lE6LA.,.\ 11:-''' ,.'?i,
vl1n
,-N-.- --r--v
-1
II 4/ )L

allmtri: •

i - ;ihill

.tosthoo -Id der steden,
dorpen en landschap
in de negentiende eeuwj,

FRIESLAND
EN
DE FRIEZEN
GIDS VOOR REIZENDEN

Schoonheid der steden dorpen en landschappen
in de 19e eeuw

DOOR
Mr. A.J. ANDREAE, Mr. J.G. v. BLOM JGz.,
G. COLMJON, WALING DIJKSTRA, D. HANSMA, H. de JONG,
M.E. v.d. MEULEN, S.K. SIPMA, JOHAN WINKLER
EN ANDEREN

fr
UITGEVERIJ M.A. VAN SEIJEN - LEEUWARDEN

Toelichting

"We gingen winkelen langs den Wirdumerdijk, de Kelders,
de Oosterkade, de Korenmarkt en de Voorstreek, waar ik
bij Meijer en Schaafsma een oud reisgidsje kocht, getiteld
Friesland en de Friezen. Dat boekje dateert van 1877 en is
dus allergeweldigst verouderd, maar dat neemt niet weg, dat
het door de oorspronkelijke bijdragen van vele brave en
knappe Friezen nog altijd diibbel en dwars de moeite waard
is, om geraadpleegd te worden." Dit schrijft Dr. Jac. P.
Thijsse op blz. 21 van zijn Verkade-album Friesland, dat in
1918 verscheen. De bekende natuurkenner en natuurvriend
had in de jaren 1912 en later voor zijn album verschillende
tochten door Friesland gemaakt en in dat verband vertelt hij
over Leeuwarden, dat hij tussen twee haakjes een aardige,
onderhoudende, vrolijke en vriendelijke stad noemt, waar hij
dus in de boekwinkel hoek Voorstreek-Koningstraat het
boekje kocht, dat anno 1974 een reprint beleeft.
Eigenlijk zou de recensie van Thijsse voldoende reden zijn
om aan te geven waarom dit werkje zo'n herdruk verdient.
Maar er is toch wel iets meer over het karakter van deze gids
te vertellen. Al was het alleen maar om de lezer van nu duidelijk te maken wie allemaal die "brave en knappe Friezen"
waren, die het boekje met zijn alien samenstelden. Eerst dan
de uitgever. Dat was Rinse Willem Hugo Suringar, die zich
Hugo placht te noemen. Hij werd geboren in 1834 en overiced in 1911 en had van 1860 tot 1884 een boekhandel op
de Kelders. Hugo was een zoon van de drukker-uitgever
G.T.N. Suringar, die in 1840 door W. Eekhoff onder de titel
Friesland een "handboekje voor reizenden" het licht had
doen zien. Blijkbaar vond de zoon, dat er na ruim een kwart
eeuw wel een nieuwe gids voor Friesland mocht verschijnen.
Hoewel Eekhoff nog wel in leven was (hij overleed in 1880)
heeft Hugo Suringar blijkbaar geen contact meer met hem
gezocht. De man was trouwens ook a168 jaar. Hoe dit zij,
Suringar koos een hele groep medewerkers, al nam hij zelf
ook een behoorlijk deel van het werk voor zijn rekening.
Het blijkt namelijk uit de initialen H.S., dat van zijn hand
afkomstig zijn de hoofdstukken over Friese paarden en de
stier Cesar alsmede de plaatsbeschrijvingen van Leeuwarden,

Praneker, Harlingen en Dokkum, en ook de tochtbeschrijvingen: Schiermonnikoog, Veenwouden enz., de Dongeradelen, Wolvega enz., het hoofdstuk over de Maatschappij van
Weldadigheid (een beetje buiten het Friese grondgebied).
Maar als patricier had hij blijkbaar zulke goede relaties, dat
hij ook medewerking wist te verkrijgen van de medicus-taalkundige Johan Winkler (1840-1916), de notaris mr. A. J . Andreae (1845-1899), de gedeputeerde Jacobus van Loon
(1821-1903), de archivarissen Gerben Colmjon te Leeuwarden (1828-1884) en M.E. van der Meulen te Bolsward.
(1826-1904). Voor de routebeschrijving Heerenveen-Drachten staat mr. J.G. van Blom JGz. aangegeven: de zoon van de
bekende Drachtster notaris-historicus-schrijver Jan Gelinde
van Blom, zelf ook geinteresseerd in de Friese geschiedenis.
De andere medewerkers waren kleinere goden: de boer Simon Klazes Sipma te Nieuwe Bildtzijl (1824-1904), het
hoofd der school te Sint Jacobiparochie Heert Pieters de
Jong (1828-1903), de tekenleraar Douwe Hansma (18121891) te Sneek en de bekende publicist, folklorist en taalkundige Waling Dijkstra (1821-1914). Zoals men ziet: inderdaad een gezelschap, dat er mocht zijn en waarvan de leden stuk voor stuk op een of meer terreinen deskundig
mochten heten.
Suringar geeft zelf vele biezonderheden en laat dat ook de
beschrijvers van de andere tochten doen. Daardoor ontstaat
er in 300 bladzijden een pakkend en boeiend beeld van
Friesland, waarbij alles in majeur kon worden beschreven en
geschetst. Weldra zou er in deze provincie namelijk een mineur-toon moeten worden aangeslagen, want al in 1878 brak
de tweede grote crisis in de 19de eeuw uit, die tot 1895 zou
duren en die een enorme verarming, met name op het platteland, ten gevolge had. In dit verband zijn de mededelingen
over de in- en uitvoer te Harlingen met zijn nieuwe Willemshaven (blz. 65-71) even instructief als die over de economische en sociale omstandigheden op het Bildt (84-90), in de
omgeving van Bolsward (156-161), in de veenderij (278280). En misschien waren enkele jaren later ook de beschrijvingen van harddraven en hardzeilen, van een pleziervaart
door het Waterland en een boerenbruiloft minder uitbundig
uitgevallen, want er begon in 1878 een tijdperk, waarin voor
velen weinig reden was voor feest en pret.

Intussen gaf Suringar met hoofdstukken over het hardzeilen
en harddraven, over de zeedijken en het Waterland blijk, dat
hij zich wel bewust was wat de vreemdeling ook toen al in
Friesland zocht, namelijk het andere, het ongewone, het karakteristieke, het "Frysk-eigene" in de opvatting van die dagen. Daarom een hoofdstuk over de taal met zelfs een buurpraatje in het Fries en in vertaling er in gevlochten, veel aandacht voor de folklore, waarvoor Waling Dijkstra een uitstekende medewerker bleek. Zou deze schrijver-boekverkopervoordrager uit Holwerd een kleine twintig jaar later bij dezelfde Suringar niet zijn groot, tweedelig werk Uit Friesland's Volksleven uitgeven, dat nu nog reprint op reprint beleeft? In Friesland en de Friezen staan al stukken (schimpnamen, bijgeloof, volksoverleveringen), die in bedoeld boek
en met reden een plaats kregen. Trouwens, de Bildtkers De
Jong en Sipma verzuimden ook niet aan het volksleven aandacht te schenken met hun beschrijvingen van het kaatsen,
het tippen, de ouwe griep.
De minnaar van oude en nieuwe kunst werd tevreden gesteld
door de Bolswarder predikant, later archivaris en kunstkenncr Van der Meulen, van wie weldra 'n belangrijk boek over
de Bolswarder kunsthistorie het licht zou zien. Hij liet het
niet bij het stadhuis en de kerken in- zijn woonplaats, maar
ging de lezers ook voor naar Blauwhuis, toen nog een gehucht onder Westhem, waar een r.k. parochie was en kort te
voren door de beroemde architect P. J.H. Cuypers de grote
neo-gothische kerk werd gebouwd, waarvan Van der Meulen
de lof zingt en welk complex niet het lot van andere Cuyperskerken in Friesland heeftgedeeld, zoals die in Wijtgaard,
welke kerk op blz. 206 door Hansma "onder de r.k. dorpskerken zeker de fraaiste en doelmatigste uit geheel Friesland"
wordt genoemd.
Wat de verluchting betreft, het is mij niet mogen gelukken
de P.v.L. te identificeren die de niet zo bijster kunstzinnige
illustraties vervaardigde. Wat dat betreft vormde de tijd rond
1880 toch al geen bloeiperiode: ook andere boeken kunnen
niet geprezen worden vanwege hun illustraties. Nee, dan verdienen de advertenties zowel naar inhoud als vorm eerder
onze aandacht. Ze zijn terecht mee afgedrukt en plaatsen aldus de bocicnde tekst in een typisch tijdgebonden kader.
S.J. van der Molen
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Hjiryn binne opnomd , alle Sangen fen Dr Eeltsje Halbertsma , Dr. Joost H. Halbertsma en fen J. G. von Blom,
en den yette Sangen fen Harmen Sytstra , T. R. Dykstra,
J. van Loon Jz., H. G. van der Veen, G. Colmjon , T. G.
van der Meulen , J. Klaasesz , Dr. L. C. Murray Bakker, A .
3. Smeding , 3. Troelstra , P. Bleeksma, H. Pasma Tz. ,
Tjeerd Velstra, H. Fennema , J. Heeringa Gz. , J. A. Scoelier,
Simen Aukes , Master Jouke, in fen inkele oaren dy hjar
namme er net ounder set hawwe.
Meienoar 83 Sangen, werfen 68 mei Mesyk.
It Boek sjocht er himmel en kreep uet , en is to keap
foar f 1.50 in f 2.00 by de Uwtjouwers HINOST IN HEPKEMA
op 't Fean , in fierders by de Boekforkeapers yn Fryslan.
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Bij het in 't licht zenden van dit boekje brengt de ondergeteekende dank aan alien , die hem behulpzaam zijn geweest
in het samenstellen er van , ook aan de velen wier namen
niet op het titelblad staaii te lezen en die toch op de eene
of andere wijze hebben meegewerkt.
Terreinkaarten noch plattegronden van steden zijn er in
opgenomen om het boekje niet te duur te maken. Trouwens
kaarten van Friesland bestaan reeds in voldoende mate en zijn
in veler handen. Wie er nog geen mocht bezitten , zal in die,
ontworpen en geteekend door Kuyper, en waarvan eene aankondiging op het schutblad van den omslag staat, vinden wat
hij noodig heeft.
Tegenover den titel is de schets van een Friezinnetje, met
haar oorijzer, spelden en muts. Wie vindt dat de afbeelding
te verre staat achter de werkelijkheid, heeft groot gelijk als
hij weinig naar het plaatje ziet, maar alleen oog heeft voor
't leven zelf.
Misschien zijn er die onbevredigd blijven omdat er zoovele
plaatsen, b.v. de stad Ylst, het dorp Dronrijp of Akkrum
enz , slechts ter loops of in 't geheel niet genoemd zijn, en
dat evenmin van de kerk te Oosterend als van die te Oudega
is gewag gemaakt. Maar dit is nagelaten omdat de toerist
deze plaatsen niet bij voorkeur zal opzoeken en de oudheid-

kenner wel gansch andere hulpmiddelen dan dit boo* zal te
baat nemen om te vernemen wat hij weten wil, Een enkele
bilk op de kaart der provincie zal honderd namen doen lezen ,
hier niet vermeld. Het doel was om een algemeen overzicht te
geven van Friesland en van het leven der Friezen ; om in eenige
trekken het karakter te teekenen van 't yolk en het land, en
dit is , naar de ondergeteekende meent , in de volgende bladeu
geschied.
HUGO SURINGAR.
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VERBETERINGEN :
bl. 23 reg. 20 In sommige exemplaren staat : vischbazen ,
lees : vischblazen.
72 — 27 staat : van, lees : voor den worm.
230 — 19 staat : 754, lees : 755.
239 — 24 Niet Peasens,- maar het onmiddellijk daaraangrenzende Moddergat is visschersplaats ; men
vischt niet in de Wadden , doch al]een in de
Noordzee ; de visch gut in den regel per as
naar 'Veenwouden, in den tijd der vischvangst
(najaars) vestigen zich vreemde opkoopers in
dievissch ersplaatsen.
242 — 7 staat : voorpost , lees : voorpoort.
244 — 5 staat : links , het oudland rechts ; lees : het
nieuwland rechts (westelijk) , het outland links
(oostelij k ).
251 — 11 staat Barum , lees: Burn.m.

Al hebben de Vriesen eertyts de reputatie gehadt wat
straf ende rouw te wesen. — aldus zegt Messire le Petit,
de Fransche griffier,, die gedurende het twaalfjarig bestand deze
streken bezocht — ^ men bevint dit nu al contrarie.. Toch
schijnen de Friezen nog steeds te liggen onder de verdenking
ietwat ^ straf ende rouw gebleven te zijn ; want waarom enders zouden zoowel John Bowring, nu vijftig jaren geleden,
als in den jongsten tijd Henry Havard en Edmondo de Amicis ,
zich hebben beijverd, om , na een bezoek aan deze streken, wel
opzettelijk te getuigen , dat hun hier een behoorlijke ontvangst
was bereid ?
Oorzaak dezer reputatie zijn voorzeker de zelfstandigheid ,
fierheid en vrijheidszin, die van oudsher het erfdeel waren der
Friezen, en Welker uiting niet altoos naar den smaak kan
geweest zijn van wie er kennis mee maakten. Men oordeele slechts.
De Friesche gezanten aan Keizer Nero namen ongevraagd
plants op de zetels voor die jegens Rome het uitnemendst waren
in trouw, dapperheid en vriendschap, " want " zeiden zij :
.geen yolk overtreft de Friezen in dapperheid en trouw. " —
Niettegenstaande zijne vele oorlogen heeft Karel de Groote dit
hrolk niet verder ten onder kunnen brengen , dan dat hij optrad als
beschermheer ; vandaar dat het leenstelsel nooit gereikt heeft
over de Friesche landpalen. Persoonlijke en burgerlijke vrijheid
bleven er onverlet; potestaten en overheden , rechters en priesters koos het yolk; de voorvaderlijke wet behield haar gezag
en de Fries behield het teeken der eer, zijn zwaard. — Toen
in 1555 Filips van Spanje werd gehuldigd, bogen de afgezanten der Nederlandsche gewesten alien de knie voor den nieuwen
Landsheer,, maar de acht mannen van Friesland weigerden dit
bij monde van Game van Burmania, die verklaarde : "De
Friesen knielje allinne foar God. " (De Friezen knielen alleen
voor God.)
1
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FRIESLAND.

Volk en land.

Het land, door dit yolk bewoond, wisselde in den loop der
eenwen dikwerf van grenzen : bij het begin onzer jaartelling
strekten dezen zich nit van het tegenwoordige Alkmaar tot aan
de Eems, en in den Frankischen tijd zelfs van het Zwin tot
aau den Weser. Sedert de Unic van Utrecht is het beperkt
tot het gebied , thane nog als • lroviucie Friesland " bekend ,
en ingesloten aan de oost- en zuidzijde door Groningen , Drenthe
en Overijsel, en voorts bespoeld door de Zuider-, Noord- en
Lanwerzeeen. Bier is het eigenlijke stamland der Friezen "die
van alle gheheugenisse of tot den huidighen dagh toe een
name gevoert ende ea land bewoond hebben,a en aan wie de
vrijheid " soo particulier en eigen geweest is dat sy ad distinctionem . . . by vreemde en afgelegene volkeren vulgo onder
den naam van Frye Friesen waren bekent ,. gelijk de Staten
van dit gewest in 1674 zich uitdrukten, bij een beroep op
den voorrang boven andere provincien in de Unie.
Dat land hebben de bewoners steeds zeer lief gehad , en
geen wonder ! men bemint immers het meest, waarvan het
bezit of behoud de meeste zorg heeft geeischt ? En van oudsher
is Friesland niet dan met de uiterste inspanning aan de golven
betwixt. Een groot deet der oppervlakte ligt niet boven volzee ;
het is de breede strook in het noorden en westen , die tot
Leeuwarden en Sneek reikt , de kleistreek. Ten zuiden daarvan ,
in het midden der provincie , langs een breede lijn van de
zuidwestelijke punt naar het oosten bij Stroobos, is de bodem
nog lager: de streek der lage veenen en der meren. Aileen
de geheele zuidoostelijke gordel, tegen Drenthe Ilan , is,
met enkele andere punten en rnggen , vooral in Gaasterland , hoogcr gelegen : het zijn de zand- en woudstreken
en die der heiden en hooge veenen. Reeds Tacitus spreekt
er van dat de bewoners zich hier beveiligden tegen het
geweld der baren , door het opwcrpen van terpen en wieren :
hoogten op grooter of kleiner afstand van de zee, naar
de menseh met zijn have en zijne kudden een wijkplaats
vond tegen den opkomenden vloed. Lang schijut dit zijn eenig
middel van tegenweer to zijn geweest; men vindt nog meer
dan vierhonderd zulke terpen, de geheele west- en noordkust
langs en tot in het hart van Friesland, rondorn de boorden
der voormalige Middelzee. Voldoenden waarborg gaven zij
evenwel niet. Veeteelt was mogelijk , maar landbonw niet op
velden die gedurig door de zee werden overstroomd. Daarom
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werden er, nu meer dan duizend jaren geleden, ja wellieht nog
eerder, aarden dijken langs de zeekust aangelegd en Friesland dus
hersehapen in polderland; en toen op den 1uur ook deze dijken niet
voldoende bestand bleken tegen stormen en zware vloeden , zijn
zij herhaaldelijk vernieuwd, verzwaard en bevestigd, en vooral
sedert 1570, onder bestuur van den Spaanschen stadhouder Caspar
de Robles , veranderd in zeeweringen met paalwerk , later met
steenglooiingen , kostbaar van aanleg en kostbaar van onderhoud
tot op den huidigeu dag — Deze laaggelegen landen , in een
klimaat dat van nature vochtig is en jaarlijks dooreengenomen
75 c M. regenval geeft , had , toen de afvloeiing van het
overtollige water kunstmatig gestoord was , spoedig ook te kampe n met het binnenwater, en daartegen moesten evenzeer dijken
en ka,len worden aangelegd, zoodat geheel de vruchtbare zoom
van Friesland langzamerhand is geworden tot een kunstmatig
gt wonnen en beschermden bodem, die in den tegenwoordigen
tijd bestaat nit ongeveer 1600 verschillende polders. Met
onverdroten ijver wordt deze arbeid , door de vaderen begonnen,
voortgezet : in tien jaren tijds zijn wel vijftig nienwe polders
gemaakt. Ecn spoorslag daartoe is vooral de buitengewoon vermeerderde waardc van den grond , die het gevolg is van
de %reel vermeerderde opbrengst en het steeds toenemen van de
prijzen der produkten. %Vat de bekende Leeuwarder predikant
Johannes Bogerman met oud-testamentische beeldspraak reeds
in 1616 omtrent het gewest zijner inwoning getnigde , blijft
nog ten voile waar : //Friesland is een dal van vettiaheid
,, en
0
ook wat hij er nan toevoegde , dat het is: ” bloeiende door
talrijkheid van bevolking, door vruchtbaarheid van akkers en
weligheid van weilanden. De geheele landstreek is overvloeiende
van melk , en heeft van allerlei voortbrengselen, die tot levensonderhond dienstig zijn, niet alleen voor zich-zelve genoeg ,
maar kan zelfs daarvan aau naburen en vreemden mededeelen ,
waartoe vooral hare ligging aan zee en hare gelegenheid tot
scheepvaart zeer te stade komen."
De oorspronkelijke bodem van Friesland bestaat, voor zoo
verre nit de boringen , tot nu toe gedaan, kan worden opgemaakt , enkel nit diluvium. Aau verschillende oorden ligt dit
aan de oppervlakte als zand, felz of oerbeddingen. In den zuidoostelijken hoek is het meest zand (kwartszand) vermengd met
keien of zoogenaamde gerolde steenen , waarschijnlijk door de
zee nit het noorden Fier aangebracht (Scandinavisch diluvium) ;
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de keien liggen hier dieper dan in het aangrenzende Drenthe.
In het zuidwesten bij het Roode Klif en bij Stavoren zijn daarin
grintbeddingen, in Tietjerksteradeel meer vuur- en hoornsteenen.
Bijna overal bevat het nand op eenige diepte een donkergekleurde laag , felt genaamd, lets ijzerhoudend , waarschijnlijk
uit de overbligselen van planten afkomstig. Sommige streken
van Tictjerksteradeel, alsmede van Gaasterland en van geheel
den b eeden zuidoostelijken gordel (Stellingwerf, Schoterland,
Opsterland) bevatten bovendien bankers of strooken van ijzer-oer
(moeras-Ozererts) ; de zaudstreken , vooral die ten 71-tiden van
Dockum en tot bij Dragten , ook wel leemlagen.
In het zuidoosten is de Friesche bodem het hoogst; daar verheft hij zich in breede golvingen tot ongeveer tien meter boven
het oppervlak der zee ; hier liggen op eene uitgestrektheid van
misschien vijfhonderd hectare de Appelschasche duinen , sommige
tot twintig meter hoog. In dien omtrek zijn vele hooge veeien
en heidevelden.
De zandbodem is op vele plaatsen in de richting van
het zuiden naar het noordoosten doorsneden van dalen, die
waarschijnlijk uitgeschuurd zijn door de golven der zee , nadat
dezen de door haar zelven opgeworpen dainenreeks hier en daar
weer hadden verbroken. Die dalen werden spoedig de afvoerkanalen van het overtollige water uit de hoogere streken, en op
deze wijs ontstonden er kleine stroomen , zooals er nu
nog (de Tjonger en de Linde) tusschen de zandraggen van
Stellingwerf en Schoterland vloeien. De ongelijke waterstand
dezer riviertjes , tusschen lage oevers , bevorderde nu eens den
boom- en den plantengroei , om ze daarna weer to belemmeren ;
zij doorweekte den grond als de zuidwesterstormen de bosschen ,
die nagenoeg geheel Friesland bedekten , ontwortelden , en de
verkoolde of vergane boomstammen , met de andere in het
water verstikte planten, hielpen de lage veenen en de klynlanden vormen.
Van uit het zuiden helt de zandbodem vrij sterk of naar
het noorden en noordwesten , met een enkele verheffing ten
zuiden van Dockum. Van de dieper liggende gedeelten dienen
velen nog tot natuurlijke waterbekkens , als meren en plassen.
Verder naar het n. en w. heeft de zee eindelijk den steeds
afdalenden nand- of veenbodem overslijkt en opgebild , hier en
daar zelfs met eene laag van zes tot acht meter dikte. Dit
gedeelte vormt de vrachtbare kleistreek , die , naar den versehillenden aard harer grondsoorten , in den westhoek meer tot
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weiden , langs den noordkant weer voor bouwland, op enkele
plaatsen voor de steenbakkerij gebruikt , aan de nijvere hand
des menschen hare bescherming heeft te danken tegen de zee,
het element dat haar vormde.
Zoo ongeveer stelt men zich de wording voor dezer provincie.
H. S.

DE FRIESCHE TAAL.
Wat voor een vreemdeling in Friesland zeker niet het
minst merkwaardig is, is de taal. Niet de taal die in de
grootere Friesche steden, Leeuwarden , Sneek , Bolsward, Harlingen, Franeker en Dockum gehoord wordt , hoewel ook deze,
schoon ten onrechte , wel Friesch , n. 1. Stadfriesch , genoemd
wordt. Deze toch is niets antlers dan een dialect van het
Hollandsch , hier minder, daar meer — en dit laatste vooral
bij de lagere volksklasse — met Friesche woorden vermengd,
en zich in sommige deelen vocgende naar de Friesche grammatica. Onder Friesch moet men verstaan de taal die eens in
den bloeitijd van het Friesche yolk als eene zelfstandige natic ,
langs de gansche kuststreek van de Noordzee gesproken werd ,
doch welker gebied , naarinate het Friesche volksbestaan verbroken en verbrokkeld werd , allengs inkromp , zoodat ze thans
nog alleen in eenige verspreide deelen van dat vroegere Friesland voortleeft, en niet het minst in dat deel 't welk thans nog
den ouden naam draagt. Niet zoodra hebt gij dan ook buiten
de evengenoemde steden den voet gezet , of een geheel ander
spraakgcluid ruischt u tegen: de taal van de Friesische Rechtsquellen door den Duitsehen geleelde Von RichthOfen in 't
licht gegeven, wel door den tijd gewijzigd en in hare vormen
afgesleten, wel met vreemde bestanddeelen vermengd, doch in
haar wezen nog altijd dezelfde.
Op de vraag hoe dan die taal luidt, is wellicht Been beter
antwoord te geven Jan door een proefje daarvan mede te deelen,
en ten einde ieder in staat te stellen het Friesch gcmakkelijk
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met het Hollandsch (Hollandsch, niet Nederlandsch, omdat
het Friesch toch ook al eene Nederlandsche taal is) of met
eene andere taal to vergelijken , volgen hier dan eenige verzen nit de uitstekende vertaling van het Evangelie vau Mattheus door Dr. J. H. Halbertsma :
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.

Hoofdst. XVII.
DEerop nei it folk geande sa kaem doer ien man by him,
dy focir him delkuibbelle ind sei,
//Ware, haw meilyen mei myn soan ; want hy is moannesiik in mat onhjirmlik lye. Jamk fait hy yn it fjoer
hid jamk yn it wetter.
Nou hab ik him by jins learlingen brocht, mar hja
koenen him naet genEeze..
Do anderde Jesus ind sei , .0 onleauwich in forwrongcn
scan Ho lang mat ik noch by jimme wEeze ? Ho lang
mat ik jimme drage ? Bring him my hjir..
Ind Jesus biscrobbe him, ind di queade gaest gong uwt
him, ind it bern wier fen dy uwre oaf wer genEezen.
Do di learlingen to Jesus kommende seinen him biside ,
.11wEerom koenen wy him er naet uwtreagje?.
Ind by sei hjar, , " Om jimme ongeleauwe. Siker sonk
sizz' ik jimme, as jimme ien geleauwe hiene as ien
mosterdsjidke , jimme scoene tsjin dizze berch sizze, Gean
hjir wei deer hinne, ind hy scoe' hinneg4an , ind neat scoe'
jimme ondwaenlik wEeze.
Mar dit slach fen gaesten ken net weireage wirde as
throch bidjen in fEestjen..

Doch misschien stelt ge er belang in, een paar landlieden
to hooren spreken. Luister dan :
— Moarn , Halbe ! Yet soun ? — Goeden morgen , Halbe ;
hoe vaart gij ?
— Ja fiks ; jimme eak alle- — Wel, uitmuntend; gij eu uwe
familie ook?

game P

— Nou, dat is net to ftnfoech, — Nu, dat steekt niet nit,
uws mem is altyd sa hwet post- moeder is tegenwoordig nooit
terich tsjinwirdich.
recht gezond.
— 1k scoe nei Rinse WU- — Ik wilde naar R. W:, moet
ses; moat ik den hjir thichte by ik dan niet hier dichtbij het
'land in?
net it lan yn P
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— Den matste deer oer 'e — Dan moet gij daar over
daem , den deun by dy sciep den dam, dan Onmiddellijk bij
lams in den rjucht uwt ont die schapen langs en vervolgens
thichte by dy faem , dy deer oen- recht nit tot dicht bij die meid,
die daar onder de koe zit te
der 'e kou sit to meltsjen.
melken.
— Jawol, non ha 'k it, lean — Ja wel, nu heb ik 't, gc'k, al goed foar 't forstin; dat loof ik , al goed begrepen ; dat
stik greide throch, thee dy twa stuk grasland door, waar die
twee koeien en dat paard loopen.
ky in dat hynzer rinne.
— Krekt, den it paed mar — J uist , dan het pad maar
halde, den rinste flak op 'e houden , dan loopt gij vlak op
de hofstede aan.
pleats oan.
— Krijgen wij u spoedig ook
— Krye wy jimme hast eak
weer eons ten onzent?
wer ris to uwzes?
— Nu, dat kan nog wel eons
— Nou , dat kin yet wol ris
een pool aanhouden.
hwet ontstean.
— Ho non sa?
— Ja, don matste witte, deer
giet mei sa'n reiske noch al ien
foege stocr hinne , in it is °miners mar allegeirre allike djoer
tsjinwirdich : buwter in tsjiis op
't brea mei ien arbeider skraech
mear barre, in den kin er om
sokke dingen to minsten net
thinke.

— En welke redenen bestaan
daarvoor ?
— Ja, gij moet weten, er
gaat met zulk een reisje nog al
een sommetje heen , en het is
immers maar alles even duur
tegenwoordig : boter en kaas op
het brood mag een arbeider te
nauwernood meer gebeuren, en
dan kan hij om zulke dingen
ten minste niet denken.

— Dat is oars al sa, mar — Dat is nu wel waar, maar
jisterjonne do wier 'k by ien gisteren avond was ik bij eon
omkesizzer fen mines; dy Me neef (broeders- of zusters zoon),
't er oer, dat jimme soks oars die sprak er van dat gij zoo iets
wel van plan waart.
al fen plan wieren.
— Ei! by Gabe, think ik;
dy ha 'k okkerdeis to Stiens
spritsen , do hie 'k deer nei
tsjerke wrest; mar den hat er
my net goed fette, went sa haw
ik dat net sein.

— Wel zoo ! bij G., denk ik;
dien heb ik onlangs te Stiens
gesproken, ik was toes daar in
de kerk geweest ; maar dan heeft
hij mij niet goed begrepen, want
zoo heb ik dat niet gezegd.

8
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— Gij moet maar eens zien.
— Jimme matte mar ris sjEen.
Nou 't bEeste, hear, en foaral in Nu , vaarwel , en doe vooral de
biljeawen de groetenisse thaws. groete te huis.
— Dou eak sa; mar net sa — Gij ook zoo; doch er maar
fast er op rekkenje; as 't al niet zoo vast op rekenen; zoo
er al iets van komt, dan eerst
wirdt , den nei de ongetiid.
na den hooitijd.
Zooeven reeds werd de naam Halbertsma genoemd ; daarmede
was reeds de weg gebaand om ook over de Friesche letterkunde iets te zeggen. 3a, er bestaat eene Friesche letterkunde.
Bezitten wij uit het vroegere tijdperk van haar bestaan in de
Friesche taal schier niets dan wetten, vinden wij daarin slechts
tot omstreeks 1550 nog publieke acten, overeenkomsten, koopbrieven enz. , reeds eene eeuw later bezat dit gewest in Gijsbert
Japiks (1603-1666) een dichter, die blijkens de twee jaren
na zijn dood verschenen Friesche Rymlerye, bij geen ander van
zijn tijd in de Nederlandsche provincien behoefde achter te
staan en verreweg de meesten in natuurlijkheid, zoetvloeiendheid en dichterlijke kracht voorbij streefde. Deze groote man,
voor wien het dankbare nageslacht in de plaats zijner inwoning, Bolsward, in 1823 in de Sint Martinikerk een fraai
marmeren borstbeeld oprichtte, die alzoo het Friesch weder
tot schrijftaal had verheven , vond aidra navolgers, zoodat men
sedert dien tijd, met korter of langer tusschenpozcn , bestendig
Friesche geschriften in rijm en onrijm aantreft. Na Gijsbert
verdient vooral genoemd te worden Eelke Meinderts, de schrijver onder auderen van: It libben fen ilagtje Ysbrants, of
friesche boerinne , dat evenzeer door zuiverheid van taal ala
natuurlijkheid van voorstelling uitmunt.

4

Vooral aan ooze envy komt evenwel de eer toe, tot de
beoefening der Friesche taal en letterkunde veel te hebben
bijgedragen en wel allermeest aan de gebroeders Halbertsma,
die door de uitgave van hun Lapekoer fen Gabe Scroar (De
lappenmand van Gabe den snijder) , eerst verschenen in 1822,
en in 1829 en 1834 herhaaldelijk zeer vermeerderd herdrukt,
en door talrijke andere geschriften de liefde van het yolk voor
zijn taal weder aanwakkerden. Vooral was het Eeltje Halbertsma, die door zijne natuurlijke geestigheid en echte poezij zich bij
zijne landgenooten bemind maakte , weshalve dan ook in 1875
een gedenksteen te zijner eere in den Bevel van zijn geboorte-
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huis te Grouw werd opgericht. Op uezen steen ziet men het
welgelijkend beeld des dichters , waarboven de jaartallen 1797
en 1858, zijn geboorte en sterfjaar,, en er onder: .De Friezen
oan Dr. Eellie Halbertsma. Een onwaardeerbaar gedenkstuk
van de Friesche taal zal immer blijven het book, dat hunne
gezamenlijke geschriften bevat : Rimen ind Teltsjes fen de
broarren lialbertsma.
Van geen mindere verdienste, hoewel niet zoo populair geworden , is, wegeus de uitstekende zuiverheid zijner taal, de in
1860 overleden predikant R. Posthumus , die behalve een
bundel Rijmlerij en onderscheidene andere geschriften, drie
tooneelspelen van Shakespeare, De keapman fen Venetien en
Julius Cesar en ./Is jiemme it lye meie (As you like it) nitgal. Een klein bundeltje poezij, doch keurig van inhottd , leverde
een schoolmeester te Wons, J. C. P. Salverda (t1830), in zijne
Hiljutonsuwren (Heiligavonduren , snipperuren). Een Blommekoerke met waarlijk geurige dichtbloemen bezitten wij van den
in 1871 overleden J. G. van Blom.
Het zou te ver leiden , indien alien werden opgenoemd , die
zich op het gebied der Friesche taal en letterkunde verdienstelijk hebben gemaakt. Alleen nog dit: Het Selskip foar friske
Mel en skrirtenkennisse, in 1844 opgericht door T. R. Dykstra en krachtig voortgeholpen door den dichter en schrijver
Harmon Sytstra , beide in 1862 overleden, werkt door de
uitgave van het tijdschriftje iduna, waarin Sytstra zijne even gespierde als gevoelvolle verzen het licht deed zien , en dat later
en that's nog onder den veranderden titel Forjit my net!
wordt voortgezet, ijverig aan den bloei der Friesche letterkunde.
Onder de leden , over de geheele provincie in afdeelingen (kriten)
verspreid, mag vooral genoemd worden Waling Dijkstra , ook
buiten dit gewest wel bekend , en die reeds meer, zoo oorspronkelijk als vertaald , in 't licht gaf dan een Friesche schrijver
voor hem; die cen open oog heeft voor de goede en ook voor
de gebrekkige zijden der maatschappij , en, zelf een man nit
het yolk, de gelukkige gave heeft om altoos den rechten
volkstoon te treffen , zoodat hij dan ook de lievelingsschrijver
bij uitnemendheid is.
Ook H. G. van der Veen, T. G. van der Meulen , D.
Hansma, T. Velstra en Johan Winkler behooren als dichters
en schrijvers niet te worden vergeten. De eerste mint in zijne
vele geschriften in dicht en proza vooral uit door een kernach-
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tigen stij1 , doch is niet altijd even duidelijk ; maar een meester
is hij in het puntdicht. 'Vat hij in dat genre leverde vindt
men in cen bundeltje onder den titel van Ftymitslerg bijeenverzameld. De laatste gaf in het tijdschrift van het genoemde
gezelschap eenige uitmuntend geslaagde verhalen. Van hem is
ook de vertaling van de Bulle llineffabiris" in de nog levende
Friesche teal, op verzoek van eenige Nederlandsche katholieken
bewerkt , van welke een cxemplaar keurig gedrnkt aan den EMS
werd gezonden, en dat thans deel uitmaakt van eene verzameling van vertalingen der genoemde bulle in alle mogelijke
talen en tongvallen der wereld. Hij is tevens de auteur van
een Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, en thaws
houdt hij zich vooral bezig met de studie der Friesche cigennamen. De voorzitter van het ,,Selscip" , de peer J. van Loon
Jz., beschonk den liefhebberen van Frieschen zang met eel).
Liegeboek , dat eene keurige verzameling van niet minder dan
83 Friesche liederen van verschillende schrijvers met muzick
voor zang en piano bevat.
Dat het Oudfriesch, ook buiten dit gewest , reeds lang beoefenaars vond , is bekend ; men heeft zich immers slechts de
namen te herinneren van den Oost-Frieschcn geleerde T. D.
Wiarda , den Duitschen Vrijheer Von Richthofen , den Deen
Rask , welke beide eersten zoowel de uitgave van oude
Friesche wetten bezorgden — de laatste zelfs een schier voiledige verzameling daarvan — als woordeiiboeken van het OudFriesch vervaardigden ; en welke laatste in het Deensch cane
Friesche Spraakleer het licht deed zien. Ten onzent maakten
zich op dit gebied inzonderheid verdienstelijk P. Wierdsma ,
door de uitgave van Oude Friesche IVetten in 2 stukken ,
(1782); en den in 1875 overleden Jhr. Mr. M, de Haan
Hettema , zoo door de uitgave van een groot aantal oude wetted
als door de vrije vertaling van Rask's spraakleer. In zijn laatste
levensdagen verscheen nog van hem een Friesch-Latijnsch-Nederlandsch 1Proordenboek , dat, hoewel het ook al dat van Von
Richthofen niet overbodig zal maken, toch getuigt van zijn
volhardenden ijver en taalstudie.
Met opzicht tot het nieuwere Friesch verdienen als taalkundigen vooral genoemd te worden de hoogleeraar Ev. Wassenbergh , die in 1802 en 1806 in twee stukken zijn Bydrageu
tot den Frieschen tonal in het licht saf, en Dr, J. H, Hal-
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bertsma , die in 't Fritsch jierboeckjen foar 1834 eenige regelen
voor de spelling leverde , maar vooral aan de weienschap een
grooten dienst heeft bewezen door de bewerking van zijn —
eater, helaas ! onvoltooid gebleven — Lexicon Frisicum, na
zijn dood (27 Febr 1869) door zijn zoon Dr. T. Halbertsma
uitgegev en.
Van ernstige studie en uitgebreide kennis der taal getuigt
ook het werk van H. Sytstra, die niets minder beoogde dan
Gene spraakkunst van de thans nog levende taal in Naar geheelen omvang (West- Noord- en Oostfriesch) te geven, doch
welke de verdienstelijke auteur insgelijks niet ten cinde mochl
brengen. Eindelijk leverde schrijver dezes in 1863 nog eenc
Friesche spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd.
Ten Blotto nog een enkel woord over 't Friesch tooneel.
Geen week toch gaat er in 't winterhalfjaar voorbij, dat men
niet in de dagbladen de opvoering ziet aungekondigd van Friesche
tooneelstukken. flat bier — want het zijn eenvoudige dorpelingen en de zonen en dochteren van landbouwers, die hier
tooneelspelen -- van kunst niet altijd sprake kan zijn, zal nicmand bevreemden. De toehoorders zijn echter niet zoo veeleischeud , dat die tooneelgezelschappen daardni geen recht van
bestaan zouden hebben. Intusschen zijn er ook die werkelijk
verdienste bezitten : zoo bijvoorbecld het gezelschap ',Entre
Nous, te Drachten. Als de eerste van al die vereenigingen
moct echter genoeind worden het gezelschap ii Thalia', te Grouw ,
dat uitmnnt door zijn ongckunsteld en echt natuurlijk spel ,
ondcr anderen in den Oebele Gldper,, door Waling Dijkstra
vrij bewerkt naar den Tartuffe van Moliere, en gcheel op
Frieschen bodeln overgeplant.
G. COLIIJON.

LEEUWARDEN.
Logementen : De Doelen , tegenover de Korfmakerspijp. De
Phoenix , St. Jacobstraat. Het wapen van Friesland , Schavernek.

Deze drie hotels hebben bij de aankomst van elken trein een omnibus. — Duinkerken , Schavernek. Louis v. d. Woude , nieuwe
veemarkt. Kranendonk , dito.
Koffiehuizen : Friesch Koffiehuis , Wirdumerdijk. Die Port
von Cleve, tevens restauratie, Hoogstraat. Hof van Holland , tevens
restauratie, St. Jacobstraat. Nederlandsch Kofflehuis , tegenover
de Doelen. De Nederlanden , Zuiderstraat. Café neuf , tegenover
het postkantoor. Dokkumer veerhuis. Prinsentuin.
Sooieteiten: Groote societeit , bij de Lange pijp. Amicitia , aan
den Wirdumerdijk.
Prinsentuin: vrije wandeling, behalve bij de zondagnamiddagconcerten , alsdan tegen entree; tevens koffiehuis.
Post- en Telegraafkantoor : post geopend morgens 7 tot
avonds 10 uur; telegraaf van 's morgens 8 tot 's avonds 10 uur.
Sedert 1504 is Leeuwarden de hoofdstad van Friesland,
omdat in dit jaar hier de zetel is gevestigd van den stadhouder en den raad des Hertogen van Saxen (die dit landschap
toen overheerschte) , alsmede de canselary en de must. De
stad was toen .eene jonghe, aencommende landtstadt ,, gelijk
Keizer Karel V haar noemde. — Zij heeft haar ontstaan te
danken aan de drie dorpen Nyehove, Oldehove en Hoek, die,
gelegen aan en om de uitmondingen van het Vliet en de Ec
in de voormalige Middelzee, en gedeeltelijk gebouwd op opgeworpen terpen, zich hadden gevormd om den Camminghaburg ,
het Burmaniahuis en het Cammingha- of Jelmerhuis. Waarschijnlijk heeft Leeuwarden in 1190 of daaromtrent stedelijkc
rechten verkregen. Reeds vroeger komt evenwel de naam voor.
Over den naamsoorsprong zijn velerlei gissingen en is er weinig zekers ; voor en na zijn er wel 300 manieren geweest op
welken de naam werd geschreven (in het Friesch is het
Leauwert of Ljouwert). Van eene zeestad is Leeuwarden, door het
opslibben van de Middelzee in de 13e en 14e eeuwen , langzamerhand eene landstad geworden , en door hare ligging spoedig
eene der middelpunten van handel en verkeer, maar ook van
den strijd die Friesland in de 14e en 15e eenwen teisterde
door de veeten tusschen de Schieringers en de Vetkoopers. Do
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edelen der laatste partij huisden meest hier en in geheel Oostergo. Ook in den strijd der Friezen met de graven van
Holland en vooral met Albrecht den Beier was deze stad steeds
zeer betrokken. — In 1398 is zij door het graven van eene
gracht en door het opwerpen van een aarden wal voor het
eerst versterkt geworden. Ofschoon herhaaldelijk ingenomen ,
nu door de Schieringers, dan door de Beierschen , nam
zij steeds in aanzien en welvaart toe. In 1498 viel zij in
handen van Albrecht van Saxen, wiens hulp door de Schieringers was ingeroepen bij de binnenlandsche twisten ; deze
stichtte er een kasteel of blokhuis om de woelige ingezetenen te
bedwingen. Vooral onder Karel V, die, ter bevestiging van
zijn gezag in deze strekeu , veel belang had bij een goeden
dunk van Leeuwarden jegens zijn bestuur, ontving de stad
vele vrijheden en voorrechten. — Evenals het geheele gewest,
door hare ligging betrekkelijk weinig lijdende onder den tachtigjarigen oorlog, had de stad gelegenheid zich tamelijk rustig
te ontwikkelen ; zij is door uitbreiding harer wallen gedurig
vergroot en eindelijk, door het slechten dier wallen in de eerste helft dezer eeuw, in een opene landstad hcrschapen. Hare
welvaart neemt steeds toe , vooral door de ontwikkeling van
den landbouw en het toenemen der veeteelt in geheel het gewest, waarvan zij als 't ware het middelpunt uitmaakt. Door
vaarten en wegen staat zij in rechtstreeksche verbinding met de
steden en bijna alle dorpen der provincie, zoodat die alien op
den marktdag hunne stoombootjes of schepen naar hier zenden ,
beladen met de produkten des velds , 't zij van den landbouw,
't zij van de veeteelt. De beweging van den marktdag is hier
bijzonder groat, ook omdat de Friesche gewoonte meebrengt ,
dat ieder landbouwer zooveel mogelijk zelf zijne produkten —
vlas , granen , cichorei, boonen, koolzaad, kanariezaad, enz. —
op de bears verhandelt, zonder gebruik te maken van de middela
hand der cOmmissionairs of opkoopers. Die beurs wordt gehouden in eigenlijk niet daarvoor gebouwde lokalen (in de
concertzaal Van der Wielen) : de vraag omtrent het stichten van
een beursgebouw heeft het bestuur der stad bij afwisseling bezig gehouden sedert het laatst der 18e eeuw. — Groothandel
wordt uit den aard der zaak hier slechts door weinige firma's
gedreven ; het hoofdbedrijf der inwoners bestaat in handel op
de provincie. Gond- en zilversmederijen bloeien hier, want de
rijkdom van dit gewest brengt veel weelde mee. Volgens Braehelli's statistiek over de nijverheid van Europa behoort Leen-
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warden tot eon der voorname middelpunten van de wagenmakerij. Er zijn drie orgelfabrieken , eene pianofabriek , eene
tonslagerij die per jaar circa 100,000 kilogram gezouten vleesch
verzendt, eene ijzergieterij , eene stoom-stroo-carton-fabriek , die
het overvloedige stroo uit deze en de naburige provincien verwerkt , hoofdzakeiijk tot uitvoer naar Engeland (jaarlijks mendan twee rnillioen kilogram) In de nabijheid, to Huizum , is
eene stoom-aarda,ppel-meel- en stroop-fabriek. Het getal inwoners
der stad bedraagt ruim 27000.
Het spoorwegstation staat aan de zuidzijde der stad; vandaar
zijn twee toegangen , eene, rechtuit, door het gedeelte , sedert
1870 aangelegd, de andere rechtsaf en langs den Wirdumerdijk.
Den weg rechtuit nemende heeft men links, bijna onmiddellijk aan het station , de veemarkt, eerie der grootste
nit Nederland , in 1874 ingericht, ter oppervlakte van 1,605
hectare , met ruimte voor 2052 stuks runderen en paarden ,
1508 kalveren , 3200 schapen en lammeren , 876 varkens en
biggen , en voorts voor pluimvee. Zij is iederen vrijdag tot nam. 2
of 3 ore geopend ; hier wordt het grootste gedeelte van den rijken
Frieschen veestapel ter markt gebracht, jaarlijks ongeveer 120,000
stuks, ter waarde van 9 I 10 millioen gulden ; het meeste
gaat als slachtvee over Harlingen naar Louden. Het geheele
terrein is met booinen beplant , er zijn overdekte plaatseu voor
de varkens , benevens ecn aantal drinkbakken , terwijl ter bevordering der reinheid alle staanplaatsen voor het hooruvee
schuin afloopende zijn geplaveid en alles met bijzondcre zorg
is gerioleerd. Een open terrein client tot hoiden- en wolmarkt.
Over de Prins Hendriksbruy , — een der fraaiste watergezichten van de stad; alle huizen ter weerszijde dezer gracht
zijn woon• en pakhnizen , sedert 1872 gesticht — nadert men,
rechtuit door de Prins Hendrikstraat , een ruin g plein , aan de
westzijde begrensd door bet
IP'aleis van Justine, gebonwd in 1850. Een dubbele rij zware zuilen van de Korinthische of nauwkeuriger nog
Romeinsche wide, die slechts een hoiden frontespice gekroond
met het wapen der provincie dragen , geeft toegang tot eene
nette vestibule, ter weerszijde waarvan de ?llen voor het
gerecbtshof en voor de arrondissementsreehtbank , waarvau de
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eene tevens dienst doet bij de vergaderingen der Staten van
dit gewest. Dit gebouw bevat ook de
Provinciale bibliotheek (links-boven-achter) voor
het publiek geopend maand. en woensd. 10— 3 u. en vrijd. 9-12
uur. Deze behelst eene vrij volledige verzameling over Friesche
letterkunde en geschiedenis , waaronder vele belangrijke handschriften , en is rijk in patristiek (afkomstig van de voormalige akademie te Franeker). Dc afdeeling mule taal- en letterkande kan mettertijd een van de meest volledige worden ter
wereld door het in 1876 opengevallen legaat van Dr. Lieuwe
Annes Buma, groot f 100,000, waarvan de renten voor dit
doel zijn bestemd. Bezienswaardig zijn : de Atlas van Blaeu
(atlas major 1662 11 vol. met den Atlas coelestis van Cellarius
en met meer dan honderd bijkaarten) rijk gebonden en gekleurd
en met goad opgelegd en bewaard in eene keurig gesneden
kast : een geschenk van Prins Johan Willem Friso aan de akademie
te Franeker, toen hij daar in 1700 en 1701 studeerde; eene
unicke verzameling stukken betreffende de Van Harens , handschriften van hunne dichtwerken zoowel als brieven van en aan
hen; Getijdeboeken op papier en perkament , waaronder ecn in
middelnederlandsch Ao. 1366, door Aug. Hendrick van Wanswirdt ; cen dito nit het laatst der 14e eeuw, toebehoord hebbende aan breeder Aegidius Wachteldonek , alias Wevers in
Thabor, met keurige initialen; een dito uit denzelfden tijd met
bijgevoegde muziek ; een bundel Heiligen-legenden iu 't m.n.l.,
ook nit denzelfden tijd, in proza , beginnende: " Dat metalen
serpent aen 't cruis te scouwen enz." — Een Vitruvius in
handschrift nit de elfde eeuw; een vita Christi , met prachtige
initialen en met miniaturen op den titel ; cen bijbel nit de
13e eeuw; het album van S. Saarda (1604) ; het album van
(len Frieschen schilder de Geest (1611) met vele handteekeningen op zijne reizen ontvangen; het album van Franciscus en
dat van Tiberius Hemsterhuis (1661-1701 en 1701-1706);
het album van B. H. Habbema (1796); een gedeelte van het
album der akademie en van het atheneum te Franeker en die
van eenige studenten-gezelsehappen ; een Lietboek van Etgen
Claesdochter,, uit de eerste helft der 17e eeuw, met eene keur
van minneliederen ; Couscriptio exulum Frisiae, een handschrift
over uitgeweken Friezen, 1584, door R. v. Solekema, met
genealogien en wapenkaarten ; eene verzameling van handteekeningen van Friezen, 1600-1700.
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Het plein , met twee rijen boomen beplant, wordt aan de
zuidzijde gedeeltelijk begrensd door de Rijks hoogere burgerschool (deze is ingericht voor ongeveer 100 leerlingen , en bezit een grooten studietuin aan de zuidzijde), zoomede door het
Old-burgerweeshuis en het Spaarbankgebouw.
Het Old-burgerweeshuis is eene stichting uit de eerste
helft der 16e eenw (1538) aanvankelijk ingericht voor acht of
tien weeskinderen , opdat zij er zouden leeren wspinnen, lynnen
ende wollen nayen , bancwerck ende breyden , wasken ende
schuren , huetstiekeu , ende toe schole gan (om die geboden
Godis, die gelof ende dat vader once) toe leren, ende schriven ,
die dar toe geschicket synt , ende laten se doch niet over die
strate lopen , holter een pule scarpe ruede by. Door erfmakingen gedurig vergroot , herbergt het thans omstreeks 70
protestantsche weezen van beiderlei geslacht. Het gebouw is
hier in 1876 gezet naar het ontwerp van den architect H. R.
Stoett Fz ; de twee bustes welken de vestibule versieren zijn die
van Auck-Petersdochter,, de stichteres , en van mr. Eelco v.
Haersma, een weldoener dezer inrichting , beide door Molkenboer. In het gebouw worden bovendien de portretten bewaard
van dezen me. v. Haersma en van diens vrouw,, in 1788 geschilderd door D. Ploegsma. Naast den oostelijken gevel staat
een keurig gebeeldhouwd poortje, tot herinnering aan een
vroeger gebouw, dat ruim drie eeuwen dienst deed en in 1672
daarmee werd versierd. De twee beelden op die poort vertoonen
de toenmalige kleederdracht der weezen, die sedert in zooverre
is gewijzigd dat de jongens thans roode rokjes en zwarte
broeken dragen, en de meisjes roode lijven met zwarte rokken.
De Spaarbank 9 in 1818 opgericht door de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen , is dus eene der weinige , die de
crises van 1832 en 1848 hebben doorgestaan. De jaarlijksche
inbreng klimt in de laatste jaren soms tot f 180,000. Ook
bestaat er sedert eenige jaren eene katholieke inrichting van
denzelfden aard , ze houdt hare zittingen in het gesticht van
de Zusters van Liefde over de Korenmarkt en werkt reeds met
een vlottend kapitaal van ongeveer f 60,000. — In eerstgenoemd
gebouw is het Leesmuseum, eene bijzondere instelling,
dagelijks geopend tot des avonds 10 a. (introductie door een
der leden).
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Den weg oostwaarts vervolgende staat men spoedig voor het
gebouw der Societeit Amicitia.
Men komt daar ook , door van het station den weg rechts
te nemen, om de stad binnen te gaan over de Wirdumerpoortsbrag. Langs den voorgevel van Amicitia leidt de weg door
de breede straat de Wirdumerdijk (een voormalige zeedijk ,
die in vroeger Wen de stad tegen de Middelzee beschermde)
naar de hoofdgracht van Leeuwarden,
de Nieuwestad. Deze naam herinnert aan eene uitbreiding
der stad in de eerste helft der 15e eeuw,, die merkwaardig is
om haren breeders aanleg. In een grooten boog, met een plein
van veertig meter breedte is toen reeds de roofing der huizen
genomen. De meeste der gebouwen ter wederzijde der gracht,
zoowel hier als in het vervolg, zijn winkelhuizen. De binnenlandsche handel , het voorzien in de behoeften van het platteland vooral, geeft leven en bedrijvigheid in die menigvuldige
winkels, en makers dat velen tot de best voorziene magazijuen
des vaderlands behooren. De weekmarkt (vrijdags), die aan de
geheele stad bezieling en beweging geeft, is de drukste van
gansch Nederland, en heeft hier een van hare meest bezette
punten ; de gracht die de stad doorsnijdt is op dien dag de
ligplaats van ongeveer 300 dorpsschepen.
Aan het begin dezer Nieuwestad staat, op eene opene
ruimte , aan het water, de Stadswaag , in 1595 aldaar geplaatst , een der schilderachtigste gebouwen der stad. 't Is een
langwerpig vierkant gebouw, opgetrokkeu van roode gebakkeu
steen, afgewisseld door gele gehouwen steen, aan iederen
hoek gesierd met een wapendragenden leeuw ; het geheel is
gedekt door een hoog, aan alle zijden spits toeloopend leiendak , met kleine overhuifde dakvensters , en met twee windvanen. Hier is de plaats waar sedert vele honderde jaren de
boter uit een groot deel der provincie , in steeds vcrmeerderende
hoeveelheid en tegen steeds toenemeude prijzen, ter markt komt,
tegenwoordig jaarlijks ongeveer twee millioen kilogram, voor
eene waarde van bijna drie millioen gulden. De boter is eon
der hoofdprodukten van den Frieschen veestapel ; een der bronnen van welvaart voor dit gewest. Het fabrikaat en de handel zijn geheel onbelemmerd, maar het provinciaal gezag stelt
natuurlijk hoogen prijs op het bewaren van len goedeu naam,
dien dit artikel op binnen- en buitenlandsche markten heeft
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verworven. Ten einde de producent zijne zorgen onverdeeld
zou kunnen wijden aan het fabrikaat, heeft de regeering reeds
sedert tweehonderd jaren het toezicht gehouden op de botervaten, want de waarde van het artikel is zeer afhankelijk van
de goede zorg bij het bewaren en expedieeren. Geen boter
mag aan de waag worden gebracht, dan in een vat, vooraf
door de van wege het openbaar gezag aangestelde keurmeesters gewaarmerkt. Reeds vroeg in den vrijdagmorgen
wordt onder de waag de boter aangevoerd, die in den loop
der week is gemaakt, en met de gewone markt- of met afzonderlijke schepen in de stad is gebracht. Vele honderde
blanke vaatjes, (meest I, ook wel i vaatjes, ongeveer met
een inhoud van 40 en 20 kilogram) , alien naar hetzelfde model gemaakt: " zoowel de staven als de bodems en de deksels
van zuiver, blank, gewaterd eikenhout, zonder kwade oesten,
strepen of spintu, tot deu rand gevuld, geopend, staan daar om
gewogen en daarna door de handelaren gekeurd te worden.
Een lange boterboor drilt de keurder tot op den bodem van
het vat en haalt de gevulde boor er uit, om met een oogopslag en tegelijk door den reuk den ganschen inhoud te waardeeren. Met een slag draait hij de gevulde boor weer in de
gemaakte ruimte, en haalt de ledige boor op, om denzelfden
handgreep achtervolgens toe te passers op al de vaten aan
zijn oordeel toevertrouwd. De boterhandel is in handen van
betrekkelijk weinige groothandelaars ; er zijn er die in den
drukken tijd van het gemaak wekeltjks voor ongeveer f 100,000
boter naar Engeland verschepen. Voorheen werd de marktprijs door deze handelaren bij het begin van elken marktdag
vastgesteld; sedert eenigen tijd zijn vele boeren overeengekomen
hunne boter aan den hoogsten bieder te verkoopen, en deze
maatregel prikkelt natuurlijk dubbel om steeds het beste gemask te leveren.
Het plein ten westen van de Waag is eigenlijk eene brug
(de lange pijp of piip), en evenals het plein ten oosten op den
marktdag en gedurende de kermis de zetel van vele kleine
kooplieden.
Ruim halverweg bet einde der Nieuwestad (zuidzijde) staat ,
in den rij der woonhuizen, een eenvoudig doch smaakvol gehouwen poortje (Struivings- of Poptapoortje). Het
is daar voor ruim anderhalve eeuw (1696) gezet , en dient nog
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als toegang tot een aantal geringe woningen, die uitkomen in
deze nauwe steeg. Toen woonde daarnaast een edelman die deze
huisjes om niet liet betrekken. Van zijne eigene woning is
niets meer over, alleen dit poortje draagt nog zijn naam.
Aan het westelijk uiteinde der stad staat een oude , stompe
toren , de Oldehoof. Deze is slechts ter halverhoogte opgetrokken en had een fraaie, hooge spits moeten ontvangen als
toren bij de hoofdkerk van Friesland, die aan S. Vitus gewijd
was. In 1529 is de bouw aangevangen onder toezicht van
meester Jacob van Aaken ; hij is vierkant , van naar de prof:leeringen gevormde baksteenen, die waarschijnlijk alien gebakken zijn in het tichelwerk even buiten de oostzijde der stad,
toen aan de kerk behoorende; op elken hoek staat een dubbele beer, de bogen en nissen zijn met gegroefde eggen , van
de pilasters zijn de hoeken en spitsen in zandsteen gevat. 1)e
boog van het oosten naar het westen is in 1599 dichtgemetseld ; de leuning van gehouwen steen om den eersten
trans door ecne ijzeren vervangen in 1698. Het ornamentwerk van gehouwen steen is in den vorm van de reeds sterk
dalende gothiek (vischbazen).
De traptoren, aan den noordermuur uitgebouwd, bevat 127
treden die elk met de spil een geheel vormen. Deze voert
naar den eersten omgang. Hierboven zijn de klokken gehangen ;
die er thans zijn, werden in de stad zelve gegoten. 1)e groote
klok, ruim 3000 k.g. zwaar, draagt het randschrift: Anno
duysent ses hondert ende dry en dertich heeit my Hans Falck
van Nuermberg ghegoten. Publico denatos , ad templum convoco
vivos , tristans ovans laetis letha trophaea cano. Daarboven
aan de voorzijde : Joris Gerrits Camp presenterende burgemeester der stadt Leeuwarden, met diens wapen ; aan de
achterzijde: ilela ran Burum ende Jan Hendrix bouwmeesters
ende Kerckvoochden, met hunne wapens. De kleine klok ,
ongeveer 2000 k.g. zwaar, heeft tot randschrift : In 't Jeer
ons Ileeren C10.10.CXXXVII heel? my Jacob Noteman in
Leeuvvarden gegoten. Voorts als opschrift: Ick luyd de Luyden
aen haer werck , Ick nood de christnen tot Gods Derck,
Ick brow de Vreughd en Droefnis uyt , Luyd nochtans noyt
of 'k word gheluydt. Hieronder boven het stadswapen: de namen
der twee burgemeesters A. v. Burum en Sybbe Sybbes, benevens
drie wapenschilden. Aan de achterzijde de namen der bouwmeesters en kerkvoogden Jan Hendricx cn Harmen Harckes. --
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Een houten trap leidt verder naar boven tot den tegenwoordigen
top, een ruim steenen plat, vanwaar men het uitzicht heeft over
een groot deel van Friesland, bij helder weder tot in zee.
(Het beklimmen te bevragen bij den klokluider, in de buurt
ten n. van den toren). In 1632 is de torenbouw gestaakt en
van den voorgenomen kerkbouw,, in plaats van de oude, vervallende parochie-kerk, is nooit gekomen. Hetzij dat de verzakking, onder het bouwen reeds ontstaan , vrees aanjoeg; hetzij
dat de voorhanden Belden ontoereikend waren om verder te
gaan ; hetzij dat de opkomende hervorming den voortgang verhinderd heeft; dit laatste is niet onwaarschijultik , want Friesland was van den aanvang of de " nieuwe ketterye " zeer toegedaan ; en met den eenigen bisschop , die hier ooit optrad,
Cunerus Petri, en die in 1578 gevangen genomen wend, is
het bisdom-zelf te niet gegaan.
In den zuidelijken muur is — bij het opruimen van het
kerkhof, dat van oudsher als begraafplaats had gediend — een
fraai gebeeldhouwde grafateen gemetseld.
Leeuwarden bezit drie hervormde , drie roomsch-katholieke ,
eene waalsche, eene doopsgezinde , eene luthersche en eene
christelijk-gereformeerde kerk, benevens eene synagoge , terwijl
nog bovendien in drie lokalen godsdienstige oefeningen worden
gehouden. Geen dezer kerken is om haren bouwtrant zeer
merkwaardig of belangrijk. De drie hervormde kerken en de
waalsche zijn oude kloosterkapellen , sedert de hervorming aan
hare oorspronkelijke bestemming onttrokken en ingericht naar
de behoeften van de prediking der nieuwe leer. De Groote
of Jacobijnerkerk, in het noorden der stall, is voor een
kloosterkerk verbazend groot, en wel een bewijs voor den rijkdom der Dominikaner predikheeren die haar van 1480 tot
ongeveer 1550 bouwden. Van 15 7 8— 1 580 is in deze kerk
dienst gedaau beurtelings ten behoeve der katholieken en der
hervormden : " de Muncken moesten heur altaer dingen gedaen
hebben te 10 uuren en dan volchdeu de Geusen als 't preeckdag was. " De geheele kerk is opgetrokken van baksteen ,
waarvan de weinige ornamenten zijn gevormd , het koor is gesloten met een halven tienhoek ; de noorder zijgang is smaller
dan de zuidelijke, de twaalf zeer zware, ronde zuilen rusten
op achthoekige voetstukken , de kapiteelen zijn zonder bladen.
Het middenschip is nu met hout gedekt ; die ter zijde zijn
steenen kruisverwulften. De grafsteenen in doze zoowel als
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in de andere kerken zijn verborgen onder een houten vloer.
Aileen in den n.-w. hoek staat een eenvoudig wit marmeren
gedcnkteeken ter eere van J. H. Nieuwold , den grooten hervormer van het lager onderwijs in dcze provincie. In den binnenmuur van het koor is thans de Gedenksteen voor den Yrede
van Munster gemetseld , die ruim twee honderd jaren den buitengevel van het oude Landschapshuis (in 1849 afgebroken)
hceft versierd : Een leeuw,, staande tusschen twee hoornen van
overvloed, houdt in de linker klauw zeven pijlen , en in de
reenter een zwaard , op welks punt de vrijheidshoed rust.
Daaronder op een vierkant schild , omgeven van lofwerk en
beneden gesloten door het wapen der provincie , het navolgende
inschrift : Aeternae memoriae sacrum. Quod bono cum Deo ,
post bellum auspiciis celsissimorum ac praepotentissimorum D.
Ordinum generalium, ductu Aurantiorum et Nassoviorum Heroum,
octoginta per aunos acerrime geatum, asserta vera religione ac libertate, nee non extorsa ab Hispano praetensi juris sui abjuratione,
pacem saepe tentatam , et variis in locis praeparatam , tandem
Monasterii Westfalorum , Anno 1648 3 -,)- Januarii signarint,
Maii

h,„ii non sine fe3tis ignibus ac vesT8-if Aprilis ratam habuerunt 26 ;---tivis spectaculis promulgaverint Confoederati Belgae. Domini Illustrissi morum Ordinum Frisiae Deputati Novemviri , Patres Patriae
hoc monnmentum posuerunt dedicarunt. Lauris insignis Oliva. —
Ook is aldaar de ingang tot den vorstekken grafkelder,, in
waken de overblijfselen rusten van de lijken der Friesche stadhouders sedcrt 1588 hier bijgezet (niet toegankelijk voor het
'iblick). — Het orgel, dat slechts op de zondagen wordt bespeeld , behoorde tot de beroemde orgels in Nederland, als een
werk van Christian Muller van Amsterdam, die ook het vermaarde Flaarlemsche orgel hceft vervaardigd. Het bestaat nit drie
manualen van vier voile octaven en een pedaal-klavier van 27
toctsen , te zamen 47 registers. — In het koor is sedert 1663
een gat gebroken tot een ingang en eene portiek van hardstcen
is er voor geplakt, de Oranjedeur genoemd. (De bezichtiging der
kerk te bevragen in de kosterij , het gebouw dat ten noordwesten
van de kerk staat, een overblijfsel van het oude kapittelhuis
het was n.l. de zomer-eetzaal of het rcfectorium, in 't begin
der 15e maw heAouwd ; een gedeelte van den krnisgang is
er nog aanwezigl.
De katholieken hcbbcn 'tier Nina niets merkwaardigs overge3
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houden nit den algeheelen ommekeer van zaken door de hervorming teweeggebracht ; alleen bezit de Paroehie van
den H. Bonifacius (kerk op de Vleeschmarkt , pastorij
in de Bagijnestraat) nog eene goede bibliotheek , die voor eene
partikuliere rijk kan genoemd worden ; zelfs zijn er eenige
handschriften van zeer veel waarde. De tegenwoordige pastoor,
deken van Leeuwarden, heeft in den laatsten tijd eene nogal
hoogst belangrijke verzameling van kerkelijke kunstvoorwerpen
bijeengebracht, die voor de kunstgeschiedenis van Nederland en
bijzonder van Friesland veel merkwaardigs heeft. Ze betreft
hoofdzakelijk de 14e en 15e eeuwen. — Ofschoon de bibliotheek en de kunstverzameling niet voor het publiek toegankelijk zijn , zullen wetenschappelijke manners, als ze zich aan de
pastorij aanmelden, zeer heusch worden ontvangen.
De Kanselarij, op de Turfmarkt, door Bartholomeus
Janszoon , 11 koninklijk bouwmeester " , uitgevoerd in de jaren
1566-1571, waarschijnlijk geheel op kosten der regeering
van den toenmaligen Landsheer Filips van Spanje , om to
dienen als zetel voor het op nieuwe wijze ingerichte gerechtshof of opperste gerecht , aan welks hoofd als voorzitter 's Korn
nings kanselier stond , die hier ook zij a intrek zou hebben
moeten semen (vandaar de naam). Ofschoon de zuidelijke
vleugel niet nerd voltooid , is het een der schoonste en meest
grootsche monumenten in Nederland van den laat-gothischen
841; het is geheel opgetrokken van roode baksteen , rijk
versierd ook met ornamenten in zandsteen ; boven den breeden
opgang rijst een spitse, trapswijs toeloopende gevel, gesierd
met 9 beelden : rechts de zinnebeelden van het geloof, de
hoop (met het anker) , de liefde, de gerechtigheid (met het
zwaard), dus de drie Goddelijke deugden met het recht; en
links waarschijnlijk de vier hoofddeugden : de voorzichtigheid
(met spiegels), de sterkte (rustende op eene kolom) , de rechtvaardigheid en de matigheid; op den top het beeld van
Keizer Karel V, met den rijksappel. — De breede opgang bestaat nit zeven trappen ter weerszijde, met plinten en leaning
van gehouwen steen , in 1621 getooid met vier zittende leeuwen ,
die de wapenschilden dragen der voormalige Friesche kwartieren : Oostergo , Westergo , de Levenwolden , de elf Steden.
De inrichting van binnen is geheel in overeenstemming geweest met de oorspronkelijke bestemming en met den rijk
gebouwden gevel. Een zeer kunstig bewerkte wenteltrap voert
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nog naar de bovenverdieping ; doch in 1824 is het gebouw
van binnen uitgebroken om te worden gebruikt als huffs van
burgerlijke en militaire verzekering; een krijschende satire op
kunst en smaak ! (De bezichtiging te vragen aan een der leden
der commissie van administratie).
De Nieuwetoren, ook Sint Jacobstoren genaamd ,
(hoogstraat) een gebouw uit de helft der 16e eeuw. Boven
ecn vierkant metselwerk van roode en gele steen , met eenvoudige bogen , verheft zich een getimmerde spits , in welken
een luidklok hangt benevens een klokkespel, te zamen 38 klokken.
De luidklok „ko. 1544, is Sanct Petrus gedoopt, de slagtevens brand- en alarmklok , die een omvang heeft van 1.74
bij een hoogte van 1.37 meter, is waarschijnlijk in Antwerpen gegoten , en wordt de Leeuw genoemd, blijkens
het omschrift: Jure Leo dicor. Leowardica culmina circum
rugio, dinumerans horas ; nostro undique cives rugito horrisono ad flammas coguntur ad arma. Cornelius Waghenus
me fecit anno MCCCCCXLI. Bovendien is er het wapen der
stad en dat van Antwerpen op benevens een paar beeldjes en
cen aantal arabesken. Het tegenwoordige klokkespel dagtcekeut
van 1686; ook de klokken hiertoe behoorende , dragen opschriften , meest psalmteksten. In den noordermuur is een kleine ingaug
tot den trap van 100 treden, die naar den Gersten omgang leidt ,
vanwaar men een goed gezicht op de stad in vogelvlucht
heeft. De nissen, vroeger in den niuur aanwezig , zijn , zeker
tot schade van het gebouw , in den zeer hellenden toren dichtgemetseld , evenzoo de hooge boog in den o. gevel , die als
toegang diende tot de voormalige Jacobskapel , en thans slechts
eene gewone deur heeft, waarachter de nachtpolitie "lastige
lieden " onder den toren herbergt. (Tot het beklimmen zich te
vervoegen bij den opzichter Ringnalda in de Pijlsteeg).
Het Stadituis, in 1715 gesticht, aan het overwelfde
hofplein, heeft een eenvoudigen gevel en toren, doch het draagt
uit- en inwendig de kenteekenen dat het niet nit een karige
bears is gebouwd. De frontespice van den voorgevel stelt de
wijsheid voor die het stedelijk wapen draagt , benevens de wet,
de gerechtigheid en de voorzichtigheid. Een mime smaakvolle
vestibule geeft toegang tot verschillende vertrekken, en langs
een bordes-trap met klock gesneden eikenhouten leuning (door
P. Nada en B. Dijkstra) naar de Raadzeral (tevens trouwzaal).
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Deze is in 1760 bijgebouwd en aan den smaakvollen buitengevel met het stedelijk wapen voorzien; de wanders der zaal
prijken met de portretten van Koning Willem I, door Van der
Kooi, van Willem II en III , door Van Wioheren, en van
prinses Maria Louisa, door Van der Kooi, naar B. Aocama.
Een van eikenhout gesneden en verplaatsbare balustrade scheidt
de zaal in tweeen. De Mozes-zaal is aldus genoemd naar den
geschilderden wand, Mozes met de 70 oudsten nit Israel voorstellende , een onvoltooid stuk van den Leeuwarder schilder
Harmen Beekkerk -(1796). Het portret des schilders-zelven
komt er voor, rechts , tusschen twee boomen.
Het archief der stad, dat vele belangrijke oorkonden bevat,
en thans geheel geordend is door den archivaris W. Eekhoff,
kan men raadplegen maand., dinsd. en dond. voormidd. 10 --1
uur. Daar wordt tevens een bibliotheek onderhouden , die
hoofdzakelijk werken behelst door Leeuwarders geschreven , of
op Leeuwarders betrekkelijk , of te Leeuwarden gedrukt, alsmede eene kunstverzameling van portretten, historieplaten
en gravures , die a. eenige portretten, feest- en begrafenisplaten
van de Friesche stadhouders en hunne opvolgers bevat ; b. een
groote verzameling portretten van personen in deze stad geboren
of bier geleefd hebbende; c. eenige afbeeldingen van merkwaardige gebeurtenisseu, van geschied- en letterk. bijzonderheden betrekkelijk deze stad ; d. teekeningen, gravures enz.
van en naar Leeuwarder meesters; e. eene unieke verzameling
kaarten en plattegronden der stad, gezichten op deze en
afbeeldingen van vroegere en latere gebouwen. — Hier worden
ook nog bewaard : a. Het zwaard van den gerechte , waarmede
de edelen Gerbrand Mockema en Jemme Herjuwsma in 1512
zijn onthoofd , daar zij het gezag van den Hertog van Saxon
hadden getracht te ondermijnen. b. Het zwaard van Groote
Pier,„A dmiraal der Zuiderzee , en die in 1515-20 de Saxers
vanhier hielp verdrijven. (2.13 c.m. lang, 6.6 kg. zwaar.)
c. Een zilveren vogel, bij het papegaaischieten sedert 1550
gebruikt. d. Een antiek beeldhouwwerk , naar men wil afkomstig nit de oude kerk van Oldehove : Christus gebonden tusschen
vier krijgsknechten. e. Zilveren schaal (1639) waarin weleer
huwelijks-giften voor de armen werden ontvangen , met de gegray.
wapens der toenmalige armvoogden en van den burgemeester.
e. Een bordunrsel, waarschijnlijk bewerkt door Primes Maria
Louisa (-1- 1765), Europa met den Stier voorstellende . f. Het portret van Thomas Wopkens , Leeuwarder letterknndige (1750).
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g. Twee paar schandsteenen met ijzeren beugel , met welken
tot in 1811 ontuchtigen omhangen en buiten de stad geleid
werden. h. Twee gebakken steenen met het wapen van Keizer
Karel V, 1552; i. Vijftien gebakken tegels met koppp , figuren,
enz., en een roode gebakken steen met het Nassausche wapen der
Friesche stadhouders , alien in de stad gevonden bij het afbreken van onde gebouwen of in de grachten. k. Eenige zegelstempels, voorts een aantal munten , steenen- en ijzeren kogels,
benevens andere voorwerpen (onder Welke b, v. een romeinsche
stalls of schrijfstift), gevonden bij vergravingen of verbouwingen
in deze stad.
De archivaris bezit persoonlijk in zijn " Frisia illustratao eene
rijke verzameling teekeningen , gravures enz., betreffende Friesche
geschiedenis en kunst , die den belangstellenden vrager gaarne
wordt vertoond.
Aan het stadhuis grenst de Hooftheacht, en daartegenover
staat het Koninklijk Paleis, oorspronkelijk de zetel
van twee Friesche edelen , in 1587 ingericht tot verblijf der
Friesche stadhouders, die bier tot 1747 resideerden; nit- nosh
inwendig een aanzienlijk gebouw, en thans onbewoond. Er
worden nog eenige portretten bewaard, meest van vorstelijke
personen uit het geslacht der Friesche stadhouders.
De Rijks kazerne Prins Frederik staat in het oosten der
stad op een voormalig bastion, en is ingericht voor 1400, des
noodig voor 2200 man; het garnizoen dient hoofdzakelijk tot
bewaking van de .Rijks strafgevangenis, die op den zuidoosthock der stad staat, op de plaats waar door Hertog Albrecht
van Saxen de citadel of het blokhuis is gebouwd; ofschoon dit
reeds in 1580 is " gedemolieerd, " leeft de naam er van nog
altijd in den mond des yolks. Gedeeltelijk is het voor cellulaire,
gedeeltelijk voor gemeenschappelijke opsluiting ingericht en sedert
1870 grootendeels vernieuwd, met een voorgevel tusschen twee
torentjes. . Het gebouw kan ongevecr 480 gevangenen plaats
verleenen; de inrichting is niet to zien dan met bijzondere
vergunning van een der leden van de commissie van administratie.
Van oudsher heeft Leeuwarden vele burgers en burgeressen
gehad , die , 't zij na hun dood, 't zij bij hun leven blijken
gaven van weldadigheidszin ; vandaar dat er voor en na tal
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van gestichten zijn verrezen grootere en kleinere om
armen , ouden , zieken , weezen , allerlei nooddruftigen te vet.plegen. Het Diakoniehuis der Ned. Herv. gemeente (Groote kerkstraat) 't welk ongeveer 100 ouden van dagen herbergt ; het
R. K. armhuis (Speelmanstraat), naast de in 1850 vernieuwde
Dominikanerkerk , Wier vriendelijke spits zich schilderachtig
boven de huizen verheft; het Ritske-Boelema gasthuis (op de
Tweebaksmarkt), dat reeds in 1548 door Keizer Karel V is
erkend; het Gabbema- en het Boshuizer-gasthuis ; het stedelijk
armhuis ; het stalls ziekenhuis (nabij de gevangenis) ; het Marcelis-Goverts-gasthuis, gesticht ter verpleging hoofdzakelijk van
Doopsgezinde christenen ; het Vegelinshof (achter de hoven) ;
het R. K. weeshuis (Oosterstraat) ; het Gesticht voor R. K.
weesmeisjes , onder de leiding der Liefdezusters (over de Korenmarkt in de pastorij van de H. Willebrorduskerk) ; het Stads
weeshuis (tegenover de Groote kerk), met 80 h 90 verpleegden ;
hier staat op de binnenplaats een eeuvoudig monument ter eere
van Martinus Jacobus Bale* , in leven Raad van Nederlands
Indie , weleer voedsterling en later weldoener van dit gesticht.
Hij is te Leeuwarden geboren 1752, werd van 1762-1772
in dit gebouw verpleegd en overleed te Batavia in 1823.
Maar het belangrijkste van al deze inrichtingen is het

St. Anthonij Gasthuis. Dit gesticht is omstreeks het
jaar 1400 opgericht , waarschijnlijk door het Gilde van het
H. Sacrament , als een toevluchtsoord voor oude , zieke of
verarmde ingezetenen deter stad, en genoemd naar den grooten
patroon van kranken en behoeftigen , den abt Sauct Anthonius,
(t 17 Jan. 356, oud 105 jaar). Het wapen der stichting, eene
bel of klok, vindt zijne verklaring in het heremieten-leven des
heiligen en iu zijne wondermacht over den ratan.
Door erfmakingen en giften werd dit gasthuis alras eene zeer
belangrijke instelling , die voor de behoeften harer bewoners
zelfs eene eigene kapel bouwde , die een beier of doorgangshuis
voor vreemdelingen , dienstbaren en diergelijken onderhield, en
door het herhaalde aanbouwen van kleine woningen of kamertjes de gelegenheid openstelde om gedurig meer bewoners op
te nemen. Sedert de hervorming begiftigd met '/3 der aan de
regeering vervallen kloostergocderen nit doze stad, zijn hare
gebouwen langzamerhand hoofdzakelijk ingericht als proveniershui6. Niettegenstaande de nood der tijden haar somtijds zwaar
g edrukt heeft, is de stichting thans buitengewoon rijk en heeft
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zij , bij een groot inkomen (meer dan f 100,000), een breede
opvatting van hare roeping.
Alle bemoeiingen der voogden bewegen zich natuurlijk op
het gebied der philantropie. Zij bepalen zich niet tot hunne eigen
inrichtingen , maar steunen door krachtige geldelijke bijdragen
sommige hulpbehoevende instellingen in deze stad. Voor het
verplegen van minvermogende idioten , ooglijders en doofstommen klopt men bij hen niet licht te vergeefs aan; de verpleging
van behoeftige krankzinnigen uit deze stad nemen zij geheel voor
hunne rekening; menig zeeman dankt deze stichting voor zijne
opleiding aan de Kweekscholen voor de zeevaart; menige verwaarloosde knaap werd voor hare rekening terecht gebracht op
de landbouwkolonie Nederlandsch Mettray, nabij Zutphen.
Zelf heeft het Gasthuis een Weeshuis ingericht , eene kleiue
instelling , ter verpleging van weesjes , nog te jong om in een
der twee weeshuizen te worden opgenomen. — .Jaarlijks wordt
in den winter gedurende 12 A 13 weken , 6 dagen in de week ,
in den voormiddag van 11-12 nur, eene soepuitdeeling gehonden, waarvan vele behoeftigen genieten , maar waar de nijvere
handwerksman , die goed doch goedkoop voedsel wil koopen,
maar seen gave wenscht, soep kan verkrijgen tegen vijf cents
de portie, den prijs, waarop de soep aan het Gasthuis komt te
staan met inbegrip van alle onkosten. Die soep wordt gekookt
door directen stoom ; iedere portie bestaat uit 1.10 liter; op
100 liter worden gebruikt : 5 kilogram rundvleesch, 9 kg.
gort, 4 kg. savoiekool, 0.5 kg. uien, 1 kg. zout , 0.02 kg.
specerijen. De arme gezinnen, die van deze uitdeeling ontvangen , molten tweemaal per week halen, voor elk der persorien
boven de vijftien jaar eene geheele, voor de jongeren eene halve
portie. Kinderen kunnen , voorzien van een lepel, aan de inrichting komen eten. Hij die hem bekende armen wenscht te
ondersteunen met voedsel in plants van met geld, kan daartoe
soepkaartjes koopen, ook A, 5 cents de portie. Dooreengenomen
worden er elken winter ongeveer 100,000 portien verstrekt ,
waarvan ongeveer 1/12 gedeelte tegen geld. — Aan enkele oude
vrouwen wordt bovendien vergund , onder den naam van maalkaalsters , dagelijks , het geheele jaar door, uit de keuken van
het oude ge3ticht het morgen-, middag- en avondeten te ontvangen. — In de twee gestichten ligt de hoofdkracht van de
instelling. Het zoogenaamde Oude Gasthuis (fangs de zuidzijde
der Kerkstraat) is nog steeds een proveniershuis, bewoond door
ongeveer 75 personen; sedert 1877 worden al de gebouwen ,
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hiertoe behoorende, en waarvan sommige gedeelten langer dan
300 jaren hadden gestaan , gehcel vernieuwd. Het Nieuwe
Anthonij gasthuis is gesticht van 1862-1864. Het heeft ongeveer 100 bewoners , en bestaat uit vier tegen het z.-zuidoosten
vooruitspringende vleugels , die aan hun noordeinde met een
doorgaand gebouw , ongcveer 90 meter lang , langs den Groeneweg zijn vereenigd. Die vleugels hebben , evenals het doorgaand
gebouw , in het midden een breeders gang , waardoor de onderscheidene gedeelten van het gesticht inwendig met elkaar
in gemeenschap staan. Elke vooruitspringende vleugel heeft
aan de voorzijde een hoofdgebouw van twee verdiepingen ; de
drie westelijken zijn bestemd voor bewoners nit den beschaafden
stand , beneden (zitkamer, slaapkamer,, keuken , kelder en dienstbodenkamer) tegen betaling cener huursom in tens voor het
gansche leven ; boven kosteloos (zitkamer, alcove , keuken eu
kelder). Overigens bestaat het gebouw uit gene verdieping, met
woningen van een ruim vertrek met een turfzolder,, 32 kamers
voor gehuwden , 12 voor weduwen , 12 voor weduwnaars, benevens drie ziekenzalen. De onderscheidene gedeelten van dit
gesticht zijn genoemd naar weldoeners der instelling : de w estelijkste vleugel heet Burmania-vleugel , de middelgang de Burmania-gang, het westelijk deel van dit hoofdgebouw de Jouck
Burmania-kamers ; de oostzijde de Saepk v. Burmania-kamers ;
daarop volgt de Minnema-vleugel met dito gang, de FrouckMinnema-kamers ten westen , de Frans-Minnema-kamers ten
oosten ; alsdan de Auckama-vleugel met dito gang , en de Sybrant-Auckama.kamers , waartegenover die van His-Auckama;
vervolgens de Wiarda-vleugel en gang. De wapenschilden der
aldus herdachte familien versieren de gevels dezer gebouwen.
De middelgang van het doorgaand gebouw neet de Jacobsgang ,
naar het voormalig St. Jacobs gasthuis , welks bezittingen ten
tijde der reformatie grootendeels aan het St. Anthonij gasthuis
zijn gekomen. In den oostelijken vleugel zijn de administrative
vertrekken , de inrichting van de reeds genoemde soepkokerij ,
de timmerwinkel van het gesticht, en de wooing van den
binnenvader en de binnenmoeder. Het terrein voor en tusschen
de vleugels is ingericht als tuin ; het kleine Weeshuis staat er
tegenover.
Het Collegie, op de Tweebaksmarkt, waar de gouvernements-bureaux zijn, een gebouw van zeer oude herkomst,
maar in de 18e eeuw vernieuwd en sedert gedurig door aan.
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bouwing vergroot, heeft een eenvoudigen ingang met halve
pilaren van de Jonische orde en is gekroond met het wapen
der provincie : twee liggende leeuwen van goud op een blauw
veld met gouden blokken. De zaal van Gedeputeerde Staten,
met de portretten van Willem I, Willem II en Willem III,
is eene voor dit collegie waardige vergaderplaats; in dit gebouw
berust het provinciaal archief, vodr zooverre onder het met
pannen voorzien dak geplaatst, slecht beschut ; ook is er
Frieslands kabinet van oudheden , toebehoorende aan het Friesch Genootschap en aan de Provincie, (geopend dinsdag , donderdag en zaterdag van 10-2 1/2 ure en
vrijdag van 12 1/2--3 ure; te bevragen bij den concierge van
het gebouw). Iu dit kabinet zijn zeer vele voorwerpen , gevonden bij het afgraven van terpen en wallen , en bij het slatten
van vaarten of het wegbreken van huizen ; in de eerste plaats
een groot aantal urnen van onderscheidene grootte en van verschillenden vorm, uit de terpen vooral van Westergo en Oostergo, waarvan die te Hallam en te Oosterlittens zijn gevonden op eene diepte van ongeveer 1.20 1.40 meter beneden
Fricsch zomerpeil , gelijkstaande met 1.62 a 1.82 meter beneden
A.P.; onder deze amen zijn een drietal zeer merkwaardige, op
verschillende plaatsen te Stavoren gevonden : eene langwerpige
(vorm van een wortel); .ene van buitengewone grootte (53 cM.
hoog bij 187 cM. omvang) rond en grijs ; eene van zeldzamen
vorm, met nauwen hals en spitsen voet. — Uit het Hunebed
te Rijs eene lane en beitels van vuursteen. — t Mariabeeldje ,
gevonden. te Idaard. f Zeer merkwaardig bronzen Mercuriusbeeldje (temp te Pingjum). Koperen Venusbeeldje uit de lotusbloem komende (terp te Miedum). — Oude friesche beenen
schaatsen (geslepen koeschenkels). Aardm an s-p ijpj es . Werpsteenen
(ronde , driekante en kubusvormige). Met lood gevulde houten
werpballen. Steenen vischnet-verzwaringen. Gesneden werktuigen
en huisraad van hertshoorn. Beenen pijlspits. Bokkehoorn als
hit bewerkt. Breede gouden ring met besneden steen (terp
Westergeest). Bronzen zegelring. Antiek zeer verroest zwaard ,
uit de terp te Waaxens , waar wel 500 gebroken urnen en
vele menschenbeenderen lagers, 1% meter diep. Een staf- of
runenkalender van 1595, in een wandelstok van 9 dM. lengte
gesneden.
Verschillende oude muur- en vloersteenen — het Friesch
aardewerk heeft steeds een goeden naam gehad -- sommige
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met figuren en wapeus, e4ne met de bustes van Karel V en
Filips II , 1563. Verglaasde kannetjes (due d'alfjes). Kannetje
met allegoric en omschrift : dit is die schone heistorie van
Suisanna enz. 1584. Wit aarden kan met de wapeus van
Oranje , Spanje en Arragon 1574 (gevonden in een gracht bij
Hartwerd). Kofilekan van gekleurd Delftsch aardcwerk in den
vorm van een zittenden Hinloper schipper. Hinloper muilen
(miniatuur) van dito. Een merkwaardige steenen beer (terp to
Stiens).
Ongeveer een honderdtal portretten , waaronder ook onbekende personen, doch waarschijnlijk alien Friezen, sommigen
belangrijk voor de studie van het kostuum : Viglius van
Aytta v. Swichem. t Eelco Ljaucama, abt van Lidlum (1323),
naar het origineel door Alma Tadama. t A. M. v. Schurman en
Jean de Labadie , door haar zelve (miniatuur). De vrouw van
Poppe van Burmania 1676. Onbekende dame: oude friesche
dracht met de zoogenoemde duitsche muts. Een onbekend man ,
1652, door Cornelis Jans van Keulett. Gijsbert Japix en zijne
vrouw (in 1637 geschilderd).
Eenige afbeeldingen van volksfeesten en hardrijderijen op
schnatsen. Eene oude schilderij : t De Friesche maaltijd : "Die
fryesche taefel wyer all tyden versyoen mey principacle rittchten.
Op haerre kerstendegge en kallingen off frionne spreckkinge
1420. " Vooral voor het kostuum zeer merkwaardig.
Onder de stukken betreffende den godsdienst is een draagbaar altaar uit den tijd der vervolging van de R. K.; zeer
merkwaardig zijn : -1- een bronzen wierookvat, afkomstig van
het Nesser Convent, en t een koperen schenkkan in den Biervorm (bij Sneek gevonden).
De verzameling van Friesche kleederdrachten is zeer belangrijk : het oudste soort van 't bekende hoofdsieraad , het oorijzer :
klein , smal en van ijzer ; het (zilveren en koperen) oorijzer
der 16e eeuw ; uit de 18e eeuw : satijnen en chitsen jakken,
tipmntsen, zonhoeden, kanten duitsche muts, mouw-handschoenen, dames-mof, hooge vrouwen-stroohoeden , heupjes (het laatste
overblijfsel der hoepelrokken); — smal spits schoentje, groen
zijden en leeren dito, waarschijnlijk alien van 1670; — Amelander kleedij. — t Zilveren knoopen (mansdracht). — Mndetaper kleedij: de foarflechter en sendoeek , het sieraad der getrouwde vrouw ; de wijnke, het zomerklced ; het kassekijntje, (een
jakje of lijfje) het winterkleed der vrouw ; oerlijf, foarspelder
(borstlap) ; g eorteldocken , vakdoek ; mutsjcs , doeldes , fryster-
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himd , haarlinten , muilen , onderkleeren ; een boek met ongeveer 80 stales Hindeloper kleedstof. — Ter vergelijking met
de kleedij van andere natien zijn er ook van die bijgehangen ,
onder welke b. v. huwelijks-kousebanden, en een -1- Noord-Hollandsche schoen met hiel waarin bergplaats voor gouden munt.
Verschillende damestoilet-artikelen en lijfssieraden : een Romeinsche fibula (nit de terp te Kimswerd) eene bronzen fibula,
uit de terp bij Monnikhuis (Spannum) ; zilveren mantelhaak
met Fricsch wapen ; breidpriemen en haarkammen uit verschillende terpen.
Een triktakspel met het wapen van Cammingha van Ameland (1640): de legende zegt dat op dit bord de Heerlijkheid
Ameland is verspeeld. Daggelhoutjes (kinderspel). Noardsche
balke , het besnaard speeltuig der oude Friezen , naar hetwelk
Waling Dijkstra een bundel zijner Friesche zangen noemde :
" Doaitse mei de Noardsce balke " , en waarvan de eerste zang
begint : , /Wei de pin poen ik ton snaren enz. — Eenig
zilveren speelgoed.
Drinkgereedschap: Drinkhoren van het schippersgilde te
Stavoren , met gegraveerd zilver gemonteerd , 1397. Sneeker
bakkersdrinkhoren met beslag : , Vris uyt gesopen,, 1634. Drinkhoren van de kerk te Boxum. Dito met snijwerk , uit Idaarderadeel. Zilveren gildebeker, 1717. Brandewijnskoppen en
lepeltjes (voor trouw- en kraamplechtigheden). Huwelijksdrinkglas 1726. Geslepen bierglazen. — Verschillend rookgereedschap,
o. a. een knods als pijpenkoker, met koper beslag en wapen
van Aylva ; eenige tabaksdoozen en ander gereedschap (ook
Indisch).
ileubelen en huisraad. Houten leunstoelen nit de 16e of 17e
eeuw, met geschilderde familiewapens. Een Amelander gladmangel
1741. — Hindeloper meubelen : -I- keeft, butte(koffer) ; wale(wieg),
walebak(luiermandsbak), vuurscherm, puester (blaasbalg), (scabbelke(voetstuk voor den vuurwagen), stoof, kamhuisje. —
-1- Friesche patiele of groote tinnen schotel (met wapen) voor het
hoofdgerecht op maaltijden.
Letterdoeken uit de 18e eeuw. Geldbeursje als knottedoek
voor den ordelpenning. — t Kuottedoeken , met inschriften ;
deze werden met een geschenk in geld op bijzondere wijze
toegeknoopt door den jongman aan het meisje zijner keuze
aaugeboden : haalde zij den knoop toe , dan was het jawoord
gegeven. Zilveren trouwkistjes, zooals in de 17e eeuw aan
de bri g id werden vereerd.
4
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Sint Steffenshoorn , tilt wilgenhouten staven gekuipt. Geel
koperen schotel (uit eene terp bij Sneek) ; holle tinnen dito ,
beide waarschijnlijk als lawaaimakers gebruikt bij gebrek aan
een klok. Zeedijks-paal , door de paalwormen doorkuaagd.
Iianddagemmertjes. De twee koppen vau de oude gedenkzuil
voor Casper de Robles. Glasschilderingen uit de 16e en 17e
eeuw. t Lantaarn zouder licht , zooals langs den IJsel aan
de deurpost werd gehangen wanneer er een lijk in huis was.
Twee trouw-acten in blanco van den smid te Gretna-Green.
Eenige herinneringen aan Napoleon I.
Een kast met honderd openslaande boekblokken , ieder van
een bijzondere houtsoort, met de bloeiwijze enz. er in besloten
en beschreven ; een geschenk van Koning Lodewijk aan de
akademie te Franeker.
De Munten, penningen en medailles, die hier bewaard worden , zijn meest Friesche , of in Friesland gevonden, en vormen
eerie hoogst belangrijke verzameling, voor verre het grootste
deel aan het Friesch Genootschap toebehoorende.
Het Bestuar der Provincie en dat van het Friesch Genootschap beijveren zich om zooveel mogelijk alle merkwaardige
voorwerpen , die in Prie,land worden gevonden, hier eene plants
te bezorgen. Nogtans gelukt bet niet altijd; somtijds zelfs
verdwalen zulke voorwerpen buiten de provincie en inoet men
zich hier tevreden stcllen met een afgietsel in gips , zooals
b. v. het geval is met een aantal kosibare gouden halssieraden,
gevonden bij het afgraven der terp te Wieuwerd, dezelfde op
welke vroeger Thetinga stond , het merkwaardig verblijf der
Labadisten in Friesland. Hoewel die voor de oudheidkunde
hoogst belangrijke sieradeu in handen van Friezen waren, zijn,
ze, zonder de Provincie hierin te kennen, aan het Rijk in
eigendom aangeboden ; waarlijk geen bewijs van Frieschen zin !
Vau de voorwerpen in dit kabinet is een geschreven catalogns.
Het Friesch Genootschap voor geschied- oudheiden taalkunde heeft een rijke bibliotheek, met vele handschriften , o. a. het belangrijke Gabbema-archief. (Saturdags 1-2
ure open voor de leden , bij v. d. Widen , Sacramentstraat )
De schilderachtige gevels ran vroeger tijd hebben , wat
de woon- en winkelhnizen betreft, bijna alien moeten plants
maken voor het dwaze en dikwijls bespottelijke der rechte
lijstgoten. Trapgeveltjes en dergelgke ziet men zelden meer ; in
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de Ossekop staat nog de " groene gevel " ; in de St. Jacobstraat het huis, dat door een in hardsteen gehouwen afbeelding
eener boekdrukkerij (1635), waarschijnlijk de herinnering bewaart
aan den uit Frankrijk naar hier geweken uitgever Claude
Fonteyne; de gebeeldhouwde poort der tegeuwoordige gemeentelijke gymnastiekschool (Kerkstraat) is nog een overblijfsel
der stadhonderlijke stallen; de rijk bewerkte inspringeude
Bevel, een paar huizen ten westen, was in het midden der
vorige eeuw die van het .prinsessehof” de woonplaats van
Maria Louisa; het Heer van Amelandshuis (in 1869 herbouwd
op de plaats van het oude Camminghahuis , in het oostelijk
deel der stad) priikt in den gevel metde wapens der vroegere
bezitters, maar heeft overigeus zijn karakter verloren en
verloochend.
Ook de uithangborden zijn verdwenen , evenals de poetische
tijd lang voorbij is, toen bijna ieder hnis een naam had en
het beeld daarvan in den gevel droeg. Toch wordt nog wel
eens een huis van den nienweren tijd gedoopt en leven er in
den mond des yolks en in enkele Bevels nog namen van
vroegere jaren, omdat vooral de Fries sterk houdt aan de
overlevering ; men ziet hier of spreekt nog bij voorbeeld van:
De Ster, de Gouden Leeuw , het Wapen van Amsterdam,
de Molen , het Huis Beuthem , de Laurens Koster, de Vergulde Valk, het Vergulden Anker,, de Jonge Moor, de Gouden
Kat, de drie Gouden Schoppen, de Druif, de Vergulde Brebil
en Blauwe Passer, Muntenburg, de Ossekop, de Drie Klokken , het Zwartkruis, de Keizerskroon , de Os, de Roskam,
de Liggeade Os, de Blauwepoort, het Gouden Wagentje, het
Zwarte Lam, de Nieuwe Fortuin, de Rookende Moor, de
Blauwe Os , de Witte Zon, de Wereld, de halve Maan, de
Wolf, de Klok , het Wapen van Friesland, Nieuw-Duinkerken ,
de Wagen , de Zwarte Arend , het Schip, de Pelikaan, de
vier Heemskinderen, de Oranjeboom , de 1Jskelder,, de Witte
Beer, de Toren van Babel, het Hof van Holland, de Phoenix,
de Gaper, de Rotterdamsche Erasmus, de Doelen, de Vette Os,
De IJzerman, het Zwarte Kruis, het Wapen van Jeruzalem ,
de Wildeman, de Roode Koe, de Oldehove, de Karseboom ,
de Schoone Gevel.
Soms ziet men door de stud per as of per schuit een aantal
verwelooze tonnen van geknotten kegelvorm vervoeren, en de
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huizen binnen- en uitdragen. Het zijn de werktuigen van het
tonnenstelsel, die bij de ingezetenen worden verwisseld ,
niet bij avond maar des daags , omdat dit volstrekt geen ongerief geeft In 1870 is de opzameling der foecale stoffen en van
het andere vuil en de daarmee verbonden exploitatie door de
gemeente in eigen beheer genomen. Dit houdt ongeveer vijftig
manners met een paar opzichters en een directeur bezig.
Alle vuil wordt sedert dien tijd zorgvuldig in wagens verzameld ; de ier afzonderlijk in den handel gebracht , de rest
tot compost gemaakt en verkocht. De uitkomsten ten opzichte
van de gezondheid en niet minder van de stedelijke kas zijn
zoo bevredigend , dit Leeuwarden tot voorbeeld heeft gestrekt
aan verschillende andere gemeenten.
De Prinsentuin was oorspronkelijk een lusttuin van
de Friesche stadhouders, doch sedert eene openbare wandelplaats, waar ieder vrijen toegang heeft, behalve op de zomerzondagnamiddagen , en bij enkele andere gelegenheden , als
wanneer een klein eutreegeld wordt geheven. De tuin is uitnemend fraai aangelegd, half omsloten door het overgebleven
gedeelte van 't bolwerk. Hier vermeit zich de levenslustige bevolking der stad dikwerf, vooral op den woensdag voormiddag
en in den zomer den geheelen zondag. Dan zit de halve bevolking van Leeuwarden rondom den vijver,, of onder het hoog
geboomte, of onder de veranda's en de luifels , vooral de twee
zondagen in de kermis en de daaropvolgende maandagen, als
er vuurwerk wordt afgestoken of de tuin is geillumineerd. Natuurlijk zijn in, dezen tuin ververschingen te bekomen.
De oude vestingwallen der stud zijn, voor zoover niet als
bouwterrein gebruikt , aangelegd tot een lief plantsoen , en
lungs de buitenzijde der noordergracht is een lindelaan geplant.
Buiten de stad (noordwestzijde) is de begraafplaftts,
een rustig plekje , met hoog geboomte, als wandelplaats aangelegd ; men nadert haar langs den Spanjaardsdijk , zoo genoemd ter herinnering aan den 19 Mei 1568 , toen tien ven&len Spaansche soldaten op weg van Harlingen naar Groningen
hier door den magistraat van Leeuwarden werden gevoed , om
de schade van het trekken der vreemde krijgsbenden door de
stud te ontgaan. Die tien vendelen namen den volgenden dag
deei aan den slag bij Heiligerlee.

Wandehvegen.

LEEUWARDEN.

41

Wandelwegen , lommerrijk als in de zandstreken ,
zoeke men om Leeuwarden niet. Toch is de naaste omgeving
wel een paar uurtjes waard. Allereerst kan men langs
de buitenzijde der bochtige gracht de stad rondgaan, bij afwisseling onder geboomte en door bebouwde buurten.
2o. Achter de hoven ; aanvangende bij het uiteinde van
den Grachtswal , westzijde , tegenover het ziekenhuis en de rijksgevangenis. Eenigszins belommerd , gedeeltelijk bebouwd , leidt
de weg langs Marienbarg , in het midden der vorige eeuw een
lusttuin van Princes Maria Louisa , doch thans ontdaan van
alle grootheid. Iets verder, rechts , het Vegelins-hofje ; voorts
langs Weiland en moezerijen. De dorpstoren , die , rechts van
den weg , op eenigen afstand boven het geboomte zich verheft
zoodra het uitzicht over het weiland vrij is , is die van Huizum.
Den weg volgende , komt men langs een paar flinke boereplaatsen en de voorstad het Vliet weer binnen de stad.
Wenscht men over Huizum to gaan , dan volge men het voetpad door het eerste weiland rechts ; aan. de Potmarge , di e
tot de drukst bezochte vaarwaters in Friesland behoort , is bij
het woonhuis aldaar wel gelegenheid om te worden overgezet.
Door de Huizumerlaan en de Schrans leidt de weg naar de
stad terug. Haizum is een oud dorp , ook de kerk is oud;
het kerkhof geeft vele namen van Leeuwarder familien te lezen;
de pastorie is links van den weg te midden van een grooten
tuin. Langs het kerkhof is een voetpad naar het voormalig
Abbinga-state , thans een stoom-aardappelmeel-en-stroop-fabriek.
Door ]age weilanden kan men komen aan de waterherberg de
Froskepolle , aan een tweesprong van vaarwaters gelegen. Den.zelfden weg door het land terugkeereude , voert de smalle puinweg langs de aardappelfabriek rechtuit naar den straatweg ten
zuiden van de stad.
3o. Den oostelijken (Groninger) straatweg uitgaande, sla
men den puinweg , links, in ; deze kromt zich tangs de boerderij Hoogterp , aldus genoemd naar de terp er naast. Te
midden van lage weilanden snijdt de weg het vaarwater de
Mark en is men spoedig te Lekkum; de kleine kom van het
dorp ligt verscholen in geboomte , de kerk en het (thans verlaten wordende) kerkhof midden op een terp. Evenals te
Huizum hebben ook bier vele Leeuwarder familien hare graven.
Onder de beroemde dooden die er rusten behoort de Friesche
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taalgeleerde Prof. Ev. Wassenbergh (1742-1826). — Lange dit
dorpje stroomt de Dockumer-Ee , vroeger eene rivier , doch
thans eene trekvaart, die Dock= aan Leeuwarden verbindt.
— Een voetpad door de graslanden loopt nit op den straatweg ,
juist waar deze een hock maakt. Het huis aldaar is een
uitspanning , waar de Leeuwarder burgerij dikwerf verpoost.
Een klein wegje , hier tegenover , voert door lage weilanden
nabij de stad terug op den straatweg of near verkiezing tot
de voorstad het Vliet.
4o. Lange de begraafplaats door het land , voorbij de Drie
Dukatons , een voetpad te midden van welig bouw- en weiland ,
't zij naar Jelsum of naar Cornjum, om lenge den breeden
kunstweg terugtekeeren , of een der zijwegen links , voor of
na het eerstgenoemde dorp, in te slaan en reeds vroeger op dien
kunstweg to komen, ten dude wat to vertoeven aan de "Bonte
Koe. cen geliefde uitspanningsplaats ook voor de Leeuwarder
jeugd. Van de bovenverdieping is een fraai vergezicht op de
omliggende rijke weiden en bouwlanden , westelijk het Nieuwland , opgeslibt uit de Middel-Zee , oostelijk het hooger Oudland
waarop de twee genoemde dorpen schilderachtig gelegen zijn.
Jelsum behoort wider de plaatseu waar de hervorming voor
Friesland een aanvang heeft genomen , door de prediking
van den toenmaligen pastoor Gellius Faber de Bouma. De
bekende Balthasar Bekker ligt er begraven en heeft er een
groot deel geschreven van zijn beroemd bock .De betoverde
wereld. , waardoor hij allerlei booze geesten op de vlucht
dreef. Aan Gene lean, die bij den ingaug prijkt met de
wapenschilden van Unia en Mockema en van Aylva, en aan
het elude met die van Ripperda en Bonninga, ligt, achter
hooge liudeboomen , Dekama•state, bekend uit den strijd der
Schieringers en Vetkoopers; de laatstgenoemden verwoestteu
haar in 1521. Naar Fekke Kamstra, een Schieringer hoerschap, die er in 1493 heeft gewoond , is deze state ook als
Kamstra bekend. — De kerk staat even ten noorden van de
dorpsbuurt op een terp , en is, evenals die van verschillende dorpen
in deze provincie, zeer oud en gedeeltelijk nog uit den Romaanschen
tijd. Het oorspronkelijk nagenoeg vierkante gebouw is later
Ran de oostzijde vergroot door het uitbouwen van een koor in
den vorm van den halven tienhoek en met hooge ramen in
den puntboogstijl, zooals er thans ook in den zuidelijken muur
sevonden worden. Het lage dak heeft pleats moeten makers voor
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een verwulft en toen is de muur ook verhoogd. Het oudste
gedeelte , nog het best bewaard aan den noordergevel , is gebouwd van tufsteen ; men ziet nog zeer goed dat de oorspronkelijke iersiering bestond nit twee rijen rondbogen met pilasters. — Naar laid der sage hebben de Noormannen , toen zij
deze landen plunderden en overheerden, aan hunne overwonnelingen opgelegd om den toegang tot de woningen in den floordermuur aan te brengen en steeds z66 laag , dat men niet naar
buiten kon treden dad met gebogen hoofd, als ware het om daarmede telkens den overweldiger eerbied te betuigen. In enkele oude
kerken en ook hier vindt men nog de sporen van een dergelijken
vroegeren toegang in den noorder muur, en ofschoon deze
gebouwen alien dagteekenen van een tijd — de 11e en 12e
eeuwen — veel later dan de invallen der Noormannen plaats
grepen , zijn die lage deuren bekend onder den naam van
Noormans-deurtjes. Waarschijnlijker is het dat ze zoo klein
zijn gemaakt ter beveiliging tegen den noordewind. — De
toren is veel jonger, en in den gewonen vorm der meeste
oude Friesche kerktorens : eenigszins langwerpig vierkant, van
gebakken steen, zonder eenige versiering, met galmgateir en
zadeldak tusschen twee gevels. Aan het verwulft in de kerk
1 zijn nog gesneden rozetten, waarachijnlijk bewaard gebleven
van v66r de hervorining.
Het verbazend groot aantal kerken in geheel het oude gedeelte van den noordhoek van Friesland is opmerkelijk. Van
halfuur tot halfuur is er eene; soms zijn ze nog niet zoover
van elkaar verwijderd. 1)e naastbijgelegene is die van Corn jum,
een nieuw, spits torentje, nabij het oude Martena-state, dat in
opgaand hout ligt verscholen : eens het eigendom van den edelman Duco van Martena, die hier vergaderingen hield met
de Verbonden Edelen en in den Spaanschen tijd zijne goederen
verpandde ten bate van het vaderland.
Nog iets verder ligt Britsum , naar de oude kronijken het
willen, de plaats waar de oude sterkte Britsenburg heeft gestaan :
" Britsenburg ben ik genant
Ter eere Britzanus wel bekant,,
welke Britzanus, volgens die kronijken, met zijne broederen
de Noormannen heeft verjaagd. Dit dorp is de geboorteplaats
(1641) van den beroemden vestingbouwkundige Menno baron
van Coehoorn (op de vroegere Lettinga-state), waar hij ook de
eerste blijken gaf van zijn genie.
H. 8.

FRANEKER.
Logementen. De Koornbeurs (tegenover het stadhuis); het
Posthuis (bij de voormalige drie bruggen); de Valk (markt); de
Roskam (Dijkstraat); de Prins (bij de Harlingerpoort) , alien zeer

eenvoudig ingericht.
Kofflehuizen. Behalvo, bovengenoemde logementen: het Stationskofflehuis met tuin ; de Nieuwe Doelen; de Nederlanden ,
met concertzaal.
Post- en telegraafkantoor. Op geringen afstand ten oosten
van het stadhuis aan de zuidzijde der binnengracht.
Sooieteiten. Heerensocieteit Vrijdagsavonds. — De Eendracht
Donderdagsavonds, beide in de Nieuwe Doelen.
Wagens tot vervoer van goederen en personen naar Bolsward
en Arum (alle werkdagen) bij de Roskam ; naar St. Anna-parochie
(maand.) in het Hof van Holland bij de Noorderpoort.
Trekschepen tweemaal daags ; die naar Leeuwarden varen of
bij het Posthuis; — naar Harlingen bij de Prins.
De Stoomboot Aurora, varende van Harlingen op Sneek houdt
elken morgen bij de Oosterdraaibrug aan ; — die van Harlingen op
Leeuwarden legt aan bij de Vlietsterbrug.

Waarschijnlijk is deze plaats in 1192 tot eene stad gemaakt.
Blijkens het oudste stuk nit het stedelijk archief bekwam
Fraenkera-stad of -buren van Recht en Raad der Steden en
Deelen van Westergo in 1374 de macht om biiinen hare
stad en omschreven vrijheid alle zaken en misdaden to berechten
over hals en hoofd. Door het vervallen van de stad Uitgong
aan de Middelzee, het tegenwoordige dorp Berlicum, nam Franeker in bloei toe. — De naam wordt door sommigen afgeleid
van Fraanakker = Frohuakker = Heerenakker, of ook wel van
Froenakker = Vruchtbare akker, hoewel uit de spelling in het
oudst bekende stuk, namelijk Fraenkera-stad, de afleiding gewettigd zou zijn van : woonplaats der afstammelingen. van
Fraenke of Franke.
In 1585 werd hier eene hoogeschool gesticht door de Staten
van Friesland uopdat een ieder mogt zien dat zij niet alleen
den oorlog voeren voor de vrijheid des vaderlands maar ook
zorzen voor den godsdienst , de gerechtigheid, de geleerdheid
en de godvruchtige opvoeding hunner kinderen. ii Eene voor-
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waarde bij de oprichting was : " 'nits dat gelijkheid in 't
aannemen der jonge gezellen zal worden gehouden , nl. dat
dezelve zoowel uit het eene als uit het andere kwartier zullen
aangenomen worden. Van deze vrijzinnige bepaling is steeds
gebruik gemaakt, zelfs uit verre landen, uit Hongarije en Zevenbergen. Maar die glorie is vervlogen ; in 1810 werd de akademie
gesloten en later veranderd in een athenaeum dat in 1843 is
opgeheven. Gebrek aan geldelijke ondersteuning van Rijkswege was hiervan de oorzaak. De gebouwen der voormalige
akademie doers thans dienst voor krankzinnigengesticht :
FVaar eens der wizen les nog werd gehoord,
Is Mans voor zielekranken een toevluchtsoord.
De stad was vroeger een vrij sterke vesting ; zij strekte
geruimen tijd tot residentie van de Hertogen van Saxen , is
steeds zeer betrokken geweest in de binnenlandsche onlusten;
heeft herhaaldelijk eene belegering moeten doorstaan , doch is
thans een open en vriendelijk landstadje met 6500 inwoners.
De rijke omgeving (van den toren telt men wel honderd
kerkspitsen , alien op de kleistreek), maakt dat hier een uitgebreide handel in landbouwartikelen wordt gedreven en vele neringdoenden een bestaan kunnen vinden. Te midden van vruchtbare
bouw- en weilanden gelegen, gaat de bloei van Franeker met de
toenemende welvaart der landbouwers in den omtrek gepaard —
doch ook als een gevolg van hare ligging en van de bestaande
armenwet woven in Franeker voor een groot deel de arbeiders
der omliggende plattelandsgemeenten. Na Leeuwarden is to
Franeker de aanzienlijkste vlas- en graanmarkt van Friesland,
terwijl nergens in deze provincie een zoo uitgebreide aardappelhandel bestaat als hier. Het geheele jaar door ziet men
hier dat produkt aanvoeren en in grootere vaartuigen verschepen. De openbare verkoop van boter, in de Patroonswaag , een eenvoudig gebouw,, aangevangen in 1876 , 'evert nitmuntende resultaten. — Men vindt hier voorts verschillende
pan- en estrikfabrieken , tichelwerken , houtzaagmolens , twee
olieslagerijen door stoom gedreven en eene muziekdrakkerij ,
terwijl den ganschen winter door in alle hoeken der stad vlasbrakerijen in vollen gang zijn.

Van het spoorwegstation over de draaibrug binnen de stad
komende , leidt de weg den bezoeker door de Dijkstraat , eene
weinig aanzienlijke doch nijvere buurt. — Halverwege deze
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straat ligt de Mauritsbrug , aldus genoemd naar graaf Johan
Maurits van Nassau, bijgenaamd de Braziliaan , die den 27en
December 1664, met gevolg terugkeerende van de begrafenis
zij ns broeders , door het breken der kettingen (hier was toen
eene houten ophaalbrug) in het water stortte, en niet dan met
moeite werd gered. De herinnering aan dit voorval wordt bewaard door een keurig gehouwen steen, de Mauritssteen ,
in den gevel van het huis ten noordwesten, het Claarkampster
weeshuis. Dit gesticht bezit het portret van eene der meest bekende zijner regentessen , Sophia van Vervou, f 1671, en van
haren echtgenoot Joachim van Andreae , zoomede het portret
van den stichter Agricola.
Bijna aan het einde der I)ijkstraat (links) staat een poortje
van gehouwen steen uit de 17e eeuw , het eenig overblijfsel van
het Egmondshuis , met het Jpschrift :
" Ou bien on rien"
,,Sola bona quae honestai,
— Zou dat waar zijn ? schreef, naar luid der sage, de
overbuurman Balthasar Bekker er bij als derden regel, omdat
men zeer vreemd sprak over de wijs, waarop de rijke bewoner,
die dit opschrift had laten plaatsen, in Indie aan zijn schatten
gekomen was. — Het wapen is weggekapt ; het poortje geeft
nu toegang tot de binnenplaats eener wagenmakerij.
Rechtuit (ten westen) staat het Diaconie- of Zwarte
Weeshuis, aldus genoemd naar de kleeding der kinderen.
Dit gebouw,, in vroeger tijd het Klein Botniahuis , vertoont
binnen, tegenover den ingang, de wapens der vier eerste voogden :
Klaas Tjibbes , Tjepke Tjeerds, Corn. Wellens en Jomt Brunia,
met ondersehrift :
zils ons de milde gaaf der k6rk was toevertrouwt
Doe stichtte Godt dit huffs, Gods zegen 't onderhoudt.
Laat voogden die ons volgt U oog hier over gaan
Laat kristenen uw hand voor weesen openstaan.
en in de regentenkamer de portretten van Ida Isabella van
Tiara stichteres, en Suffridus Westerhuis en Titia Bogerda, stichters van het Westerhuis-vrouwengasthuis. Ook worden daar een
paar broodmandjes (landdagemmertjes) vertoond, zooals de
leden van den landsdag plegen mede to dragen ter bewaring
van leeftocht. De archiefkast is gesneden uit zwaar eikenhout
en met antiek aardewerk versierd.
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Ten westen van het ^ plein,, waar zioh dit weeshuis bevindt
is de hoofdstraat , de zoogenaamde Voorstraat. Geene der
Friesche steden geeft in een beknopt bestek zulk een verscheidenheid van teekening in de gevels. Het komt omdat Franeker,, de
vroegere zetel der Schieringer edelen , meer dan andere steden
de overblijfsels heeft bewaard van oude stinsen, zij het ook
dat die kasteelen Binds lang voor andere behoeften dan de
oorspronkelijke zijn ingericht. De meest algemeene vorin dezer
stinsen was een langwerpig vierkant woonhuis, met een vierof achthoekigen toren ter zijde, in waken zich de trap beyond.
1)e laatste tijd der gothische bouworde kenmerkte zich ook in
dezen door zandsteenen banden in de muren.
Het Martenalluis (voorstraat zuidzijde), de hoogste gevel
deter straat, is hiervan cut sprekend gctuige. Het is in de
15e ecuw gesticht door Hesse' van Martena , den Frieschen
edelman, die zeer heeft geijverd voor de inhaling van Albrecht,
Hertog van Saxen, als vreemd overheerscher, en die nit eerbied voor dezen (1498) in den gevel zijner stins het Hertogelijk Saxisch waken heeft geplaatst , thans in den westelijken
gevel, doch bijna niet meer kenbaar. De zware poort, in
den achtkanten toren, die voorheen den toegang tot het huis
verschafte, is versierd met de rijk gebeeldhouwde wapens van
Vervou en van Ostheitn. (1)e bekende Frederik van Vervou en
zijde vrouw Jel van Ostheim bewoonden dit huis in den aanyang der 17e eeuw.) De tegenwoordige ingang , een hooge
steep met elf treden , is door een der latere bewoners Rangebracht (1694) , bij welke gelegenheid de groote riddervtal,
die, naar de overlevering wil , de geheele breedte van deze
verdieping besloeg , tot woonvertrekken is ingericht.
Schuin tegeuover dit gebouw ...dat (n. w.) het °filingsJanis (vroeger Hotlinga) dat nog meer zijn oorspronkelijke
kleur behouden heeft, en in den toren prijkt met een trap,
kunstig wentelende om een spiraalwijs gedraaiden vierhoekigeu
stij1 van roode baksteen.
De St. Maartenskerk. (Toegang to verkrijgen bij den
koster, wonende naast het Planetarium.) Met de kerk van
Bolsward is deze nog het eenige ongeschonden voorbeeld van
de hoogte welke de kerkbouw in vroegere tijden in Friesland
heeft bereikt. De kerk is geheel van baksteen gebouwd, waar-
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schijnlijk in het jaar 1420; zij bestaat uit een toren , drie
schepen en een koor met ambulatorium (o f omgang.) De toren
is vierkant en spits toeloopend; zij is in 1714 ten deele afgebrand en heeft drie verdiepingen , waarvan de bovenste van vensters
voorzien is, " nit Welke de stadstrompetter,, zoo bij dag als bij
nacht op gezette tijden blazen moest. ,, Er hangen drie klokken
in , waarvan de oudsten en grootsten door Willem Wegewart
van Deventer in 1562 en 1564 gegoten zijn. Van den toren is
een fraai vergezicht, doch het beklimmen is niet gemakkelijk.
De drie schepen zijn door monocylindrische , zeer slanke en
dicht naast elkaar geplaatste zuilen van elkaar gescheiden ,
zoodanig dat het middenschip de dubbele breedte heeft der
zijbeuken. Twee door spiegelramen versierde en door spitsbogen
op de door zuilenrijen gedragen muren steuneii de houten kap,
waartegen boven het middenschip een halfcirkelvormig holden
tongewelf is aangebracht, terwijl de zijschepen door kwartcirkelvormige houten tongewelven gedekt zijn. Het koor dat
door twaalf zuilen van het ambulatorium (koor-omgang) is
afgescheiden, sluit onmiddellijk aan het middensehip , zonder
krais of dwarsbeuk. De absis of koorsluiting wordt door een
halven tienhoek gevormd. Hoogst merkwaardig en in Friesland
wellicht eenig is de sierlijke steenen afsluitings-muur die het
koor omgeeft en die met fijne traleeringen van gehouwen steen
wordt opgeluisterd. Wat aan deze kerk, die behoort tot de
kerken met even hooge gewelven, een eigenaardig karakter
geeft, is de zeer zeldzame slankheid der zuilen, waardoor, in
verband met de groote lengte van het gebouw (ongeveer 52
meter bij 22 meter breedte), het geheel een grootsch aanzien
verkrijgt, hetwelk elders bij gelijke verhoudingen in lengte en
breedte slechts bij uitzondering wordt aangetroffen.
In weinig kerken zijn thans een nog zoo groat getal en
zulke merkwaardige grafzerken als hier ; zoowel door hare opschriften als door het beitelwerk zijn zij van belang voor de
geschiedenis, de ornamentiek en de heraldiek. Tegen de wauden
worden na de verbouwing eenige van de merkwaardigste grafzerken opgesteld; sommige zijn er met het jaartal 1472.
De houten gestoelten , alien van veel lateren tijd dan de
oorspronkelijke inrichting der kerk, behoorden voorheen aan
de vroedschap en de burgemeesteren der stad, aan de hoogleeraren en aan enkele edelen.
Eenige grafmonumenten aan den muur bewaren de herinnering aan beroeznde of geliefde dooden : met name aan Hen-
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ricus Antonides en Johannes Antonides van der Linden, Abraham Frederic van Schurmen , Minno van Kamming en Lutz
Herema, Georgina von Dante , Cl. v. Men. Winsemius en Jakobus Amersfoordt. Sommige van deze monumenten zijn overgebracht nit het voormalig akademiegebouw. — De eenvoudige
ingangen aan de noord- en zuidzijde zijn voorzien van lijsten
met gegroefde gebakken steen ; in 1640 heeft de stad aan
de koorzijde een ingang geschonken , wel niet in den Al
der kerk, doch volgens den smaak dier eeuw keurig gehouwen.
Sedert het jaar 1877 ondergaat deze kerk eene algeheele
verbouwing en vernieuwing in den stij1 waarin zij gebouwd
is, met het doel haar meer geschikt to maken voor het kleiner
aantal kerkgangers, dat er thans gebruik van maakt.
De III, K. kerk , met hoogen toren, in 1866 gebouwd
naar het ontwerp van Weber, voldoet zeer op het oog en van
binnen wordt men door het rijzige van 't gebouw getroffen;
de rijke meubelen geven er nog al leven aan.
De Vrije Evangelisehe Gereforineerde gemeente alhier vormt sedert 1876 een afzonderlijk kerkgenootschap en bezit een eigen kerkgebouw.
Het Stadhuis, in den smaak der renaissance gebouwd
1591), met beelden, lofwerk en arabesken op de zandsteenen
lijsten, en de eggen der vensters gegroefd; met twee gevels, de
hoofdgevel naar het oosten, en met een hooge (negentiendeeeuwschc) stoep ; aan den noordelijken gevel is de pui uitgebouwd, deze grenst aan het (1760) in zeer eenvoudigen stijl
vernieuwde gedeelte. Een ruim voorportaal geeft toegang tot
den trap, die naar de secretarie leidt, alwaar men zicn kan
vervoegen tot aanvrage voor de bezichtiging; de secretarie gesloten zijnde , kloppe men aan de eerste deur naast den
'ostelijken gevel.
In dit gebouw worden eenige reliquien van de voormalige
Franeker akademie bewaard , waaronder 88 poriretien der
hoogleeraren. Een klein gedeelte hiervan hangt op de voormalige raadkamer, thans de spaarbankkamer, een ouderwetsehe, vrij duistere zaal aan den oostelijken gevel. flier vindt
men boven den schoorsteenmantel van gehouwen zandsteen een
bard met de namen der Franeker studenten die in 1830 en
X
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1831 deel uitmaakten van de compagnie vrijwillige Groninger
flankeurs. Het meerendeel der professoren hangt in de tegenwoordige raadzaal en in de zaal daarboven. Beide prijken langs
de wanden met eene dubbele , dichtaaneengeslotene rij en geven
daardoor een indruk die tot eerbied stemt. Dat zijn de beeldtenissen van mannen , Wier lippen een goed deel van Europa
hebben geboeid, die den roem der Franeker akademie tot ver in
het noorden en het oosten hebben verbreid, o. a. die van Joh.
Drusius , hoogl. in de hebreeuwsche taal (1585-1616) ;
Adriaan Metius, in de wiskunde (1598-1635); Pier Winsemius , in de welsprekendheid en de geschiedenis (16361650); Joh. Coccejus , eerst in de hebr. taal , later in de godgeleerdheid; (1636-50) ; Ger. Noodt , in de rechten (167984) ; Tiberius Hemsterhuis , in de grieksche taal (1717-40) ;
Herman Venema , in de godgeleerdheid (1723-87) ; Petrus
Camper, in de genees- en ontleedkunde (1749-55); Everw.
Wassenbergh (1770-1811 en 1815-26). Joh. van der Waeyen,
godgeleerde , (1677-1704, De Fulleniussen , vader en zoon ,
mathematici. Ruardus Andala, theol. en philosoof. (1701-27),
de laatste aanhanger der Cartesiaansche philosophie to Franeker. Nicolaas Ypey, mathem. krijgsbouvrkundige , (1743-85);
Herman Cannegieter, rechtgel., 1750-95, afgezet ; hersteld
1802-04. Gabinus de Wal, rechtsgeleerde, (1816-21);
W. A. van Hengel , godgeleerde , 1815-28. — Ook zijn er do
portretten van H. Casimir, J. W. Friso en W. K. H. Friso,
alien geschilderd terwij1 zij Kier student waren. In de raadzaal
hangt het portret van Eise Eisinga, den maker van het planetarium , door v. d. Kooi. De beide zalen zelf, met goud-lederen
behangsels en twee marmeren mantels, zijn geheel in den 18e
eeuwschen smaak, de zolderingen evenals de ingangen met
ornamenten en zinnebeelden wit gepleisterd. De benedenzaal is
oorspronkelijk ingericht voor de openbare stadsmaaltijden ; de
bovenzaal heeft gediend als vergaderplaats der stads-armvoogden en van het Dijksbestuur der vijf deelen, waarom zij nog
den naam draagt van Vijfdeelen-kamer. Deze laatste is thans
gemeubeld met de antieke stoelen uit de senaatskamer der voormalige akademie. Het kleed van groen laken met het waren
der stad , in 1760 daar in geweven , bedekt nog de tafel.
Op den bovengang hangers 19 geschilderde beeldtenissen van
beroemde personen, zooals Petrarca, D. Gothofredus , M. Canis
Scaliger,, G. di Fois, J. Diodati, Thomas d'Aquino, P. di Padua;
het overschot van een legaat in de 17e eeuw door een voor-
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malig student, Joann. van Honig van Middelburg, aan de
akademie.
Behalve het stedelijk archief, waarvan een gedrukte catalogue bestaat , wordt dat der akademie en ook haar album er
bewaard. Voor het raadplegen van deze stukken is een bepaald
verlof van den Burgemeester of den Secretaris noodig. Eene
kaart, in 1698 op perkament geteekend , voorstellende de
Franeker-Bildtlanden ter grootte van 200 morgen , herinnert
er aan , dat zij in 1501 door Hertog Albrecht van Saxen aan de
stad zijn geschonken ,tot belooning van de getrouwheid der
stad jegens de Hertogen., Ongeveer de helft van deze landen
is nog stedelijk eigendom en geeft een jaarlijksche inkomst van
bijna f 20000. Als merkwaardigheid wordt hier voorts vertoond
het portret van Laur. Meijer (1727-98) met de inscriptie
op de achterzijde : Amicitiae causa me post mortem pinxit R.
Oostenbroek Nauta j.u.d. 5 Sept. cett. 1798; alsmede een
draagbaar gemakstoeltje , gemaakt ten behoeve van koning
Lodewijk Napoleon, toen hij de stad zou bezoeken doch niet
arriveerde.
De voormalige gevangenkamer met een hoogen, breeden schoorsteenmantel van gesneden eikenhout en zandsteenen gebeeldhouwde cariatiden ; de dubbel-deur, eveneens van zwaar eikenhout, is in den vorm eener keeft bewerkt. De schilderachtige
toren , in welken de stadsklok hangt, verheft zich nit het
dak , en rust zeer kunstig op gebinten hier aangebracht. Het
vertrek ,under den toren,, wordt gesloten met ijzeren grendels
van fraaien vorm, die nog het ingegrifte handrnerk van den
werkmeester dragen. Het kleine vertrek van den Secretaris
prijkt met een netten 18e eeuwschen schoorsteen ; een koperen
plaat daaronder vermeldt de namen der burgemeesteren tijdens
den aanbouw in de vorige emir.
De Burgemeesters-kamer is versierd met de portretten van
den beroemden prof. Ulrich Huber, van Schotanus en Campegius
Vitringa en de kopie eener schilderij van Rubens met de voorstelling van Jezus zeggende : Geef den keizer wat des keizers
en Gode wat Gods is. Hier worden ook de kostbaarheden
bewaard , afkomstig van Anna Maria van. Schurman en door
haren neef A. F. van Schurman geschonken aan de door hem
gestichte bears, het zoogenaamde Legatum Schurmannianum. —
Anna Maria van Schuman, geboren te Kenlen in 1607, heeft
voor een goed deel hare opvoeding te Franeker ontvangen, waar
haar varier zich met der woon vestigde ten einde de ware leer,
5
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door prof. A mesius verkondigd , te kunnen genieten. Deze
geleerde vrouw had , behalve uitstekende gcestesgaven , van der
jeugd af een overheerschende zucht tot nabootsing van alles
wat kunstig was. Men verhaalt dat zij , nauwelijks zes jaren
owl , reeds afbceldsels in papier naknipte of nasneed. Later
teekende , schilderde en graveerde zij. , Haar eigen portret
heeft zij meuigmalen geteekend , waarschijnlijk om daarmee te
voldoen aan den wensch harer talrijke vrieuden , op de wijze
als het nu leveed geslacht dit met photografische portretten
doet. Van ernstige bezigheid was dit zeker ook slechts een
korte verpoozing , want het afbeeldsel dat zij van zich zelve
boetseerde , voltooide zij in dertig uren, in tcgenstelling met
Albertus Magnus , die over het zijne dertig jaren had gearbeid. — Uitnemend fraai met zij op glas hebben kunnen
schrijvcn , graveeren en drillen of stippen ; ook werkte zij op
ivoor. Op haar elfde jaar leerde zij in drie uren tijds borduren. Van hare kunstvaardigheid en geleerdheid leggen de bier
bewaarde voorwerpen getuigenis af. Zij bestaan in : 1. Kuipsel met de wapens van v. Schurman , v. d. Haer, Grapheus
en van Kinschot. 2. Knipsel , een boschje of heestergewas
voorstellende, met haar naamcijfer onder en boven. 3. Schoonschrift op perkament : het gebed des Heeren met opschrift en
onderteekening , in Grieksche letters, door een bloemrand en
lofwerk in kleureu omgeven. 4. Een dergelijk grooter sehoonschrift in Arabische letters, evenzoo met randwerk versierd.
5. Een miniatuur in sepia: de aanbidding der koningen
(Ao. 1597; waarschijnlijk door hare moeder.) 6 Portret van
Abrah. v. Schurman in 1624 door haar geschilderd. 7. Zeer
klein portret in potlood van denzelfden. 8. Dergelijk portret
met familie-wapen , oud 59 jaar.
9. Miniatuurportret, waarschijnlijk van denzelfden. 10. Portret in potlood , als voren.
11. Mansportret , ovaal, op koper, oud 20 jaar, 1623; waarschijnlijk hair broeder Jau Godschalk , met wien zij in dat
jaar, 16 jaar oud, te Fraueker kwam. ] 2. Portret in potlood
van een oud man met kapje en in raadshcers-tabberd. 13. Portret van een jongman als no. 6. 14. Portret in potlood van een
6 ljarigen heer v. Schurman (in een boekje waariu ook een knipsel
waarop een duitsche spreuk als doolhof is geschreven , alsmede nog
twee anjelieren op papier of zijde gewerkt en een hommel ; waarschijnlijk boekleggers.) 15. Portret in waterverf van laatstgenoemden. 16. Album , in rood fluweel bewerkt met bloemen en
vruchten van goud en paarlen. Het bevat Hebreeuwsche en Grieky.
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sche bijbelteksten en twee Latijnsche dichtregels, voorts haar zinspreuk , naam en anno 1663, 16 Julij ; alsmede teksten onderteekend door Amelia van der Haer wed. v. Schuman en hare vier
kinderen Anna Maria, Johan Abraham , Amalia en Frederik
van Schurman, allen gedagteekend : Haizum op Abbinga
1691, dus na het overlijden hunner beroemde nicht ingesehreven. 17. Miniatuur-portret in zilveren lijst , vermoedelijk Jean de Labadie op jeugdigen leeftijd. 18. Portret in potlood van de oude vrouw van Braekel , voor
Mejuffr. Borre van Ameringen. 19. Portret van Jean de
Labadie, met vierregelig Fransch bijschrift van A. M. op de
achterzijde, bedekt met mica, doch bijna onkenbaar. 20. Haar
eigen portret op 12 a, 14 jarigen ouderdom , met potlood op
perkameut. 21. Alsvoren, op 19 jarigen leeftijd. 22. Alsvoren,
iets ouder. 23. Alsvoren , weder iets ouder. 24. Alsvoren,
oud 47 jaren , in potlood. 25. Alsvoren, oud 61 jaar , met
wapen (beschadigd). 26. Alsvoren, 20 i 30 jaar, o. i. inkt
en sepia (onafgewerkt). 27. Alsvoren , (profiel) schets. 28. Aliivoren , gesneden in palmhout, 1638. 29. Alsvoren , 20 jaar
oud , in doosje. 30. Alsvoren , bejaard. 31. Koperplaat met
haar portret daarin gegraveerd , 1640, met tweeregelig Latijnsch
vers. 32. Afdruk van n o . 31. 33. Afdruk eener andere kopergravure met 4regelig vers. 34. Haar eigen portret op koper
geschilderd , het gelaat half met een opgehouden sluier bedekt.
35. Portret in olieverf op zilver, vermoedelijk van haar.
36. Haar portret, geschilderd door M. J. Mierevelt op paneel,
ongeveer 30 jaar oud. 37. Haar eigen portret in krijt met
kleuren ; volgens achterschrift in 1640 op 33jarigen leeftijd.
38. Portret van Jacoba Gercama , vrouw van Mr. Johan Abraham v. Schurman , in 1729 te Ylst gehuwd. 39. Portret van
Abrah. Frederik v. Schurmau, kanunnik des kapittels St. Marie
te Utrecht. 40-43. Twee manners- en twee vrouwenportretten
der familie v. Schurman (in crayon 18e eeuw,, H erder onbekend.)
44. Les pseaumes de David mis en rime francoise par Cl.
Marot et Theod. de Beze , Rochelle 1597 ; gebonden in rood
fluweel met goud en paarlen opgelegd , op de voorzijde het
wapen van v. Schurman , op de achterzijde vermoedelijk
dat van Harf (hare moeder). 45. Twee doosjes van Surinaamsch
of zoogen. cajatenhout , waarvan het eene een laadje en inktkoker heeft. Aan een lintje is hierbij een kleine grijpvogelklauw. 46. Een doek aan beide zijden met bloemen geborduurd
47. Biblia (vulgata), Paris. 1545 8°, geb. met zilveren beslag ,
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hierin een geschreven geslachtregister der familie v. Schurman
1564-1:62. 48. Ned. bijbel , ed. Ravesteyn 1645 8°,
gebonden in groene zijde met zilveren bloemen en ornamenten
geborduurd. 49. Klein Fransch N. T. met psalmen (Genev'
1621 en 1625) in geborduurden band. 50. Hebreeuwsch
N. T. 16°, op den titel staat geschreven : Adolfi Vorstii.
51. Portefeuille met brieven en ander; stukken van A. M. v.
Schurman.
Voorts worden hier nog bewaard : a een prachtige gedreven
en gegraveerde zilver-vergulden beker, , voorstellende een aardglobe , op een fraai bewerkt voetstuk en een beeldje met speer
en schild op het deksel, door de Bildtmeijers in 1657 aan
de stad geschonken toen het 100 jaren geleden was dat de
200 morgen Franeker-Bildtlanden bedijkt waren. b Drie zilveren
zoogenaamde schuttersbekers , in welken aan vreemdelingen de
eerewijn werd aangeboden en die bij de schuttersfeesten werden
gebruikt (zeer merkwaardig). e Drie marmerbeeldjes : de Moedermaagd , de H. Barnaba en de H. Carlo , afkomstig nit den muur
der kapel van het Kruisbroedersklooster v66r de reformatie. d De
sleutels der stad op een fluweelen kussen. e Geschilderde glasruiten afkomstig uit de St. Maartenskerk. f Glazen bokaal met
het wapen der stud 1734. g Harnas en helm van vroegere
schutters. h De pedelstokken en eenige zegelstempels der voormalige akademie. i Het houten boek waarin de circulaires aan
de professoren rondgingen.
Het Planetarium, een werktuig dat de beweging der
hemellichamen nabootst , zoodat de betrekkelijke stand en de
bewegingen van de aarde, de maan en de planete ni op ieder
oogenblik kunnen worden waargenomen. (In de woning tegenover de stadhuisbrug, waar de naam Eisinga boven de deur
stunt; te bezichtigen i 25 cents de persoon.)
Een eenvoudig wolkammer , Eise Eisinga, die de lief hebberij
had om 's avonds wel eens den sterrenhemel te beschouwen ,
en gewoon was ten behoeve daarvan jaarlijks tabellen te maken
van de standee der planeeteu , heeft in ziine snipperuren dit
kunstwerk vervaardigd, eigenlijk om de moeite van het jaarlijks uitrekenen Bier tabellen te sparen. De naaste aauleiding
er toe gaf hem eene algemeen heerschende onrust , verooryaakt
door de voorspelling van eene conjunctie van vier planeten,
die op den 8 Mei 1774 zoude moeten plants grijpen. Hij
ving in den loop van dat jaar aan met het samenstellen van
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zijn werkstuk en eoltooide het in zes jaren. Niet allecn ontwierp en berekende hij het geneele plan, maar eigenhandig
vervaardigde en stelde hij de meeste raderen , rondsels en
ringen.
De beneden-achterkamer zijner woning heeft hij daartoe
voorzien van eene dubbele zoldering , met ongeveer 2 d.M.
tusschenruimte, in welke het raderwerk grootendeels op en
onder de balken is aangebracht. Die zoldering vertoont een
planetenstelsel dat zich in evenredige afstanden en in den waren
tijd rondom de zon beweegt. Voor de loopbanen der planeten
Mercurius , Venus , d . Aarde (wier mann ook hier in ruim
27 dagen om haar en om hare eigene as wentelt) , Mars ,
Jupiter en Saturnus zijn uitmiddelpuntige , cirkelwijze sleuven
in de zoldering gesneden , nit welke de bollen, die de planeten
voorstellen, afhangen. Ten einde de lengte , breedte , knoopen,
verste en naaste punten der planeten te kunnen waarnemen ,
is rondom elke sleuf een band of riem geschilderd , die in
graden en teekens is afgedeeld, terwij1 voor de anomalien der
planeten die graden in verhouding van de af- en toenemende
snelheid kleiner en grooter zijn genomen. Van het middelpunt,
de zon, schieten twaalf stralen uit , die den buitensten cirkel
(de ecliptica of zonneweg) in even zoo vele vakken deelt , de
teekenen van den dierenriem voorstellende , en langs welken
Bens in 365 dagen een wijzer rondgaat, die aan de bihaenzijde
de teekens en graden van de lengte der zon , aan de buitenzijde hare declinatie en den datum aangeeft , en alzoo de
schijnbare beweging der zon afbeeldt.
Aan den wand is een beweegbaar hemelplein, waarop de
sterrenhemel steeds , zooals hij zich op het oogenblik der beschouwing boven de kimmen vertoont, is te zien , daar de
schijnbare dagelijksche beweging der sterren en der zon, alsmede
de jaarlijksche beweging dezer laatste, hierop worden vertoond.
Het lengen en korten der dagen, de jaargetijden , het uur van
den op- en ondergang der zon, en de ware tijd worden hierbij
tevens aangewezen.
Zes cirkels met maanwijzers, gedeeltelijk aan den wand en
voorts aan de zoldering, vertoonen de maansnoordknoop , het
verste pent der mann, hare lengte op de ecliptica, haar ouderdom en haar lichtgestalten , het uur van haar opkomst en dat
van Karen ondergang. Eindelijk is er nog een wijzerplaat, dat
het jaar, den dag der week en het nur aanwijst.
Al deze zeer ougelijke bewegingen worden veroorzaakt door
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een zamenstel van 103 raderen, ringen en rondsels, dat in gang
wordt gebracht en gehouden door een eenvoudig slingeruurwerk
met vier raderen , hetwelk om de acht dagen wordt opgewonden.
Het geheele kunstwerk is zoo gesteld, dat het kan worden afgezonderd van het uurwerk en in verbinding gebracht met eene
as , aan welke door eene kruk een willekeurige snelheid kan
worden gegeven.
In 1826 is het planetarium door het Rijk aangekocht voor
de som van i 10,000 en sedert stond op de rijksbegrooting
steeds een post tot onderhoud van dit kunstwerk. In 1849
heeft de Tweede Kamer lien begrootingspost geschrapt en werd
dientengevolge het planetarium aan de Provincie aangeboden. —
De Provincie werd niet genegeu bevonden dit geschenk aan te
nemen en zoo kwam men bij het Geineentebestuur van Franeker,
dat het bereidwillig aanvaardde en voor de instandhouding
zorgdraagt.
De eenvoudige maker, die zonder eenige opleiding in de
werktaigkunde zoovele en daaronder van de moeielijkste bezwaren der mechanica bij zijnen arbeid had overwonnen , stierf
27 Aug. 1828 en ligt begraven te Dronrijp, waar (1840) nabij
het graf in den kerkmuur door het Friesch Genootschap een
gedenksteen te zijner herinnering is geplaatst.
De Noorderpoort. Het laatste overblijfsel van de vroegere poorten , een fraai en breed ijzeren hek, ter wederzijde
draaiende in twee zware net gewerkte zuilen van blauwen
stem , vervaardigd in het jaar 1778.
De School voor kosteloos lager onderwijs bij de Noorderpoort , gestieht in 1877 , met twaalf lokalen, gebouwd in twee
rijen ter wederzijde van een breeders gang, ieder lokaal met
plaats voor ruim 40 leerlingen, en gebouwd naar de nieuwste
regelen der schoolwetenschap.
Het Birankzinnigengesticht, eene provinciale inrichting voor behoeftigen , door de gemeente geOxploiteerd , in
de gebouwen en op het terrein van het vroegere Kruisbroedersklooster , later de akademie , is niet toegankelijk voor het
publiek.
Het Departement der Maatschappij tot nut van 't algemeen
heeft hier in 1840 eene Spaarbank opgericht , welke een

Kaalscereeniging.

FRANEKER.

52

deel van haar reservekapitaal gebruikt tot het aankoopen van
land, om dit tegen weinig meer dan de rentevergoeding in akkers to verhuren aan arbeidersgezinnen, welke daarop hunne
winterprorisie kunnen verbouwen. Deze instelling heeft ook het
initiatief genomen tot het bouwen van gezonde en goedkoope
,arbeidersw onin gen.
Onder de verschillende nuttige instellingen die niet in andere
plaatsen gevonden worden, mag ook de bier gevestigde Mastsvereeniging worden gerekend. Franeker is het middelpunt
van de streek , waar dit schoone spel door het yolk in eere
gehouden wordt, en jaarlijks op een woensdag in de zomerkermis wordt door die vereeniging een feest georganiseerd, waar
de beroemdste kaatsers uit Friesland wedijveren.
H S.

HARLINGEN.
Logementen: Heerenlogement (Voorstraat naast den raadhuistoren — De Makkumer wagen (Zuider brug). — De Haan
(Nieuwe haven).
Societeiten: Zeeburg , aan de buitenhaven (noordzijde). —
Concordia en Constantia , noorderhaven.
Telegraaf: Bij de Ossenmarkt en de Lanen. Geopend 8 uur
morg. tot 9 uur avonds.
Postkantoor: Voorstraat bij de breede plaats.
Consuls en consulaire agenten voor Belgic, Brazilid , Denomarken , het Duitsche Rijk, Engeland, Frankrijk , Italie , Portugal,
Rusland , Zweden en Noorwegen.
Diligences op Bolsward , dagelijks; op Makkum , woensd., vrijd.
Stoombooten: op Amsterdam en Enkhuizen, dagel. 's morgens.
Hull, woensd. en zaterd. eerste getij. Bindeloopen , om den anderen
dag. Kampen , zon. morg. London , woensd., zat. eerste getij. Newcastle, om de veertien dagen. Sneek , dagel., 's morgens , behalve
zondags. Zwolle , dond. morg.
Reeds in den tijd van Karel d en Groote was het dorp
Almenum eene der voornaamste plaatsen van Friesland; in 777
werd er een christelijke tempel gebouwd, gewijd aan den Heiligen Michael. Niet ver vandaar hadden eenige Friesehe edelen
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hunne. stinsen gezet; het waren de geslachten Harliga, Hams
en Gratinga. Random hunne kasteelen vormden zich buurten ,
en nadat dezen zich langzamerhand hadden vereenigd , schijnen
zij in de twaalfde of dertiende eeuw, of vroeger reeds , stadsrechten te hebben verkregen. Onder welken naam? Evenals
elders was ook hier de naijver tnsschen de edelen groot ; zij
strekte zich uit tot dit geval. Men wil dat de naam Harliga
werd verkozen door de eene partij , terwijl de andere zich hield
aan die van Harns, en dat de herinnering aan dit verschil tot
den huidigen dag is blijven bestaan, daar de stad Harlingen in de
landtaal nog steeds Hams heet. Van bet geslacht Gratinga , dat
ten slotte zeker het zwakste der drie is geweest, wordt de
naam alleen nog bewaard in een oostelijke buitenbuurt. Aldus
melden ten minste sommige kronijken den naamsoorsprong.
Oudtijds was Harlingen, dat in 1575 ook Almenum met
zijn dom binnen hare muren trok , eene landstad ; maar
toen in 1290 het meer Flevo zijne oevers uitzette en scheiding
maakte tusschen Friesland en het tegenwoordige Noord-Holland,
waardoor de Zuiderzee geschapen werd, scheurde het water
vele gronden bewesten deze stad weg en vormde Harlingen
tot een zeestad.
De Saxers hebben hier (1499) een blokhuis gebouwd , in
hetwelk zich later ook de stedehouders van keizer Karel V
hebben genesteld : verschillende buurtnumen , zooals de heereknechten-kamerstraat , de vijver, de vijverstraat, de lanen ,
schijnen nog te herinneren aan hun hof en hofhouding.
Gedurende de godsdienstvervolgingen onder de regeering van
Filips van Spanje hebben zich hier vele Vlamingen neergezet,
die er een veiliger wijkplaats vonden dan in de zuidelijke
streken. Zij brachten hunne nijverheid mede en waarPchijnlijk
ook den handelsgeest , die sedert onafgebroken is toegenomen.
In 1597 werd de Zuiderhaven gegraven ; in 't begin van de
17e eeuw nam de handel grooter vlucht, vooral op de Noorden de Oostzee, en waarschijnlijk was er toen een sterke handel
in wijnen op Frankrij k. Friesland en Groningerland werden van
hier nit voorzien met vreemde koopwaar; het Harlinger zeildoek kreeg een goeden naam op buitenlandsche markten ; men
ging ter walvisch- en robbenvangst nadat de Staten (1634)
aan . Friesland deel haddei, bezorgd in de Noordsche Maatschappij van Holland en Zeeland en daardoor deel aan het
land en de zee in de zuidbaai van Spitsbergen, waar honderd
jaren lang eene traankokerij heeft bestaan onder den naam van

Nieuwe Kerk.

HARLINGEN.

61

de Harlinger-kokerij. — De admiraliteit van Friesland werd in
1644 uit Dockum Haar hier verplaatst. — De stad dreef
grooten handel in estrikken , pannen , steen, plateelen , papier
en zout, alien produkten uit de naaste omgeving, en vooral
in hout. Toen in de eerste helft deter eeuw de buitenhaven te klein bleek voor de toenemende behoeften der scheepvaart, werd in 1852 een dok (de Willemshaven) gegraven, en
nadat spoorwegen ook Friesland doorsueden, is hier door het
Rijk eene haven, de Nieuwe Willemshaven, aangelegd en in
1877 geopend. — Harlingen telt thans ongeveer 11,000 inwoners.

Niet verre van het station, aan de oostzijde der stad, staat
de Groote of Nieuwe kerk, eene krniskerk , op de
plaats van den vroegeren dom van Almenum , die wegens
bouwvalligheid in 1772 werd afgebroken. Zij is een net gebouw zonder pilaren , van binnen eenvoudig betimmerd.
Aan den ingang ligt de zware gehouwen steen, die den
grafkelder dekt van Christoffel van Sternsee, een Duitsch
kolonel, die zeer de gunst genoot van keizer Karel V en hier
drossaart was (-1- 1560). Hoewel zeer afgesleten, wig sedert drie
eeuwen het voetpad der kerkgangers hier over ging , is nog
duidelijk te zien , dat het levensgroote beeld van Van Sternsee,
in voile wapenrusting, benevens dat zijner vrouw, er op zijn
uitgehouwen , beide aan het hoofdeneind getooid met vier wapenschilden. Ook Tjerk Hiddes de Vries, de Friesche admiraal
(f 1666) ligt hier begraven. De grafzerk in den z. o. hock
buiten de kerk, die aldaar een kelder dekt, ofschoon thans
blijkbaar met weinig zorg bejegend, is veel zuiverder bewaard
en rijk gebeeldhouwd. Op het hooggelegen , verlaten kerkhof
liggen her- en derwaarts verspreid nog enkele steepen.
De 'Westerkerk , nabij de haven , is met het daarnaast
staande weeshuis gedeeltelijk opgetrokken uit het oude blokhuis , doch hiervan is door latere verbouwingen Diets meer
zichtbaar. De zuider-toegang is van hardsteen en uit de 17e eeuw.
Nabij de oude buitenhaven staat nog het vroegere admiraliteitsgebouw,, met een klokketorentje boven de poort, die als
toegang uit de stad Haar de oude haven dient ; thans Kazerne.
6
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Stadhuis.

Het Stadhuls, aan de noorderhaven , heeft een eenvoudigen gevel , met een gebogen frontispice , waarin het beeld
van den H. Michael die den draak vertreedt , links een
kind met den cvenaar der gerechtigheid en rechts het wapen
der stad (gebeeldhouwd door W. v. d. Haven.) In het
huis staat eene wit marmeren buste , door Royer, en in 1860
hier geplaatst ter eere van 1)r. Simon Stijl (1731-1804)
den Harlinger geneesheer,, dichter en prozaschrijver,, den autear
van : Opkomst en bloei der Nederlandsche republiek. — Aan
de aehterzijde van het stadhuis staat zeer schilderachtig de
zoogenaamde Itaadhuistoren.
De stad doorwandelende , ziet men gelukkig hier en daar
nog een geveltje dat herinnert aan den kunstmaak van het
voorgeslacht. Niet ver ten westen van den zooeven genoemden toren, Dan de Voorstraat, b.v. het pakhuis : de Zwarte
hand; evenver vandaar oostwaarts de mooning die herinnert
aan den Frieschen admiraal Tjerk Hiddes de Vries (1622—
1666), thane eerie apotheek die nog den naam Binksma de
Vries doet lezen ; schuin daar tegenover een gevel , rijk versierd
met beeldhouwwerk uit de 18e eeuw; en bovenal aan den
noorderhaven (zuidzijde nabij de schutsluizen) een wijnpakhuis , opgetrokken van roode baksteen , met gele zandsteen afgewisseld en versierd met vier gehouwen zinnebeelden op den
wijnhandel betrekkelijk; in de 17e eeuw waarschijnlijk als
wijnpakhuis gebouwd en nog als zoodanig in gebruik.
Te Harlingen , zijnde , verzuime men niet een bezoek to
brengen aan den heer S. B. Boa, boterhandelaar (Voorstraat,
schuin tegenover den raadhuistoren) en zijn Kabinet van
selailderijen uit de oude Nederlandsche schilderschool.
De beer Bos is begonnen als kuipersknecht en heeft zijne
jongelingajaren alsmede die van den eersten mannelijken leeftijd doorgebracht op het kantoor en in het pakhuis van een
der eerste toenmalige handelshuizen der stad ; nadat zijn patroon de zaken vaarwel had gezegd, is hij zelfstandig als
koopman opgetreden ; nog steeds neemt hij een ijverig dcel
vooral aan den nitvoerhandel op Engeland , zoodat men hem
dikwerf niet thuis zal treffen (dinsdag en vrijdag b.v. nooit).
Zone snipperuren heeft hij gebruikt tot het bestudeeren van
de groote meesters der onde Hollandsche school en met ijver
heeft hij eene verzameling hunuer schilderstukken bijeenge-

•
-•

•

STAMM lh.

Kabinet Bos.

HARLINGEN.

65

bracht; b. v. : een rustend paard van Wouwerman ; een binnenhuis van Teniers ; een Jan Steen: de schilder die zijne
slapende vrouw den tabaksrook in het aangezicht blaast; een
landschap van Van Bergen ; twee stukken : de ‘aardsch- en de
hemelschgezindheid , toegeschreven aan Bloemaert; Maria door
een engel gekroond (waarschijnlijk van den fluweelen Breughel
en gestoffeerd door een leerling van Rubens) ; een prachtige
kermis van D. Vinkebooms , een varkenmarkt waarschijnlijk
door van Beest ; een Don, Bega , Moucheron , Hondekoeter,,
v. d. Neer, L. Backhuysen en meer anderen.
Dit kabinet is waarschijnlijk het grootste van dien aard,
— meer dan honderd stuks — 't welk tegenwoordig in Friesland bestaat. Bovendien is de heer Bos de gelukkige bezitter
van een kleine verzameling schilderijen (onder anderen Leickert,
v. d. Sande Bakhuizen , J. Weissenbruch, Hulk, Schelfhout,
Haanen , M. Koekkoek , Lieste) en van eene rijk voorziene portefeuille teekeningen van nieuwe kunst ; benevens van een grooten
schat aan etsen en gravures, voornamelijk door en naar ooze
oude meesters, en een aantal uit de Fransche en Duitsche
school, alsmede van een fraaie verzameling oud-porselein. Heeft
men het geluk den heer Bos tehuis to vinden , dan is men
verzekerd van een echt oud-Nederlandsche , dat is een recht
guile ontvangst.
In de Nieuwe Willems-haven — 1 Juni 1877
plechtig en feestelijk geopend — ligt de verzekering van de
toekomst der stad. De handel bepaalt zich voornamelijk tot
die op Engeland , de Oostzee en Noorwegen ; het transito-verkeer bedraagt thans nog slechts 3/4 millioen kilogram per jaar,
doch dit zal zeker stijgen en de handel grooter vlucht nemen ,
want de spoorwegverbinding bestaat nu direct met NoordDuitschland , en deze sluit aan de haven, die zelden door ijs
wordt bezet.
Een hoogstbelangrijk werk is in deze haven door het Rijk
verwezenlijkt. Meer dan drie en een kwart millioen gulden is
er tot 1 Januari 1877 aan besteed (alleen aan de werken op
" de Pollen " meer dan f 600.000). Een overzicht van die
werken ten behoeve den handel, zoowel van die men ziet , als
van de dingen die voor het oog verborgen blijven, is hier
zeker niet misplaatst.
Het vroegere Noorderhoofd is opgeruimd en vervangen door
een dam, die ii zee is verlengd en z.w. waarts, nagenoeg
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N. Willemshaven .

volgens een kwartcirkel is omgebogen. — De nieuwe haven,
ongeveer 800 M. lang en 140 .-170 M. breed , in oppervlakte
ruim 12 hectare , en 5 M. beneden volzee diep , wordt gevormd door geuoemden dam en het nieuw aangelegd zuiderhavenhoofd , hetwelk aan den zeedijk bezuiden Harlingen , even
ten n. van het monument voor Caspar de Robles aanvangt ,
terwijl langs den voormaligen oever een bazaltsteenen-muur,,
in het geheel 588.5 M. lang , is gebouwd ; deze muur is afgedekt met hardsteenen dekzerk ter hoogte van 2.5 M. boven
volzee en is ter diepte van 2.5 M. beneden volzee gebouwd
op eene houten fundeering. Ten dienste van de scheepvaart
zijn er langs de binnenzijde van het noorderhoofd eene houten
loopbrug, 344 M. lang , een steiger van 53 M. lengte en zeven
due d'alven , terwt1 aan den mond, ter wijdte van 60 M,,
nog acht due d'alven het in- en uitkomen der schepen vergemakkelijken. De toegang uit de nieuwe tot de vroegere havens
is 46 M. wijd.
Het noorderhavenhoofd is 4.2 M. boven volzee, en het zuider 3.60 M. Beide hebben een binnentalud onder 2 op een
en een buitentalud onder 4 op een voor het noorder- en 31 op
een langs de westzijde van het zuiderhoofd, verminderende tot
3 op een aan het zuidelijk gedeelte.
De hoofden vinden steun op zink- en bermwerk , reikende
tot 1.1 M. beneden volzee, ter kruinsbreedte van 3.2 M. en
bestaan orerigens uit eene nand- en klei-aanvulling , bezet met
0.5 M. puin en bazaltsteenen, ter lengte van 0.9 tot 0.5 M.
De lengte van het noorderhoofd bedraagt 495.75 M.; die
van het zuiderhoofd 833.75 M. Beide eindigen zij tegen een
laagwaterwerk, bestaande nit eene dubbele rij gekoppelde dijks,
paled , in ellipsvorm regelmatig ombnigende tot de beschreven
bermen.
Aan de zeezijde worden de glooiingen beschermd door een
golfbreker : eerie bestorting van zwaren steen , die tot 0.4 M.
boven volzee reikt.
Boven genoemd laagwaterwerk reiken houten koppen : die
van het noorderhoofd 21.75 M.; en die van het zuiderhoofd
19.75 M. lang, beide ter breedte van 4.4 M. , op deze koppen zijn de havenlichten geplaatst. Ongeveer op het midden
van het noorderhoofd is een gesmeed tzeren licht-opstand gebouwd , hetwelk des nachts dienst doet om , in een bevuren
met den vuurtoren , het vaarwater op " de Pollen " aan to geven.
Genoemde " Pollen " zijn ondiepten of ruggen tusschen de
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meer diepe vaarwaters naar het Vlie en die der reede voor
Harlingen , tusschen de diepten van 0.45 M. ongeveer 31 kilometer lang. In de jaren 1871 en 1872 is tot het verkrügen
van eene geul door de Pollen ongeveer 320,000 kub. meter
gebaggerd en vervoerd, terwijl met een gedeelte der gebaggerde
specie de ruimten tusschen de hiervoren genoemde zinkwerken
der hoofden zijn aangevuld tot de hoogte van 0.92 M. beneden volzee. De peilingen van 1872-1874 toonden eene langzaam voortgaande verondieping aan der verkregen geul, waarom
besloten werd tot het aanleggen van stroomleideude werken ,
ten einde de diepte in de geul `e onderhouden. De uitwerking
van dien dam is gunstig : de diepte van 0.4 M. en meer is in
het vaarwater aanwezig, terwijl voor den aanvang der werken
op de ondiepte de Pollen 0.365 M. werd gepeild. Bovendien
bestaat de bodem der Pollen uit eene harde zandkorst van
ongeveer 0.3 M. dikte , terwijl de weeke grond in de geul
voor schroefstoombooten in den regel 2 dM. meerderen diepgang dan tot de opgegevene diepte veroorlooft.
De teekeningen en modellen dezer havenwerken zijn gezonden
naar de wereldtentoonstelling to Philadelphia van 1876. De
hoofd-ingenieur van 's Rijkswaterstaat P. J. H. Hayward, onder wiens leiding, de ingenienr A. J. Brevet, onder wiens toezicht het werk is voltooid en de ingenieur J. J. Roelants ,
die met de voorloopige plannen if4 belast geweest , werden aldaar
bekroond.
De meeste bewegiug aan de haven geven de Engelsche stoombooten , die elken woensdag en zaterdag met het eerste getij
naar Londen en naar Hull vertrekken. Daarmee wordt wekelijks dooreen genomen voor eene waarde van een half millioen
gulden verscheept, bijna alles vruchten des lands en produkten
der veeteelt , meest nit deze provincie. Van de 650 schepen ,
die jaarlijks worden uitgeklaard , hebben dan ook meer . dan de
helft hunne bestemming naar Engeland en Schotland , terwijl
een vierde deel vaart op de Oostzee en ruim een tiende deel
naar Noorwegen gaat.
Hout is hier het voorname handelsartikel ; ongeveer 130,000
balken worden jaarlijks omgezet, waarvan F4, nit Noorwegen en
de rest nit de Oostzee wordt aangevoerd.
De handelsbeweging dezer stad blijkt het best uit cijfers;
daarom volgen hierachter de tabellen van in- en uitvoer betreffende de voornaamste artikelen, naar het gemiddelde bedrag
per jaar in ronde cijfers aangegeven.
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Porselein-aarde 250,000 kilogr. uit Engeland.
Divers aardewerk : fijn en pottebakkerswerk , voor ruim 4000
gulden uit Engeland.
Gebakken steen , bijiia 200,000 kilogr. uit Engeland.
Amandelen , 7000 kilogr. uit Frankrijk.
Soda , ongeveer 1 1/2 millioen kilogr. uit Engeland.
Beesieren en Beenzwart, bijna 1/2 millioen kilogr. uit Rio de la
Plata.
Bier , ruim 11,000 liter uit Engeland.
Wit ijzerblik in bladen, ruim 9,000 kilogr. uit Engeland.
Cacao, bijna 3,000 kilogr. nit Engeland.
Chemicalien en drogerijen, meer dan 160,000 kilogr. nit Engeland.
Fabriek-, landbouw- en stoomwerktuigen , bijna 1/4 kilogr. millioen uit Engeland.
Garens van vlas , hennep, katoen en wol : ruw, getwijnd enz.
ongeveer 7 millioen kilogr. uit Engeland.
Granen : boekweit, ongeveer 35,000 hektoliter uit Frankrijk.
,
Rogge, bijna 12,000 hektoliter nit Rusland.
Grond- en ivoornoten, meer dan 11,000 kilogram uit Engeland.
Goudglid, meer dan 2,000 kilogram uit Engeland.
Hennep, ongehekelde , bijna 1/4 millioen kilogram nit Rusland.
ongeveer 20,000 kilogram uit Engeland.
,
ruwe jute, bijna 2 1/2 millioen
Hoeden, ongeveer voor 5,000 gulden uit Engeland.
Horens, ongeveer 10,000 kilogr. uit Rio de la Plata.
Hout, ongezaagd scheeps- en timmerhout, ongeveer 50,000 ton
meest uit Rusland en Zweden, doch ook uit Noorwegen ,
Pruisen en Amerika; bovendien eenig gezaagd en bewerkt bout.
Huiden, buffelhuiden , meer dan 2,000 kilogram uit Engeland.
•
zool-, tuig-, zaal- en zeemleder enz., voor bijna 40,000
gulden uit Engeland.
pelterijen , voor ongeveer 3,000 gulden nit Engeland.
IJzer: smeed- , band- en plaat-ijzer, ongeveer 15,000 kilogram
uit Engeland.
,,
Gaspijpen , ruim 25,000 kilogram uit Engeland.
Scheepsankers en kettingen , voor 25,000 gulden uit
Engeland.
II
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Katoen, ongesponnen, bijna 2 millioen kilogram uit Engeland.
Steenkolen, ongeveer 11 1/2 millioen kilogram uit Engeland.
I,
Cokes, ongeveer 37,000 kilogram uit Engeland.
Krenten, ruim 300,000 kilogram meest uit de Jonische eilanden , vender uit Engeland en Griekenland.
Ongemalen krijt, ongeveer 150,000 kilogram uit Engeland.
Lijm, ruim 134,000 kilogram uit Engeland.
Manufacturen:
Raw of gebleekt katoen, voor ruim 60,000 gulden uit Engeland.
Geverfd of gedrukt katoen, voor ruim 180,000 gulden uit
Engeland.
Linnenzakken , ruw of gebleekt linuen , voor ruim 22,000
gulden uit Engeland.
Gemengde stoffen, voor bijna 200,000 gulden nit Engeland.
Allerlei andere : wollen bukskins, dekens , passementwerken,
linters enz., voor ongeveer 120,000 gulden uit Engeland.
Moscovische matten, ongeveer 13,000 kilogr. meest uit Rusland.
Guano-mest, 325 kilogram uit Engeland.
Olie van plat en rond zaad , meer dan 30,000 kilogr. nit Engeland.
Pek , ongeveer 120,000 kilogram nit Rusland.
Peper en nagelpeper, ongeveer 21,000 kilogram uit Engeland.
Pruimen, ruim 5,000 kilogram uit Engeland.
Roet, smeer, talk, reuzel, 2 1/4 millioen kilogram uit Engeland.
Rozijnen, 50,000 kilogram nit Engeland en Turkije.
Slijp- en molensteenen , bijna 17,000 kilogram uit Engeland.
,,
"
,,
Cement, tras, enz. ongeveer 1/4 millioen
Suiker, ongeveer 44,000 kilogram nit Engeland.
(waarvan ruim 38,000 kg. van de 3de klasse).
Tapijten , voor ongeveer 16,000 gulden uit Engeland.
Teer, ruim 500,000 ton uit Rusland en Zweden.
Thee, ruim 34,000 kilogram uit Engeland.
,,
,,
Traan , ruim 13,000 "
Verfwaren, bijna 6,000 kilogram uit Engeland.
Visch, versche zeevisch, 3,000 kilogram uit Pruisen.
,
..ainajovis , ongeveer 200 kilogram uit Noorwegen.
Was, ongebleekt, bijna 9,000 kilogram uit Frankrijk.
Wijn, ongeveer 20,000 liter uit Engeland.
64,000 ,
ii Frankrijk.
Spanje.
900 "
60 ii
, Rusland.
Zaden: raapzaad, 4,000 hektoliter uit Engeland.
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Zaden : lijnzaad , 70,000 hectoliter uit Rusland en :Engeland.
Lout, raw, ruim 3 3/4 millioen kilogram uit Engeland.
,,
400,000
a Portugal.

UlT VOER.

Aardappelen, meer dan 14 millioen kilogr. naar Engeland.
1
,,
I,
A,
I,
Noorwegen.
"
/2 °
,,
.
1/2
Aardappelmeel, ongeveer 1
,, Engeland.
Aardewerk :
Pottebakkerswerk, 100,000 kilogr. naar Engeland , Noorwegen en de Oostzee.
Gebakken steen, 130,000 kilogr. naar Engeland , Noorwegen en de Oostzee.
Dakpannen, 2 millioen kilogr. naar Noorwegen en de
Oostzee.
Beenderen , ongeveer 300,000 kilogr. naar Engeland.
,,
"
,,
Boter , ongeveer 12 millioen
Gedroogde cichoreiwortel, meer dan 2 3/4 millioen kilogr., hoofdzakelijk naar Rusland en Denemarken.
Eieren , 3,500 kilogr. naar Engeland.
Granen : tarwe, boonen, doch meest haver, 3 1/2 mill. hektoliter naar Engeland.
Versche groenten, bijna een mill. kilogr. naar Engeland.
Hooi, ruim 1/4 mill. kilogr. naar Engelaud.
Huiden : gedroogde en gezouten koe- , kalfs- en schapenhuiden
80,000 kilogr. naar Engelaud.
Oud ijzer, 200,000 kilogr. naar Engeland.
Kanter kaas, meer dan een millioen kilogr. naar Engeland.
,,
a
Edammer kaas, ongeveer 3/4 a
Lijnzaadkaf, 12,000 kilogr. naar Engeland.
Lompen (wollen), 350,000 kilogr. naar Engeland.
Jute zakken, 1/4 millioen kilogr. naar Engeland.
Olie van plat en rood zaad, 100,000 kilogr. naar Engeland.
Bordpapieren, 2 millioen kilogr. naar Engeland.
Slachtvee, koeien, stieren, ossen , 15,000 stuks naar Engeland.
,,
jongvee, kalveren, 12,000 stuks naar Engeland.
,,
varkens, 5,000 stuks naar Engeland.
schapen, 70,000 Auks naar Engeland.
,,
versch schapenvleesch , ongeveer 1 /2 millioen kilogr.
naar Engeland.
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Stroo, ongeveer 1 1/2 millioen kilogr. naar Engeland.
Siroop , ongeveer 8,000 kilogr. near Engeland.
Fisch: nesters, ongeveer 4,000 kilogr. naar Engeland.
mosselen, ongeveer 6 millioen kilogr. niter Engeland.
,,
alikruiken, ongeveer 3/4 millioen kilogr. naar Engeland.
M
versche paling, ongeveer 1,500 kilogr. naar Engeland.
Vlas, meer dan 2 1/2 millioen kilogr. naar Engeland.
Wild (voornamelijk gevogelte) , ongeveer 40,000 kilogr. naar
Engeland.
Wol (ruwe schapen-), ongeveer 100,000 kilogr. naar Engeland.
Lijnzaad, ongeveer 1/2 millioen kilogr. naar Engeland.
Klaverzaad , ongeveer 200,000 kilogr. naar Engeland.
K anariezaad , ongeveer 50,000 kilogr. naar Engeland.
Mosterdzaad, ongeveer 100,000 kilogr. naar Engeland.
H. S.

De strijd der Friezen was een eeuwenoude strijd tegen de zee,
zegt een Duitsch schrijver, en waarlijk Friesland, van ouds
een kuststreek van de Schelde tot den Wezer, had in de zee
een altijd vaardigen quid, die tallooze malen roof pleegde op
land en yolk. En al heeft diezelfde zee er ongetwijfeld veel
toe bijgedragen een krachtigen geest in het yolk aantekweeken
en te onderhouden — geld en goed , bloed en tranen heeft zij
aan de Friezen gekost.
Het huidige Friesland, volgens den beroemden Freiherr Von
Richthofen de kern van het vroegere Friesland, heeft nog altijd
een zwaren kamp te voeren tegen dies krachtigen, verraderlijken nabuur, die haar voor 2/3 gedeelte (een afstand van sneer
dan 27 uren gaans) omringt. Wederzijds Harlingen hebt gij
gelegenheid den zeeb urch , den gouden hoep , zooals hij in de
oude Friesche wetten wordt genoemd, te aanschouwen Komt,
gaat mede over het spoor naar den Steenen man, een gedenkteeken door de Friezen opgericht ter eere van een vreemdeling ,
een onderdrukker hunner vrijheid, doch de weldoener van hun
land, den krachtigen Spaanschen landvoogd Caspar de Robles ,
daar kunt ge zien Welke geweldige en ko8tbare gevaarteu zijn
opgeworpen en onderhouden moeten worden om dit land, deze
vruchtbare streken, tegen de woedende golven te verdedigen.
Toen , door den allerheiligenvloed van 1570, bijua geheel
Friesland een b yre zee geleek , in Oostdongeradeel alleen
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1800 menschen verdronken , op vele plaatsen de dijken voor
een goed deel waren weggeslagen , was Caspar de Robles de
man die met ijzeren hand Friesland weer in tegenweer bracht
tegen haren altijd dreigenden , nooit slapenden vijand. Wel bestonden er vroeger dijken, maar zij waren , hoewel van lieverlede verhoogd en verzwaard , toch op verre na niet bestaud
tegen het geweld van zware en hooge stormvloeden.
En ook trots de verbeteringen door De Robles aangebracht,
ook trots later beter geregeld toezicht en beheer, bleven de
Friesche dijken onvoldoende de steeds vermeerderende massa
water , door wijder en dieper zeegaten binnengekomen en
door zuidweste- en noordweste-stormen opgezweept, weerstand
te bieden.
Daarvan kunnen getuigen de doorbraken van 1623 , 1625 ,
1643, 1651, 1665, 1675, 1701 en 1703, daarvan spreekt
de geschiedenis bij den geduchten kerstvloed van 1'717, toen
het water tot meer dan 1 1/2 meter over vele dijken :stroomde ,
dezen vooral aan de noordzijde op vele plaatsen verbrak , toen
er alleen te Holwerd en Ferwerd 55 menschen omkwamen.
Had men de dijken toen en vroeger reeds op sommige punten met driedubbele reien palen zoeken te beschutten, nu werd
dat middel meer en meer toegepast, doch reeds omstreeks 1730
bleek het, tot schrik en verlegenheid in den laude, dat de paalworm had vernield wat men meende dat jaren lang zou beveiligen.
Sedert dien tijd vooral werden stortingen van balsteenen
tegen de palen aangebracht ter beveiliging van den worm.
Doch al werden de dijken verbeterd , de hooge viceden van
1775 en 1776 bewezen op nieuw, dat ze nog niet waren een vertrouwbare zeeburch, en in deze eeuw in het jaar 1825 vooral
is de om ous gelegerde vijand op nieuw het land ingebroken ,
heeft tal van menschen meegesleurd, en een ontzettende schade
aan het land toegebracht.
Wederom heeft men de handen aan het werk gesTagen, de
dijken verbeterd, met steen voorzien ; doch in 1862 en 1863
hebben zij voornamelijk aan de zuidzijde der provincie, en
bij den storm van 30/31 Januari 1877 op nieuw aan de
noord- en westzijde het treurig bewijs geleverd dat zij nog Been
afdoenden weerstand kunnen bieden aan den krachtigen, steeds
krachtiger aandrang van de zee , — immers als men de gedeputeerde staten der provincie geloof mag schenken , wat ze in
de buitengewone vergadering der staten van 1877 aan deze
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mededeelden, en welke mededeeling door Been lid der provindale vertegenwoordiging werd weersproken , — dan had de
vioed pen twee uur langer kunnen aanhouden of, gelijk in
1825 , op nieuw kunnen terug komen, zonder dat op ouderscheidene plaatsen doorbraken gevolgd waren.
De gouden hoep die om Friesland gelegd is , wier verbetering en instandhon.ding in veertien jaren tijds (van 1863-1876)
van de ingezetenen eene som van meer dan f 4,700,000 heeft
gevorderd, schijut alzoo nog niet zwaar, niet hoog genoeg om
het land voldoende te beveiligen.
Kon een Engelsch dichter in de eerste helft der vorige
eeuw zeggen :
Tellurem fecere Dei , sua litora Belgae
Immensaeque fait moils uterque labos ,
dit gezegde was en is nog ten voile van toepassing op Friesland,
weiks bodem voor een goed deel verre ligt beneden het peil
van volzee.
v. L.

VAN

LEEUWARDEN OVER 'T BILDT
NAAR HARLINGEN.

Een rijtoer van Leeuwarden over Stiens , de Bildtdorpen en
de Bierumen naar Harlingen , heeft ongetwijfeld veel aantrekkelijks, vooral voor hen, die zich op de hoogte wenscheu te
stellen van den Frieschen landbouw. Voor dien tocht is eon
gansche dag noodig; hij gaat door eene streek , die tot de
vruchtbaarste gedeelten der provincie kan gerekend worden
Is het aanvankelijk nog de veeteelt, die men, evenals ten
zuiden der hoofdstad , voornamelijk ziet beoefenen, weldra ontwaart men, dat op den vetten kleigrond landbouw de hoof&
zaak is. Zoodra men bij " de 13ontekoer, het grondgebied van
Leeuwarden (en daarmede den altijd hobbeligen straatweg)
verlaat, vertooni zich een ruirn veldgezicht. Rechts op cenigen
afstand van den weg zijn de dorpen Jelsum, Cornjum en Britsum waarlijk schilderachtig gelegen (zie biz. 42). — Meng is
7
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eene welvarende plaats, waar de namen van Van Berkum ,
Witkop, Lorgion en Meijboom, ala vroegere predikanten , nog
niet zijn vergeten , en de milde, vrijzinnige geest , door zulke
vcorgangers gewekt en aangekweekt , nog niet is ontaard. De
mime hervormde kerk bevat weinig bijzonderheden ; alleen
een kolossale grafzerk met de levensgroote afbeeldingen van
een der Burmania's en zijne echtgenoote. Van Stiens vender
het noorden iugaande, bereikt men weidra den ouden zeedijk ,
die ons naar het Bildt voert. Op eenigen afstand ten noordGosten ontwaart men de dorpen Finkum , Hijum en Hallum ,
langs welke de weg naar Holwerd en Dockum loopt.
Zoodra men bij den Vrouwenbuurtster-molen den Stienzerdijk
verlaat en links afdraait , betreedt men het Bildt. De Hollander, die tot hiertoe een folk noodig had , wilde hij met de
landbewoners een gesprek voeren , kan zich thans zonder dien
tusschenpersoon met de bewoners der streek onderhouden. Het
Bildt vormt eene afzonderlijke gemeente van ruim 71300 hectaren
oppervlakte en ruim 9300 inwoners , in drie dorpen en een
paar gehuchten ; het heeft zijne eigenaardige taal en , in vele
opzichten , zijne eigene zeden en gewoonten. En spreekt men
buitenaf van " den koppigen Fries " , deze heeft voor den Bilkert nog een synoniem van dat adjectief over.
Vanwaar dat verschil tusschen de Bildtbewoners en de andere
Friezen ? Vraagt het den eenigszins ontwikkelden Bilkert, en
hij zal u ongeveer het volgeude antwoorden : Onze gemeente
is van jonger dagteekening dan het overige Friesland. Hier
was vroeger de uitmondiug der Middelzee, een inham van de
Noordzee , die zich tot het tegenwoordige Sneek en Bolsward
uitstrekte. Langzamerhand is die Middelzee opgesliikt , en ook
Naar mond werd steeds ondieper. Mar links voor ons (z. w.)
vertoont zich de koepeltoren van Berlikum. Daar bloeide eens
het welbekende Uitgong, dat meermalen de landingsplaats was
der gevreesde Noormannen, doch ophield havenpisats te zijn ,
toen ook de mond der Middelzee zoo ondiep werd, dat er bij
gewonen waterstand geen schip meer kon binnenloopen. De
weg, waaraan Berlikum is gelegen, vormde den ouden zeedijk , toen het Bildt nog voor den vloed bloot lag. Toen
II ertog Albrecht van Saxen , aan Wien de Friezen zich hadden
ondet worpen, in 1498 herwaarts kwam, vormde deze reeds het
plan het Bildt te bedijken , doch eerst order het bestuur van
zijn zoon Georg werd daarmede een aanvang gemaakt. Nadat
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de noodige opmetingen verricht waren , verpachtte Hertog
Georg de streek aan vier Hollandsche edelen, onder voorwaarde, dat zij het land zouden bedijken en de noodige wegen
en kanalen aanleggen. En ofschoon nu de aanmatigende bonding der omwonende landbezitters, de verwoestingen door stormen en hooge vloeden , de invallen van Geldersche troepen
enz. menigen hinderpaal in den weg legden, het werk der bedijking , in 1505 aangevangen , gelukte volkomen. En toen er
nu uit Noord-Holland, en wel bepaaldelijk nit de streek bij
Medemblik , eeuige huisgezinnen herwaarts kwamen en het
drooggelegde land bevolkten , kon men rekenen , dat de zaak
haar beslag had gekregen. Een deter eerste volkplanters, Steven
Huigen , wordt gewoonlijk als de stamvader der Bildtbewoners
beschouwd, en sommige hunner, onder anderen enkele takk en
der familie Wassenaar, stammen blijkens hunne geslachtregisters
iu rechte linie van dezen aartsvader af. Uit deze afstamming laat
zich dan ook verklaren het verschil in taal tusschen de Bilkerts en
de overige Friezen : duidelijk is in hunne spraak de Hollandsche
afkomst te herkennen, al is de gestadige omgang met de Friezen
daarop niet zonder invloed gebleven. Het meest is die invloed merkbaar in het oostelijk deel der gemeente, zoodat het dialect te
Vrouwenbuurt (de gewone benaming voor Lieve Vrouwe parochie)
merkbaar verschilt van dat te St. Jacobi parochie. Staat in het
eerstgenoemde dorp de bewoner op de stoep voor zijne woning ,
te St. Jacob vindt ge hem in de loif, al is de overdekking
voor zijne deur ook sinds jaren reeds verdwenen. Hoort men
hier van geern, keern (garen, karn), (lair is de r nit beide
woorden reeds weggelaten. De elleboog te St. Jacob is te
Vrouwenbuurt reeds ermtak geworden , terwijl de diminutief
in tobbechie, stoebechie, kynechie (tobbetie, stoepje, kindje)
te Vrouwenbuurt a-el, te St. Jacob in 't geheel niet gehoord
wordt. Algemeen is nog op het Bildt de harde uitspraak der
ei = aai, en die der volkomeue a = ae (de Fransche ?) , terwijl , evenals in het overige Friesland, de v en z tot f en s
verscherpt worden, en de en als in geldt, zoodat de ondervfijzers moeite hebben, om pennen tot pennen en minsen tot
mensehen te vervormen.
Doch het is niet alleen in taal , dat de Bildtbewoners van
de andere Friezen verschillen , ook in karakter en levenswijze
komt dat verschil nu en dan uit. De oorzaak daarvan ligt
ongetwijfeld in den exceptioneelen toestaud, waarin de bewoners
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gedurende eene lange reeks van jaren hebben verkeerd. Tot het
jaar 1579 bleven de Bildtbewoners eene gelsoleerde volkplanting ; zij regeerden in vele opzichten zichzelven en gingen
steeds voort , kleinere en grootere streken lands aan de zee te
ontwoekeren. In 1579 werd het Bildt als gewoon deel van
de provincie beschouwd , en sedert deelden de bewoners in de
algemeene lusten en lasten met de overige Friezen.
Nog altoos bewoonden en gebruikten zij den grond als
pachters , totdat in 1752 ii De Staaten van Friesland . . . op
* het hoog Advys van wijlen Zijn Doorl. Hooght., de Heere
.Prince Ervstadhouder Glor : Mem : , en met voile goedkeu" ringe van Haare Koninglijke Hooght. de Vrouwe Princesse
" Gouvernante en Voogdesse, in een koop verkogt hebben .. .
Ualle de Provinciale Domeijnen van Friesland op het Bild ge" legen, " aan de toenmalige pachters dier landen , " tegens den
* penning twintig.m
De koopers werden daarbij verpiicht tot het onderhoud van
dijken en wegen , kerken , torens , schoolmeestershuysen, enz.
enz., en kondeu dus onderling omtrent die zaken de noodige
regeling makers. Zij hebben dan ook tot het midden der 19e eeuw
eene soort van kleine republiek gevormd , die, wat Naar inwendig beheer betreft, in vele opzichten van andere gemeenten
onderscheiden was. Toen werd echter de " Bildische kwestie"
geboren , en aan het zelfbeheer een ernde gemaakt Hadden de
landeigenaren tot op dien tijd voor kerk- en schoolzaken en
voor het onderhoud der amen gezorgd , nu werd door sommigen hunner, buiten het Bildt woonaehtig , de verplichting
daartoe geheel of ten deele ontkend , de betaling van den
omslag, geweigerd , en eene procedure aangevangen , die
echter tot geene finale beslissing heeft geleid. Thalia is de zaak
op nieuw aangebonden , en het is geen wonder, dat de ingezetenen , die, in zooverre zij geen grondeigenaars waren , met
armenlasten niets hadden uitstaan , en thans daardoor niet
weinig worden gedrukt , met belangstelling den loop der zaken
verbeiden. Twee der kerkelijke gemeenten zijn reeds jaren lang
van een predikant verstoken, en het is alleen door samenwerking van belangstellende gemeenteleden , dat te St. Jacobi
parochie aan den tegenwoordigen predikant nog geregeld het
traktement ken worden uitbetaald. Welk een nadeeligen invloed deze stand van zaken voor het overige heeft, is duidelijk te zien , wanneer men acht geeft op den vervallen toestand
van de hervormde kerken en pastorien in de gemeente.
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Doch genoeg uit de historie van het Bildt. Wij bevinden
ons nog bij den Vrouwenbuurtster-molen , en dienen onze reis
voort te zetten. De eerste brug leidt ons over de Oude Rijd ,
die noordwaarts door Oude en Nieuwe Bildtzijl loopt en door
een oostelijken tak het overtollige water van een groot deel
van noordelijk Friesland moet lozen. Of de pogingen zullen
gelukken van hen, die eene doorgraving van het Bildt naar
de Stienzervaart voorstaan., is een vraagstuk , dat de staten
der provincie zullen hebben op te lossen , zoo niet de betrokken gemeenten zelven daartoe het initiatief nemen.
Wanneer we nu onzen tocht langs den Middelweg vervolgen,
die genoegzaam lijnrecht bijna het geheele Bildt doorloopt,
hebben we Oud-Bildtland rechts en links , zuidelijk tot aau den
weg door Beetgum , Berlikum , enz., noordelijk tot aan den
Ouden Bildtdijk , die met tal van boerenplaatsen en woningen
voor arbeiders en neringdoenden is bezet. Achter die oude
zeewering strekt zich het Nieuw Bildt uit, dat in 1825 geheel door het zeewater bedekt werd , toen eerst de dijk der
Bildtpollen en daarna ook de achtergelegen Nieuwe Bildtdijk
your het geweld van storm en golven bezweek. Hoogst gevaarlijk was deze laatste dijk, voor zoo verre hij onmiddellijk
aan zee is gelegea , ook gedurende de stormen van 30/81
Januari 1877 , dock tot eene eigenlijke doorbraak is het toen
niet gekomen.
Een aangenamen indruk maakt bij het binnentreden van Lieve-Vrouwe-IParochie de smaakvol ingerichte dorpsschool , die den vreemdeling al aanstonds een gunstig denkbeeld
moet geven van de zorg, die het bestuur dezer gemeentedraagt voor
het openbaar onderwijs. In dit opzicht kan dan ook het Bildt met
andere gemeenten in de provincie en het vaderland ruimschoots
wedijveren. Wanneer men b.v. weet ,, dat de gemeente, behalve
eene christ. nat. school, zeven openbare scholen telt; de hoofdonderwijzers aan die scholen een jaarlijksch inkomen van f 700
tot f 1075 met vrije woning genieten ; de hulponderwijzers met
f 600 of 650 worden bezoldigd ; dat het onderwijs overal
gratis wordt gegeven ; de leermiddelen steeds in voldoenden
voorraad worden verstrekt, en binnen een tijdsverloop van weinige
jaren, op een paar na alle schoolgebouwen en onderwijzerswoningen door nieuwe en naar de eischen des tijds ingerichte
zijn vervangen , dan zal men onder de plattelandsgemeenten in
ons vaderland er weinige aantreffen , die daarin de gemeente
het Bildt overtreffen,
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Vrouwenbuurt heeft eene eenvoudige doch nette kerk voo
de hervormden ; Oude Bildtzijl heeft , even als St. Annaparochie, er eene voor de doopsgezinden , die op het Bildt
nog al talrijk zijn. Bijzonderheden geeft Vrouwenbuurt al zeer
weinig te zien. In de kerk vindt men twee wapenborden, een
van Van Haren en een van Van Loo, den vroegeren eigenaar
van het koninklijk paleis te Leeuwarden , terwijl de naam van
Jan kunst (Jan Pieters van der Bildt, geb. 1709 te Vrouwenparochie, gest. 1791 te Franeker) als bekwaam werktuigkundige, nog onder het yolk bhjft voortleven. Het is opmerkelijk , dat in deze streek van Friesland de wis- en werktuigkunde steeds zoo vele beoefenaars onder de volksklasse hebben
geteld. Men denke hier b.v. aan Arjen Roelofs te Hijum, B.
Gelders op de Leie en R. Hommema te St. Anna-parochie.
Misschien is er voor den bezoeker gelegenheid om hier
een geliefkoosd spel te zien , het kaaiser s , dat op het Bildt,
in de Dongeradeelen en in vele geineenten van Westergo ,
onder oud en jong hartstochtelijke beoefenaars vindt. Wie er
nimmer getuige van w as , zou zich verbazen , wanneer hij
zag , Welk een grooten afstand de zwart of wit lederen kaatsbal
met paardehaar gevuld , kan afleggen, zoo hij door de hand
van een meester in het perk wordt voortgedreven. Ziet ze
daar vO6r u , de bovenkleeren afgelegd , zoodat de gespierde
ledernaten te beter uitkornen, niet zelden de schoenen uitgetrokken om het uitglijden te beletten.
2

I

6

L
13

A
3

4

De beide porturen , ieder van 3 personen , staan in slagorde
geschaard; no. 1, 2 en 3 aan de stuitstreep A ; no. 4 , 5
en 6 in en bij het perk B. No. 1 slant op, dat wil zeggen,
hij gnat drie of vier schreden achter de lijn A, neemt een
vluggen aanloop tot die lijn, werpt intusschen den bal nit de
linkerhand en slaat hem met de rechterhand zoo krachtig
voort, dat hij binnen het perk neerkomt. Is hij een geoefend
opslager , dan weet hij den bal zoodanig te richten , dat deze
met een uiterst flauwen boog j uist over de vooratreep komt,
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waardoor het voor de tegenpartij no, 4 hoogst moeielijk wordt ,
hem terug te slaan. Men noemt zulk een bal een pripper,
en wie daarin het best bedreven is, wordt gewoonlijk doo r
zijne makkers aangewezen , om voor best op te slaan, Is hij
daarin soms niet gelukkig , en slaat hij den bal nu eens v66r,
dan weer buiten (terzijde van) het perk , zoo neemt een zijner
makkers zijn post over en hij mag diens plaats innemeu.
No. 4 is nu evenwel op een pripper vo orbereid , en weet
Glen bal terug te drijven ; doch nu staan no. 1, 2 en 3 gereed , hem op te vangen en weder naar het perk te slaan ,
en nu liefst in eene schuinRche richting, opdat de tegenpartij er niet zoo spoedig bij zal komen. Als een stuk
wild, dat door jagers omriugd is, ziet men zoo den bal heren derwaarts vliegen. Komt hij achter de lijn A tot rust, zoo
heeft de partij in het perk —, blijft hij achter de voorstreep
van het perk , zoo heeft de opslaande partij den slag , d. i.
twee punten gewonnen. Was de bal aanvankelijk buiten bet
perk terecht gekomen , dit zou voor de partij dear eveneens
twee punten gegeven hebben. Het is nu twee om niet. No. 1,
die begrepen heeft, dat no. 4 een .kwaje. is, geeft thans bij
het opslaan den bal eene andere richting, zoodat hij no. 4
te hoog gaat en no. 5 hem voor zijn ileel krijgt, Slaat deze
mis , dan zijn er weer twee punten gewonnen: het is vier
om niet. Zoo kan het nog tweemaal gaan , en het winnende
portuur heeft acht punten of een eerst, als wanneer de punten, die het andere portuur mocht behaald hebben, verloren
gaan. Doch bij den vierden ',bal. " komt deze, na korteren of langeren strijd , tusschen het perk en de " stuitu tot
rust. Dat heet eene kaats; de plaats waar de bal ligt, wordt
met een stok of ander voorwerp gemerkt , en de porturen
moeten omgaan (van plaats en rol verwisselen). pe opslaande
partij moet nu uitslaan en poogt den bal op hare heart verder
te slaan dan de kaats is. Gelukt dit niet , zij heeft dien slag
verloren; komt de bal verder, zij heeft de twee punten gewonnen. Was geen der porturen nog tot zes punten gevorderd , zoo had ieder zijne plaats kunnen houden , tot er nog
eene kaats was gekomen , als wanneer de tegenpartij voor
beide kaatsen na elkaar had moeten strijden.
Het eerst is nu behaald , en men telt weder van nul af.
Val het tweede eerst aan hetzelfde portuur ten deel , dan
heetft dit een apul, en hoeveel de tegenpartij ook mocht gekregen hebben, dat wordt niet meer meegerekend. Krijgt deze
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laatste nu echter het tweede eerst, zoo is het eersten gelijk,
en et wordt op nieuw om het spul gekaatst
Gij ziet, het gaat er warm toe, en gij begrijpt thans ,
waarom men half ontkleed en ongeschoeid is : niets mag in de
bewegingen hinderlijk zijn ; en kou vatten . . . ! Nu , daar is
onder het spel Been gevaar voor. Ala ze er na maar voorzichtig genoeg zijn , om zich aan te kleeden ! Ook in anderen
zin gaat het dikwijls warm toe. De opslager overschrijdt
sours willens of onwillens de streep, en dat mag hij niet doen.
De bal komt z(56 na aan de grenzen van het perk neer,, dat
het eene kwestie van belang wordt , of hij al of niet voor of
buiten was , en daarvan hangt het af, wie den slag en dus de
twee punten gewonnen heeft. Dan ving een der k aatsers den
bal op, niet met de vlakke hand, maar met den voorarm , of
hij stiet hem in zijn ijver met den voet eenige duimen voornit, althans zoo beweert — en gemeenlijk niet op kalmen
toon — de tegenpartij. En ook dat is niet geldig. Verder
maakt het een punt van geschil nit , of de bal de kaats
vootbij is, ja dan neen. De toeschouwers kiezen, niede partij ,
en zoo valt er wel eens eene tamelijk onvriendelijke woordenw'sseling tusschen de bedrijven in. Doch aan alle lofzangen
komt een einde, aan alle kaats-geschillen ook. .Teen nieuwe
bal moet niet zelden tot dat einde leiden. Het wordt spullen
gelijk, drie eersten gelijk. Gij ziet het aan den telegraaf,
daar in het midden ter zijde van de kaatsbaan. Die roode en
witte ballen en blokjes aan weerszijden wijzen de behaalde
punten van elk der beide porturen aan. Van de uitvinding
van dies telegraaf komt, naar wij meenen, de eer toe aan
Franeker, waar men jaarlijks eene. luisterrijke kaatspartij houdt ,
die de grootste meesters in het yak bijeenbrengt. Voorheen
moest men altoos door vragen op de hoogte van het spel zien
te komen ; miste men een of twee slagen, men was er weer
af. Thans is een enkele blik op den telegraaf voldoende , om
terstond te weten , " hoe het staat..
De partijen blijken aan elkaar gewaagd te zijn. Het was
spullen gelijk, drie eersten gelijk, het wordt nog zips gelijk en
een kaats. Voor de laatste maal verwisselt men van plaats,
de makkers spreken elkander moed in, sporen elkander aan,
orn nu toch vooral bij de hand te zijn; men trekt den gordel
nog wat strakker aan. Alle strijders zijn op hun qui vive ,
want de komende slag is beslissend! Nog eenmaal klinkt het :
Maar P — Hawar ! ! De bal Faat op , de lui in het perk richten
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zich naar zijn loop , 't is er een llbovenhandsche ,, voor den
man aan de streep. Hij ontvangt den bal en drijft hem met
forsche hand terng, ver terug tot achter de stuit-lijn. N Een
bovenslagl,, wordt er geroepen. Doch wie dit roept heeft buiten den waard gerekend , of liever buiten den " opslager ,” die
haastig achteruit treedt en den bal terug drijft , en nu is het
een loopen , draven , vliegen , keen en weer; rechtuit , ter zijde ,
hoog in de lucht , laag bij den grond vliegt de bal, maar telkens is er iemand om hem op te vangen ; een der strijders ,
die haastig achteruit krabbelde, om zijn slag to slaan , maakt
eene buiteling ; doch sneller dan hij viel , staat hij weer op zijn
beenen ; de toeschouwers lachen hem niet uit : zij hebben voor
zijn ongeval geene oogen ; zij zien slechts den bal, alleen den
bal; een kreet van bewondering gaat uu en dan op, totdat
eindelijk eene meesterhand den bal buiten het bereik der tegenpartij weet te drijven , en — een hoera I uit de belangstellende
schare van toeschouwers klinkt ten teeken van overwinning en
ter eere van het winnende portuur!
Het bovenstaande moge voldoende zijn , om eenig denkbeeld
te geven van den loop van dit geliefkoosde volksspel. De regels
er van zijn nict overal dezelfde. Trouwens om deze te kennen ,
moet men meedoen, en zich de onaangenaamheid getroosten
van den volgenden dag stijf in alle leden te zijn, en onbekwaam om zijne hand tot schrijfwerk te gebruiken , zoo men
althans zich met de nederige rol van " balkeerder " niet tevreden
gesteld, maar aan den strijd een meer werkdadig , meer eervol
aandeel genomen heeft.
Telken jare , eene week na Vrownet (Vrouwenbunrtster
kermis) wordt, alleen door ingezetenen , om een prijs gekaatst,
dien de winnaars slechts in leen ontvangen , om hem in een
volgend jaar weer of te staan aan hen , die alsdan de gclukkigen zijn. Die prijs, een zilveren bal, naar eene afbeelding
die er op voorkomt , de Oude Griep geheeten , werd door
een vroeger geslacht in het naburige Beetgum gewonnen , den
winnaars betwist, en niet zonder levensgevaar te Vrouwenbunrt
binnen gebracht. De Friesche schrijver Waling Dijkstra, die
te Vrouwenbunrt wel niet geboren werd, maar toch er zijne
kinderjaren voor een goed deel doorleefde, heeft den oorsprong
van dien bal door een vers in het Bildtsch dialect voor het
nageslacht bewaard.
Behalve het kaatsspel wordt nog op het Bildt het tippen beoefend. Op Palmzondag vooral , wanneer er langs den ouden zeedijk
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tot ver naar het zuiden voorbij Harlingen, eene Boort van kermis ,
Slofermet geheeten , wordt gevierd, ziet men van ;afstand tot
afstand een troepje stevige knapen zich met dat spel vermaken.
Men bedient zich daarbij van een blok hout (gewoonlijk de
naaf van een uitgediend wagenrad), een houten bal en eon
sterken knuppel van bijna een meter lengte. Het blok wordt
eeuigszins hellend op den grond geplaatst, en op den top daarvan met behulp van een weinig natte klei de bal bevestigd. De
spelers plaatsen zich dan op een bepaalden afstand van het
blok, en slingeren hunne ntippetstokken ” met zooveel kracht
en behendigheid tegen den bal, dat deze zoover mogelijk wegvliegt. Het is dan ook iederen speler er om te doen. , zijn bal
den grootst mogelijken afstand te doen doorloopen.
Deze volksspelen worden nog steeds op het Bildt in eere
gehouden , en geven niet alleen blijk, dat de Bilkerts over het
geheel een krachtig menschenras vormen , maar dragen er ook
niet weinig toe bij, om, met mate beoefend , spierkracht en
vlugheid bij de jeugd te ontwikkelen en te bewaren.
Tusschen iVrouwenbaurt en St. Anna-parochie , de hoofdplaats der gemeente
, de hoofdweg tweemaal rechthoekig
door andere wegen doorsneden. De eerste van die wegen leidt
noordelijk langs de nieuw aangelegde begraafplaats, de tweede
(Langhuisterweg geheeten) voert zuidwaarts naar Beetgum. De
rechtheid van doze en alle andere wegen op het Bildt laat
zich nit de geschiedenis van de wording dezer gemeente gereedclijk verklaren.
St. Anna-parochie is de zetel van het gemeentebestuur.
Het dorp doorreizende, heeft men achtereenvolgens aan de linkerhand de nieuwe begraafplaats en de kerk der christelijk gerefoimeerden , en ter rechterhand de chr. nationals school, het
gemeentehuis , de openbare school, de kerk der hervormden
en die der doopsgezinden. De hervormde kerk heeft een grafkelder van het geslacht Van Haren. Wie de moeite van het
klimmen niet ontziet, wordt ruimschoots beloond door het
schoone vergezicht , dat men op den toren dier kerk: kan genieten. Het gansche Bildt met zijne regelmatig afgedeelde eu
kostbare bouw- en weilanden ontrolt zich voor het oog van
den beschouwer ; naar zuid en oost gewend, ontwaart men
tal van dorpen uit het ” Oudland ” en den eerwaardigen toren
de Oldehoof van Leeuwarden; aan den noordelijken gezichteinder vertoonen zich de duinen en dorpen van ..imeland ,
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met welk eiland eene veerschuit van De Zwarte Haan (n. w.
van den beschouwer) de gemeenschap aan deze zijde onderhoudt. Te St. Anna-parochie is de bekeude opvoedkundige
H. W. C. A. Visser geboren; in het kerkeboek aldaar komt
deze aanteekening voor: ” A°. 1634, den 22 Junii, syn in 't
houwelyck bevestiget Rembrant Hermens van Rhyn tot Amsterdam woonende , ende Saskia van Ulenborgh , nu tot Franeker
woonachtich.,,
En thans verlaten wij St. Anna-parochie , zetten den tocht
voort langs de hofsteden Davila-zathe en Bontemantel, beide
namen , die one in de eerste tijden der bedijking verplaatsen ;
verder snijden we den Kouden weg , zien noordelijk in den
Oosthoek het nieuwe schoolgebouw en komen weldra te St.
Jacobi-parochie (oudtijds het dorp der Wijngaarden genoemd), waar de Bildtsche type het langst en zuiverst is bewaard
gebleven. Voor weinige jaren nog kon men hier die echte oude
Bilkerts aantreffen , wier kluederdracht met de Fransche modeplaten niets gemeens had; doch zij hebben den stroom der
beschaving (P) niet kunnen keeren , en de gouden hemdsknoopen en de korte broek zijn ongetwijfeld ook het laatste tijdperk van hun bestaan reeds ingetreden. Wanneer men van de
oostzijde binnen treedt , maakt het dorp op den bezoeker een
goeden indruk ; de flinke openbare school, het logement De
Krim en onderscheidene nette burgerwoningen dragen daartoe
veel bij. Minder aangenaam steken daarbij of de tallooze bruggen en bruggetjes , die de zuidelijke streek huizen met den
hoofdweg in verbinding stellen.
Tegenover de smaakvol gebouwde kern der hervormden , wier
uitwendige toestand thans maar al te duidelijk van den nood
der tijden spreekt, loopt zuidelijk de weg naar Menaldumadeel en Barradeel. De Middelweg voert ons nog verder naar
het westelijkste deel der gemeente , en met een noordelijken
arm naar den eigenlijken Westhoek , naar den zeedijk, vanwaar
bij nacht het kustlicht van Terschelling duidelijk zichtbaar is.
Onze tocht voert ons echter naar het zuiden ; langs den smallen Zuiderdijk laten wij het nieuwe kerkhof rechts liggen , en
komen weldra aan de Mooie Paal ('s Erfstadhouders vrije
jachtpaal), waar wij het Bildt verlaten, en langs den ouden
zeedijk over Wier, Berlikum , enz. of door Minnertsga en de
Biernmen naar Harlingen den tocht kunnen voortzetten. Wij
kiezen thans het laatste.
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Doch eer wij het Bildt verlaten willen wij nog even kennis
makeu met de kultuur van zijn bodem , met de vruchten die
er worden verbouw d en met de inrichting der boerderijeu
aldaar. Vooraf zij echter opgemerkt, dat de grondsoort er zeer
verschillend is en diensvolgens de boerderijen ongelijkmatig gedreven worden.
Het " Oud Bildt, " eene der drie afdeelingen waurin de gemeeute verdeeld is, en welks oppervlakte zich bepaalt tusschen
den ouden Bildtdijk (waaraan men de fraaiste en kapitaalste
boerenplaatsen vindt) als noordelijke — Ferwerderadeel en
Leeawarderadeel als oostelijke — Menaldumadeel als zuidelijke —
en Barradeel als westelijke grens , heeft ten zuiden van den
middelweg tusschen de dorpen over ' t geheel een zwaren kleigrond , waarvan het zuiderdeel hoofdzakelijk nit eerste snort
weilanden bestaat.
Ten noorden van evengemelden weg is het meerendeel een
zachtere, zavelachtige kleigrond, die geheel als bouwland gebezigd wordt. Deze afdeeling, bedijkt in 1505 tot 1508 is,
met het gedeelte, dat zich van den Vrouwenbuurtster-molen
noordwaarts tot Oudebildtzijl uitstrekt, dat in 1508 bedijkt werd,
en den naam van Mariengaarderland of Oud-Monnikkenbildt
draagt, ruim 5276 hectare. (Het zaidelijk deel van 't " Monnikkenbildt " dat op zich zelf p. m. 107 hectaren groot is ,
draagt nog den naam van Kapers-hoek.)
De afdeeling het " Nieuw Bildt, ,, bedijkt in 1600, ter grootte
van ruim 1615 hectare, zich ten noorden aan 't Oud Bildt
aausluitende , is — behalve een enkel perceel — ook geheel
bouwland. Het zuiderdeel van dit waterschap is weer zwarc
kleigrond, terwijl het achterste- of noorderdeel van zavelachtigen aard is.
Ook de derde afdeeling, de " Oude Bildtpollen, " bedijkt in
1715, groot ruim 408 hectaren , en de " Nieuwe Bildtpollen,"
bedijkt in 1754, met 116 hectaren oppervlakte, bestaat vOcir
nit zwaren, achter aan de zeezijde uit zavelachtigen,, soms leer
zachten , zandacbtigen kleigrond.
Voor dezen kultuurtoestand, in al de drie afdeelingen gelijk ,
bestaat eerie natuurlijke oorzaak , namelijk deze: dat bij de
opslibbingen de zandachtige deelen hiervan , als het zwaarst wegende, het eerst bezonken en dus achter op het aan den invloeil
van de zee onderhevige terrein bleven liggen , terwij1 de zware
kleigrond, die meer humusdeelen bevat en op zichzelf lichter is,
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naar voren bezonk. De aanwas achter de Oude- of hoofdzakelijk achter de Nieuwe-Bildtpollen buitendijks gelegen, vertoont , evenals het ten oosten aangrenzend Noorderleegs buitenveld, het Noorderleeg, als ook het Nieuw Monnikkenbildt —
dezelfde verschijnselen.
Van hier ook, dat waar de dijk bij den aanleg niet to ver
in het slib is gelegd , de landen achter aanmerkelijk hooger
dan voor zijn. 't Zoo even gemelde Noorderleegs buitenveld
geeft in dezen een verschil tusschen voor en achter van 1,15
meter. Poch laat ons met ooze beschouwing terugkeeren tot
de kultuur van het Bildt.
Verscheidenheid van grondsoort geeft ook verschil in vruchtverbouwing en bewerking van den bodem.
Zoo teelt men in den zwaren kleigrond , wat geen weiland
is , hoofdzakelijk granen en peulvruchten , terwijl op de zavelachtige gronden, voor zoover de stroobouw dit toelaat , cichorei ,
inaar vooral aardappels , vlas en klaver geteeld worden ; van
Welke laatste in 1875 van 108 hectaren zaad werd gewonnen ,
't welk, best geslaagd zijnde, 8 A 10 hectoliter per hectare kan
opleveren In evengemeld jaar werden er over de geheele gemeente 1255 hectaren met aardappels verbouwd, die gemiddeld
225 hectoliter per hectare opleverden.
V66r vijfentwintig jaren was koolzaad meer het hoofdproaukt. De boerderijen hebben eene grootte nicest van 30 tot
50 a 60 hectare; toen waren er vele landbouwers , die 1/5
hunner landen met koolzaad verbouwden; thans is 't eene
zeldzaamheid wanneer men een perceel van deze vrucht aantreft. Sedert de ontdekking van het petroleum heeft de opbrengst
van meergemeld zaad niet meer tegen die van andere produkten
kunnen concurreeren, en om deze reden is het verbouwen van
lieverlede door vlas-, aardappel- en klaverbouw vervangen. De
hoogere prijzen van 't rundvee hebben den aanfok en het hon.den van koeieu , ook bij den bouwboer, , aangemoedigd en op
de uitbreiding van den klaverbouw hun invloed laten gelden.
Vlas, ook een der hoofdprodukten, werd er in 1875 op
het Bildt 1105 hectaren verbouwd. Dit produkt verschaft hier
nan de talrijke arbeiders, zoowel des zomers als des winters,
veel werk. Als 't weer en de grond gunstig en geschikt zijn,
wordt 't vlas in 't laatste van Maart en in April uitgezaaid ;
na 't opkomen maakt men al spoedig met wieden een aanyang, wat gedurende de Meimaand wordt voortgezet, later kan
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dit om de lengte der stengels niet meer worden uitgevoerd. In
't laatst van Juli of in 't eerst van Augustus begint men het
vlas gewoonlijk te plukken en zet het meesttijds in bossen te
drogen, wat voor het vlas meer na- dan voordeel aanbrengt ,
maar gedaan wordt om het zaad des te beter in ztine knoppen
te doeu rijpen , hetwelk den zaad-oogst niet weinig; bevordert.
(In andere streken , b v. in Menaldumadeel , waar men minder
op ruimen zaadoogst dan op beste kwaliteit vlas ziet, geschiedt
de repeling terstond na het plukken.) Wanneer het zaad genoegzaam gerijpt is, wordt het vlas door middel van repelen
van de knoppen ontdaan en deze — in zoover het niet tot
zaaizaad voor het volgend jaar zal worden gebezigd — afgedorscht. De kwantiteit zaad is gemiddeld 15 1 21) hectoliter
per hectare. 't Gerepelde vlas wordt nu in 't water ter rotting
neergezet , en om eene spoedige rotting te bevorderen , en om
eene blanke kleur van 't vlas te erlangen , bij voorkeur in
kanalen waar eenige stroom aanwezig is. Vroeger weird algemeen
het vlas door middel van zoden of ander gewicht onder water
geperst, thans — wat meer gewicht aan vlas doet overhouden -geschiedt de rotting meer door de schoven , met de stoppels
omhoog , dicht in elkaar te drijven zonder persing en dit is
spoediger afgeloopen. Heeft de rotting nu van 5 tot 10 dagen
geduurd , naarmate de weersgesteldheid van het plukken tot
het rotten hiervoor gunstig is , dan wordt het vlas op 't land
te drogen gezet en droog zijnde in de schuren geborgen. Al
deze werkzaamheden van het plukken tot het inhiden kosten
ongeveer f 60 i 1 70 de hectare, ook al naarmate de hoeveelheid vlas die op 't land gegroeid is.
Treurig is het, dat al deze werkzaamheden , vooral het wieden , zooveel schoolverzuim van kinderen van 10 tot 12, ja
zelfs beneden de 10 jaren veroorzaken. Noch de hier vroeger
aanwezige " Vereeniging tot veering van schoolvernim, , noch
de thans bestaande afdeeling NVolksonderwijs " (103 leden) heeft
daarvoor genoegzamen invloed ter verbetering kunnen aanbrengen, alleen ii algemeene leerplicht " zal aan dezen schadelijken
toestand voor de ontwikkeling der arbeidende volksklasse een
goed en afdoend einde kunnen makers.
Daarenboven is 't zeer te betreuren, dat gemelde werkzaamheden — op enkele uitzonderingen na — als door eene ouvermijdelijke behoefte, door zoogenaamde " Koppels " wordeu uitgevoerd. Deze koppels , aan wier hoofd een persoon als Baas
staat, tellen veelal 20 i 30, ja soms 40 tot 50 personen ,
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waarbij jeugd en ouderdom, gewilligheid en onverschilligheid
worden vertegenwoordigd; zij werken op deze wijze ten nadeele
van de stoffelijke en zedelijke belangen van den werkmansstand.
Temeer nog, daar bij het zoogenaamde ,vlassen " als ook bij
't aardappelrooien niet zelden — wat helaas ! meer en meer
in gebruik komt ! — dagelijks bij herhaling 't schiedammernat
of als prikkel of als liefhebberij wordt gebruikt , waarbij de
kinderen ook vooral niet vergeten worden. Werkgever en arbeider hebben — evenals aan 't schoolverzuim — beide schuld
dat deze koppels niet worden opgeheven ; 't getal dergenen die
een anderen , beteren toestand wenschen en willen , is tot heden
van weerszijden te gering, mu dien in 't leven te roepen ;
verkeerd begrepen eigenbelang en onverschilligheid omtrent het
welzijn van den medemensch Ain bij beide de oorzaken daarvan.
Een manspersoon verdient bij gemeld werk 12 a 15 cts per
uur, vrouwen 8 A 10 cts, kinderen 3, 4 en 5 cts. 't Spreekwoord zegt : " Zoo gewonnen zoo geronnen " , zoo is het ook
bij de meesten van deze koppelleden. Gering is het aantal van
hen, die voor regenachtige dagen, ongesteldheid of voor den
naderenden winter iets overleggen , om dan nit eigen middelen
hunne behoeften te bestrijden. Voor den winter te zorgen is
vooral noodzakelijk , dewijl alsdan het vlas gebraakt wordt —
waaraan ook weder het vrouwelijk personeel deel neemt — en
de inkomsten des werkmans in den regel niet zoo hoog zijn
als in den zomer. 1)e bundel vlas , dat is 3,2 kilogram gewicht , kost van schoonmaken 45 i 50 cts ; de hectare kan,
bij een goed gewas en bij eene goede behandeling — welke
laatste veeltijds , ook des zomers , wel iets te wenschen overlaat — p. in. 250, soms 300 bundels opleveren.
Dat de landbouwer bijzonder rekening Janet houden met de
omstandigheden en de behoeften van het oogenblik kan het
volgende toouen :
Van de stroovruchten was in 1876, tengevolge der hooge
prijzen van dit produkt in 1875, het " kanariezaad " het hoofdartikel. Rogge wordt zeer weinig verbouwd ; ook boonen worden hoe langer hoe zeldzamer aangetroffen , hoofdzakelijk daar
in plaats van deze de lijnkoeken van lieverlede meer als
vcevoeder worden gebezigd. Tengevolge van de lage prijzen
der gedroogde chichoreiwortelen is 't verbouwen dezer vrucht
in de laatste jaren aanmerkelijk afgenomen. In 1875 was dit
nog 180 hectaren; een cijfer dat in 1876 beneden de 100 bee-
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tares daalde. In 1875 werden er 340 hectare!) met kanariezaad verbouwd , Welk bedrag in 1876 wel tot 1000 hectaren
zal gestegen zijn. Het jaar 1877 wijst, teugevolge der verlaagde prijzen , voor dit produkt wellicht geene 500 hectaren
aan , maar 't getal van vlasverbouw en vooral dat van aardappelen zal in dezelfde mate gestegen zijn. 1)
Naar de kultuur van het laud — hetzij wei- en bouwland
van zware klei, of alleen bouwland van dito klei en van meer
zavelachtigen grond — is ook de boerderij en de huishouding
enz. van den boer ingericht. Wat echter algemeen in de laatste
25 jaren anders is geworden is , dat men vroeger meer gehuurde inwonende werkboden had dan thans, ook al tengevolge dat er door 't verhuren van vele losse landeu , (waartoe,
tot groot nadeel van de algemeene volkswelvaart, soms geheele plaatsen worden versnipperd) ongehuwde manspersonen
als op zich zelf staande gardeners optreden; waarbij komt,
dat velen hunner door de zucht naar vrije beweging , vooral
op zon- en feestdagen , de bander vaarwel zeggen , die hen
als verhuurde werkboden zouden kluiRteren.
Wij stellen ons voor een landbouwer — niet een eigenerfden
maar een zoogenaamden huurboer — die 50 a 60 hectaren
onder zijn bestuur heeft, waarvan 1/3 weiland, 1/3 zware- en
1/3 zavelachtige kleigrond is.
Vooreerst nemen wij een kijkje naar het personeel waarmede
hij werkzaam is om zijne zaak te drijven. Buiten hem-zelf
en zijne vrouw — zijne kinderen stellen wij ons voor naar
school te gaan — bestaat de huishouding uit een of twee
meiden, twee knechten en een of twee jongeus. Aangezien in
de nabijheid der dorpen zeer weinig weiland wordt aangetroffen ,
moeten wij ons de woonplaats van onzen boer op eenigen afstand ten zuiden van de kom van 't dorp voorstellen.
Niet in de gelegenheid om, evenals de landbouwers die in de
nabijheid van het dorp of van eenig gehucht wonen , zonder
inwonende werkboden , zich van de aldaar wonende losse arbeiders
te bedienen, heeft ooze boer geregeld 8 a 10 vaste arbeiders,
waarvan 4 of 5 woningen van hunnen meester in huur hebben.
Des zomers zijn de verdiensten dezer werklieden 's weeks
per hoofd r 6.— a f 7.— ; 's winters , wanneer een gedeelte
1) Enkele ingezetenen zoeken hun bestaan als hovenier. De boomgaarden , hoofdzakelijk uit vruchtboomen bestaande , bepalen zich
tot eene oppervlakte van 61 hectaren.
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de granen mee helpt afdorschen en de overigen vlasbraken is
hun weekloon f 5.— it f 6.Boven 't mannelijk personeel zijn ook van dezen een deel der
vrouwen in de weer, zooals in • t wieden, vlassen., aardappelrooien , granenbinden enz. De drie laatstgemelde werkzaamheden , als ook grasmaaien en granenzichten does het dagloon
soms aanmerkelijk boven de zooeven gemelde cijfers stijgen.
Granenbinden kost per hectare door elkander p. m. f 2.75 h
1 3.00 ; terwij1 het grasmaaien en granenzichten, door de
mannen uitgevoerd , het eerste p. m. 1 5.— a 1 6.— , het
laatste f 6.— a f 7.— de hectare kost. In zeer enkele dringende omstandigheden , zooals in 't wieden, vlassen en aardappelrooien maakt onze boer gebruik van de vorengemelde
" koppels " . Al de verdiensten van zijn hulppersoncel samengetrokken beloopen in 't jaar omstreeks . . . f 6000.00
Huur,, lasten en omslagen bedragen p. m. . . „ 7000.00
Uitgaven aan smeden , andere ambachtslieden ,
„ 1000.00
scheepsvrachten enz ..
Te samen . . .

f

14000.00

Boven dit cijfer van uitgaaf komen nog die, benoodigd voor
de huishouding en zijne 8 a 10 paarden enz.
's Landbouwers huffs is ingericht — buiten een of twee kamers , een keuken, karnplaats , melk- en provisiekelder — met
eene schuur tot berging van hooi en granen en stalling voor
't gemeld aantal paarden en omstreeks 30 stuks hoornvee ;
benevens eene stalvoederij , waar hij een gedeelte van 't zomersaisoen zijne paarden, pinken en kalvers met uroode klayen " voedert, om hierdoor mode zijn overtollig stroo tot most
to maken en zijn vee op eene voordeelige wijze te onderhouden
en aan te fokken.
Hoe behandelt en gebruikt onze landman zijne landerijen P
Op de twintig hectaren weiland — waarvan hij 't grootste deel
tot hooigewas bezigt — melkt hij p. m. 16 stuks koeien en
rieren , die hem gezamenlijk , bij een goed grasgewas , van
Mei tot November , per week door elkander , telkens 1 /4 vat
boter opleveren. Ook de kaas , die hij maakt, is eene niet
onbelangrijke bate voor hem, maar de hoeveelheid hiervan
staat in nauw verband met het getal kalveren en varkens , dat
hij aanfokt. De werkzaamheden hieraan verbonden , worden behalve door den boor en zijne vrouw, deels door de meiden , deels
g
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door de knechten uitgevoerd. (Enkelen zijn er die hunne weiof groenlanden niet bemelken , maar in plaats daarvan — wat
minder risico geeft en minder personeel en uitgaven vraagt —
met goed succes hnn Joel bereiken , door hunne runderen vet
to weiden.)
Bovendien wordt de boer door zijne ” klavers, in staat gesteld
ook omstreeks 50 h 60 schapen en lammeren te houden; van
welke eersten hij een tiental melkt. Van deze melk produccert hij eene hoeveelheid boter, genoegzaam voor de huishouding, en hierdoor wordt hij dus in staat gesteld al de van
koemelk gemaakte boter iedere week of te zetten.
Wat de vrnchtverdeeling aangaat, (voor bemesting is moeielijk een regel op te geven) is zijne bouworde met eenige
variatie in hoeveelheid en opvolging beide ongeveer de volgende
Telken jare heeft hij Witte klaver (waarvan de heeft of 2/3 tot
zaadwinnen wordt gebezigd)
.
5 hectare.
Roode klaver voor stalvoedering .. ..
2
IP
Aardappelen en koolzaad of de eersten alleen .
8
Garst en tarwe .
7
PP
Boonen en erwten ...
5
PI
Haver en kanariezaad . . . .
6
Vlas en cichorei of 't eerste alleen .
7
3,
samen . . 40 hectare.
Al de ontvangsten van vee, zuivel en granen op te sommen
zou te omslachtig worden , maar de ervaring leert aan de
meeste huurboeren , dat de tegenwoordige huursommen van
omstreeks f 100.— en daarboven de hectare, welke naarmate
de kwaliteit van de grondsoort der plaatsen worden beloofd,
te hoog zijn en den landbouwer geen bestaan opleveren ; wat
zich ook gemakkelijk last verklaren , als men bij bovengemelde
uitgaven, die eer te laag dan te hoog zijn geraamd., nog voegt
de oningevulde posten, die huishouding, paarden , risico enz.
vragen.
Mocht deze mededeeling , als oponthoud op de zuidwestelijke
grens van 't Bildt, eenige voldoening aan de weetgierigheid
van onze reisgenooten hebben verstrekt , dan kunnen wij in
deze stemming den tocht voortzetten.
De streek, (lie wij thans verder doortrekken , komt in zoo
vele opzichten met het Bildt overeen, dat slechts ter loops
enkele bijzonderheden behoeveu te worden aangestipt. In geen
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deel der provincie — Oostdongeradeel misschien uitgezonderd — worden zooveel landbouwwerktuigen gebezigd als
hier. Minnertsga , het eerste dorp , bestaat hoofdzakelijk door
de teelt van aardappels , vlas en cichorei. De kasteelen der
Friesche edelen van vroeger tijd : de Hermana's , de Adelen's ,
de Liaukama's , de Eelsma's en vele anderen zijn rinds lang verdwenen , maar hunne namen leven nog voort in die der hofsteden,
welke er voor in de plaats zijn gekomen. Dijkshoek herinnert
aan het oude Dijkshorne; Firdgum met 4n alleenstaanden
toren ligt rechts ter zijde; wij reizen verder door Tjummarum,
om de Bierumen te bereiken. Van het aloude klooster Lidlum
(links) is de naam nog overgebleven , en in de gemeentelijke
administratie wordt dit deel der gemeente nog afzonderlijk be.
heerd. Oosterbierum herinnert aan het dour de zee verzwolgene Westerbierum ; Sexbierum is de hoofdplaats van Barradeel
en de geboorteplaats van den Frieschen zeeheld Tjerk Hiddes
de Vries, in zijn tijd bij de Franschen onder den naam van
Kirkides bekend. In de kerk alhier bevindt zich een sierlijk
gebeeldhouwde predikstoel. Pietersbierum is fraai gelegen en door
een enkele terp van Sexbierum gescheiden. — De kunstweg
leidt verder zuidwaarts nabij de plaats Groot Ropta , rechts,
waarachter in de verte Ropta-zijl, eene der waterlossingen voor
het overtollig binnenwater ; den oostelijken weg, links, (naar
Wijnaldum) voorbij , om iets verder rechtsaf te draaien en aldus spoedig de Friesche havenstad Harlingen te naderen , met
Welke het dorp Almenum zoo goed als een geheel uitmaakt. In
de nabijheid van dit dorp beyond zich vroeger het klooster Ludingakerk , welks conversen , volgens het oud verhaal , door
het graven van kanalen de eerste aanleiding hebben gegeven tot
de groote doorbraak , die de eilanden van den vasten wal gescheurd en het Vlie tot een groote binnenzee gemaakt heeft.
H.

DE JONG

en S. K.

SIPMA.

Zooals reeds (bl. 83) is aangewezen , kan bij St. JacobiParochie de weg zuidwaarts worden ingeslagen , ten einde
over Berlikum , Beetgum en Marsum naar Leeuwarden terug
te keeren.
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Voor wie Been ganschen dag beschikbaar hebben om het
geheele Bildt te bezoeken , doch slechts een voor- of namiddagtoer over den bouwhoek wenschen te makes , gaat de weg
over Stiens , Hijum , Hallum (zie bladwijzer), Hallumerhoek
en Oudebildtzijl ; verder langs Attesweg tot bij Vrouwenparochie , voorts westelijk naar den Pruilhoek , een viersprong ,
vandaar zuidwaarts over Beetgum , Beetgumermolen en Marsum
naar Leeuwarden terug.
Of , wat nog korter is , over Stiens naar Vrouwenbuurstermolen en Vrouwenparochie tot den Pruilhoek en verder langs
den zooeven aangegeven weg.
Beeigum met Beetgumermolen is eene lommerrijke plek , met
een paar goede gelegenheden om uittespannen. Er is een fraai
en groot buitengoed , het oude en statige Martena of Groot
Terhorne , dat in zwaar en hoog geboomte ligt, en onder geleide van den tuinman kan bezichtigd worden.
Van hier tot Berfikum (het oude Uitgong, zie bl. 74) is
het terrein tamelijk hoog ; de dorpen liggen op terpen , hier
en daar is het nog merkbaar dat de weg een voormalige zeedijk is. Terwijl de grond ten noorden van den weg en ook
verder zuidwaarts nit zware klei bestaat , is hij in deze
streek meer met zand gemengd. Er worden vele tuinvruchten
in de uitgestrekte moezerijen gekweekt, die een goede beschutting vinden in het hoog geboomte, dat hier overal langs den
weg en om de bouw- en weilanden is geplaatst : in de overigens bijna boomlooze Friesche kleistreken eene aangename
afwisseling, waarom dit oord dan ook dikwijls door de Leenwarder bevolking wordt bezocht.
Op den weg naar de stad terug gaat men door bouw- en
weiland en ziet rechts van zich het vriendelijke Engelum liggen, naast een vrij hooge terp ; de kapitale boerderij hieraan grenzende heet nog Grovestins , waarvan het adelijk geslacht dat
hier eens zijn stins of kasteel had staan den naam ontleent.
Twintig minuten verder komt men te Marsum, een welvarend
dorp, aangenaam gelegen , met een paar buitenplaatsen die het
landschap met haar groen tooien , en een gesticht tot verpleging
van, bedaagde vrouwtjes, omstreeks het jaar 1700 gesticht door
een Leeuwarder menschenvriend en naar hem het 1)r. Henricus
van Popta-gasthuis genoemd.
Het eigenlijke gesticht ligt niet aan den grooten weg, maar
ten z. van het dorp: aan het eind van een ommuurden hof
zijn een aantal kamers , met een rijk gebeeldhouwden gevel ,
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en van binnen zijn nog uitnemend fraai besneden wanden en
meubelen in eikenhout.
Van Marsum leidt de straatweg westwaarts naar .Dronrijp ,
Franeker enz., en oostelijk tusschen eene haag van kaphout
en een rij hoogere boomen tot nabij de stad, waar over
eene lengte van ongeveer 420 meter alle boomen worden
gemist en het uitzicht dus geheel vrij is. flier is de , harddraversbaanu van Leeuwarden , waar van gemeentewege jaarlijks
eene harddraverij wordt gehouden , en op 18 Junij (Waterloodag) van ieder jaar wordt gereden om den prijs , door den
Koning uitgeloofd : eene gouden zweep.

Paarden-liefhebbers zijn er in Friesland altijd velen geweest,
en reeds in de vroegste tijden was het paard hier een zaak
van groote waarde ; in het pandrecht werd het met den slaaf
gelijk gesteld; bij de oude Friezen erfde de zoon die in den
krijg had uitgemunt het paard zijns vaders , en bij hen gold
de bepaling dat hij " die een peerd gestolen heeft, met een
dootvonnis sal worden gestraft, of syn leven met Belt sal vryeopen. " Zoowel voor den zwaren veldarbeid als ten behoeve
der weelde en als oorlogsros is het Friesche paard steeds zeer
gezocht, en ofschoon door veelvuldig kruisen met uitheemsche
paarden van een eigenlijk " Friesch ras,, geen sprake meer kan
zijn, blijft het een gewild handelsartikel ook voor buitenlandache markten. In 1610 konden de staten der provincie verklaren dat " voor een groot deel die neeringhe van 't lantachap
by de coophandelinghe van peerden is bestaende. " Hoewel
thans de veestapel van veel meer belang is dan de paardenfokkerij , en in de eerste hoofdzakelijk de rijkdom der provincie zetelt, worden er hier zoowel ten behoove van het landbouwbedrijf als voor den handel nog meer dan 23000 paarden
gehouden. Als " harddravers " zijn zij alom bekend ; de menigvuldige harddraverijen , die, geheel de provincie door in iedere
voorname plaats, ja zelfs ook in zeer k]eine dorpen worden
gehouden, wakkeren den lust aan , om dezen aanleg to blijven
kweeken.
Op de baau bij Leeuwarden wedijveren ja arlijks, ten aanschouwen van duizenden , de beste paarden om, den bovengenoemden Konings-prijs. Deze harddraverij is door koning Willem
I ingesteld, door Willem II bestendigd en door Willem III
nog tot meer luister gebracht, door bij de aangeboden zweep
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ook nog te voegen een gouden oorijzer. De meestbelcende harddraver van den laatsten tijd is de " Sophia " . Dit paard —
merrie , langstaart, zwart — ,is gefokt door den landbouwer
Foppe Klijnstra te Tjerkg7aast (provincie Friesland), geteeld
van een zwarten hengst en eene zwarte merrie (kol) , beide
ook van Friesche afkomst, en is geboren in 1864.
Sterk , vlug en welgebouwd , toonde bet dier aanleg tot
harddraven. Onder leiding van den pikeur Sipke Hettinga te
Tjerkgaast , won het voor de sjees op vierjarigen leeftijd den
eersten prijs te Franeker, zijnde een zilveren theepot ter waarde
van f 80; later won het nog drie prijzen onder den man : te
Wildemarkt f 75, te Balk f 80, te Arum f 100.
In April 1870 werd het aangekocht door den heer Tjeerd
Velstra. Sedert werd het meer bepaald als harddraver opgeleid ,
en hiervoor toevertrouwd aan den pikeur Wiebe de Boer te
Leeuwarden.
1870, 17 Juni, won het te Ten Boer (prov. Groningen) den
prijs, bestaande in een rijk met goud en. zilver gemonteerde kristallen bokaal, aitgeloofd door H. M. de
Koningin. Daar dit de eerste prijs was, gewonnen bij
den nieuwen eigenaar, en het dier nog geen naam had,
werd het op voorstel des Burgemeesters van Ten Boer
" Sophia, geheeten.
7 Juli, won het den prijs (eene gouden tabaksdoos) te
Appingadam , ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der harddraverij aldaar.
6 October, prijs te Hallum , f 100.
1871, 29 Mei , prijs te Noordhorn (prov. Groningen) f 100.
19 Juni, prijs te Leeuwarden, de gouden zweep , uitgeloofd door Z. M. den Koning.
22 Juni, prijs te Delfzijl, f 200.
,
, Groningen, f 300.
30 "
2 Augustus, prijs te Zwolle , f 300.
ii ” Leeuwarden, bij gelegenheid der
14
.
volksfeesten : een zilveren piece de milieu.
28 Augustus, te Oldemarkt, f 150.
1872., 30 Mei, te Delfzijl, f 200.
22 Juni, te Utrecht, in de Maliebaan , eene zilveren
bokaal en f 150.
4 Juli, te Appingadam , f 250.
15 Augustus , te Gorredijk , f 200.
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1873, 22 Augustus te Winschoten , twee karaffen met zilver
gemonteerd , op dito blad.
28 Augustus , te Groningen , f 400.
14 Mei, te Leeuwarden, ter gelegenheid van het verblijf van Z. M. Willem III in Friesland, toen door
de Provincie als prijs was uitgeloofd een schenkblad
met zilveren koffiekan enz. ; doch deze prijs verviel tot
premie , daar Z. M. den winuaar een gouden horlogie
met gouden ketting en aan diens vrouw een breed
gouden oorijzer vereerde.
24 Mei, te Winschoten , ter gelegenheid van de komst
des Konings bij de onthulling van het monument te
Heiligerlee : zilveren presenteertrommels met blad.
14 Juli , te Leeuwarden, een zilveren waterketel met
onderstel.
31 Juli, te Veendam , presenteertrommels met blad, en
wijnkaraf met zilver gemonteerd.
i Sept, te Leeuwarden , een zilveren theeservies met
dito schenkblad, met het volgende inschrift: NUitgeloofd
door Zijne Majesteit den Koning Willem III, voor de
harddraverij met paard en chais te Leeuwarden, op
4 September 1873: verjaardag van Zijne Koninklijke
Hoogheid den Prins van Oranje.”
30 Sept., te Amsterdam, ter gelegenheid van het 25jarig
bestaan der Hollandsche Maatschappij van Lan dbouw ,
afd. Amsterdam, zijnde een zilveren piece de milieu.
9 October, te Alkmaar, ter gelegenheid van het derde
eeuwfeest van het ontzet dier stall, zijndef 300 en eene
herinnering aan dien dag , bestaande in een tabakspot
en komfoor in zilver.
1874, 13 Mei, te Amsterdam, ter gelegenheid van het 25jarig
jubileum der inhuldiging van Z. M. Willem III; de
prijs bestond uit een prachtig zilveren piece de milieu
op zwart marmer, met voetstuk , en met het volgende
inschrift: 25jarig jubilaeam der inhuldiging van Z. M.
Koning Willem III, 1849 12 Mei 1874 ; eerste prijs
harddraverij te Amsterdam.
3 Juni , te Appingadarn , f 300.
"
" Leeuwarden, de gouden zwecp, uitgeloofd
18
door Z. M. den Koning, tot welke draverij alle paarden nit alle provincien werden toegelaten.
28 Augustus, te Groningen, f 300.

9
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Behalve deze prijzen heeft " Sophia. nog gewonuen vier
premien : 15 Aug. 1870 te Hoogezand, 10 Sept. 1870 te Leeuwarden, 28 Aug. 1871 te Groningen en 14 Juni 1873 te
Bedum , te zamen dns uittnakende 32 prijzen en 4 premien.
De belangstaing, om dit paard in 1875 weder in den
kampstrijd te zien, was groot , want als het " goed op zijn
schik " was liep het als van zelve, zonder reel aansporing. De
eigenaar zoowel als de pikeur hadden dan ook het voornemen,
om nogmaals te dingen naar den koningsprijs , maar aan
dit paard werd daartoe niet meer de gelegenheid gegeven. —
Toen verscheen op den dag der harddraverij , die buitengewoon
luisterrijk zou wezen — 18 Juni 1875 — want van koningswege ware zelfs vier prijzen uitgeloofd, in de Leeuwarder
courant de navolgende toespraak van den eigenaar aan zijn
geliefd paard :
Wel Fie, min goede beest,
'i Is hoed in Liowt wer feest,
't Is Kennings-swipe-dei,
Dou hest as draver ear ,
En scoeste disse hear,
Sa thochste , noch ris mei;

For sextich jierren hjoed
Do streamde Iminskebloed
By Waterloo om „rjocht :"
Europa waerd wer fry ,
Napoleon's thwinglandy
Waerd der to hove brocht.

En der mei wier 't den tit,
Hjoed scoeste to beslilt ,
Hjir op de Liowter baen ,
Allinne mar om de ear
— Hwent prisen hoefst net maer —
For 't lest din best ris dwaen.

Us Prins, Oranje , altiid ,
De foarste al in 'e striid ,
Waerd wfinde op disse dei....
Fie! dy sa mannich ]tear
De foarste ek wierst mei ear,
Min wfin't dy ek di gs' dei.

Mar, foil don meist net mei:
't Is Keunings-swipe-dei ,
En don stietst thfis op stil!
Non kinst wol skoppe en slaen ,
Din baes de skild wol jaen ,
Dy tiergje fiterst mil,

Wis! Keuningaprisen wtinst ,
]?oar 's Kennings eagen rtinst ,
Hy spriek oer dy tsjin my....
Hjoed fjower prisen , ja ,
En der gjin die] oan ha ,
Dat docht dy bare ny.

Mar 't helpt dy alles neat ,
Don mast for heger steat,
Dy bilge, hwet me ek acht ;
Al scil de kinst — ho brit 1 —
Bidobbe wirde in 't silk,
Swy , sills ik , for dy macht.

Op Frislins haedsteds baen
Meistou din best net dwaen ,
Net mei op 's Kennings priis !
Dat docht dy sear , net wier?
Dat wfin't sa'n edel Bier,
It hinder fen ien Fries.

„It learen falt sa swier ,
„En bringt min 't earst sa fier,,
„Dat kin min 't fine er fen,
„Den mei min net mear mei"
— Sa suchtest hie] de dei
„Om 't min to folle ken 1"

bit won't „Sophia", ja ,
Gjin Liowt sell de ear non ha
Noch Frislin eels, om dy
In 't striidperk wer to sjen :
De kinst giet sa foriern,
D'ambitie wis der by.
T. VELSTRA.
M.
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— — — .Maar gij moogt niet, 't is de dag der Konings-zweep
en gij staat thuis op den stal ! Ge kunt wel schoppen en slaan,
als ware 't uws meesters schuld . . . vruchteloos : voor hooger
macht moet gij bukken, al zal ook de kunst, och acme!
gesleurd warden door 't slijk . . . ii Het leeren valt zoo moeilijkzoo is awe verzuchting — en brengt men 't eindelijk tot het
hoogste in de kunst, ja, dan weet men er te veel van en wag
men niet meer mee " . . . Koningsprijzen hebt ge gewonnen ;
voor de oogen des koniugs hebt ge gedraafd. Hij sprak mij
aan over u . . . . Heden vier prijzen , maar aan dezen is your
u gees deel; dat verwondert n. Op de baan van Frieslands
hoofdstad moogt ge niet meer uw best does, niet meer kampen
um den koningsprijs ; dat doet a pijn niet waar P dat doet pijn
aan zulk een edel dier, aan 't paard van een Fries. — Ja ,
dat staat wonden aan Sophie; maar Leeuwarden, maar Friesland
zal de eere niet hebben om u weder in het strijdperk te zien !
Zoo gaat de kunst te loor, en de eerzucht volgt haar dra!"
Sedert is ',Sophia. nooit weer in de baan geweest ; zij rust
op hare lauweren — maar het is eene zeer werkzame rust,
daar zij steeds hare diensten bij het landbouwersliedrijf op
de zware klei blijft betoonen ; hoewel zij geene nakomelingen
heeft is zij thane, in 1877, nog altijd vlug en gezond en het
eigendom van den heer Tjeetd Velstra te Marsum.
H. S.

HARDDRAVERIJ OP ONS DORP.
De menschen op ons dorp zijn voor 't meerendeel liberaal ;
dit wil zeggen : in 't godsdienstige zijn ze niet orthodox en
in 't staatkundige voorstanders van wat nieuws. Maar behalve
godsdienst en staatkunde zijn er meer zaken van algemeen belang , en men merkt wel eens op, dat niet alle liberale lui bij
alle voorkomende omstandigheden hun liberalisme zuiver volhouden. Zoo gaat het bij ons ook al. Begin bijv. hier eens in
een gezelschap te praten over kermisafschaffing ; ge zult ant-
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dekken dat we hier op dat punt vrij wat conservatieven hebben. Onze kermis duurt drie dagen, zaterdag, zondag en maandog. Zaterdag is de harddraversdag, zondag is 't kermis in
folio en maandag , nu ja, — dan beteekent de kermis niet
veel. Er is wel eens geopperd, als de harddraverij op maandag
gehouden werd zou de kermis op zaterdag wel kunncn vervallen ; aan twee kermisdagen hebben we genoeg. Maar ook
daartegen verhieven zich conservatieve stemmen , en dit jaarfeest bleef alzoo tot nu toe bij 't oude.
Om op een dorp eene harddraverij gereed te krijgen met
een prijs van honderd gulden , dit gaat niet zoo gemakkelijk
als menigeen misschien zal dekken. Er bestaat voor deze zaak
eene commissie van zeven leden , voor 't meerendeel vertrouwde
paardenkenners , waarvan de jaarlijks aftredenden dadelijk herkiesbaar zijn en ook veelal herkozen worden. Twee of drie
woken vO4r de kermis laat deze commissie den omroeper met
de schel door het dorp gaan, om belangstehenden in de harddraverij uit te noodigen tot eene samenkomst in een der vier
voornaamste herbergen. Op deze vergadering geeft de penningmeester rekenschap van zijn rentmeesterschap, betreffende de
harddraverij van het vorige jaar. Het benoemen van nieuwe
commissieleden in de plaats der aftredenden behoort mede tot
de werkzaamheden van den avond. Verder wordt de vraag ter
tafel gebracht: Zal er op den kermis-zaterdag weer een harddraverij gehouden worden? die altijd met een eenstemmig "ja
beantwoord wordt. Op de commissie rust nu de taak om te
zorgen dat de zaak zijn beslag krijgt. Het eerste wat ze daarvoor heeft te doen is, iemand met een inteekenlijst bij de ingezetenen road te zenden , ten einde de noodige contanten
bij een te krijgen. Deze collecte brengt gewoonlijk zooveel op,
dat men een prijs van honderd gulden kan uitloven en tev ens
de noodzakelijke kosten , aan de onderneming verbonden , bestrijden. De menschen, die op de lijst teekenen , betalen dadelijk
daarbij ; de inzamelaar is alzoo in staat om na afloop zijner
rondreis het geld aan den eenningmeester ter hand te stellen.
De commissie vergadert weer en nog eens weer bij den kasteleiu die dit jaar de draverij zal hebben, ieder hunner heeft
dit voorrecht om de vier jaar, — ten einde de noodige afspraken te maken en alles te regelen zoo 't behoort. Weldra leest
men onder de zeer talrijke advertentien in de Leeuwarder
courant ook eene uit ons dorp, die de verlangende kermis-
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lief hebbers reeds opgetogen maakt. Het is de aankondiging,
dat bier eene harddraverij zal plaats hebben om den prijs van
honderd gulden in contanten, door paarden, die niet meer dan
twee prijzen onder den man hebben gewonnen en tot genoegen
der keurmeesters moeten zijn. Soms is de bepaling ook ,niet
meer dan een prijs," maar zulke paarden zijn onder de harddravers minder talrijk , en voor den prijs van honderd gulden
ziet men ook liefst een goed getal flinke mededingers opdagen.
De langverbeide zaterdagmorgen breekt aan. Hoe gelukkig
gevoelt zich ieder dorpeling als hij dezen morgen ziet opgeluisterd door zonneschijn en een onbewolkten hemel. Terwitil
nu krarners , oliekoekbakkers en mallemolenaars bezig zijn
hunne tabernakelen op te slaan, wordt de vaderlandsche vlag
nit een bovenraam der herberg gestoken. Aan het uiteinde der
vlaggestok hangt cen krans van groen en bloemen , in 't midden waarvan veertig blinkende rijksdaalders (in de laatste
jaren soms ook tien gouden tienguldenstukken), in een wit katoenen netje zijn opgehangen.
De keurcommissie heeft zich reeds, vergezeld van werklieden,
naar de harddraversbaan begeven. De uharddraversbaan, draagt
dezen naam slechts eenmaal in het jaar en wordt er dan voor
gekostumeerd. 't is een gedeelte van den algemeenen rijweg ,
zoo dicht mogelijk bij '.t dorp en zonder kromming. Op de
beide uiteinden der baan worden lange seinpalen in den grond
geplant, ieder voorzieu van een wipstok met een vlag er aan
en een meiboom er boven op. Een smalle gleuf of sireek bij
ieder paal dwars over den weg is de zuivere afbakening van
de lengte der baan. Van 't eene einde naar 't andere midden
op den weg een rij graszoden, scheidt dezen in twee helften ,
bestemd voor een paar kampende paarden. Verder worden er
lijnen langs palen gespannen , waarbuiten de toeschouwers bij
de draverij zich hebben te houden. Dit is h-t werk van den
voormiddag, na afloop waarvan de commissie zich naar den
kastelein begeeft om daar koffie te drinken. Op de bovenzaal
staat de tafel reeds gereed. De zwaarlijvige kofflekan , de gcreedliggende lange pijpen , het potje met bruine klontjes naast
het kannetje met dikken room , en het blaadje met stukjes
koek , — alles ziet er even aanlokkelijk uit. De kastelein ontvangt de heeren en is ditmaal de gastheer, die hen
kosteloos onthaalt. Spoedig is men druk aan den gang
met rooken, praten en koffiedrinken. Men heeft vernomen
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dat er rondreizende Daitsche straatmuzikanten op de kermis
zijn aangekomen en komt overeen dit gezelschap aantenemen
om met hoorngetoet en klarinetgeschetter de harddraverij op
te luisteren. Op de koffie volgt een glaasje bitter of madera,
al naar ieder het verkiest. Daarop begeeft zich ieder naar
zijn lulls om het middagmaal te gebruiken. Een of twee
echter moeten wel blijveu. Er zijn reeds harddravers in het
dorp. Er moet bij de commissie aangifte worden gedaan van
de paarden die men wil laten mededingen. Naam en woonplaats
des eigenaars van ieder paard , van den pikeur die het zal
berijden , de kleur en 't geslacht van het dier,, moeten daarbij
worden opgegeven. De eigenaar teekent het op zegel geschreyen kontrakt, waarin de voorwaarden der draverij staan vermeld , tot naleving waarvan de onderteekenaar zich verplicht.
Dit schijut eene onbeduidende formaliteit en is het ook meest,
maar toch niet altijd.
Er wordt bijv. eene harddraverij aangekondigd door paarden
die nog niets hebben gewonnen. Iemand heeft toevallig een
paard dat eens een klein prijsje heeft behaald in den achterhoek van Drenthe. Hij vertrouwt dat in 't noorden van Friesland niemand dit weet ; hij laat zijn paard mededingen en
wint den prijs. Maar de commissie ontdekt kort daarna het
bedrog, weet den schuldige daarvan te overtuigen en, noodzaakt
hem den prijs terug te geven niet alleen , maar bovendien
eene som nittekeeren ten bate der algemeene armen van het
dorp. Daartoe heeft hij zich verbonden door onderteekening
van het kontrakt.
Is de aangifte der paarden afgeloopen , dan moeten zij nog
gekeurd worden, natuurlijk in tegenwoordigheid tier geheele
commissie. Immers de bepaling luidt, dat de paarden tot
genoegen der keurmeesters moeten zijn. Deze plechtigheid
heeft plaats vtiOr de herberg en loopt nog al spoedig af. A au
af keuring onderhevige mededingers worden zelden of nooit
aangegeven. Pikeurs en eigenaars van harddravers toch zijn
zoo goed paardenkenners als de beste keurmeester.
Thans is de field daar,, voor den optocht naar de harddraversbaan. De muzikanten openeu den trein ; daarop volgen
de aangegeven paarden, bereden door hunne pikeurs. De leden
der keurcommissie , omringd door een dichten drom van nieuwsgierigen , komen achteraan. Zoo trekt men het dorp nit. In
het land aan weerszijden der baan zijn reeds vele toeschouwers
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saamgestroomd en hun getal vermeerdert nog steeds. Fruitverkoopers en orgeldraaiers zijn de menigte gevolgd, om door
geschreeuw en akelige muziek het geheel op te vroolijken. De
gehuurde blaasmuzikanten bij de baan doen hun best om met
hunne op twintig plaatsen gesoldeerde hoorns en schuiftrompetten al dat levee te overstemmen. Intusschcn gaat de harddraverij zijn gang. De keurcommissie, in twee gedeelten gesplitst, heeft op de beide einden der baan post gevat. Een paar
kampende paarden loopt om 't hardst langs de baan, — heen
en terug Komt hetzelfde paard beide keeren 't eerst over den
streek, dan is 't andere voor goed van de partij af. Het win-nende heeft rust tot de volgende paren hebben gereden. Zijn
er bijv. acht mededingers, dan blijven er na den eersten kamp
vier over. Deze wedijveren weer tot er twee over blijven en
deze dingen ten slotte met hun beiden om den prijs. 't Loopt
echter zelden zoo maar in eens vlot af. Er kunnen gedurig
kampritten komen , die 't werk zeer vertragen. Als een paar
paarden beide tegelijk over den streek komen is 't kamp en
de rit moet herhaald worden. Wint het eene paard eerst een
rit en dan het andere, — ook dat is kamp. Een pikeur heeft
gewoonlijk het paard, dat hij berijdt, zelf gedresseerd. Het dier
is gewoon aan zijne stem en zijn schreeuwen, en weet dat zijn
" hou!,, roepen #voorwaarts !" beteekent. En nu zoekt hij door
dat schreeuwen en ” hou 1, roepen het paard van zijn tegenpartij onder 't rijden in de war te brengen. Maar deze, even
Imp pikeur als hij, is op zijne kunstmiddelen bedacht en weet
er andere voor in rail te geven.
Echte liefhebbers van harddraven volgen met gespaniien aandacht den geheelen kampstrijd ; zij zijn vol bewondering , wanneer ecn paard in flinken, geregelden draf, zonder zweem van
galoppeeren de geheele baan van 80 meters aflegt. Zulke liefhebbers weten den loop der zaken van het begin tot het elude
evengoed als de keurmeesters zelf. En men kent die lui van
verre. Ze blijven meestal op dezelfde plaats waar ze eens hebben post gevat, en verliezen nauwelijks een der paarden nit
het oog. — Die troepjes , die zoo gestadig in het grasland
been en weer wandelen, zijn de echte liefhebbers niet; die
komen maar eens kijken omdat daar zoovele menschen samenloopen. Vooral die in lange rijen wandelende jonge meisjes in
kermispronk , zullen morgen van de draverij niet veel weten te
yertellen. Ook de etrouwde vrouwen zullen vermoedelijk weer
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letten op de prachtige , splinternieuwe jurken der meisjes dan
op de draverij. Maar wanneer eindelijk de laatste rit zal plaats
hebben verleventligt toch weer de aandacht van iedereen. Het
paard, waarvan men reeds heeft voorspeld , dat Let met den
prijs zou gaan strijken , komt na een moeielijken kamp toch
eindelijk het eerst over den streek. De pikeur steekt zijn pet
in de lucht, het yolk roept hoera ! de muziek speelt Wilhelmus
en de keurmeesters komen den eigenaar van het paard en den
pikeur geluk wenschen.
Weldra trekt nu de stoet het dorp weer binnen . De beide
paarden , die 't laatst langs de baan hebben geloopen , rijden
thans voorop. De muzikanten begeleiden den trein tot aan de
herberg , ontvangen daar hun loon en hebben hunne task volbracht. En nu loopt de bovenzaal der herberg stampvol. De
keurcommissie met de eigenaars der paarden en de pikeurs
nemen plaats aan eene afzonderlijke tafel en laten eenige flesschen wijn aanrukken. De prijswinner laat er eenigen bijbrengen , en men kan alzoo beginnen de keel eens door to spoelen
Maar waarom zijn er nu zoovele menschen op de zaal geloopen P Men wil bij het uitreiken van den prijs tegenwoordig
zijn. Men verwacht daarbij eene kernachtige toespraak, en
wanneer deze in de Friesche taal wordt gehouden heeft ze kans
nog beter to bevallen dan anders. Welnu; nadat er een of twee
glazen geledigd zijn, wordt op verlangen van den voorzitter der
commissie den prijs binnengehaald , nadat hij den geheelen
dag aan de vlaggestok in de lucht heeft gebengeld. Het omkranste netje met rijksdaalders gnat over in handers van een
der commissieleden , die als spreker zal optreden. De voorzitter
verzoekt stilte en de toespraak begint. Zij bestaat hoofdzakelijk
nit toespelingen op paarden en harddraverij , er loopt wat
rijmelarij tusschen door en eindigt met zegenwenschen aan den
winner — waarbij hem ten slotte de prijs wordt ter hand
gesteld. — Nu wordt er wijn gedronken en getoast, en wanneer van lieverlede de gasten de commissietafel hebben verlalaten , is het officieele der plechtigheid afgeloopen. De kermispret natuurlijk nog niet.
WALING DYKSTRA,

IN 'T WATERLAND.
Wetter, wetter is myn libben ,
Hinget siel in libben oer.
't Libbet, popert my throch de ieren
As ik oer de weagen stjuwr.
As de wylde fuwgels djoeye,
't Reidmosk thjottert ljeaf fen tean,
De eintsjes throch de weagen roeye
Mei de piken efteroan ;
As it djier yn griene weiden ,
Yn de gerzen wille het,
Oaf bescuwle yn de reiden
Fiskerman syn fuwken set;
Den oer Frysce marker drjouwe
Yn de romme simmertiid,
Yn de lye simmerjounen,
Makket hert in sinnen bliid.
EELTJE H. HALBERTSML.
Friesland, mijn Friesland ! wie prijst er dijn schoon ?
Mijn bekoorlike Friesland! wie roemt er dijn bevallichheden ?
0 ! daar zijn er niet veel, die dijn natuurschoon prijzen !
Dat zijn maar enkelen, die de liefelikheden van dijn landachappen roemen , dat zijn slechts weinigen , die dijn bekoorlikheden
naar weerde schatten ! Maar — daar zijn er- ook niet velen ,
die dij kennen!
De vreemdeling , die in den spoortrein of langs de groote
wegen dijn laud doorijlt , om 'n wijle in dijn steden te toeven ,
hcochstens om dijn welvarende dorpen in de rijke kleistreek te
bezoeken, of om de schoone bosschen en vorstelike lusthoveu
van Beetsterswaach en 't Oranjewoud te zien — de vreemdeling kent dij niet.
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En dijn kinderen , de Friesen zelven P 0 , men hoort in den
zomer, als 't koolzaad bloeit en 't koorn rijpt, en 't lange
blau-gebloemde vlas door 'n dartel dwarrelbriesje bewogen ,
over welige akkers 'n prachtig golvend, zachtgroen kleed spreidt,
ja , dan hoort men dij wel eens prijzen. En ook roemt men dij
wel eens, als men , de blakende zomerzon ontfloden , in de
wouden , onder de verkwikkende schaduw van beuken en eikeis,
op 't zachte mos in zoete weelde zich neervlijen kan — maar
(lie dij kennen , o mijn land! waar du op dijn schoonst bist, dat
zijn er maar weinigen , ook onder de Friesen zelven.
En geen wonder ! — want Friesland, mijn Friesland is als
'n zedige, schuchtere schoone. Niet aan den grooten wech ,
waar elk haar bekoorlikheden begapen kan , niet voor ieder een
spreidt ze haar bevallichheden ten toon. Neen -- maar men
inoet er om zoeken in stille afgelegene streken , waar vreemdelingen nooit, en de Friesen in 't algemeen slechts zelden
komen — daar, waar heldere meren 't onbewolkte blau van
de znivere zomerlucht weerkaatsen , de goudene zomerzonne
weerspiegelen — daar, waar 't heldere spiegelvlak van kleine
poelen en petten, hier en daar door schoon-geformde pompebladen met rein-w.itte zwanebloemen of meerrozen bedekt, door
't wuivende, wiegelende riet omsloten is, of door donkere elsen
en zilver-glansige wilgen zoo bevallig omzoomd. Mar vertoont
't landschap 'n stifle, eenvoudige, maar onvergelijkelik liefelikc
schoonheit, die al den zomerrijkdom der kleistreken, al de
herfstwee]de der wouden beide , verre overtreft.
In der daad, daar, in die lage landen , rond om die heldere
meren , rond om d'uitgeveende poelen , petten en plassen , aan
d'oevers der kalm floeiende binnenwaters van Tietjerksteradeel,
Idaarderadeel en Utingeradeel , van Wymbritseradeel, Doniawarstal en . Hemelumer Oldefaart, daar is ons Friesland op z'n
schoonst. En daar, in dat waterland , vrindelike lezer ! wil 'k
lij tot geleider verstrekken.
In de bovengenoemde streken van Friesland bestaat de bodem
voor 'n groot deel nit veen en nand, en is er bedekt met
talrijke groote en kleine meren of met uitgeveende plassen en
poelen, of doorsneden van breede stroomen. 'N vrachtbaar oord
is 't niet. De grond is er voor den landbou ongeschikt —
sleehts in veeteelt , in ,melkerij en vetweiderij vindt de bevolking, in hooftsaak , haar bestaan. Op de hooger liggende landenjen , in de nabijheit der dorpen en der verspreide boerde-
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rijen , vindt 't vee 'n grazige weide — terwijl de lagere , zoogenoemde buitenlanden, die, niet ingepolderd zijnde, elken
winter geheel overstroomd worden, voor den hooibou dienen.
Men versamelt er in den zomer 't hooi dat men voor de wintervoedering van 't vee noodig heeft, en noemt die lage, drassige velden mieden of maden. Uren en uren ver strekken die
mieden zich nit en formen 'n zacht-groene vlakte , waar over
't ooch, door niets gestuit, met welgevallen dwalen kan.
Slechts hier en daar ziet men de blanke en bruine zeilen der
schepen in de talrijke vaarwaters , als of ze over 't veld drijYen , of soms ook , als 't stil is, de lange rooksluier van 'n
stoombootje in de lucht hangen. Slechts hier en daar, geheel
in de verte , ziet men 'n nederige torenspits boven 'n groepje
boomen zich verheffen , die 't kleine dorpskerkje aan 't ooch
onttrekken. Slechts nu en dan stuit de blik op 't hooge roode
dak van 'n eensame boereschuur. — Anders niets. -Maar o ! poem dat vergezicht over die eindelooze vlakte
niet eentonig , niet vervelend ! Zie, hoe meer dijn ooch gewend raakt aan 't staren in de verte, hoe meer voorwerpen,
hoe meer torens , boerehnizen , boschjes van wilgen en elsen
du aan de kimmen on twaarst , of naderbij ontdekst. Zie, hier
graast 't bonte , schoone vee, hier springt 't dartele jongvee
in de welbegroeide fenne , of leit er rustig , in bevallige groepen , to herkanen. Daar weer is de boer met al z'n yolk,
met vreemd en eigen , met arbeiders , knechten en meiden ,
met zonen en dochters, alien in lichte, luchtige zomerkleeding, druk bezig in de hoofing; regelmatig als werktnigen ,
slaan de maaiers de blanke seinen in 't lange gran, terwijl
de moetele boeredeerns, blank en blond, maar nu bruin van
de blakende zonne, met bloote armen 't versche hooi bij elkander zwee'Ien. Alles is in beweging — ieder heeft volop arbeid.
De leenrik stijcht hooch omhooch en vervult de lucht met z'n
juichend lied, — de zoete geur van 't versche hooi verkwikt
onzen reuk. En boven en over dat alles welft zich de hemel
als 'n koepel. 'T helder blau der lucht speurt wonder schoon
of bij 't levendige groen van 't veld, terwijl 't er aan de
kimmen, die door 'n lichten zomernevel omsluierd zijn , onmerkbaar mede samenfloeit. De zon schiet Naar stralen ongehinderd
over de vlakte, of zoo witte, wollige wolken voor bij de goudene zonne drijven, speelt de schaduw daar van 'n geestig
spel over 't schitterend-lichte veld. 'T vergezicht over deze
sohier eindelooze grasvlakten verruimt 't harte , bevrijdt 't ge-
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moed van grillen en zorgen. 'N weldadige vrijheitsin en 'n
zoete vrede doet 't ontwaken in 't onbedorvene gemoed.
Deze lage landstreek , die dwars door 't midden van Friesland zich uitstrekt, van de Bergumer meer in 't °oaten , tot
de Tjeukemeer in 't zuiden en de Fluessen in 't zuidwesten ,
is met 'n reeks van groote en kleine meren bedekt , die door
breede waterstroomen onderling verbonden zijn. Poelen en
plassen en kleindere weteringen wisselen met de meren en stroomen of , en op vele plaatsen is 't land tusschen deze talrijke
wateren nog met petten en sompen bedekt. De groote meren
en breede stroomen zijn natuurlike waterversamelingen en
affloeiingen , die hun ontstaan aan 'n plaatselike laachte van
den bodem te danken hebben. Slechts enkelen van deze stroomen zijn door den mensch gegraven vaarten ; en dozen dragen
in den regel den naam van deel ('t Lang Deel, SchroetsmaDeel of bij verkorting 't Skroet , 't Nan-Teel) of van gracht
of graft. Maar de poelen en plassen gedeeltelik, en de petten
alien, zijn door de vlijtige hand des menschen te voorschijn
geroepeu.
In overoude tijden , toen de Middelzee nog ons Friesland in
tweeen splitste , in Oostergoo en Westergoo , — toen de Zuiderzee nog 'n binnenmeer (de Fliemeer, Flevo) was, — toen
de Wilde Noordzee nog niet ingebroken was bij de westfriesche
eilanden, en al 't lage land tussehen Harlingen en den Helder,
tussehen Makkum en Medemblik, tusschen Staveren en Enkhuizen nog niet overstroomd had, -- toen was de waterstand
in Friesland 'n andere als heden ten dage. Toen stood 't binnenwater lager, was dus , schijnbaar,, 't land hooger, en zeker
droger. De bovengenoemde streken , tegenwoordig de laachste
deelen van Friesland uitmakende, waren toen met bosschen
bedekt; van daar dat deze streken, vooral in Tietjerksteradeel
en Smallingerland , nog in 't dageliksche leven " de Wouden"
genoemd wouden. Ook in Wymbritseradeel draacht 'n landstreek
den naam van " de lage Wouden " , en in Hemelumer Oldefaart
wordt 'n andere streek " de Igewouden " genoemd, of Noordwolde. Ook de plaatsnamen Suawoude, Eernewoude, Henswoude,
Ymswoude, Lippeuwoude , Woudsend , Oostwoude , Kolderwolde,
alien in deze lage landen voorkomende , geven getuigenis van
de wouden of bosschen , die aleer deze streken bedekten. 'Poch
is hier thans van wouden niets te zien , van boomrijkdom niets
te bespeuren. Toen namelik langsamerhand de waterstand in
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Friesland 'n andere, 'n hoogere geworden was, en de bodem,
waar deze bossehen op stonden , moerassig en drassig werd ,
stierven de boomen , of werden door stormen geveld en diet,
soms in den weeken grond gedreven. Daar vergingen ze , verrotten ze en verkooldeu ze, en formden , na verloop van tijd,
met de moerasplanten , die den bodem van deze ondergegane
bossehen nu bedekten en die dear in, jaar op jaar, verzonken
en vergingen , 'n laach veen van meerdere of mindere dikte op
den oorspronkeliken zandbodem. Of soms ook raakten deze
bossehen in brand, vooral toen, door den te natten bodem,
.de boomen d'r stierven , — en verdwenen op deze wijze , om
voor meren plaats te waken. Zoo is 't althans , volgens de
Tolksoverlevering , die ongetwijfeld op geschiedkundigen grond.
slach rust, met de bosschen gegaan die oudtijds ter plaatse
stonden , waar nu de golven van 't Tjeukemeer en de Fluessen
rollers. Nog heden vindt men wel zulke stobben en stompen ,
stronken en trouken van zware boomen, zulke overblijfsels
van die oude bosschen , in dat sompige veen , of in den bodem
Bier meren bedolven. In de middeneeuen, en nog later, tot in
de zeventiende en achttiende eeu, zooals oude oorkonden
wOzen , heeft men die lage venen uitgegraven om d'r turf van
te winnen. Die uitgegravene , soms zeer diepe kuilen vulden
.zich met water, en formen nu reeksen van poelen en plasseu,
van sompen en moerassen , die men " petters " noemt. Die petten staan some door sloten in verband met de grootere stroomen en meren ; maar veelal hebben ze geen affloeiing , zijn
't rondom door land ingeslotene plassen. Door uiterst smalle
strookjes land, bij 't uitvenen uitgespaard, zijn die petten yank
van elkander gescheiden. Die strookjes formen smalle paatjes ,
waar dikwijls geen twee man naast elkander gun kunnen. De grond
rondom en tusschen die petten is yank zoo drassig, dat-i als 'n
.spons is, met water gedrenkt en verzadigd. Bij iederen stap
die du doest, vullen zich de voetprenten , achter dij , met
water. Loopst du hard, dan dreunt dij de grond onder de
voeten; springst du, vooral met twee of drie man te gelijk ,
.dan raakt de grond soma in 'n golvende beweging. Dikwijls
ibestaat de bodem dan ook uit niets anders als nit 'n min of
,weer dikke laach van veen- en moerasplanten, door de wortels
,en wortelvezels en draden dier planten, als vilt , in ea gewerkt en geweven. Aan den onderkant zijn die planten, worrtels en vezels half of heel vergaan , verveend; boven op is 't
groen tapijt van levende , bloeiende planten. Zulk een in
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elkander gewerkte plantenlaach rust als 'n tapijt of 'n deken
op 't weeke , brtjachtige, stinkende, zwarte veen, Waar die
laach zoo dun is en zwak , dat slechts koeten en eenden d'r
op loopen kunnen, maar zelfs 'n hond d'r door zakt, daar
kan men Naar werkelik als 'n kleed scheuren en van 't veen
aftrekken. Daarom draacht zulk 'n drassig oord, half land
half water, dat tegenwoordig ook in den zomer grootendeels
onder water staat , en nabij 't dorp Eernewoude gelegen is, den
eigenaardigen naam van 11 de groene thekken ,. de groene deken.
Zeer te recht draacht zulk land in 't algemeen , in Friesland, dan ook den naam van onland. 'T is land van 'n
stooter de pondemaat! zeit men.
Maar al heeft 't land in deze oorden , uit 'n oeconomisch
oochpunt beschoud, weinig of geen weerde, voor hem, wiens
ooeh en hart gevoelig is en ontfaukelik voor natuurschoon ,
is 't 'n paradys. 'N overrijke plantengroei bedekt er den
bodem en 't water — zoo vindt hier de plantekenner 'n
sehat vau allerlei, vaak zeldzame veen-, moeras- en waterplanten, in schoone exemplaren. Ook de dierkandige kan hier
rijken buit opdoen , of 'n leerrijken blik werpen in 't levee
der vogels , want dit oord strekt 'n heerleger van allerlei
moeras• en watervogels tot rustige woon- en broedplaats. En
nergens in Nederland is er 'n landstreek , die voor lief hebbers van zeilen en spelevaren, voor visschers en jagers zoo
aantrekkelik is, als joist dit friesche waterland.

Scipkesile, scipkesile ,
Dter nei stiet myn Frysce sin.
Scipkesile, scipkesile,
Sa lang as ik toagje ken.
EELTJE H. HALBERTSMA.
De Friesen zijn van ouds echte waterrotten en echte zeebonken geweest — en 't nageslacht is in dit opzicht, niet
ontaard. Trouens , zoo lang als ze in Friesland wonen , en
dat is minstens 2000 jaren 't geval, zoo lang ook hebben ze
met 't water, zoowel met 't zee- als met 't binnenwater, te
kampen gehad. En die strijd duart nog onverminderd voort!
Geen wonder dan ook dat ze dien vijand van hun land, van
hun bodem , kennen , en d'r vertroud mede zijn. Geen wonder dat ze 't water bijna volkomen in hun macht hebben
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bijna volkomen beheerschen ; dat ze op 't water in hun element
zijn, en dat ze dat zelfde water , 't welk in den winter hun
'n verbitterde vijand is , in den zomer zich tot 'n vrind
gemaakt hebben. Vooral in de bovengenoemde streken van
Friesland , in 't Waterland, daar is ieder een op 't water
t'huis. De knaap kent er geen grooter genot als om in 'n schuitje,
door roeien en wrikken , door douen en stouen , z'n spieren
t'oefenen en t'ontwikkelen. De jongeling en de man vermeien zich met in 'n vluch zeilscheepje, in 'n bevallig jacht
of sierliken boeier over de frissche stroomen , over de heldere
meren te strijken , dat de blanke fok water schept en
d'opgestoude golven, bij de boech op, binnen boord bruischen ,
spatten , spoelen. Dat is 't echte volksaardige vermaak in deze
streken. Spelevaren — dat is de lust van jong en oud in dit
friesche water-paradys.
Te Leeuwarden , te Sneek , te Grou , te Warga , te Heech ,
te Woudsend en elders in de welvarende plaatsen , in of nabij
dit waterland gelegen , zijn d'r dan ook velen die , ten deele
voor hun vermaak, ten deele voor hun gerief, d'r 'n vaartuich
op na houden — 'n flinke boeier, 'n sierlik jacht, 'n vlugge
kotter,, velen ook slechts 'n schou met 'n sprietzeiltje — als
't maar zeilen wil. En voor velen is 't 'n groote uitspanning,
om, in kleine gezelschappen vereenigd , zoo 'n heelen of 'n
halven dach , al zeilende , in de vrije natuur,, onbeslommerd
en onbekommerd door te brengen.
Kom! laten w'ons aansluiten bij zoo'n gezelschap jonge lui.
Wees niet beschroomd dat z'ons weigeren zullen met hun te
genieten. D'edele Fries is gastvrij van aart, en als du 'n
flinke, ronde kerel bist, zoo als•i zelve, die z'n oogen voor
niemand neerslaat , en zoo 't guile hart dij op d'oprechte tonge
leit , even als hem , wel ! dan bist du spoedig z'n vrind.
'T is in 't midden van den zomer , en zeer vroeg in den
morgen. Daar leit aan 't einde van 't Vliet, 'n voorstad van Leeuwarden , 'n sierlik jacht ons te wachten. Neem dat schoone
vaartuichje r's goed op — 't mach bezien lijden ! Hoe bevallig van form is 't ! Hoe keurig net ziet alles der uit ! 't Koperen ijzerwerk blinkt en glimt dij tegen , en de verf is als verlak.
Zeil en treil en alles wat daar toe behoort, is in de volmaaktste
orde. We stappen aan boort en zetten ons in den stuurstoel
neer , terwijl we 'n vluchtigen blik werpen in 't sierlike, nette
roefke. Zoo -- 't gezelschap is voltallig ; we steken van wal ,
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en zoodra we buiten de laatste broth zijn hijschen we 't zeil.
'N vaste, krachtige hand vat roer en schoot , de lange wimpel
wappert en klappert in de frissche morgenbries , en voort zeilen
we , voorbij de baurt Schilkampen , onder den spoorbruch
door , langs de Greuns , tot de herberg de Froskepolle. Hier
reeds heeft men 'n schoon gezicht over 't ruime veld. Rechts
en achter ons liggen de dorpen Husum en Goutum bevallig
in 't geboomte verscholen , door den optrekkenden morgennevel ,
waar de rijzende zon haar eerste stralen door heen schiet , nog
ten deele bedekt. En voor ons 't ruime , vrije veld , met
't schoone vee bezaaid en met talrijke boereplaatsen. De Froskepolle (in 't friesch letterlik : 't kikvorschen-eilandje beteekenende),
is een van die zonderlinge herbergen , zoo als der in Friesland
meer zijn , die men te wagen of te peerd niet , en te voet
naueliks bereiken kan , maar die hun Bevel en voordeur naar
't water gekeerd hebben , en die dan ook over water (en ijs)
hun meeste bezoekers ontfangen. Die herbergen staan aan de
groote waterwegen , die , eertijds nog meer als thans , bijna volkomen de plaats ler straatwegen in deze lage landen vervullen. Bij de Froskepolle splitst 't vaarwater zich in twee armen ,
de naue Greuns , die in zuidelike richting , langs 't kleine
Hempens en midden door 't welvarende Warga , rechtstreeks
naar Gron voert; en 't zoogenoemde Woudmantje ( Woudmansdiep), dat in oostelike riehting tot Rustenburg , weer zoo'n
water-herberg , loopt. Wij volgen 't laatstgenoemde vaarwater,
dat bij die herberg Rustenburg 'n zuidelike riehting aanneemt , en voorbij de zeer oude water-herberg Altenburg tot
aan en voorbij 't dorpke Warstiens , den naam draacht van
't Lang-Deel. Aan beide oevers van dit Lang-Deel vinden we
lage weilanden , met weinig afwisselende vergezichten. Midden
tusschen Altenburg en Warstiens loopt , in oostelike richting ,
nit 't Lang-lleel , 'n ander vaarwater , dat den naam van de
Lange Meer draacht , en langs 't dorpke Suawoude naar Bergum
en de Bergumer meer voert. Ook dat vaarwater , 't welk
door de scheepvaart op Groningen zeer verlevendigd wordt ,
zoude ons in aangename oorden , vol natuurschoon , in schilderachtige petten leiden. 'T zoo ons langs 't nederige , maar
bevallig gelegene Suawoude, door 'n breeden , schoonen stroom,
de Wijde Ee , waar men 'n fraai gezicht heeft op 't boschrijke
Bergum , langs den Bergumerdam naar de Bergumer meer
brengen , en in deze ruime , heldere meer hadden we overfloedig gelegenheit naar hartelust te zeilen., Naar voor dit maal
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laten we de Lange Meer links leggen , en zeilen voor bij
't kleine dorpke Warstiens, dat, slechts uit eenige groote boereplaatsen , die zich rond om d'oude dorpskerk verdringen ,
bestaande , aan ooze rechterhand , 'n weinig landwaarts in gelegen is , en als toonbeeld van 'n echt friesch boeredorp beschoud worden kan. Achter Warstiens verheffen zich de
hooge en slanke torens der beide nieue en fraaie kerken van
't dorp Warga , dat met z'n koepeltorentje op de kerk der
Doopsgezinden (kerken genoech !), met z'n bedrijvig-malende
molens , z'n lange reeks nette huizen , en de schoone rij boereplaatsen daar om heen , 'n aangenaam vergezicht oplevert.
'N eind voorbij Warstiens staan d'r 'n paar boereplaatsen dicht
aan 't vaarwater : links 'n groote , voor weinige jareu nieu
geboude plaats , " 't Heach-hiem, genoemd , en rechts 'n kleine,
oude en ouderwetsche plaats , onder den naam van , De Readeskoarstien ,, bekend. 'T Hooch-heem als 'n kolossale , roode
steenklomp , nakend en bloot op 't kale heem , en de Roodeschoorsteen met z'n ouderwetsch wit geveltje , bevallig in hoog
geboomte verscholen , vertoonen de typen van 'n nieuerwetsche
en 'n ouderwetsche friesche boerderij , en formen , als tegenhangers , 'n aardig geheel.
Hier neemt 't Deel 'n oostelike richting aan, en verliest z'n
naam. 'T vaarwater verbreedt zich namelik hier tot 'n langgestrekt meerke, 't Warten'ster-wtd (Wartenaer-wijd) genoemd.
Aan 't end van dit wijd leit 't dorpke Wartena ; met z'n nederige , ouderwetsche huizen, waar boven de spitse toren, door
eenig boomgewas half verborgen , zich verheft. Langs den zuideliken oever van 't meerke strekt zich 'n reeks kleine huiskes uit , die met 'n scheepshelling 'n schilderachtig buurtje
formen. Aan den vlakken , door bloeiende weiden begrensden
noorderoever is 't water zeer ondiep en dientengevolge met ' n
rijkdom van planters, met boschjes van riet, biesen en liesen,
met prachtige zwanebloemen 1), met velden van duitblad 2) en
liefelik-bloeiende waterranonkels 3) bedekt. Heele zwermen koeten
of meerkollen 4) en riethoenders 5) vinden bier 'n veilige schuilen broedplaats. Deze in den regel zoo schuwe vogels zijn hier
zoo tam, dat ze zich , al zwemmende en duikende , tot vlak
voor de huizen op den zuideliken oever wagen, en zelfs daar
wel aan land gaan. Maar door 't naderen van ons scheepje
1) Nymphaea alba en Nuphar luleum. 2) Hydrocharis moms ramie,
3) Ranunculus aquatilis. 4) Fulica atra. 5) Gallinula chloropus.
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verschrikt, vluchten ze, half fladderende , en met hun platte ,
breed-omzoomde pooten over 't water en de waterplanten loopende , in hun biesbosch. 'N aanwakkerend koeltje doet de
golfjes vroolik huppelend op 't water zwevell , en bij den boech
van ons jacht opspatten , en de blijde zonnestralen spiegelen d'r
zich dansende in , en flonkeren in 't draaiende weerhaantje op den
toren van Wartena. 0 ! 't een met 't ander , dat meerke , dat
dorp , die gantsche omgeving , levert hier 'n verrukkelik schoon
landschap op — niet to beschrijven ! En al moetea we 't nog
al niet weinig overdreven noemen , nu we hooren dat onze
tochtgenooten 't bekende gezegde " Voir Naples et puffs mourir! " veranderen in " Voir Wartena " enz , — we stemmen hun
graach toe dat dit landschap , dit gezicht op Wartena verrukkelik schoon , in hooge mate schilderachtig is !
Midden door Wartena voert ons de waterwech , en als we
de laatste huizen van dit dorpke , dat volgens 't volksverhaal ,
in oude tijden 'n bloeiende koopstad geweest is , maar die door
overstrooming verwoest werd , achter den ruch hebben , komen
we weldra , door de Rocbsloot , aan 'n kruispunt van vier
breede stroomen — de Kruiswaters. Ook van hier heeft men
nog 'u fraai gezicht op 't stille Wartena , — en hier begint
tevens 't uitgegravene veenland, hier treffen w'ook , aan onze
rechterhand , langs de stroomen de Graft , de Langsloot en de
Sailer , d'eerste petten aan. We gaan echter nog niet aan wal ,
maar zeilen de Langsloot neer; aan 't end van dezen stroom
zijn w'al midden in 't onland. De stroom verbreedt zich hier
tot 'n helder , maar zeer ondiep meer , dat met talrijke kleine
eilandjes , pollen , bedekt is. Die pollen staan , even als de
lage ()even van 't meerke , in den winter geheel onder water,
maar zijn nu , even als deze , begroeid en getooid met riet- en
biesen en met allerlei fraaie moeras-, vee p - en waterplanten, en
formen 'n wezenlik sieraad van 't geheele landschap. Dit oord,
half water half land, is de zoogenoemde Groene-deken, waar ik
op bl. 112 reeds van sprak. Heinde en verre ontwaart 't ooch
Diets als 't stille , kalme , effene water , als 't vlakke , ruichbegroeide , eenzame veld, dat hier en dear door lage boschjes
van elsen 1), wolwilgen 2) en gagel 3) bezet is, maar dat
door geen weidend vee of door iets anders verlevendigd IN ordt.
'N diepe stilte omgeeft ons , en ware 't niet dat gantsche
zwaar beladene turftjalken ons aan de bedrijvichheit der men1) Minus glutinosa. 2) Salix capreea. 3) Myrica gale.
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schen herinnerden , en ware 't niet dat we, 'n kwartier van
hier 't land in , stil en eenlik , 't nederige en geringe dorpkc
Eernewoude liggen zagen — dat trouens als verdwijnt in de
vast onbeperkte omgeving — we zouden ons moeielik verbeelden
kunnen , zoo midden in 't volkrijke Friesland te wezen. We zeilen
tusschen eenige eilandjes door — daar , aan lager wal , aan den
westeliken oever , daar is 't wij de gat van de Folkertsloot , 'n
vaarwater dat zich westwaarts uitstrekt — daar moeten w' in.
Hier, in 't begin van dezen schoonen , breeden stroom , laten
we 't jacht aan den noorderwal loopen , en springen aan land.
We bancn ons 'n wech door 't hooge riet — daar zijn we nu
inidden in de petten. Ooze tochtgenooten hebben spoedig hun
vischtuich in orde gemaakt — zie, ze werpen 't snoer van
den angel reeds te water , deze in den kabbelenden stroom ,
gene in de heldere petten , waar men diep onder water, den
spartelenden wurm aan den hoek wriemelen ziet. Daar slant
er een reeds den eersten gulzigen beers, die nog door 'n groot
aantal lotgenooten , door blanke bleien en roode foorns , door
'n enkel snoekje en aaltje ook gevoigd warden zal, met 'n
bevalligen zwaai , dat de lenige angelstok buicht , uit 't water
op ! D'eerste beers — die moet bedronken worden ! Zoo —
ook wij laten ons niet onbetuigd Maar nu laten we angelen ,
wie hengelen wil; wij begeven ons dieper 't veld in. Maar
neem dij in acht ! De bodem is hier bedriegelik ! Loop voorzichtig langs den oeverrand van de diepe petten , behoetsaam
over de paatjes daar tusschen. Zie , die paatjes zijn als stifle,
eenzame , schilderachtige laantjes tusschen 't manshooge , rijk
bepluimde net 1). De winde met groote , witte klokbloemen en
fraai geformde , langwerpig-driehoekige bladeren 2) omslingert
dat wuivende riet, en de hondebeistal met fraai-peersche bloemen helder-roode beietrossen 3) omrankt niet minder bevallig de
large liesen , die met flodderige, groote , gele bloemen prijken 4).
De bruinfluweelen thilrebouten 5) steken nog boven 't hooge
riet uit, en de helderroode bloemaren van den kattesteert, 6'.
in 't hooge gras , reiken tot dijn knieen , terwijl dijn voet honderden vergeet-mij-nietjes 7) vertrapt — 't is niets , men kan
al die lieve bloemkes niet mijden , en daar zijn d'r duizenden.
Pluk d'r eenigen , en steek ze in dijn knoopsgat ; van avond
1) Airundo phragmiles. 2) Convolvulus aepium. 3) Solanum dulcamara
4) Iris pseudacorus. 5) Typha latifolia. 6) Lythrum salicaria. 7) Myosoils palustris.
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t' huis kanstu z' in 'n boek leggen
'n gedachtenis zullen
ze dij wezen aan dezen schooners dach !
0! de blakerende zomerzonne hindert dij P Kom dan hier I
Zie! hier is 'n klein boschje van elsenstruiken , maar 't geeft
toch schaduw. Vleien w' ons hier gemakkelik neer in 't lange
gras , letterlik op 'n bed van bloemen. 'N diepe stilte omgeeft
ons. Heel uit de verte, van de verwijderde boereheemen ,
klinkt 't middach-kraaien der wakkere hanen in ons oor. D'een
antwoordt den ander,, urea ver in 't rond. Boven ons, hooch
in de lucht , roepen de regenwylpen 1), en de lager vliegende tierken 2) laten hun zoet, wonder-welluidend gefluit door de stille lucht
trillen. De kivieten 3) wiekelen, al roepende, boven de mieden, en
de skrian 4) tieren daar tusschen , vooral nu, hooch boven hun,
'n hoanskrobber 5), 'n groote roofvogel, belust op hun ,jongen , die
in 't hooge gras wech schuilen , groote kringen in de blaue lucht
beschrijft. Merkstu den zoeten geur wel die al 't bloeiende
kruid om ons heen uitwasemt P De gonzende bij vermeit zich
in die honingrijke bloesems. En ruik ! de zoet-specerijachtige
geur van den kalmoes 6) bezwangert de lucht wijd en zijd. Daar
zit 'n rietzangerke 7) in 't riet , en laat z'n aangenamen wildzang over 't stille water klateren en klinken ; en zie ! vlak
bij ons, klimmen en klouteren twee allerliefste beerdmannekes 8),
die schoonsten van alle kleine, inlandsche vogeltjes , in de
takken der elsen om. Kleine , grau-zwarte sterntjee 9), zoogenoemde blau-sterns of blaustensen , vliegen en zwieren met
bevallige zwenkingen en wendingen over 't water, om kleine vischjes en waterinsekten to snappen , en heel uit de verte klinkt 't doffe
dreunende geloei van den reiddomp 10) door deu wijden omtrek.
Voor ons strekt zich 'n reeks petten , plassen , vijvers — poem
ze naar welgevallen — nit, allerlei onregelmatige omtrekken
vertoonende, en d'een in d'ander uitfloeiende. Als spiegels
blinken die stille waters tusschen 't hooge riet en 't groene
veld. De stoeltjebloem 11) heft haar prachtig-rozeroode bloemkroon
hooch uit 't water op; groote, hartformige pompebladen bedekken
hier en daar 't water, en de schoone , witte zwanebloemen 12)
drijven daar tusschen. Dat zijn d' oudfriesche wapenbloemen ;
die fraaie bladen versierden 't oudste wapenschild van 't vrije
1) Numenius phaeopus. 2) Totanus calidris. 3) Vanellus cristalus.
4) Limosa aegocephala. 5) Circus rufus en C. cyaneus. 6) Calamus
aromaticus. 7) Calamoherpe arundinacea en C. palustris. 8) Calamophilus
biarmicus. 9) Sterna ?tiara. 10) Botaurus stellaris. 12) Butomus umbella4us. 13) .Islynsphata alba.
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Friesland! — Voorbij, voorbij zijn die tijden ! Voorbij , voorbij
de dagen van d' oude, edele, vrije Friesen! Maar hun fiere
geest leeft nog in 't nageslacht !
Lang forgetten Swanneblommen ,
Drjouwers op 'e stifle mar;
'k Freegje wirden fen de stommen,
Alde Frysce wapenblommen !
Thinkt er immen yette oan?
0! bier in deze zoete stilte, to midden dezer prachtige natuur, daalt er vrede en rust in ons gemoed, 'n frissche ,
friesche frijheitsin in ons harte!
Maar kom! geven w'ons niet over aan mtmeringen en
droomen ! Hoor , men roept ons ! Zoeken we 't jacht weer op!
Met gullen lath en aanstekelike vroolikheit worden we verwelkomd. De knecht, de oude, trouwe Bouke, die al aan zoo
menig geslacht van vroolike Leeuwarder jongelui z'n goede
dieusten bewees , heeft 'n eenvoudig maar smakelik maal bereid
van den meegenomen voorraad en van den gevangen visch, en
in 't nette roefke uitlokkend aangericht.
Smakelik eten , vrinden! —
En nu weer van wal gestoken ! Door de Folkertsloot vervolgen w'onzen tocht, langs uitgestrekte hooilanden. Vervolgens
door de Driehuister-sloot en de Biggemeer, die ons weer 'n
schoon vergezicht oplevert. En nu we , door de wijde Galle in
den breeden Groustroom komen , vertoont zich 't dorp Grou
aan ons ooch, ale 'n zeer onregelmatige versameling van huizen, die zich langs den stroom uitstrekken , en waar de breede,
stompe kerktoren hooch en statig boven uitsteekt.
Op, Zangster! naar den Frieschen grond,
Waar in zijn snelle vliet
De Grouw al bruischend voorwaarts sndt ,
En tusschen weide en klaverveld
In breede bogten schiet!
Daar rijst de stompe torentop
Van 't statig kerkgebonw ;
Daar heft zich aan de breede boord
Het dorp, dat ieders oog bekoort,
Het welgelegen Grouw.
'T dorp Grou is ooze bizondere opmerksaamheit wel weerd!
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In menig opzicht kan 't gelden als toonbeeld van 'n echt
friesch , groot, welvarend dorp.
Grou, van ouch en oorspronkelik Grouergea (dat is 't gea
of ga , dorp , aan de Grou) genoemd, is op 'n schiereiland
geboud , dat slechts op een plants sameuhangt met 't ornringende land ; daar is dan ook maar een wech, waar langs men
in de dorpsbuurt komen kan. Maar wij zijn to water gekomen ,
en ons jacht leit aan bij de herberg Oostergoo. 'N zonderlinge
herberg is dat ! De muren der van zijn aan twee zijden van
't gebou rechtstreeks uit 't water , nit den Groustroom opgetrokken , en als men nit de dorpsbuurt komt , kan men slechts
langs 'n smal voetpad binnen in 't huis komen. Maar de
hoofddeur komt regelrecht aan 't water nit, als or w' in Venetic waren. We kunnen onmiddellik nit ons vaartuich op 'n
soort van houten vender stappen, die 't huis aan den waterkant omringt als 'n galerij of 'n stoep. We treden de herberg
binnen en begeven ons terstond naar boven, want daar, uit
de talrijke ramen der ruime bovenzaal duet zich 'n verrukkelik
schoon vergezicht op aan onze verbaasde blikken. Vlak voor
ons, links en rechts , golft de breede Groustroom, door
allerlei zeilende schepen verlevendigd. Aan d' overzij zien
we de welige weiden weer met vaarwaters doorsneden ; de
witte en bruine, hooch boven 't vlakke veld uitstekende
zeilen der schepen, duiden ons de richting dier stroomen
aan. Talrijke schoone en groote boereplaatsen , dikwijls
ten halven verscholen in 'n boschje van ipen en linden, breken , met 't schoone, grazende of rustende vee, waar mede
't land als bezaaid is , 't centonige of van 't vlakke veld.
Verder op verbergen de hooge boomen in 't dichte bosch van
't oude Friesma-state t.e Idaard, de huizen van dat dorpke aan
ons ooch ; maar 't eigenaardig-friesche torendak van den dorpstoren verheft zich nog even boven de hooge boomen. Ver,
zeer ver zweeft onze blik over dit schoone , rijk-gezegende land,
langs den spitsen toren van Wirdum , tot we, in de schemerende
kimmen , d'oude Oldehove van Leeuwarden nog ontdekken. En
boven alles welft zich de blaue zomerlucht , en de goudene
tonne brengt gloed en levee en vroolikheit in dit overschoone
landschap.
Grou is 'n groot en schoon dorp, met breede, zindelike
straten en deftige huizen, zoo als menig, menig stad ze niet
aanwijzen kan. Van buiten en van binnen vertoouen die huizen
'a weelderige netheit , die van de welvaart en den voorspoed
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der bewoners getuicht. Hier geen bedelaars , geen afzichtelike
armoede, neen — alles tuicht hier van 'n behagelik en bedrijvig
leven. De burgerij van Grou , waaronder d'r velen zijn die 'n
uitgebreiden , zoo wel buiten- als binuenlandachen handel drijven , onderscheidt zich door 'n echt-frieschen geest van vrtheitsin, van lust tot ontwikkeling , van 't streven naar vooruitgang op elk gebied — daarbij door 'n zucht tot behoud
van al 't goede dat d' oude , degelike , friesche volksaart oplevert. Hier heerscht dan ook de friesche taal onbeperkt in 't
dageliksche leven — hier schaamt men zich d'oude, schoone
landstaal niet , ook tegenover vreemden niet, zoo als elders
wel, uit domheit, geschiedt. Neen, maar alle friesche eigenaardichheden en d'oude degelikheit houdt men te Grou graach
in eere, — men draacht er roem op 'n Fries te wezen !
En geen wonder ! Hier te Grou is 't geslacht Halbertsma
t'huis en gezeten , dat geslacht 't welk twee beroemde Friesen
opleverde, de beide broeders Dr. Eeltje en Dr. Joost Hiddes
Halbertsma, de gevoelvolle dichter en de scherpsinnige taalgeleerde , — dat geslacht 't welk tot in onze dagen door menig
uitmuntend man, menig nuttig burger z'n frieschen roem in
stand houdt. Hier te Grou werden in 't laatst der vorige eeu,
uit burger ouders, die beide edele, fiere Friesen geboren , die
aan de friesche taal 'n nieu leven, 'n tijdperk van hernieuden
bloei geschonken hebben. Doctor Eeltje — door z'n tijdgenooten te Grou met den, van kinderlike liefde en achting tuigenden eeretitel van Doctor-om genoemd, bracht 't grootste deel
van z'n leven, na 'n vroolike , welbestede jeucht aan nederlandsche en dnitsche hoogescholen, als geneesheer te Grou door.
Z'n broeder daarentegen als predikant, eerst te Bolswart, dan
te Deventer, waar-i in hoogen ouderdom overleed , en, wat
weinigen te beurt valt , den roem van z'n verbazingwekkende
taalgeleerdheit beleefde en genoot. De krachtvolste , mannelike
leeftijd van beiden, als 't begeesterende vuar der jongelingschap
nog niet voor de berekenende bedachtsaamheit van lateren leeftijd plaats gemaakt heeft , viel in den lamlendigen , kleingeestigen , bekrompenen tijd van reactie , die Europa in de jaren
van 1815—'40 beleefde. Men denke zich de maat der menschelike geesten van die dagen toegepast op mannen als de Halbertsma's, voor wie alle lauheit en flauheit, alle schijnschoon en
holle deftichheit 'n gruwel was ! Daar bij , hoe bracht bij beideu
bun amt him groote, vrije geesten niet dageliks in botsing met
al de bekrompene nietichheit van velen hunner tijdgenootenl
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Maar hun roem is gevestigd , en stijcht met den dach!
De roem der geleerdheit van host wordt door landgenoot
en vreemdeling , en door den laatsten niet 't minst, dagelika
meer en meer naar weerde vermeld. De roem van den grooten
dichter Eeltje is iederen echten Fries in 't harte geschreven.
" Myn broar wier dichter Berne " , zeit de geleerde host van
den zanger Eeltje. En zoo is 't ook. In z'n versen en in z'n
prosa dat zich als pasie lezen last en ook znivere poEsie is,
heerscht 'n ongekunstelde en eenvoudige, maar zangrijke en
gevoelvolle toon , vrij en friesch , recht en slecht , maar —
edel en schoon. En juist daar door spreekt z'a werk zoo
sterk in .'t hart van alle oprechte Friesen. Daarbij , Halbertsma's
muse was volksaardig friesch; ze was t'huis in 't friesche
waterland , en hoochst gevoelig voor 't natuarschoon van dit
landschap. Op 't water ziju z'n zangen geboren, en die,
waarin de natuur van 't waterland bezongen wordt, zijn de
saloon sten.
Hoor , hoe Halbertsma 'n zomeravondstond bezingt.!
It wier op ien simmerjoun ;
It sintje stoe op 'e groun,
Wol heal yn 'e douwe wei,
Krekt as er yn 't wetter lei.
Seaf kes ind stil wier de wrfild,
It wetter lei yonder Sid,
Ind 't goud'ne sinnefjoer,,
Spraette syn gleaunens er oer.
Me hjearde nin fluter of mich
Sa flodderjen oan 'e ich,
Of gonzeljen oer 'e poel,
Ind el& nin bernegejoel.
Smoek mei de kop yn 'e plom,
Drjouwkelen de eintjes rounom ,
Yn 't liezich-bleddige gnod
Yet syljende yn 'e dod.
Hoe schilderachtig is ook de nataurbeschrijving in Geale's
Sljipke, hoe naukeurig en schoon schildert-i die " Lang forgetten SwanneblommenN , die "Fyn besniene syd'ne lapen " !
En hoe pakkend klinkt z'n heimwee-kreet iederen Fries in
d'ooren, en weerklinkt 'm in 't halite :
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Frysce hert! kenst hjir noch grine P
Hert, myn hert, ho stunest' sa P
Ik bin fen 't platte lan onwenuich !
Och ! ik mat nei Fryslan ta!
0 ! Halbertsma is de dichter na 't harte der Friesen !
Kom! die 'n oprechte Fries is vergezelle mij nog even —
hier , in de buren to Grou, hier is 't huis waar de roemrijke
broeders Halbertsma geboren zijn, en dat nog door hun naneef
bewoond wordt. Hier staat in den voorgevel 'n gedenksteen
voor den grooten dichter, met z'n borstbeeld; — 'n kleine
hulde, bijna onnoodig waar iedere Fries z'n naam en gedachtenis trou in 't harte bewaart.
Kom I we stappen weer aan boord en vervolgen onzen tocht
door de rechte en kromme Grou, naar de Irnsumerzijl.
Terwijl we nog in de rechte Grou zeilen , werpen we nog 'n
blik teruch op 't onvergetelike Grou. 'T gezicht van hier op
't dorp is niet minder schoon, niet minder schilderachtig als
dat op Wartena. Te Wartena is 't landschap eenvoudiger,,
stiller, rustiger,, landeliker. Maar hier hebben we 'n levendiger,, vrooliker gezicht op 't welvarende, 't bloeiende vlek , dat
met z'n groote en schoone heerehuizen, door vier malende
molens verlevendigd , zich behagelik en bedrijvig langs 't bewogene, woelige, door allerlei vaartuigen verlevendigde water
uitstrekt. En boven alles uit verheft zich 't dak van d'oude
St. Pieterskerk , en de breede, zware, eigenaardig friesche toren,
die reeds ecueli en eeuen lang als 'n troue wachter midden
in de dorpsbuurt staat — stil en statig midden in 't bewogene leven der menschen.
" Roalje, roalje, wetterweagen !
Roalje ind bruws om 't aide Grou!
.....
..... .
Roalje, roalje uws foarby !
Hirde Friesen bljouwe wy !
Zoodra we door de Irnsumer zijl gevaren zijn, voert one
de kroukelende stroom, die hier den overouden naam van de
Boors aanneemt, achter 'n nieue , welgeboude kerk , en achter
de langgestrekte buurt van 't dorp Irnsum om , verder langs
welige weiden, waar de koeieu in 't lange gras snuiven, naar
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de Oude-Schou. Dat is 'n groote herberg aan den straatwech van Leeuwarden naar 't Heerenveen , en tevens aan 'n
kruispunt van drie groote waterwegen gelegen. D'Oude-Schou
formt met de herberg aan den Bergumerdam en met die aan
de Galamadammen 'n drietal zeer eigenaardige, veel bezochte uitspanningsplaatsen in Friesland. Alle drie zijn ze in 'n schoon
oord , dat prachtige vergezichten oplevert , en tevens aan den
grooten waterwech en in de nabijheit van meren en breede
stroomen gelegen ; — zoo worden ze vooral door liefhebbers
van zeilen , spelevaren , visschen , en 's winters vooral ook door
schaatsrijders druk bezocht.
We stappen toch even de herberg in, en laten ons , boven
op 't balkon, 'n versnapering reiken. Want ook hier, even als
te Grou, breidt zich voor onze opgetogene blikken 'n verrukkelik schoon vergezicht nit. Vooral nu de dalende zon als 'n
gloeiende bal boven den helderen waterspiegel van de Sneeker
meer staat, en haar laatste stralen weerkaatsen in den schoonen
Breeden stroom recht voor ons nit , in de lange, rechte Wetering. Ook hier zweeft ons oog, onbelemmerd en vrij , verre,
verre over water en land , over stroom en meer, over mieden
en weiden , over 't afgelegene dorpke Ter Horne in 't versehiet ;
ook hier zien w' een van de schoonste friesche landschappen
voor ons uitgespreid , — ook hier genieten we , vooral bij
ondergaande zon , een der schoonste vergezichten van. Friesland !
Maar rnkken w'ons los van dit schoone tafereel — we
moeten nog naar Sneek , en d'avond begint al te vallen. Zoo
zeilen we nu , door de Wetering , in de Sneeker meer. 'N
zacht koeltje drijft ons stadig voort over 't kalme water.
Langzaam valt d'avond , en weldra is 't schemenlonker. 'N
dikke dau bedekt de lage wallen en verbercht ze voor ons
ooch , zoo dat we niets als water om ons heen zien. Maar
gees nood we kennen ons vaarwater ; en buiten dien —
't is 'n zoele , milde zomeravond , en zie ! daar rijst reeds
de maan , en giet haar zilverlicht over 't kabbe:lende meer.
Hoe schoon en rustig is ook dit tafereel ! — Vermoeid van
al 't geziene en al 't genotene op dezen langen zomerdach ,
strekken w'ons behagelik in den stuurstoel of in 't roefke
uit, we drinken elkaar,, in hartelike, broederlike vrindschap ,
'n kraehtigen dronk toe, en nu der een van 't gezelschap ,
met heldere stem , 'n bekend lied aanheft , zingt weldra ieder
onzer mee. Hoor ! hoe schoon en welluidend klinkt dat gezang
over 't water In bonte afwisseling volgen allerlei liederen en
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melodyen elkander op, en vooral ook de friesche zangen , zoo
juist bij deze gelegenheit passende, worden niet vergeten :
Forjit my net as bolle wyntsjes wage
Ind ik oan 't roer myn sankje sjong;
As kroeze weagen 't gledde scip omaye;
Forjit my net I
Forjit my net, as millioenen stjerren,
Ind 't frjeunlik moantje my bescynt ! — —
Zoo zingende, vliecht de tijd om , en eer we 't vermoeden,
zijn we de Sneeker meer dwars overgezeild, en stevenen nu
door de wijde Houkesloot op Sneek aan. Weldra naderen we
de stad — hoor ! 't welklinkende geluid van 't klokkespel op
den sneeker kerktoren tjingelt over 't water, en door de stille
avondlucht. 'T is tiers uur. Kom , nog eens gezongen , voor
't lest!
0 joun! o ljeaflike dei I
Hwet think ik dy efternei.
Ind hwierom fleachste sa swiid ,
Don goudene griene tiid ?
Dou himelsce simmerjoun ,
Hwet wierste my red forroan !
0 , kaemste ! Ei ! mylde , kom !
Ei ! kom my faker werom !
" Welkom aan wal I heeren !"
JOHAN WINKLER.

HARDRIJDERS.
Wat de harddraverijen in den zomer zijn, dat zijn de hardrijderijen op schaatsen in den winter, wanneer deze namelijk
geschikt ijs aanbiedt , wat echter niet altijd het geval is.
1)e ijeclubs der voornaamste steden en aanzienlijkste plaatsen wedijveren in het uitloven van aanzienlijke geldsommen als prijzen voor hunne groote hardrijderijen. De daarvoor
afzonderlijk ingerichte banen worden luisterrijk getooid met
vlaggen en ander decoratief. De toevloed van nienwsgierigen uit
11
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alle hoeken der provincie is , bij gunstig weder, dan ook werkelijk verbazend. De belangstelling in de groote hardrijderijen,
waar men de eerste meesters tegen elkander kan zien kampen ,
blijft altijd even groot. Alles wat in Friesland een paar beenen
heeft kan schaatsrijden en komt op het ijs, en waar eene rijderij
van eenig belang plaats heeft , verzamelt het yolk bij duizenden.
De spoorbruggen , die anders bij dicht water kunnen blijven
liggen , worden in Friesland voor de schaatsrijdende menigte
afgedraaid , evenals anders voor de schepen.
Er is bijna geen dorp zoo klein — de noordelijkste streken
der provincie uitgezonderd — dat geen ijsclub heeft en geen
eigen hardrijderijen houdt. Voor schaatsrijders, die lets vlugger
zijn dan gewoon , zonder nog onder de hardrijders gerekend
te worden , zijn er genoeg prijsjes van 25 , 30 of 40 gulden
te halen. Met napretjes in de herberg , bij muziek en dans
worden deze dorpshardrijderijen besloten.
Hoe overoud de kunst van schaatsrijden moge zijn, de
groote drukte met hardrijderijen behoort tot deze eeuw. Vroeger waren ze veel zeldzamer en de prtzen geen groote geldsommen , maar gouden en zilveren voorwerpen. Op den 20
en 21 Januari 1809 werd te Leeuwarden op de :stadsgracht
eene hardrijderij gehouden van vierenzestig ongehuwde Friezinnen , om een gouden oorijzer. Dit was toen zulk eene nooitvertoonde bijzonderheid , dat een Friesche rijmelaar er een vers
op maakte in de landtaal, dat gedrukt werd in den Frieschen
dubbeltjes almanak met roode letters en dezen een buitengewoon
debiet bezorgde, terwijl er een groote plaat in kapergravure
van gemaakt is.
In de kunst van hardrijden zijn de Friezen altijd beroemd
geweest. 't Is meer dan eens gebeurd dat goede rijders op
eenen winterdag al de elf steden der provincie bezochten.
't Laat zich denken, dat zij dan nergens lang konden vertoeven
en het ijs moest overal te vertrouwen zijn. Buitengewone nitmunters in 't hardrijden heeft Friesland steeds opgeleverd. De
namen van velen hunner levee in den mond des yolks
voort. leder Fries weet nog van Adam hardrijder, die in de
vorige eeuw leefde. Men verhaalt, dat hij 16 ellen in een
seconde aflegde. Is dit waar, dan zullen het oud.e Friesche
ellen geweest zijn, die de lengte hadden van 0,688 meter. Dit
was dan nog iets sterker dan hetgeen men aangeteekend vindt
van Freerk Uiltjes Huizenstra , van Terzool , dat hij op den.
31 Januari 1838 te Harlingen de baan van 160 meter af-
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legde in 14 seconden. De overlevering zegt dat genoemde Adam
eens in de vaart van zijn 'idea een sprong nam over eene
opening in het ijs , bij de Oude Schouw,, ter lengte van 22
voet. (Een nude Friesche voet is nagenoeg 30 centimeter). En
toen iemand hem hierover zijne verwondering te kennen gaf
zel Adam koelbloedig : .Dat is geen boon waard..
Er is vroeger ook een Fokke hardrijder geweest. Van dozen
vertelde men dat hij nog nooit zijne partij in 't hardrijden had
gevonden. Maar eens gebeurde 't dat hij op een avond bij
lichte mean alleen reed en eene lange rechte vaart had of te
leggen. En nu kwam hem iemand op zijde, die hem achterin
scheen gereden te zijn , zoo hij meende, — maar 't was zijn
eigen schaduw. Hij kon volstrekt niet dulden dat de gewaande
mededinger hem op zijde zou blijven. Hij deed zijn uiterste
best, zoodat het zweet hem langs het aangezicht gudsde , maar
't hielp niets. De ander reed altijd even hard als hij. Eindelijk ging het onder een brug door , — daar miste hij de
vreemde naast zich , maar aan de andere zijde der brag was
die man er weer. Nu bleef Fokke staan en zel : ^ Dat hesto
woan , &Tel!. (Dat heb je gewonnen , duivel!) In 't eerste
oogenblik geloofde hij tegen den duivel gereden te hebben , en
dat deze over de brug gesprongen was terwig hij er onder door
reed. Dit was hem al te kras , daarom gaf hij 't verloren , en
zag nu dat hij zich nutteloos had afgesloofd — tegen zijn eigen
schaduw.
Van Kornelis Ynses, een hardrijder van Kubaard, vertelt
men, dat hij in zijne jeugd zich in 't schaatsrijden oefende
op smalle greppels in het land, om zich zoo to gewennen aan
het maken van lange recht-vooruitgaande streken. Als zijne vrouw
hem 's middags zei , dat de aardappels kookteu en dat zij heel graag
wat mosterd bij den maaltijd zou hebben, dan reed Kornelis op
schaatsen van Kubaard naar Bolsward (1 1/2 uur gaans) om
mosterd to halen en kon terug zijn tegen den tijd dat de aardappels gaar waren. Op hardrijderijen haalde hij meest altijd den
prijs. Hij kwam, zoo vertelt men, eens toevallig op een dorp
in Groningerland , waar dien dag eene hardrijderij zoude plaats
hebben. Hij zat bedaard in de herberg bij 't vuur en gaf to
kennen dat hij wel mee van de partij wou zijn. Men kende
hem niet en beschouwde hem voor niet bijzonder vlug ; hij
werd toegelaten. Maar toen hij los kwam begreep men spoedig dat hij daar aller baas was. Toth zou men dien vreemden
vent niet gaarne met den prijs zien weggaan. Toen de laatste
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rit gedaan werd, liet men , schijnbaar bij ongeluk , eene slede
op de baan glijden om Kornelis daarover te laten vallen. Maar
tot aller verbazing sprong hij in zijne vaart over de slede; hij
won nog den rit en daarmede den prijs.
Dergelijke staaltjes van Friesche hardrijders zouden er zeker
wel weer onder het landvolk op te zamelen zijn.
WALING DYKSTRA.

VAN LEEUWARDEN OVER HEERENVEEN,
ORANJE WOUD , GORRE DIJK , BEETSTERZ WA AG ,
OLTERTERP EN DRAGTEN, NAAR
LEEUWARDEN TERUG,
Wie dit tochtje wil makers , doet wel 's morgens op den
eersten trein (sneltrein) in Leeuwarden plaats te nemen naar
Heerenveen.
Hij ziet dan allereerst Frieslands rijk,dom , de vette kleilauden
— — " it Ian fol grieve weiden,
" Der rieu de boeterblom yn blinkt..
Ten zuiden van Akkrum verandert de grondsoort. Men komt
dan van de hooge klei in de lagere, ongeveer waterpas gelegen
gronden, die 's winters niet zelden door 't boezemwater worden overstroomd , doch 's zomers een goeden hooioogst opleveren. Onder de bovenste grondlaag dezer groene weiden , wordt
op vele plaatsen , weer of minder diep, veenspecie gevonden.
Dergelijke veengronden (laag veen) in voile exploitatie spoort
men, even voor de aankomst te Heerenveen , voorbij.
Dit laag veen heeft eene opmerkelijke geschiedenis.
Op die plaatsen , waar dit thans wordt gevonden., was voor
eeuwen niets dan moeras, stilstaand water met planten begroeid.
Deze planten stierven jaarlijks en zouken naar den 'bodem. , Zoo
pakte zich, onder den spiegel van dit stilstaand water, van,
lieverlede een dikke massa vergane planten samen , die eindelijk weer boven kwam drijven. Op de oppervlakte dezer massa
ontwikkelden zich weer nieuwe planten, die langzamerhand
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eene vaste bovenlaag of groene zode vormden , welke allengs
dikker en vaster werd, en den ondergrond (de veenspecie) stabiliteit bezorgde.
Zoo ongeveer is het laag veen ontstaan.
De bovenlaag, de groene zode , wordt bij den hoogen waterstand van den winter gewoonlijk overstroomd , en verkrijgt
daardoor eenige vruchtbaarheid, die zeer bevorderlijk is aan den
grasgroei en dien tengevolge aan den hooi-oogst in den zomer.
Doch de waarde dezer gronden , zoo begrepen ooze voorvaderen , was niet gelegen op maar onder de oppervlakte.
De ondergrond, mits behoorlijk bereid , zou eene kostbare
brandstof opleveren. Die gronden , welke de dikste veenlaag
bevatten , komen natuurlijk 't eerst aan de beurt.
Het turf-maken loopt in weinige maanden af. Dit werk
wordt door tweeerlei soort van arbeiders verricht. 't Begin
wordt gemaakt door de eigenlijke turfmakers, die gewoonlijk
in 't veen woven. Deze vangen in de maand Maart aan , met
't afgraven der bovenlaag, ter diepte van ongeveer een spit,
't zoogenaamde afbonken. Vervolgens , zoodra 't weer en de
waterstand dit eenigszins toelaten , in den loop van April, komen
de tijdelijke arbeiders, de trekkers. Deze werken steeds bij
tweetallen (een span) waarvan de een de veenspecie opbaggert
of trekt en in een' platten houten bak werpt, terwij1 de ander
die specie bewerkt , door ze eenigermate met water aan te
lengen en te trappen, en daarna die slijkmassa (slik) onder
toezicht der turfmakers over 't land te spreiden. Hiermede
eindigt de arbeid der trekkers, welke 6 ii, 7 weken (trekkerstijd) duurt. Dan worden de werkzaamheden door de turfmakers voortgezet door de op 't land uitgespreide slik achtereenvolgens te trappen, in evenredige brokstukken to splijten
en op hoopen te stapelen , terwijl de lucht en de zon 't hare
bijbrengen, om de turf te doers drogen.
Deze twee soorten van arbeiders worden gewoonlijk betaald
bij stukwerk.
De turfmakers krijgen hun loon, naar gelang van de massa
turf, die zij in een veenjaar hebbeu klaar gemaakt. Zoo wordt
hun in den regel voor de zoogenaamde roede (d. i. 16 centiare)
1 1.00 betaald. Hoe talrijker een turfmakersgezin , des te
grooter de hoeveelheid klaargemaakte turf en bij gevolg 't verdienCie loon. Gewoonlijk rekent men 't turfgemaak van zulk een
gezin op 600 a 700 roede in 't jaar, en dus 't loon op
/ 600 a f 700.
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De trekkers worden naar dergelijken maatstaf betaald. Zij
ontvangen n.l. voor de roede (16 centiare) gespreide slik
ongeveer f 0.90. Een goed span spreidt in den trekkers-tijd
circa 180 roede, en verdient dan ongeveer f 162,
Doch deze veen-exploitatie, hoe produktief ook voor het tegenwoordige, zou voor de toekomst van onberekenbare schade
kunnen worden. Immers, waar de veenspecie was weggehaald,
bleef niets over dan water , — en zoo voortgaande zou 't land
tot den staat van moeras terugkeeren, — of wel de verschillende uitgeveende plassen zouden wellicht door de stormen worden vereenigd, en Frieslands bodem , zooveel lager gelegen dan
de oppervlaktc van de zee , zoude gevaar loopen door de zee
to worden verzwolgen.
Wat te doen? De veen•exploitatie staken , en zich tevreden
stellen met eon schralen hooioogst? Neen! 't veen zou voortdurend uitgegraven , — de ondergrond in een vruchtbaren bodem.
herschapen — en de aldus gevormde nieuwe landen tegen overstrooming beveiligd worden.

Om dit schoone doel te bereiken , schafto de staathuishoudkun.de raad aan het staatsrecht. Dientengevolge werd het verveenen onder het toezicht gebracht van de overheia en werd
o. a. verordend — dat Beene verveening zoude molten pleats
hebben binnen zekeren afstand van wegen, dijken en wateren ,
en dat van de te verveenen specie eene belasting (slikgeld) zoude
worden geheven , om daarmede de kosten van bepoldering en
droogmaking der uitgeveende gronden te bestrijden. Deze beginselen beheerschen nog 't tegenwoordig verveenings-recht in
Friesland.
Door de toepassing hiervan konden de ingepolderde gronden
weer in kultuur worden gebracht. 't Resultaat daarvan aanschouwt men o. a. in de vruchtbare streken ten n.00rden van.
Heerenveen, behoorende onder de dorpen Luinjeberd, Ijalkberd en Gersloot, waar zich een polder bevindt, die in 1876
is drooggemaakt en in vruchtbaar land moet worden herschapen , gelijk aldaar voor eeuige jaren met een paar andere
polders is geschied, waarin thans reeds menige niet onaanzienlijke boerderij wordt aangetroffen.
Onder opmerking van dit een en ander is men, na bijna
drie icwartier sporens , aangekomen te
Heerenveen. — De naam duidt den oorsprong der plaats
aan. Omstreeks 't jaar 1551 werd door de neeren Dekatna,
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Kuik en .Fits eene uitgestrektheid veen aangekocht, welke
possessie het Heerenveen werd genoemd. (Dit veen was gees
laag veen, als waarvan we boven melding maakten , maar
hoop veen, dat van geheel anderen aard en oorsprong is, en
in vroegere eeuwen zich uitstrekte over de oorden, waardoor
dit tochtje verder voert.) Later werd, tot afvoer der hierin
gegraven turf, eene vaart opgelegd, waaraan omstreeks 1575
de eerste huizen werden gebouwd. Hiermede was de grond
gelegd voor een der aanzienlijkste plaatsen van Friesland.
Dit vlek telt ruim 3000 inwoners , nette huizen , die van de
welvaart der ingezetenen getuigen , 'twelk bij de wandeling van
't station naar 't centrum der plaats , waar 't Heeren-logement
gelegen is, iedereen in 't oog valt. In dit logement zijn , behalve goed logis en een goede tafel, geschikte rijtuigen te
verkrijgen. Deze laatste eigenschap van genoemd logement komt
in dezen uitnemend te stade , wijl het , met 't oog op den
to, raadzaam is, dadelijk bij de aankomst te Heerenveen een
rijtuig te nemen en daarmede 't tochtje van dezen dag te
vervolgen, allereerst naar
Oranjewoud. Dit is aangelegd in de laatste helft der 17de
eeuw, door Prinses Albertine Agnes, weduwe van den Friesehen
stadhouder Prins Willem Frederik van Nassau. Ter plaatse van
het tegenwoordig buitengoed Oranjewoud van den Heer van
Scheltinga, heeft genoemde prinses een lustslot laten bouwen ,
waarbij heerlijke tuinen , uitgestrekte bosschen en landerijen
behoorden. Sedert is dit landgoed langer dan eene eeuw in
't bezit geweest van 't huis van Oranje. Dat dit oord ook
vroeger veel bezoekers trok , blijkt uit de volgende verklaring
van een schrijver van 1727, — " welke Princelijke Plaats, om
deszelfs Heerlijke Huisinge, schone Lanen of Alees , Boschagie
" en aangename wandelingen , uitstekende Orangerije enz. , zeer
" vermaart is,, en in de Somer door de Vreemdelingen gestadig
"bezocht word. " Omstreeks 1812 is deze possessie verkocht ,
waardoor zij in handen van verschillende eigenaren kwam.
Om halfnegen ongeveer per rijtuig in 't Oranjewoud aangekomen , bij een der logementen van Terpstra of Reitsma ,
make men thane eene wandeling, welke 2 A 3 uur duurt en
de moeite alleszins beloont.
Men ziet dan eene reeks van grootere en kleine buitenplaatsen, waar, met veel smaak en een open oog voor natunrschoon ,
inenig verrukkelijke partij is aangelegd: Onder deze is der
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bezichtiging alleszins waard de plaats Oranjestein van den heer
Bieruma Oosting. Zeer opmerkenswaard is ook de heerlijke
lindelaan voor de plaats Oranjewoud van den heer van Scheltinga, Welke laan kan wedijveren met die van Middachten en
die, evenals de kolossale ringgraehten , herinnert aan den vorstelijken aanleg van dit buitengoed.
Overigens bieden de uitgestrekte dennen- en andere bosschen ,
met hunne trotsche stammen en dicht kreupelhont , van lommerrijke kronkelpaden en lanen doorsneden, de aangenaamste
wandelingen aan.
Na dit uitstapje is eenige verversching, als een tweede ontbijt in 't logement , waar men zijn rijtuig heeft gelaten ,
diceerd, — waarop men 't tochtje vervolgt.
Na dan een uurtje, langs grazige weiden en nette boerderijen, door de dorpen de Knijpe en Langezwaag te hebben
gereden, arriveert men omstreeks 1 nur te

Gorredijk. Dit dorp is een kijkje waard, terwijl 't paard
een oogenblik rust neemt. Het dankt, evenals Heerenveen
zijn oorsprong aan de veenderij. Vo!ger.s sommigen outleent
dit dorp zijn naam aan een' veil (poor) wegje (dijk), dat door
't veen liep. Meer aannemelijk dan deze conjectuur is de bewering (Halbertsma , Lexicon Frisicum) , dat een riviertje de
Gorre en daarlangs loopend wegje (dijk) de peet dezer plaats
is geweest. Langzamerhand werd dit oord bewoond , ten gevolge der veengraverij in het ten z.w. gelegen Eortezwaag,
waarvan in 1664 werd getuigd, dat het nheeft goede veenen,
die jaarlijks worden gegraven en de buyrte Gorredije doen
behuizen.,,
Tegenwoordig is 't een florissante plaats, gebouwd in den
vorm eener kruisbnurt, doorsneden met een vaart en tellende
1776 inwoners. Na van het krnispunt het dprp te hebben
overzien, vervolgt men gedurende ruim een halfuur den rit, langs
vruchtbare bouw- en weilanden en door lommerrijk houtgewas tot
Beetsterzwaag. Hier dienen de paarden nitgespannen ;
't is thans ongeveer twee uur in den namiddag. Dorp
Beetsterzwaag is eene nette buurt , die onderscheidene deftige
huizeu en buitens (Fockema-state, Lyndenstein en Harinxmastate) bevat , alsook twee zeer goede logementen .Boschlust
bij Veenstra, aan 't begin, en de Klok , bij Jonker, midden
in 't dorp gelegen.
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Alvorens hier een middagmaal te gebruiken, is 't de moeite
waard eene wandeling te maken in d,e onmiddellijk achter de
buurt gelegen bosschen. Daar is 't nog als volgens een schrijven van 1664: " lustich van gheboomte " . Eerst komt men in
een statig park van hooge beukenboomen. Daarachter is een
bosch van dicht kreupelhout, waar welonderhouden paden doorheen kronkelen , die den waudelaar gedurig naar allerliefste ,
met zitbanken voorziene , prieelen voeren , terwij1 verscheidene
paralel- en kruislanen van forsche beuken en dennen 't bosch
doorsuijden.
Deze wandeling is uitnemend geschikt, om den appetyt op
te wekken , die aan 't inmiddels bereid diner alleszins voldoening zal vinden , — zoodat men, na 't gebruik daarvan, liever
dan al dadelijk den ouden kloosterregel :
Post csenam stabis,
Aut mine passus meabis
(Na den maaltijd moet gij staan ,
Ofte duizend passen gaan),
in praktijk to brengen , in het zomer-rijtuig , laugs den straatweg , voorbij de buitenplaatsen Harinzma-state en Laus-wol 1,
Haar het liefelijke
Olterterp zich begeeft, om daar in de bosschen van de
familie Van Boelens het tweede gedeelte van voormelden kloosterregel toe te passen.
Men verlate 't rijtuig , bij 't rechts aau den weg gelegen tuinmanshuisje, tegenover het buiten der familie Van Boelens, en late
den koetsier doorrijden tot de landelijke herberg 't Witte huffs.
Een der bewoners van 't tuinmanshuisje leidt de bezoekers
gaarne door het bosch Hier vindt men , behalve statige lanen
en kroukelpaden door kreupelhout en Tangs korenvelden , nog
wat de bosschen te Beetsterzwaag missen , n.l. water. Geene
would-be beekjes , maar uitgestrekte vijvers. In hun groote
waterspiegels kaatsen zij de beuvelachtige, hier en daar met
laag geboomte of hooge stammen bezette , randen en de aanlokkelijke eilandjes zoo heerlijk schoon terug, en leveren inderdaad menig recht schilderachtig punt op. Deze vijvers,
voor en achter in 't bosch gelegen , zijn ongetwijfeld de schoonste waterpartijen van menschenhand in gansch Friesland
De geleider kan zeer gevoegelijk 1 reisgezelschap 't bosch
uitbrengen dicht bij 't Witte huis , waar men 't rijtnig weer
instapt, om het tochtje te vervolgen,
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Behalve in den beginne nog een brokje heide , als laatste
overblijfsel der hooge veenen in dit oord, ziet men rechts en
links van den weg, tusschen 't geboomte , de welvarende
boerderijen met daartoe behoorende grazige akkers en bloeiende
korenvelden.
Omstreeks 6 uur in den avond rijdt men
Dragten binnen , het grootste dorp van Friesland, tellende 5642 inwoners.
Bet heeft in den vorm veel overeenkomst met Gorredijk ,
gebouwd in een kruisbuurt met eene vaart doorsneden.
Bij 't kruispunt kan gevoegelijk even halt worden gehouden
aan 't logement 't Wapen van Friesland, waar de dochters
van den kastelein (hibsche Kellnerinnen) den bezoeker gaarne
een onberispelijk glas bier schenken. Van de opkomst van
Dragten zouden ze kunnen vertellen , — dat deze dateert uit
't midden der 17e eeuw,, toen door de hooge veenen in dit
oord de vaart is gegraven , om daarlangs de hie:r gemaakte
turf aftevoeren, — dat sinds de woningen aan en bij de vaart
in aantal en aanzien zijn toegenomen en nog steeds toenemen , — dat na de afgraving der hooge veenen , de overgebleven ondergrond in vruchtbaar land is herschapen , en
dat 't tegenwoordig een heel mooie en allerpleizierigste plaats
is om te wonen ; doch jammer dat ze nog niet aan 't spoor ligt.
Intusschen make men , als er nog een half uurtje tijd is,
eene wandeling naar den ongeveer 50 voet hoogen (17 M.) berg van
den beer Reiding. Op dies berg heeft men een waarlijk schoon
panorama te aanschouwen over de , bij 't dalen der zon , prachtig getinte , met boomgewas omzoomde , bouw- en weilanden ,
en op de donkere bosschen van Beetsterzwaag en Olterterp
in 't verschiet.
Alvorens dit dorp te verlaten , verzuime men niet, om ter
herinnering een Dragtster koek mee te brengen , welke , volgens gastronomische specialiteiten , een overheerlijk gebak is,
en de eigenschap bezit van ruim een jaar te kunnen. duren.
Doch nu wordt 't tijd om verder te gaan, en voort colt men
weer door de meest welvarende zandstreek van Friesland, gelijk de aanzienlijke boerenplaatsen rechts en links van den
weg, Dragten, Opeinde, Nijega , Suameer en Bergum kunnen
getuigen.
Wie niet houdt van vroeg dineereu en dus omstreeks 2 uur
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te Beetsterzwaag nog geen appettjt had, kan zich te Bergumerdam te goed doen aan baars en wat daarbij behoort. In dat
geval is 't raadzaam zoo'n baars-diner den vorigen dag te bestellen.
Tegen 9 uur arriveert men aan 't station Veenwouden
vanwaar de spoor in een halfuurtje 't gezelschap ongetwijfeld wel voldaan in Leeuwarden terug brengt.
v. B.

BOLS WARD.
Logementen: Hotel Wiebes. — Logement de Valk. — 't Rood
hert. — Semler.
Kofflehuizen. : de Doele. — Blauwhuis. — Veldzicht. — Hilarides.
Post- en telegraarkantoor : dagel. geopend 's morg. 8 tot
's ay. 9 uur (zondags beperkt).
D nig enoes: op Franeker,, iederen werkdag 's morgens; 's winters 3 maal 's weeks. — Harlingen, dagel. 's morg. — Sneek, dagel.
S to ombooten: op Joure , dond. midd. — Lemmer, , dagel. —
Sneek , over Ylst , dagel.
Treksehepen: op Leeuwarden, dagel. — Workum , dagel. 3
a 4 maal.

Die nu het gewest bezoekt, waarvan in 1664 reeds een
kroniekschrijver schreef: " De gulden wagen van Godts geestelijcke ende lichaemelijcke segeningen, houdt sich stil boven ons
hooft " , kan zich nauwelijks een voorstelling maken van 't geen
hier vroeger is geweest.
” Ghij bewoont nu een paradijs , u zoo laat dezelfde -schrijver
hooren , " maer dat is in voortijden een arm ellendigh wadt
gheweest. Gaet te rugh op die tijden op eenen van zoodanige
heuvelen, die als eylanden in 't water laghen; bescb.out een
hutteken van leem , biesen en visch-beenen ; de vloer binnen
en buyten even goet , vuyl , slijckerigh oft sandig ; een eenig
Ruym , gheene bedden , wat hoy oft stro , daer menschen en
beesten bij malkander laghen; de kledinghe van hoyden een
weynigh genayt om eeniglisins 't lichaem te decken , de rest
naeckt bij winter en somer ; de spijse rauwe visch, de dranck
water, de branding aerde.”
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Nu kan 't zijn, dat men per trein te Franeker aangekomen ,
zich beklaagt, dat men twee uren ten minste rijden meet in een
tam "ken omnibus eer men Bolsward bereikt ; Loch zal men met
welgevallen eerst het bouwland beschouwen en daarna de prach.
tige weiden met het kostelijk vee en erkennen , dat Tzum en
Wommels een paar welvarende dorpen zijn , die het bewijs
leveren , dat men in een gedeelte van het oude Westergo zich
bevindt, wear armoede , in den waren zin des woords onbekend
is. En els men te Bolsward in het hotel Kriebel; zijn intrek
heeft genomen, dan is men reeds tot de overtuiging gekomen,
dat men zich in een nette, vriendelijke, mime landstad bevindt,
met straten en grachten, die menige grootere haar zou kunnen, benjjden. Wear*, de groote boerenplaatsen met haar kolossale daken , de nette arbeiderswoningen zelfe die gij zaagt ,
hebben weinig van de leemen hutten welke dear vroeger op
de terpen lagen, te midden van eb en vloed, zoodat Plinius
er van zegt, " dat 't twijfelachtig is of die terp een deel uitmaakt van 't vaste land of drijft in de zee."
Doch niet alleen in algemeenen sin is de tegenstelling groot
tusschek verleden en heden van dit gewest en deze streek,
bovenal ook wat Bolsward betreft , is 't noodzakelijk, dat men
zich een juiste voorstelling make van den aardrijkskundigen
toestand des bodems rondom deze stad, en een goed begrip
zich vorme van de beteekenis, welke ze had als Hanzestad
voor eenige eeuwen, toen zij met Stavoren in dit verbond was
opgenomen.
Dat Bolsward den naam zou te danken hebben aan Boiswine , dochter van koning Radboud, moeten wij "met den
treyn van fabelen verzenden near de Peperstraat " gelijk Schotanus 't in zijn eigenaardigen stijl uitdrukt. Toch is Bolsward
eene der oudste steden van Friesland en bestond reeds voor
Franeker, Sneek en Leeuwarden, toen Harlingen nog een dorp
of vlek was. Wellicht is 't, omtrent dnizend jaren geleden,
gesticht. Toen was 't een " weerd " d. een hoogte op 't vaste
land, wear meest waarschijnlijk een zekere Bodel of Bode
een stins of burcht stichtte en waardoor 't in oude tijden
veelal den naam droeg van Bodels-weerd.
Dit Bodels-weerd lag evenals Stavoren midden in het land.
Noord-Holland en Friesland waren 66n. De Zuiderzee bestond
niet; geheel Friesland lag ten westen aan de Noordzee en
had ten zuiden Rijn en IJssel tot grens. Terwijl nu de scheep-

BOLSWARD.

189

vaart van hier gaat over Workum of Makkum naar zee, dus
westelijk , stroomde toen ten °oaten naar het noord-westen
heen, de Middelzee , die zich tot bij Bolsward uitstrekte,
langs de heerlijke landsouwen , waar nu Nieuwland, Goutum ,
Bozum , Rauwerd , Wirdum , de stad Leeuwarden , Beetgum ,
Berlikum , Minnertsga liggen , om dan tusschen Ameland en
Terschelling in zee uit te monden. Aan deze zee had
Bolsward zijn opkomst en vroegtijdigen bloei te danken. Immers
reeds in 1300 had deze stad haar brieven van stuizen , dijken
en vaarten, in die eeuw had zij het recht van muntslaan ,
ten bewijze waarvan nog een stempel op het stadhuis bewaard
wordt van 1373. .0m haar fleur in neringhe, zoo lezen wij ,
is zij onder de Anze steden gheimmatriculeert onder den keyser
Sigismundo, in 't jaer 1422.. En toen eene eeuw later haar
rechten door sommigen betwist werden, hebben de Amptluden, Burgemeisterenn , Scheffenenn and Rade. van de onderscheiden steden in Denemarken, Noorwegen , Zweden , Lijflandt
en Pruissen, in 1549 te Keulen vergaderd, deze bij vernieuwing gecertificeerd..
Toen al meer en meer land werd ingedijkt, steden en dorpen verrezen en alzoo aan de eene zijde welvaart zich verspreidde, werd echter aan den anderen kant, Bolsward van
zijn waterweg beroofd en aan zijn handel de hartader doorgesneden. 't Is waar de ontzachlijke vloeden in 't begin der 13de
eeuw, die gansehe eilanden losscheurden en doze met hun
bosschen wierpen in de oostelijke poelen en meren , waar nu
nog de turfgravers ze terugvinden onder het veen , het ontstaan der Zuiderzee, dat alles bracht Bolsward ten westen wel
veel nader aan zee, waar toch, then de handel eenmaal geknot
was, kwam hij nimmer weer tot vorigen bloei, althans
wat den buitenlandschen betreft. Zoolang de stoom de handweefgetouwen niet verdrong, verspreidden de weverijen veel
welvaart onder den arbeidersstand, loch nu is het een zeldzaamheid, als men het eigenaardig geluid van de spoel nog
hier of daar verneemt. De handel daarentegen in wol en sajet
is altijd blijven bestaan en neemt in den laatstcn tijd weer toe.
Het fabriekwezen breidt zich nit. 13ehalve steen en pannen,
wordt er veel Friesch aardewerk afgeleverd en bloeit de fabriek
van draineerbuizen en holle steen in groote mate. Ook de handel in huiden neemt toe en die in vee heeft groote beteekenis.
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Men is hier in 't land van boter en kaas , 't land der vetkoopers van weleer. Het statige Juwinga of Jongema-huis is
gevallen , scholen hebben de plaats er van vervangen , een straat
met nette gebouwen is verrezen op 't erf daar achter. Het
geslacht dier edelen , dat eeuwen lang gezag voerde en waarvan
immer een moest gekozen worden onder de schepenen en raedsluyden , is niet meer. Geen #01dermann van dien naam is
meer voorzitter van den raad. Monsmastate is een nederig
landhuis geworden. De Hettema's en Herama's [even alleen
voort in hun stichting , een Leen of beurs , een fonds uit welks
inkomsten de afstammelingen een jongeling hunner keuze
kunnen laten studeeren. Datzelfde geldt van de Wybenga's en
Houckama's , al die grootheid is verdwenen. In den diepen
bodem , waar voor eenige jaren de grondslagen gelegd werden
van een post- en telegraafkantoor , lag het koperen handvatsel
van een zwaard, eenig overblijfsel van bet wapen , dat eenmaal
naast het lijk van den ridder was gelegd in de mist en niet
verre vandaar een rij lijken , ongekist begraven., van sterke
mannen , Wier goed bewaarde gebitten ontzag inboezemden
voor hun lichamelijke kracht. Op die plek en op zoo menige andere werd de bodem gedrenkt door het bloed dier Schieringers
en Vetkoopers , die, 150 jaren lang, in droevige burgertwisten ,
zooveel ellende gesticht hebben. Wat in dat rijk der dooden
is geschied , heeft treffende overeenkomst met 't geen onder de
levenden heeft plaats gehad. Evenals het lijk des ridders is
vergaan , zoo is ook het geslacht der aanzienlijken verdwenen
en gelijk de overblijfselen der sterke, maar arme krijgers ziju
bewaard gebleven tot op dezen tijd, zoo is ook bun nakroost
een nieuw geslacht van burgers geworden, dat vermeerdert en
toeneemt tot in onze dagen. Beroemde namen lev en alleen in
de herinnering hier voort, nieuwe uamen vragen onze aandacht.
De bloedige twisten tusschen patriciers en burgers zijn geeindigd , het zwaard rust in de scheede, nijverheid, landbouw en
veeteelt nemen meer en meer toe, doch niet deze alleen, ook
kunsten en wetenschappen gaan bloeien , de liefde strekt haar
zorg nit tot armen en weezen.
Reeds had de beroemde pater Brugman ook hier van de pui
van het oude stadhuis zijn welsprekend woord doen hooren en
heilzame verordenili gen waren, mede door zijn invloed , uitgevaardigd. De stad had het recht ontvangen om den dubbelen

Gasthuis.

BOLSWARD.

141

arend , als 't keizerlijk wapen , to voeren , dat in 1818 met de
koninklijke kroon en de Nederlandsche leeuwen werd gesierd.
In de 15de en 16de eeuw verrijzen de drie gestichten , die
nu, door vermeerdering van inkomsten, voortspraitende voornamelijk uit de verhoogde waarde der landerijen , voor zoovelen ten zegen zijn. In 1474 zond Pans Paulus II een kardinaal , om het toen gestichte Gasthuis met zijn kerk to
wijden. De kerk is lints lang verdwenen, maar menigeen vermaakte aan die stichting eenig land en lijfrente wordt op het huis
geplaatst, waarvoor aan elk minstens 7 0/0 wordt uitgekeerd ,
terwijl deze rente naarmate van den leeftijd klirnt tot 10 0/0.
&over er ruimte is wordt aan alien, die hierop gelden
plaatsen , een keurige kamer afgestaan , waar zij als proveniers
kunnen wonen. Voor eenige jaren is bij dit gasthuis eene
2 de afdeeling gebouwd, met 21 afzonderlijke kamers. Deze
is van groote beteekenis , want zij strekt tot voorkoming van
armoede. Wanneer namelijk eene dienstbode of een echtpaar,,
tot het 55 ste jaar niet de minste ondersteuning heeft gehad ,
kan de eerste f 350 storten , het tweede 1 525 en ontvangt dan een vrije kamer met gedeeltelijk ameublement en
wekelijks f 2.50 of f 3.75 , benevens geneeskundige behandeling. Bij elk vijftal jaren dat men ouder is, betaalt men
f 50 minder.
Ten jare 1542 testeerde reeds Nanne Reyns een en ander
ten behoeve der weezen en den 25sten November 1553 werd
de eerste stem gelegd van het Weeslauls, dat Hid Hero,
saliger Nanne Reyns weduwe, als zijn stichteres jaarlijks gedenkt. Het werd eerst op- en ingericht voor .12 schamele
weesen " , maar kan nu geinakkelijk 50 it 60 onderhouden.
In 1877 is de laatste vleugel vernieuwd en nu staat er cen
grootsch en ruim gebouw, dat met zijn tuinen een groote
oppervlakte bestaat en een liefelijk tehuis aanbiedt voor de arme
o uderloozen.
Omstreeks dienzelfden tijd werd door Hendrik Nannes en
Catrijn Epes het Armhuis gesticht, dat zich almede in rijke
inkomsten mag verheugen.
Bovenal echter heeft zich de vrome geest en de kunstzin der
Bolswarders geopenbaard, op het gebied van den eeredienst. Verschillende kerken en kloosters zijn gesticht. De
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Si. Marfini-kerk,

kloosters zijn alle drie verdwenen en ,evenzoo drie kerken.
In de laatste jaren is een gebouw afgebroken , dat in vorige
eeuwen beroemd is geweest en wel de Kapel van mirakelen ,
gewijd aan de L. Vrouw uit de Seven-Wolden. Daarheen stroomde
men v6Or de hervorming bij duizenden , want aan die pints
waren vele aflaten verbonden.
Twee oude kerken zijn gebleven : de Broere . of kleine en de
St. Martini-kerk. De eerste is gesticht in 1281 toen de Minnebroeders zich in Bolsward kwamen vestigen en in 1620 en 1621 vernieuwd. De oudheidkundige gaat wellicht den steen , hoog in eene
der zijmuren gemetseld, ontcijferen , waarop hij in 't latijn een en
ander zal lezen , omtrent de kerk, den magistraat en eenige aanzienlijke familien. Ook beziet hij dan even het orgel, naar gezegd
wordt een der oudste uit Friesland of zelfs het oudste, en enkele
bankleuningen, om deze te vergelijken met die waarvan wij
straks zullen spreken. De gewone toerist verzuimt niets als
hij deze smakelooze steenklomp voorbij gaat, waarin zelfs Been
dienst meer gedaan wordt, omdat de hervormden , aan wie zij
behoort, met recht de voorkeur geven , aan de zoo schoone

St. Martini-kerk , die echter wat den uitwendigen
vorm betreft evenals de toren ,,een zwaar en massief ka yakter " vertoont.
ITOOr gij deze binnentreedt zult ge wel even een blik wijden
aan den St. Maarienaieen in den westmuur des torens , een
beeldwerk dat misschien in de 12de eeuw tehnis behoort
en " een overblijfsel is van sculptuur van Romaansch karakter, eene zeldzaine, in haar soort geheel eenige bijdrage tot
de geschiedenis der Nederlandsche kunst , die ons terugvoert
tot de cerste beginselen harer zelfstandige ontwikkeling in de
middeleeuwen ,,. Het kan zijn, dat ge nit dit ruwe , verweerde
beeldhouwwerk niet spoedig kunt wijs worden ; wend, om niet
geheel onbevredigd den steep te verlaten, het oog ter rechterzijde, daar is de bekende voorstelling van St. Maarten, die te
paard gezeten een stuk zijns mantels afsnijdt om het een arme
aantebieden.
De kerk, gesticht in 1446, voltooid in 1463 , is niet de
eerste welke op deze plek werd gebonwd. Om en over de
wide kerk, die intusachen ten behoeve van den dienst bleef
staan , is zij in den gothischen 841 opgetrokken. Met die van
Franker is zij nog het eenig ongeschnnden vclorbeeld van
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de hoogte Welke de kerkbouw in vroeger tijden in Friesland
heeft bereikt. En hier heeft het tegenovergestelde plaats gehad ,
van 't geen men elders aantreft. De kalvinistische geest heeft bijna
overal het weelderige en smaakvolle van den katholieken eereiienst
veracht, als ongeestelijk afgekeurd. In menige protestantsche kerk
heeft men den ernst der vroomheid meenen te moeten openbaren in minachting der kunst. Hier kenmerkt zich juist het
protestantsche tijdperk, in tegenstelling met het, katholieke,
door eene kunstwaardeering en kunstkennis, die het oog aangenaam aandoen. Hiermee zij niet gezegd , dat in het katholieke tijdperk de kunstzin , in haar edelsten vorm , ontbrak ;
de koorbanken , zoo schoon nog ook in haar verval , zouden tegen ons getuigen Wat ik aantoonen wil is dit , dat op
kerkelijk en ander gebied , de kunst waarvoor in het katholieke
tijdperk de grondslag was gelegd , in het protestantsche niet
eeue verstootelinge is geworden , maar als eene geliefde in eere
is gehouden , die beschermers hier vond en beoefenaars.
Plaatst men zich eerst order het orgel, dan erlangt men
een overzicht van het geheel, daar de kerk geen kruiskerk is,
maar eene met middenschip en zijbeuken.
Gij ziet recht voor u op een gestoelte dat koor en middenschip vaneen Scheidt, de nude vroedschapsbank , in 1699 vervaardigd en nog als regeerhigsbank gebruikt Zij is gedekt
met een kap, rustende op vijf met lofwerk versierde kolommen , waarboven in drie afdeelingen de wapens der 32 vroedschappen waren uitgesneden , doch die het lot ondergaan hebben van bijna alle wapenschilden in kerken , en tijdens de
Fransche revolutie zijn viakgemaakt.
Merkt van hier op, de eikenhouten banken,, die langs de
geheele kerk zich uitstrekken en die van het beste wagenschot
vervaardigd, door geen verfkwast ontsierd zijn.
Gij zijt reeds lang geboeid door den prachtigen preekstoel
met zijn slanken doorzichtigen toren , die zich boven het klankbord verheft ; hij is op last van regeering en kerkvoogden in 1659
begonnen en in 1662 voltooid en geplaatrt. De ontwerper is een
Bolswarder glazenmaker Gerben Wopkes geweest, die ook het model heeft vervaardigd nadat hij het geteekend had en daarvoor f 18
belooning ontving. Een kistenmaker te deter stede, Pytter Jurjans,
heeft den stoel zelf vervaardigd, een twee& Pieter Pytters Posthuinns , ook van hier, heeft de twee kolommen gemaakt, waarop
de stoel aan de voorzijde rust en die later tot meerderen steun
zijn langebracht , terwij1 duidelijk blijkt, dat deze in het oor13
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spronkelijk ontwerp niet behoorden. Het eigenlijke snijwerk
is ook door een Fries geleverd, zekeren Johannes Kinnema ,
mr. antycqsneier, toen te Alkmaar woonachtig , aan Wien het
hout telkens van bier wend toegezonden. Drie jaren heeft deze
daaraan gearbeid en daarvoor bedong lit self f 700 en zes
zilveren lepels, wel eon bewijs , hoe de waarde van het geld
is verminderd, maar toch een geringe prijs , ook voor die
dagen , voor zulk een arbeid.
Wat het geheel betreft, zal men erkennen, dat de vorm bij
uitnemendheid schoon is. Hoewel nit zeer zwaar eikenhout
vervaardigd , is het nochtans los en bevallig. Het gestoelte
zelf is forsch, maar niet plomp , het rugwerk schijnt meer een
ornament dan een steun voor het klankbord. Gut gij 't oog
op de bijzonderheden vestigen, dan ziet ge op den voorgrond het
.I3oek. bij uitnemendheid, dat voor de geslachten die kwamen
en gingen het .boek des levens. was. In de vier zijvakken
van het gestoelte Ain de vier jaargetijden afgebeeld, maar
zie daaromheen het lofwerk , neem uw vergrootglas en hoe
meet ge de randen van stool en klankbord salt beschonwen ,
des te meer zult gij het genie en de volharding bewonderen
van den maker. Hoe forach en toch elegant hangen daar beneden die arenden , welk eon vleugelslag ! Ja, al moge de
physioloog eon enkele aanmerking hebben op den vorm van
eon der beelden, het zal toch wel gezegd mogen worden dat, al
zij er eenige overdrijviug in 't geen we lezen bij eon schrijver
nit de vorige eeuw, dat dit is: .een sierlijk gewrocht meesterstak van beeld- en snijwerk, dat misschien zijn weerg& in
de zeven Provincial' niet heeft ,. het immer zal mogen golden
als eon voorwerp van Friesche kunst, dat Bolsward tot eere
verstrekt.
De tkoorbanket s " zijn bovenal bezienswaard. Zij hebben
helaas ! veel geleden en groote behoefte aan degelijke restauratie ,
doch men ziet aan de slanke spitsbogen , aan de prachtige
belegstukken, aan al het snijwerk waarmee de ruggen getooid
zijn, dat men bier to doen heeft met het werk van eon kunstenaar. Met kwistigen overvloed zijn overal beelden aangebracht , op de kolommen van het rugwerk, op de zijstukken ,
zelfa aan beide zijden op verschillende wijzen gebeeldhonwd
terwijI sommige 1. jour bewerkt zijn, op de zijden der
lessenaars, op de benedenzijde der beweegbare klepstukken
van de zitbankeu. Daar treft men aan de beelden van St.
Michiel met den drank, St. Maarten, Petrus en Paulus, den
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Mannaregen , den doop des Heeren , Christophorus en een
menigte anderen. Waarschijnlijk hebben twee antycqsneiers ,,
aan deze bankers gearbeid , de een heeft dan de spitsbogen en
het lofwerk gesneden , een ander de beelden gebeeldhouwd.
't Is waar , de neuzen van al de groote en kleine beelden zijn
afgesnedeu , door eenzijdige en treurige reactie van protestantschc
zijde tegen den beeldendienst ; hier en daar is een beeld beschadigd , — de worm knaagt ook aan het beste hout, — maar toch ,
hoewel de kunstenaarshand overal is te herkennen, wordt bij deze
die fijaheid van bewerking, dat smaakvolle, wat in het overige
snijwerk zoo onweerstaanbaar boeit , gemist.
Terwijl ge deze bauken beziet rustte uw voet wellicht reeds
op een der schoone grafzerken die het bewijs leveren, dat in
Bolsward niet alleen het antycqsneien in eere was, maar ook
de kunst van steenhouwen eene aanzienlijke hoogtc bereikt heeft.
Onder de vele gebecidhouwde steenen die den bodem bedekken , wijzen wij slechts op drie kolossale zerken van uitstekende
kunstwaarde , in het koor : de eerste van een burgemeester
Heerema, die daar begraven werd naast zijne huisvrouw Sithia
van Cammingha Beide liggen gebeeldhouwd op de zerk in
natuurlijke grootte, in groot kostuum, omringd van de wapens
der familien en boven hun hoofden staat in kreupellatijn : ',qui
vos estis nos fuimus , qui nos sumus vos eris,,, " wij waren
die gij zijt , wat vrij zijn zult gij worden. " Een zinvol woord
juist tegenover die tentoonspreiding van aardsche groot'neid. In
de tweede en derde , die van Binkes en Momsmn, is vooral het
perspectief op te merken , dat in de eene in bas-relief is uitgewerkt en bij de andere op de vlakke zerk. — Ziet even omhoog
naar het, wat de versiering betreft wat bonte orgelfront, dat zich
tot boven in het gewelf verheft. Reeds in 1539 was hier een orgel,
dat vervangen werd door het tegenwoordige , waartoe Franciscus
Elgersma in 1775 bij testament f 12,000 beschikte en dat in
1781 door den bekenden orgelmaker A. Hinz van Groningen
werd voltooid. Het werd sedert door de loffelijke zorg der kerkvoogden steeds uitgebreid en volmaakt, zoodat het nu drie
klavieren heeft met koppeling en vrij pedaal en meer dan vijftig
registers.
Eer we de kerk verlateu , staan wij nog even stil bij
het wit marmeren borstbeeld van Gysbert Japicx , dat in
het zuiderdeel der kerk tegen een zijwand is geplaatst op een
pedestal van fijn graniet. Het is vervaardigd door J. P. Gabriel,
uit carrarisch marmer en in 1823, den 7 den Juli, onthuld.
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Gysbert japicx! Hij is een der edelste, geleerdste , geniaalste
van Bolswards burgers geweest. Geboren aldaar in 1603 , heeft
hij er met korte tusschenpoozen immer gewoond en is er in
1666 gestorven. Hij was er schoolmeester en voorzanger; hij
leefde in kleinen kring en in behoeftige omstandigheden. Tod'
verdient hij een eereplaats onder de groote mannen van zijn
tijd. Wat Luther is geweest voor het Duitsch, was Japica voor
het Friesch. Hij heeft, schrijft hij zelf " zijn grijze moeder- ja
beste-moedertaal in zoodanige letterbeelden bekleed en beklemd ,
datse een letterkundige on-Frieze sal konnen (soo waen ik)
lezen. Intusschen zal de il on-Frieze goed doen , dan eerst het
.woordenboek op de gedichten en verdere werken !van Gysbert
Japicx, van Dr. E. Epkema ,, , dat in 1824 verscheen en 572
bladzijden in 40 bevat , een weinig te bestudeeren.
Nog in den opzicht heeft Bolsward geschitterd op het gebied van kunst , wat in de kunstwereld en het buitenland
meer bekend is , dan onder het groote publiek , ik bedoel de
graveerkunst. Namen als van Bote en Schelte van Bolsward,
Johan van Munnickhuysen en Pieter Tanj6 molten met eere
worden vermeld. Hun kopergravures hebben voor een groot
deel buitengewone kunstwaarde. De beide eersten hebben zich
te Antwerpen metterwoon gevestigd, wear zij de meest beroemde stukken van Rubbens en Van Dijk in plaat hebben
gebracht. De eerste was niet zoo vlijtig met zijn ,graailjzer"
als de tweede, hij legde zich meer op den kunsthandel toe;
Schelte werkte vet'. in het beroemde huis Plantijn ten tijde
van de Moretussen en , naar men verzekert, moeteii daar nog
onderscheidene van zijne koperplaten bewaard zijn gebleven.
Van Bote zijn elechts een zestal gravures van beteekenis bekend , van Schelte daarentegen ongeveer vijftig. Deze twee
kanstenaars zijn geboren, de een in 1580, de ander in 1586
en, naar de overlevering wil, zijn zij weesjongens geweest en
in het weeshuis alhier opgevoed , wat echter met ,weer waarschijnlijkbeid kan gezegd worden van Pieter Tanje.
Van Munnickhuysen, waarschijnlijk zoon van den stadsseeretaris , heeft zijn bloeitijd gehad in de 2 de helft der 17de
eeuw en was veelal in Amsterdam. Zijn portret van Hendrik
Dirksen Spiegel, Burgemeester van Amsterdam, in 1685 gesneden , is een juweel van graveerkunst.
Pieter Tanj6, in 1706 geboren, begon zijn kunst te beoefenen als knecht op het beurtschip near Amsterdam, terwij1
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hij in koperen tabaksdoozen gra% eerde. Daarna ook in de
hoofdstad gevestigd , bereikte hij dear zulk eene hoogte , dat
hij eenigszins met Houbraken mag worden vergeleken.
Enkele gravures van deze kunstecaars vindt men in het
weeshuis en stadhuis, ook de voogden van het St. Anthonijgasthuis hebben eene portefeuille van de werken dezer meesters aangelegd.
Wel mag de 17 de eeuw voor Bolsward het tijdperk heeten ,
waarin de kunst veoral, naast do wetenschap, haar hoogstc
toppunt van bloei bereikte. Nog rest ons een bezoek aan bet
stadhuis, waarvan den 11 den April 1614 de eerste stem
werd gelegd en dat in 1616 werd voltooid, blijkens een
steen in den zijgevel. Dat is een smaakvol teeken van bouwkunst.
Het beantwoordt al aaustonds aan een vereischte, men ziet n.l.
terstond , dat wij hier staan voor een stadhuis, dat evenzeer voor
rechthuis kan worden en is gebruikt. Indertijd sprak Professor
Visscher in Utrecht met innige verontwaardiging over wat hij
noemde de vdobbelsteen-bouworde onzer dagen, , hij wces op
Utrecht's stadhuis en gebouw voor kunsten en wetenschappen , en
daartegenover op den kolossalen en toch zoo smaakvollen Dom.
Hoe belachelijk, zel hij, zou 't wezen, als wij op dien Dom lazen :
dit is eene kerk , en hoe noodzakelijk zou het zijn , dat men
in den gevel van het eene vierkante blok, schilderde : ,dit is een
stadhuis, , in dien van het andere: ,dit is een gebouw voor
kunsten en wetenschappen. Welnu, niemand die zich plaatst voor
dit gebouw, aarzelt omtrent de best emming. Het geheel maakt
een aangenamen indruk , het is statig en bevallig. Wij zien
nergens een muurvak, dat een centonig vlak is , de roode baksteen is afgewisseld door gele gehouwen steel'. Het hooge dak
is gebroken door tal van uitspringende dakvensters, terwijl in 't
midden een torenspits zich verheft. 1)e rechte lijnen van de
kroonlijst dragen op evenredige afstanden bevallige pyramiden.
De voorgevel bestaat nit een vooruitspringend front, waarvan
de vcrdiepingen niet overeenkomen met die der twee ongelijke
zijvleugels en waarheen een hordes leidt met dubbelen trap ;
het geheel is versierd met gemetselde Jonische kolommen en
sterk uitkomende zandsteenen ornamenten. Het hoofdgcbouw
bestaat nit twee verdiepingen , waarvan een lagere gelijk met
den beganen grond, de tweede veel hooger, die ter rechterzijde de vroedmanskamer bevat en ter linker de groote raadzaal.
De boofdingang is versierd met gegroefde kolommen en bead-
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zuilen met zonderlinge versierselen. Daarboven is een nis waarin
het beeld der gerechtigheid. Allegorische figuren zijn overal
aangebracht en het geheel geeft , evenals de gansche voorgevel,
eon indruk van bevalligheid en losheid. Door een zeer ruime
vierkante vestibule , van ouds de vierschaar genoemd , komt
men op de raadzaal , die het eenige vertrek is , dat om zijn
bouworde bezichtiging verdient. Het is een hooge zaal met
witte muren ; de houten zoldering wordt gedragen door tel van
bruine balken , die op gebeeldhouwde kragen rusten. De breede ,
vooruitspringende schoorsteen rust op een paar beeldzuilen
zonder eenige waarde , maar de van eikenhout vervaardigde
portaaldeur is wederom een kunststuk van edelen vorm en
keurige bewerking,
Aan welke zijde gij de stad verlaten wilt, overal zult ge
opmerken , dat 't jonge Bolsward de oude boeien verbreken
wil en zijne armen naar buiten uitstrekt. Zijn rechtmatige
pogingen om met zijn volkrijken , zeer welvarenden omtrek aan
een spoorlijn to komen , stuitten tot heden of op . . . ja , dat
is niet recht duideltk, maar op den duur is doze Loch niet to
weren. Intusschen worden groote gedeelten der bolwerken geslecht , breede kaden aangelegd , aan de overzijde der stadsgrachten verrijzen fabrieken en woningen , geen plek grond
komt open, of er is aanvraag om bouwterrein , de lage hoofdelijke omslag lokt velen herwaarts, de bevolking neemt toe,
de vaarten en grachten worden uitgediept , de stoomvaart vermeerdert , de weekmarkt is van niet geringe beteekenis
want hier komt jaarlijks aan de markt van zestien tot twintig
duizend 1/4 vaten boter en meer dan zesmaal hoaderdduizend
kilogr. kaas, tervq1 vooral voor boter hier steeds de hoogste
prijzen worden gemaakt , die van 139 tot f 80 stijgen per 1/4 vat.
M. E. v.

D. MEULEN.

IN DE OMSTREKEN VAN BOLSWARD.
flit hoofdstuk is voor den rustigen toerist, voor hen , die
den apleg hebben , den lust om op een klein terrein eenige
waarnemingen to doen. Opmerken is ook een gave, maar in
onze stoomeeuw hebben we er haast den tijd niet moor toe,
't is nu de tijd des voorbijvliegens.

Terp-aarde. OMSTREKEN VAN BOLSWARD,

15 5

Die echter (=man' in Bolsward's omstreken is, is stellig
iemand , die een oog heeft voor de eigenaardigheden van dit
landschap en een en ander wenscht te vernemen van 'tgeen
hier het kenmerkende is, anders zit hij op een Rijnboot, een
Alp cif in Parijs.
Hier zijn de Elyseesehe velden voor het herkauwend gedierte , hier baden de schapen zich in weelde en kleeden het
forsche lichaam met prachtige yacht.
Wie de zachtc gluoiingen en terreingolvingen van het Gooi ,
Gelderland's lieve heuvelen en daken, de bossehen van het Sticht
kept, die mist dit alles hier ; toch heeft ook dit landschap zijn
bekoorlijkhcid. Zie , daar staan we , op geringen afstand van
Bolsward. Daar breidt de stad zich uit met haar tinnen en
spitsen en torens , met haar frisch roode daken en groenen
gordel van geboomte, waarlijk zij is coquet en lacht u vriendelijk tegen. En rondom u ? Lana de wegen verheffen zich
eenige boerenhuizen , inaar waarheeu wij den blik laten weiden,
altijd zien we een cirkel van booge schuren en boerenhofsteden
en tal van kerktorens kondigt aan , dat in dit vette der
aarde een menigte menschen woont. Vroolijk strekken in de
vaarten , die gij niet ziet, te midden der groene weiden, de
witte en bruins zeilen zich uit en stuwen de scheepjes of
tjalken voort. Beide bevatten een kostbare vracht ; de eerste
voeren van de terpen , die meer en meer verdwijnen , den kostelijken modder weg , de heerlijke teelaarde , die tegen omstreeks
11,— per scheepston grage koopers vindt, om er den humusermen zand- of veenbodem in Frieslands oostelijk deal of de lage
kleiweilanden mee te verbeteren , en de andere brengen evenzeer
eel; deal des bodems nit hooge en lage veenen herwaarts , om
als lane en korte turf tot voeding te dienen der Steen- en
pannenfabrieken , der fabricken van Friesch aardewerk en draineerbuizen en der kalkbranderijen , die in Bolsward en Makkum vooral bloeien, of om in de huizen der burgers te worden
verstookt.
Doch zie vooral de akkers van 7 i 9 meters breedte , kenrig gegreppeld, omringd door diepe sloten , met dat fijne ,
malsche gran en 't prachtige vee. Zeg niet dat die weiden
als oneindige bedden spinazie zijn , daar is een liefelijke verscheidenheid voor 't oog van een kenner. Ge mist hier de
vele planten, die in rnoerassige of zandige streken worden gevonden , 't is een mollig tapijt van edel, frisch groan. De
stekels, die in vruchtbaren grond zich vertoonen, worden bijna
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overal zorgvuldig uitgestoken. In 't voorjaar verspreidt zich
het lieve , witte grasbloempje (bellis perennis) , de gondgele paardebloem (taraxacum officinale) , hier en daar doet de gele
ranuukel zich zien; maar bovenal is de ondergrond met malscbc
klaver bedekt , en als 't hooitijd is en ge iieemt een boa van
't geurige hooi in de hand , dan voelt ge hoe zacht dat is en
begrijpt hoe voedzaam 't nioet wezen. Als de zon, bij een
ietwat bewolkt uitspansel, over deze vlakten haar licht in afisselende golven doet stroomen , dan zijn de tinten van schitterend , glanzig groen of aan donker fluweel gelijk , waarlijk
verrukkelijk. Neem daarbij die jolige lammeren , die dartele
kalveren , het statig melkvee, met dat glanzig, meerendeels
zwart bont haar , breeders nek, rechte ruggegraat, forschen en
toch betrekkelijk kleinen kop, veelbelovende viers, en ge zult
moeten bekennen , dat dit laudschap evenzeer een schoon geheel
vormt, als zoo menig ander in onze rijke schepping.
Als wij nu de huizen nauwkeuriger gaan opnemen , dan
treft 't ons al dadelijk , dat wij niet dan bij groote uitzondering eene arbeiderswoning hier of daar zien. Er wonen in
deze greidestreken veel minder arbeiders dan daar waar bouwlanden zijn, en die er zijn, wonen bij voorkeur in de kom der
dorpen of in de buttenwijken der steden. In de boerenhuizingen
merken wij aanstonds een tweeledige bouworde op. Bij de eenc
soort zijn huis en schuur ouder ea dak en dit wordt eene
stelp of stelphnizinge genocmd, bij de andere staan huis en schuur
afzonderlijk en zijn door eon gang aan elkaar verbonden. In
zekeren zin zijn de beesten hier hoofdzaak. Dat wil niet zeggen , dat de woningen der menschen verwaarloosd worden ,
integendeel , de woonhuizen zijn meestal vrij goed ingericht, er
zijn hier en daar deftige heerenhuizen , vooral daar waar het
huis afzonderlijk staat, maar toch altijd staat voorop de vraag,
um derwille van 't geen de beesten behoeven en geven, naar
schuur en kelder. Het hooi moet, dit staat vast, als regel
binnen zitten en over zoo groot mogelijke oppervlakte worden
opgetast. Wind , regen , sneeuw mogen het kostbare voer niet
beschadigen , het hooi op den grond en aan de zijden is nimmer
zoo goed als dat in 't midden. Treden wij , met 't oog op
deze vereischten de schuur binnen van eene boerderij , die op
flinke schaal is aangelegd, zooals in deze streek de meeste zijn.
Welk een ontzaggelijke ruimte! Op zware gemetselde , vierkante
fundamenten , die 3 it 4 c111. omstreeks boven den grond uitsteken, verheffen zich statig en forsch de gebindten , waarop
AN
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het kolossale met pannen gedekte dak rust. In enkele boerenplaatsen is dit met hout aan de binnenzijde beschoten , doch
dit bevalt niet. Het belet to veel de verwijdering der dampen , die boven de koestallen door de zoldering dringen en die
uit het hooi opstijgen , daarom worden de panuen aangestreken
of, wat meer geschiedt, een onder-dak van sti oo (lyktek of lekdak)
aangebracht. De bindten staan op een afstand van + 7 M. vau elkander en zijn + 10 M. breed. Zij vormen groote vakken "gollen"
genoemd en van deze treft men er meestal een drietal aan. Treden
wij de groote schuurdeur binnen, dan treft men , in eenige nieuw
gebouwde plaatsen , de paardenstallen met de opene zijde naar de
schuur gekeerd, omdat de paarden dan luchtiger staan en op
i tborst bij de ruif niet de koude lucht kan vallen , die , als
ze in den warmen koestal een plants hebben , daar lichtelijk nadeelig werken kan. Links gaan we nu in den kleinen koestal
(lyts buuthuus), die zich longs den achtergevel uitstrekt.
Door 't midden loopt ons pad, links en rechts staat vee, in
eenen hoek vaak de stevig gebouwde stier, aan de eene zijde
de rieren of pinken, aan de andere de kalveren. Als we nu de
deur doorgaan die het groot van het klein buuthnu3 scheidt ,
dan zien wij op dubbele stallen , ten getale van 12 tot 17 ,
vrij hoog en oolr vrij luchtig, de lange rijen ko3telijke melkbeesten staan. Met den Staart staan zij naar ons toegekeerd ,
maar als wij ze met eenige aandacht beschouwen , dan begrijpen
we best, dat deze gemiddeld eene waarde vertegenwoordigen
van f 200,— en sommige tot f 300,—. stijgen in prijs. Terwijl
in sommige stallen in den zolder boven de koeien luiken 711
-angebracht boven iederen stal, door welke zij gevoederd worden,
loopt beneden voor hen henen een hardsteenen goot met houten
deksel, waarin voor iedere koe een rond gat. In deze wordt
het water gepompt, waardoor het lastige opdragen van water
wordt vermeden. Zijn we den grooten stal doorgegaan, dan
komen we in het woonhuis, dat meestal twee flinke vertrekken
bevat en een keuken. De boer woont hier nooit, zooals in
N.-Holland soms plaats heeft, in den stal, die daartoe eater
keurig wordt ingericht. De kamers zijn meestal net, vaak
met zorg gemeubeld en het pronkvertrek , dat meermalen boven
den kelder is, is hier geen gesloten heiligdom , maar wordt
voor gasten gulhartig ontsloten.
Ilet voornaamste vertrek eater in de schatting van boer en
boerin is de kelder aan de noordzijde der huizinge gebouwd.
Door een mime deur, langs een breeden steenen trap van drie
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Baer en kaas.

i vier treden , gaat men binnen. De zoldering is vaak van hout ,
soma van een steenen geweif voorzien en daar zij dikwerf 1 1/s it
13/4 M. hoog is , kan iemand van gewone lengte er gemakkelijk
rechtop loopen. Langs de Brie buitenmuren zijn steenen schragen
gemetseld, waar des zomers de koperen aden (langwerpige bakken
met omgebogen platte randen) nevens elkander worden geplaatst,
in welke de melk 1 1/2 ik 2 etmalen staat. Des winters heeft
hetzelfde plaats in vaten die op een regel midden in den kelder
staan. In de buitenmuren van voorgevel en zijm uur zijn betrekkelijk groote vensters , met luiken aan de buitenzijde en
ijzeren roosters in het kozijn , door welke de wind kan spelen ,
maar geen ongedierte kan dringen , ten einde zoodoende in den
kelder de noodige frischheid te bewaren. Als de roomstok
rechtop in den room blijft staan , is deze geschikt voor de
karn (tjenne). Voor het karnen wordt hier altijd een paard
gebruikt, hetgeen best te begrijpen is , als men bedenkt, dat
in een boerderij van omstreeks dertig koeien 60 aden noodig
zijn en de meeste boeren in de zes wintermaandeu uitsluitend
boter maken , terwijl ook des zomers boter de hoofdzaak is.
Sommige boeren zien er voordeel in , om reeds vroeg in het
voorjaar met kaasmaken te beginnen , omdat deze dan vaak
hoog in prijs is, doch anderen meenen , dat 't voordeel weer
verloren gaat, omdat er daardoor te weinig karnemelk aanwezig
is voor het voeren der jonge kalvereu, daar de hooiwei de noodige
kracht mist. De kaas wordt gemaakt van afgeroomde melk,
veelal gele, aan welke deze hooge kleur wordt gegeven , evenals aan de winterboter, door een onsehulaig kleursel, en nagelof kruidkaas. Meer en meer komen de ijzeren kaaspersen in
gebraik , die zeer goed voldoen. De kazen zijn plat boven en
beneden en wegen 15 i 25 kilog. Zij worden verkocht per
schippond van 150 kilog., terwij1 de marktprijs voor kanter of
gele kaas is van f 27.— tot f 34.—; van nagelkaas van
f 28.— tot f 38.—.
Te voren werd de boter op de markt aan de opkoopers afgegeven en deze bepaalden keur en prijs. In de laatste jaren
echter heeft een openbare verkoop plaats. ledere Boer blijft
natuuTlijk vrij en velen die aan hun boterkoopers gewoon zijn
en op deze vertrouwen , volgen nog de onde gewoonte , maar
steeds meerderen onderwerpen hun boter aan de algemeene
keur en den publiek geboden prijs. Zij wordt aangevoerd in
vaten van 40 en 20 kilog. , terwig de prijzen versehillen per
1/4 vat van 40 kilog., van f 45 tot f 60 a f 70, ja in Februari
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1877 werd zelfs een enkele maal f 80 gemaakt. Vinden de kaaspersen algemeene goedkeuring, niet zoo onverdeeld is het met de maaiwerktuigen. Deze zijn beproefd , en hoewel erkend wordt, dat
er aan tijd wordt uitgewonnen , achten velen ze voor den bepaalden greid- of grasboer minder verkieslijk , omdat het gras
er niet zoo kort mogelijk mee wordt afgesneden en dit is in
streken als deze , waar zooveel immer mogelijk van de landen
moet worden gehaald , een gebrek van beteekenis. Bij de zoo
hooge pachten , die hier moeten worden opgebracht, moet de
boer alle krachten inspannen , opdat Diets verloren ga. Terwijl
men toch voor 25 jaren voor f 65 tot f 80 per hectare
een boerenplaats kon huren met land van goede hoedanigheid, zijn nu de pachten gestegen tot f 120 a f 160 en
moet men voor een meid f 80, 1100 en meer huur geven ,
voor een knecht f 150 en hooger. 't Is waar, de prodnkten vermenigvuldigen , de veestapel is hier en dear bijna verdubbeld,
de prijzen der waren zijn ontzaglijk gerezen en als alles meeloopt , kan de huurboer wellicht nog bestaan , doch 't is ook
waar, dat in de laatste droge jaren , kapitalen verloren zijn ,
dat tal van huurboereu achteruit zijn gegaan , dat sommige
veel te hooge pachten hebben beloofd. Die echter op marktdag
de prachtige paarden voor de op riemen rustende kapwagens
of voor de sjeesen , de stad ziet binnenrijden , die de weelderig
gekleede boerinnetjes, als dames langs de straten ziet wandelen ,
die in herberg of societeit de boeren hun rooden wijn ziet
drinkers of bij feestelijke gelegenheden champagne bestellen,
komt nochtans tot het besluit, dat in deze streken nog veel
welvaart en rijkdom moeten heerschen , maar die jaar op jaar
de " boerenboelgoeden " nagaat, welke bij tientallen aangekondigd worden in de couranten , en verneemt hoe menige hoer
bij den landheer ten achteren is, zal wel overtuigd worden ,
dat ook hier 't niet al good is, wat er blinkt.
M. E. v.

D. MEULEN.
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DE STIER CESAR.
Deze is geboren den eersten Mei 1872 op Piebema-state te
Pingjum , is van echt Friesch veeslag, zwartbont, en gekweekt
door den heer S. L. Hilarides , landbouwer aldaar. 30 Juni
1875 is hij op de tentoonstelling van het Nederlandsch Land14
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huishoudkundig Congres te Heerenveen bekroond met den eersten
prijs van f 59,—; 30 Juni 1876 verwierf hij op de tentoonstelling van hetzelfde congres te Amsterdam een diploma en den
hoogsten prijs van f 100. Hij is ingeschreven in het RundveeStamboek S 1, no. 14 , zaadspiegel 4e klasse le orde. —
Op 1 Mei 1877 werd hij aangekocht voor de som van een
duizend gulden door den slager S. W. Jager van Harlingen,
voor eene tentoonstellingsreis. De lengte van den inns of snuit
tot het begin van den staart of de stuit is 2.73 Meter, de
dikte achter de voorpooten 2.70 M. ; op het dikst om de pens
3.04 M.; hoogte 1.57 M. De zwaarte, gemeten te Groningen
door rijks-ambtenaren , wordt berekend op ruim WOO kilogr.
(Slagersmeting 2.55 M. dikte, 1.50 M. hoogte, 2.3 M. lengte )
De afbeelding is gemaakt naar de fotographie , een paar dagen
na Cesars vijfden verjaardag genomen.
H. S.

EEN FRIESCHE BOERENBRUILOFT.
Het is een fraaie, zonnige Meidag. Ziet ge daar op den
weg, die naar dat groote dorp leidt , die tiers of twaalf rijtuigen niet? Het voorste is een kapsjees, de overigen zijn kapwagens ; knappe spullen , mooi geschilderd en verguld, met
flinke paarden er voor. W at mag dat voor een optocht zijn ?
Vraag het eens aan die kinderen, die aan het einde van het
dorp den naderenden trein tegemoet zien; ge zult ten antwoord
krijgen : " Dat benne trouwers. n Bit wil zeggen : lui die te
trouwen rijden of reeds van zulk een rein terug komen. Het
laatste is hier het geval. Ge hadt misschien reeds vermoed dat
er zoo lets aan de hand was, omdat uit vele huizen en van
de in de dorpsvaart liggende schepen de vaderlandsche vlag
wappert, terwiji hier en daar groepjes menschen , manners en
vrou.wen door elkander,, op straat staan te praten. Deze zijn,
door de kinderen gewaarschuwd, even de deur uitgeloopen om
naar de ” trouwers, te kijken. Men zou gaarne zien, dat de
rijtuigen voor de groote herberg midden in het dorp even stil
hielden , maar men verwacht dit niet, want men weet , dat ze
niet ver meer van de plaats hunner bestemming zijn en van
't hoofddorp af, waar 't gemeentehnis staat , een omrit hebben
gemaakt. Het gezelschap heeft dus onderweg reeds jets p.
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bruikt en zal nog veel moeten gebruiken eer morgen vroeg de
dag aanbreekt.
Het rijdt dan ook in vollen draf het dorp door. In de
varrijdende sjees zitten bruidegom en bruid. Het glanzend
zwarte paard heeft rozen aan het hoofdstel en een oranjestrikje
op den staart. Het jonge paar is geheel in 't zwart gekleed.
De gezonde frissche kleur der braid , hare witte floddermuts
en dito halskraagje steken daar gunstiger bij af, dan het gebruinde gelaat en de door de zon gebleekte haarpunten des
bruidegoms, die misschien wel heden voor 't eerst van zijn leven
een fijnen cylinderhoed en een wit voorhemd met zwarte das
draagt. In de andere rijtuigen zitten de ouders en de verdere
familie der jonggetrouwden ; ook eenige andere bruiloftsgasten ,
die ter eer van het bruidspaar den rit hebben medegemaakt
om de voltrekking van het huwelijk bij te wonen.
In die groote mooie boerenplaats , daar aan den weg, niet
ver van het dorp , zal de bruiloft gehouden worden. Dit is het
ouderlijke huis der bruid , dat ze na de bruiloft zal verlaten ,
om haar man te volgen. Zoodra de rijtuigen daar zijn aangekomen , begeven ook de in het dorp en den omtrek genoodigde
bruiloftsgasten zich op weg, namelijk de getrouwde lui. Er is
ook jongvolk genoodigd, maar dat komt later. Het eerste gezelschap wordt ontvangen in de groote voorkamer van het woonhuis. Bruidegom en bruid hebben hunne eereplaats reeds ingenomen , in het midden achter de lenge , aangerichte tafel,
onder de bruiloftskroon , zijnde een hoepel, omwonden met
groen , bloemen en papierlovertjes, gekleurd en verguld , hangende aan vier koorden, die ook omvlochten zijn. Naast hen
zitten de wederzijdsche ouders, de vaders ter eenre , de moeders
ter andere zijde , en hieraan volgen de verdere familiebetrekkingen. Ook domine , wanneer daze onder de gasten behoort,
wat meestal het geval is, krijgt eene plaats aan de hoofdtafel ;
eene eer die ook wel aan meester to beurt valt. De overige
gasten plaatsen zich meer achteraf. Zijn er zusters , 't zij van
bruidegom of bruid , dan dragen die voor heden den titel van
bruidzusters en zijn verplicht aan tafel de konneurs waar te
nemen, bestaande in theeschenken , enz — Met thee wordt de
rij der genietingen geopend. De maunen rooken deftig uit lange
pijpen, en de nieuwe jonge echtgenoot is verplicht de bruidegomspijp te gebruiken, die de bruidzusters voor hem hebbvn
gereed gemaakt. 't Is eene Goudsche pijp , vrij wat langer dan
gewoon, waaro p fraai verheven werk is gevormd. Dit is, ge-
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loot' ik , meestal het fabriekmerk met de noodige ornamenten.
Dc steel is door de zusters omvlochten met bloempjes en papierenfranjes , — en op den kop prijkt een zilveren dop. Alles
heel mooi, maar voor 't gebruik is zoo'n feestpijp tamelijk
lastig, en meestal gevoelt een bruidegom zich er niet mee op
zijn gemak. En ronduit gezegd , hij loopt wel gevaar om er
met zoo'n stijf ornament een weinig automaatachtig uit te
zien. Is het gezelschap soms wat stemmig uitgevallen of
gevoelen de meesten zich niet vrij genoeg om hardop te
praten , dan kan zoo'n bruiloft gedurende de thee wel iets begrafenis-achtigs hebben. Vooral, wat niet zelden voorkomt , wanneer de ernstige zijde van 't huwelijk eens wordt besproken ,
en het snel vervliegen des tijds , ale bejaarde echtgenooten
opperen , hoe kart het nog maar schijnt geleden te zijn , dat
zij trouwden.
Is het theedrinken gedaan , dan begeeft het geheele gezelschap zich naar buiten, in den stal en in de sehuur,, om vee ,
huis en tuin eens in oogenschouw te nemen. Hierdoor wordt
aan de bedienden gelegenheid gegeven om het tooneel te veranderen voor het tweede bedrijf. Het gezelschap wandelt bij
groepjes hier en daar, en wanneer men denkt, dat de zaken
daar binnen in orde zullen zijn , zoekt de een na den ander
zijne plaats weer op. En nu komen ook de ongetrouwde gasten opdagen , jongelingen en meisjes , alien in de uiterste pronk.
Vroeger werd dit volkje wel bij paren genoodigd. leder jongeling had dan het hem toegedachte meisje van haar huis of te
halen, en nam bij de komst ter bruiloft dadelijk naast haar
aan tafel plaats. Voor zoover mij bekend , is dit thane weinig
of niet rneer in gebruik. — 't Was ook te veel in strijd met
het vrijheidlieveud karakter der Friezen , met een vrijster uit
te gaan , die men zelf niet had gekozen — en misschien (dit
kon althans zoo treffen) liever op een afstand zag dan in zijne
onmiddellijke nabijheid. En in zoo'n geval moest men zich toch
nog maar altijd houden alsof men pleizier had! — Maar wie
zijn die twee mannen , die daar nog achteraan komen? Zij
schijnen niet tot den gegoeden stand te behooren, hoewel ze
blijkbaar bun zondagspak aanhebben. Begrijpt gij dan niet wat ze
in dien groenen zak onder den arm dragen? leder eene viool.
Die twee mannen zijn de speellui, die de bruiloftsv:reugde zullen helpen verhoogen.
Het jongvolk wordt geplaatst in het tweede vertrek ; dit is
wel wat minder deftig , maar even ruim en zindelijk ale de
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voorkamer. 't Is het dagelijksche woonvertrek van den Boer.
Ze zijn daar best in hun schik , als jongens en meisjes onder
elkaar, afgescheiden van de getrouwde lui. In beide vertrekken zijn de tafels gelijk gedckt. Waarmede P — Ja, dat is nu
werkelijk een lust, alleen om het maar te zien. Op iedere tafel
staat een helderbianke zilveren brandewijns-kop, gevuld met
dikkc gesuikerde rozijnen en de zware zilveren lepel er boven
op. Dc goedgevulde kristallcn karaf staat er bij in gezelschap
van den suikerpot en de groote kom met geweekte rozijnen.
Verder ziet men , op presenteerbladen, krakelingen en in stukken gesneden koek, ook bier en daar een konfituur- of amandeltaart.
leder is weer behoorlijk op zijne plaats; op de rozijnen in
de zilveren koppen wordt brandewijn gegoten en — de van
ouds geliefkoosde Friesche feestdrank, meestal boertenderwijs
" brandewijn met boerenjongens " genoemd, gaat rand. 't Is
eene lepelkost, even als brij; van beide zegt men dan ook :
"t is eten en drinken van beide. " En nu is de tijd voor
't gelukwenschen daar. Ver de meeste gasten makers zich er
kort af, eenvoudig met de stereotype woorden : " Jonge lui, ik
wens jimme veel geluk en zegen in jimme huwelijk, " dat telkens door de jonge lui met een " dankje " wordt beantwoord.
Maar van domine en meester en enkele anderen , waar een
" schrandere kop " op zit, verwacht men meer. Domine is in
den regel de man voor dene godsdienstige toespraak en meester
voor een gedicht. Men gevoelt dat men daarvoor een ietwat
antieke meester dient te hebben. De toespraak van domine
wordt afgewacht; is die gedaan dan komt al spoedig nit den
boezem van 't gezelschap het voorstel om eens gezamenlijk te
zingen. Het lied waarmedc de zang geopend wordt is psalm
133, vers 3:
" Wear liefde woont gebiedt de Heer den zegen,
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid."
Er volgen meer psalmen, onder anderen ps. 128. Ook behoort er bij het lied van Hazeu:
" Gevoel, o iiiensch, wat waarde God u geeft,
Waartoe Hij u het leven heeft geschonken.
Hij wil in U het liefdevuur ontvonken
Tot Zijnen dienst, opdat gij eeuwig leeft."
Maar hoor ! het jongvolk zingt daar al bierpsalmen. Dat
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zijn vroolijke liedjes, soms wel een beetje lichtzinnig ook , afgewisseld door gepraat en gelach , zoo laidruchtig dat het in de
dakpannen klinkt. De tonen der strijkinstrumenten hoort men
daar al tusschen in. Onder de getrouwde lui schuilen ook wel
vroolijke snaken , die hunne pijpen niet lang in den zak kunnen houden. Dwaze liedjes uit de oude door komen er nu en
dan al uit, zoo als :
" Ik ben er die groene langstraatjes
Zoo dikmaals ten ende gegaan,
Dat ik mijn zoetliefje moest laten,
Dat hebbe mijn vrinden gedaan ," enz.
En dan weer :
Ik voer lest over de zee , ga je mee,
Ik voer lest over de zee;
Al met zoo'n houten lepeltje,
Lepeltje, lepeltje jop jop jop,
De stal (steel) brak mids aan twee " enz.
Het zingers wordt nu en dan afgewisseld door het voorlezen
van een very , aan de jonggetrouwden , soms ook aan hunne
wederzijdsche ouders gericht, of het voordragen, van eene aardigheid. De kop met brandewijn en rozijnen gaat ondertusschen gestadig rond , onder 't gebruik van koek of ander
zoet gebak. De gesprekken worden levendig en luidruchtig ;
vrouwen zoowel als mannen geven zich over aan ongedwongen
vroolijkheid. In de voorkamer heeft men 't niet eens vernomen , dat het jongvolk is vertrokken naar een ander lokaal en
wel naar de dorschvloer in de schuur. Hier is verlichting
aangebracht met hangende lantaarnen. De twee muzikanten
heeft men, elk op een stoel, boven op een voederkist of zoo
iets geplaatst , en het dansen van schotsedrie gaat lustig aan
den gang. Het kunstalent der violisten bepaalt zich hoofdzakclijk tot " kris , kras, tralala " ; maar men kan er op dansen — springen zoo ge wilt — en dit is voldoende. Men
heeft niet vergeten de brandewijn met rozijnen ook naar de
schuur over te brengen. Men moet toch nu en dan een hapje
uemen , men houdt immers niet alle dagen brniloft. Men vergeet
niet ook de muzikanten hun deel van den feestdrank toe te
dienen ; zij moeten immers harst op de snaren hebben. Voor
verliefde paartjes , die zich wel eens willen verwlderen , zijn
in de groote schuur ook wel schaduwrijke plekjes te vinden,
en onder al het ru:uoer wordt het niet eens gemerkt, wanneer enkelen zich eens even verwijderen. 't Zou me niets ver-
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wonderen of er komen uit deze bruiloft later weer andere voort.
Maar nauwelijks heeft het gezelschap voor begrepen wat daar
achter gaande is, of de groote meerderheid neemt het besluit
om een kijkje tc nemen in de danszaal. Enkele ouden van
dagen, die niet veel meer met al die gekheden op hebben, blijven
zitten. Maar nu wordt het daar in de schuar eerst een leventje!
Onder de getrouwden zijn er ook , die nog wel gaarne eens
vijf deuntjes willen schotsen. De jonggetrouwden nemen al
dadelijk deel aan den dans. En zelfs zij , die daar werkelijk
geen plan op hebben , worden door anderen gedwongen en
gedwongen om mee te doen , onder luidruchtig gepraat en gelach. Zoo geeft het een pleizier van je leven zoo niet. Niemand
houdt zich ten slotte meer terug om deel te nemen aan de
dolle pret. Zelfs de govert komt aan den gang, met getrouwden en ongetrouwden door elkander, — en nu kan men zich
maar verzekerd houden dat het hek van den dam is. De
govert is een rondedans. Een persoon wordt, in weerwil van
zijn tegenspartelen , door 't vrouwelijk personeel met vereenigde
krachten genoodzaakt om in 't midden te staan. Om hem
heen beweegt de gesloten kring, die tevens een bonte regel
is, zich in 't road, onder 't zingen van:
" Hier hew wij de Govert
Van dezen dezeu dans.
Ik zeg je, lieve Govert,
Steek uit je regterhand."
De Covert kiest uit den kring iemand van 't schoone geslacht, die hij bij zich in 't midden haalt. Het zingen gaat
zijn gang :
"Is dat jou liefste Janneke?
Is dat jou hoogste goed?
Ik weiisch dat gij het meisje
Geen overspel en doet.
Kom , geef haar dan een kusje
Vlak voor haar rooden mond.
Den eene moet gij kiezen
Den ander weer verliezen
As naar jou eigen sin:
Don er ilt en ik er in.,,
Die er 't eerst ingekomen is gaat er nu uit en neemt plaats
in den kring. Hetzelfde liedje wordt herhaald en dezelfde handeling volgt. Het meisje moet zich een vrijer kiezen, dien ze
na een oogenblik weer moet verlaten , en 't staat hem vrij
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weer eon ander meisje te kiezen. Dit kan herhaald worden
zoolang men er pleizier in heeft, en 't steekt daarbij zoo nauw
niet als een handvol spelden. Zooals ik zei, de getrouwden
nemen er met de ongetroawden deel aan , maar niet dan nadat zij hunne gewone bezadigdheid hebben afgelegd. Ook is
dit iets wat niet dikwijls wordt vertoond.
Eindelijk, als de opgewondenheid tan top gestegen is , wordt
er een oude manshoed voor den dag gehaald en op den grond
gezet. Vrouwen zoowel als mannen beproeven nu over dien
hoed te springen , en ieder wie dit onberispelijk doet bewijst
daarmede dat hij nog niet stapeldronken is. Voor hoogbejaarde
personen geldt het als een bewijs, dat ze nog ving en levenslustig zijn. In 't dagelijksch leven kan men zulke vroolijkc
oudjes soms hooren pochen : mIk ben nog zoo heel min niet ,
ik kan nog wel over den hoed, als 't wezen moet A,
Intusschen hebben de bedienden de feestzalen weer ingericht voor het derde en laatste bedrijf. Op de tafels vindt
men nu wittebrood en krentenbol , boter, kaas , ham en rookvleesch , — en er is koffie gezet. De gasten keeren nog eens
naar hunne plaatsen terug en doen zich te gced aan de opgedischte spijs en drank, die zich na zooveel drukte en beweging heerlijk laat smaken. Na afloop hiervan o atdekt men
dat het daglicht reeds is aangebroken en men dus zal moeten
scheiden. Men neemt afacheid van de jonggetrouwden en hunne
ouders, bedankt. hen voor het genotene en wenscht hun het
beste. Zoo zakken de getroawde lieden zachtjes aan of naar
hunne woningen. Maar het jougvolk? — — gad nog eens
met vernieuwden moed aan den dans , en Scheidt niet voor
's morgens zeven uur. En in 't naar huis gaan zeggen alien ,
— de getrouwden hebben 't ook gezegd, — dat dit eens een
echt pleizierige bruiloft is geweest.
En als ge nu diezelfde getrouwde lieden een paar dagen later
in hun huiselijk werk kondt zien, dan zoudt ge niet denken ,
dat die doodbedaarde menschen zoo uitbundig konden feestvieren.
WALING DYKSTRA.

EENE BOERENBEGRAFENIS.
Dat kleine dorpje daar,, op een terp midden in het land
gelegen, bestaande nit een kerk en toren met slechts weinige
huizen , is werkelijk een stil dorp. lemand moet er geboren en
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getogen zijn om het leven er niet erg eentonig en vervelend
te vinden. 1)e inwoners mogen dan ook van geluk spreken als
ze behoorlijk eensgezind : onder elkander zijn , wat helaas in
zulke dorpjes niet altijd het geval is. leder kent daar vrij
nauwkeurig de omstandigheden van alle dorpsgenooten en men
kijkt elkander dagelijks in de kaart met evenveel belangstelling
als een stadsburger de belangrijke kwesties van den dag in de
couranten nagaat. Als middel tegen de verveling maken vooral
de vrouwen nog al eens gebruik van kwaadspreken , en —
't hapert nooit can overdragers ! Allicht waait er iemand eens
iets in de ooren wat " die en die,/ van hem of Naar " gerabbeld " heeft, en er ontstaat twist, die eene langdurige veete
ten gevolge kan hebben. Meestal echter wordt de vrede tamelijk
spoedig weer hersteld, door de behoefte die men gevoelt aan
elkanders omgang en hulp , bij allerlei dagelijks voorkomende
omstandigheden. Zoo glijdt daar het leven heen ; de eene dag
is aan den ander tamelijk gelijk. Nu en dan wordt toch ook
die eentonigheid eens afgebroken door iets buitengewoons en
niet het miust wanneer er eene voorname boerenbegrafenis zal
plaats hebben, eene plechtigheid die onder de kleine dorpsbevolking wel degelijk tot de zeldzaamheden behoort.
De oude boer daar op die gansch niet nieuwerwetsche plaats
is overleden. Het is geen treurig sterfgeval , want de man was
oud en afgeleefd , zijue kinderen zijn alien getrouwd en in eigen
zaken. Hij is altijd een der rijkste en aanzienlijkste boeren nit
den omtrek geweest. V(54r '48 , toen de grietmannen nog bestonden , was hij reeds assessor en later gedurende vele jaren
wethouder der gemeente. Verder was hij kerkvoogd van het
dorp , oudlid van den kerkeraad , van de schoolcommissie, het
collegie van zettcrs , van het polderbestuur , enz. enz. Hij laat
zijnen kinderen beste landerijen en veel geld na , en zij hebben
nu gemeend hem op echt degelijke , Friesche manier de laatste
eer te moeten aandoen.
De leedbidder is in de vorige week een dag of drie op reis
geweest en heeft een goed gedeelte van Friesland afgeloopen
om de ver en nabij wonende familiebetrekkingen van den overledene ter begrafenis te noodigen. De leedbidder is iemand ,
die de vaste gebruiken , wior en bij eene begrafenis in acht te
nemen, aismede de geijkte termen , bij het leedbidden te bezigen,
nauwkeurig moet kennen en te gelijk de vereischte handigheid
bezitten om alles met ongedwongene losheid nit te voeren ; ook
de noodige bespraaktheid , om aan de menschen , die hij in
15
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zijne functie bezoekt, behoorlijk verslag te kunnen geven van,
de laatste ziekte des overledeneu , het gemoedsbestaan der nabestaanden met betrekking tot het verlies , met de daarbij behoorende omstandigheden. In de meeste dorpen is wel een
voor dit werk geschikt persoon te vinden. Meestal is het een
schriftgeleerde schoenmaker of snijder,, een marskramer of
bollenventer,, altijd iemand van den geringen stand, die aan
zoo'n leedbidderij een buitenkansje heeft.
Iemand per brief eene bekendmaking van overlijden te doen
toekomen , dat ken gaan bij een Frieschen boer die zich aan
den ouden regel houdt ; eene uitnoodiging ter begrafenis per
brief werd nog voor korte jaren in deftige boerenfamilies
voor ongepast gehouden. Hiervoor moest de leedbidder worden
uitgezonden. Sedert echter het verbeterde brievenvervoer is ingevoerd. , is een echte , ouderwetsche boeren-leedbidder langzamerhand eene zeldzaamheid geworden. Voor de begrafenis van
dezen ouderwetschen boer moest men nog zoo iemand hebben.
Op den dag van het overlijden werd hij aan het sterfhuis
ontboden , en nadat hij de hem opgegeven adressen op een
lijstje had geschreven, begon hij zijn gewichtig werk. Als milk
een man in functie is ziet hij er altijd eenigszins geestelijk nit, al draagt hij geen hoogen gesluierden hoed en al
steekt hij niet van top tot teen in 't zwart laken, gelijk
de lijkboden in de stad. Als hij in zijn stemmig zondagspak
met hoed en stok het dorp verlaat om uit leedbidden te pan ,
wordt hij met geheel andere oogen beschouwd als wanneer hij
in zijn dagelijksch gewaad met de handen in de broekzakkeu
over strut kuiert. Ook de menschen , die milk een bode
des doods aan huis krijgen , beschouwen hem met zekeren
eerbied en onthalen hem op allerlei nat en drool;. Het zoude
als eene soort heiligschennis worden beschouwd ,, zoo iemand
het waagde een leedbidder te laten vertrekken zortder hem iets
ter verkwikking te hebben aangeboden.
Terwijl nu de man de rondreis deed, werd zijne vrouw aan
het sterfhuis als helpster in dienst genomen , omdat ook zij
er voor bekend staat , dat ze , evenals haar man , voor zoo
iets bijzonder geschikt is. Behalve dat het geheele woonhuis
gereinigd moest worden , waren er ontelbare andere taken te
regelen en te beredderen , om de groote begrafenis haar beslag
te geven. Want groot zal de begrafenis zijn. Met alleen de
naaste, maar ook de verre bloedverwanten zijn tot de plechitigheid gebeden, behalve nog vele goede kennissen uit het
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dorp en van elders , te zamen misschien wel meer dan honderd personen. Doch men heeft gerekend dat er wel eenigen
zullen wegblijven en daarom bij den bakker voor negentig
personen " leedgoed " besteld.
De 0 voorgang v bij eene begrafenis is gewoonlijk het werk van
den predikant. Bij gebreke van dien of ook wanneer men hem
uit hoofde zijner godsdienstige richting niet verlangt, wat niet
zelden het geval is, wordt bij voorkeur iemand gekozen die
eenige godsdienstige kennis bezit en vooral goed bespraakt
moet zijn. Want hij is niet alleen geroepen om achter het
lijk, op reis naar en om het kerkhof voor te gaan , neen, —
wil hij de algemeene goedkeuring wegdragen , dan houdt hij,
eer het lijk ten huize uitgedragen wordt , eene ernstige toespraak bij de kilt. Vervolgens , als de stoet aan het sterfhuis
is teruggekeerd , moet hij voorgaan in het bidden en danken
en het voeren van stichtelijke gesprekken. Bij deze begrafenis
verzocht men tot den voorgang niemand antlers dan den ouden
predikant van het dorp , die misschien geen tien jaar jonger
is dan zijn overleden oud-ouderling, — alsmede zijne echtgenoote ; want ook de vrouwen moeten bij de begrafenis eene
voorgangster hebben.
De dag der begrafenis is thane aangebroken. Ten tien are
zijn de genoodigden verzocht te komen , en elf uur zal men
het lijk .aantasten. " Op zulk een dag nu is het geheele dorp
uit zijn ()tide doers. Bijua alle ingezetenen staan op de eene
of andere wijze met de begrafenis in betrekking , en de weinigen die er niets mee te maken hebben, kunnen toch niet
geregeld aan hunne bezigheid blijven , omdat er gedurig iets
v oorkomt , dat hunne aandacht van het alledaagsche werk aftrekt. Tamelijk vroeg in den morgen heeft men reeds den
bakker met zijn knecht het dorp zien uitgaan , beide beladen
met een juk , waaraan twee groote korven hingen, opgevuld
met wittebrood en krentebollen , om aan het sterfhuis te worden geleverd. Menig eetgrage voorbijganger uitte Op het zien
van dien voorraad den wensch , daar eens mee in te mogen
snijden. De timmerman moest een praamslading schamels en
planken bezorgen , die voor zitplaatsen zullen dienen. Niet al
die inenschen toch, die verwacht worden , kan men stoelen
aanbieden , al heeft men zich ook daarvan reeds ruim voorzien.
Het ontbrekende tafel- en keukeugereedschap voor dezen dag
is bij de buren geleend. De winkelier, tevens tapper, moest
koffie, thee, kandij , tabak , pijpen, enz. leveren. Het een zoo-
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wel als 't ander veroorzaakt in het dorp eene buitengewone
bedrijvigheid.
De naaste buurman is verplicht een hooiwage a met twee
paarden te schikken, met een voerman er bij. Het gebruik
laat niet toe , dat de overledene met eigen rijtuig naar 't
kerkhof wordt gebracht. In den regel moeten de andere buren
ieder een man leveren ; maar hier is een buitengewoon zware
lijkkist te vervoeren, daarom heeft men uit ieders huis twee
gevraagd. Welnu , geen knecht of arbeider die van daag niet
gaarne- •urenplichts, wil does ; ze weten immers, dat er
hier iets aan hangt, meer dan gewoon. Tegen elf uur staat
de voor lijkwagen bestemde hooiwagen , met twee paarden bespannen , reeds op het erf,, en de buurmannen 1) verzamelen
zich voor de lijkdeur. Dit is de hoofddeur van het huis,
maar ze wordt niet anders geopend , dan alleen wanneer er
een lijk moet uitgedragen worden 2). De kleinsten en zwaksten uit den hoop heeft men naar den toren gezonden om de
klokken te luiden.
Van lieverlede komen de genoodigden aan het sterfhnis ; de
verstafwonenden per as. De naaste familiebetrekkingen worden
ontvangen in de kamer waar het lijk staat. Zij nemen plaats
rondom de kist, aan Wier hoofdeinde de oudste kinderen van
den overledene zitten. Ook zijn daar -twee plaatsen open gelaten voor domine en juffrouw, die wel het laatst van alien
zullen komen. Er is slechts zeer weinig licht in deze kamer.
Zoodra de oude man den adem had uitgeblazen zijn de vensterluiken gesloten , slechts zooveel licht doorlatende als noodig
is om de voorwerpen in de kamer eenigszins te kunnen onderscheiden. De spiegel aan den wand is met een zwarten
doek overtogen , om het beeld van de lijkkist niet, te kunnen
terugkaatsen. Dit een en ander moet zoo blijven tot Filen met
het lijk is vertrokken. De " uiterlijkek (verre) familie en de goede
vrienden nemen plaats in de audere vertrekken. Zoodra domine
en juffrouw zijn aangekomen beginnen de vrouwen zich voor
de reis gereed te maken door het omslaan van het zwarte
regenkleed, ' dat hoofd en schouders geheel bedekt.
De dorpsklok heeft elf uur geslagen. Nu begeven zich de
1) Niet buurmannen. Buurmannen klinkt deftiger; men hoort deze
benaming ook niet anders dan bij gelegenheid eener begrafenis.
2) Onze moderne boerenwoningen hebben geen lijkdeur; bij velen
wordt eater de hoofddeur ook al weinig gebruikt.

EENE BOERENBEGRAFENIS.

173

buurmannen door de lijkdeur naar binnen, de naastbijwouende
voor, volgens een bepaald gebruik Met de pet in de hand
aan den ingang der kamer gekomen , zegt hij nauw hoorbaar :
, Vrinden , de ure is verloopen , benne er ook nog meer vrinden te verwachten ?,, Deze vraag wordt door den oudsten zoon
van den overledene beantwoord met kortaf: ,Neen. " En nu
kunnen de buurmannen overgaan om " het lijk aan te tasten."
Het eerste wat ze doen is het deksel halverwege van de kist of
te schuiven . ten einde de nabestaanden in de gelegenheid te
stellen den overledene nog Bens te zien. Hoewel de meesten
dit reeds dadelijk bij hnnne aankomst hebben gedaan , dringt
men echter nogmaals rondom de kist om voor 't laatst afscheid
van den voor altijd heengaanden te nemen. Sommigen misschien ook om te zien hoe mooi de kist van binnen bekleed
is met fijn wit lijnwaad , met zwart lint in de hoeken en aan
den bovenrand Zoo iets toch ziet men alleen bij lui die 't
ruimschoots kunnen betalen.
Nu begint de predikant zijne toespraak, nadat het geheele
gezelschap is opgestaan en de vrienden uit de andere vertrekken
zich zoo dicht mogelijk voor den ingang der kamer opeen
hebben gedrongen. Hij schetst de deugden van den overledene
en herinnert in de eerste plaats den kinderen hoeveel zij aan
hunnen besten vader te danken hebben, die zoo lang voor hen
mocht bliiven leven ; verder hoeveel goeds de overledene als
eerste man van het dorp en als lid van het gemeentebestuur
heeft gedaan ; -- ook hetuigt de grijze spreker, dat hijzelf een
waarde vriend en achtbaar gemeentelid in den ouden man heeft
verloren , euz. Hij eindigt met een gebed.
Al mag , gelijk reeds gezegd is, dit sterfgeval minder treurig
genoemd worden dan vele anderen , deze laatste oogenblikken ,
gedurende de ernstige toespraak, zijn toch plechtig en indrukwekkend , vooral voor de naaste betrekkingen. Men hoort dan
ook van onder de regenkleeden der vrouwen een laid gesnik
en in de oogen van krachtvolle mannen ziet men tranen. De
nabestaanden wijken weer eenigszins terug om de buren ruimte
te geven. Deze gaan over tot het sluiten der kist , en weldra
verkondigt het gekrijsch der schroeven , die in het deksel worden
gedraaid, dat de overledene voor immer gescheiden is van , zijne
betrekkingen en van het gewoel der wereld. Vervolgens wordt de
kist, omhangen met het baar- of kistkleed, uit dik zwart laken
vervaardigd , het huis uitgedragen en op den wagen geplaatst.
Twee vrouwei van de naaste familie nemen plaats op den lijk-
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wagen v66r de kist. Ook andere rijtuigen zijn ingespannen,
vooral ten behoeve van doming en juffrouw en de zwakste
vrouwen, om naar het dorp te rijden. Weldra zet de trein zich
in beweging. De buren loopen aan de Wen van den stapvoets
rijdenden wagen, daaraan volgen de andere rijtuigen en vender
een hinge sleep van "begrafenisvolk,", — nu echter nog niet
zoo streng volgens rang van familiebetrekking en ouderdom als
dit bij het om 't kerkhof gaan behoort te geschieden. Het
zwaarmoedig gelui der klokken in den dorpstoren galmt over
de vlakke velden en draagt niet weinig bij om het indrukwekkende van de plechtigheid te verhoogen. Aan den ingang
van het kerkhof gekomen wordt de kist door de buren van den
wagen getild en op de lijkbaar gezet. En nu begint de eigenlijke
lijkstaatsie. Op de schouders van een achttal krachtvolle mannen wordt het lijk rondom het kerkhof gedragen , gevolgd door
den stoet van zwartgekleede maunen en vrouwen , die het
kleine kerkhof bijna geheel in de rondte inneemt. De dorpsbewoners zijn gedurende deze plechtigheid alien op de been.
De bescheidensten houden zich binnenshuis en vergenoegen zich
met door de vensters te kijken ; de meesten echter volgen op
meerder of minderen afstand den trein naar het kerkhof om
alles nauwkeurig op te semen. Men vraagt elkander wie deze
is en wie die , en beoordeelt of ieder voegzaam gekleed is of
wel naar den regel op zijne plaats loopt. Sommigen houden
zich bezig met het begrafenisvolk te tellen, wat h ier een totaal
geeft van ruim negentig persouen. Een oud man maakt de
opmerking dat het yolk bij 't rondgaan om het kerkhof
utsjispelt; " dit wil zeggen , dat sommigen nu en Ian ter regter
of ter linkerzijde al loopende buiten de rij wijken , en volgens
denzelfden ouden man is dit het voorteeken van: spoedig weer
eene begrafenis op dit kerkhof.
De dragers zetten een paar malen de baar met het lijk op
den grond om zich even te verpoozen , waardoor natnurlijk
de geheele stoet wordt staande gehouden. Bit duurt telkens
slechts kort, en nadat de optocht eenmaal het pasgegraven graf
is voorbij gegaan, is men weder daarneyens gekomen. Be buren
zetten nu de baar naast het graf en maken aanstalten om het
lijk in den schoot der aarde neder te laten. Zij gaan echter
tot dit werk niet over, eer elk der nabestaanden even in het
graf gekeken heeft. Vervolgens blijven de vrienden in eerbiedige
houding staan , totdat de grafkuil met aarde gevuld is , als
wanneer de buren de spaden in den grond steken en , ten teeken
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dat het werk volbracht is , hunne petten afnemen. Hierop gaat
de trein nog eenmaal het kerkhof om en begeeft zich dan veer
naar het sterfhuis. De buurmannen volgen mede derwaarts ;
ook zij zijn uitgenoodigd om tot loon van hunnen dienst deel
te nemen aan het begrafenisrnaal.
De bedienden in huis hebben intusschen alles in orde gebracht.
In alle vertrekken , van de voorkamer af tot den veestal toe,
zijn lange tafels aangericht met zitplaatsen er bij. Op ieder
dezer tafels prijken op geringen afstand van elkander een aantal
kleine piramiden , samengesteld uit twee krentebollen en een
wittebrood, benevens bolletjes boter en blokj es Hollandsche
zoetemelksche kaas. Deze lekkernij wordt door Friesche boeren
alleen bij zeer buitengewone gelegenheden gebruikt. Ook lange
pijpen en tabak voor de mannen heeft men in gereedheid , alsmede kommetjes voor koffie, de drank die bij het maal gebruikt
zal worden. In de voorkamer, waar het daglicht nu weer vrijen
toegang heeft, staan de mooiste tafels en stoelen voor zitplaatsen , daar verzamelt zich de naaste familie, met doming
en juffrouw aan het hoofd. In de andere vertrekken , waar men
voor 't meerendeel op ruwe banken bij ruwe tafels moet zitten ,
nemen de meer verwijderden plants, terwijl de buren fatsoenshalve in den stal gaan zitten. Hierbij wordt echter geene bijzondere
nauwgezetheid in acht genomen ; ieder voorziet zich van plaats
zoo goed hij kan. Lezers uit den vreemde gelieven te weten,
dat een Friesche koestal in den zomer zindelijk en frisch genoeg
is om er in te eten en te drinken.
Met het rooken van een pijp tabak door de mannen wordt
het tooneel geopend. Weldra worden hier en daar levendige
gesprekken aangeknoopt, waarbij de laatste levensdagen van den
overledene en de door domin g gehouden toespraak de hoofdonderwerpen zijn. Maar dit duurt niet lang; de bedienden komen
berichten, dat doming zal gaan bidden. Vele zich buiten de
voorkamer bevindende belangstellenden dringen zich weer in den
gang voor de geopende deur der voorkamer opeen , om het
gebed te kunnen hooren. De meesten echter blijven op hunne
zitplaatsen , wel wetende dat zij toch niet dicht genoeg bij
kunnen komen om iets van 't gebed op te vangen ; zij vergenoegen zich met hunne pijpen neder te leggen en de hoeden
af te zetten. Niet zoodra heeft men 't bericht ingewonnen , dat
het bidden gedaan is , of de messen worden getrokken en men
valt op den uitlokkenden voorraad aan. Het ernstige van de
plechtigheid moge bij de allernaaste bloedverwanten en de gasteu
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in hunne onmiddellijke omgeving den eetlust eenigszins beteugelen , over 't algemeen merkt men dit niet op, Met eenen
ijver die doet vermoeden dat deze menschen een paar dagen
hebben gevast en in de meening verkeeren dat ze niet genoeg
kunnen krijgen , worden de dikke stukken , degelijk geboterd
en gekaasd , naar binnen gezonden Sommigen , van goede zakmessen voorzien, doen tusschenbeide de moeite om al eten de
ecn bol in stukken te snijden , opdat het werk onafgebroken
kunne voortgaan. Nu en dan gebruikt men een kommetje koffie
als ter doorspoeling , maar men schijnt er blijkbaar niet op
gesteld om met het gebruik van dit alledaagsche vocht , evenmin als met veel spreken , den tijd te verbeuzelen. Eten is nu
de hoofdzaak. Binnen weinige minuten is de voorraad, die
aanvankelijk op de tafels prijkte , verorberd ; doch de bedienden ,
waarover de leedbidder en zijne vrouw het opperbevel voeren, zorgen dat men niet behoeft te wachten. Zij hebben handers vol werks
om de bressen , die er gemaakt worden , telkens weer aan te
vullen. Vooral de krentebollen zijn gewild. En deze krentebollen
moest ge eens zien als ze worden doorgesneden ! 2;e zijn letterlijk zwart van binnen. Eigenlijk zijn 't maar klompen krenten ,
vermengd met kaneel , gehakte sucade en oranjesnippers , door
middel van deeg aaneengehecht. De buitengewone graagte in
het eten merkt men inlet alleen op bij dezalken , waarvau men
denken kan dat ze zich dagelijks zuinig moeten behelpen en
zelden iets te genieten krijgen dan seer eenvoudigen mageren
kost. Waarlijk niet; de goedgevleeschte boeren en boerinnen
gaan de andere gasten uitmuntend voor en laten , als 't ware,
eens eventjes zien waaraan ze hunne breede corpussen en welgevulde glanzende wangen te daiiken hebben.
Zeker zullen niet velen mijner lezers het erg betreuren ,
wanneer ik zeg , dat zulk eene ouderwetsche bocrenbegrafenis
thans zeer zelden meer voorkomt. In vroeger jaren heb ik er
meer dan eens eene bijgewoond.
Als doming de verzekering heeft erlangd , dat het eten voor
goed gedaan is, houdt hij een dankgebed. Hierop worden weer
de pijpen opgestoken en gaat men de een na den ander opstaan,
om buitenshuis zich een weinig te vertreden. Sommigen wandelen rondom het huh om alles eens op te nemen , terwij1
anderen zich in groepjes verzamelen en allerlei gesprekken
houden. Het laat zich denken dat onder zulk ,een groot gezelschap onderscheidene godsdienstige richtingen vertegenwoordigd zijn, en velen Ineenen op een dag als deze hoofdzakelijk
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over geestelijke onderwerpen te moeten spreken. Eene plattelandsbegrafenis zonder redetwisten over geloofszaken behoort
dau ook haast tot de zeldzaamheden en een predikant mag zich
gelukkig rekenen , wanneer hij op zulk een dag niet lastig
gevallen wordt met uittartende vragen van orthodoxe wijsneuzen, over theologische versehilpunten.
Is bet gezelschap weer binuen gekomen en ieder te stoel en
te bank, dau wordt er thee gedrouken , waarbij al weder zeer
drukke gesprekken van allerlei aard worden gevoerd. 't Begint
echter reeds zachtjes aan naar den avond te loopen en de verstafwonende gasten maken zich gereed om te vertrekken. Bevinden deze zich niet in de voorkamer, dan gaan ze even naar
binuen om afscheid te nemen van de familie, ze te bedanken
voor het genotenc en verder alle achterblijvenden goeden avond
en het beste te wenschen. Na de thee wordt den gasten niets
meer aangeboden. De een na den ander vertrekt, ook domine
en juffrouw. Ten slotte blijven alleen de wettige erfgenamen
van den overledene achter om nog Bens met elkander te praten
over familiezaken.
WALING DYKSTRA,

NAAR „BLAAUWHUIS."
Die in de omstreken van Bolsward toeft, mag niet verzuimen een
tochtje te maken naar het kleine dorpje Blaauwhuis , een
gehucht behoorende bij Westhem , in de gemeente Wijmbritseradeel. Die haast heeft neme een rijtuig en is er in een
half uur; die wat meer tijd heeft, zette zich in de Workumerbarge en vare mee tot Tjerkwerd , om vandaar langs
een landpad wandelend het gehucht te bereiken in iets meer
dan een half uur. In eon barge? ! Ja waarlijk, men neme de
proef gerust. Ge zit op goede kanapes, het schip is niet zoo
ruin als dat naar Leeuwarden, mar toch ge ziet aan alles
dat ge u bevindt op een druk veer en -air alles degelijk is
ingericht. Maar bedenk ook dat de Ill't vail dit veer, die aan
Bolsward behoort , is verpacht voor f675 's jaars waarvoor
echter de stad verplicht is de barge te onderhouden , terwijl de
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tollen langs den Leeuwarder trekweg f 300 's jaars opbrengen.
Op sommige dagen gaan drie barges heen en terug en toch
zult ge zelden 't treffen, dat niet alles goed is bezet , wel een
bewijs van het drukke verkeer, dat er is tusschen ]Bolsward en
den Zuidwesthoek , en hoe treurig het is dat de vastgestelde
spoorweglijn niet aeze richting neemt over Bolsward naar
Sneek, maar van Stavoren langs Hinlopen , op vele plaatsen
door moerassige streken loopt met geringe bevolking.
Die echter boven rijtuig en barge een frissche wandeling
kiest, volge den trekweg naar Tjerkwerd. 't Is een heerlijke
lente-morgen , links stroomt de vaart , 't waait een tamelijke
kuelte en 't is een genot om te zien , hoe telkens en telkens
weer een schip ons tegemoet komt, terwijl de zeilen in top
zijn en het water vroolijk opspat aan den voorsteven en langs
de zijden ruischt. Rechts en over de vaart strekken zich de
heerlijke weiden nit. Nog slechts hier of daar dartelt wat
jong vee , maar toch is 't druk en woelig overal, want 't vogelenkoor geniet in ruime mate, zorgt voor zijn voedsel en
tjilpt of fluit of zingt. Dicht bij de stad huppelen de gezellige
muschjes rondom onzen voet , verder op vergezellen ons de
nijvere spreeuwen , wier glanzende veeren schitteren in het zonnelicht, hoor, daar zingt al stijgend omhoog , de leeuwerik zijn
opwekkend lied, over mijn hoofd zweven een paar houtduiven
die vroolijk kirrend, wellicht een tocht gaan maken naar de
bosschen van het Gaasterland, daar stijgt uit een greppel een
kievit omhoog en laat de gruto , hier ” schrier" genoemd zijn
naam steeds al jubelend hooren , ginds wandelt langs een slootkant een reiger statig voort en bij herhaling wordt 't oog
geboeid door de allerliefste blanke meeuwtjes met hun licht
grijze vleugeis en scherpziende oogen , die in hun " strijd om
't leven" over vaart en sloten zwieren , om, al fladderend en
starend op een punt in 't heldere water, plotseling neer te
schieten op hoop van een lekker aas. Waarlijk men moet al
zeer naargeestig gestemd zijn of traag van geest, om door dit
alles niet opgewekt te worden en vroolijk gestemd.
Ongemerkt zijn we, bij zooveel wat ooze aandacht boeit de
derde ,, tille,, (ophaalbrug) genaderd en zijn we in het kleine
maar nette Tjerkwerd; we hebben een deel der uitgebreide bezittingen rondom ons , weleer het eigendom van het eens zoo
schatrijike en machtige geslacht der Cammingha's. Zij beweerden dat ze van Sneek tot hier steeds over hun eigendommen
liepen en noemden zich niet zonder trots Nde souvereinen van
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Ameland " , omdat zij ook daar alleen heer en meester waren
Intusschen is in deze streken hun grootheid voorbijgegaan en
meldt nog slechts een graftombe van 1667 , die in 1809 wet
wat pleisterkalk is gerestaureerd, in de deftige dorpskerk , dat
ook hier eenigen rusten van dat oud-adelijk geslacht.
We houden ons echter niet langer hier op , maar slaan
rechts het landpad in , dat ons naar de nieuwe gothische
kerk to Blaauwhuis voert. Wij bevinden ons thans in een
polder ; rechts Wr ons uit verheft zich een tamelijk hooge dijk
en gelijk straks blijken zal , heeft deze een breede kruin. Wij
wandelen voorbij de drie jonkershuizen , groote stinzen, waar
vroeger edelen moeten hebben gewoond en waamin twee nog
omringd zijn door de oude breede grachten. Nu zijn er geen
adelijke jonkvrouwen rneer, geen jonkers gaan van hier ter
jacht of vischvangst , 't zijn alien weelderige landsouw en en
het Sensmeer, dat aan gindsche zijde des dijks zich uitstrekte
tot Greonterp, is sints 1633 veranderd in vruchtbare beemden.
Op best land, zooals hier, kan de boer per hectare een koe
laten weiden, jong vee er onder berekend en kan hij rekenen
dat zijn kostbaar vee hem daags van 6-8 liter melk geeft,
terwij1 elke 20 liter hem 6 hectogram boter verschaft en
1/2 kilogram kaas , natuurlijk gemiddeld berekend.
Intusschen hebben wij de kruin van den Hemdijk bereikt,
die nu met grind bevloerd is; wij zijn de Senshuizen voorbijgegaan, die vroeger aan den oever des meers lagen en bereiken
weldra het kleine gehucht van weleer. Van weleer — want nu
is 't werkelijk een dorp geworden van stellig 250 inwoners ,
een aanzienlijke kom is gevormd , steeds worden nieuwe huizen
gebouwd en de geheele bevolking is katholiek, met een enkele
uitzondering.
In vroegere eeuwen stond hier slechts een enkel huis van
beteekenis en dit , het contributiehuis, met blauwe pannen gedekt, heeft den uaam aan deze plaats gegeven. Er wordt verhaald dat katholieken nit Bolsward na de hervorming hier een
schuilplaats kwamen zoeken tegen de vervolging, dat de vermomde en vogelvrij verklaarde priesters , waaronder de pastoor
van Tjerkwerd, die dan hier dan daar zich verstak , aan hen
hun zorgen kwameu wijden. Dit contributiehuis werd tusschen
1662-89 tijdens het pastoraat van Jacob Ketelaar aan de r. k.
gemeente verhuurd en in 1780 door deze aangekocht. Tot in
1718 heeft zij zich, tot het houden der godsdienstoefenin.gen ,
beholpen met de schuur die btj het huis behoorde , toen werd
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't eerste kerkje tegen het Heerenhuis gebouwd en dit vervangen in 1784 door een grootere , die nu tot parochiale school
is ingericht. — Steeds nam het getal der inwoners toe, vooral
nadat het meer was ingepolderd , sints 't eind der vorige eeuw
werd 't eene zelfstandige parochie en woonde de priester in
zijn pastorij , totdat pastoor G. J. Evers het grootsche denkbeeld opvatte , om uit liefdegaven der gemeente en van andere
belangstellende katholieken , op een nieuwe plek grond eene
statige kerk to doen verrijzen met eene daaraan verbonden
pastorij , terwij1 een liefelijke hof en uitgebreide doodenakker
daarbij zijn aangelegd.
Aan de noordzijde is het kerkhof, en hoewel diet eerst sints
1870 in gebruik is , liggen hier reeds tal van lijken begraven
en is, op katholiek standpunt volkomen begrijpelijk , deze geheel gewijde plaats een geliefkoosde plek voor velen. Tegenover het breede middenpad is een verhevenheid van het terrein ,
beeld van de Calvarie of hoofdschedelplaats , waarop zich een
kruis verheft , met den " gekruisigde,, en ter weerszijden op het
voetstuk Maria en Johannes. Hier lezen wij twee opschriften ,
het eene :
Ik ben de verrijzenis en het leven ;
die in Mij geloofd zal hebben al is hij ook
reeds gestorven zal leven ;
het andere:
Wees gegroet o kruis, onze eenige hoop,
waaraan het heil der wereld heeft gehangen.
Hier is de grafkelder der geestelijkheid. — De kerk is gebouwd naar het ontwerp van den architect P. J. H. Cuypers,
onder toezicht van den heer C. H. Peters. Evenals de overige
kerken die door denzelfden bouwmeester in deze provincie zijn
gezet, is zij in den gothischen stijl en wel eene kruiskerk met
transepten en zijbeuken. De eenige toegang van buiten is onder
den slanken toren ; een trap ter rechterzijde iu het voorportaal voert naar het zangkoor, waar een eenvoudig orgel staat,
het eenige dat nog niet in overeenstemming is met de rijke uitvoering van al het overige; ter linkerzijde is de kleine doopkapel
met een zeshoekige doopvont, bewerkt naar het ontwerp van
den bouwmeester der kerk, en met het omschrift : Baptizantes
eos in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. (Doopende
hen in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes).
De kerk is verdeeld in vijf traves, boven het kleine transept
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is het tongewelf keurig geschilderd ; overigens is het kruisgewelf van Friesche gele klinkers. De steen is overal in zijn
eigen vorm en kleur gelaten, de ribben van 't gewelf zijn van
zandsteen. De veertien statien zijn op niet onverdienstelijke
wijs geschilderd. De eikenhouten banken en biechtstoelen zijn
in overeensteinming met den rijken bouw der kerk : zij zijn
versierd met dierenkoppen van fantastischen vorm en met spreukbanden , en evenzoo is de preekstoel fraai bevierkt. Aan de oostelijke zijmuren van het kruis zijn twee altaren aangebracht. Tegenover den preekstoel is een gedenksteen van de kerkstichting.
Daarboven staat de patroon der kerk, de triumfeerende S. Vitus;
beneden ligt verslagen keizer Diocletiaan, ale het zinnebeeld
van de zegepraal door het christendom op het heidendom behaald.
Het altaar en de muurvlakken zijn prachtig gepolychromeerd.
Het presbyterium is met engelsche tegels geplaveid en het plant= met ceder-, palissander- en eikenhout ingelegd. Het hoofdaltaar is gebeeldhouwd uit fransche steep , aan beide zijden
van den altaarstip zijn twee voorstellingen in bas-relief uit het
0. T., maar bovenal heerlijk schoon, ook om de uitdrukking ,
zijn de beelden ontleend aan het N. T., die in voile figuur uit
de zandsteen gehouwen en geplaatst zijn op de hoogte van de
mensa altaris of de offertafel. Daarboven verheft zich een baldakijn van eikenhout.
Wij staan hier in een heiligdom , waar eene verzameling is
van kunst op velerlei gebied, die men waarlijk niet zoeken
zou in een betrekkelijk afgelegen oord dezer provincie, eene
verzameling, die onzen zin voor het schoone aangenaam aandoet en op zichzelf volstrekt niet behoeft to beletten , dat de
geest opklimt tot het eeuwige goede, tot den oneindigen , heiligen geest.
M. E. v. D. MEULEN.

OLDECLOOSTER EN MENNO SIMONSZ.
Ook in deze dagen bloeit de Roomsch-katholieke gemeente
binnen Bolsward. Zij heeft er twee kerken en een gesticht ,
waarin onden van dagen verpleegd worden en eene bewaarschool is; bovendien is er een lagere school, die de gemeente
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onderhoudt en in bloeienden toestand verkeert. Een groot deel
van den omtrek behoort tot deze gemeente.
Toch is zij niet wat zij was voor de hervorming. Niet alleen
had zij toen tal van kerken en kloosters binnen de stad maar
daarbuiten was het Oegeklooster,, dat de Proostdij van Schillaard
werd genoemd, dit lag een weinig ter zijde van den Sneekerweg
aan de Hartwerdervaart , dear, waar nu de buurt Terlet is en de
kapitale boerenplaats , die, steeds vergroot, nog altijd den naam
draagt van het " huuske Tenet.. Doch bovenal belangrijk was
't Oldeclooster, ook Bloemkamp genaamd , naar een zeer bloemrijke tramp , die in de nabijheid lag; dit was iets herder van
de stad verwijderd , ook in de richting van Hartwerd. Hier was
een niet onaanzienlijke kruiskerk en een aantal klooster- en
nevengebouwen. Om een denkbeeld te geven van het zielental
dat daar woonde, wordt vermeld, dat in 1537, toen de Makkumerzijl of sluis werd hersteld en de aanvoer dus wat bemoeielijkt werd, de boter van 54 koeien niet voldoende was
voor de bewoners en de keldermeester daarom gelast werd, gedurende dit werk nog 12 tonnen boter te koopen. Dit klooster
is in 1191 gesticht en 19 Oktober 1572 verwoest , terwij1 de
van dat convent afkomstige goederen in 1580 verkncht zijn
door boat Ockingha en den Burgemeester van Bolsward Pieter
Wybes , om daarmede de schulden en lasten der provincie ,
waarmeue deze stad bezwaard was, te betalen. Het behoorde
tot de orde der Bernardijnen of Cistersiensers en heeft in groot
aanzien gestaan, waarom o. a. het lijk van Willem IV, graaf
van Holland, nadat hij in 1345 bij Stavoren gesneuveld was,
herwaarts is overgebracht en in de kloosterkerk beg:raven. Ook
oefende het vaak niet weinig macht uit toen in 1413 Dodo
Feitama abt was, deden zijne conversen (kloosterlingen) een
nachtelijken aanval op Bolsward, doodden daar dertien personen
en namen anderen als gijzelaars mee, omdat die van Bolsward
een der conversen, die van add was en zeer in de gunst van
den abt stood, gedood hadden. De monniken werden dan ook
niet ten onrechte soldaten met kappen genoemd.
Eens echter heeft het klooster zelf eene belegering te verduren gehad. Het was in 1535. Pieter Holt-sagher , een
apostel der wederdoopers, had velen tot deze sekte overgehaald. Op Paasch-maandag hadden zich te Tzum bij Franeker
driehonderd manners met vrouwen en kinderen vereenigd en
vatten het besluit op, om Oldeclooster tot hun woonplaats to
kiezen en den abt en de monniken te bekeeren. Dezen echter
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waren blijkbaar niet meer zoo krijgsbaftig als eene eeuw te
voren , aithans terwijl zij zich ongeneigd betoonden, om zich te
laten bekeeren , ontruimden zij het klooster en lieten het tijdelijk
in de macht der wederdoopers. Zij beklaagden zich echter bij den
Stadhouder George Schenck van Toutenburg en deze riep in
allerijl een aantal gewapenden op uit gansch Friesland , liet
geschut komen nit Leeuwarden en van elders en marcheerde
met zijn leger op Oldeclooster aan. De wederdoopers hadden
het in staat van tegenweer gebracht en waren bovendien vrij
gerust, want hunne aanvoerders hadden hen verzekerd , dat
God het geschut zich zou does omkeeren , zoodat dit de vijanden zou dooden en hen ongedeerd laten. Het geschut keerde
zich wel niet om , maar hoezeer de Hertog de muren aan de
westsijde liet beuken, 't was niet doenlijk een tires daarin te
schieten. Toen echter kwam een monnik , die vroeger jarenlang
op de oorlogschepen als busschieter had gevaren, en deze bood
den Stadhouder aan , spoedig aan de noordzijde een gat er in
to schieten, omdat de muren daar veel zwakker waren. Het
beleid van 't geschut werd hem toevertrouwd en werkelijk gelukte het onzen monnik-schutter zijn doel te bereiken. Op den
achtsten dag der belegering werd het klooster stormenderhand
ingenomen en " beraetslaende datmen op deze en dierghelijcke
attentaten, feyten , ende delicten , sekere extreme straffe stellen
moeste " heeft de Stadhouder " op 't West " van het klooster
een galg laten oprichten , aan welke hij vier-en-twintig heeft
laten hangers. Vijftien werden met het zwaard onthoofd en de
overige manners werden in het klooster verslagen en kwamen
daar om. De vrouwen en maagden liet hij naar Leeuwarden
voeren en deze daar in de gracht bij het blokhuis en in het
Hempenser-meer verdrinken.
Onder de wederdoopers die bij deze slachting gedood werden, was ook een Simonsz , een breeder van den bekenden
Menno van Witmarsum. Deze was daarbij tegenwoordig en de
dood van zijn broeder maakte op zijn gemoed een geweldigen
indruk. 't Was de tweede maal dat hij zulk een strafoefening
bijwoonde. De eerste reize was in 1531 geweest, toen Sikke
Snijders, aldaar gevangen genomen , " omdat hij zijnen doop
vernieuwd had, op het moordschavot onthoofd werd. Menno
was toen 33 jaren oud en sints 1524 kapellaan te Pingjum.
Toen hij deze eerste onthoofding bijwoonde, had hij, volgens
zijne eigen verkiaring, nog nooit in den bijbel gelezen Over
dien ' nieuwen doop " ging hij nadenken , hij onderzocht de
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schriften van 0. en N. Verbond , las die der her, vormers en
kwam tot het besluit dat de wederdoopers dwaalden , maar
dat de doop toch alleen mocht worden toegediend na afgelegde
belijdenis des geloofs. Zijn roem als prediker klom , toch
bleef hij nog katholiek , werd zelfs naar zijn geboorteplaats
Witmarsum als priester verplaatst en genoot de rijke prebenden , aan de pastorie dier plaats verbonden, totdat de gruwelen bij en in het Oldeclooster hem tot diepe droefheid en
beschaming stemden , omdat hij zag hoe deze menschen, mocht
't zijn voor eene dwaling, maar toch goed en bloed gewillig
offerden , terwijl hij nog steeds gemak en eere zocht. Nog
eenige maanden van bangers strijd en zijn besluit was genomen , hij verliet zijne aanzienlijke pastorie in 1536, zeide al het
genot vaarwel en verliet openlijk de gemeenschap der kerk.
Nog een jaar lang bleef hij in Witmarsum wonen, waar
in 't oostelijk deel van 't dorp in 1786 nog het huis aanwezig was, in 't welk hij woonde en predikte en waar toen
ook nog de leeraar woonde en de gemeente vergaderde. Na een
jaar begon zijn zwervend leven, nu en dan kwam hij nog wel
in den kring der zijnen terug , maar sints in 1543 zijn beeldtenis overal was verspreid en een prijs van honderd gulden
op zijn hoofd was gesteld , heeft hij meest in Duitschland omgezworven , waar hij in de heerlijkheid Fresenburg in het Holsteinsche op een kleine landhoeve in 1561 gestorven is.
Op een afstand van omstreeks twintig minuten buiten Witmarsum staat een klein , haast bouwvallig gebowtje , waar tot
nu toe de gemeente van Witmarsum vergadert. De legende
noemt dit gebonwtje : " het Menno Simonsz-kerkje, " doch geheel ten onrechte. Dit kerkje is van veel latere dagteekening
en daarom is het goed gezien van de doopsgezinde gemeente,
om op eene meer gelegene plaats een waardig kerkgebouw to doen
verrijzen. Want waarlijk, al moge Menno Simortsz zijn vaste
standplaats niet in Witmarsum hebben gehad , hij is toch van
daar uitgegaan en 't is eene rechtmatige hulde , welke de gemeenten in ons vaderland brengen aan de nagedachtenis van
den vromen, ijverigen , moedigen man , als zij door gezamenlijke bijdragen in zijne geboorteplaats een degelijk, nieuw
bedehuis doen verrijzen. Hij toch is door zijn woord en geest
ten zegen geweest voor tal van gemeenten in ons gansche
vaderland en daarbuiten en heeft aanspraak op hare dankbaarheid.
Misschien zijn er, die in de streken waar Menno een tijd-
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fang omzwierf, en naar zijne geboorteplaats een wandeling willen maken. Aan die zijde van Bolsward biedt de bodem ook
afwisseling aan. Is 't elders overal weiland, hier is de overgang naar de bouwstreek. 't Is aanbevelenswaard om den eerst
den weg te nemen over Hichtum, daar 't landpad in te slaan
en langs Schettens op Witmarsum aan te wandelen. Deze weg
is gemakkelijk te vinden , omdat men var de brug van Hichtum
ter linkerzijde het steenen pad ziet en voorts spoedig den zonderlingen toren met zijn ronden bal van Witmarsum in 't oog
krijgt. In 15 minuten is men te Hichtum langs de vaart die naar
Franeker en Harlingen voert en is dan links gegaan langs Wibranda-state , te voren het groote huis met grachten , vijvers en boaschen , waar de grietmannen woonden en dat nu in plaats van
bosch en vijver, 't meer rentegevend weiland heeft, terwijl het front
van 't hais is gebleven , slechts door een weinig lommer beschaduwd. Wilt ge even de kleine kerk bezoeken , die over de brag v6Or
u ligt, dan vindt ge daarin wapens en grafschriften betrekkelijk de
van Aysma's , weer het bewijs, hoe hier, als in zoovele streken
van dit gewest, de adelijke geslachten er prijs op stelden ,
om hun grootheid en beteekenis in hout en steen aanschouwelijk te maken. Gaat ge den landweg op, dan voert deze
u naar de bouwlanden, die niet ver van Schettens beginnen.
Daar ziet gij in 't kleine dorpje, dat met Longerhouw gene
gemeente uitmaakt , eeri nieuwe kerk en toren verrijzen, die
meer dan f 20,000 moeten kosten en uit de rijke kerkefondsen
bekostigd worden, men zou zeggen als een overbodig gebouw,
want immers op kleinen afstand ligt Longerhouw met zijn
kerk en pastorij , doch de filiaalgemeente, die wel zou willen
beweeren de hoofdgemeente te wil toonen dat zij althans
niet minder is. Rondom op den akker wordt 't hier levendig.
Het eentonige weiland wordt afgewisseld door bouwland. Men
ziet wat minder rundvee, maar de landman drijft hier zijn
ploeg door de voren, of de gele koolzaadbloem wordt gevolgd
door het bloeiende vlas. Zeer goede aardappelen worden geteeld ,
tarwe wordt geoogst. In elk jaargetijde is er drukte op 't veld
en na een groot uur wandelens gaan wij het welvarende Witmarsum binnen, waar we in Meyer's uitmuntende herberg een wijle
rust nemen. 't Is egg schoon dorp , gelijk er in Friesland zoovele
zijn, met groote kom en onderscheidene zijstraten. In 't midden ligt op een terp de kerk, niet als die van het een uur
verder aan den griudweg naar Harlingen gelegene Arum , te
midden van hoog geboomte, maar op een open plein. Als gij
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het treft op een zon- of feestdag kunt gij hin zien hoe eene
der breede zijstraten alp kaatsbaan wordt gebruikt en hoe
knapen en jongelingen op waarlijk bevallige wijze, in behendigheid en kracht, bij dit echt Friesche volksspel (bi. 78) ,
wedijveren. Nu nemen wij den terugtocht aan langs den grindweg en zien ter linkerzijde het sierlijke witte landhnis op
Aylva-state, waar tot in 1747 het stamhnis stond van dit aanzienlijk geslacht en keeren naar Bolsward terug, dat wij bereiken aan de zijde waar vroeger de Blauwpoort in het bolwork was gebouwd en door de voorstad, die in de laatste
jaren is verrezen.
M. E. v. D. MEULEN.

GAASTERLAND EN DE JOITRE.
leder die een zomerzeetochtje verkiest boven een gvermoeiende
spoortreinreis, ga van Amsterdam met de stoomboot naar findeloopen. De aanblik van de eerste Friesche stad is uiet nitlokkend , men kan zich nauwelijks voorstellen , dat dit weleer
een bloeiende zeehaven is geweest die reeds in 1368 tot het
Hanzeverbond behoorde , waar in 1615 over de honderd grootschippers woonden , die handel dreven op Noorwegen , Indiö
en elders en daar een veilige ree vonden en kostelijke haven;
dat de kerk die nu daar zoo eenzaam ligt aan 't einde van
't stadje, vroeger op een plein lag, terwij1 gansche straten zich
uitstrekten naar de zeezijde, waar nn langs de breede dijkhelling niets dan weide to zien is. Werkelijk is Hindeloopen emit
stad van beteekenis geweest die in de zeventiende en achttiende
eeuw hear hoogste toppunt van bloei heeft bereikt, doch na
1780 is en door den oorlog met Engeland en door de omwenteling in ons eigen land de handel gaan kwijnen en eindelijk
geheel vervallen. Wel komen uit Hindeloopen nog altijd onderscheiden koeue zeelieden voor de groote vaart , doch in bet
stadje zelf is Been handel meer en leven velen slechts van
vischvangst , waarvan de opbrengst in den omtrek gretige koopers vindt. Bovenal echter belangrijk is het eigenaardige dat
de Hindeloopers gekenmerkt heeft in kleederdracht en hnisraad ,
in zeden en gewoonten. Eene merkwaardige proeve van de inrichting hanner huizen is to zien in eene kamer in ouden stij1
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die nog aanwezig is , terwijl ook nog menige gevel op den vroegeren bouwstijl wijst. Vooral aan de kleederdracht en wel bij
uitnemendheid der vrouwen, werd door deze veel zorg besteed.
Reeds spoedig na de geboorte werd het kind grootendeels als
ingemuurd in met overvloedig stiksel bezet wit en bout goed.
Voor het meisje, de braid , de getrouwde vrouw bestond een
afzonderlijke tool. Van den zwaren tot den lichten rouw waren
verschillende graden. Vooral het Oostindisch bont was geliefd ,
waarvan men in het Friesche kabinet van oudheden te Leeuwarden
een staalboek vindt met 82 soorten (zie bl. 36). Ook bij de menbels , klaptafels , lessenaars enz. was het veelverwige geliefd.
Van dit alles zijn in Hindeloopen nog eenige overblijfselen aanwezig , doch het meeste is verspreid in de provincie en elders.
Nergens is een bepaalde type zoo uitgewerkt en zoolang bewaard als hier.
Heeft men een en ander hier bezichtigd , dan vervolge men den
tocht naar Koudum , dat spoedig bereikt is. De zee en de hooge
dijken liggen achter ons en men vindt zich als bij verrassing in het Gooi verplaatst. We zijn bier in een zaverige ,
vruchtbare , lommerrijke streek, overal rondom is een golvende
bodem , het hoogste punt is bijna 9 M. boven den waterspie•
gel, meest overal is bouwland , dat hier en daar door kampen
weiland is afgewisseld , het dorp is ruim gebouwd , heeft breede
straten , met landhuizen hier en daar van zwaar geboomte omringd of in liefelijke tuinen gelegen. In een woord, die hier den
eersten avond in Friesland doorbrengt en 't landvolk van de
akkers weerkeeren ziet, kan zich niet voorstellen, dat hij in
deze noordelijke provincie is verplaatst.
Heeft men zijn tocht over land genomen en komt men van.
Leeuwarden of Harlingen , dan is de gewone route over Bolsward en die nu lust heeft in een voetreis door Gaasterland
doet 't best met de barge naar Workum te gaan en vandaar
zijne wandeling naar Koudum te beginnen. Is men meer beperkt in zijn tijd , dan neme men in Bolsward een rijtuig en
rijde door Workum's breede, een half uar lange hoofdstraat.
Vroeger liep een vaart door deze stad en aan beide zijden
waren smalle grachten , maar in de laatste jaren is deze gracht
gedempt en terwijl 't te voren een pijniging moest heeten , om
over de scherpe keien zich te laten schokken en hotsen , is 't
nu een genot over den breeden klinkerweg als heen te glijden.
Workum bezit eene aanzienlijke protestantsche kruiskerk met
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massieven toren en er is eene katholieke verrezen, die eerlang
voltooid zal zijn en een bewijs te weer opleveren zal, niet
alleen van de welvaart der katholieken in deze streken, maar
ook van hunne offervaardigheid. Voorts is er vrij wat handel
en geven de kalkbranderijen enfabrieken van , aardewerk en
aarlijksche
uitvoer
dakpannen er eenig vertier terwijl
er een j
is van 1 1/2 millioen kilogram riviervisch (aal en paling). — Ala
men een eindweegs buiten Workum den tweeden hoogen binnen- of Slaperdijk oprijdt, (lien men aan de andere zijde weer
afdaalt om naar Koudum te gaan, dan overzie men een oogenblik van zijn breeden kruin het omliggende landschap. Rustig
ligt daar aan de eene zijde het Workumer Nieuwland , aan de
andere het Workumerveld, en weinig vermoedt men aan welke
gevaren deze vruchtbare streken eens blootstonden. In 't begin
toch der vorige eeuw dreigde de kleine, maar machtige padworm het paalwerk der zeedijken zoodanig te doorvreten , dat
deze gevaar liepen en het binnenland met overstrooming bedreigd werd. Toen werd deze dijk gelegd en wel in drie maanden tijds onder de bekwame leiding van Willem Lore, die met
2000 soldaten in 1732 dit belangrijk werk volbracht.
Hij , die tijd en lust heeft om Friesland good te zien en
de zee lief heeft, make een omweg. Men neme een rijtuig van Bolsward uit en rijde langs Longerhouw, , een zeer
landelijk plaatsje , waar zelfs Been berberg is. Daar echter
stappe men even uit, om in de dorpskerk den preekstoel te
bezien. De overlevering zegt, dat een eenvoudig arbeider de vijf
paneelen heeft uitgesneden , welke dozen stoel waarlijk tot een sieraad strekken, maar in elk geval is de naam des kunstenaars
onbekend. Zij stollen tafereelen voor nit de bijbelsche geschiedenis : de geboorte, de kruisiging, de opstanding, de hemelvaart en de verhooging in den hemel en het laatste oordeel.
Helaas ! heeft men dit fijn en kunstig snijwerk in plaats van
met olie, met vernis tegen stof willen beveiligen en u doen
tegenglimmen, maar doze font kan hersteld worden en 't zal
niet berouwen den zijweg een oogenblik te zijn ingeslagen,
om in dit dorpje iets te gaan zien, wat men daar zeker niet
zou hebben gewacht. Ala wij den tocht vervolgen rijden we
weldra door Schraard, waar de grindweg midden door het
bouwland slingert, door irons met zijn prachtige pastorij der
hervormden , die tot het kerkdak zich verheft en die pieta heeft
van de nederige woning eens dorpherders, maar veeleer de
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aanzienlijke mooning gelijkt van een vermogend landheer, en komen langs het Zwitsersch landhuis van den Heer Britzel te
Makkum , waar ge in ,,de Prins. uitmuntend geherbergd zijt
en haven een heerlijk zeegezicht hebt. In 1664 waren hier
meer dau 100 kalkovens , behalve de pan- en steenfabrieken, en
hoewel er thans zoovele niet gevonden worden, toch is 't een
plaats met veel handel en bedraagt de jaarlijksche uitvoer,
om van een paar artikelen slechts te spreken, 2 1/6 mill. kilogr.
aardewerk naar Pruissen , 2 1/4 mill. kilogr. dakpannen , vloersteenen en muursteentjes naar Hamburg en voor een klein
deel naar Denemarken. De groote hervormde kerk is geheel
aan 't noordeinde , eigenlijk buiten het vlek gebouwd. Er zijn
er die gissen, dat de huizen vroeger meer in deze richting
zijn gebouwd geweest, doch hiervoor bestaat geen grond.
De oudste berichten nit den tijd der stichting reeds meldeu,
dat zij aan 't einde der plaats is gebouwd , misschien alleen omdat men daar over meer grond te beschikken had. Deze kerk
is gebouwd in den grootsten bloeitijd van Makkum, toen Jhr.
Bonno a Donia op Haytsma-state woonde. Deze heeft er den
23 Maart 1660 den eersten steen van gelegd en in 1667 was zij
voltooid. Het eerste staat in 't Latijn en Hollandsch op twee
zijden van een balk midden in de kerk, het laatste vermeldt
in kreupelrijm een zekere Lolcke jaerighs op een bard, dat
nog immer bewaard is. Uit bouwkundig oogpunt trekt zij niet
bijzonder de aandacht, zij is ruim en flink gebouwd. Een
grafzerk vermeldt dat Theodorus A Brakel hier als predikant
gestorven is 14 Februari 1668 en er begraven ligt ; zijn geschriften , evenals die van zijn zoon Wilhelmus 1 Brakel, zijn
bij velen nog zeer geliefd. — Van Makkum tot Worknm
strekt zich een reeks meren nit, die bekend zijn als de Makkumer,, Parregaster en Workumermeer. De heer C. C. Ledeboer, notaris te Makkum, heeft voor eenige jaren het grootsche
plan opgevat om deze droog te makers , nadat aan eene vroeger verleende concessie aan de heeien Van der Veen c. s. geen
uitvoering werd gegeven. Hij heeft eenige mannen opgewekt
om dit denkbeeld tot uitvoering te brengen en 't is hem
gelukt eene concessie te erlangen ; eenige Nederlanders , maar
meest Engelschen hebben een zeker kapitaal bijeengebracht en
werkelijk is, na niet weinige tegenspoeden , een stoomgemaal
geplaatst in de Workumermeer en wordt dit reeds uitgemalen. Mocht de opbrengst der landerijen aan de verwachting
beantwoorden , dan willen de concessionarissen voortgaan met
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de beide andere meren en als dit grootsche werk gelukken
mag , dan zou daardoor een aanzienlijke uitgestrektheid grond
voor de provincie gewonnen zijn, al moge het uit een waterbouwkundig oogpunt nog voor velen le vraag zijn of deze
waterreservoirs wel geheel kunnen worden gemist. De bodem
van de Workumermeer is zeer goed en daarom is men met
deze ook begonnen ; die van de beide andere is van mindere
hoedanigheid. Intusschen verdient de opvatting van het plan
en de volharding van de concessionarissen algemeene waardeering. Het is nu nog zaak om in ode Prins" zich te vergasten
aan de heerlijke baars of andere visch Welke deze meren opleveren , althans ik zou aanraden, hier het middagmaal te gebruiken voor men den tocht vervolgt , omdat men later zoo
kostelijke gelegenheid niet aantreft.
Wij willen ditmaal den zeedijk tot Workum volgen om tegen
den avond te Koudum te zijn. Terwijl wij wegrijden over de
massive brag , die over de schoone zeesluizen ligt, zien wij
nog even naar het wat plompe, maar kloek gebouwde Noordsche
schip daar in de haven, dat in zijn breede holl een lading
dakpannen bergen zal om met zijn eene mast en rank tuig
moedig naar de Oostzee te stevenen. Ginds weidt ons oog
over de Makkumer-waard met zijn zandbanken, de schrik van
zoo menigen schipper; in de verte spoeden een paar schelpvisschers heen in hun met twee koppen bemande scheepjes en
verder breidt zich tot aan den gezichtseinder de prachtige waterspiegel nit, die soms zoo rustig , haast golfioos daar nederligt en op andere tijden brullend en donderend op de zware
dijken komt aanstormen, om kokend en ziedend en schuimend
daarover te vliegen , de zwaarste palen als rietstaven verbrekend,
de steenen glooiingen uit elkaar rukkende, terwijl menschen en
vee en landen in de daarachter gelegen polders met dood en
verderf worden bedreigd. Toch vreest de Fries het zeemonster
niet, en is het gebleken dat de zoo hechte dijken nog niet
zwaar genoeg zijn, hij denkt aan geen vlucht voor den vijand ,
maar besluit nog eenige tonnen gouda op te offered, om daarmee de zeeweringen te versterken en de macht van den schijnbaar oppermachtige te breidelen.
Voert de weg ons eerst over de kruin van den dijk , een
eind verder rijden wij aan de binnenzijde langs zijn voet en
voorbij de dorpjes Idsegahuizen, Plasm, Gaast en Ferwoude ,
op geringen afstand van den grindweg gelegen. Wat dieper
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landwaarts in bij de twee eerste zien wij een boschrijke streek
te midden van de vlakke weiden. Daar liggen twee eendekooien
van groote beteekenis. Zulk een kooi heeft soma eene uitgestrektheid van een hectare en vertegenwoordigt dan een kapitaal van honderdduizend guldens. Het kost moeite , althans in
den vangtijd , zulk een kooi te bezien. De kooiker laat bijna
nooit vreemdelingen toe; de eenden toch hebben zoo 'tschijnt
zulk een fijnen reuk, dat zelfs de kooiker , als hij op de
vangst is, altijd een rookende turf meeneemt, om zich niet
te laten bemerken en een vreemde spoedig het zoo gezochte
wild zou verdrijven, ook bij de grootste behoedzaamheid.
Om eenige voorstelling van zulk eene kooi te maken, denke
men zich eene bosch- en waterrijke vlakte, met verschillende
en daaronder zeer groote vijvers. Naar deze laatste loopen
verschillende kokers , van trechtervormige gedaante , als groote
fuiken, die van boven geheel gedekt zijn. Een aantal tamme
lokeenden wordt steeds onderhouden , een daarop gedresseerde
hond jaagt de wilde eenden op en de kooiker zit onder zijn
gedekten koker en loert op zijn bait, die some in groote hoeveelheden argeloos aan komt vliegen, om door mensch en dier
beide een verraderlijken dood te vinden en ale zeer gezochte
lekkernij onzen disch ten sieraad te verstrekken , den kooiker
tot groote winst.
Welhaast hebben wij nu , weer op de dijkskruin , Workum
bereikt en na een vluchtig oponthoud in die plaats , als we er
nog niet geweest zijn, spoeden we ons naar Koudum, om
vandaar den volgenden dag den tocht naar Gaasterland voort
te zetten.
Die lust mocht hebben aan het kleine Molkwerum en de
vervallen grootheid van Stavoren een bezoek te brengen, zal
't best doen om van Koudam of dit tochtje te makers, doch
met 't oog op de nieuwe toekomst, die Stavoren tegengaat,
ale daar de Noord-Hollandsch-Friesche lijn zal aangelegd zjjn,
is het misschien geraden om te wachten, totdat de "doode
stad" weer zal opgestaan zijn tot nieuw leven, te meer daar
Stavoren ook uit een oudheidknndig oogpunt weinig of niets
belangrijks aanbiedt. Voor enkele artikelen is de uitvoer hier
niet onbelangrijk. Zoo worden hier jaarlijks uitgevoerd, in
ronde cijfers, 60,000 kg. eikenschors , omstreeks 50,000 kg.
dakpannen, en ruim 20,000 kg paling.
Die dit tochtje wil doen, volge van Stavoren de zeekust tot
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voorbij het Boode Hi/, het hoogste punt in dezen omtrek,
aan het strand gelegen , dat een fraai uitzicht op de Zuiderzee
geeft; hier tegenover zijn grindbeddingen , die het grind leveren
voor de wegen in deze streken , terwijl er de helmplant herinnert aan de legende van het verweende vrouwtje van Stavoren.
Langs een zandweg over Scharl kan men , over het heuvelig
gelegen Warns , komen op den kunstweg naar Hemelum, of,
den kunstweg langs het strand houdende , voorbij Hemelum in
de Gaasterlandsche bosschen.
Er was een Op, dat men 't best deed in de mime herberg
bij Oakma-dammen op geringen afstand van Koudum , zijn
anker neer te leggen en vandaar eenige toeren te doen. En
voorzeker , ook nu nog is 't aanbevelenswaard een oogenblik
te toeren bij dit belangrijk punt , waar een groote sluis in den
Slaperdijk eene scheiding maakt tusschen de Morra aan de
eene zijde , langs welke men naar Stavoren vaart en de groote
Fluessen- en Heegermeren aan den andereu kant. Doch tegenwoordig is bet een genot, dat te Itippenburg 0 midden in de
Gaasterlandsche bosscheu, een zoo uitnemend logement is, waar
een zekere Jakob Koopmans met zijn weerbare vrouw apes
doet, om 't verblijf zoo aangenaam mogelijk te maken.
Wacht daar geen prachtig Mite'. Op de witgeschunrde
vloer der bovenzaal ligt geen kleed , de trap er heen is
wat steil , een kellner zelfs outbreekt, maar al verrast gij
hen door uw komst, dan is in betrekkelijk korten tijd een
overvloedig maal met kostelijke spijzen voor u gereed en Jakob
heeft maar weg te duiken in zijn welvoorzienen kelder, om u
te verkwikken met eenige van de beste wijnen. Bij 't huis is
geen park, maar een eenvoudige tuin met hoaten tent en verschillende lommerrijke plekjes, met kegelbaan en op kleinen
afstand een schommel en daar achter een aardige uitgestrektheid met slingerpaden door hakhout en lanen van opgaande
boomen. Wilt gij een of meer nachten hier toeren , leg u
gerust neder op het frisch en zindelijk leger, daar is geen
stoomfluit of straatrumoer dat u wekken zal , maar wel is er
gegronde hoop dat 't vogelenkoor en in de lente vooral de
heerlijke nachtegaal u des morgens vroeg of des avonds laat
de ziele verkwikken zal. Voor tal van dagen is hier afwisseling
van groote en kleine wandelingen en als gij in Jakob's tentwagen zit, alweer ge' landouwer of panier, dan rijdt hij n
met zijn vlugge paarden door deze zand- en boschwegen heen
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en ik houd mij verzekerd, dat gij 't betreuren zult, als gij
bedenkt dat de tijd dwingt deze eenvoudige lieden en dit
schoone oord te verlaten.
Doch wij zijn in werkelijkheid nog niet zoover , we hebben
slechts willen wijzen op le pleisterplaats , waar men wel doet,
korter of langer tijd te toeven. Wij gaan eerst van Galama-dammen
naar Remelum en bestijgen daar door bouwlanden de vruchtbare
zandige heavelen waar wij op 't hoogste punt zulk een heerlijk nitzicht hebben , bovenal ale ge er zijt in den tijd dat boekweit en
aardappelen bloeien en deze de lucht met zachte en zoete geuren
vervullen , of ook als de najaarszon de bosschen in de verte
met hun tinten van groen en geel, van rood en brain zoo
prachtig schitteren doet. Daar strekken zich in de verte de
wateren nit en steken de spitsen der kerktorens boven de omliggende dorpen uit en beneden ons ligt het kleine Hemelum ,
weleer de hoofdplaats der gemeente waaraan 't zijn naam heeft
gegeven , want 't ligt op de grenzen van Gaasterland.
Hier is de beroemde Joachim Hopperus geboren ; in Sneek
en Haarlem eerst in de letteren onderwezen, heeft hij te
Leuven in de rechten gestudeerd en is. daar reeds spoedig tot hoogleeraar aangesteld. Later tot lid in den grooten
rand van Mechelen benoemd, heeft hij daar met Granvelle en.
Viglius het hoog bewind gedeeld. Aan dit drietal was de stichting der hoogeschool te Douay opgedragen , maar de beide genoemden lieden aan Hopperus de teak over en hem komt dan
ook de eere der stichting toe. Philips II vereerde hem met
het hoogste vertrouwen. Toen Carel Eisenach verlangde naar
Nederland weder te keeren , riep hij Hopperus naar Madrid
en benoemde hem daar tot oppersten Raad voor den Nederlandschen Staat en tot zijn zegelbewaarder. Hij overlaadde hem
met eerbewijzen, maakte hem Heer van Dalem, vereerde hem
een jacht op Gaasterland, en sloeg hem tot ridder, met het
recht van gouden sporen, op denzelfden dag met Don Jan van
Oostenrijk. Met te meer ingenomenheid vermelden wij dit ,
omdat hij behoorde tot die katholieken, die wel aan hun
kerk getrouw bleven tot hun dood , maar die een open oog
hadden voor haar gebreken niet alleen , dock die met Cassander e. a. voor oprechte vroomheid ijverden. Hopperus stierf
te Madrid en leefde in het belangrijk tijdperk van 1523-1576.
Over Bakhuizen zetten wij nu onzen tocht voort naar HIP 9
maar even v66r we aan de schoone eikenlaan komen die naar
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het huis voert van Jhr. Mr. H. F. K. van Swinderen , verlaten wij even ons rijtuig om ter rechterzijde den kleinen heu•
vel te bestijgen, waar onverwacht en treffend de Zuiderzee zich
uitbreidt voor ons oog. Als de dampkring helder is, dan ziet
men Enkhuizen duidelijk in de verte en met 't bloote oog kan
de scherpziende de schepen daar den wal zien naderen.
Nog een kleine rit en men is bij de herberg te Rijs, waar
ten minste een paar uren halt moet worden gemaakt , om,
zoover dat geoorloofd is, het liefelijk landgoed van den Seer
van Swinderen te gaan zien en vooral in de bosschen daar
achter eenigen tijd te genieten en door de slingerpaden den
weg te zoeken, naar het punt waar we op den hoogen zandigen rug voor ons de zee hebben, die hier geen dijken behoeft
om haar geweld te betoomen , maar alleen achter eenig paalwerk wordt tegengehouden. Daar ligt ze aan dit Zuiderstrand
kalm en rustig, hier nooit gevaarlijk, en achter ons het eiken
en elzen hakhout, het trotsch en weelderig hood; geboomte ,
heerlijke velden met boekweit, rogge of aardappelen , hier vleien
we ons neer in 't mulle zand bij brem en braamstruik en de
schoone regelen van Mr. J. van Lennep komen ons voor den
geest :
Roeme Arnhems lustwarande op liefelijke dreven ,
Roem' Haarlems weeld'rig oord op duizendvoudig schoon,
Niet minder eer zij a , o Gaasterland !* gegeven ,
Niet min bekoorlijkheen spreidt ge aan het oog ten toon.
In 't heuvelachtig dal, waar Flevoos groene stroomen ,
Door weeringen nosh dijk, maar door natuur weerstaan,
Al kabb'lend aan den voet der Friesche Zuiderzoomen,
Den oever lekken , en tevreden rugwaarts gaan,
Daar rust, in koele schaaIw van eik- of elzenb Eileen,
De moede reiziger na 't sloven van den dag ;
Daar blijft zijn oog, verrukt , verbaasd in 't ronde stares,
Terwijl hij zachte koelte en kracht hervinden mag.
Wij zijn de bosschen ingewandeld door de breede laan die
tusschen de herberg en het landgoed zich uitstrekt en komen,
na zoo lang mogelijk daarin omgedoold te hebben , aan de
andere zijde der plaats door een nog heerlijker laan weer
terug. Maar wat hebben we genoten , bij die eiken en beuken,
bij die' dennen en sparren en laryzen , bij dat gekweel der vogelen in 't lage bloem- en hakhout , bij dat geldr en gekraai en geklepper der woudduif en andere grootere boschbewoners, bij d'..
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zoete geuren welke overal de lucht doortrekken, bij dat jonge malache eikenloof, dat de nachtvorst niet heeft verwoest en de nips
uiet heeft afgevreten , op dat kleurige veelsoortige mos waar we nu
en dan ons nedervleiden , met die duizende insecten , die ons
aan alle zijden omringen , bij het kostelijk vee , dat in zijn
kamp, rondom door hoog geboomte beschut, zoo vreedzaam graast,
op die hoogten waar 't oog als uit een middenpunt in verschillende lanen ziet, die als straten naar den omtrek loopen,
in die laagten , waar langs den weg het water stillekens voortsijpelt. Heerlijk oord , waar we vrtjelijk ademen , waar alles
om ons henen vol levenslust en kleurenmengeling is , waar de
geest nu eens vol verrukking omhoog stijgt en dan weer in
stil gepeins van zoete mijmering is vervuld.
Die nu misschien naar Holland vertrekken moet, spoede
zich naar Kippenbarg om daar eerst door een goed maal zich
te verkwikken en bestede zijn namiddag, met nog een tochtje
te makes door het oostelijk deel van Gaasterland, maar zorge
dat hij langs Sondel en Taco-zijl des avonds ten 9 ure bij de
Lemsternachtboot zij. Is 't geen nacht met druk veevervoer ,
dan is doze reis wel te doen , en is men goed vermoeid van de
lange wandeltochten dan zal 't wellicht gelukken op de breede
banken der kajuit, door 't eentonig gebrom der schroef heen
te slapen en dan wint men veel to, want in den vroegen morgen
ten omstreeks 3 are is men reeds aan den Oosterdoksdijk weer
te Amsterdam. In de Lemmer toch behoeft men niet langen
tijd te toeven. De grootsche zeesluizen heeft men spoedig opgenomen , de straten met nette huizen doorwandeld en heeft men
de in het lommer gelegen landhuizen aan den straatweg naar
Leeuwarden gezien , dan ga men naar den steiger,, waar een
druk vertier heerscht. Groote ladingen van goederen en vee
vooral, komen bier uit Groningen en Friesland aan met binnenbooten , om in de zeeboot overgeladen te worden en geven
daar bij aankomst en vertrek veel drukte. Overigens zijn in de
Lemmer eenige scheepstimmerwerven , onderscheidene bokkingrookerijen en wordt van bier veel geep vervoerd , een soort van
visch , die bij de groote visscherij als ass gebruikt wordt.
Doch gelukkig , wien 't vergund is nog een weinig te
toeven in dit schoone oord. Hij bezie in den namiddag
den naasten omtrek van Kippenburg, en de rildemarkt ,
waar jaarlijks in Augustus een kermis en paardemarkt worden
17
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gehouden. Dit gebruik klimt op tot overoude tijden, wellicht tot de heidensche volksfeesten. Len tijdlang hebben de
staten des lands deze markten verboden, zij beantwoordden tc
veel aan den naam, al te ruw en wild ging het er toe, doch
in later tijd zijn zij weder gehonden en gevierd, eerst echter
onder toezicht der toenmalige grietmannen. Is men niet te
veel vermoeid , dan volge men den grindweg die lands de vaart
loopt en bezoeke de hoofdplaats der gemeente, Balk, vanwaar
men tegenwoordig een grindweg heeft, die over het nette en
vroolijke Woudsend naar Sneek voert. Balk zelf is aan beide
zijden van de vaart gebouwd. Daar is het gemeentehuis , de
waag en een niet onbelangrijke handel, het is een aanzienlijk
vlek met tal van nette huizen , terwijl hier de eenige doopsgezinde gemeente in dezen omtrek wordt gevonden. De vaart
dient vooral tot vervoer van eikenschors, takkebosschen en
talhout , dat hier in groote hoeveelheden aan hoopen keurig
netjes wordt opgestapeld, terwijl alles aangevoerd wordt nit de
uitgestrekte bosschen , die bijna alle aan de familie Van Swinderen behooren , evenals de prachtige boerderijen , Welke we
op onze reis hebben aangetroffen en die, naar een model, haast
alle zijn vernieuwd.
De volgende dag zij bestemd voor een toer,, die een alleraangenaamste afwisseling aanbieden zal. Men beginne met naar
Oldemirdum te tijden, het schoonste en boschrijkste gedeelte
van oostelijk Gaasterland, waar men op het kerkhof een heerlijk uitzicht heeft op de omstreken , vandaar naar Nijemirdum
en over Sondel naar 1Vijkel. Dan laten wij links het romanesk
gelegene dorpje Rugahuizen liggen, maar herinneren toch even
aan de kolonie , daar gesticht tusschen 1686 en 1718, door nit
Frankrijk verdrevene protestanten, uit welken tijd nog eenige
grafsteenen overig zijn van adelijke familien. Overal is 't hier
afwisseling van bosch en bouwland, en heeft men op sommige
gaasten (hoogten, waarnaar het land zijn naam draagt) ruime
vergezichten over den golvenden bodem. In de laatste jaren
is echter vrij wat hout gevallen en al moge deze verwisseling
in bouw- en Weiland goede rente afwerpen , toch is het wat het
natuurschoon betreft te betreuren. Te Wijkel moeten wij een
wijle toeven ; daar leefde eens, op het toen zoo schoone landgoed Meerenstein , de dichter en staatsman Onno Zwier van
Haren en v66r dezen de beroende vestingbouwkundige Menno
baron Van Coehoorn ; en daar prijkt in de kerk eene der
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schoonste graftomben , een sieraad van beeldhouwkunst, ter eere
van Coehoorn gesticht. Nu verlaten wij met eene aangename
herinnering aan zooveel genoten natuurschoon dit liefelijk oord
en rijden door het stedeke Sloten en het nette Tjerkgaast naar
Spannenburg , de keurige mime herberg op den viersprong,
waar de verlenging van onzen weg naar de Joure voert en de
groote straatweg links naar Sneek en rechts naar de Lemmer
loopt.
Die nu lust heeft nog den tocht tot de Joure voort te zetten,
raden wij aan niet lang hier te toeven, maar langs St. Niklaasga
tot het Buis ter Heide door te rijden en dan daar, zij het
ook wat laat geworden, het middagmaal te gebruiken en zoolang te blijven, dat men des avonds to Joure aankomt. Daar
toch is men bij de schoone Vegelinsbosschen en heeft men
tal van lanen die nog weer aan de liefelijke streken herinneren,
welke wij zoo straks verlaten hebben. Men verhaalt dat Elias
Annes Borger, die, gelijk bekend is, te Joure is geboren, in
deze lanen zoo gaarne op en neer liep , om als jongeling zijn
lessen te leeren , toen hij een tijdlang bij den predikant Slicher
to Langweer zijne opleiding genoot.
Joure, gewoonlijk de Joure, was eertijds eene kleine
buurt, behoorde onder de parochie Westermeer, en was gelegen in
het land der prelaten van Haske (Haskerland). Een deter prelaten gaf aan deze buurt omstreeks 1480 het recht van jaar- en
weekmarkt. Sedert is zij steeds in omvang en aanzien toegenomen
en reeds in het begin der zeventiende eeuw was zij een vlek
geworden, waarvan 't heette, dat het 't aanzien had eener stad.
Ook nn kan dit van de breede en zeer lange hoofdstraat gezegd worden, die met haar verschillende kerken , gemeentehuis,
waag en tal van deftige burgerwoningen een alleraangenaamsten
indruk maakt en het bewts levert , dat er veel welvaart heerscht
onder deze meer dan drieduizend inwoners. De Joure heeft
aan de eene zijde uitmuntende waterwegen en is door een
dagelijkschen stoombootdienst met Sneek en andere plaatsen
verbonden ; aan de andere zijde heeft men zeer goede wegen
naar Akkrum en Heerenveen , en moge dit vlek dan al zelf
Been station van een spoorweg bezitten , het is niet verre er
van verwijderd. Vooral de Joustermarkt heeft zijn alouden
roem behouden en als deze in September, tijdens de kermis,
g ehouden wordt , dan stroomen nit alle oorden van Friesland
duizenden hierheen. Ook als veemarkt heeft ze groote betee-
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kenis , maar vooral de aanvoer van paarden is buitengewoon.
Handel, scheepvaart en fabriekwezen bloeien bier, er zijn
groote scheepstimmerwerven , er is een stoomgarenfabriek , er
zijn onderscheidene kastmakerijen, meubelfabrieken, bovenal
echter zijn de Jousterldokken in ons gansche land bekend en
worden jaarlijks bij vele hondertallen afgeleverd.
Een prachtig laudgoed is Herema-state van Jhr. Mr. P.
B. J. Vegelin van Claerbergen, dat eene uitgestrektheid heeft
van omstreeks vijftien hectaren en zeer bezienswaard is om
zijn bosch- en waterpartijen, vooral ow zijn belvedere, waar
men op een niet onbelangrijken heuvel een heerlijk panorama
heeft over den ganschen omtrek.
134 uitnemendheid bezienswaard zijn echter vooral de boomkweekerijen van de firma W. Krijns en Co. die, voor ruim een
eeuw op kleine schaal begonnen , sedert steeds zijn uitgebreid
en thans eene oppervlakte beslaan van ongeveer 40 hectaren,
die alle in de onmiddellijke nabijheid van het vlek gelegen zijn.
De bodem bestaat uit vruchtbaren zandgrond, waarop de meeste
boomsoorten met gunstig gevolg worden gekweekt. Men vindt
hier in grooten overvloed: de gewone vruchtboomen, appelen,
peren, pruimen, kersen , perziken, abrikozen , druiven ; voorts
plantsoenboomen , als kastanjes , ijpen, linden, populieren ;
plantsoen tot aanleg van bosschen, zooals els , berk , eschdoorn,
each en eik. Ook legt de firma zich toe op 't kweeken vau
heesters die om bloem of blad gezocht zijn , van coniferen en
andere planten en eindelijk worden van hier des zomers duizende koppen aardbezien verzonden en gansche velden zijn
bezet met snij- en spersieboonen. De verzending strekt zich
niet alleen uit over alle oorden dezer provincie, maar ook
over Noord- en Zuid-Holland, Overijsel, Gelderland, Groningen en sedert in den laatsten tijd de middelen van vervoer
zijn toegenomen, vermeerdert ook van jaar tot jaar de afzet
naar Duitschland.
M. E. V. 1). MEULEN.

VAN LEEUWARDEN NAAR SNEEK.
Wilt gij , van Leeuwarden , een uitstapje maken naar Sneek,
wain, seem dan Been plaats in de barge, met groote kans
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(Het oudste gedeelte , van de achterzijde gezien.)
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om u bijna vier uren te zitten vervelen, hoe gemakkelijk die
reis ook moge zijn , ga evenmin met den omnibus in welken
gij tusschen de hooge boomen, die den straatweg omzoomen ,
veelal aan eigen gedachten zijt overgelaten. Neen; neem liever een rijtuig. Niet om u langs den geheelen straatweg , als
de kortste weg, op de plaats der bestemming te brengen , maar
om tevens een aangenaam toertje te hebben , en geef daarbij
den voerman last om over Weidum te rijden. Hij zal er eerst
wel wat tegen hebben en van veel verder enz. spreken , maar
tien tegen een, dat hij met het ledig rijtuig teruggaande, niet
weer hetzelfde pad neemt , om drie tollen te vermij den, door
een kwartier uur langer te rijden. Nu dan , over Weidum!
Eerst den straatweg langs. Een half uurtje buiten Leeuwarden,
links , niet ver van den straatweg , ziet gij den Gontumer kerktoren ; hebt ge uwe wandelingen om de stad niet tot hiertoe
uitgestrekt, stap dan even uit den wagen, en wandel den smallen landweg op , tot ge komt aan
Wiarda State , want dit is het eenige Friesche adelijk
kasteel uit den voortijd, dat met zijne zware en hooge steepen
poort , ;zijn slottorentje , zijn voorplein en slot-cingels met
hoog geboomte , in den oorspronkelijken staat wordt gehouden. — Reeds in 1404 komt de naam in de geschiedboeken van Friesland voor; toen werd het bewoond door
Sjoerd Wiarda. Het tegenwoordige gebouw en de poort zijn
voor een goed deel vernieuwd in 1636—.1641, en in 1683
is aan de westzijde nog een " nieuw huis ,, bijgebouwd. Dit
laatste prijkt met de wapens van Tj. T. v. Eminga en Luts
v. Ornia , de stichters. Sedert 1757 wordt het bewoond door
het oud geslacht Van Cammingha, en binnen zijne muren bewaart het tal van kostbare relieken : de ridderzaal prijkt met
bijna honderd familieportretten ; het nnieuw huisu met Italiaansche schilderstukken uit de zeventiende eeuw; er is eene
roomsch-katholieke kapel, want Pans Clemens XIV verleende
bij eene bulle , welke er nog bewaard wordt, aan de bewoners
van dit kasteel, die aan het oude geloof waren getrouw gebleven , het recht om eene afzonderlijke kapel te stichten. Deze
kapel is eene groote zaal, nog voorzien van alle schilderijen ,
ornamenten, priestergewaden en gebedenboeken, met een
Agnus-Dei van Pans Clemens XI; alleen de priester ontbreekt
om den dienst te verrichten, want in het midden der 18e eeuw
zijn de toenmalige bewoners overgegaan tot de leer der her18
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Wieuwerd.

vormde kerk. Er is een hoogst belangrijk archief voorhanden ;
maar . ... de gelukkige bezitter van dit alles stelt huiselijkheid
boven het vervullen der rol om als cicerone telkens en telkens
weder zijne schatten te doorwandelen , zoodat hoog- en laaggeboren stervelingen beide zich moeten vergenoegen met de
wetenschap , dat daar zooveel schats bewaard is , en slechts de
muren kunnen bewonderen die dit alles voor hun oog verbergen.
Den straatweg houdt gij tot dicht bij Wijigaard, een welvarende buurt met een nieuwe groote roomsch-katholieke kerk
onder de r. k. dorpskerken zeker de fraaiste
van Cnypers
en doelmatigste uit geheel Friesland ; dit is eene der weinige
baurten van belang in Friesland, die wel eene r. k. en geen
hervormde kerk hebben. Hier een grindweg op, rechts , over het
Weidumerhout , een breede brag over de trekvaart, en gij vindt
, bij een ruim gezicht, verplaatst in het vetste en beste deel
van Frieslands roem, zijne schoone weiden , bevolkt met randvee en schapen , die uitmunten boven velen. Havard zoo mogelijk zeggen : neen smaragdgroen tapijt met kostelijke levende
bloemen getooid. " Zoover het oog hier strekt is alles weiland ,
niet een stukje bouw wisselt het of ; en dat de beer wel vaart
bij deze eenzijdigheid van bedrijf , ku.nt gij zien nit den rijkdom die u, als van alle kanten, tegenstraalt.
Spoedig hebt gij nu het aangenaam gelegen dorp Weidum
bereikt, aan welks ingang nog een buitenverblijf is, Dekamastate , in hoog geboomte, zooals er in Friesland vroeger velen
waren, maar dan moet gij er u nog een voorpoort bij denken. De weg gaat verder over Oosterwierum en dan naar het
groote dorp Bozum. Evenwel , voor gij dit dorp bereikt is er
een zipveg , die u in een kwartiertje rijdens voert naar

Wieuwerd. Dit stille, vreedzame dorp is meer dan
eens het tooneel geweest van veel leven en beweging. In den
strijd der Schieringers en Vetkoopers , toen hier kasteelen werden belegerd en geplanderd , maar ook later, in den tijd der
godsdiensttwisten. Toen stond bier nog de oude state Thetinga,
(ook Walta-huis genoemd) in 1733 afgebroken , en waarvan
de plaats nu niet meer is aan te wijzen , want de terp waarop
het stood is zelve afgegr aven , en Naar grond heeft vele lage
gronden tot vruchtbaarheid gebracht. Het waren de .Volgelingen
der evangelische kerkw zooals zij zich zelven, de .Labadisten.
zooals de wereld hen noemde, die in het voorjaar van 1675 dit kas-
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teel en de daartoebehoorende goederen als huu eigendom betrokken.
Jean de Labadie , eerst prediker te Utrecht , later te Amsterdam,
eindelijk te Middelburg, had reeds vroeg twijfel doen ontstaan
bij mannen als Voet en Lodensteijn omtrent zijne rechtzinnigheid, en eindelijk werd hij vervolgd en verdreven , zoodat hij
Holland verliet , eerst naar Herford in Westfalen en daarna
naar Altona trok , waar hij in 1674 stied. De Labadie was
een man geweest van buitengewone geestesgaven en met eene
betooverende welsprekendhcid ; zijn innige vroomheid had hem
vele volgelingen bezorgd , die hem in den vreemde waren getrouw gebleven , en onder dezen de geleerde Anna Maria van
Schurman , die , naar het getuigenis van den geschiedschrijver,
haren leeraar aanhing met eene liefde en trouw,, zoo innig als
vO4r haar misschien niet dan in den apostolischen leeftijd is
betoond. — Sedert de jonkvrouwen van Sommelsdijk , aan wie
Thetinga-state behoorde en van wie Anna , de jongste, huwde
aan Yvon , opvolger van de Labadie, toegetreden waren tot de
leer van deze " volgelingen der evangelische kerk , u kwamen
hare inkomsten aan deze secte ten bate , want er heerschte toen
daarbij eene volstrekte gemeenschap van goederen en inkomsten.
Zoo was het dat Wieuwerd een jaar na den dood van Jean de Labadie diens volgelingen, en onder dezen Anna Maria van Schurman ,
als inwoners ontving. De Labadisten leidden daar een leven, vooral
gewijd aan werkdadige liefde en arbeidzaamheid, maar hun geloofsleer bezorgde aan de wachthebbenden in de vaderlandsche kerk
gedurende ongeveer vijftig jaren zeer veel hoofdbrekens en
nachtwaken. Anna Maria van Schurman bracht hare laatste
levensjareu te Wieuwerd door en ligt er ook begraven, naar
hare begeerte gedeeltelijk onder de kerk.
In 1765 geraakte dit dorp nogmaals in opschudding. Het
gerucht verspreidde zich , dat het lijk van Anna Maria was
teruggevonden in onbedorven staat ; van heinde en ver kwam
de menigte toestroomen om dat wonder te aanschouwen. Het
was evenwel niet haar lijk, maar men had ontdekt dat in den
grafkelder onder het koor der kerk elf eikenhouten doodkisten
stonden, in welken de lijken niet waren vergaan , doch uitgedroogd. Wie die mannen en vrouwen zijn geweest, hoelang
zij daar reeds hebben gerust , heeft men van alien niet met zekerh eid kunnen nasporen, doch daar de kelder heeft behoord aan Walta-huis (Thetinga), zullen het wel meerendeels adelijke heeren en
vrouwen van dezen naam zijn, en daar tot in 1560 of iets later
de leden van dit geslacht werden begraven in de kerk, blijkens
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de nog voorhanden grafsteenen , schijnt het verinoeden gegrond , dat de kelder gebouwd is omstreeks 1609. Hij bestaat
nog en eenige kisten behelzen nog de als mum:mien uitgedroogde lichamen ; het gelaat is zeer goed herkenbaar, hoofdhaar en baard zijn nog gedeeltelijk aanwezig , de huid schijnt
perkamentachtig geworden. Proeven, genomen met het doel
om de oorzaak van deze zeldzaam langzame ontbinding op
te sporen , hebben tot de verklaring geleid, dat de aanhoudende luchtstroom door de twee tegen elkander overstaande
tochtgaten in den n. en z. keldermuur de voorname reden
moet zijn; maar de volledige opheldering van het buitengewoon
snelle en algeheele uitdrogen schijnt nog niet gegeven. —
Voor de bezichtiging vervoege men zich bij den hoofdonderwijzer,, maar zorge bij het binnentreden van den kelder niet te
warm te zijn.
Van Wieuwerd over Bozum gaat verder de weg over het
dorp Scharnegoutum en komt gij weer op den straatweg die
u voert naar

SNEEK.
Logementen : De Wfinberg , Marktstraat. — De Stad Munster,

Schaapmarkt. — BOtel Schlikerman , Kleinzand.
Postkantoor : Kleine Kerkstraat.
Telegraafkantoor : Oud Kerkhof bij de Hervormde Kerk ; gegeopend morgens 8 — avonds 10 uur, zondags beperkte dienst.
Stoombooten :, op Akkrum, in verbinding met den spoortrein,
dagel. 5 maal. — Balk 2 of 3 maal weeks. — Bolsward, zomers
dagelijks , een of tweemaal (over Ylst). — Dragten , dinsdag. —
Grouw, dinsdag. — Harlingen , alle werkdagen. — Heerenveen, dito.
Joure, dito. — Lemmer, dito. — Rien, dito. — Welsrijp, dito.
Diligences : op Bolsward , 3 of 4 maal daags; op Leeuwarden,
dag. tweemaal. — Lemmer , dagel.
Treksohepen : op Leeuwarden, dag: viermaal.
Sneek heeft volstrekt niet het uiterlijk van een oude plaats;
onder de Friesche steden behoort zij tot de jongere , want
in 1268 bezat zij als zoodanig nog geene rechten en in
1294 wordt zij voor het eerst als stad genoemd ; toch schijnt de
naam op eene hooge oudheid te wijzen, daar zij , volgens den geleerden Dr. J. H. Halbertsma , van mythologischen oorsprong
is en de slang beteekent , die in den godsdienst onder voorvaderen een zoo groote rol speelt. Sneek = snake = slang;
in het doomsdaybook wordt dit woord snake nog geschreven
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snitse , overeenkomende met den naam der stad in den Frieschen tongval : Snits.
De stad heeft spoedig een ruim deel aan de geschiedenis van
Friesland gehad en een groote rol daarin gespeeld, daar zij
aan het hoofd stond der Schieringer partij , waarvan de Harinxma's , die honderd jaar lang (1402-1503) de stad als
Oldermannen bestierden , de roemrijke aanvoerders waren. In
1490, en eenigen tijd later, maakte Bocke Harinama Sneek
zeer sterk door wallen, grachten, poorten en torens, zoodat zij
aan alle aanvallen van buiten weerstand konde bieden. Tot
voor korte jaren bestonden nog vele overblijfsels van deze
versterkingen, maar , zooals bij meest alle steden zijn de poorten en torens weggebroken en de hooge wallen in aangename
wandelplaatsen herschapen. Was Sneek de hoofdplaats der
Schieringer partij, zij was alzoo ook het hoofdkwartier van de
edelen en grietmannen , die deze partij waren toegedaan, zoodat er verscheidene hunner deftige huizen nog in aandenken
zijn, zooals Dekama, Frittema, Albada enz. Later diende
Sneek wel den Hertog van Gelder tegen de Bourgondiers , en
woonde Groote Pier binnen hare wallen , maar zij was
meer bondgenote dan onderdaan, want toen de Graaf van
Meurs , de stadhouder des Hertogs , haar wilde dwingen tot
onderwerping, moest hij schandelijk de stad ontvluchten , terwijl alle latere aanslagen afstuitten op de vrijheidszucht en
op den dapperen tegenweer der ingezetenen. Spoedig daarna
zond Sneek gezanten naar Brussel en verbond zij zich op
gunstige voorwaarden, om deel uit to maken van den Bourgondischen staat.
In den nederigen toestand van een kleine stad in het landschap Friesland, deelde Sneek in het zuur en zoet. dat het
deel was dezer provincie , maar zij heeft altijd nog een zeker
overwicht gehandhaafd , als grootste stad en handelplaats van
Westergo en de Zevenwouden , dus van het zuidwestelijk
deel van Friesland. Zij heeft dan ook eene Kamer van koophandel, een hoogere burgerschool , een gymnasium enz , maar
vooral heeft zij eene hoofdmarkt van vee, boter en kaas —
jaarlijks 1,875,000 kilogr. boter en 850,000 kilogr. kaas — die
dus met de grootsten in Nederland kan wedijveren ; evenzoo is
de toevloed van kooplieden en boeren , die 's dinsdags op den
marktdag komen, zeer groot.
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Zijn er geene merkwaardige oude en groote gebouwen te
Sneek meer , de stad is toch ruim voorzien van nieuwe gebouwen en gestichten, die een stad van hare grootte zeer tot
sieraad verstrekken. Door en om de stad wandelende ziet men
het Stadhuis, een vroolijk ruim georneerd gebouw uit de 18e
eeuw ; de groote raadzaal, vroeger zeer fraai en in den stijl
van dien tijd versierd, heeft onder de restauratie van verfkwait
en behangselpapier zeer geleden ; gelukkig is evenwel het stukadoorwerk , dat zeer fraai is , bewaard gebleven. De groote,
nieuwe, met mime overdekkingen omringde Waag , waarboven
de stads zang- en muziekschool; het groote en mime armhuis ,
de stedelijke gasfabriek , het telegraafkantoor. Bijzondere vermelding verdient het Oldburgerweeshuis , de schepping van
Warnsinck , een ruim en groot, welingericht gebouw , waar voor
meer dan honderd kinderen plaats is.
Behalve de hoogere burgerschoot met vijfjarigen cursus , de
latijnsche school, de meisjes cransche-school, een fraaie, welingerichte bewaarschool en een gymnastiekschool, alien gemeente-inrichtingen , heeft Sneek den naam van een uitmuntend,
ingericht lager onderwijs te hebben , met goede onderwijzers en
beste scholen ; bezienswaardig daarvan is vooral de onlaugs
nieuwgeboawde school voor kosteloos onderwijs (armschool),
die wel als een modelschool is te beschoawen in het vraagstuk van veel leerlingen in een gebouw vereenigd. Het groote
gebouw bevat onder een dak twaalf afzonderlijke lokalen
gelijkvloers, die ieder vijftig leerlingen kuunen bevatten ; in
ieder lokaal is een onderwijzer of hulponderwijzer werkzaam ,
alles onder het toezicht van een hoofdonderwijzer.
De Hervortnde kerk, een zeer oud gebouw, is zoo dikwijls en,
op zoo verschillende manieren verbouwd, blijkens de vele en onderscheidene of beeldingen die er van bestaan, en ook volgens een
versje dat boven den wester•ingang staat, dat er weinig oorspronkelijks van is overgebleven. Het was nog voor korten tijd
een gebouw met middenschip , zijgangen en koor, versierd
met 17-eeuwsche banken en snijwerk , zooals meest alle r. k.
kerken, die tot hervormde kerken zijn ingericht; maar in den
laatsten tijd is ze nogmaals hervormd en nu een soort van
rondgaand salon geworden waar een preekstoel in het midden
staat; doch al wat de kerk vroeger tot sieraad. verstrekte ,
b.v. het heerlijk gebeeldhouwde houtwerk, heeft men er getrouwelijk uitgenomen en verkocht.
Nog staat er hier een prachtige, in ouden 341 onlangs

Eierbrug.

SNEEK.

211

gebouwde .Roomach-Eatholieke kerk , nog niet geheel voltooid,
maar die een sieraad der stad zal worden. Zij is opgetrokken
naar het ontwerp van den architect Cuypers.
De Doopagezinde kerk, ook een nieuw gebouw met een
preekstoel van een geheel nieuw model, is wel bezienswaardig.
Voorts heeft men er eene christelijk•gereformeerde kerk, een
evangelisatie-gebouw en eene synagoge.
Tot de particuliere inrichtingen voor nut en genoegen behoort de zwem- en badinrichting , die veel bezocht wordt; de
buitensocieteit, de Harmonie , bestaande nit een fraaien, grooten
en wel onderhouden tnin , een groote muziektent, een kegelbaan , veranda's en drie groote biljard- en zitzalen ; bier worden zomerconcerten gegeven , het getal harer leden is meer
dan 400, voor vreemdelingen is zij gemakkelijk toegankelijk.
De concert- en bijzalen (met het societeitslokaal en de kolfbaan der vereeniging Amicitia) alles in een gebouw vereenigd,
zijn in den winter het groote middelpunt der vermakelijkheden ,
gezellige en nuttige bijeenkomsten, tevens het lokaal waar de
meeste verkoopingen worden gehouden en waarin des dinsdags
het publiek van buiten de stad altijd in zeer grooten getale
bijeenkomt. Dit alles is grootendeels een onderneming en stichting van den societeithouder Agema.
Kijk !, zei eens een Neer, die Sneek nooit bezocht had en
met een twaalfjarig zoontje aan de eene en een vriend aan de
andere zijde de stad doorwandelde : " Sneek is werkelijk eene
stad !il — Pa, zei de jongeheer , is Sneek dan geen dad P —
"El ja , jongen , zoo meen ik het niet, maar het ziet er bier zoo
stedelijk uit !' — Dit zeide hij terwijl zij op de Eierbrug stonden , een brug waar dinsdags de groote markt van eieren ,
kippen, duiven enz. gehouden wordt. Nu , van deze plaats of
heeft men dan ook, als een kruispunt , een fraai gezicht op
verschillende straten en grachten , wat het gezegde van dien
heer wel rechtvaardigt, vooral langs het Grootzand, een binnengracht met boomers beplant, en die geheel bezet is met groote
magazijnen van manufacturen , galanteriön enz.
Deze gracht langs wandelende, tot aan het einde, en dan
den hoek omslaande, wordt men aangenaam verrast, na zoo veal
nieuws en bouts , eindelijk eens wat ouds to zien , iets wat aan
vroegere tijden herinnert , en dat onwillekeurig de aanteekening
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uit het jaar 1630 in de gedachten brengt : " Sneeck is omsingelt met een muer van roode stee p. De inwoners zijn constlievende luyden.. Die omsingeling met een stee pen muur is
geheel vervallen en tegen het laatste zouden het stadhuis en
de groote kerk protest kunnen aanteekenen , maar hier staan
nog op een binnengracht een paar oude torentjes tusschen welke
een boog over het water is gespannen , half achter boomen
verscholen. Wandelt men evenwel verder en komt men aan den
Lemsterstraatweg, ziet , dan staat daar dat oude gebouw zoo
koket, zoo vroolijk , zoo juist op zijn plaats all; men maar
bedenken kan. Voor de kleine rivier de Geeu.w , die haar
wateren in de stadsgrachten , op een kruispunt, ontlast en zoo
eene vrij ruime haven vormt , maakt het gebouw front en
daarmede een hoogst aangenaam geheel.
Het is de Hoogeindster waterpoort. Zij dagteekent van het jaar 1613 en is in 1758 hetzij volbouwd , hetzij
gedeeltelijk verbouwd ; de twee torens en de brugboog namelijk
behooren tot den oudsten aanleg ; het op een boog gemetseld
wachtershuis behoort tot den lateren bouw.
Zoodra de stad Sneek door wallen omgeven geworden is,
is men er op bedacht geweest den ingang van de Geeuw of
Ulstervaart aan het Hoogeind af te sluiten, evenals zulks bij
elke verdedigbare plaats geschiedde. Was deze oorspronkelijke
afsluiting alleen bestemd om een vijandelijken aanval af te
weren , en derhalve een eenvoudige en sterke waterpoort met
torens, later, toen de verdediging minder en de sierlijkheid
van de toegangen tot de stad meer op den voorgrond stood,
herbouwde men de waterpoort zooals die zich thans vertoont.
Zij bestaat uit een grooten brugboog over de vaart geslagen
en gevat tusschen twee slanke achthoekige torentjes, welke
door hooge spitsen , met leien gedekt , bekroond ;zijn ; de boog
geeft gelegenheid om zoowel door valhekken en balken als door
deuren den doorgang door de vaart en den toegang naar de
stad af to sluiten. Doze geheele constructie is gebouwd van
baksteen , aan de hoeken met lagen van natuurlijken of bergsteen afgewisseld, welke niet alleen het verband versterken ,
maar tevens een zeer gelukkig en levendig kleureffect teweeg
brengen. Op zeer vele deter bergsteenen komen gebeitelde ribbon of ugaufrures voor, welke genoegzaam aantoonen , hoeveel zorg en moeite er aan den boaw van dit kleine monument door de vroegere stadsregeering van Snook zijn besteed.
De goede smaak en de kunstzin van de bouwmeesters-blijken
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ook uit het beeldhouwwerk dat de frieze of lijst der torentjes
bedekt en waarop jachten met honden en hazen zijn gebeiteld.
Natuurlijk deed zieh bij milk eene poort de behoefte
aan een wachtershuis gevoelen , behoefte, welke niet door
middel der torentjes te bevredigen was. Het verdient de aandacht, hoe men deze op de meest praktische wijze heeft weten te
vervullen. De moeilijkheid bestond namelijk hierin , dat het
plaatsen van eene woning op den boog allicht ten gevolge zou
hebben eene aanmerkelijke belemmering van de passage over
dien boog , tenzij men achter die woning de boog of brug stadwaarts hadde voortgebouwd, hetgeen zeer kostbaar en voor de
scheepvaart minder gewenscht ware geweest. De oplossing, door
dell bouwmeester van 1758 aan het vraagstuk gegeven, levert
het bewijs van diens vindingrijkheid. Hij heeft namelijk het
wachtershuis zelf op bogen gebouwd, zoodat de passage wader
het gebouw onbelemmerd kan pleats vinden. Ook dit wachtershuis is van baksteen en bergsteen en is met een koepelvormig
torentje of lantaarn bekroond , terwijl het door beeldhouwwerk
verlevendigd wordt , o. a. door eene allegorische voorstelling der
vier jaargetijden, welke de zoldervensters versiert, en ofschoon
de wachterswoning gebouwd is in een stijl, verschillend van dien
der torens (hetgeen nit de verschillende jaren van den bouw
voortvloeit) heeft het geheel , ook door de overeenkomende
gebezigde materialen, een zeer harmonisch aanzien.
De kunstwaarde blijkt uit de met smaak gekozen en aangebrachte afwisselende materialen, welke een zeer levendig aanzien aan het geheel geven ; uit de met smaak uitgevoerde beeldwerken ; uit de bevallige algemeene lijnen van het geheel;
dezelfde kunstzin en smaak blijken zoowel uit den bouw van
1613 als nit dien van 1758.
Constructief is het gebouw belangrijk , omdat de aanleg van
de wachterswoning op bogen een ongekende oplossing is van het
hierboven ontwikkeld vraagstuk : het bouwen eener geschikte
woning zonder belemmering , noch voor circulatie, noch voor
scheepvaart.
Geschiedkundig is het gebouw merkwaardig , omdat het een
als het ware levend bewijs is van den kunstzin, van den smaak
onzer voorvaderen tot in de vorige eeuw. De met een naar
verhouding groote weelde uitgevoerde bouw toont aan, dat men
in vroegeren tijd , zelfs in kleinere plaatsen, zelfs aan kleine
gebouwtjes, niet aarzelde geld en moeite te besteden en dat
men het geluk had in de gilden meesters aan te treffen , voor
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hun teak uitnemend berekend , zoo zelfs dat de hedendaagsche
bouwmeesters en werklieden in vele opzichten bij hun voor
gangers achterstaan. Dit gebouw toont aan , hoe te Sneek
evenals te Bolsward in vroegeren tijd het centrum van de artistieke bedrijvigheid van Friesland gezocht moet warden.
Eindelijk verdient de waterpoort om hare schilderachtigheid
de aandacht ten voile; ieder die te Sneek aanlandt , wordt
aanstonds aangenaam getroffen door het vroolijke, het inderdaad
teekenachtige , vriendelijke aanzien , hetwelk dit nederig gegebouwtje bij 't inkomen der stad aanbiedt en aan de geheele
omgeving mededeelt.
Volgens de rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst — aan wier advies bovenstaande beschrijving
is ontleend — is dit het eenige gebouw te Sneek dat werkelijk
eigenaardig is, ja , zij aarzelen niet, te verklaren dat deze
waterpoort geheel eenig is, niet alleen in Friesland of in
Nederland, maar dat men zelfs , in Belgie en in :Frankrijk te
vergeefs naar eene tweede rivier- of kanaalpoort zou zoeken ,
welke, hetzij in aanleg , hetzij in constructie , hetzij in origineele versiering, met dit gebouwtje overeenkomt.
Behalve deze waterpoort vindt men hier weinig ouds dat
niet onder de hand der restauratie geleden heeft, een pear
aardige gevels silt de vorige eeuw uitgezonderd ; maar dat hier
wel fraaie gevels hebben gestaan kan men bij vele huizen wel
bemerken aan de fraaie brokstukken die nog overig zijn.
De vele groote wateren en meren , waarvan Sneek omringd
en waarmede het in verbinding is, maakten dat vele inwoners
jachten, boeiers en zeilbooten hebben, waarvan in den zomer
een druk gebraik wordt gemaakt. Levendig is hier ook de
kleine scheepvaart, en de handel en het fabriekwezen die haar
voeden ; olie- en houtmolens , stoomgratterijen, een uitgebreide
steenhouwerij en marmerfabriek , een groote ijzerfabriek en nog
meer fabrieken en trafieken , met en zonder stoorn gedreven ,
maken dat hier eene niivere bevolking van ongeveer 10,000
zielen haar bestaan vindt.
D. HANSMA.
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Schoone A ugustus-maand I Welaaagenawe tijd van reizen ,
natuurgenieten , rust en genot hebben , of de tijd des oogstes
vau de bij tot den schilder,, die nu , met het schetsboek onder
den arm , aan de natuur hare schoonste scbeppingen als ontfutselt. Want thans vertoonen zich deze in hare grootste verscheidenheid eu kracht van kleuren. En haar wezen verandert
niet : want hoe ook boomers worden omver gehaald, heuvels
geslecht , meren en poelen drooggemaakt, 't is of aller Moeder daaruit de kracht put om weer met nieuwe en prachtige
vormen en kleuren te voorschijn te treden. Zoo waren mijne
gedachteu , toen ik op een mooien Augustus-dag naar eene
stoomboot ging , om , als een mijner genoegelijkste dagen in
het jaar,, de Sneeker hardzeilpartij bij te wonen ; ik herinnerde
mij , hoe deze vroeger was, hoe zij nu is, en bovenal wat er
op zulk een dag genoten wordt.
Vroeger, toen lag bij de Oosterpoort in de gracht een
groot en fraai beurtschip , zoo boot mogelijk met kleine vlaggen versierd en de groote vlag ten top Dit ontving de directie,
met vrienden en begunstigers en muziek aan boord, om ten
twaalf nur den tocht te beginnen , zooveel zeil voerende als
dienstig was. Onder de hoezee's der menigte, klein kanongebalder en schutterij-muziek opende het den tocht, terwijl een
lange rij van tot den kampstrijd uitgeruste vaartuigen het
volgde, naar de pleats vanwaar de wedstrijd zou beginnen.
Tal van jachten , boeiers en schepen volgde of omringde het
groote schip en zoo ging de vloot naar de Sneekermeer, zeilde
daar eerst wat om , liet eindelijk aan den ingang van dat groote
watervlak het anker vallen en was dan het middel- en vereenigingspunt voor alien.
Thans gaat de directie scheep op eene stoomboot, en laat
zich naar een eilandje in de Sneekermeer brengen , om er te
kampeeren ; zij eet en drinkt lekker met hare dames en houdt
vandaar toezicht.
Vroeger stolid ieder,, die nit zeilen wou , meer op zich zelven.
Elke familie had zoo hear goede zorg , een oom Piet b. v., gelijk wij hadden. Deze huurde een schip, noodigde de gasten ,
maakte dat er wijn , koffie , thee, koek , tabak enz. aan boord
was, en als wij dan op het vaartuig stapten , was alles
19

21 8

EEN SNEEKER ZEILWEDSTRIJD.

gereed. Dan waren de luiken weggenomen en in het ruim wat
stoelen en een pear tafels geplaatst waar de dames knutterig omheen zaten , terwijl de heeren bij de uitvaart op den voorsteven
of in de voeringen de vloot overzagen of zich met den koers
en de zeilaadje bemoeiden. Wat hebben wij toen wel een pret
gehad !
Nu biedt de Sneeker zeilvereeniging haren leden en dames,
voor eene kleine entree, een fraaie, groote stootuboot aan , en
gaan de meeste andere familien op andere stoombooten om den
tocht mode te maken , terwig daar,, tegen goede betaling , van
alles te krijgen is.
Toen was toch alles veel mooier, zult gij zeggeu ; toen was
het nog een echte zeilpartij , in Welke ieder deelde en genoot.
Ja , zoo was het ook, als namelijk alles voor den wind ging ,
maar hoe onder ik word , en hoe meer ik het zunr en het
zoet van die vroegere dagen overdenk , hoe meer ik mij herinner, dat er menige dag geweest is dat er regenbuien vielen,
zoodat wij onder de zeilen moesten sehuilen , of dat het stil
werd en de zeilen slap hingen , of dat er koele avondwinden
opkwamen en alleen wijn en opwekkend gezelschap ons voor
verveling en malaise konden behoeden.
Nu wordt dit alles voorkomen ; want de gedienstige en herbergzame stoombooten beveiligen tegen regen en koude;
zij brengen ons op den vastgestelden tijd thnis en wij hebben
dus niet voor malaise te vreezen.
Naar, zegt gij : het schilderachtige , het opwekkende is nu
toch geheel verloren ! Luister dan nogmaals : het aanzien der
natnur verandert wel dikwerf door den tijd en den tijdgeest ,
maar zij komt toch altijd weer met schoone vormen en kleuren terug, en dat doet zij ook bij de Sneeker zeilpartij. Nog
altijd is het eene der vroolijkste volksfeesten die men bedenken
kan ; te schooner omdat klein en groot, rijk en arm daarin
deelen, en grootendeels ook deelen kunnen.
Nauwelijks is de zon aan den hemel of de geheele stad
Sneek hult zich in feestdos ; geen huis bijna waarnit niet eene
vlag wappert , geen inwoner die niet het zondagspak aantrekt,
en geen neringdoende die zijne waren niet op 't fraaiste uitstalt. Om halftien gaat de muziek , die den feesttrein zal vergezitllen , alle straten langs, door een vroolijke schaar van
juichende lieden gevolgd
Middelerwij1 hebben zich de seliepen en booten die can den
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wedstrijd zullen deelnemcn , in de stadsgracht vereenigd e.I in
een lange rij ligt de klcine vloot , zoo goed ten strijd uitgerust als immer een vloot wezen kan ; alles : zeil , trig en
mast, toont dat niets gespaard is om , naar evenredigheid der
grootte , de krachten als te verdnbbeleu. De schepen zijn naar
de grootte en benaming in verschillende klassen verdeeld : Vrachten beurtschepen ; Boeiers en jachten ; Vischaken ; Pramen ;
Groote booten ; Kleine booten ; Schouwen ; die elk weer afzonderlijk door loting , verschillende gekleurdc nummervlaggen erlangen ,
die boven. aau den hock van 't zeil worden vastgehecht. Langs
deze flotille wandelen wij onder het lommerrijk geboonite van
den stadswal verder, en zien dan een ware markt van vaartnigen , die zich aanbieden om toeschouwers aan boord te ontvan gen. In een bonte rij liggen pramen , beurtsehepen , bociers,
turfschepen , schuiten en stoombooten met uitliggendc planken
langs den wal geschaard ; voor 25 cents , 50 cents, een gulden
is er plaats te krUgen , naar evenredigheid van de fraaihcid van
het schip.
Nadat wij alles in oogenschom hebben gekomen is ongemerkt de tijd gekomen dat het feest werkclijk cm aanvang
neemt. liij het Hoogeind verzamelt zich een groote menigtc
om den uittocht te zien. De directie gaat, met hare dames,
zich inschepen , en de nviziek en de hardzeilers vergezellen
haar. Statelijk vaart de groote, versierde stoomboot vooruit,
moedig volgt haar de vloot der mededingers onder vroolijkc
muziek en het juichen der vergezellende menigte toeschouwers
op den wal. Zoolang de tocht langs de gracht dunrt, voegt
ieder schip zich , zonder zeil op, naar de stoomboot en rept
het yolk zich met den kloet om niet achter te blijven. Maar
als de brag is gepasseerd, dan wordt het zeil er bij gehaald en begint reeds een kleine wedstrijd, wie het eerst bij
de ligplaats aan de zuidzijde der Houkesloot zal zijn; daar,
zegt het reglement, moeten de mededingeude schepen tegenover
de bakens gaan liggen, want daar zal de afvaart aanvangen.
Maar wij keeren even terug naar de plaats van afvaart, want
vermakelijk is het te zien hoe op die markt van schepen deze
zich langzamerhand vullen en tot vertrek gereed maken. De
vroolijkste , de opgewektste en woeligstc gastak ziet men naar
de 25-cents schuiten spoeden : jolige paren , zoo opgewekt dat
zij bij den sprong in het schip niet nalaten kunnen elkander
te knssen , koppels dienstboden en vronwen die pot verteren ,
of levenslustige ouderen van dagen die ook nog ce ps een
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ouderwetschen vroolijken dag willen hebben. De meer stemmige paartjes zoeken de 50-cents plaatsen op. De vreemdeliugen en de meer deftige boeren , met hanne meisjes of vronwen,
kiezen de stoomboot voor den prijs van een gulden. Of nog
deftiger lieden gaan naar de boeiers, waar y an de eigenaar hen
met minnelijken ontvangst begroet, nadat de knechten , met
groote omzichtigheid , de dames en heeren over de plank hebben geholpen.
Enkele families vindt men nog, die , op oude wijs, voor
oud en jong een schip afhuren en met trommels, manden ,
doeken , jassen, parapluies , enz. beladen aankomen : vader bezorgd voor moeder , en moeder bezorgd voor vader, en beide
voor hun kroost en voor verwanten , die mede genoodigd zijn.
Enkele jongelieden , schippers in hun hart , kiezen de zeilboot; maar wij hebben hunne komst noch hun vertrek gezien ,
want de vurige jeugd is reeds lang naar het tooneel van den
kampstrijd gevaren.
Bijna zonder uitzondering zijn alle schepen gevuld geworden ;
zij verlaten de legplaats en volgen elkander onmiddellijk , om
zich onder de groote schare te mengen ; al wat zeilen kan
gaat mede, zij het ook gebrekkig, als het gescheurde zeil niet
meer toelaat , of een onbeholpen schipper met ouvasten gang
voom-aarts tracht te komen ; maar de beaten streven dezen met
snelle vaart voorbij.
Wij zouden zoodoende onzen tijd bijna verliezen ; haasten
wij ons dus om bij de stoomboot der Vereeniging te komen ,
want het is bijna twee uur geslagen. Doch vooraf gaan wij
nog even naar hnia om onze jassen te halen , want het kan
's avonds zeer koel op het water worden ; aan boord kunnen
wij wel ieta gebruiken. Aan de stoomboot gekomen , zien wij,
eenigszins tot onzen schrik , dat alles reeds ruim bezet is met
heeren en dames en burgerlieden. Niet alles is echter zoo
deftig, als het op het eerste aanzien schijnt en gelijk wij later
op den terugtocht kunnen zien, maar er heerscht een goede
toon en weldra bemerken wij dat we ons in vriendschappelijk
gezelachap kunnen verheugen.
Na eenig wachten komt eindelijk het stoomschip , dat de
directie ter bestemder plaatse gebracht heeft, opdagen ; het
heeft de muziek aan boord, welke ons moat vergezellen. Door
het aan boord nemen der muziekanten is de boot zeer vol geworden , eigenlijk te vol voor de menschen om zich gemakke
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lijk te bewegen ; de stoomfluit laat voor de derdemaal zich
hooren , de kapelmeester geeft het sein tot blazen en onder
klinkende fanfares wordt van wal gestoken. Weer geleidt ons
een menigte menschen langs de wallen , ofschoon het niet de
vroolijke meDigte is , die het directieschip uitgeleide deed : deze
is grootendeels ons vooruit naar de Inter vertrokken. De
gracht, 's morgens zoo vol leven en beweging , is eenzaam en
verlaten geworden , een enkel geladen turfschip en een ledig
schip , dat niet de eer heeft eel' levende lading van feestelingen
te kunnen verkrijgen , vertegenwoordigen nog de vroegere vloot.
Men kan het den schippers aanzien dat zij verdriet hebben , ja
ik geloof eigenlijk dat het gansche publiek , dat zwijgend op
den wal novel's ons wandelt , wel eenigermate in de stemming
en het lot van die schippers deelt. Niemand behoeft te raden
waarom ?
Spoedig zijn wij om de stall gestoomd en de brug doorgevaren ; met eenige nioeite zijn wij om de scheepshelling heen
en de Houkesloot, een tamelijk bleed vaarwater, ingestevend.
" Prachtig weer: de wind noordwest, ruim bij den wind, gees
beter weer te bedenken , mij cheer ! een goed petal schepen ,
wij treffen het geheel; kijk , daar komen waarlijk de kleine
booten ons reeds te gemoet ; zie hoe netjes zij om de ton bij
den stoomhoutzaagmolen draaien, 6 is ruim v66r,, 4 is haar
het naaste,, , zegt de kenner, ,,als 3 haar maar niet inhaalt , ;
en toch, zegt de oppervlakkige beschouwer, , is nommer een nog
de voorste in de rij , die achter elkander aan komt zeilen , en
dan volgt eerst 3 , dan 6 en achter haar is 4. — Wel een
groote verwarring , zal men zeggen. Evenwel, ter verklaring
diene dat de afvaart niet geschiedt , zooals het te Amsterdam
wordt gezien , waar de schepen bij de afvaart in een lange rij
naast elkander liggen en aldus afzeilen ; zuiks liet de breedte
van het IJ toe, ofschoon de schepen, naar schippers zin , elkander nog ruim genoeg dadelijk hinderen 1). De Houkesloot laat
sulks in het geheel niet toe en daarom liggen de schepen op
eenige ellen afstands van elkander verwijderd, elk aan zijn
aangewezen nommer en zij zeilen vandaar of om ten slotte weer
op dezelfde plaats , en, om den prijs te winnen , het eerst bij
zijn nornmer te komen. Wanneer nu n o . 6. achter n o . I aan
1) Te Harlingen en aan de Lemmer,, waar jaarlijks belangrijke zeilwedstrijden op zee worden gehouden; te Grouw op hare wijde, naar
omringende wateren , alsmede op meer plaatsen in Friesland,. wordt (.1(:
afvaart op dezelfde wiin ala te &leek geregeld.
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komt zeilen , dan is zulks een bewijs dat hij reeds verscheideue
nummers voorbijgestreefd is , en als 4 en 3 dadelijk achter
elkander aankomen , is zulks een bewijs dat zij 2 voorbij zijn
gekomen en dat 4 wel zoo vlug is als 3 , maar dat zij elkander toch zeer nabij zijn. Een gevolg van deze manier van afvaart maakt, dat weinige toeschouwers recht op de hoogte
zijn hoe de partij staat. Loshoofd bekommert zich er ook
weinig om hoe de partijen staan , maar laat, in de drift van
feestelijk genot, het aan den tijd over , die hem wel bericht
zal brengen wie de overwinnaars zijn ; de ijver der schepelingen
die aan den strijd deelnemen , wordt er niet minder om.
Meen evenwel niet dat daar voor het oog van lief hebbers van
zeilen geen belangwekkende partijen als gespeeld worden en
voor kenners geen groote kunstvaardigheid ten toon gespreid
wordt ; o neen, de kunst van zeilen wordt dan op de Sneeker
meer in al hare fijnste schakeeringen beoefend en zelden is
het dat de bekwaamste schipper,, met een goed gebouwd en
uitgerust vaartuig , niet de overwinning beliaalt.
Niet alle feestvierenden en nieuwsgierigen gaan , ale wij, per
schip am naar den zeilwedstrijd te kijken of eigenlijk om op
een andere manier van de pret te profiteeren. De Houkesloot
langs varende zien wij al spoedig aan een kleineninham , het
Top, een tal van menschen zitteu en staan ; zij zijn lungs
den grindweg, van Sleek naar Uitwellingerga, of uit de omliggende dorpen , daarheen gegaan om den feesttrein er, bij de
nava:lit , voorbij te zien gaan of de terugkomst te observeeren.
Een herberg en warande bieden wel de gelegenheid om zich
ook anders te vermaken.
Ann den anderen oever der Houkesloot beweegt zich , gedurende eenigen tijd, een talrijke menigte nevens onze stoomboot, maar als zij op een zeker punt gekomen zijn gaan die
menschen landwaarts in en verliezen zich in de verte. Maar
de Houkesloot uitgekomen en het Kruiswater verder invarende
zien wij het raadsel opgelost , waar al die menschen gebleven
zijn : op een laag stukje land, geheel van water omringd, zien
wij een kermistooneel , zoo woelig en zoo prettig , als men zich
maar denken kan. Draaimolens , koekblokken , tenten en disschen , zoo primitief mogelijk , zijn opgeslagen , en liedjeszangers met draaiorgels , bedelaars en kunstenmakers , krioelen ,
zingen , dansen , schreenwen daar, met het kleine publiek , zoo
door elkander dat iemand hooren en zien moet vergaan , en
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lang nog hoort men die schelle toners over het water klinken ;
al die menschen zijn ook gekomen om den zeilwedstrijd Bade
te slaan!
Al stoomende gaan wij voorbij de Drie Pollen , het Kruiswater langs , de Roekoe in , om spoedig aan de plaats der
bestemming te komen , maar het lid der directie, dat bij ons
aan boord is , heeft de goedheid eerst nog door de Kolmeer,,
een doorsnijding van het lage land aan de scheiding van de
Roekoe en de meer, te laten varen , zoodat wij eerst een bezoek aan de Sneekermeer kunnen brengen , daar waar zij
zich het grootste vertoont. Meer- en waterbeschrijvingen , zij
worden zoo veel geleverd dat ik het nu maar aan den
beschouwer overlaat om dien grooten waterplas te bewonderen , omlijst — vaak slechts in de verre verte te zien , —
met een groenen rand met bevallige dorpert, en nu getooid
met een menigte van verschillende schepen en elkaar krnisende
stoombooten. Vaak ligt zij eenzaam en stil en statelijk daarheen.
Maar nu is het een golvende en woelende massa water en een
strijdperk waarop vernuft , behendigheid en beleid elkaar de
loef afsteken. Behalve de kleine booten , die, om het gevaar,
zich binnen de perken van de vaarwaters moeten houden, bewegen alle wedijverende vaartuigen zich op de meer en leggen
korter of langer tochten af, om tonnen met vlaggen , die het
terrein afbakenen.
Doch wij mogen ons niet langer ophouden op de meer, hoe
verleidelijk zulks is. De stoomboot heeft haar Steven gewend
naar het feestterrein, waar wij , met de muziek en tal van gasten aan boord, reeds met verlangen worden te gemoet gezien ,
want dan zal eigenlijk de pret beginnen.
De Roekoepolle, een lang eiland van ongeveer 30 area groot
aan den ingang van de Sneekermeer, is als door de natuur
aangewezen om als hoofdstation voor de directie en de feestelinen te dienen ; van haar nit kan men het terrein en de\
bewegingen der schepen gadeslaan en het oog op alles , wat er
gebeurt, houden. Niet zoodra is ooze stoomboot het eilandje
genaderd of alles maakt zich aan boord tot vertrek gereed.
Van eene Oostindische rein voor den vaderlandschen wal gekomen , kan er niet met meer drift gezocht worden om den vasten
grond te bereiken en wederkeerig om de vrienden af te halen,
dan bier. Daar de droogte belet om zoo op eens aan land te
stappen wordt alle scheepsgelegenheid in de wear gesteld om
de aankomenden af te halen : dikwerf worden er halsbrekende
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toeren gemaakt, om toch de eerste te zijn. Wij evenwel gebruiken wat geduld, want de directie voorziet spoedig in het inconvenient: pramen worden nevens elkander gelegd , plankeu uitgeworpen, leuningen geimproviseerd en , ja, man ! wij ouderen
an dagen en minder driftigen , wij stappen gemakkelijk aan land.
Alles is op de Polle tot een landelijk feest ingericht, een
fraaie groote tent en alles wat gij aan eten en drinken begeert
is er tegen niet zeer hooge prijzen te koop. Overal zijn tafeltjes en stoelen , waarop het begeerde geplaatst wordt. Alles is
leven en beweging; velen zijn er die de bewegingen der zeilen
gadeslaan en druk de kansen bespreken: anderen bekommeren
zich daar weinig om , wandelen rond , ontmoeten kennissen en
oude vrienden ; of dames en heeren zitten genoegelijk koutende
om de tafeltjes , waar wijn en bier rijkelijk stroomen. De liefde
heeft hier vrij spel en zoo zien wij verscheidene jonge paren
minnekozende laugs den oever wandelen of in booten plaats
nemen um een zeiltochtje om de meer te doen of een roeitocht
te ondernemen.
De muziek laat zich door alles heen hooren en als deze eindelijk , zij het ook toevallig, dansmuzieli laat hooreu, dan wordt
in een oogwenk het eiland in een balzaal herschapen en even
luchtig en onvermoeid zweeft het jeugdig volkje over het donzige grasveld van het eiland, als over de glad gewreven planken van de steedsche zaal.
Maar aan alles komt een einde ; eenige geweerschoten , nit
de verte gehoord, geven het sein dat de xvedstrijd is afgeloopen
en de overwinning behaald.
Wij hebben iets vroeger ons verwijderd om naar de stoomboot
te gaan , en eens rond te zien, want het eilandje is %%el het
middelpunt der beweging , maar het bevat toch maar een klein
gedeelte van het nit te voeren feestprogramma. Gelijkt het op
de Roekoepolle een landelijk feest, in Naar omtrek wordt wel
en goed op het water een kermis gehouden , die men wel eenig
in zijn soort snag noemen. De handel, de kunst en de bedelarij
wordeu daarheen gelokt waar vele menschen bij elkander komen
om zich te vermaken , en zij weten zich zeer goed naar de
omstandigheden te schikken. Pramen, schuiten en schouwen ,
beladen met verkoopers van appelen, peren , pruimen en andere
snoeperij ; liedjeszangers met draaiorgels en violen, en 1)uitsche
straatmuziek , alles woelt en wemelt en roept en mast tusscheu
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de stoombooten en vaartuigen hecu , om zijne waar aan den
man te brengen. En of het nog niet genoeg ware, vele der
volgeladen 25-cents schuiten hebben harmonica's en veel spraakwater aan boord en daar zingt men uit voile borst straatliederen
op eigen hand. Enkele betere en meer harmonieuse toonen
treffen ons oor,, als een oase in de woeitijn , want een zanggezeischap van een groot dorp zingt vierstemmige liederen , te
fraai om in zulk een geraas verloren te gaan.
Was de ontscheping met haast toegegaan , nu is weer leder
druk in de weer, om op de stoomboot te klimmen en eene
goede plaats aan boord te bemachtigen ; maar aan alle bewegingen en op aller aangezichten kan men zien , dat niewand
te vergeefs op het feestterein is geweest en de luidruchtige
vroolijkheid heeft de plaats ingenomen van het steznmig gesprek
toen wij vertrokken. De directie gaat op een fraaieu boeier
zich inschepen en wordt door ooze stoomboot, die weer de
muziek bij zich aan boord heeft, op sleeptouw genomen. Alies
wat schip is neemt nu ook den terugtocht aan, zelfs de pramen
die ons vroeger tot brug verstrekten , maar die nu geladen zijn
met de tent en ook met wat voor de gasten op het eiland
diende; want het spel is nit en de matted moeten opgerold.
De stoet komt weer in beweging, de muziek speelt het lied
voor vaderland en overwinniug , de gasten zijn opgewondeu
door wijn en pret , aan board bij de directie hoort men champagnekurken slaan , terwij1 een der overwinnaars nadert en met
gestreken zeil zich bij den trein aansluit. Weer een overwinuaar
komt : nieuwe fanfaren , nieuw gejuich en welkomstgroeten , en
zoo wordt de stoet al langer en langer, tot de laatste zich heeft
aangesloten en de keurmeesters , met hunne geweren op schouder
en met gelinte hoeden , in eene groote boot gezeten, den trein
sluiten. Zoo wordt een sleep van onzaglijke lengte gevormd ,
die statelijk de stad nadert.
Het is een schoone avond geworden ; ik hoop dat vele
Sneeker hardzeilpartijen evenals deze molten eindigen. Genoeg
koelte, om de zeilen niet geheel slap te doers hangen , maar
toch niet zooveel om snel vooruit te komen; het geheel vormt
due een groep, die zich zachtkens beweegt. En als dan de zon
achter de kerken en de hooge gebouwen der stad dreigt weg
te schuilen en als ten dank voor de vreugde, die zij te aanschouwen had, Riles nogmaals in gloed zet en water en schip,
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ja alles om haar heen met prachtige kleuren omstrengelt , dan
mag men dit schouwspel wel treffend noemen , dat zich lang
in het gemoed vestigt.
Zou men meenen, bij het zien der menigte menschen, die
zich op het water bewegen , dat Sneek als leeggeloopen was,
men zal zich zeer bedriegen, want bij de aankomst aan de
stad is eene massa vreemdelingen en ingezetenen tegen den wal
als opgestald en dringt tegen elkander in, om alles goed to zien
en toch niet te water te geraken.
Zwaar is dan de taak der directie en der politic om orde en
regal te bewaren bij de doorvaart der brag en bij den aandrang
der menigte opeengepakte schepen en menschen. Evenwel, men
is zulks gewend en het loopt veelal zonder gewend en ongelukken af,, zoodat, na eenig oponthond , de lange stoet zich
in de gracht weer ordelijk in beweging stelt om naar de aanlegplaats bij het Hoogeind terug te keeren. Hij wordt vergezeld met geweerschoten , vaurwerk , muziek, gezang en gejuich;
dit is wel het laatste maar niet het minst opwekkende deel
van den tocht.
Op de aanlegplaats gekomen , spoeden wij ons naar huis ,
om een weinig te verpoozen van al de drukte. Maar niet lang
kan die rust duren , want wij moeten naar de zaal van Agema ,
waar de prijsuitdeeling zal plaats hebben. naar zien wij reeds
de directie der hardzeilerij met de keurmeesters, de winners
der prijzen en premien en nog eenige autoriteiten om een
lange tafel gezeten , waarop de prijzen en premien ziju uitgestald; deze bestaan thans in vrij aanzienlijke geldsornmen, kostbare zilveren en kristallen voorwerpen , barometer, thermometer,
porseleinen bloemvazen enz. Vroeger werden vlaggen, wimpels , zilveren scheerhouten, kompassen , alles dienstig voor de
scheepvaart, uitgereikt; maar ook hierin is verandering gekomen ; het stoffelijke is voor het ideaal gekozen en het geld
voor de eer. Gelukkig 1 de ambitie is er niet onder verloren
gegaan. Zij had alleen maar wat zwaarder voeJsel noodig.
Achter de directie , op het orchest, zit de muziek weer haar
fanfares en volksdeunen to spelen en voor, in de raimte, zitten
ingezetenen en vreemdelingen broederlijk naast elkander; eenige
dames hebben ook plaats genomen : alweer een nienwigheid
die vroeger niet plaats vond, maar toch bijval vindt. Welmeenend en van algemeene toepassing is de toespraak van den
voorzitter, die daarna de namen der prijs- en premiewinnaars
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opsomt en hartelijk is de feestdronk die hun gewijd wordt,
wanneer,, onder gepaste toespraak , elk het zijne ontvangt.
Wanneer de zoogenaamde officieele toasters van de leden der
directie en de bedankjes van autoriteiten en begiftigden zijn
afgeloopen, dan geraken de tongen der anderen los en krijgt
ieder vrijelijk het woord om op eigen trant te spreken. Toast
op toast wisselt of , de wijn stroomt rijkelijk , en waar zoude
het einde zijn, als niet de directie en de muziek de zaal verlieten en het sein , te half elf, werd gegeven , dat het feest
eene andere gedaante zal krijgen ?
Als wij nu na een uur verpoozing — 't welk niet beter kan
besteed worden dan door de kends eens road te wandelen,
waar kramen , spellen , herbergen en marktplein overvol zijn ,
en daar de vele kermisgasteu in voile gloria te zien , als het beeld
van de kermisvermakelijkheid, zooals zij te Sneek gevierd wordt-de zeal van Agema weer binnentreden , is alles veranderd.
Dan is de luidklinkende muziek vertrokken en daarmede de
schippers en de schippersgenooten , beladen met hunne prijzen
en premien ; de tafel der directie is opgeruimd en het getal
dames verdubbeld , terwijl de bonte rijen, om tafeltjes gezeten ,
niet veel luisteren naar den zangerstroep en de bonte zangeressen, op het versierde orchest.
Ik zeg u, wie dan den nacht nog doorbrengt in die voile
zaal en deel neemt aan het bal, waarmee het feest besloten
wordt, zal zeker wel een gat in den dag slapen.
D. HAMILL.

,NAAR SCHIERMONNIKOOG.
Tot de eigenaardigheden van een bezoek aan Friesland kan
ook behooren een tochtje naar het eiland Schiermonnikoog ,
en om het merkwaardig primitieve der rein, en om het bijzonder karakter dat het eiland draagt.
De reis gaat uit van Dockum , vanwaar de postwagen op
Oostmahorn, in aansluiting met het ” postschip " naar het eiland ,
dagelijkR ongeveer te 9 are 's morgens vertrekt. Zij kan echter
evengoed van Leeuwarden worden aangevangen. Daartoe ga men :
a. 's morgens per eerstvareude stoomboot naar Dockum ,
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door de Dockumer-Ee, thans eene trekvaart , vroeger eene
rivier, die zich bij Leeuwarden in de Middelzee ontlastte , langs
de dorpen Lekkum (b1 41), Wijns , met het Wijnser tichelwerk , en Birdaard , eene aanlegplaats , bekend wegeus de
lekkcre koftie. — Een weinig hier voorbij liggen (links) op eene
rij , een kwartier uur afstands van de vaart, de dorpen Genumlo
Reitsum en Lichtaard , alle drie op terpen, aangelegd als vluchtheuvels tegeu de overstroomingen der Middel- en der Noordzee,
en die nu nog altijd in den mond des yolks gezamenlijk den
naam van " dc Vlieterpen " dragen. — Ter weerszijden van do
Dockumer-Ee zijn steeds lagc weilanden.
b. Met den eersten spoortrein tot Veenwouden, en vandaar
met den omnibus Haar Dockum. Door Veenwouden rijdt men,
links, vooraan in het dorp , langs de Schierstins (zie bl. 257).
Verder leidt de weg door eene boomrijke streek , langs de Valom
en het lief gelegen Murmerwoude. Naar de legende wil is dit
dorp aldus genoemd (Nlurmerwolde = Moordenaars-wolde !) omdat het de woonplaats was van de mannen , die den heiligen
l3onifacius in 754 bij Dockum hebben doodgeslagen. Tot straf
er voor was en bleef het yolk aldaar geteekend met smetten
en vlekken in het aangezicht ; maar een geleerde Duitscher,,
die in het begin der achttiende eeuw deze streken bereisde
en een ernstig onderzoek instelde, ook naar dit geval , heeft
bevonden dat de Kainsteekenen toen reeds waren weggewischt
van het gelaat der nu vreedzame bewoners.
De wagen van Dockum naar Oostmahorn, zoowel als het
daarop correspondeerende schip naar Schiermonnikoog , behoort
tot den Koninklijken Nederlandschen postdienst. Men spanne
zijne verwachting evenwel niet te hoog. De wagen is somtijds
een eenvoudige huif kar, waar passitgiers en goedereu elkaar
de beste plaats betwisten. — Door een seer welvarende streek,
afwissclend bouw- en weiland met kapitale boerenwoningen
beset, alles de blijken dragende dat men hier te midden van
" het vette der aarde" rijdt, komt men halfweg to :1Ietslatvier,
een dorp dat zich seer schilderachtig vertoont, maar waarvan
men uiet meer behoeft te verwachten dan men er, aldus langs
rijdende, van ziet. Daar dit de laatste geschikte pleisterplants
is, doet men wel , zich hier te approviandeeren , zoowel van
natte als van droge waar, indien men dit niet reeds te Leeuwarden of te Dockuin heeft gedaan , wat misschien nog het ver-
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kieslijkst is. Tegen ruim elf uur nadert men, even voorbij
Anjum , den zeedijk, aan den voet van welken het gehueht
Oostmahorn is gelegen , in vroeger tijd eene schans , die Napoleon I weder heeft willen versterken, en waarvan de overblUfselen
nog aanwezig zijn.
Terwiji de postrijder het paard uitspant en den wagen ontlaadt, is de volstrekte afwezigheid van aUe concurrentie en
van alien stoom spoedig merkbaar. Er is dus wel tijd, om
even van de dijkskruin een kijkje te nemen op de zee. In het
verschiet toont eene smalle witte streep, waar boven een paar
torens uitsteken , de ligging aan van Schiermonnikoog; voor u de
meestal kalme Lauwerszee ; aan den voet van den dijk paalwerk
en steenglooiing als zeewering ; ter rechterzijde het opscheepshoofd , dat den toegang geeft tot de schepen die er aan
gemeerd liggen : lo. het postschip ; 2o. soms ook een
loodsboot of een loodsafhaler; 3o. dikwerf het recherchevaartuig ; verder in zee, op de reede , nu en dan een paar tweemasters zooals er vele te Schiermonnikoog en vooral in Groningerland tehuis behooren.
Oostmahorn is het station voor de loodsbooten van het
Friesche gat, dat thane twee zeegaten heeft (bet Noorder- en
het Plaatgat) door welken de schepen uit en naar zee worden
geloodsd. Er zijn twee loodsbooten , ieder bemand met zeven
koppen, waaronder een schipper en vier geexamineerde loodsen ;
deze booten kruisen vijftien dagen in zee en komen de een
na de ander vijf dagen binnen om te proviandeeren ; een derde
vaartuig is de loodsafhaler, die de loodsen op hun standplaatsen en op de loodsvaartuigen in zee weer aan boord brengt.
1)e diepte van het vaarwater voor Oostmahorn is van 40 tot
59 d.M. , gerekend naar laag water; er worden hier jaarlijks
oiigeveer 300 schepen in- en even zooveel uitgeklaard , alien
voor de kleine vaart.
De postwagen ontladen zijnde, maakt gij spoedig kennis met
den postschipper, lien ge meestentijds in de kleine herberg
aantreft , te midden van ecnige loodsen. Maak vriendschap met
hem door het nanbieden van een dronk naar zijn welbehagen :
die vriendsehap kan u goeddoen op de reis , en u ten minste
bewaren voor onaangenaam bescheid ; en draag hem daarbij
tevens de zorg op voor de bagage die ge mocht hebben meegen om en
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Ala het twaalf uur is , zal hij 't sein geven tot vertrek , door
de mededeeling dat het• middag" is. Over den dijk — het telegraafkautoor ziet gij links terzijde — bij de trappen neer; over
het smalle plankier van het opscheepshoofd ; over eene plank ,
langer of korter , schuiner of horizontaler , beweeglijker of
tamelijk vast, al naar tij en wind het toelaten , gaat het aan
boord , soms onmiddellijk , soms eerst over een of twee andere
schepen heen. De onervaren reiziger zal in de hand des schippers ,
van wiens vriendschap hij zich verzekerd heeft, een stevigen
steun vind en.
Aan boord ontbreken alle gemakken : een kleine kajuit voor
vier of zes menschen , mits niet te dik en te groot , een stuurstoel
voor twee of drie personen, en verder het ruim , voor zoover dit
niet met goederen is geladen, ziedaar alles. Zelfs een dronk water is
er niet te bekomen. Daar het een zeilschip is, valt de dour der
reis niet te berekenen , deze kan 3/4 uur bedragen maar ook 5
tot 6 uur. De schipper voor zich heeft gees haast, want zijn
dagwerk is afgedaan als de reis is volbracht , en v66r den
avond komt hij zeker thuis ! — Het gezicht op den Frieschen
wal is niet uitlokkend ; men ziet de pales , de steenen en
den dijk , die het daarachter liggende land tegen de zee beschermen , doch ook voor het oog verbergen.
Het vaarwater kan bij eenigen wind tamelijk onrustig zijn.
Men passeert het ',Booze wijf." IetWat zeeziekte is due niet
geheel vreemd (bij stormweer vaart het postschip niet en alsdan
is het eiland geheel van de overige maatschappij afgesloten).
Nadert men het eiland, dan wordt de vlag geheschen als sein
voor den wagen. Het schip vaart namelijk zoover, tot het aan
den langzaam glooienden grand vastraakt ; een eenvoudige hooiwagen met paarden bespannen rijdt in zee en :tangs boord ,
zoodat de assen der wielen in het water staan. Dat is het
vaartuig 't welk u op het eiland zal brengen ! Gezeten al of niet
tusschen vrachtgoederen rijdt gij, over den harden zandbodem,
eindelijk den zeedijk op, om , daar aangekomen , een bekoorlijken
indruk te ontvangen van het bekoorlijkste der Noordzee-eilanden.
V6Or u eene strook groene weiden met weinig vee ; onmiddellijk
daarachter het uitgestrekte dorp met zijn vriendelijk kerktorentje
en heldere woningen , alien bijna geheel wegschuilend in het
groen, wijl elk huis er zijn lommer heeft; en daarachter de duinreeks , her groen begroeid met helm en andere planten , elders
schitterend wit, het dorp geheel omsluitende als met een halves
ring, en hoog daarboven uitstekende de twee rijks-lichttorens,
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Weldra houdt de wagen halt midden op den weg. Ter
weerszijden staat een eenvoudig logement; beide zijn even goed,
het een is het " Posthuis ," het ander 't ” Wapen van Schiermonnikoog. " Vraag niet aan een der omstaande kinderen om
uw goed aan te nemen , u een handje te helpen, met het
uitzicht op een belooning daarvoor ; wellicht zoitdt ge ten
antwoord krijgen: Aloud uw dubbeltje, we hebben dat niet
noodig." Er is namelijk geen of nagenoeg geen armoede op
het eiland, en 't is waarschijnlijk meer de belangstelling in
een terugkeerenden zeeman of zeemansvrouw,, dan de nieuwsgierigheid naar uw persoon, die de jeugd om den wagen brengt. —
De tijd der aankomst van het postschip zeer wisselvallig zijnde,
is er bijna nooit middageten gereed, maar dit wordt spoedig
verstrekt , steeds in voldoende mate, doch naar een hoogst
eenvondig menu, wijl bijna alle benoodigdheden van den vasten
wal worden aangebracht.
Ten einde gemakkelijk en spoedig een overzicht van het
eiland te verkrijgen , beklimme men den binnen-lichttoren, op
welken altijd een wachter aanwezig is (een bewijs van toegang
vooraf to vragen aan den rijksopzichter , schuin tegenover de
kerk , in de langebuurt). Deze lichttoren is eene der twee, die
hier in 1853/4 zijn gebouwd. Zij staan 1008 meters uit
elkander in de richting van nagenoeg n.w. en z.o. ten z.,
zijn gebouwd van Steen, rood geverfd , en hebben de gedaante
van een afgeknotten kegel en een hoogte van 30 meter, gemeten van het duinvlak tot op de gaanderij De hoogte is verdeeld in zeven verdiepingen , die eene bergplaats van olie ,
eene werkplaats, een slaap- en een wachtvertrek bevatten. De
trappen en de ronde lichtramen zijn van gegoten ijzer. Op de
gaanderij staat een hardsteenen voet voor de lantaarn en eene
ijzeren balustrade. Nabij elken toren is een eenvoudige woning,
ingericht voor twee lichtwachters en hun gezin. De bouw van
een en ander heeft meer dan f 103,000 gekost.
De lichten zijn wit en zoogenaamde stilstaande of vaste
lichten. Het noordelijkste of laagste staat 42.3 m. boven gewoon hoogwater, verlicht den horizont van het o.n.o. door
het n. tot het w.n.w. en is zichtbaar op 4 Duitsche mijlen afstands.
Het zuidelijkste en hoo3ste licht staat 44 9 m. boven gewoon
hoogwater, verlicht den horizont van het o.n.o. door het n. en
w. tot z. en is zichtbaar op 4 1/2 mijlen afstands. De lichten zijn
2.8 m. boven de gaanderij der torens. — Op den ronden
20
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lantaarnvoet staat eene tienzijdige koperen lautaaru , die eeue
middellijn, inwendig, heeft van 2 60 m. en eene hoogte met den
wahnbol vau 3.67 m. ; de lautaarns hebben twee hoog ruiteu,
(loch ziju gesloten aan die zijden waar Beene verlichting van
den horizont wordt vereischt De kosten, alleen voor deze twee
lantaarns, waren f 13,700.
De lichttoestellen zijn lenticulaire vau de 3e orde op een
inwendige middellijn van een m. en eeue hoogte van 1.58 in.
Zij bestaan in omtrek en in hoogte uit paneelen van kristallen
gordels en ringen, die drie hoog in metalen rondeu zijn gevat.
Die kristallen zijn zoo gesteld , en van zulk eene gedaante , als
voor de breking en bulging der lichtstralen wordt vereischt.
In de gedeelten van den lichttoestel, waar zich geed kristallen
gordel beviudt en het licht niet naar buiten straalt, zijn koperen verzilverde reflectors aaugebracht. In den toestel staat eene
koperen lamp, waarin een werktuig , dat door gewicht werkt
en de olie nit den bak opvoert naar eene pitbuis, die boven
eon pomptoestel is geplaatst. Die pitbuis heeft twee concentrisch
geplateste pitten van ongeveer 0.023 m. en 0.045 m. middellijn.
De vlam is hoog 0.07 in. IIet lampglas is aan de onderzijde
7.3 mM. wijd. Dc aanvoer der olie is zoo, dat er drie a
viermaal meer over de pitbuis stort dan er wordt verbrand; de
overstortende olie loopt in den bak terug. Die lichttoestellen
met de lampen en de verdere benoodigdheden voor den dienst
hebben ruim 1 10 ,000 gekost.
De lichten worden iederen avond voor zonsondergang ontstoken en branden tot zonsopkomst. Het olieverbruik is 0.2
liter per uur voor ieder licht.
Op den omgang heeft men een prachtig uitzicht over het
geheele eiland, en tot ver in de Noordzee. Men komt hier
tot de overtuiging, dat het eiland te kleiu is, om er, wandelende en door de duinen kruisende , ooit te kunnen verdwalen;
bovendien heeft men daarbij steeds de torens als richtsnoer in het
oog. De binn,entoren staat op het duin , joist midden achter
het dorp; de buitentoren (aan den eersten gelijk) in de noordwestelijke duineu.
Door belet te vragen bij den burgemeester (tevens rentmeester van den eigenaar van het eiland) , of kennis to maken met
een der andere uotabelen b. v. den ontvanger of den geneesheer, zal men niet anders dan zich het verblijf veraangenamen.
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Het eiland is ongeveer drie uur lang en op zijuc grootste
brecdte nauwelijks een uur breed, en behoort thans in eigendom aan Mr. J. E. Banck te 's Hage , die zomers nu en
dan het eiland bezoekt. Vroeger was het eene vrije heerlijkheid met halsrecht , laatstelijk in de familie Stachhouwer, die
het in 1859 bij publieken verkoop voor f 100,000 overdroeg
aan den tegenwoordigen eigenaar. De zuidzijde is het eenige
vruchtbare gedeelte , en vormt een polder van 500 Hectare,
ten noorden door de duinen omsloten , en tegen de zee beschermd door een aarden dijk , in 1860 voor f 86,000 gelegd. Een paar flinke boerenwoningen ziju er op Zuidhollandschen tract in gebouwd , en in den oosthoek eene eendenkooi,
die van aanleg f 10,000 heeft gekost , maar die jaarlijks van
3500 h, 4000 war oplevert , meest ten behoeve der Engelschc
markt , via Leeuwarden en Harlingen. (1)eze kooi niet te bezoeken of te naderen dan in overleg met den burgemeester). De
polder wordt voor een goed deel vruchtbaar gemaakt door het
overbrengeu van de vette slib , die de zee in rijke mate vooral
aan de zuid-oostzijde opwerpt, en vertegenwoordigt voor den
eigenaar eene waarde van ongeveer een kwart millioen guldens.
De rest van het eiland bestaat nit duin en strand, van welk
laatste een groot deel in het oosten met elken vloed onder loopt.
Het zeer regelmatig gebouwde dorp stond eene eeuw geleden
veel meer ten westen , doch de zee verslindt het eiland aan die
ziide , zoodat de duinreeks dear steeds kunstmatig wordt beschermd. Het dorp bestaat nu nit twee kortere rijen hnizen ,
die eene street vormen , en een langere rij , de hoofdbuurt.
Alle huizen staan afzonderlijk en op grond die in erfpacht door
den eigenaar des eilands wordt gegeven. Het middelpunt ongeveer is de nette kerk met de begraafplaats, wear tegenwoordig ook
de Iijken der aangespoelde schipbreukelingen worden ter garde
besteld , 't geen vroeger in het duin geschiedde Westelijk van
de kerk is een lief, niet lang geleden aangelegd plantsoen.
1)icht bij de ]ogementen is een peal opgericht , waar de Nederlandsche vlag geheschen wordt op konings jaardag en als de
eigenaar van het eiland aanwezig is. Naast de kerk staat een eenvoudig gebouwtje, waarin de reddingboot , die geheel opgetuigd ,
met riemen , scaphanders, trossen enz. , op een zwaar houten
vierwielig onderstel gereed staat, om , bij het eerste sein uit
den toren , met een vierspan near het westerstrand , of
dwars door de duinen near het oosterstrand te hollen , en het
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schip in nood zoo mogelijk hulp te bieden. De bemanning
der boot bestaat meest uit vrijwilligers , die nog nooit hebben
ontbroken. (Het verzoek ter bezichtiging te richten aan den
burgemeester.)
Voor eene wandeling om het eiland (2 A 3 uren) , ga men
de straat westelijk langs het posthuis ten einde , en steeds
rechtuit tot aan de zee , en vervolgens noordwaarts lungs het zich
allengs verbreedende strand Tegenover het westerstrand liggen
eenige banken , op welken zich bij helder weder dikvverf honderden zeehonden vermeien in den zonneschijn. Slechts zelden
wordt er een op het strand gevangen ; maar de gladharige huid
is een welkome buit voor den eilander, die er een mats, een
reistasch of een tabaksbuidel vau naait.
Aan het noorderstrand gekomen , heeft men de voile Noordzee in al bare majesteit en pracht voor zich; zij is hier indrukwekkender dan aan eenig ander Nederlandsch strand.
flit strand levert dezelfde produkten als op de overige kusten ;
schelpen en hoorns , zeekwallen en zeesterren en diergelijke ;
doch na een hoogen vloed is het noorderstrand dikwerf voor
een deel bedekt met eene uiterst fijne, zwarte zelfstandigheid
vergaan voorwereldlijk hout, waartusschen bij wijlen kleinere
of grootere stukken barnsteen worden gevonden. -- De wandeling vervolgende tot men den binnen-lichttoren iets achter zich heeft, sla men het duin in; de buitenste rijen
zijn tamelijk hoog en kaal, daarbinnen zijn de d.uinen lager
en meestal begroeid ; zij sluiten grootere of kleinere vlakken in,
doorgaans van cirkelvorm, duiipannen genaamd, die des winters
ander water staan en daardoor in het voorjaar een welkom
verblijf voor een groat aantal kikvorschen zijn, en in den
zomer de schrale weide voor een eenzaam schaap. Ongeveer in
de richting van den binnen-lichttoren wandelende, zult gij nu
en dan een stuk grand tusschen het duin aantreffen , dat men
tracht te bebouwen; op de laatste hoogten aangekomen , ziet
ge de akkers achter de lange buurt voor u, langs welken de
weg in het dorp terugleidt.
Ten oosten van het dorp staat een hula van twee verdiepingen , — het hoogate van 't eiland — dat het overblijfsei is van de
sties der voormalige Heeren. Een smal laantje met lage boomers
wijst nog aan , waarlangs het kerlcpad dier Heeren liep.
Voor een wandeling of liever een kruisen in de duinen zijn
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die ten westen , bijna alien groen begroeid, zeer uitlokkend.
Vandaar heeft men ook een fraai uitzicht op het geheele dorp.
Ten oosten wordt eene groote duin geheel onbegroeid gelaten ;
het is de blinkert of 'title duin , reeds van verre zichtbaar,
een ware zandzee.
Daar achter breidt het noorderstrand zich nog een heel eind
verder oostwaarts uit; eene wandeling langs het strand makende , doet gij nogtans wel, het to verlaten , daar waar de
duinen u zouden verlaten ; het verder oostwaarts gelegene raakt
bij elken vloed onder,, en gij zoudt licht afgesneden en in
gevaar geraken ; ook zijn daar enkele plaatsen met zoogenaamd
leveed zand , waarin gij zoudt kunnen verzinken. Wel ziet ge
nu en dan verderop een eeuzamen eilander dwalen, doch die
is met het terrein en het tij bekeud, hij is een ” strandj utter,/
die zoekt wat de vloed mag hebben op strand. geworpen (eigenlijk dus iets wat aan den strandvon der toekomt), of hij is een
" botsteker " die de bot uit de laatste kabbeling der zee spietst
aan een langen , met een ijzeren punt voorzienen stok. Dit is
hier de eenige wijze van vischvangen ; visschers toch behooren
op het eiland niet thuis.
Een tochtje, in gezelschap , per as — doch het eenige voertuig alhier is en blijft de hooiwagen — bij fraai, warm weder, tusschen twee vloed-tijden in, het geheele noorderstrand
langs, tot aan de oostelijksche punt van het eiland, bij den
Balg , waar de stroom met groote aneiheid rondom de smalle
landtong spoelt (hier was in vroeger tijd de uitmonding van
de rivier de Lauwers) , en terug langs het zuiderstrand, kan
hoogst aangenaain zijn, want de zeelucht is hier recht verkwikkend.
Zeebaden aan het noorderstand zijn uitnemend , door den
heerlijken golfslag; werkelijk worden er een paar badkoetsen
op. nagehouden , maar de kom van het dorp is voor patienten
wel wat ver van de zee, doch het verblijf op het eiland, ook
zonder baden, is reeds een genot. Voor een Langer oponthoud dan eenige dagen kan men een akkoord sluiten met een
der logementen , of een gemeubelde kamer (zonder voeding)
huren in het dorp ; bij dit laatste maakt de prijs voor een
week meer of minder weiuig verschil.
In het duin leyen nog eenige konijnen. De flora van het
eiland — die veel van haar oorspronkelijk karakter heeft
behouden -- is tamelijk rijk.
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Het eiland herbergt ruim 1000 zielen. Zomers bestaat de
bevolking hoofdzakelijk uit vrouwen en kiuderen , want behalve
de burgemeester, de predikant , de geneesheer, de ontvanger
enz. en eenige ouden van dagen, varen de meeste mannen als
koopvaardij-kapiteins ter zee, hoofdzakelijk voor de kleine vaart,
en zij hebben bijna alle jongens boven de 14 jaar mee. Overwinteren zij niet hier, Jan trekken de vrouwen met Naar draagbaar
kroost in 't najaar dikwerf dwars door Europa tot naar Triest
en andere zuidelijke havenplaatscn, om hare mannen daar op
te zoeken. Zij , die thuis komen, stellen zich winters schadeloos
voor de ongemakken op zee geleden , en die van jeugdiger
leeftijd korten hun tijd door te verhalen van hunne zwerftochten en ook door te spreken van andere zaken , zoodat de
deuren wel eeus tegen de " zeejongens, worden gegrendeld ,
wat overigens op dit eiland niet noodig schijnt.
De zeevaart-kundige school — met eerie rijks- en eene proviuciale subsidie ieder it f 500, en eene van mr. Banck a f 200 —
heeft ten behoeve dezer zeelieden een cursus van l November
tot 30 Junij , terwijl des zomers alleen underwijs in de wiskunde
wordt gegeven. Sedert de oprichting in December 1872 heeft
deze school in 5 jaren tijds de gelegenheid geschonken aan
dertig jongelingen , om met goed gevolg te Amsterdam het
examen of te leggen als tweeden en derden stuurman voor de
groote vaart
De taal , die op het eiland gcsproken wordt, is 1?riesch, dat
door de afsluiting van het wasteland minder dan elders is
verbasterd , doch met een breed dialect, waarschijnlijk tengevolge van het altijd leven te midden van het bulderen der zee.
Men vertrekt van het eiland zooals men gekomen is : n.l.
in het postschip, dat iederen dag met het morgentij afvaart.
Een extra overtocht bij het avondtij is nu en dan mogelijk.
Wil men niet over Metslawier naar Dockum terug , dan kan
men met een afzonderlijk rijtuig (den vorigen dag te bestellen
aan den postrijder, tevens rijtuigverhuurder), naar Leeuwarden
gaan langs Frieslands welvarenden noorderzoom.
H. S.

DONGERADEELEN EN
FERWERDERAI)EEL NAAR
LEEUWARDEN.

DOOR DE

Van Oostmahorn leidt de weg over Anjum , waar men van
het hoog gelegen kerkhof een fraai landgezicht heeft. Lomrnerrijke dreven mist men weliswaar op den nu volgenden weg,
het is een bijna boomlooze laudstreek die men zal doorgaan
want do scherpe zeewinden verhinderen elken boomgroei anders dan bij de kom der dorpen en in de beschutting der boerenwoningen ; bovendien eischen de puinwegen op de klei de
vrije speling van zon en wind , waarom de bermen geheel onbeplant blijven. Toch is het van hier tot Leeuwarden een
uitnemend schoone streek, ten minste voor hem die een oog
heeft voor den tooi welken het landschap ontleent aan de nijvere hand des landbouwers : alles getuigt hier van inspanning
en overleg , maar tevens van hun gezegende vruchten , rijkdom
en voorspoed.
Den opweg naar Morn, rechts, laat men liggen, doch gaat
recht door, steeds een landschap van vette en hoog gelegen
landen , meest bouw,, hoofdzakelijk granen, vlas en aardappelen
voortbrengende, over Ooster-Nijkurk naar Ternaard. Op weg
daarheen gaat men bij de buurt Bollingwier over het watertje
de Peasens , dat vroeger een uur weer noordwaarts nitliep bij het
dorp van denzelfden naam. Peasens is met het nabij gelegen
Wierum het eenige eigenlijk gezegde visechersdorp in deze provincie , met ongeveer dertig schepen die in de Wadden en de
Noordzee hunne netteu uitwerpen , om den buit naar de nabijgelegen steden Dockum en Leeuwarden te vervoeren of nog
liever met den spoortrein van Leeuwarden naar het zuiden en
zelfs Duitschland in. Dan wordt de overdag gevangen visch in
den nacht per as vervoerd , om nog levend — soms waggons
vol — op den morgen-sneltrein te worden geladen.
Ternaard is een fraai, welvarend dorp, van onde dagteekening : het hectte oudtijds Thuneswerde , dat is de werde ,
wird of waard, hoogte aan zee, van Thundr of Odin. Hier,
evenals in en om al de volgende dorpen hebben in vroegeren
to vele edelen hun stinzen gehad ; in de kerk is nog een
fraai gebeeldhouwde zerk , die tot getuigenis daarvan strekt.
Al die dorpen liggen ook op of tegen terpen aan, want vooral
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in deze streek heeft de zee voortnaals die opgeworpen hoogten
noodzakelijk gemaakt.
Voorbij Ternaard , bij Vischbuurt, leidt de weg op den ouden
zeedijk. Drie honderd jaren geleden ongeveer werd het land ten
noorden ingedijkt (de Holwerder wester- en ooster- en de
Ternaarderpolder). Rechts en links zijn het vruchtbare akkers,
veel met vlas , graven en aardappels bezet en afgewisseld door
eenige weiden, op besten zwaren kleigrond. Hier, evenals
trouwens langs de geheele kust, doet zich het verschijnsel
voor, dat de ingepolderde landen , het dichtst aan zee, het
hoogst geleden zijn.
Men blijft op den ouden zeedijk tot even voorbij Holwerd ,
een groot en zeer welvarend dorp. Op het kerkhof liggen
fraai gebeitelde grafsteenen , en nog een moet er zijn met een
meestermerk er in en zulke zijn er slechts zeer weinige meer
in de provincie bekend. Een kwartier buiten het dorp, ten
noorden, aan den zeedijk, is een veer naar het eiland Ameland,
dat bezocht kan worden op nagenoeg dezelfde wijze als Schiermonnikoog ; ofschoon veel grooter is het eiland evenwel minder
schilderachtig. Aldaar kan men de beginselen 2;ien van den
dam, die, dwars door de Wadden, eenmaal Ameland aan den
vasten wal zal moeten verbinden , als de aauvang eener inpoldering die, na een kunstmatig in de hand gewerkte aanslibbing , 15 tot 30,000 hectares kleigrond — al naarmate het
kleine of het groote ontwerp van indijking word; gevolgd —
zal doen aanwinnen.
Voorbij Holwerd gaat men , den kunstweg houdende, naar
Blija , en langs de buurten Boteburen en de Rijp naar Ferwerd,
waar men van het hooge kerkhof een gezicht heeft op de
Wadden. Wil men deze Wadden, de zeedijken en de aanslibbingen van nabij zien , dan kan men even voorbij Holwerd,
bij I)ijkslobbe, (doch niet anders dan te voet) den groen begroeiden dijk opgaan , een tamelijk eenzame weg; links liggen
vruchtbare bouwlanden , buitendijks zijn de zoogenaamde Keegen , eene strook gronds , die zich naar het zuidwesten
verbreedt , en die bestaat uit kwelders , schorren of aanwassen , met gras begroeid, waarop zomers jong vee en
jonge paarden weiden ; aan den voet van den dijk zijn deze
keegen reeds zware klei, verderop zavelklei , om te eindigen in
slib en zand , dat nog dagelijks onderhevig is aan de werking
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van eb en vloed. Na een half uur wandelens ongeveer kan
men langs een ongepuinden weg terugkeeren op den kunstweg
naar Boteburen of langs een volgenden naar Rijp , of eindelijk
nog een half uurtje verder langs een kunstweg die op Ferwerd
uitkomt.
Twintig minuten ten zuid-oosteu van dit dorp ligt Hoogebeintum, tegen eene terp , eene der hoogste in Friesland , ongeveer zeven meter boven het maaiveld er om heen en nagenoeg acht hectare oppervlakte beslaande (de meeste terpen zijn
hier vijf meter hoog bij vijf hectare oppervlakte ongeveer).
Over Tersted vervolgt men tot Wester-Nijkerk den weg
die hier gedeeld is; den meer oostelijken nemende , komt men
over het welvarende Marrum to
ffiallum. Te midden van het dorp , dat op en om een terp is
gebouwd (de er om heen gelegen groote terpen worden van
lieverlede afgegraven) staat de kruiskerk, met een spits torentje
op den noordergevel , en met een ranken toren , in 1804 gebouwd toen de oude was ingestort. De twee fraaie klokken
zijn nit de jaren 1542 en 1648; de oudste en grootste heet
Salvator, beide zijn met opschriften en de kleinste met vele
adelijke wapens versierd. Verschillende grafsteenen , meest uit
de 16e en 17e eeuw, eu waaronder fraai gebeeldhouwde ,
herinneren door hunne namen aan de vele adelijke geslachten,
die hier eens hun zetel hebben gehad. Hallam is een merkwaardig plekje gronds voor de geschiedenis van Friesland ; er
liggen hier begraven die niet alleen hunne bureR hebben verontrust, — dit deden zij bijna alien elkaar, naijverig als zij
waren op den voorrang dien elk voor zich verlangde ; en dat
het niet liefelijk toeging getuigt Schotanus , waar hij zegt :
.ende die de sterckste was, hadde 't meeste gebiet, hem selven
door moorden en rooven edel makende. — maar ook liggen
er die het geheele landschap in veete en vijandschap hebben
gezet. — Reeds in het midden der 13e eeuw werd Hallam
wegens zijne vele adelUke stinsen eene Nhofstad. genoemd.
De oudste der zerken is van het jaar 1510. In Bentheimer
Steen staat rondom het nog zichtbare viapen : Int jaer ons
Hereu 15C en tien op Sinte Eufemie daech staerf selyge Woerp
Juckama de Got ghenadich sie bidet voer de sile ien pater..
Men viudt er voorts die van 't geslacht Sythiema , Scheltema,
21
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Aebinga, Dou.ma , en in den zuider-vleugel, doch thans door
een houten vloer bedekt, de prachtig bewerkte stee pen van
Goslinga en Jongstall. Nog anderen hebben bier gewoond ; de
Sixtna's (van welk geslacht de laatste afstammeling nit stijfhoofdigheid zijne stins heeft laten afbreken, omdat hij den eens
bepaalden prijs er niet voor kon maken : de leenw alleen, die
aan de voorpost het voorouderlijk Douma-wapen droeg, is er
van overgebleven en staat nog ergens in een tuin), de Offinga's,
de Donia's, de Feitsma's , de Jayema's. — Van de meeste
der state's dezer edele geslachten is niets meer overig dan
de naam. Van Sythiema, eene der oudste geslachten — in
1307 is er reeds sprake van de stins, — staat nog slechts
de poort. Jayema is thaus een gewone boerenplaats ; Feitsma evenzoo , doch aan den tuin , de breede gracht, den
bogert en de cingels is de vroegere grootheid :nog to herkennen ; Ondersma is ook een nette wit gepleisterde boerenhuizing , aan den weg naar Hijum ; Goslinga alleen is er
nog, links, even voorbij het dorp , in zijn geboomte en zijn
gracht. Naar wordt ook nog het levensgroot portret bewaard
van Allard Pieter van Jongstall, eerste raad in het Hof van
Friesland, de edelman die, gelijk men verhaalt, in een gezantschap naar Engeland, 1653, aan Cromwell, nadat deze hem
had verweten : die jong stal is oud een dief, de woorden toebeet : die meent dat Crom well is , gelooft dat er duivel nosh
hel is. — Zoo hevig zijn de twisten der Hallamer edelen underling geweest, dat, ongeveer in de heeft der twaalftie eeuw,
de kerk er bij in brand geraakte; onder de twisten der Schieringers en Vetkoopers liep het nog hooger, vooral Coen Tjalling
Sythiema en Romke Donia er leefden (ongev. 1450); de eerste werd
genoemd : N een seer stout en koen man , de stoutste en onver" saagste onder alle heerschappen op die tijd in Friesland; . hij
stierf in een tweegevecht en Donia werd, nadat hij door een
ander edelman, Lieuwe Jellinga, uit zijne stins was verjaagd,
in den kerktoren verbrand. Ook Juckeina, wiens steen in de
kerk ligt, was een woelzielc heer. Ala Schieringer heeft hij
in 1481 mg geholpen aan den vruchteloozen aanval op Leeuwarden ; maar hij heeft er in November van dat jaar als een
dolzinnige huisgehouden , terwijl in 1487 dezelfde stad door
hem stormenderhand is ingenomen ; waarna hij ze aan plundering en moord overgaf.
Een kwartier afstands buiten de kom van het dorp , doch
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onder het behoor er van , ten westen , staat een boerenhuizinge,
die den naam draagt van 't Klooster, eene herinnering aan het
klooster Mariengaard 9 dat hier eens heeft gebloeid. In
1163 werd het gesticht door pastoor Frederik Feike van Hallam, met behulp van de goederen eens edelrnans Goslinck
Goslinga, die door deze daad boete wenschte te doen voor een
gepleegden moord. Het was gewijd aan de H. Maagd en aan
Johannes, 't zij den dooper of den evangelist ; het behoorde
tot de orde van Norbertus of der Premonstreiten. Men verhaalt dat de beenderen van den eersten abt, den stichter Fredericus, na de hervorming ale een kostbare reliek zijn vervoerd
naar een klooster in Henegouwen , want de legende wist vele
heerlijke dingeii te vertellen van de wonderkracht die de vrome
geestelijke had bezeten.
Mariengaarde is eene der bloeiendste kloosters in Friesland
geweest; bovenal voor adelijke geestelijken heeft het zijne poorten ontsloten. Zeven jaar na de stichting , lang voor het geheel was voltooid, wat eerst in 1190 plaats had , was het aantal monniken en nonnen zoo sterk toegenomen , dat op een
paar uur afstands, aan de Ee, een tweede klooster "Bethlehem"
gesticht werd, alleen voor jonkvrouwen. In 1287 telde Mariengaard wel 400 monniken; het is de vruchtbare oorsprong van
vele andere kloosters geworden. Van zijne abten zijn vooral
bekend Syardus (1194-1230), een zeer ingetogen man, de
vreugd der armen ; onder zijn beheer is dat gedeelte der aanslibbingen bedijkt,'t welk nog het Monnikebildt heet, aan die bedijking natnen hij en zijne kloosterlingen persoonlijk deel ; Sibrandus
(1230), tot ver over de grenzen van zijn land vermaard , zoo
dat zelfs de Hertogin van Pommeren tot het stichten van
een nonnenklooster zijn raad inriep waartoe hij " tien nonnen
van 't beste slag " tilt Bethlehem naar Pommeren zond; hij
heeft eene school voor de studie der klassieke letteren in zijn
klooster opgericht, waarscbijnlijk de eerste van dien aard in
Friesland. Johannes liasselt; deze abt evenwel deed minder
aan de studie , doch hield van te " teeren en te srneeren , en
de aankomende gasten op prachtige maaltijden , daar lustig
wijn gedronken wierd, te onthaalen ," zoodat hij in 1545 zelfs
de zuster van Karel V, Maria v. Oostenrijk , zeer luisterrijk
mocht ontvangen. In 1570 ging dit klooster te niet , toen het
aan het Bisdom Leeuwarden werd toegewezen.
Van Hallam leidt de weg over Hijum en Finkum tot Stiens
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(zie bl. 73). Langzamerhand nemen de bouwlanden al en
krijgen de weiden de overhand. Van Stiens near Leeuwarden
rijdt men op den ouden dijk , die het land scheidt in oud- en
nieuwland. Het nieuwland, opgeworpen door de Middelzee ,
links; het oudland rechts, aan beide zijden uitmuntende kleilanden , het laatstgenoemde met de schilderachtig gelegen dorpen Britsum, Cornjum en Jelsum (zie bl. 42, 43) Reeds van
verre is de Leeuwarder toren de Oldehoof zichtbaar. Bij de
herberg de Bontekoe bereikt men het stedelijk groudgebied en
rijdt vandaar, tusschen eene haag van kaphout , weldra de
stad binnen.
H. S.

DOOR

KOLLUMERLAND EN NIEUWKRUISLAND.

De voormalige grietenij Kollumerland en Nieuw-Kruisland ,
gelegen in den noord-oosthoek van Friesland , op de grenzen
der proviucie Groningen, is eene der welvarendste gemeenten
van dit gewest. Hoewel zij bij velen harer zuster-gemeenten,
zooals Smallingerland en Opsterland, achterstaat , die op voortreffelijk houtgewas en liefelijke dreven kunnen Bogen, en
Kollumerland dat natuurschoon slechts ten deele bezit, zijn
hare inwoners trots op den rijkdom der klei-landen , waarvan de waarde stijgt bij de herinnering , hoe onze voorouders dien schat met veel moeite en arbeid aan de zee hebben
ontwoekerd.
Heeft de zandgrond met hare bosschen en landelijke wegen
lets liefelijks voor ons oog, — to ontkennen valt het niet ,
dat de uitgestrekte kleistreek , waar hier en daar eene stij re,
maar toch nette landbouwerswoning , met haren ringmuur van
boomers, alleen het eindeloos uitzicht breekt , ons herinnert
aan hare vroegere meesteres : " thi Salta see " . Even bar als
deze , wordt de koude noordewind zonder hinderpaal over hare
vlakte heengedreven en somber ziet zij a aan, als het zwerk
met donkere wolken is bedekt. Is dit weliswaar regel, somwijlen trekt zij , evenals hare oude jaloersche meesteres, een
vriendelijk gelaat. Als in den zomer de golven der zee in
kleine wentelingen zich langzaam en deftig voortbewegen en
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vaartuig door een zachten zephyr even statig wordt voortgestuwd, dan blikt op die vlakte eene schoone mengeling van
kleuren der verschillende graangewassen en veldbloempjes en
eene schare van welgevoede runderen u vroolijk tegen. Dan
zijn de rimpels van dat dikwerf stroef gelaat weggevaagd ,
een blijmoedige glimlach zweeft als het ware op hare lippen
en zij schijnt trots op haren rijkdom.
En als die antlers kale, nu gevulde wei- en bouwlanden
zich in hoar zomerkleed zoo vriendelijk voordoen, dan zijn zij
een bezoek overwaardig, vooral voor hem, die belang stelt in
landbonw en veeteelt.
Behalve Kollum , Oudwoude , Westergeest en Kollumerzwaag,
bevat deze gemeente nog twee dorpen : Ausbuurt of Lutjewoude
(ondtijds : Ausbuier) aan de trekvaart ten zuiden, — en Bu
rum ten oosten van Kollum gelegen.
Wil men de gemeente Kollunierland een bezoek breng en
van uit Frieslands hoofdstad, dan bieden de stations Veenwouden en Buitenpost daartoe de meest geschikte gelegenheid
aan. in het eerste geval kan men nabij het stations-koffijhuis
Spoorzicht een rijtuig bekomen en daarmede langs de Schierstins
(zie bl. 257) , en vervolgens door Veenwouden al spoedig de
grenzen , en langs Kollumerzwaag en Veenklooster de hoofdplaats der gemeente bereiken. Sneller komt men tot zijn doel,
eerst te Buitenpost den trein te verlaten en vandaar uit de
gemeente te bezoeken.
het

Buitenpost is een net dorp aan den straatweg van
Leeuwarden naar Groningen, en was vroeger de pleisterplants der diligences. Haersma-state , ten westen van het dorp
en ten noorden van den straatweg, is zeer aangenaam gelegen.
Eene lange reeks van jaren werd deze state bewoond door het
aanzienlijk geslacht Van Haersma, dat vele grietslieden, zoowel
aan Smallingerland als aan Achtkarspelen heeft opgeleverd.
In de vorige eeuw kwamen de toenmalige stadhouders meermalen op hunne reizen naar Groningen onder het gastvrije
dak van dit huis vertoeven. Later is de state het eigendom
geworden van de familie De With.
Vroeger lagen hier nog de states jeltinga , Herbranda ,
Mejontsma enz., alien reeds voor lang verdwenen. — De gemeente Achtkarspelen kwam , na de invoering van het christendom in deze streken , niet, zooals het overige Friesland,
onder den Bisschop van Utrecht, maar onder lien van Mun-
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ster, geestelijk en waarschijnlijk ook wereldlijk. Er bevinden
zich in deze gemeeute onderscheidene oude kerken , zooals
die van Surhuiznm , Augustinusga en Drogeham , doch de kerk
van Buitenpost is van betrekkelijk jongen datum, gebouwd
omstreeks het begin der 16e eeuw. Er bevindt zich in den
toren een zeer antieke doopvont. Achtkarspelen bait zeer fraaie
en landelijke streken, vooral naar den kant van Twijzel,
Kooten, Augustinusga, Surhuizum enz. , die alien door nette
straatwegen aan den hoofdweg zijn verbonden.
Als men te Buitenpost het terrein van den spoorweg verlaat, dan leidt de weg ter rechterzijde naar de gemeente Kollumerland , die men, den straatweg opgaande , al spoedig bij
de Zwadde, eene grenssloot , betreedt. Deze weg werd van ouds
Jeltingalaan geheeten, naar het te Buitenpost gelegen Jeltingastate. Jets verder kan men een land- of binnenweg inslaan ,
die tusschen houtgewas eene aangename wandeling naar
lam en elders aanbiedt. Wij zullen one echter aan den straatweg houden.
Zoodra men de kromming, die zich hier in den weg bevindt, voorbij is, loopt deze naar het gehucht Veenklooster
en recht op het buiten Fogelsangh-state aan, terwijl een zijtak
rechtsaf naar den trekweg en voorts ale puinweg naar den
Kruisweg en vandaar westwaarts naar Oudwoude, oostwaarts
naar Kollum voert. Dat gedeelte van den straatweg 't welk naar
Veenklooster leidt, is bekend onder den naam vanKoningsweg ,
ter herinnering aan het feit dat Z. M. Willem III in 1873
de eerste was die dezen weg ale kunstweg passeerde.
Nabij Fogelsangh-state loopt de weg in eene bevallige
kromming om dit buiten heen en brengt one naar het gehucht
Veenklooster, terwijl ten noorden van het buitengoed, zoowel
een landelijke zandweg oostwaarts , ale een grindweg westwaarts over Oudwoude, beide ons naar Kollum voeren.
Wij willen een oogenblik toeven bij het logement Bergzicht,
zeer aangenaam in het midden van het gehucht gelegen aan
den grindweg naar Kollumerzwaag en tegenover een zandweg,
het Wildpad genaamd, die op den Leeuwarder straatweg uitkomt.
De weg van de herberg , wear wij afstapten, loopt met een
kleine bocht recht op het buitengoed aan, waarvan wij het
huis thane vlak voor ons zien. Een steepen brag over een
breede gracht geeft I oegang tot het voorp]ein en onder ge-
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leide van den tuinman of zijne vrouw komen wij al spoedig in
de gelegenheid , om kennis te waken met de fraaie wandelingen
en waterpartijen, de schoone oostersche planten en vreemde
vruchten, die zich op het buiten bevinden.
Fogelsangh-state is het schoonste buitengoed van dit gewest
en zeer zeker een der fraaiste buitengoederen in ons vaderland.
De huizinge , voor korte jaren nog in zeer ouderwetschen trant,
is thans aanmerkelijk verfraaid en had tweemaal de eer onzen
Koning binnen hare muren te zien
Zes eeuwen geleden stond , in den (=trek der tegenwoordige
lmizinge, een klooster van de Premonstratenser-orde, bewoond
door edele jonkvrouwen , en de Olijfberg geheeten. Oorspronkelijk waren de kloosters dezer orde voor beiderlei geslacht
ingericht, monniken en nonnen waren slechis door een steenen muur van elkander gescheiden. Op den dour was deze
scheiding niet toereikend en de kloosters beantwoordden niet aan
de bedoeling van den H. Norbertus , den stichter dezer orde.
Afstand scheen een betere scheidsmuur te zullen vormen.
Althans ging men er toe over, de monniken te verwijderen naar
een gebouw gelegen op Weerdeburen , een gehucht, ten noorden
van Westergeest, welk huffs o. a. in de 16e eeuw onder den
naam van " het Monnick-huys ” voorkomt. Vandaar dat de weg,
die van Veenklooster naar Oudwoude loopt, nog heden ten
dage als .Munnike-laan " bekend is. In 1287 op St. Barbara
(14 Dec.) werd het klooster door eene geweldige overstrooming
deerlijk geteisterd, waardoor vele nonnen verdronken. Ongeveer
twee eeuwen daarna (1480) schijnt het convent gebrek aan bewoonsters te hebben gehad en de toenmalige proost, heer Engbert , nam de vrijheid " by nacht heymelick vyffjonckvrouwen. te
rooven uit het klooster Cusemar, gelegen in de Ommelanden.
Bij de omwenteling in 1580 ging de Olijfberg, evenals
hare zuster-conventen, te niet en kwam de grond, als kloostergoed, in eigendom der provincie. In 1639 kocht Dr. Theodorus
van Fogelsangh , secretaris van Franekeradeel " de stede. en
de daaronder behoorende landerijen van het voormalig klooster
en deze, meent men, is de stichter van het oorspronkelijk
buitengoed geweest. Zijn zoon Hilarius, secretaris van Kollumerland, verkocht het in 1666 aan Dr. Pibo van Doma , "met
de groote nieuwe huizinge , toren , wijnhuis, put, poort, hovinge ,
gracht " enz. Door vererving kwam het in bezit van Wya Catharina van Glinstra , gehuwd met Willem Hendrik van Heemstra,
1an 1743-1775 grietman van Kollumerland, door Wien het
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in de familien Van Heemstra en Van Haren en eindelijk in
eigendom kwam van den tegenwoordigen bezitter H. L. baron
van Heemstra.
Van Veenklooster gaan wij langs de straks genoemde Monnikelaan — thans grindweg — naar Oudwoude.
Aan de westzijde ziet men het dorp Westergeest liggen,
op een zeer hooge terp; de bouworde der kerk van dat dorp biedt
enkele oadheidkundige merkwaardigheden aan. Zij schijnt een
werk uit de 13e eeuw en vertoont aan de buitenzijde eenige
versierselen en aan de z. en n.-zijden een grooten toegemetselden boog, die doet veronderstellen , dat zij oudtijds eene kruiskerk is geweest. Binnen de kerk bevinden zich nog enkele grafsteenen , waaronder sommige van zeer oude dagteekening en met
de afbeelding van geestelijken of pelgrims. Anderen weder zijn
uit de 16e en 17e eeuw, waaronder die van het geslacht Van
Buma, dat aleer eene state had op de onder dit dorp behoorende buurtschap de Triemen, in zuidelijke richting en ten
zuiden van de trekvaart gelegen. Deze state werd in de 18e
eeuw bewoond door Jr. Willem Maurits van Hanecrooth , capt.
bij de infanterie, die voor de eerste maal gehuwd was met
Catharina van Buma.
Door Oudwoude, dat een klein , maar zeer landelijk dorpken is, volgen wij den grindweg langs het kleiae landgoed
Vaartzicht en den Kruisweg naar Kollum. Zuidwaarts van
den Kruisweg loopt een grind- en straatweg naar den bovengenoemden Koningsweg en mede naar Buitenpost; noordwaarts
voert ons een gezellige zandweg naar de zoogenaamde " Santwiden " — overblijfselen van doorbraken van een overouden
voormaligen zeedijk —, naar de onder Oudwoude behoorende
buurtschap de Wijgeest , een der bevalligste plekjes in de gemeente.
De oorspronkelijke zeedijk, waarvan de overblijfselen nog
onder den naam van Sant-wielendijk bekend zijn , vindt men
nog bier en daar terug , hoewel aanmerkelijk afgegraven. Zij was
een vervolg van de zeewering langs het Dockumer-diep en
het Huis ter Luine (zoo bekend in den tocht van hertog Albrecht van Beieren in 1398) , zuid- en vervolgens z.o.waarts naar
de terp, waarop het westelijk gedeelte van het dorp Kollum
is gebouwd. Deze one zeewering werd in 1453 door een nieuwen dijk vervangea , die tea z. van het later ingepolderde
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Nieuw-Kruisland nog als oude dijk bekend is. In dezen dijk
werden de Kollumer- en Munnike-zijlen tot lozing van het
binnenwater aangelegd. Ten noord-westen van het Blokhuis ter
Luine beyond zich eertijds de Oudwoudemer-ziji , die onderscheidene malen , o. a. door den hevigen St. Pietersvloed in
1651 werd vernield, en met groote kosten gedempt. Voor
weinige jaren werd die sluis opgegraven , het paalwerk verkocht
en de koperen bekkens , waarin de sluisdeuren hadden gedraaid ,
aan Frieslands kabinet van oudheden geschonken. De in 1652
nieuw gebouwde sluis werd in deze eeuw weggenomen , zoodat
de Zwemmer (oadtijds Sennaer) thans vrijelijk in het Dockumerdiep uitstroomt.
Aan den grindweg loopende van den Kruisweg naar Kollum lag
vroeger het buiten Nijenburgh, het eigendom van en eertijds
bewoond door L. G. A. Graaf van Limburg Stirum, oudgrietman dezer voormalige grietenij. Evenals de oudtijds aan
den weg gelegen states: Broersma, Tadema, Sjoerda , Abbema
en Bootsma, werd ook dat huis afgebroken en de materialen
in December 1875 verkocht.
Zol komen wij te Kollum, waarvan de hooge en spitse
toren reeds op verren afstand zichtbaar is. Het dorp is in eene
regelmatige buurt gebouwd , deels op een terp , deels op een
overouden dijk, die eenmaal het gebied der zee alhier bepaalde.
De hoofdstraat, die van het westen naar het oosten loopt , is
voorzien van enkele fraaie heeren-, burger- en winkelhuizen,
en wordt , nagenoeg in het midden , doorsneden door eene
vaart , die als stroomkanaal een gedeelte van het water uit de
trekvaart naar het Dockumer-diep moet afvoeren.
De kerk is opgetrokken in den spitsbogenstijl met steenen
kruisverwulften en bestond vrij zeker reeds in 1383, op welk
jaar de eerste geestelijke te dezer plaatse voorkomt. Aan de
noordzijde bevindt zich een uitbouwsel, de kleine kerk genaamd , tot steun waarvan in het jaar 1608 vier steenen beeren of pilareli werden aangebracht.
De toren , die gegoten muren heeft , werd in 1661 door
den bliksem dermate getroffen , dat zij tot op de zijmuren werd
afgeworpen. Er bevinden zich twee klokken in, de eene van
1526 en de andere van 1618 , terwijl de kerk is voorzien van
een welluidend orgel, enkele net gesneden banken en onderscheiden fraaie grafsteenen van de reeds lang uitgestorven geslachten van Meckama, Broersma, Tadema, Rosema , Doma,
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enz. alsmede van Jr. Joost van Hardenbroek, in 1557 overled= als grietman van Kollumerland en Jv. Dorothea Grauwert , huisvrouw van Jr. Johan Rengers tot den Arenshorst ,
in het jaar 1600 lid der Admiraliteit te Dockum. De predikant
was vroeger tevens rector der latijnsche school te dezer plaatse,
die o. a. in 1580 bestond en in 1842 werd opgeheven.
Het armhuis werd in 1888 gesticht op de grondvesten van
het huis Oostenburg, dat in de vorige eeuw door Eyso de
-Wendt werd gebouwd , omringd met fraaie wandelingen en versierd met een steepen gevaarte of zoogenaamden berg , waarop een
zomerhuis stond. In den gevel van het yasthais prijkt een
steen met de wapens van Eysinga en Roorda (au lambel) en het
jaartal 1692 , toen het door jonkvrouw Luts van :Eysinga werd
gesticht. Deze was de dochter van den grietman Jr. Ritscke
van Eysinga, die op Meckama-state woonde, gelegen ten noorden der Gasthuis- of Meekama-straat.
Het dorp had, voornameltk in de 16e en 17e eeuw, een
vrij aanzienlijken koophandel en zeevaart, welke laatste thane
geheel vervallen is, terwij1 nog des maandags op de weekmarkt
veel handel in boter en granen wordt gedreven. In 1590,
toen Frieslands stadhouder graaf Willem Lodewijk te Kollum
met een leger gedurende 8 maanden de invallen van Verdugo ,
van uit Groningen, trachtte te verhinderen , lbeproefde de
Spaansche veldoverste , door middel van twee sluipmoordenaars,
op het leven van den dapperen graaf een aanslag, die echter mislukte, daar de moordenaars werden ontdekt , gevat, gedood en gevierendeeld.
Op het oosteinde der buren ligt het zeer nette buiteugoed
Oostenstein, ter plaatse waar oudtijds , en wel in de 16 e eeuw,
Juma-state was gelegen, hetwelk eerst door de Camille Juma
en later door laden uit het adelijk , reeds Lang uitgestorven
geslacht Van Buma is bewoond geweest.
Langs Oostenstein het dorp Kollum verlatende , voert ons
de grindweg naar den Groninger straatweg en bereikt men
vervolgens weder langs een grindweg het dorp Burum. Nevens
deze gansche richting treft men nog vele overblijfselen eener
voormalige zeewering aan, die van Kollum naar Burum en
voorts 'naar Pieterzijl liep, waar zij zich aan den Groninger
dijk aansloot. Niet alleen ten noorden van dezen ouden dijk
overstroomde de zee eenmaal het land , dat daarom nog hedrn
ten dage gedeeltelijk den naam van de Keegen (buitendijks-
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land) draagt, maar zelfs ten zuiden daarvaL ; v&ir den aanleg
dezer zeewering bedekten de golven de landerijen, die thans
nog onder den naam van ' het Uitland ,. ten noorden van
Gerkesklooster, bekend zijn.
De weg van Kollum naar &rum , alleen lange den straatweg
van boomen voorzien, biedt eene schoone gelegenheid aan, om
den rijkdom dezer kleistreken te bewonderen. Vruchtbare bouwen weilanden vindt men thane, waar eertijds dichte bosschen den
bodem bedekten en waar later de golven der zee den grond
met eene vette kleilaag verrijkten.
Het dorp Barium is , evenals Kollum , in eene regelmatige
buurt , gedeeltelijk op een temp , gedeeltelijk op den ouden dijk
gesticht. De abten van het nabarig Gerkesklooster hebben gedurende vele jaren met de grietslieden van Kolltunerland getwist over de jurisdictie, die zij beweerden te bezitten , zoowel
over dit dorp, als over de omliggende streken. Behalve de inpolderingen , door de kloosterlingen tot stand gebracht, gaf
daartoe ook gereede aanleiding het feit dat de Burumers ,
.propter inopiam. (wegens armoede), hunne kerk aan dat convent in 1408 overdroegen, waardoor de avhtereenvolgende abten
veel invloed verkregen in dit dorp en zijne omgeving. Van
Burum rijdt men nevens het hooge erf, waar vroeger de state
Eysma of Eysinga stand, langs den grindweg naar Warfstermolen en vervolgens over den in 1453 aangelegden zeedijk teu
zuiden van het in 1529 ingepolderd Nieuw-Kruisland , hetwelk
mede vele vruchtbare landerijen en schoone boerenplaatsen bevat, naar .Munneke-siji. Dit kleine dorp heeft zijn naam te clanken aan de omstreeks 1453 aldaar gestichte sluis , ter vervanging van de " Peters-offtte Lambers- zijlw.
Thans wordt er bij het dorp M unneke-41 een groot werk
ondernomen , daar de Hunse of het Groninger-diep en de Lanwere van nit de Friesche knst , met name van Nittershoek
tot de Zoutkamp wordeu afgesloten door een kapitalen dijk,
voorzien van twee sluizen. Dit vi erk is een ware tegenhanger
van de in 1729 gestichte Nieuwe-zijlen , aan den tegenovergestelden of zuid-westhoek der Lauwerszee gelegen , in de Ee of
het Dockumer-diep, waardoor indertijd ongeveer 660 hectare
land aan de zee werden ontwoekerd , terwijl na de voltooiing
van den Hunserdijk 1340 hectare (in Groningen 1080, in
Friesland 260 h.) zullen zijn binnengedijkt. Tevens zallen dan
zeer vruchtbare eu bedrijvige streken van twee zusterprovin-

252

KOLLUMER L AN D.

den nailer aan elkander verbonden worden en we] vooral door
middel van eene langs den nieuwen afsluitdijk aanteleggen grindof straatweg.
Van Munneke-zijl rijdt men denzelfden weg terug naar
Warfstermolen. Vandaar vervolgt men den ouden zeedijk bezuiden het N.-Kruisland en komt , door het gehucht de Pomp
rijdende , langs de kapitale boerenplaatsen : de Raacken (oude
en uieuwe) op den grindweg, die rechts naar de Nieuwe-zijlen
en 0.-Dongeradeel voert. Rechtuit bereiken wij al spoedig,
langs de Kollumer-oudzijl (gesticht in 1453) Feytsma-zathe
(vroeger een adelijke state van dat geslacht), Phaesma-zathe en
nog eenige nette hofsteden , weder het dorp Kollum. Na een
oogenblik in het logement " de Roskam ,, te hebben vertoefd ,
gaan wij weder van Kollum langs denzelfden weg, lien wij
vroeger passeerden, voorbij het voormalig Nijenburgh naar
den Kruisweg , vanwaar wij, zuidwaarts afwendende, al spoedig
den handwijzer van den Koningsweg en voorts het station te
Buitenpost bereiken.
Mr. A. J. ANDREJE.

PLAATSELIJKE SCHIMPNAMEN.
In vroeger tijd werd er in Friesland, evenals elders, zelden
eene dorpskermis gevierd zonder kioppartijen en mesgevechten.

Evenals ten tijde der Schieringers en Vetkoopers twee in elkanders nabijheid wonende edellieden geslagen vijanden konden
zijn , die elkander beoorloogden en naar het leven dongen ,
zoo bestonden ook , zelfs nog Been halve eeuw geleden , some
langdurige veeten onder het jongvolk van twee naast elkander
gelegen dorpen. De jaarlijksche kermissen en de christelijke
feestdagen , voor zoover daarop gespeeld of gedanst werd, waren
de tijden waarop men elkander slag leverde. Ook het ijsvermaak
des winters bood daartoe niet zelden de gelegenheid aan. Overal
waren befaamde vechtersbazen, die snoefden op hunne kracht
en dapperheid , en door velen werden gevreesd. De feesten
waar 't jonge yolk samenkomt om pret to hebben, bezochten
zij met het bepaalde doel om er to vechten. Maar dan moest
er eerst twist gezocht worden, en hiervoor was gewoonlijk
niets antlers noodig dan het noemen van den schimpnaam
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waarmee de inwoners van een dorp gebrandinerkt waren. Ben
gezelschap jongeliedeu van Menaldum b.v. bezocht de kermis
te Berlikum en begon daar in de herberg , ten aanhoore van
de aanwezigen , te zinspelen op het konsumeereu van honden.
De Belkumers verstonden dat, en kwamen spoedig tot het
besluit dat die Menamer " beeren , voor hun geschimp eeus
duchtig dienden afgerost te worden. Zoo ontstond niet zelden
eel' allerbloedigst gevecht, dat voor de belhamels correctioneele
gevangenisstraf ten gevolge had.
't Is niet onwaarschijnlijk dat de vele plaatselijke schimpnamen in Friesland, voor een groot deel althans, ontstaan
zijn nit de vele binnenlandsche onlusten , die in vroeger eeuwen
dit land voor en na geteisterd hebben. Immers niet alleeu
zeer vele dorpen, maar ook de stedeu en zelfs enkele bcpaalde streken der provincie zijn met zulke namen bestempeld.
De Leenwarders uoemde men galglappers, de Harlingers tobbedansers , de Franekers klokkedieven , de Sneekers d uimpjesvreters , de Bolswarders oliekoeken , de Worku.mers brijbekken ,
de Hindeloopers tjeunken , de Stavoreners ribbekluivers , de
Insters kiepmannetjes , de Dockumers garnalen, de Groningers
kluinkoppen. De inwoners van Sint Jacob waren rammevreters ,
van Sint Anna raapkoppen , van Vrouwenbuurt wortelkoppen
en van Oude Bildtzijl vlashalen (vlasstengels). De Stiensers
heetten ratten, de Hijumers schapebengels, de Britsumers
kalfskoppen , de Lekkumers mecuwen, de Wirdumers torenvreters, de Hallumers koekvreters , de Marrumers gibben
(torenduiven) , de Blijers belleflearen , de Holwerders roekevreters , de Ternaarders varkenvilders, de Wierumers katjes , de
Peasensers hondjes , de Hantumers merg-eters , de Birdaarders
schaapskoppen , de Tietjerksters biezeusnijders , de Eernewoudsters luizenknippers , de Garijpers klitsevreters, de Suameerders
Samaritanen , de Bergumers koestaarten, de Oostermeerders
broekophouders , de Eestrumers ossen , de Veenwoudsters gloenkoppen , de Buitenposters bremsters , de Rinsumageesters hondenwippers , de Kollumers kattenvreters, de Kollumerzwagers
paardenvillers , de Rottevalsters glasdragers, de Akkrumers
schijtstoelen , de Oldeboonsters torenmeters, de Ureterpers
aangebreide kousen , de Dragtsters kalverstaarten, de Grouwsters
kaasverdansers , de Irnsumers kattenknuppelaars , de Wargasters
brugbedelaars , de Boksurners knuppelaars , de Beetgu.mers schierroeken (bontekraaien) , de Dronrijpers sleepsloffen, de Minnertsgasters kalverbouteu , de Tjummers lijntjesnijders , de Lollamers
22
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stippers , de Pingjumers boonschillen, de Arumers mulkruipers 1),
de Makkumers strandjutten (strandroovers), de Spannumers erwtepeulen , de Winsumers spinzakken, de Baaiumers erwtpotten ,
de Oosterlittensers roepeenden , de Baarders katten , de Jorwerders dweilstukken , de Weidumers windhonden, de Hijlaarders pruimen, de Molkwerumers tjoensters (heksen) , de Warnsers schapedrollen , de Woudsenders drijfpollen , de Idzegahuisters
boonenvreters , de Gaastmeerders ottervreters. De Gaasterlanders
waren heidebikkers , de bewoners van het Waterland waterwulpen , van de Woudstreken woudschapen, van den Greidhoek
sapboeren en van de Bouwstreken kluitschoppers. De Amelanders werden gescholden voor balkendieven.
J. H. Halbertsma schrijft : " Het zit in het karakter der
Friezen om elkander te plagen met bijnamen, dorp tegen dorp
en stad tegen stad. — Deze Friesche bijnamen zijn nationaal
en karakteristiek. Ze zinspelen meest op arme sullen, die zichzelf niet goed kunnen handhaven en daarom de voetvaag worden der rijke lui, die hen moeten onderhouden. De afhankelgke stumperts moeten honden, katten, kraaien , boonschillen
of otters eten , om 't leven te behouden. Ze moeten schapenmest opzoeken , of bij een brug van schippers en reizigers
eenige duiten bruggeld bedelen , om niet van hanger te sterven ,
inplaats van met handel , boerderij of een handwork den kost
te winnen. Anderen zijn arm als Job , zoodat ze , evenals de
Wirdumers, van hunne twee kerktorens een met huid en haar
opgepeuzeld hebben. Weer anderen kunnen geen paar nieuwe
kousen betalen en loopen immer met aangebreide kousen.
Anderen wilden in de kermis voor de viool dansen , maar
hadden geen rooden duit om den speelman te betalen ; ze verdausten met mekaar een pakhuiskaas. En de hoofdstad Leeuwarden kon geen nieuwe galg betalen ; zij lapten Naar de galg,
die buiten de stad stond, omdat hij brak en de dieven er
afvielen. — — — Velen warden ook afgeteekend als domme
onnoozele stakkerts. Te Ternaard wilden ze spekswoord gebruiken als aalshuiden , of als koeiehuiden voor schoenen,
daarom vilden ze de varkens. — — — Sommige scheldnamen zien op het wapen der stad, zooals de klok in het
wapen van Franeker. Evenzoo de drie balken in het wapen
van Ameland. Bij 't ballastschieteu wordt nog dit ballastliedje
gezoirgen: De Amelander schalken, Die stolen drie balken. enz. #
WALING DYKSTRA.
1) Mul of molde , in 't 'Heath moude, is het stof der kleiwegen en
bouwlanden.

DE SOH iERSTIN 5 .

OVER VEENWOUDEN,

RINSUMAGEEST EN
TRYNWOUDEN NAAR HARDEGARDP.

Van Leeuwarden uit kan hiertoc een dag ongeveer worden
gebruikt. Men ga met den eersten spoortrein tot Veenwouden,
alwaar des verlangd wel een rijtuig is te bekomen bij den
stalhouder niet verre van het stations-koffiehuis. Inmiddels bezie
men de vooraan in het dorp gelegen
Sehierstins. Onder de parochie van Rinsumageest
in Dantumadeel lag oudtijds eene abtdij van de orde van
Premonstreit , Claarcamp geheeten. Volgens het getuigenis
van onderscheidene geschiedschrijvers was deze abtdij in 1165
gesticht en kwamen daaruit vele andere kloosters voort
Claarcamp bezat , evenals de meeste harer zuster-conventen ,
zoogenaamde Uithoven of Voorwerken , die dienden Of tot vermaak van den abi en de kloosterlingen , Of wel tot huisvesting
van personen , aan wie namens het convent was opgedragen
het toezicht te houden , hier op veengraverijen , elders weder
op ingedijkte landerijen.
Zoo bezat Claarcamp oudtijds ook zulk een Uithof in
het tegenwoordige dorp Veenwouden — in de 15e eeuw
St. Johannis-wald geheeten — gelegen te midden der veenderijen , waarmee de kloosterlingen zich onledig hielden. Dewijl
de monniken van Claarcamp in het grijs gekleed gingen ,
kreeg dit Uithof den naam van Schierstins. De eeuwenoude
toren heeft nog in zijn ouden bouwtrant — een nagenoeg
vierkant gebouw ongeveer in den vorm der oude Friesehe kerktorens , met muren van een buitengewoon grooten gebakken
steen (oude Friezen) zonder eenig ornament — zijn erupt , zijn
dikke muren en schietgaten , de herinnering bewaard aan lang
vervlogen tijden , die nog verhoogd wordt door de zeer
merkwaardige verzameling van oudheidkundige voorwerpen ,
die binnen de muren van dezen eeuwenouden toren door den
tegenwoordigen eigenaar ter bezichtiging zijn gesteld.
leder die belang stelt in dergelijke zaken , is het aan te
raden de Schierstins te vereeren met een bezoek , dat zij overwaardig is. Men richte zich met de vraag ter bezichtiging
tot den timmerman J. D. Zijlstra , die aan het andere chide
der dorpsbuurt woont.
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Langs een vrij breede oprijlaan komt men over eene brug
op een klein voorplein , waar een zware deur met ijzeren
grendels toegang tot het voorportaal der stins geeft. Daar
ziet men onder meer een bijzonder fraai geschilderd tryptichon
of altaarstuk , met het jaartal 1509. Rechts daalt :men of langs
een paar steenen trappers in de erupt , die van dikke muren
en schietgaten is voorzien. Zij diende gewoonlijk tot het
houden van godsdienstoefeningen en in tijden van oorlog tot
verdedigingsplaats Een steenen doodkist van bijzonder groote
afmeting , opgegraven bij het dorp Oudega , trekt hier vooral
de aandacht. Boven de erupt bevindt zich de paters-kamer,
dus genoemd , omdat de abten bij hunne bezoeken op de stins
in deze kamer hun intrek namen. Door middel van een kleinen
wenteltrap komt men op de fraterskamer, het verblijf der
kloosterlingeu , waar thans o. a. fraaie antieke glazen , koorkleederen en andere merkwaardigheden den bezoeker aangenaam verrassen. Het vertrek , hetwelk de eigenaar der stins
meer speciaal tot ziju eigen gebruik heeft ingericht , bevat
mode enkele oudheidknndige voorwerpen en voorts eene belangrijke verzameling oude handschriften , zorgvuldig achter slot
bewaard. Op den zolder heriuneren ons eenige kribben met
stroo gevuld , dat zich hier eertijds het slaapvertrek der bewoners beyond. Aan de stins is een woonhuis verbonden , rustende
op de grondvesten der voormalige state, die weder eene kerk
heeft vervangen, door de conventualen gebouwd, teen de erupt
voor het houden van godsdienstoefeningen te klein werd.
Het jaar van de stichting der stins is niet met juistheid bekend. In een charter van 1439 schijnt zij voortekomen onder
den naam van hIdszengha-gude , heten nu: itta Schira Monnikahuse in sunto Johannis weld.,, In eene oorkonde van
1482 was " Broer Kampo , hofmaster toe Clarkaniper Schyrastins uppa faen u en onder deze benaming komt de stins later
meermalen voor.
In 1580, bij de opheffing der kloosters, verkreeg de Schierstins zeer zeker eene andere besternming. Op het einde
der 16e eeuw was zij in het bezit van het geslacht. van
Juckema, oak nog in 1640 ; in 1698 in dat van Mellema,
daarna van de familie Manger, in 1814 van den heer Feenstra
van Dockum , die ze aan den heer Spree verkocht ,, wiens erfgenamen ze in eigendom overdroegen rean den tegenvroordigen bezitter Mr. B. Th. Baron van Heemstra van Froma en Eibersburen , woonachtig te 's Huse.
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Een vrij belommerde weg voert langs de Valom en Murmerwoude (zie bl. 230) ; hier draait men den weg links (westwaarts) in, over het dorp Akkerwoude dat met Murmerwoude
en het jets meer oostelijk gelegen Dantumawoude de zoogenaauide Dockuvner Wouden vormt. Niet verre vandaar ligt
het dorp
Rinsuinageest. Hier stond eens het Claarcamps ter
klooster,, " die oudste en eerst stemmende der Friesche abtdijen " ;
ook waren er de stinsen der edele geslachten van Eysinga ,
Tjaerda , Melkema en Juckema; maar van dit alles is niets
mcer over , alleen de oude kerk staat er nog, thans een eirad
weegs buiten de kom van het dorp , naar het westen. Meer
dan eenige andere der Friesche dorpskerken is deze merkwaardig.
De Romaansche oorsprong is nog zeer goed to herkennen aan
den tufsteenbouw en aan de versiering in den noordermuur:
de kleine ramen , die nog niet geheel verdwenen zijn bogen de
betrekkelijk groote bogen met pilasters tot aan den grond.
Het koor is rond gesloten , met ronde bogen en platte pilasters;
de zuidelijke muur is , nog in den katholieken tijd , weggebroken
ten behoeve van een vierhoekig nitbouwsel waardoor de kerk
tweemaal de oorspronkelijke grootte en aan de buitenzijde het
voorkomen van twee kerken verkreeg ; de toren behoort aan
het oude gedeelte, en staat dus thans eenigszins ter zijde aan
het tegenwoordige gebouw; hij is in den gewonen vorm van
die der oude Friesche dorpskerken : iets langwerpig vierkant,
en met cen zadeldak tusschen twee opgaande Bevels.
In den z. o. buitenmuur is een oude grafsleen gemetseld ,
die merkwaardig is door het beeldwerk en het opschrift. De
roode zandsteen en de vorm (naar het benedeneind smaller
toeloopende) doen vermoeden dat het de deksel is geweest
eener doodkist. Het beeldwerk stelt een jongeling voor in
eerbiedige houding , met kalm gelaat , het hoofd omkranst ,
met een kort overkleed en met puntschoenen. Het oinschrift
is deels in latijnsche , deels in kleine gothische letters gebeiteld ,
en heeft ongeveer de navolgende beteekenis : " 28 Oct. 1341:
Ziet, de gezellige jongeling Eppo is ons ontrukt; hij had zijne
naastbestaanden lief, volgens de geboden , zooals bekend is.
Derhalve gij die voorbijgaat, bid voor hem. Athigard en Hacira.
waren zijne ouders. Hessel was zijn broeder,, Sidocus.. en Sico
tweelingbroeders. " Waarschijnlijk is het de beeldtenis van een
jeugdigen pelgrim uit bet geslacht van Thiara of Tjaerda.
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Het meest merkwaardige aan deze kerk is de krypta ,
kruft, erupt of onderaardsche kerk, zooals er overigens in ons
vaderland alleen te Deventer en te Utrecht eene wordt gevonden. De zuilen , die het gewelf dragen , werden naar men
zegt aan deze kerk geschonken door Friesche kruisridders
die ze uit het Oosten hadden medegebracht ; zij zijn nit den
primitieven Romaanschen tijd : bet ornament, met den beitel
in het doorschijnend graniet gegrift, is op de vier vlakken van
ieder kapiteel verschillend ; aan de vierkante consoles liggen
tegen de eerste banden de bekende bossen.
Een vrij kale weg voert van Rinsumageest noordwaarts over
de Dockumer Ee naar Birdaard , vanwaar men den bouwhoek op de klei kan bereiken ; een meer zuidelijke weir, even kaal ,
aangelegd door lage geestlanden die 's winters v rij drassig zijn
of geheel onder water staan (het Geestmerveld) leidt naar de
Trynwouden (Oudkerk,Oenkerk en Giekerk). I)eze drie dorpen liggen op een smallen zandrug ter weerszijden begrensd door
lage veenachtige landen. De weg snijdt de drie dorpsbuurten,
die telkens op een half uur afstands ongeveer liggen, en biedt
eene aangenaine afwisseling, daar de akkers hoofdzakelijk zijn
bebouwd met granen , boekweit en aardappels , terv4ij1 de weg
beschaduwd is deels door opgaand , deels door hakhout , en hier
de buitengoederen van eenige familien gelegen zijn : de Klinse
met een statige eikenlaan, Sminia-state , Stania-state , breed van
aanleg , met een fraaie waterpartij en hoog geboomte ook v4r5r het
huis , en met versieringen geheel in den smaak van het katst
der vorige eeuw (de bezichtiging te vragen bij den tuinman);
Heemstra-state en Poelzicht — Aan de kerk van Oudkerk zoowel als am] die van Oenkerk is het nog te zien dat zij van
Romaanschen oorsprong zijn; de grafzerken en wapenborden
en gesneden gestoelten der edelen, die hier voormaals woonden,
ontbreken er ook niet. Ofschoon het terrein niet groot is,
bieden de Trynwouden de gelegenheid tot verschillende wandelingen.
Men kan , voorbij Oenkerk , bij het tolhek den weg links
nemen , ten einde Giekerk te laten liggen en langs het Kanterland en over Miedum en Lekkum , steeds door lage landen,
over een kalen puinweg naar Leeuwarden te gaan.
Door Giekerk, den weg zuidwaarts vervolgende , houdt men
echter een eenigszins belommerden weg en komt ongeveer een
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half uur verder aan het punt waar deze den straatweg van
Leeuwarden naar Groningen snijdt , om naar Tietjerk en
Suawoude te vervolgen. Aan dezen viersprong -I an wegen ligt
het buitengoed Vijversburg , hetwelk onder geleide van den
tuinman kan worden bezien. Van de belvedere is een vergezicht
over de menigvuldige plassen in den omtrek.
Ten einde den eenzamen en eentonigen straatweg naar
Leeuwarden (anderhalf uur) te vermijden , sla men links den
weg in naar het drie kwartier verder oostwaarts gelegen Ilardegarijp, een welvarend dorp met Gene flinke buurt ter wederzijden van den weg; aan het oostelijk eind zijn een paar villa's
en is eenig zwaar geboomte. Aan 't begin van het dorp is
een groote theetuin , teveus een goede uitspanuing; eene plaats
die veelvuldig wordt bezocht van uit Leeuwarden, vooral sedert
de spoorweg ook nog 's avonds laat de gelegenheid geeft om
naar de stad terug te keeren.
H. S.

VOLKSBUGELOOF.
Er zijn menschen, die aan 't luiden der klok kunnen hooren , dat er binnen kort iemand zal sterven.
Bloedt iemand drie droppels uit den neus , dit beteekent dat
er binnen kort een doode onder zijne bloedverwanten zal zijn.
Wanneer men in 't voorjaar de eerste ooievaar of zwaluw
op de rechterzijde aanziet, zal men een gelukkig jaar hebben ,
maar ongeluk wacht iemand die zulk een vogel voor 't eerst
op de linkerzijde aanziet. Ziet men hem voor 't eerst terwijl
hij vliegt, dan zal men in den loop van 't jaar veel reisjes
maken ; omgekeerd zal men veel tehuis moeten zitten als men
den vogel voor 't eerst ziet terwijl hij staat.
Iemand die bij nacht te voet reist, doet voorzichtig niet
op het midden van den weg te loopen , omdat het gebeuren
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kan, dat hem de voorspook eener begrafenis ontmoet, die alleen
zichtbaar is voor menschen met een helm geboreri. Deze kunnen vroeg genoeg ter zijde wijken , maar anderen worden onzacht ter zijde geslingerd , wanneer zoo'n spokende lijkstaatsie
hen midden op den weg ontmoet. Menschen met helmen geboren worden door genoemde zienersgave in staat gesteld vooruit
te weten, wanneer in een huis binnenkort eene begrafenis zal
plaats hebben. Ze zien ook wel bij nacht een huis in brand
staan , wel te verstaan het voorspook er van. Zijn de muren
van zulk een huis dan warm, het zal later werkelijk af branden ; maar zijn de muren koud , dan komt er een nieuw huis
voor 't oude in de plaats. Ziet iemand dit versehijnsel voor
middernacht, dan komt het spoedig na; wordt het na middernacht gezien , dan kan 't lang duren eer 't nakomt.
Van oude doodkistschroeven, die wel op kerkhoven gevouden
worden, maakt men jichtringen. Aan iemand, die door de jicht
wordt geplaagd, moet zulk een ring pro deo worden gegeven
en hij moet lien aannemen zonder er voor te bedanken. Aileen
onder deze voorwaarden kau het dragen van zulk een ijzeren
vingerring heilzaam zijn voor jichtlijders.
Om van kiespijn ontheven te worden, achten sommigen 't
zeer heilzaam een ouden paardenkies in den zak te dragen.
Wanneer iemand zoo erg uit den neus bloedt, dat het met
geenerlei middelen is te stuiten , moet hij zich een roode zijden
draad om den hale laten binden , door eene vrouw die tweelinen ter wereld heeft gebracht of zelf eene tweelinge is. Dan
zal het ongemak bedaren.
Men zegt, dat er lui zijn die altijd met een rijsje in de
mouw loopen, omdat ze, bij nacht op weg zijnde, wel ems
door den duivel worden geplaagd, en dan weten 2:e ZEd. met
dat rijsje van zich of te keeren.
WALING DYKSTRA.

DOCK-UM.
Lo pemen ten : De Posthoorn , diepswal. — Wapen van Amsterdam, vleeschmarkt. — Lands Welvaren. — De Benthem.
Sooieteiten: De Harmonie. — Tuinzicht.
Stoomboot : op Leeuwarden dagel. 4 maal.
Treksohuiten: op Engwierum , 's nam. 5 u. — op Kollum,
alle werkdagen, 's nam. 4 uur.
Diligence : naar Veenwouden , in verband met het spoor, dagel.
tweemaal. — naar Oostmahorn dagel. 's morg. 9 uur.
Na Stavoren is Dockum de oudste stad van Friesland ; de
kronijken vermelden dat zij in 248 werd gesticht als Dockinge
of Dockenburgh ; of zij reeds in 739 met maren werd omringd
door koning Gondebald valt zeer te betwijfelen , maar zeker
was zij er van voorzien in het begin der 13 de eeuw. In de
elide eeuw behoorde zij tot de vier Friesche stedeu die het
recht van muntslag hadden. Meer dan eenige stad in dit gewest
was zij de schouwplaats van bloedige twisten en veeten. In den
tijd der Schieringers en Vetkoopers werd zij (1414) verwoest
door de laatstgenoemde partij; ruim honderd jaar later (11
Aug. 1523) hebben ook de Bourgondiers haar belegerd en
ingenomen, nadat in 1498 de Salters er als overwinnaars
hadden huisgehouden. Hare Spaansche furie heeft zij gehad en
hare Waalsche furie ook, en de watergeuzen hebben haar
vermeesterd.
Door de stad stroomde vroeger de Ee als rivier,, met een
breede uitmonding , drie nun verder oostwaarts, in de Lauwerszee , zoodat de stad als zeeplaats was te beschouwen.
Toen voc en oude Friesche koggen (koffen) van Oost en West
hier henen ; zeehandel, zeevisscherijen , scheepstimmerwerven,
ankersmederijen enz. bloeiden en de HoogMogenden hadden
hier hun admiraliteits-eollegie voor 's lands vloot. Hoever het
zeewater ongestoord lands de Ee landwaarts inliep , is niet met
zekerheid nit te makes, maar men weet dat in 1477 en 1478
reeds eene sluis , de Leppezijl of Claarcampsterzijl geheeten ,
nabij Dockum was, bij de tegenwoordig zoogenoemde Oudzijl,
en dat die sluis in 1583 binnen de stad werd overgebracht ,
waarnaar het plein voor het stadhuis, een overwelfde gracht,
nog steeds Nde Zijlu heet. Ofschoon de rivierboorden bedijkt
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waren en er door het afzetten der slib groote uiterwaarden waren
gevormd , had men hier van stormen en hooge vloeden dikwijls
te lijden , vooral ook bij den kerstvloed van 1717. Deze laatste
gaf aanleiding tot de indijking van het zoogenaamde " Dockumerslijk v. Sedert 1729 is die Ee-mond afgesloten door een
sluiswerk nabij Engwierum , de Nieuwe Zijlen genaamd ; hct
vaarwater is verlegd en gekanaliseerd als een deel van het grootscheepvaartkanaal door de provincie. Dit werk is aangelegd Haar
het ontwerp van Willem Lore en uitgevoerd door den Leeuwarder bouwmeester Claes Balek ; ongeveer 660 hectare vruchtbaar
land werden er door gewonuen, en een deel der provincic
tegcn overstrooming beschermd. In den tijd der stichting
behoorde het tot de groote waterstaatswerken des lands;
de cenvoudige mil, die er toen op den zeedijk als grenspaal
tusschen Kollumerland en Oostdongeradeel is geplaatst , dieiit
nog " ter eeuwiger gedachtenis van de overdijking van het
Dokkumerdiep. " Sedert dat tijdstip is podium geheel een
landstadje geworden.
Onder hare zonen zijn er enkelen die een beroemden naam
hebben verworven : Gemma Frisius, die in 1558 ale hoogleeraar to Leuven stied; Julius van Beyma, in 1593 hoogleeraar te Franeker ; de groote rechtsgeleerde Ulricus Huber,
bij herhaling tot gewichtige staatsambten geroepen ; L. v.
Aitzema , de geschiedschrijver,, die er in 1600 geboren werd.
De kunstvaardige familie Folkema , vader,, zoson en dochter,
bekend als teekenaars en graveurs in het begin der 18 e eeuw,
is uit doze stad afkomstig en Dirk Raphaels Kamphuyzen is
hier in 1627 gestorven en begraven.
De vlashandel was er vroeger van meer belang dan thans :
hij was tot in het buitenland bekend. Van grooter beteekenis
is nog de aardappelmarkt. Van ouds is Dockum een bandelsstad ; reeds vroeg was zij gerechtigd tot het houden van
vier jaarmarkten , en z66 naijverig waren de magistraat en
de vroedschap op den bloei harer weekmarkt , dat in 1598
bepaald werd, dat uitheemsche kooplieden die ze bezochten
llvrij van arrest ', zouden zijn. Er zijn jaren dat hier voor
ongeveer een millioen gulden aan p out (in strandgoederen)
wordt omgczet ; de statistiek wijst een jaarlijkschen invoer aan
van 20,000 matten en meer dan cen millioen kilogram geinalen rijst en afval daarvan, terwijl de uitvoer van cichorei-
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wortelen ongeveer 1 1/4 kilogram bedraagt , en van pier nit
jaarlijks 45,000 stuks dakpannen en meer dan 6000 boa
hoepels worden veracheept.
Merkwaardige gebouwen heeft deze kleine stad van 4500
inwoners , weinige. Het Stadhuis , in de 18 de grootendeels
vernieuwd , heeft nog twee zalen die in den oorspronkelijken
staat (stijl Louis XV)— ook met de meubelen nit den stichtingstijd,
zijn behouden gebleven , beide weelderig versierd met keurig
gesneden hontwerk; de eene met goudleeren behangsels , de
andere met vier geschilderde allegorien , met de navolgende
voorstellingen :
a. De geschiedenis reikt aan de schilderkuust een stift , terwijl de oudheid ook hare hulp biedt. Op een ontrold tapijt
ligt het buitenlandach geweld door de Friesche maagd ontwapend, de twisters der Schieringers en Vetkoopers worden door
de vrijheid betreurd. Op den voorgrond het oude wapen der
stad , bestatmde in drie sterren en eenige buudels pijlen, met
een mnur en stedekroon. Links daarvan de oceaan die met
norsch gelaat zijne kruik uitstort, doch tegen wier stroom een
dam wordt opgeworpen. — b. De Dockamer stedemaagd
staart naar de wijsheid , die met een kruis uit den hemel
nederdaalt. Zij leant op het wapen der stad, thans drie sterren met een halve maan, ter herinnering aan de overwinning
in de kruistochten. Op den voorgrond een krijgsman die een
Saraceen verslaat. Achter de stedemaagd vertoonen zich de
dapperheid en de roem en een jongeling to paard met de
banier der stad: S.P.Q.D.; terwijl de maagd begroct wordt
door Oostergo en Westergo. Zij vertreedt het juk der slavernij
en van den heidenschen offerdienst , terwijl de godsvrucht op
Gene kerk wijst , ter herinnering aan het stichten der eerste
christenkerk in Friesland. Voorts eene zinspeling op het ontstaan van de .Bonifacius-fontein,, uit den hoefslag van bet
paard van een der miters van Pepijn en eindelijk een riviergod die met de zee een verbond sluit , waarover twee nymphen
(Ameland en Schiermonnikoog) zich verheugen. — c. De stedemaagd tegen een voetzuil van oorlogstropeön rustende, en
stennende op een driekanten steen , waarin het oog der hoop.
Haar ter zijde staat de hervormde godsdienst , die de pauselijke kroon vertreedt. De vrijheid rust tegen de voetzuil bij
't stads wapen. De Spaansche dwingelandij ligt verslagen door
een krijgsman, die het wapen van Oranje op zijn schild voert.
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Daarachter eene zuil in welke de geschiedenissen van Friesland
zijn gegrift, en op den voorgroud de riviergod die de
Schieringers en Vetkoopers bevredigt; eindelijk de verheugde
oceaan die belooft dijken noch paalwerken meer te beschadigen. — d. De stedemaagd staat, met het wapen der stad op
de borst, met den standaard van vrede en vrijheid in de
rechter- en den hoed in de linkerhand. Merkurias , vergezeld
door de zeevaart, dealt van den hemel. De k.00phandel en
het boekhouden zijn ter zijde en in het verschiet eeu schip op
stapel. Neptnnus staat op zijn zegewagen met Thetis , die een
hoorn van overvloed uitstort ; de oceaan sluit een verbond
met de haven van Dockum , in tegenwoordigheid van den
stroomgod der Lauwers.
Van den schilder Reynes (1763) zijn de navolgende stukken :
Boven den w. schoorsteen : Dockum als eene strijdbare maagd,
die het wapen van Oranje en de zeven pijlen der Unie omvat,
en met de linkerhand op de tratakten steunt. Aan haven
voet de zinnebeelden van vrijheid , gerechtigheid, handhaving
der anie , koophandel, scheepvaart, vrede, heerlijkheid en
overvloed. — Boven den o. schoorsteen : het zinnebeeld der deugd
en der waarheid , zegepralend op het bedrog , voorgesteld door
een schoone maagd die eindigt in den staart van een monster
en een masker met een tros fraaie bloemen draagt, in welken
eene slang schuilt. Ter rechter- en linkerzijde dezer schoorsteenen zijn basreliefs in grauw gewerkt : de burgemeesterlijke waardigheid met bijlen en bundels ; de vroedschap (een beeldje dat
een zak met keurboonen draagt) , de krijgsraad (de vaandels
der 4 espels gedragen), de burgerschap met haar bedrijf: koophandel , scheepvaart en handwerken.
Het christendom is in deze streken het eerst te Dockum gepredikt en wel door Bonifacius, den vromen Engelschen monnik, die
in 755 door de heidensche bewoners doodgeslagen, maar later
als de ffapostel der Friezen " geeerd werd. Aan zijne nagedachtenis gewijd is de nieuwe r. k. Parochiekerk , hier in
1871-72 gebouwd naar het ontwerp van den architect Cuypers , in den norm eener kruiskerk met transepten en zijbeuken.
Hare geheele lengte 36,50 M. is verdeeld in 8 traves; hare
geheele breedte , 14 M., in drie beuken, waarvan het middenschip 7 en de zijbeuken ieder 3% M. uitmaken. Koor en zijbeaken zijn met steenen kruisgewelven en het middenschip met
een in de kap doordringend houten gewelf, (waarop eene laag

•••■■

•••••••••••••••...--.

ST. BONIFACIUS-KERK TE DOCKUM.

R. K. kerk.

269

DOCKUM.

beton), overdekt. Boven den hoofdingang vindt men het zangkoor. tot hetwelk een langs buiten aangebracht traptorentje, den
toegang ' erleent ; dit moet tevens dienen om in de goten en op
de daken te komen en het onderhoud te vergemakkelijken. De
sacristy vormt de verbinding tusschen de pastorie en het priesterkoor der kerk. De toren , die , voltooid zijnde, cene hoogte
heeft van vijftig meter, is aan de z o. zijde van het koor near
de hoogstraat aangebracht, om door zijne slanke vormen het
schilderachtig uitzicht van het gebouw te verhoogen , als men
het van het drukst bezocht gedeelte der stad aanschouwt Kerk
en toren zijn geheel uit gebakken waalvorm-steenen gebouwd ,
binnen en buiten ingevoegd en met Engelsche op planken genagelde lezen en steenen goten afgedekt. — Het altaarbeeld ,
den Fl. Bonifacius voorstellende, is fraai gebeeldhouwd. Kostbare relieken worden hier bewaard : eene kasuifel van witte
zijde in den gothischen vorm van een gesloten ronden mantel;
hoewel het zeer twijfelachtig is of Bonifacius dit kleed gedragen heeft toen hij als martelaar stierf, bewijzen de vorm, de
textuur en de teekeniugen duidelijk, dat dit werk , evenals
con iets beter bewaarde kap , koorkap of vespermantel , nit de
achtste eeuw afkomstig is. In eene zilveren reliekkast is cen
gedeelte des schedels, naar men zegt van Bonifacius. Ook zijn
er nog voorhanden de nsteenen broodenfi , (gerolde steenen in
den vorin van brood) waarvan de legende weet to vertellen
dat het brooden zijn , in steep veranderd op de maledictie die
een bakker over zijne waar inriep , terwtil hij den vromen
bisschop eene bete weigerde.
Even ten z. van de stad is de Bonifacius-Fontein ,
zooals in gulden letteren op twee ijzeren hekken to lezen staat.
Er is eigenlijk niets dap een met waterplanten dicht begroeide
sloot, waar de dorstige bevolking water put, maar weer landwaarts in ligt de plek waar de eigenlijke wellen , een vrij
groote waterkom , zijn. De legende over het ontstaan dezer
Nfontein ,, is afgebeeld op eene der allegorische voorstellingen
in de stadhuis-zaal.
De overige gebouwen bieden weinig bezienswaardigs. De protestantsche kerk — vroeger eene r. k. — heeft weinig van haar
oorspronkelijken staat overgehouden. Er is in deze stad een
kerkjc dat behoort aan een op zich zelf staand kerkgenootschap , onder den naam van de Vereenigde Christelijke ge28
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meente, en in het laatst der vorige ceuw ontstaan uit de vereeniging van de doopsgezinden en remonstranten aldaar. — De
gebeeldhouwde ingang der voormalige admiraliteit is nog bewaard gebleven. — De Fetze-Fontein, nagenoeg in
het midden der stad, is versierd met eene vans, besneden
met nymphen, boschgoden enz. Toen in 1830 de nieuwe begraafplaats in eene der bastions werd aangelegd , heeft men,
om voor toegangshek to dienen , een bardsteenen hek met
ijzeren deuren aangekocht van een buitengoed, dat destijds in
Holland bij afbraak werd verkocht. Op de breede hardsteenen
zuilen stonden twee vazen met de amoureuse tafereeltje3 dier
nymphen en boschgoden. Pit was eene versiering,, weinig passend voor eene begraafplaats, en daarom plaatste men ze op
de beide pompen der genoemde put. Bij eene latere wijziging
is eene der vazen blijven staan en de andere naar de rommelkamer verhuisd.
Voor een groot deal ligt Dockum nog in hare oude wallen
besloten. De beplanting van dezen geeft aan de stad, uit de
verte gezien , iets van een groot groen vierkant, waaruit een
paar torenspitsen steken ; van dichterbij is het alsof zij getooid
is met een gordel, waarvan het groene bastion de knop is
en de witte huizen en roode daken als zoovele ornamenten
schijnen , waarbij de gracht met haar helder water als 't ware
den benedenrand vomit.

WOLVEGA NAAR DE HOOGE VEENEN
EN DE DUINEN VAN APPELSCHA.

VAN

Wolvega is een liefelijk en boomrijk dorp. De groote,
welvarende kruisbuurt is omringd met fraaie buitenplaatsen,
waaronder Heloma en Lycklama uitmunten en' vooral het aan
de westzijde gelegen Lindenoord, dat herinnert aan de dichterlijke gebroeders Van Haren. Onno Zwier heeft hier een deal
van zijn nog al stormachtig leven doorgebracht en in de lommerrijke dreven van dezen omtrek zijn heldendicht " de Geuzen.
ontworpen. Het dorp ligt op een zandrug die rich o. en w,
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waarts uitstrekt en heeft daardoor tal van aangename wandelingen. Er zijn goede rijtuigen te verkrijgen.
Wenscht men den zuidoosthoek van Friesland te bezoeken
dan kan dit van hier uit gevoegelijk geschieden. Daar het een
tainelijk lange tocht is , beginnc men liefst bij tijds, waartoe
de gelegenheid openstaat, ook al heeft men den nacht elders,
b.v. te Leeuwarden of te Heerenveen doorgebracht, want de
morgensneltrein uit het noorden houdt hier ongeveer te 8 ure
stil. Allereerst snijdt de weg het spoor; onmiddellijk daaraan grenst de nieuwe r. k. kerk met hoar slanken toren en
hare pastorie. Men gaat door Oldeholtpa en Nyeholtpa, die met
hunne boomrijke streken en uitgestrekte loch weinig aaneengesloten dorpsbuurten langs den weg dezen zecr verlevendigen.
Daarna komt men meer langs lage landen , waar veenderij de
hoofdzaak is, totdat men bij Oldeberkoop weer voor een oogcnblik in het groen is.
Oldeberkoop is een stil dorp, met een buurt rondom
de kerk; in den ganschen omtrek is hier veel boschkultuur,
terwijl de hooger gelegen landen, in de nabijheid van het dorp ,
tot bouwland worden gebruikt (eschgronden). Ofschoon het
terrein bier niet breed is — de zandrug wordt ten n. en ten
z. begrensd door de lage landen, te niidden van welken de Tjonger
en de Linde zich kronkelen , — zijn er aangename wandclwegen.
De boschkultuur neemt toe , zij bepaalt zich hoofdzakelijk tot
akkermaalshout , vooral het eiken- en berken- hakhout voor brandhout en het rijshout ten dienste der zeeweringen en waterwerken.
Eikenschors wordt aan de looierijen geleverd. Om deze te verkrijgen worden de eikenstammetjes geschild door een personeel dat
meest uit de Geldersche streken daartoe overkomt, en als men
deze menschen , in het heetst der dagen door den zonnegloed
gebruind, aan den arbeid of op het boschterreiu gelegerd ziet,
of met hun hebben en houden op een eenvoudige boerenkar
door het dorp ziet rijden , dan heeft men eenige moeite met
te gelooven dat ook deze menschen zonen en dochteren van
het beschaafde Nederland nit de tweede helft der 19e eeuw zijn.
Opgaand hout wordt, buiten de dennenbosschen, die heipalen
en hout voor ruw timmerwerk leveren, weinig sneer gevonden.
Jaarlijks worden er in dit dorp, evenals in Makkinga en
Oosterwolde, publieke houtverkoopingen gehouden.
De riviertjes de Tjonger (ook Kuinder genoemd) en de Linde
nemen eenige urea verder oostwaarts, de eerste in de hooge
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veenen , waar zij met een duiker onder de Compagnons-vaart
doorloopt , de laatste nabij het dorp Elslo haren oorsprong.
De graslanden aan hare boorden worden door hare besproeiing vruchtbaar gehouden , waaraan de zeer bochtige loop
dezer wateren veel bijbrengt. Door de vertraagde en belemmerde
afwatering toch , worden de naastaangelegen landen in den winter en in het voorjaar geruimen tijd onder water gezet , welke
bewatering en beslibbing de grasplanten bij herhaling voedt.
Maar voor de scheepvaart is vooral het bovengedeelte dezer
riviertjes daardoor volstrekt ongeschikt.
In het midden des jaars , als de boekweit en de heidestruik
bloeien , trekken langs den kunstweg, die verder oostwaarts leidt,
dikwijls vele wagens met bijenkorven beladen , alien naar de
verder gelegen heiden en boekweitvelden ; de industrie der bijkers
heeft in deze streken een hooge vlucht genomen : in den zuidoosthoek der provincie worden wel 17000 bijenkorven gehouden , die elk gemiddeld per jaar 84 kilog. honig en 14 kilog.
was opleveren.
Ten z. o. van het dorp, aan de Linde en aan den landweg
naar Beuil, liggen nog de opgeworpen hoogten van de
voormalige schans Bekhof, die in 1672 heeft gediend om
aan de Munsterschen een inval in Friesland te beletten.
Wanneer men den kunstweg, dies men van Wolvega tot 01deberkoop langs ging , vervolgt, leidt de weg tot Makkinga
hoofdzakelijk door heidegronden , nu en dan afgewisseld door
bosch. In die eenzame streken woven bunsings , dassen, marters , steenmarters , wezels , de hermelijn en nu en dan een vos.
Ook de Drentsche adder en de gewone zwarte slang worden
hier aan getroffen ; het jachtveld is er wagens de talrijkheid der
hazen en vogels uitmuntend.

Makkinga is de hoofdplaats der gemeente Ooststellingwed; ofschoon niet groot , ziet het er vriendelijk uit , terwijl
het ook weder gelegen is te midden van houtkultuur.
Niet ver vanhier gaat men over het " Kleindiep, een tak
van de Tjonger, die den kunstweg snijdt ; in deze droge
grouden heeft het verschijnen van een watertje , hoe klein ook,
lets verrassends. Spoedig komt men evenwel aan een breeder
water, dat geheel de kenmerken draagt van door kunst aangelegd en onderhonden te zij n , ook door de schutsluis het
Nanninga-verlaat 't welk men voorbijgaat ; het is de Opster-
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lands-Compagnonsvaart , die , in eene rechte lijn , thans aan de
linkerzijde van den kunstweg bligt tot
Oosterwolde. Bit is een zeer fraai dorp , te midden
van veel en van welig geboomte, met eene groote, nette en welvarende blunt Evenals bij ?nkele dorpen in de Friesche zandstreken , heeft de kerk hier geen toren, maar is er voor de
klok een afzonderlijk houten gevaarte van zware balkell , het
zoogenaamde klokhuis , gebouwd.
Het terrein is ongemerkt hooger geworden; en hoe vender
men komt , hoe meer het stijgt ; men is thans te midden van
de uitgestrekte hooge veenen. In breede golvingeu van den
bodem bedekte dit boogveen eertijds geheel den zuidoosthoek van Friesland, in aansluiting met de uitgestrekte veenbeddingen van Drenthe. Dat hoogveen schijnt ontstaan nit
de bosschen die — lang voor het verblijf van den mensch
alhier — den oorspronkelijken zandbodem bedekten, voor
zoover deze bodem namelijk boven den toenmaligen spiegel der
zee en van het binnenwater was gelegen. In den ondergrond
toch van dit vee p worden dikwijls, in lagen boven elkander,
de overblijfselen gevonden van dennen- en eikenstammen , en
daarboven weder die van kleiner hout : els, beck en hazelnoot.
De jaarlijks afvallende bladeren en takken , het afstervende
onderhout en de gestorven boomen vormden aanvankelijk eene
dunne laag van teelaarde in die bosschen en de voorwaarden van
den plantengroei vermeerderden dus ; maar stormen en boschbranden rukten die bosschen geheel of gedeeltelijk omver, de
stammen verzonken in de nieuw gevormde aardkorst ; daarin
werden ze gedeeltelijk bewaard , want die steeds dikker wordende korst veranderde spoedig in veep , omdat het opgenomen water den toegang van de lacht voor een goed deel afsloot, waardoor het vergaan niet volkomen kon plaats grijpen.
Nieuwe bosschen ontstonden tusschen de overblijfselen van de
vroegere wouden , en toen de veenkorst bij den aldus wisselenden boomgroei zoo dik werd dat de wortels der nieuwe
planten minder gemakkelijk tot den ondergrond konden doordringen , en aldus de eigenlijke boomgroei werd belet , gcraakte
het terrein begroeid met struikgewas en eindelijk werd er de
heidestruik meesteres , in het kaal houden dezer velden trouw
geholpen door de talrijke kudden schapen , die er op grazen.
Sinds eeuwen ligt een groot deel dezer velden steeds in
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denzelfden toestand , slechts in de nabijheid der weinige eenzame dorpen, die er zich in den loop der tijden op ontwikkelden ,
gebruikt voor den verbouw van veen-boekweit. Daartoe wordt
de met heide bedekte bovenste veenkorat gespit en herhaaldelijk
gehakt , het veen op akkers gelegd, in het r oco rjaar gebrand
(veenrook) en nadat de bodem met aschbestanddeelen verrijkt
is , met boekweit bezaaid. Deze kultuur wordt eenige jaren
aaneen herhaald, totdat de vruchtbaarheid is uitgeput ; dan
laat men het veld eenige jaren braak liggen, en wanneer de
heideplant de akkers op nieuw bedekt , wordt de 'beboekweiting
weder voortgezet.
In deze schijnbaar woeste en tot bijna niets nut zijnde
gronden ligt een groote schat ; Dr. Staring berekent dat eene turfdikte over de oppervlakte van een hectare ongeveer 180,000 turven
levert , en dat het hoogveen gemiddeld tot 13 turven diep kan
worden afgestoken , zoodat , tegen een prijs van f 2.— per
1000 turven , een hectare veen f 4000 it f 4500 zal kunnen
opbrengen , van welk bedrag meer dan 3/4 gedeelte door den
werkman als arbeidsloon wordt verdiend. De diepste klijn te
Appelscha bedraagt circa vier meter, doch zoowel hier als te
Fochtelo verschilt de dikte der veenlaag veel. In het diepste
veen worden er ruim twintig klem of turven gestoken.
Doch om deze veenen waarde geven en dus ,aan de
snede" te kunnen brengen is er in de eerste plaats noodig een
afvoerkauaal, ten einde de gestoken, turf te verschepen , want
het vervoer per as zou de waarde van het produkt vele malen
overschrijden. Gelukkig is het hoogveen zeer sponsachtig en
op vele plaatsen zelfs
daardoor zoo sterk waterhoudend
moerassig dat het de kanalen , die bij de veen-exploitatie
in grooten getale worden gegraven, alien kan voeden. Maar
het opleggen van een afvoerkauaal door deze terreinen
is eene zaak , niet zoo eenvoudig als men oppervlakkig zou
meenen. Als men ten minste de geschiedenis nagaat van de
" Opsterlands-Compagnons-vaart ," dan zal men ervaren dat
het vrij wat hoofdbrekens en vrij wat zorgen gekost heeft aan
onze voorvaderen om de woeste heidegronden te herscheppen
en te vervormen tot de welvarende en vriendelijke streek die
men thans zal doorgaan.
En een vriendelijke en gezellige streek is zij thans, ofschoon
het een rechte weg is, naast een even recht kauaal, alleen
met deze afwisseling dat het kauaal aanvankelijk rechts van
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den weg, dock bij het Stokersverlaat links daarvan is. Maar
het is van hier tot aan de bloeieude veenkolonie Hoog. en
Nieuw Appelscha, die bijna tot aan de Drentsche grenzen reikt,
eene schakel van meer of minder aaneengesloten buurten, nu
eens aan eene, dan weder ter wederzijden van de vaart, en
omgeven van bouwlanden op de afgeveende gronden en getooid
met houtgewas.
In het begin der 18e eeuw (1704) verkregen A. Lijcklama
a Nijeholt en mede-eigenaren octrooi van de Staten van Friesland om de toen reeds bestaande Opsterlandsche vaart te verlengen
door Lippenhuizen , Hemrik en Wijnjeterp, en toen deze veenen na
ongeveer zeventig jaren grootendeels waren vergraven , beraamde
de heer D. de Blocq Lycklama a Nijeholt (1770-1780) een verdere oplegging dier vaart. In 1777 ontving hij daartoe acten van
consent van de eigenaren ; zijn plan werd begunstigd door het
landschap Drenthe, dat in den afvoer zijner veenen naar de
Zuiderzee door Overijsel werd bemoeilijkt, en in 1780 contracteerde Drenthe met hem, dat de vaart der compagnons
zou worden vereenigd met de Smildervaart, ten einde deze
eene doorvaart door Friesland zou erlangen: daarbij werd bepaald dat de Friesche deelgenooten de verlenging van de
vaart zouden maken tot aan de grenzen van Opsterland en
Ooststellingwerf, terwijl Drenthe zich belastte met het graven van het gedeelte aanvangende bij de rivier de Kuinder,,
verder door geheel Ooststellingwerf en de Wittewijk in
de Smildervaart. Het octrooi hiertoe werd in 1781 verkregen
en daarbij bepaald dat het bovenste verlaat bij de landscheiding zou worden gelegd ; dat simmer ander water nit Drenthe
— 't welk nog aanmerkelijk hooger ligt dan de zuiderzoom van
Friesland — zoude worden toegelaten dan het voor de schutting
noodige , en dat ter weerszijden van het verlaat langs de scheiding
bij provisie eene onvergravene strook veen zoude blijven zitten
van 20 koningsroeden. Terwijl men van de zijde der Friesche
compagnons aan den arbeid trok , en eene som van f 80,000
liet vergraven, zoodat dezerzijds het bij 't contract bepaalde
al spoedig nagenoeg geheel gereed kwam, maakte Drenthe , dat
inmiddels den afvoer langs Zwartsluis voor zijne verveeningen
had verkregen en dus thaws geen overwegend belang bij eene
gemeenschap door Friesland had, eerst allerlei zwarigheden , maar
werd toch in 1790 gedwongen een aanvang te maken zoodat
ook zijnerzijds eene geul of vaart werd gegraven van de Tjon 24
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ger door Oosterwolde en Appelscha tot aan de veengronden
aldaar, die ook , voorzoover noodig, werden vergraven voor
de oplegging van de Wittewijk, 't Welk ongeveer f 40,000 kostte.
Doch zoover gevorderd, staakte Drenthe eensklaps het werk. De
revolutie van 1795 viel in, de een- en ondeelbaarheid der republiek
werd verklaard , het lan.dschap verloor zijne souvereiniteit ,
verschillende staatsbesturen volgden elkaar op, en ofschoon de
compagnons zich bij herhaling tot dezen wendden , om voortgang van het work volgens het contract, bleef alles aanvankelijk vruchteloos. In 1804 sloten de gezamenlijke erven
en representanten van den heer A. Lycklama it, Nyeholt, als
eigenaars van de Opsterlandsche vaart met hare verlenging in
Ooststellingwerf, der veenen onder Appelscha, Fochtelo en
Hanle enz., eene conventie wegens het beheer daarvan in
het vervolg , waarbij werd bepaald dat indien men niet kon
geraken tot de uitvoering van het contract, de vaart zou
worden opgelegd tot in de veenen van Appelscha. Thans werd
het vraagstak opgeworpen of eene vereeniging der kanalen van
Drenthe en Friesland wel geraden zoude zijn , da,ar vooreerst
in tijden van droogte het water misschien aan Drenthe zou
worden onttrokken, en vervolgens of Friesland in den winter
geen overlast zou lijden van het Drentsche water, daar bij de
toenemende vergraving de veenen in dit jaargetijde veel meer
water zouden leveren dan de kanalen zouden kunnen bevatten
en afvoeren. Daartegenover stelden de compagnons het aanbod om
afstand te doen van de vroeger bepaalde verbinding , wanneer hun
slechts de vrijheid werd gelaten zich overigens zelven te redden en
hun als schadeloostelling de reeds op kosten van Drenthe gegravene geul werd overgedragen. Dit werd bepaald bij besluit van
koning Lodewijk den 2 Junij 1804. Daarna zijn de compagnons door de keizerlijke regoering nog herhaaldelijk lastig
gevallen over ontwerpen enz., maar na 1813 hebben zb , geheel op zich zelven en voor eigen kosten , de vaart door Oosterwolde en tot in en door Appelscha vervolgd, ten einde te geraken
tot de verkoopingen van het hoogveen aldaar, welker eerste
pleats greep in 1825. Die oplegging, in 1816 en 1817 voortgezet tot het vijfde verlaat , bij Nanninga, vorderde steeds,
naar gelang der achtereenvolgende veenverkoopingen ; ze werd
eindelijk gebracht tot aan den dam bij de Wittewijk tusschen
de provincien Friesland en Drenthe. Aanzienlijke sommen werden hiertoe besteed : van 1816-1841 waren geldleeningen
noodig tot een bedrag van ruim f 120,000 grootendeels ten
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behoeve van de vaart door A ppelscha met aanhoorige werken;
tevens zijn al de, zeer belangrijke , opkomsten der veenen
onder Haulerwijk van ] 816-1846 , en die onder Appelscha
van 1827-1846 aan die werken gebruikt. Eerst sedert 1846
hebben meer of minder belangrijke uitdeelingen aan de aandeelhouders der compagnie plaats gehad.
Sedert het jaar 1827 , zijnde dat van den aanvang der
eigenlijke ontginning aldaar,, heeft zich de kleine bevolking te
Appelscha uitgezet tot 2300 inwoners. Opmerkelijk is het dat
deze bevolking , aan den zoom van Drenthe wonende , het
Friesch spreekt , zoo zaiver als ware men in 't midden van
de provincie ; een gevolg ongetwijfeld hiervan , dat de bevolking van Appelscha steeds door Fri€zen is vermeerderd. Het
hoofdbedrijf der inwoners is op de verveening gericht ; bijna
jaarlijks wordt er te Appelscha eene publieke veenverkooping
gehouden : de ondergrond , die later in ontginning wordt gebracht , is daarbij niet begrepen. De koopers dezer stukken
of perceelen veep (de verveeners), die voor de vergraving er
van eene reeks van jaren noodig hebben, nemen tevens de
verplichting op zich om de veenvaarten of unjken binnen een
korter tijdsbestek te verlengen , zoodat bij de voortgaande verlenging dezer vaarten de verveening over eene aanmerkelijke
breedte voortgaat. De ruimte , benoodigd voor de veenvaart
en om het daaruit komende nand te bergen , wordt het eerst
vergraven; met een kunstterm noemt men dit wijksplitten.
De turf wordt met een werktuig , de sfikker genaamd, op
de maat verdeeld , afgestoken , vervolgens in slagen verzameld
om op het veld te drogen, en na genoegzame bewerking wordt
ze in hoopen gebracht , en met plaggen of heideschalen bedekt
tegen het verweeren.
De werklieden in deze veenderij arbeiden veeltijds in ploegen of apannen, terwijl het graafwerk doorgaans per bstuk " of
per udagwerk,, turf wordt uitgevoerd. Het drogen der turf en
de andere werkzaamheden in de veenderij worden meestal door
vronwelijk personeel verricht , zoodat de verdiensten van een
ingezeten arbeidersgezin in de veenderij — meest alien die
er arbeiden wonen hier ook — hetwelk over eene genoegzame arbeidskracht heeft te beschikken , sours ongeveer f 800
per jaar kan bedragen. Na afloop der turfgraverij zoekt de
arbeider daarenboven wat te verdieneu door elders werkzaam
te zijn aan het binnenhalen van den °opt of aan kanaalgra-
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verijen. In den winter vindt hij dikwerf tehuis werk als hij
een eigen hoekje grond heeft te verbeteren of bezigheid erlangt
in de voortgaande ontginning der woeste veen-ondergronden.
Over Gene lengte van 50,000 meters vertakk en zich thans
reeds de veenvaarten (wijken) van uit het hoofdkanaal in de
gedeeltelijk afgegraven en ouvergraven klijnlanden. De jaarlijksche uitvoer wordt geraamd op ruim 3 millioen hectoliter lange
turf , voornamelijk ten behoeve van fabrieken. Honderden schepen zijn daarmee in het drukst van de turfvaart bezig, en
voeren het produkt langs de Compagnonsvaart — wier eigenaren
tevens de grootste massa veenen hier en onder Fochtelo bezitten — tot Gorredijk en vandaar verder naar de bestemmingsplaats.
De beboekweiting van het veen gaat , ook in de velden nabij
de exploitatie gelegen , nog geregeld Karen gang, en houdt
daar eerst op als het veld aau de snede komt. Ook schapenteelt wordt nog altijd op groote schaal gedreven : ongeveer
7000 stuks vinden er op de heidevelden hun voedsel, in kudden
vereenigd onder een opzichter (scheper); zij worden hoofdzakelijk gehouden om wol voort te brengen, en des nachts gedreven in schaapskooien om mest te leveren tot ondersteuning
van het landbouwbedrijf. Naarmate de ontginning der heidevelden vordert, vermindert natuurlijk het aantal schapen en
wordt de schaaphouderij door een sneer rationeelen landbouw
vervangen.
Zoodra de veenbedding is verdwenen , wordt de ontbloote
ondergrond tot bouw- en weiland aangelegd en de oerbanken
(zand door ijzer aaneengebakken), die menigwcrf in den grond
onder het veen voorkomen, gebroken. De bovenste , ligtere veenlaag, die voor de turfgraverij geen waarde had en achtergelaten werd, verleent bij de ontginning van den ondergrond
dikwerf belangrijkc diensten , want zij is zeer sponsachtig en
heeft daardoor in groote mate het vermogen om vochten op
te slorpen; bovendien vérandert het veen in teelaarde, zoodra
het losgebroken en aanhoudend dooreen gewerkt wordt , zoodat
de lucht vrijen toegang verkrijgt. De kanalen, die hebben gediend voor den afvoer van turf, worden thans gebruikt tot
aanvoer van mest.
Tegenover Stokersverlaat is een gezellige zandweg, dien men
kan inslaan, ten einde de Appelsclia'sche duinen te
bezoeken , die een half uurtje van hier verwijderd liggen. Die dui-
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nen bedekken daar over eene uitgebreidheid van ongeveer 500
hectaren het hoogveen en zijn waarschijnlijk ontstaan door de in
het veen zeer gewone zandstuivingen. Zij grenzen aan een woeste
zandvlakte die weinig met heide is begroeid. De hoogste en
fraaiste deter duinen is de Boschberg , ongeveer 20 meter boyen den beganen grond en een zeer lieve plek , met schaduwrijk struikgewas en enkele boomen begroeid , terwijl op den
top een koepel is gebouwd. Het is een geschikte plaats om
er zich op het heete van den dag zeer landelijk te legeren ,
vooral wanneer men wat /Amide keuken " heeft mede genomen ,
en het kan zeer wel gebeuren dat men er eene familie, b. v.
uit het ongeveer drie uur verwijderde Assen aantreft, die met
hetzelfde doel hier is aangekomen. De duinen sluiten n.w.waarts
aan de Appelscha'sche bouwlanden , die, met de boschaadjes
welke ze verdeelen en met de hooilanden op den achtergrond,
vandaar een bevallig panorama aanbieden.
Door het zoogenaamd Oud-Appelscha of de Boerenstreek kan
men, over een zandweg , langs de doopsgezinde kerk weder den
kunstweg bereiken bij de bovenste sluis (no. 8) in de buurt
van Illoog-Appelscha, eene lange, welvarende streek met
wel vier kerken. Hier is gelegenheid om uit te spannen in het logement Diligentia; de ruime zaal, die een paarhonderd menschen
kan bevatten , en niet alleen is ingericht voor de dagelijksche bezoekers maar ook om concerten en tooneelvertooningen te geven ,
biedt eene geschikte gelegenheid aan tot verpoozing; als 't weer
gunstig is, is er eene nog betere in den tuin of op de opene
ruimte naast het logement, met het uitzicht op de veenderijen
en de vaart. Wenscht men hier het middagmaal te gebruiken ,
dan zal men wel doen dit vooraf te bestellen. Nachtverblijf
kan men er niet bekomen , maar wel in het Compagmonslogement, of te Oosterwolde in de Gouden Klok.
Niet verre van hier zijn ook de bosscherijen , voor een deel
met wandelwegen voorzien en aangelegd door de .bestuurders
van het reservefonds. N Dat reservefonds wordt gevormd nit de
opbrengst van eene heffing van ieder dagwerk turf 't welk te
Appelscha wordt geveend , met het doel om daaruit op den
duur de armen-administratie te ondersteunen.
Een kwartier verder, oostwaarts van Diligentia, eindigt de
.Compagnonsvaarts^ te midden van het veen en nabij de
Drentsche grens. Weinige schreden verder, op Drentsch grond-
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gebied , vangt de Wittewijk aan en deze staat in verbinding
met de Smildevaart. Het onvergraven gedeelte tusschen de twee
vaarten vormt de ' Scheid " , de reeds vroeger genoemde dam.
Het noodzakelijke van eene uitruimiug van dezen dam is
meermalen. betoogd. Zoolang echter Drenthe, dat in den zomer
het noodige water voor zijne kanalen mist, Been voldoenden
wateraanvoer van elders kan erlangen om er zonder bezwaar
een deel van te verliezen, zal de uitruiming vooreerst wel tot
de vrome wenschen behooren , want het opmalingssysteem ,
dat zou moeten aanvangen bij Gorredijk , schijnt wegens de
kosten onuitvoerbaar. Daarom is het denkbeeld geopperd om
den dam door eene schutsluis te vervangen en deze voor de
scheepvaart open te stellen in den herfst, den winter en het
voorjaar,, wanneer in Drenthe voldoende water is, doch haar
te sluiten zoodra het water niet meer door Drenthe kan worden gemist. Werd aan zulk een plan uitvoering gegeven, dan
zou men ten minste gedurende een groot deel des jaars kunnen genieten van de voordeelen die het onderling verkeer
aanbrengen.
Wenscht men niet langs denzelfden weg , welken men gekomen is, terug te keeren , dan ga men door Appelscha naar
Drenthe en langs de Smildevaart naar Assen , om op deze wijze
de provincie Friesland te verlaten. Ook kan men van hier op
Oosterwolde terugkeeren en dan langs den kunstweg over Donkerbroek en Wijnjeterp naar Beetsterwaag komen , hetwelk ongeveer vijf uren gaans van Appelscha is gelegen.
In elk geval zal- men een langen dag hebben gemaakt.
H. S.

NAIR DE

TERREINEN DER MAATSCHAPPIJ
VAN WELDADIGHEID.

Langs Frieslands zuiderzoom, niet ver ten oosten van den
spoorweg van Heerenveen tot Steenwijk , ligt, ter lengte van
wel een paar uren , eene dubbele rij huizen , die alien van
hetzelfde model, alien op regelmatigen afstand van eikaar en
alien met een strook bouwgrond voorzien zijn , doch verder
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worden begrensd door de heidevelden. Daar woont eene nijvere
bevolking , die, uit alle oorden des vaderlands zaamgebracht ,
op dezen schijnbaar weinig herbergzamen grond eene wijkplaats
heeft gevonden meest uit de achterbuurten der steden, en die
in dit gezonde oord is overgebracht om met veldarbeid in de
weinige behoeften van het soms talrijke gezin te voorzien.
't Is dus eene merkwaardige bevolking , en wel de moeite
waard , daar eens een kijkje te nemen : de streek heet Wilhelminasoord , zij grenst ten westen aan eene dergelijke die
Willemsoord heet, ten oosten aan eene die nog grootendeels
daaraan gelijk moet vvorden , terwijl ongeveer in het midden
een weg znidwaarts door een soortgelijke streek loopt , Frederiksoord genoemd.
Wanneer men de hooge veeustreek van Friesland tusschen
Wolvega en Appelscha bezoekt, zal men bij Oldeberkoop een
kunstweg zien , die , in zuidelijke richting , weldra het riviertje
de Linde snijdt, en verder door Noordwolde gaat , om aan te
sluiten aan den zooeven genoemden weg door Frederiksoord.
Is men echter niet op deze hoogte in de provincie , dan kan
men deze oorden gemakkelijk bereiken van uit het aan den
staatsspoorweg gelegen Steenwijk , een stadje waar wel een goed
rijtuig is te bekomen. De kunstweg leidt door Eesveen en
Nijensleek : hij ziet er in de nabijheid der stad niet zeer nitlokkend uit, doch zal waarschijnlijk wel meevallen , want
gaandeweg wordt het landschap wat weer bezet , iets heuvelachtig , men gaat voorbij een paar flinke boerderijen en eindelijk door een breede lean van olmen en eiken , totdat men na ongeveer anderhalf uur afstands te Frederiksoord is en aankomt
bij een goed en aangenaam gelegen logement. Men is daar
op Drentsch grondgebied.
Reeds in 1817 was hier een uitgestrekt landgoed , Westerbeeksloot genaamd, dat uit een weinig bouwland , en verder
uit bosschen en vooral uit heidevelden bestond en dat toen
reeds door zeer velen werd bezocht om zijne fraaie wandeldreven
en hoog opgaand hod. Van dat opgaand hout kan men nog
genieten , maar bovendien is daar in de laatste vijftig jaren
die merkwaardige bevolking bij gekomen.
Toen in 't begin dezer eeuw,, na de afwerping van het
Fransche juk , allerwege in den laude werd geklaagd over gebrek aan arbeid en de daardoor ontstane armoede — de statistiek
werd
van 1816 wees op 700,000 armen in ons vaderland
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van onderscheiden zijden , vooral in Friesland , gewezen op de
onafzienbare woeste gronden van onzen bodem , waar de arbeidzaine man gedurende vele jaren een vruchtbaar en wellicht
dankbaar veld voor zijne werkzaamheid zoude vinden. Dit gaf
aanleiding aan Graaf Jan van den Bosch om zich aan het hoofd
te stellen eener beweging, die dat denkbeeld zoui verwezenlijken. Het plan vond aanvankelijk grooten bijval, eene maatschappij
onder den naam van de Maatschappij van Weldadigheid werd
opgericht, 20,000 leden traden toe om jaarlijks f 2.60 te contribueeren , het landgoed Westerbeeksloot werd aangekocht en
op de gronden er van werd de gelegenheid opengesteld om
zich te vestigen, voor alien die door de afdeelingen der maatschappij hiertoe werden aangewezen.
Aan de stichting lag de navolgende gedachte ten grondslag :
" duizenden van behoeftigen , die lust hebben om te arbeiden ,
" hebben geen arbeid , duizenden die niets weten , maar die
" evenals elk ander redelijk wezen wat leeren kunnen , loopen
"ledig ten koste van de liefdadigheid en ten koste van den
" staat, maar ook duizenden hectaren woeste gronden liggen er
',in ons vaderland , die slechts wachten naar het oogenblik dat
.de spade des arbeiders ze verwerke tot vruchtdragende en
',later vruchtbare akkers. De arbeidende klasse moet daar in
//de gelegenheid worden gesteld om hare vlijt te toonen. Zij
a moet daar geoefend worden , niet om er een blijvende plaats
" te hebben , maar ale in eene school, eene voorbereiding voor
" de groote maatschappij , eene oefenplaats, dock waar, bij alle
uhulp die verstrekt wordt, ook de leer in praktijk wordt ge" bracht: die niet werkt zal niet eten.”
Het kon niet anders of zulk eene maatschappij moest, vooral
in de eerste jaren van haar bestaan , voor een goed deel leven
bij proefnemingen, waarvan sommige gelukkiger,, andere minder
gelukkig , enkele zelfs zeer ongelukkig slaagden. Maar toen
haar i'leertijd " voorbij was en zij met een krachtige hand
bestuurd werd, is ze een vasten koers gegaan en heeft zij de
zich voorgestelde taak kloek ten uitvoer gebracht. Thane leeft
er op hare gronden eene bevolking van bijna 2000 zielen,
en het is een genot daar eenige uren of een paar dagen door
te brengen.
Is men tot dat duel aangekomen bij het logement te Frederiksoord, en wenscht men eene wandeling te maken door het
arbeidsveld der maatbehappij , dan is het niet kwaad even aan
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te kloppen bij On directeur , die naast het logement woont.
Heeft deze den tijd , dan zal men hem gaarne bereid vinden
als geleider mee te gaan , allereerst waarschijnlijk door de hooge
laan en langs het Ws Westerbeek. Bij het overgaan van de
ophaalbrug, over het kanaal dat Frederiksoord in de geheele
lengte doorsnijdt , zal hij zich wellicht bekiagen dat de waterstand daarin bijna altijd te laag is om er dienst van te hebben,
eene zaak van groot ongerief voor de maatschappij, doch die
in verband staat met het kanaliseeren van de kleine stroompjes
in het zuiden van Friesland. — Achter, door den thin van Westerbeek het hooge geboomte verlatende, zal hij langs de vaart
en verderop eeue lange reeks van eenvormige huisjes kunnen
aanwijzen en daarbij vertellen dat die alien bewoond worden
door wvrijboeren.”
Als een gezin naar hier is overgekomen, wordt de proef
genomen — wanneer men zich ten minste niet vooraf eenigszins daarvan heeft vergewist, 't geen in de laatste jaren meestal is
geschied en regel wordt in 't belang der gezinnen en der maatschappij beide — of hct de noodige geschiktheid heeft voor het
landbouw-bedrijf. Allereerst wordt daartoe de man geplaatst als
veldarbeider op eene der zes boerderten , die elk ongeveer 50
A 60 h. a. groot zijn en voor rekening der maatschappij worden gedreven. Daar kan hij dan in den zomner en in den
winter werk hebben, en bij de hem verstrekte woning een
schaap houden , dat hem negen maanden in het jaar van melk
voorziet , terwtil de wol kan worden gesponnen tot kousen.
Dat niet alien , voor wie hier door de verschillende afdeelingen
eene plaats wordt gevraagd, voor dat bedrijf evenveel aanleg
hebben , zal niemand bevreemden. Blijkt intusschen dat de
arbeider en zijne vrouw den noodigen lust en voldoende geschiktheid hebben, dan kunnen zij na een pear jaar vrijboer
worden, dat wil zeggen dan verhuist het gezin omstreeks
nieuwjaar naar eene woning, waaraan 24 hectare bouw- en
weiland verbonden is, en gelegen buiten den kring der boerderijen. Alsdan vindt hij 4 hectare van dat land bezaaid met
winter rogge; de man ontvangt op voorschot eeue koe en gratis
voeder voor vijf maanden, benevens 12 hectoliter pootaardappelen
en gras en klaverzaad voor 4 hectare Hij is daartegenover
verplicht jaarlijks f 37.50 it f 75 aan hour, naar gelang van
de meerdere of mindere waarde der hoeve, f 6.50 voor geneeskundige hulp en f 7.50 voor aflossing op de koe en op de kosten
van het roggeland te betalen. Met eene koe ontvangt hij jaarlijks,

288 DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID.
op voorschot, voor f 35 aan mest; heeft hij het zoover
gebracht dat hij twee koeien bezit, dan behoeft hij die meet
niet te koopen , maar in geen geval mag hij zich ontdoen van
zijne meet, zijn hooi of stroo. Betaalt hij geregeld de hour
en het voorschot, dan beschikt hij vrijelijk over den oogst en
de zuivel. Aan zijne mooning is eene schuur voor een of meer
koeien en varkens , en voor hooi en granen, ook is er een
aardappelkelder ; voor het huis is een tuintje en wat opgaand hout ;
de akkers zijn ter grootte van * it * hectare , en worden smal
gegruppeld; de teelt bestaat uit rogge , aardappels, haver ,
gras en klaver. In 't voorjaar werkt de vrijboer op zijne hoeve,
en ale de arbeid hier is afg,edaan gaat hij dikwerf naar de
Friesche veenderijen in de nabijheid, of naar de hooiing; des
winters kan hij werk ontvangen van de maatschappij.
Wenscht eene afdeeling der maatschappij hier een gezin te
plaatsen , dan moet er vooraf i 1700 zijn gestort, waartoe
de jaarlijksche contribution worden opgelegd, en natuurlijk ook
moet er op de terreinen gelegenheid zijn om een gezin te ontvangen. Daarom bcslist jaarlijks de algemeene vergadering
welke afdeelingen nieuwe gezinnen zullen kunnen plaatsen.
Die wordt opgenomen verbindt zich tot niets dan tot een
ordelijk levee, arbeidzaamheid en tot het naar de school
zenden zijner kinderen. Luiheid , dronkenschap , zedeloosheid,
brutaliteit — eigenschappen , die in de nieuw aangekomenen wel
min of meer zijn te verwachten , daar dikwerf de armenwijken
der steden hier de bevolking leveren , some nit dat slag van
menschen 't welk reeds half gedaald is tot den bedelaarsstand —
worden in de maatschappij Diet geduld, en blijkeu deze onverbeterlijk dan wordt zulk een gezin voor goed weggezonden.
Gelukkig gebeurt dit slechts hoogst zelden, maar er zijn toch
enkelen , zoozeer gewend geraakt aan verdierlijking, dat zij
niet aarden kunnen in een ordelijke, frissche en arbeidzame
omgeving. — Waarschijnlijk zal de directeur u nitnoodigen,
een of een paar deter woningen binnen te gaan ; doe het gerust, ge zult meestentijds een gelukkig gezin in een net onderhouden verblijf aantreffen.
Een eindweegs lungs de vaart doorwandelende en daarna
rechts den weg opgaande zal men de hervormde , iets verder
de r. k. kerk zien en nog iets verder eene kinderbibliotheek ,
eene fabriek en smederij , met eene school er tegenover, de
begraafpla.,ts en eene boomkweekerij daar achter. -- Bij die
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fabriek zal u waarschijnlijk worden meegedeeld , dat het niet
altijd gemakkelijk is. voor zoovelen als hier zijn voortdurend
werk te vinden; voor ouden , voor zwakken en ook voor de
jongelui , want onder deze alien zijn velen die de geschiktheid
missen tot veldarbeid. Daarom beproeft de maatschappij verschillende takken van industrie en heeft zij vier werkplaatsen :
eene stroovlechterij is begonnen , maar niet met voldoend sueces ; evenzoo is het gegaan met eene touwslagertj , die ook
wer4 gesloten : eene mattenweverij geeft gelukkig eenig resultaat, niettegenstaande den abnormalen toestand waarin zij verkeert , eensdeels omdat het materiaal van veraf , uit de omstreken
van Amersfoort en Kampen moet worden aangevoerd , maar
bovenal omdat de besten der vijftig jongens en meisjes , die
hiermee in den tijd dat er geen ander werk is worden bezig
gehouden , natuurlijk het eerst eene plaats in de gewone zamenleving erlangen en dus steeds de minst geschikte werkkrachten
overblijven. Ook met de mandenmakerij gnat het nogal naar
wensch , zoodat men tracbt de twieg op eigen grond aan te
kweeken. De jute-weverij geeft voornamelijk des winters werk ;
zij levert vele koedekken- en veel paklinnen , alsmede loopergoed , en er zijn jaren dat er eenige duizenden koffiezakken,
worden gemaakt , zoodat er wel eens ongeveer f 7000 per
jaar aan arbeidsloonen voor deze verschillende fabrikaten is
uitbetaald.
Het hoofdbedrijf der maatschappij is evenwel de landbouw
en in den laatsten tijd vooral de boschkultuur. Jets ten noorden
van de genoemde fabriek zal de directeur u kunnen wijzen op
de fraaie hoeve .de Dankbaarheida terwijl een dergelijke, gelegen op den terugweg naar het punt vanwaar ge zijt uitgegaan ,
de hoeve Willem III heet. Overal langs den weg zult gij huisjes
zien van hetzelfde model als ge reeds zijt binnen getreden.
In de nabijheid der hoeven woven de arbeiders , die verplicht
zijn op het land dier hoeve te werken ; deze houden er
geene koe op na. Ten behoeve van het landbouwbedrijf, in
het bijzonder voor de bemesting, wordt er een veestapel
van ongeveer 300 stuks koeien en werkossen gehouden , terwig in dat vee tevens handel wordt gedreven en b. v.
jaarlijks voor ongeveer f 10,000 aan zuivel en vette kalveren
wordt verkocht. Hoewel ook de landbouw , evenals alle arbeid die verstrekt wordt, geen doel is , dock slechts als
middel tot opvoeding client, moet hij toch zoo rentegevend
25
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mogelijk worden gemaakt en daarom wordt het land zwaar
bemest; maar de boschkultuur is in den laatsten tijd met
bijzondere vlijt beoefend, omdat zij veel arbeid verschaft in
den tijd dat er overigens weinig valt te verdienen , en omdat
deze kultuur voor de toekomst het bestaan der maatschappij
beter zal kunnen verzekeren dan alleen de gewone landbouw.
Ten behoeve dezer bosseherij wordt het land een meter diep
gespit en dit bevordert zeer den boomgroei. Terwijl de verkoop van schors thans jaarlijks reeds f 3000 A f 4000 bedraagt , en telkens toeneemt, wordt er van jaar tot jaar ongeveer 8 hectare grond diepgespit, om terston d of later te
worden beplant met eik , larix of den. Zulk eikenhout kan na
8 of 10 jaar worden gehakt en eene opbrengst geven van ongeveer f 450 per hectare, terwijl de kosten nagenoeg f 200
hebben bedragen. Zoo zijn er in 11 jaren tijds ,, sedert 1866,
ongeveer 60 h. a. met eikenbosch aangelegd.
Menigeen zal, de wandeling tot zoo ver uitgestrekt hebbende,
langs de rijksschool no. 1 en door het Sterrebosch terugkeeren
naar het logement en, zeer waarschijnlijk voldaan over wat
hij zag en hoorde, den directeur verzoeken hem op de lijst te
plaatsen dergenen die door een jaarlijksche bijdrage van f 2,60
de maatschappij in haar streven willen steunen , maar die school
— daar zijn wel vijf dergelijke — voorbijgaande zal onwillekeurig de vraag kunnen rijzen waar het 'been moet met
al de kinderen , die hier medegebracht en geboren worden en
met zoovelen , die men als weezen naar hier opzendt om er
te worden verpleegd, niet in een afzonderlijk gebouw, maar
ingedeeld bij de meest geschikte huisgezinnen. Die alien toch
kunnen hier wel opgevoed worden maar Been 'blijvende plaats
erlangen , want het ligt niet in het plan der maatschappij
eene vaste bevolking aan te kweeken. Tot hun twaalfde jaar
moeten de jongens school gaan ; verder kunnen zij teekenonderwijs ontvangen en geoefend worden in den wapenhandel ; ook is
er een cursus van voortgezet lager onderwijs en bestaat de gelegenheid om een ambacht te leeren. Van de jongens gaan
velen in den militairen dienst , enkelen naar het Indische leger,
sommigen bij de marechauss4e of bij de veldwacht , anderen
verlaten hun opvoedingsoord als boerenarbeiders, weinigen als
handwerkslieden , nu en dau treedt een in de gelederen van
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het onderwijs , maar steeds is er een groot getal dat als huisknecht of palfrenier eene plaats vindt. Van de meisjes , die
tusschen de tien en veertien jaar geregeld de naai- en breischool
moeten bezoeken , gaan de meesten dienen als keuken-, werkof kindermeiden en het schijnt, naar den roep die er in 't algemeen over haar uitgaat , dat ze daarvoor in den regel zeer
geschikt zijn.
Tevreden met een vluchtig overzicht, zal menig bezoeker
thans den terugtocht naar Steenwijk aannemen ; die evenwel
wat naders van het bedrijf dezer inrichting en van hare geestelijke resultaten Ail vernemen , zal weldoen , nogmaals den
langen weg , reeds afgelegd , te gaan en nog erns een paar
huisjes binnen te treden om nader kennis te maken met de
bewoners. En raakt gij aan 't praten met dezen , dan kan het
wel zijn — het is ten minste wel aan anderen overkomen —
dat ge opgewekt wordt al doorwandelende telkens weder een
huisje binnen te gaan , want achter iederen gevel daar hebt
ge een gezin met eene zeer bijzondere levensgeschiedeuis , en niet
de landbouw is immers op deze terreinen de hoofdzaak , maar
de menschen zijn het, waarom het hier te doen is ; en de
vrees , dat ge geen verscheidenheid van levenservaringen zult
vernemen, behoeft ge niet te hebben , want als ge doorgaat
tot voorbij de hoeve de Dankbaarheid , en den weg rechts inslaat naar de terreinen waar de bosscherij voornamelijk gedreven
wordt , en terugkeerende , den weg link ,. toor geheel Willielminasoord vervolgt , dan hebt ge een reek. van wel tweehonderd
huisjes — in het geheel zijn er ongeveer vierhonderd op deze
terreinen — tot ge eindelijk komt aau de bouwhoeven van
Willemsoord , die liggen bij en aan den kruisweg , gevormd
door den weg welken ge langs gaat en den rijks-straatweg van
Heerenveen naar Steenwijk. Dit is een schilderachtig punt ,
daar er een gout van ',brink,/ of opene ruimte, met hooge
boomen beplant , is. Evenals de Drentsche dorpen aan dergelijke brinken zulk een liefelijk aanzien ontleenen , mist de
uitwerking ook hier niet.
De wandeling hier voorgesteld is eene die , afgescheiden
van den tijd voor de bezoeken benoodigd , wel vijf A zes uren
zal vorderen , en als ge daarop plan hebt, moogt ge dus wel
voor een paar dagen uw anker in het logement uitleggen.
Berouwen zal u dit zeker niet.
H. B.

VOLKSOVERLEVERINGEN.
I. DE STEENEN UILENBORDEN.

Tot goed verstand der volgende vertelling is misschien voor
sommige mijner lezers de mededeeling noodig , dat uilenborden
de houten driehoeken zijn, aan de beide bovenpunten van het
dak eener Friesche boerenschuur. Er zijn openingen in deze
borden gesneden om boven in de schuur licht en lucht aan te
brengen. Ze zijn daardoor tevens een gqede toevlucht voor
uilen en vledermuizen.
Niet ver van Leeuwarden, onder 't behoor van het dorp
Engelum in Menaldumadeel , staat eene boerenplaats die de
" Steenen Uilenborden " heet. Men zegt dat de schuur dezer
boerderij vroeger uilenborden had, niet van hout, maar van
gemetselden steen. De reden dezer afwijking van den algemeenen
regel wist het landvolk ook te vertellen. In overoude tijden
woonde op deze plaats een boer dien 't niet voordeelig ging in
de wereld , hoe goed hij en zijne vronw beide ook hun best
meenden te doen om op de zaken te passers. Zijn huis en
vooral de schuur was oud en erg bouwvallig , maar voor 't
bouwen eener nieuwe ontbrak het den man aan het noodige
geld. Bt storm en onweer was zijne bezorgdheid groot ; hij
wist dat het zwakke gebouw aan de kracht der winders niet
veel weerstand kon bieden. Eens op een zeer stormachtigen
herfstavond be yond hij zich alleen op den weg. Elij spoedde
zich huiswaarts vol vrees, dat hij zijne oude schuur platgewaaid zoude vinden. Zonder dat hij jets gemerkt had werd hij
door iemand van achteren ingehaald, die hem op zijde trad
en met hem voorwaarts stapte. Deze man was nog al deftig
gekleed ; 't scheen wel een heerschap te zijn.
" Wel verduiveld, wat waait het!. zei hij , na den boer gegroet te hebben. t Is een leelijk weertje voor oude zwakke
gebouwen..
" p at geloof ik,. zei de boer; " ik vrees ook al het ergste
voor mijne oude schuur. Die is zoo bouwvallig dat ze bij goed
weer pas staande kan blijven..
" Maar als ge daarvan overtuigd zijt, is het dan niet dwaas ,
dat ge niet intijds er in voorzien hebt
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.Ja, wat zal ik daarvan zeggen , mijnheer P 'k Had graag
verleden voorjaar een nieuwe schuur laten bouwen ; maar om
je de waarheid te zeggen, ik heb geen geld daarvoor..
.0ch kom ! En is er dan niemand te vinden , die je wil
helpen met geld ?.
* Niemand , mijnheer! Ik kan geen geld ter leen krijgen..
" Welnu , goede vriend , dan wil ik je helpen. 1k zie kans
om nog dezen nacht, eer morgen vroeg de dag aanbreekt, een
nieuwe schuur voor je op te bouwen, kant en klaar..
De boer verschrikte. Iemand die dat kon , moest meer kunnen dan hem goed was , en voor zulke geheimzinnige dienaars
van 't rijk der duisternis was de goede man bang.
.Schrik niet,. zei de vreemdeling. .Ik wil openhartig zijn.
Ik ben niemand anders dan de persoon die men gewoon is
.de booze te noemen. Maar ik ben zoo boos niet als de
menschen altijd zeggen. Ik heb reeds menig verlegen mensch
geholpen en ook u wil ik helpen. Laat ons een kontrakt sluiten. Gij verbindt u aan mijnen dienst en ik neem op mij in
dezen nacht een nieuwe schuur voor je te bouwen. Die moet
geheel afgewerkt zijn eer morgen vroeg de haan begint te
kraaien. Volbreng ik dit niet, dan ben je van mij of en heb
ik alle recht en aanspraak op je verloren..
Eerst weigerde de boer ronduit. Maar de listige satan wist
hem met schoonklinkende vleitaal spoedig aan 't weifelen te
brengen — en ten slotte hem over te halen. Het kontrakt
werd gesloten.
Te huis gekomen begaf de boer zich spoedig met zijn vrouw
naar bed; maar de goede man kon niet slapen. Zijne ziel aan
den duivel te verkoopen was altijd het ijselijkste geweest wat
hij zich kon voorstellen, en nu had hij 't zelf gedaan. Dit
verontrustte hem zeer. Al spoedig hoorde hij een verschrikkelijk geklop en geraas , met geschreeuw er tusschen door. Hij
begreep dat satan met zijn werkvolk aan de karwei begonnen
was, en zijn angst steeg ten top. Ook de vrouw werd wakker
van het leven en vroeg wat dat wel kon zijn ?
* 0 , dat doet de harde wind ,. zei de -man.
.Neen, * zei ze, " dat kan de harde wind niet doen. Ik
hoor allerlei vreemde geluiden en stemmen. Dit is geheel iets
buitengewoons..
De boer kon het geheirn niet lang voor zijne vrouw verbergen. Hij vertelde haar de geheele zaak, waarvan ook zij
hevig ontstelde.
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" Ach 1 " zuchtte zij , " zoo zijt ge dan nu voor eeuwig verloren? En is daar niets tegen te doen ?"
^,Wij kunnen er niets tegen doen, " antwoordde hij. "Slechts
een gering straaltje van hoop is mij overig gebleven. Is het
werk niet geheel voltooid als in den morgenstond de haan
begint te kraaien, dan ben ik vrij. Maar daar moeten we nog
eeff uur of wat op wachten ; ik vrees het ergste.,
Nu ging er voor de vrouw een licht op. Ze bedacht zich
een weinig en had spoedig een beslait genomen. Zij sprong
nit het bed en begaf zich in de nabijheid van het kippenhok.
Zij klapte tweemaal in de handen en riep toen 1 aidkeels met
een heldere stem : "Kukelekuaw!"
De gevederde morgenwekker schrikte uit den slaap op. Hij
kon niet dulden dat een collega hem voor was ; hij rekte zich
uit, klapwiekte en begon te kraaien dat het een aard had.
Eensklaps gooiden alle duivels verschrikt hun gereedschap
weg en vlogen onder woedend gevloek vandaar. De nieuwe
schuur was voltooid — niet geheel, maar toch bijna. De
uilenborden moesten nog aangebracht worden , Ilan ware de
karwei of geweest. Aan de voorwaarden was dus niet voldaan
en de boer was vrt. Toen de dag aanbl ak beachouwde hij
met welgevallen de movie nieuwe schuur. De uilenborden
ontbraken er aan, maar dat was geen zwarigheid ; die maakte
de dorpstimmerman. Den volgenden morgen echter waren de
nieuwe uilenborden totaal vernield ; ze schenen vvel door een
paardenpoot of zoo iets kapot geslagen te zijn. Men maakte
nog eens nieuwe, maar ook deze werden bij nacht op geheimzinnige wijze verbrijzeld. Men begreep nu, dat Joost geen
uilenborden, door menschen gemaakt, aan die schuur wou
dulden. Men kwam op het denkbeeld om ze van steen op te
metselen — en nu ging het goed. Hier scheen de baas niets
tegen te hebben. Later, toen die hoer en zijne vrouw al lang
dood waren, heeft men wel eens weer houten uilenborden aan
die schuur laten maken , maar die waren ook altijd den volgenden morgen weer stuk geslagen, en men moest ze dan
maar weer van steen hebben.
Daarom heet die boerenplaats de ,Steenen rifle aborden.,
2.

DE LAARS.

Te Greonterp (spreek uit: Grjonterp) in Wonseradeel vindt
men een boerenplaats die ^ de Laars,, heet, Nier woonde oudtijds
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een boer die schraal bedeeld was met aardsche goederen en altijd
had te kampen met geldgebrek. Dit deed hem dikwijls zuchten en
knorrig en ontevreden zijn ; het wenschen naar meer geld benam
hem niet zelden alien levenslust. Eindelijk verscheen hem eens de
duivel, die aanbood hem ruim van geld te voorzien , als de boer
daarvoor zijne ziel aan satan wilde verpanden. Maar nu begreep
de boer dat lit op zijn hoede moest zijn. De ziel was toch
ten slotte het kostbaarste wat hij te verliezen had. Zou hij
die verpanden dan moest er al heel veel geld voor komen.
Maar veel mooier zou h0 't vinden , wanneer hij den duivel
van een flink sommetje kon of helpen en tevens zijne ziel behouden. Bij zijn boerenbedrijf deed hij ook nu en dan aan
visschen op de meren en poelen daar in de nabijheid, en
hield er voor dat werk een paar groote hooge waterlaarzen op
na. Zulk een laars vol geld eischte de man voor zijne ziel.
's Nachts te half twaalf uur zou hij zich bevinden voor een
der vensters in zijne oude voorkamer,, waar niemand sliep,
Dat venster zou hij even openen en de lure gereed houden ,
die dan door den duivel met geld gevuld moest worden , geheel
tot aan den bovenrand toe. Werd deze bepaling niet strikt nagekomen , voor middernacht, dan was 't akkoord weer uit en de
Boer bleef vrij. De satan nam dit voorstel aan; hij achtte 't eene
kleinigheid zoo'n laars met geld te vullen binnen 't half uur.
Maar de boer gebruikte voor zijn doel een oude laars, waar
de zool onder weg miste. De duivel paste op zijn tijd en had
een zak vol geld meegebracht , zoo groot dat hij dacht in eens
klaar te zullen komen. Misgerekend ! De zak werd geledigd
in de laars, maar deze werd met het geld pas half gevuld.
De duivel vloog heen en haalde meer , maar ook de tweede
bezending was ontoereikend. De domme duivel begreep er niets
van , dat de laars van den boer een trechter was. En toen
de klok middernacht sloeg was de laars nog niet tot boven
toe vol. 1)e duivel was zijn geld vergeefs kwijt, en de boer
was eigenaar van een mooi kapitaaltje geworden voor niemendal.
Uit pure blijdschap liet hij een knap nieuw huis bouwen ,
met een steentje in den gevel , waarop een laars was uitgehonwen. Daarom heet dat huis nog altijd " de Laars..
3.

HET KLOKJE VAN MAEIENGAARD.

Aan den rijweg van Hallam naar het Bildt leest men op
het hek eener groote flinke boerenplaats ; " Klooster Mariiin-
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gaard. ii Het klooster van dezen naam , dat in vroeger eeuwen
op die plek heeft gestaan , was onder de vele dergelijke gestichten , die voor ruim drie eeuwen nog in Friesland bestonden ,
een der rijkstc en aanzienlijkste. De kerkhervorming heeft al
die geestelijke gebouwen uit dit land doen verdwjnen. Maar
daar op genoemde boerenplaats wijst men nog een stuk land
aan dat ,,het oude kerkhof,, genoemd wordt. De volksoverlevering zegt , dat in den voorakker van dat land een gouden
klokje begraven ligt, natuurlijk afkomstig uit het oude klooster
Mariengaard. ',Maar waarom is dat klokje nooit opgegraven P.
vraagt men. " Het had eene plaats moeten hebben op de historische tentoonstelling van Friesland.,, — " 't Zal moeielijk zijn
de rechte plaats te vinden waar men moet graven ,,, zegt wellicht een ander.
Integendeel, lezers ! die plaats is wel to vinden, — altijd
volgens de overlevering , — zelf heb ik 't niet gezien. Wanneer die voorakker daar met gras en klaver is begroeid en
's morgens vroeg het groene veldtapijt met dauw is bevochtigd,
data is daar een plekje op te merken , waar geen dauw is neergeslagen ; daar zijn de grasscheutjes droog gebleven. Evenwel
groeit dat gras daar even welig als 't andere. I)at is het plekje
waar het gouden klokje begraven ligt. En toch graaft men 't
niet op? — leder die weet wat daar achter zit , zal zich wel
wachten de handen daartoe nit te steken. 't Is zeker wel honderd jaar geleden , — mijn grootvader heeft het mij verteld
toen ik een jongen was en 't was gebeurd toen hij een jongen
was — dat drie mannen van de Leie hebben beproefd bet
gouden klokje van Mariengaard op te graven. In den nacbt
bij helderen maneschijn begaven ze zich met spades gewapend,
naar het welbekende stuk land " het oude kerkhof " — V ooraf
hadden ze zich bij daglicht reeds vergewist van de juiste plek
waar ze moesten graven, en begaven zich met ijver aan het
werk. De schat liet zich echter niet spoedig vinden, die scheen
er diep in te zitten. Ze hadden reeds eel' gat gemaakt waar
nauwelijks een man uit kon kijken en nog Diets gevonden.
Men begon er reeds aan te denken het werk maar te staken ,
ton een hunner,, nog wat dieper gravende, duidelijk het klokje
hoorde tikkcn. Dit gaf nieuwen moed. Maar ! — toen ze
eens even opkeken zagen ze drie Witte gestalten naderen , die
schenen van het Hijumer kerkhof te komen. De gravers wachtten
de komst dier nachtwandelaars niet af; ze namen, in allerig de
vlucht ; half dood van schrik en bijna ademloos kwamen ze te
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huis. Men vermoedde dat het geesten waren van voormalige
monniken uit het klooster,, die de gravers hadden verjaagd.
Des morgens was het gegraven gat weer gevuld niet alleen ,
maar ook evenals te voren met gras begroeid. Niemand kon
zien dat daar des nachts in de aarde gegraven was.
Nu begrijpt men licht , dat iedt'r die dit weet , het wel zal
laten om naar het gouden klokje te graven. Het moet daar
in het graf met rust gelaten worden.
4.

HET LIJKKLEED.

Te Leeuwarden bij de Put merkte men in vroeger jaren een
huis op met een steen in den gevel, waarop eene trekschuit
was uitgehonwen ; men zag eene menschelijke gedaante van uit
het water achter bij dat schip opklimmen , waarnaar de bij 't
roer staande schipper verwonderd omkeek.
Dat huis werd voor langen ttjd bewoond door een trekschipper van Leeuwarden op Sneek. 't Is eens gebeurd , dat
die man op eene reis met zijne trekschuit naar Sneek bij 't roer
staande, iemand achter hem hoorde roepen. Hij zag om, en nit
het water kwam de geest van een jong kind bij het roer
opklauteren. De schipper schrikte hevig , doch herstelde zich
spoedig wat, en waagde 't toen den geest te vragen wat zijne
begeerte was. I)ezc antwoordde met een wedervraag , of de
schipper wilde volbrengen wat van hem verlangd zoude worden. — " Met Gods hulp , als 't mogelijk is, ja !. zei de man.
.Welnu ,. zei de geest, " dan moet ge te Leeuwarden in
die straat gaan , naar dal huis ,. — de naam der straat en
de nummer van 't huis zijn niet meer bekend , — .en vraag
daar een lijkkleed voor mij , want zonder dat kan ik niet tot
rust komen..
De schipper beloofde den geest aan zijn verlangen te zullen
voldoen. Toen hij weer in Leeuwarden kwam was 't zijn eerste
werk het aangewezen huis op te zocken , dat door zeer aanzienlijke lui bewoond werd. Hij gaf daar zijne boodschap te
kennen en het verlangde lijkkleed werd hem ter hand gesteid.
Weer naar Sueek varende werd op dezelfde plaats als den
vorigen keer het schip stil gehouden , gelijk toen ook gebeurd
was. De geest van het kind verscheen weer op het ruer en ontving van den schipper het lijkkleed, bedankte hem zeer voor
zijne boodschap en voorspelde hem dat hij rijkelijk door God
gezegend zoude worden. Daarop verdween het kind in de diepte.
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Sedert dien tijd ging het den schipper heel best in de wereld.
Om het geval voor de vergeteiheid te bewaren liet hij bet op
een steep beitelen, die in den voorgevel van zijn huis werd
geplaatst.
Die kleine geest was van een in onecht geboren kind, dat ,
ter bedekking van schande , heimelijk in de Sneeker trekvaart
was geworpen.
5.

NEGEN UUR NAAR BED.

Zeker boer met een talrijk huisgezin was gewoon 's avonds
na het eten met zijn yolk een kaartje te spelen. Dit duurde
wel eens tot laat in den nacht , want ze waren daar alien
hartstochtelijke spelers. Op zekeren avond toen ze weer ijverig
aan de gewone liefhebberij zaten , kwam daar een vreemdeling,
die vriendelijk verzocht om nachtverblijf bij den boer. Dit werd
toegestaan en men hood hem een stoel aan bij het vuur. Niet
lang had hij gezeten, toen hij te kennen gaf wel eens mee te
willen spelen. Niemand had er iets tegen, hij werd in den
kring aan tafel toegelaten. Maar die man was hen alien te
knap af; hij speelde zoo, dat hij altijd won. Een poosje had
het geduurd toen viel er eene kaart onder de tafel. Men nam
de lamp om onder de tafel te lichten, ten einde de kaart te
zoeken. Maar tot hun grooten schrik ontdekten ze nu, dat
die vreemdeling een paardenpoot had. Hij bleef nu niet meer
stil zitten , maar begon op eene vreeselijke mauler in het vertrek huis to houden. Hij gooide ailes het onderste boven en
de kaartspelers werden een voor een duchtig door hem afgerost.
Toen hij zoo den boel door elkander gesmeten had, vloog hij
weg en riep : " 's Avonds negen uur naar bed !"
Sedert deden ze daar in hale niets meer aan 't kaartspelen ,
want als ze 's avonds bij elkander om den haard zaten, dan
kwam er, als de tijd daar was, eene stem uit den koestal ,
die riep : " Negen uur !" " Dat is goed IN antwoordde de boer
dan en ieder pakte zich zoo spoedig mogelijk naar bed.
Maar eens waren er verafwonende bloedverwanten overgekomen. Ze maakten toen des avonds wat prat en waren nog
al iuidruchtig. Op den gewonen tijd werd er weer geroepen :
" Negen uur! " en de boer antwoordde : " Dat is goed !" Maar
ze gingen nu toch niet naar bed. Het duurde echter niet lang
of de bun welbekende vriend kwam weer voor den dag en be-
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gon op zijne gewone manier geweld te maken. Of ze ook vlug
maakten dat ze naar bed kwamen !
Later is er op die plaats een Boer komen woven die zat
's avonds veelal in den bijbel te lezen. Toen word dat .negen
uur " roepen ni et meer gehoord.
6.

ZONDER KOUSENBANDEN.

Op de Leie woonde voor vele jaren een man die nooit
kousenbanden droeg. In zijn jongen leeftijd had hij zich aan
den duivel verkocht voor den tijd van twintig jaar. Toen die
tijd verstreken was kwam loost om hem te halen , juist op
een morgen toen de man pas nit zijn bed was opgestaan en
zijne kousen zat aan te trekken.
Kameraad , nu moet je met me mee,. zei de duivel.
" Dat weet ik, mijnheer,. zei de man bedremmeld, .maar
gun mij, als 't je belieft, nog zooveel tijd dat ik eerst mijne
kousenbanden ombind."
" Nu, dat wil ik je wel toestaan ,. zei de booze, in 't minst
geen bedrog vermoedende.
Maar wat deed de lepert nu ? Hij bond in 't geheel geen
kousenbanden om en zei tot den duivel: " Zoolang ik geeu
kousenbanden om heb moet je mij met rust laten, dat heb je
mij beloofd..
De gefopte duivel droop met beschaamde kaken af, en de
man zorgde wel, dat hij sedert dien tijd altijd zonder kousenbanden liep. Zoodra hij die omdeed, werd hij ingepakt, dit
wilt hij.
7. DE DRIE DUKATONS.

Even ten noorden van Leeuwarden , aan het voetpad naar
Jelsum , staat op een klein plekje gronds een eenvoudig huisje,
dat den naam draagt van " de Drie I)ukatons 'i. In den noordelijken zijmuur van dat huis ziet men een gebakken steen ,
iets grooter dan de anderen waaruit de muur bestaat, en daarop
drie ronde figaren , die men voor afbeeldingen van oude mitten zoude kunnen houden.
Men vertelt dat hier in den ouden tijd een jongeling woonde,
die verliefd was op een meisje uit den omtrek , waaraan hij
zich gaarne wenschte te verbinden , hoewel zij in karakter nog
al van hem verschilde. Was hij zedig, ingetogen en beschei-
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den , — zij was woest en ruw. Ze vloekte hij al hare gesprekken als een krijgsheld en had vooral de gewoonte gedurig
den duivel aan te roepen. Hare buren zeiden vaak : de booze
schijnt haar God te zijn, hij zal nog wel eens met haar wegvliegen. In weerwil hiervan beminde de jongeling haar van
ganscher harte. Zij ontving hem ook, haar Friesch gebruik ,
bij zich aan huis , maar 't had er toch meer van, dat ze hem
voor den gek Meld dan dat ze 't goed met hem meende. Hij
echter scheen dit niet te begrijpen ; hij bood haar den trouwpenning aan , vereenigd in de knottedoek , (zie bi. 37) en zij
aanvaardde diens Deze trouwpenning bestond uit drie inooie
blinkende dukatons, opzettelijk voor dit doel uitgekozen. Door
't aanvaarden van dit geschenk had het meisje zich aan den
jongeling verloofd. Het later terug te geven en verder niets van
hem te willen weten , zoude schandelijke ontrouw zijn Was
een pear eens door den echt vereenigd , dan werd dit geld
slechts in den uitersten nood uitgegeven. Maar de wispelturige
minnares, waarvan ik vertel, was op dit punt niet zeer nauwgezet en de minnaar ook nog niet zoo volkornen blind van
liefde, dat hij zich zeker van zijne zaak durfde achten.
Op een zeer stormachtigen avond in den herfst zat het
meisje alleen in hare mooning. De felle wind deed het hnis
schudden en kraken en de regen kletterde tegen de veusterluiken ; zij echter achtte zich, bij een goed vuur op den haard ,
tamelijk veilig. Er werd aan de huisdeur geklopt. De moedige
vrijster aarzelt niet om open te doen en ziet een jongman voor
zich staan, deftig gekleed als een heer van hooge geboorte.
Hij verzoekt binnengelaten te worden om zich voor het noodweer te verschuilen , en zij weigerde dit niet; want — de jonpiing maakte dadelijk op 't eerste aanzien indruk op haar.
Zij bood hem Gene zitplaats aan bij het vuur. Zijn bevallig
uiterlijk , zijne losse manieren en zijn geestige taal hadden
voor haar jets wegslepends , en hoewel ze er niets van wist met
wien ze eigenlijk te doen had, — ook toen hij meer vertrouwelijk begon te worden, bood zij Been weerstand. Zulk een
elegant heerschap leek haar beter dan den eenvoudigen boerenjongen , aan wien ze zich voorloopig verbonden had. Ja , voorloopig slechts, zij achtte zich even zoo goed als vrij. Het kwam
zoo ver, dat de jongeling een zware gouden ring, met schitterende diamanten bezet, van zijnen vinger trok en aan den
haren stak , waarbij hij het woord van trouwbelofte van haar
verlangde. Zij liet haar dat woord ontglippen en bood nu op
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hare bend ook hem een trouwgeschenk aan, bestaande in de
drie dukatons, die zij van haren eersten minnaar had aangenomen. Vreeselijke daad voorwaar I — Vreeselijk was ook
hare uitwerking. In het wapen der geldstukken stond een kruis
en de aanblik hiervan deed den eleganten minnaar zoo geweldig schrikken , dat zijn bevallig uiterlijk op eens verdween
en hij veranderde in een monster met een paardenpoot en
hoornen op den kop. Met een vervaarlijken schreeuw en ontzettend geweld vloog hij het venster uit , een afschuwelijken
stank achterlatende, die het hevig ontstelde meisje in zwijm
deed vallen. Bij haar ontwaken besefte ze eerst aan Welk gevaar
zij als door een wonder was ontkomen ; zij zegende de dukatons, die haar aan de klauwen des satans hadden ontrukt
en van den rand des afgronds gered. Sedert dat oogenblik werd
zij de zedige ingetogenheid in eigen persoon , en de minnaar ,
wiens trouwe liefde zij met lichtzinnigheid had beantwoord ,
werd haar nu dubbel dierbaar. Weldra werd het paar door den
huwelijksband vereenigd. Het huisje , dat de man reeds als
jongeling in eigendom had, was lange jaren hunne woning ,
en ter gedachtenis aan de wondergeschiedenis, waaraan hij zijn
geluk to danken had, liet hij in den zijmuur van het huffs een
steentje metselen waarop de drie dukatons waren afgebeeld. Dit
steentje zit daar nog ten huidigen dage , ten bewijze dat hetgeen ik verteld heb , waariijk gebeurd is.
WALING DYKSTRA .

Uitgave van Hugo Suringar to Leeuwarden.
.....
GEZAMENLIJKE 1)ICHTWERKEN

VAN

TOLLENS.
PRACHTU1TGAVE in vier rijk vergulde half-kalfslederen
banden (bindwerk V. D. HEUVEL) f 15.—.

TOLLENS.
PRACHTUITGAVE in vier heel linnen banden, rijk verguld
met vignetten naar ROCHUSSEN, en met de baste des 1)ichters „en relief" op het plat f 15.-

TOLLENS.
PRACHTUITGAVE in twaalf rood linnen banden met gouden en to zamen in een etui gevat f 15.—.
Dezelfde uitgaaf ingenaaid f 10 —.

TOLLENS.
OORSPRONKELIJKE UTTGAVE in twaalf groot 8 0 deelen
gebonden in twaalf marokko rood linnen banden f 50.—.

TOLLENS.
VOLKSUITGAVE der Gezamenlijke Dichtwerken in een deel
f 3.— ; gebonden f 3.60.

TOLLENS.
De overwintering op Nova Zembla. 10e druk . . . f 0.15.
Keur nit zijne Gedichten , door BISSCHOP. 160 bl. . - 0.50.
Vaderlandsche Zangen. 2 stukjes 3e dr. leder stukje . f 0.15.
De boodschap naar de IJzersmelterij. 3e druk
. . - 0.10.

TOLLENS.
DE OVERWINTERING OP NOVA ZEMBLA. Prachtuitgaat
in gr. LP. met houtsneden
........ j 1.50.
PHILE1V1ON.. Eene Legende. Met illustraties door RocuusSEN
. . . . . . ........ . - 0.90.

TOLLENS.
DE OERWINTERING DER HOLLANDERS OP NOVA
SEMBLA yn de jirren 1596 en 1597. Forfryske fen
H G. VAN DER VEEN. .
• . f 0.60.

TOLLENS.
The wintering of the Hollanders on Nova Zembla , during the
years 1596 and 1597. Translated by ANGLO SAXON f 0.60.

IN HET MAGAZIJN
VAN

°UDE EN NIEUWE BOETIEN
VAN

HUGO SURINGAR to Leeuward en
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HUGO SURINGAR ,

te Leeuwarden :

BLOEMEN-MIKROSKOOP ,
uitvinder de Heer MONSEC. Dit kleine werktuig dat gemakkelijk in den
zak kan worden gedragen, is uitnemend geschikt ale hulpmiddel bp do studie
der natuur,, daar het vooreerst een vergrootglas bevat 't welk ongeveer
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volgt de toezending per ommegaanden post in een cartonnen doosje.
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FIRMA

Frederik de Haan
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LEEUWARDEN.
L. BRAUN
Groote Hoogstraat — Leeuwarden.
In alle soorten van Houtwaren , als : Nappen , Sleeven,
Lepels, enz. Slagers-, Brood-, Tafel- en Zakmessen. Vorken,
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LEEUWARDEN.

N i e u w e s t a d , tegenover de Waag,

JUWELIER,

H. AD AM A,

STOETT WESTRA
in DAMES-HANDWERKEN van KUNST ,
NUT en SMAAK ,
waar voortdurend gelegenheid bestaat tot plaatsing
van jonge dames , die in dat vak kunnen
worden opgeleid.
MAGAZIJN to Leeuwarden in de Weerd,
tegenover den Heer SINKEL.

W. S. VAN ERP,
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WAPENSCHILDEN, enz.,
Van Swietenstraat , bij de Prins liendriksbrug.

Specialiteit van fransche en Tiroler
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Specialiteit van

OVERTIEMDEN , 110011DEN rii MANCI1ETTEN.
OVERHEMDEN naar de maat.

JAagazijn van Fransche en Engelsche
„AL

LEEUWARDEN.
Kelders.

C. M. H. PULL ,
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BISCHOFER.

z0
0
0
IN
omPip

W
Pi

71: mat
W

' CD

401

ap ccs
p-,
as

=

Z

CD

0

=

E

CD

.-••
•=
r•-■

a)

F.--,
•

a°

p•-.

Cn
CD =

=

as cp

rWaq = 1
c'd
cL)

Pm;

CD
,*--4

= CD
CD ,-=

C..)

ttl)
;■■■1
(2)

cu
p-,
0
0

,=
:

= Cn
=
r."''CCS
,.4
L■1

cci

p-.

Cn

t
CS a FL=q
TD
-

;.■4

c :4

F...4

LT....,

41D
C'd

.,

P■4
CD

"CI

=
0

N

: ""."D
CD
rs= t%i =
C..) =
Cf) CD

L. VAN DER HEIDE ,
Behanger en Stoffeerder,
BR.EEDZIJDE NIEIJWSTAD ,

LEEUWARDEN.
JVIAGAZIJ4
VAN

MEUBELPAPIEREN, SCHOORSTEENSTUKKEN,

TAPIJTEN, KARPETTEN,

Coopers, Tafelkleeden, Gordijnstoffen
en verder alles wat behoort tot cot

exquis Ameublement.

F ABRIEK van
Schoenen, Laarzen, Bottin.es, enz.
ITEEREN-

en

DAMES PANTOFFELS

en alle soorten van KINDERWERK.

tegen coneurreerende prijzen.

J. W. BITKERS,
TuRiemARKT ,

LEEUWARDEN.
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Leeuwarden ,

Hoek van de Kelders , naast het Motel
de Nieuwe Doelen.

GROOTE VOORRAAD

PostpapienEnveloppen,
alsmede
.

liollatidsclic ail Yclm SciriiiRicrcil )
vindt men in het dezer dagen aanmerkelijk
uitgebreid PAPIERMAGAZIJN van

G. CAMMENGA,
LEEU WARDEN.

Zwitserswaltje tegenover de Weaze.

GROOT ASSORTIMENT

Kagchels, Haarden ,
J4EDEKANTEN, WIEGEN, VUURMANDEN,
T URFBAKKEN, enz.,
alles soliede en tot zeer billijke prtizen bij

M. J. REEK EIS,
St. Jacobstraat , Leeuwarden.
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/ Wed. G. WALTA ,

\

KOEK- en BANKETBAKKERIJ ,
Voorstreek bij de Hoeksterpoort,

LEEUWARDEN.

\

Firma M. Girffischcid-zolin ,
Koopman in

j(eulscl)Aardewerk, Kruiken, Carmeliter,
11
U-1 E VOW :# —
NATURALE MINERAALWATEREN ,
als :

Apolinaris, Senors, Kissinger ,

enz., enz.

Bericht hiermede , dat hij met zijn SC HIP ligt
achter de Infirmerie, en verzoekt zijne gegerde
begunstigers op slit adres to willen letten.

IL WIGERSNA Sz.,
Nauw ,

It! A

__, fel g ji '11

VAN ALLE SOORTEN

HOMEN , PETTEN, SCHAKOTS, enz.

J. II. VAN HAAGEN,
Voorstreek bij het Post- en Telegraafkantoor,,

MAGAZIJN
VAN

Pendules, Galanterien
EN

S. T. NEINESZ,
Sigarenfabrikant
en Tabakshandelaar.
Noordvliet.
LEEUWARDEN.

PHOTOGRAFISCH ATELIER
VAN

H. RINGLER, Schoolstraat, Leeuwardeq,
Gedurende de maanden &Ili en Augustus dagelijks van 9 tot
5 uur en gedurende Sept. van 10 tot 4 uur geopend ter
vervaardiging van alle voorkomende photogratische werkzaamheden.
Prijs der Albuinsportretten f 8.— per dozijn.

Wed. J. J. Wessel man ,
Verkoophuis bij de Meelbrug ,
MAGAZIJN

VAN

.

Schoelicil, hum, Hotlines,
j(INDERARTIKELEk.
Reparation en bestellingen spoedig en solied.

LEEUWARDEN.

M. Martin.
Naauw , LEEUWARDEN.

FRANSCHE EN DUITSCHE

KRAMERIJEN.
Lapels, Massa, Scharer, Yorken.
RUIME SORTEERING

KINDERSPEELGOED.
Borstal- en Houtwaren.
I 0 — °So
PARFUMERIEN , EAU DE COLOGNE,
HAAROLIE , FIJNE ZEEP, KM
Beveelt zich beleefd aan bij zijne stad- en landgenooten.

S. P. POSTMA's Bazar,
LEEUWARDEN.

Koornmarkt ,
...1."...........,,,,,,,....,,,,,,,,,

MAGAZIJNEN
VAN

Fransche , Amerikaansche , Engelsche
en Duitsche
TI

_I lit _1 X

VAN

WEELDE EN BEHOEFTE.
Voortdurend vrije toegang tot onze frlagazijne9.
Geopend van 's morgens 8 uur tot 's avonds 10
uur. Groote expositie bovenzaal.
..,..,,,,,,,............M.......,

Koornmarkt ,

LEEUWARDEN.
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HOROLOGIEMAKER,

EEUWARDE N.
Magazijn van
Xarmeren, Bronzen en
Vergulde Pendules,
Candelabres,
Port a Pleura,
Groepen en Beelden,
Gouden en Zilveren
Reeren en Dames
HorologiOn
en Kettingen,
Specialiteit

Salon-Orgels ,
Meohanieke
Orgelklokken,
Harmonie Plates,
Groote en kleine
Muziek speeldoozen.
Fransehe en Duitsohe
Klokken ,
Regulateurs
Wekkers.
Sp e oialiteit
VAN

VAN

Luxe Artikelen.

nieuw model
Torenuurwerken.

J. E.- KIERS,
Koek- , Banketbakker en Contiturier,,
1■deuwstad , tegenover de Kleine Kerkstraat ,

LEEUWARDEN.
Beveelt zich beleefdelijk aan.

q. BOTTINGA, Coiffeur,
LEEUWARDEN,
St Jacobstraat , tegenover 't Raadhuisstraatje ,

TOILET-ARTIKELEN,
DAMES-COIFFURES, HEEREN-DASSEN,
COLS, SLIPS, eta.
BORSTELS , ICAMMEN, NOUVEAUTtS.

lodiumijzerhoudende Levertraan
officieel seheikundig onderzooht,
verkrijgbaar in halve flessehen
met 0.065 gram (of 1 grein) Iodiumijzer
N 0.130
N (N 2
n)
per lepel
it 60 et. en it 80 et. buiten de flesch, die it 7 et. berekend en ook daarvoor teruggenomen wordt.
Leeuwarden, Brol.
J. F. H. KA.UWLING,
Apotheker.

Bliksemafleiders,
bekroond met de grook Zilveren Medaille en vereerode getuiggehrifien.

Electrische en Luchtdrukschellen, Spreekbnizen, Vochtwegers,
Revolvers, jachtgeweren , Patronen ,
Brillen , Loupen , Leesglazen, Verrekijkers, Barometers,
Thermometers, Inductietoestellen , Radiometers , Helmduikertoestellen met bijbehoorende Lnehtpompen, nienw systeem
Extincteurs van rood koper, Ladingen daarvoor.
Leeuwarden,
3. P. POSTHUMUS,
Natuurkundig Inatrumentmaker.
Bagijnestraat.

Waaiers, Kanten,

In Huisgeraad ,

Pendules, Lusters, Kandelabres

MEUBELEN ,
ENZ.

&

Lakwerken.

I. B. DE VRIES & COMP.,
TAXATEURS ,
SLOTMAKERSTRAAT en BIJ DE PUT ,

LEEUWARDEN.
OUD PORCELEIN,

GESNEDEN-, l_VOREN EN

ANTIQUITEITEN.

VOORWERPEN.

PA LMHOUTEN

Naauw.

Ss Wigersma Tz,,

Naauw,

LEEUWARDEN.
MAGAZIJN van

Heeren Modeartikelen,
Specialiteit in OVERREMDEN 1

TEXVOT Wria1:fa.„
rFl

EN

REIS-BENOODIGDHEDEN.

HIANEKE11.
,,,./....,....".......,.......-•-,,,-...,,...,

a,gement de aik .
EIGENAAR

E. G. DE BOER.
Franeker. F. A. BOSMAk

g

Algemeene Bin en- en Buitenlandsche

BOEK-, MUZIEK-

en

KUNSTHANDEL.

ADVERTENT I E - BUREAU..
BOEKBINDERIJ ,
zoowel voor de fijnste als de ordinaire Bandon.

Loped IIITapcll vau Friesland,
K. DE KUUR to Holwerd.
Inrichting geheel naar do eischen des tijds.
Ruime localiteit, ook voor gezelsehappen. DoorriL
en stalling. PAARDEN en RTJTUIGEN to huur.

Do Coilpratiovo fladelsititii(orij
levert , tegen concurreerende prijzen, all e soorten
van drukwerk.
Leeuwarden, Groote Hoogstraat.

0. ROMMERTS,
Directeur.

Franco toezending door het geheele Rijk.

SIG AREN
nit de eerste Fabrieken, de. meest gerenommeerde merken.

TUIDt- en WINKELBEELDEN , BUSTED( ,
GROEPEN en CONSOLES.
Gelegenheid tot herstelling van beschadigde Beeldwerken.
Kuostbloemen, Albums, PortretlOten, Spiegels, eliZ,

Leeuwarden. G. POSTMA THz, over de Kelders.
Muziekspeclwerken Fransche Pianillo's &

ilarmailiums.

Fabrieksprijzen.

1/1111r

ACCORDEONS, 111111

met leder balgen, in alle bekende soorten.
Ituding eis reparalidn.

11111r STRIJK- en BLAASINSTRUMENTEN.
Losse benoodigdheder). Snare'). Jlandleidingei) 8c)luziek.
TH. POSTMA , over de Kelders.
Leeuwarden.
ONVERBLEEKBAAR!

worden portretten en vergrootingen in het
Atelier van den ondergeteekendo vervaardigd en onder
garantie afgeleverd.
Artistiek work en uiterst goedkoope prijzen.
ALBUM-PORTRETTEN van of f 3,00 per dozijn.
Th. M. STAAS (firma E. Fucus),
Hofphotograaf van Z. M. den Koning der Nederlanden.
Willemskade , bij de nieuwe
Wirdumerpoortsbrug.

Leeuwarden.

Si P. POST1KA's Bazar,
LELUWARDEN.

Koornmarkt ,

Contractanten voor Friesland, Groningen en Drenthe
der „A MERICAN BAZAR" C. H. BOELEN, Amsterdam.
Voor Nederland en Indie
der Wm. TAYLOR's Patent NAAIMACHINES,
DREIJER en SCHIPMANN, Hamburg.
Voor Friesland
der WEELER

& WILSON's NAAIMACHINENFABRIEK , New-York, U.S.
Voor Friesland

der

HOWE's NAAIMACHTNE NFABRIEK,
New-York, U.S.
Vqor Friesland en Groningen
der ORFEVRERIE CHRISTOPLE
van CH. CHRISTOFLE en Cie, Paris.
Voor Friesland

,

der Spiegels, Gravures, 016ographiên,
van P. J. CRAMWINCKEL, Groningen.
Voor Friesland
der Extincteurs en Respirateurs
van LIPMANN & Cie., Glasgow.

enz.

Voor Friesland
der

Arnhemsehe Eau de Cologne-fabriek.
Voor Friesland
der Eau de Florida , enz.
van F. MARIA FARINA, 4711, Keulen.
Voor Friesland

der Compagnie de Fayence Belgique.
Voor Friesland, Groningen en Drenthe
der WILSON' PACKING COMPANY.
(Amerikaansch Vleesch, Ham en Tong), Chicago.
enz. enz. enz.

Koornmarkt ,

LEEUWARDEN.

S. P. POSTIA's Bazar,

Friesche en Japansche
TT

iv,
-43 5i.rA

1_1

worden tegen de h o o g s t e pr ij z e n ingekocIA.
Rood en blauw Porcelein, Delftsch Aardewerk,
Meubelen, Sohilderijen, Schoorsteenmantels ,
Spiegels, Bed- en Kastbeschuttingen , enz.
BEHANG, geschilderd of gebordturd.

Juweelen , Gouden- en Zilveren Voorwerpen ,
Munten en Penningen.
Alle soorten van Kleederdrachten, Kant- en
Borduurwerken, Waaiers , Wandelstokken.

Beelden van marmer,, steen , hout , ivoor,, enz.
Oude Bokalen , 4oemers , Bierglazen.

LEEUWARDEN,
tegenover het Waagsplein ,

Gezichtkundige en Brillenslijper
Telescope') Verrekijkers el) Tooneelkijkers ,
Aicroscopelb Lees- erg Vergrootglazei), Weerglazen ,
Nacht-, Dag-, Bad- en gewone Thermometers, enz.
Doze artikelen worden ook hersteld.
MAGAZIJN VAN

Kristal, Porcelein, Wedgwood en gewoon Aardewerk,
KRAMERIJEN ,

,

FIJNE REUKWERKEN.

G. ten Cate Fz.,
IN

p:Iffie, Thee, Tabak & Sigaren,
ST.

JACOBSTRAAT,

LEEUWARDEN.

J. H. SLATERUS.
Weerd.

LEEUWARDEN.

Retoucheer-inrichting.
H. J. BIERENKOVEN-NATITA ,
Dubbelepijp, LEEUWARDEN,
Kragen en Manchetten,
Tulen en Zijden

is rnim gesorteerd in Dames

Ni
_.. .
4
Zijden, Moire, Witte, Gels en Grijze

geborduurde Boezelaars ,

GLACE ?‘HANDSCHOENEN
f 1,10 en hooger.
JIEEREIst COLS en DASSEIst, BOORDEN,
MANCHETTEN & FRONTS,
ZIJDEN— en JUTOENE4 FANDSCHOENEN
en verder alles wat bij het vak behoort.

In het magazijn van den ondergeteekende bevinden zich prachtige (door
hem in persoon aan de beroemdste
fabrijken uitgezochte) INS TRUMEN TEN,
voorzien van de nieuwste verbeteringen en uitvindingen, die met 5 jaren
garantie en tegen fabrieksprijzen worden afgeleverd.

De Salon-Vleugels
van

Pleyel , a

i

800 , moeten eerie

maand to voren besteld worden.
Leeuwarden.
(Van Swietenstraat.)

MAURICE HAGEMAN.

ORANJEWOUD , 1877.
't Behoeft U bijna niet gezegd to worden , dat
gedurende en na de bozichtiging der FRIESCHE
TENTOONSTELLTNG eon bezoek aan 't ORANJEWOUD U alleszins is aan te bevelen. En als
vroegere verbligplaats eener geliefde Vorstinne ,
en als lustoord voor alien , die de natuur lief
hebben , is het de moeite overwaard , door U
bezocht te worden. Komt daarom en geniet 1 Ell.
wilt Ge uitrusten to midden van dat heerlijk geboomte , die opwekkendo wouden , dan kunt ge
in 't centrum van 't woud in

't Logement „Heidewoud"
op eene vlugge en zeer soliede bediening staat
maken. 't Zij uw oponthoud van korten of langen
dour is, men zal steeds zorgen alles in gereedheid
to hebben , wat 't lichaam moot verfrisschen en
versterken en zoo het uitstapje van jong en oud
veraangenamen.

Kornt , ziet en oordeelt 1
De Logementhouder van ), Heidewoud" :

T. T. JOUSTRA.
N.B. Men Believe wel te letten op den naam
van 't Logement en van den Logementhoude r.

P. LANNERS ,
N ATUURKUNDIG INSTRUMENTMAKER,

DRAGTEN ,

BLIKSEMAFLEIDERS,
bekroond met de groote Zilveren Medaille 1872,

voor alle soorten van gebouwen.

IttiOulit tfttflot
JUT CONSTANT WERKENDE BAT'TERIJElst.

OF

LUCHTDRUK-SCHELLEN,
Welke geen onderhoud behoeven.
Voor eene soliede vervaardiging en nauwkeurige
plaatsing der toestellen en leidingen wordt de
meeste zorg gedragen.

Eerste Intel te Dragten
„de hoettii .
[
J. ROSEMA. B ANINGA.
DE VAN OUDS BEROEMDE

DRACTSTER KOEK,
zeer geschikt voor verzending naar Oost- en WestIndig, bekroond op de Prov. Tentoonstelling van
Nijverheid in Friesland, bij
Z. P. VAN VEEN ,

Koek- en Banketbakker bij de Brug te Dragten.
HET

FRIESCH VOLKSBLAD,
dat wordt uitgegeven door 0. STELLINGWERF
en WALING DIJKSTRA, is met het begin van
1877 aanmerkelijk vergroot , zonder dat de prijs
is verhoogd. Het verschijnt eenmdal per week ,
op Zondag , de prijs is f 1.— per kwartaal ,
franco door geheel Nederland.
Dit VOLKSBLAD , dat gedeeltelijk in 't Hollnndsch en gedeeltelijk in 't Friesch geschreven
wordt , telt reeds duizenden lezers en is dus ook
aan te bevelen om er in te adverteeren. De prijs der
advertentig n is 50 cents , zoolang ze niet meer dan
7 regels beloopen. Elke regel meer kost 5 cents.
Groote letters warden berekend naar plaatsruimte.
Boekhandelaren en Postkantoren nemen bestellingen aan.

Boter- en Kaas-extract
Vrij van schadelijke best anddeelen
werkt dit Extract oogenblikkelijk tegen bet schuimen
en taai worden der melk , het nijpen en rijzen der
kaas , en voorkomt men bij vroegtijdig gebruik
volgens aanwijzing het bitter worden der boter.
Te bekomen in de bekende depots en bij
JOHs. W MEIJER EN Co.
Workum.

TER SNELPERSDRUKKERIJ

IL BRANDENiablei en ZOON,
op de Markt to WORKUM ,
worden alle mogelijke Drukwerken met vereischten spoed
en tegen billijke prijzen gereed gemaakt.
Le t t e r p r o e v en op aanvraag verkrijgbaar.

SIMON GAASTRA,
in KOFF1J en THEE,

Workum.
KOFFIJEROOP,
De Tielsche Fabriek J. II. BRUIJNIS & Corny.
blijft steeds met gunstig gevolg afleveren hare
droogblijvende lichtbruine POED ER-SIROOP en
grover soorten tegen concurreerende prijzen. Grossiers genieten bij eenige hocveelheid korting.

Goedkoope gelegenheid oni te Adverteern.
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ADAMA

en Gebr. RELINDERS

te Leeuwarden ,
alsmede door de fabriekanten

ilANCHRIONT Co. is Amsterdam

v

Madioefabrick do liollaidie Ussci.
DE JONG & Co., Civiel Ingenieurs,
to OUDEWATER.
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken
tijd alle soorten van HAND- en STOOMBAGGERMOLENS, in hout- en ij zer-constructie,
geschikt voor alle diepten en elke gewenschte
opbrengst , zoomede diverse Stoommachines ,

Ketels, Drijfwerken , Locomobiels ,Heimachines, Steen- 'en Tegel-vormmachines ,
Omen kap- en Brugconstructien , enz.

Behangselpapieren, Tapijten , Karpetten,
Loopers , Zeilen , Tafelkleeden , enz. enz.

F. F. C. BARTELS,
Hartenstraat , L L 20 , AMSTERDAM ,
SPECIALITEIT IN

Behangselpapieren.
STAALBOEKEN zijn op aanvrage verkrijgbaar.
HH. Behangers en Aannemers genieten rabat.

GERIANIA.
Levensverzekering- Maatschappij
to Stettin.
VERZEKERD KAPITAAL tot
ultimo April 1877 . . . . f 127,734,254. —
RESERVE- en WA ARBORGKAPITAAL tot ultimo 1876 - 21,320,152. —
BEDRAG DER BETAALDE
VERZEKERINGEN tot ultimo
•
16,103,791,-1876 . .
..
Uitgebreide Verslagen en Prospectussen, zoomede alle gewenschte inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar aan het Bureau der Germania , aringpakkerij , en bij den Heer H. ULRICI,
Assuradeur, Leidschegracht, to Amsterdam en
alom bij de Heeren Correspondenten.
Hoofdagenten in Friesland :
Te Leeuwarden, de Heer J. VAN LEEUWEN ,
Notaris.
Te Harlingen , de Hoer D. FONTEIN Hzn.,
Te Grouw , de Heer D. BUISMAN.
Hoofdinspecteur ,
A. WOLFF.

De Directie Van het
A Bureau der Germania"
G. LUTTENBERG.

REGISTER.

Bladz.

Akademie , voormalige , te
Franeker . ....
Allegorien Friesche geschiedenis . .
Anna Parochie (St.)
Appelscha . ...
Archief Leeuwarden.
Bakhuizen. . . .
Baljee's gedenkzuil .
Balk . ....
.
Bedijking van het Bildt
Beetgum ..
Beetgumerraolen .
Beetsterzwaag. . . .
Bei,Tafenis (boeren) .
.
Bekhofschans .
Bergumermeer
•
•
Berlikum . . . • 74.
Bildt (Het) . . . Anna Parochie (St.) - •
Bildtsche kwestie . .
Bildtpollen ...
Dialect ....
Geschiedenis .
Grondsoorten . . . Huwelijk v. Rembrandt.
Jacobi Parochie (St.)
Kaatsen. • •
Kultuur . . . •
Landbouwbedrijf . .
L. Vrouwen Parochie
Middelweg . . . .
Monnikenbildt. .
Mooie Paal . .
Nieuw Bildt
Noorderleeg .
.
•

•

.

44
265
82
279
30
195
32
198
75
92
92
132
168
274
114

92
78
82
76
77
75
74
84
83
83
78
84
85
77
77
85
83

84
86

Bladz.

Bildt (Het) vervolg
Onderwijs . . .
77
Oud-Bildt ...
84
Oude Bildtzijl. .
78
Oude Griep (de) .
81
Polders . . •
•
84
Pollen . .
84
Vlasbouw . .
. 85
Vroumet . .
81
Wiskunstenaars
78
Zwarte Haan (de) . • 83
Birdaard • • . • • . 230
Blaauwhuis (Kerk te) . . 177
Bloemkamp . . . . . 184
Bodemvorming . 3 , 111, 128
Boekweitbouw . . 274. 276
Boelens (van) Buiten van . 135
Boerenbegrafenis.
. 168
Boerenbruiloft .
. 162
Bolsward . . . .
. 137
Armhuis ..
141
Broere-kerk . .
. 142
Gasthuis . . • • . 141
Martini kerk (St.) . . 142
Middelzee . . . . . 139
Plaatsnijders . . . . 150
Stadhuis ....
153
Wapen der Stad . . . 141
Bonifacius. . . . 280. 266
Bonifaciusfontein. . . . 269
Boomkweekerijen te Joure . 202
Bos (Schilderijen kabinet) . 62
Boschkultuur . . . 273. 289
Boter- v. Bolsward . . . 150
Boter en kaasgemaak . . 158
Boterverkoop . . . . . 20

342

REGISTER.
Bladz.

. 43
Brit s um . . .
. . 162
Bruiloft (boeren).
. 274
Bijenteelt ...
. 261
Bijgeloof ...
. 71
Caspar de Robles
. . 161
Cesar (Stier) . .
Claarcampsterzijl . . . . 263
Coehoorn (MennoBaronv. . )45.198
Compagnonsvaart . . . 277
43
Cornjum ...
Crupt te Rinsumageest . 260
282
Dam te Appelscha .
74
Dialect v. het Bildt.
. 290
Diepspitten . •
263
Dock um . .
Beroemde mannen . . 264
269
Bonifaciusfontein .
. 270
Fetze-fontein . .
264
Handel ....
266
Kerk v. Bouifacius .
. 263
Leppezijl . .
264
Nieuwezijlen .
Stadhuiszalen . . . • 264
Vereenigde christelijke
• . 269
gemeente
59
Dom van Almenum.
Dorpskerktorens . . 43. 259
136
Dragten . ....
Dragtster koek (zie annonce) 136
Drie Dukatons (De) 42. 299
Droogmakerij der Worku191
rnermeer ..
. 280
Duinen Appelscha .
91
Dijkshoek ..
193
Eendekooien .
92
Engelum . .
. 278
Eschgronden . . .
40
Faecalia . .
Fetzefontein .
. 270
91
Firdgum ..
. 194
Fluessen .

Bladz.

Franeker . . • • • . 44
Claarkampster Weeshuis 44
Diaconie Weeshuis . . 46
46
Hoogeschool
Kaatsvereeniging . . . 59
Krankzinnigen gesticht . 58
47
Maartenskerk (St.)
. 47
Martenahuis • .
46
Mauritssteen
47
Offingahuis .
56
Oudheden .
56
Planetarium
58
Poort . . . . •
53
Schurman (A. M. v.)
58
Spaarbank . . .
51
Stadhuis . . • •
Vrije evangelisehe gere•
formeerde gemeente . 51
284
Frederiksoord . .
38
Friesch Genootschap
31
Frisia illustrata . .
41. 114
Froskepolle . . .
188
Gaasterland . .
Galamadammen . . . • 194
Geologische geeteldheia der
4
.
provincie
. • 26-0
Giekerk . . .
Gorredijk . . . • 132
Govert (rondedans) . . . 167
Grafkelder te Wieuwerd . 207
Graf kelder (vorstelijke). . 25
Grafdteenen 24. 48. 61. 74.
149. 179. 259
Graftombe voor Coehoorn. 198
Griene thekken (Groenc de.. 1 81 32
keu) . . • . •
Griep (de oude) . . 116
84
Grondsoorten ..
• • 119
Grouw . . . .,
Gysbert Japiks . . . 8. 179
83
Haan (de zwarte) .
•

•

•

•

•

•

.

•

•

REGISTER.
Bladz.

343
Bladz.

Halbertsrna's (de) . . 8. 121 Irnsum. ..... . 123
Jacobi Parochie (St.) . . 33
Handelsbeweging te Harlin68 Jachtveld ...... 274
gen ....
Harddravers . . . • • 93 Jelsum ..... 42. 259
93. 101 Joure ....... 201
Harddraverijen .
261 Kaas- en botergemaak . . 158
Ilardegarijp .
Hardrijders .
125 Kaatsen . . . . 58. 78
. 217 Kabinet scbilderijeu Bos . 62
Hardzeilen.. .
59 3 uteweverij ..... 289
Harlingen . .
Gevels . ..
. 62 Kabinet v. Oudheden . . 35
Groote kerk .
. 61 Kerken (Romaansche) 42. 259
Havenwerken . . . 65 Kippenburg ..... 194
Invoerhandel . . . . 68 Kleederdracht Hindeloopen 189
Kabinet v. schilderijen . 62 Kleisoorten . . . . . 84
Stadhuis en toren . . . 62 Klokhuis . . . . . . 275
Steenen man . .
• 71 Knottedoek . . . 3 7. 300
70 Klijnlanden . . . 128. 280
Uitvoerhandel .
.
61 Klokje van Mariengaard . 295
Westerkerk .
71 Koorbanken Bolswird . . 146
Zeedijken .
.
65 Koudum ...... 189
Haven te Harlingen
194 Kousebanden (zonder) . . 299
Heegermeer
130 Krankzinnigengesticht . . 58
H e ere nveen
. 274 Kruiswaters • . . . . 116
Heide . •
179 Krypta of Kruft te RinsumaHemdijk .
195
geest . . . . . • 260
Hemelum ..
202 Kuinder ..... . 273
Herema-state .
. 187 Laars (de) .
. 294
Hichtum ..
• 206
188 Labadisten .
Hindeloopen .
Hoedspringen . 168 Lage landen . 108
Hoog-Appelscha . . . . 281 Lage veenen . . . . . 128
Hoogeschool, voormalige . 44 Landbouwbedrijf . . 85. 290
Ho ogOindsterwaterpoort . 212 Landerijen (huurprijzen)90. 161
Hooge veenen . . 270. 275 Langdeel .
. 114. 110
169
Hooilanden . . . 108. 130 Leedbidders
Hopperus (Joach.) . . . 19 Leedgoed .
.
. 171
12
Houkesloot ..... 219 Leeuwarden ...
32
Houtkultuur . . . 273. 289 Anthony-Gasthuis
30
A rchi ef . . .
Huis ter Heide . • • 201
.
82
Huizum . . • • • . 41 Armhuizen. . .
40
Huurprijzen landerijen 90. 161 Begraafplaats . .
26
Invoer Harlingen . . . 68 Bonifaciuskerk . .
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Leeuwarden (very olg)
Collegie .....
Friesch genootschap .
Frisia illustrata .
Gestichten .
Gevangenis .
Gevels . . .
Groote kerk .
Hofjes . . . . .
Kabinet van oudheden .
Kanselarij . - ...
Koninklijk pal eis .
Leesmuseum .
Nieuwetoren .
Nieuwestad . .
Oldburgerweeshuis
Oldehoof . . . .
Oudheden -kabinet .
Paleis v. justitie .
Prinsentuin . . .
Provinciale bibliotheek .
Spaarbank ...
Stadhuis ...
Struivingspoortje .
Tonnenstelsel .
Veemarkt .
Waag ..
Wandelingen
Weeshuizen
Legenden.
220. 269.
Lekkum .
Lemmer .
Leppeziji .
•
•
Letterkunde
8. 121.
Licht-torens
Lidlum ..
....
Lieve Vrouwen Parochie .
Linde, de
.
• • .
Longerhouw .
. 187.
Loodsen ..
...
Ludingakerk . •
• •

Bladz.

Lijkdeur . . . ., . . 172
34 Lijkkleed , het . ., . . 297
38 Maatsch. v. Weldadigheid 282
31 Makkinga . . .
• • 274
191
31 Makkum . . .
• •
31 Makkumerwaard.
192
• •
243. 295
38 Mariengaard . .
24 Mars?um . . .
92
32 Martena-state. . . .
43
35 Martinikerk Bolaward . . 142
26 Martinikerk Franeker .
47
31 Mattenweverij . .,
. 289
16 Melkerij ...
158
29 Menu o-Simonsz . . . . 183
19 Menuo-Simonsz-kerkje .
186
16 Meren (Friesche) .
. 108
23 Metslawier
. . 230
35 Middelzee .
. 74. 139
14 Minnertsga
. 91
. 85
40 Monnikenbildt .
15 Mooie Paal ...
. 83
16 Morra ...... . 194
29 Mummien to Wieuwerd . 207
20 Munnickhuysen , J. v.. . 150
40 Murmerwoude . . . . 230
14 Nanninga-verlaat. . . . 274
19 Negen uur naar bed . . 298
41 Nieuw Bildt . . . . . 84
32 Nieuwe Zijlen . . . . 264
292 Nieuwold's gedenkteeken . 25
41 Noorderleegs buitenveld . 85
197 Nijeholtpa . .
. . 273
263 Oenkerk . .
. . 260
150 Oldeberkoop .
. . 273
233 Oldeclooster . .
. 182
91 Oldeholtpa .
. 273
. 198
77 Oldemirdum .
273 Olterterp ......
190 Onderwijskosten (Bildt). . 77
231 Onland ....... 112
91 Ontginning . . . 130. 280
•

•
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Bladz.

Bladz.

Oosterbierum .
91
Oosterwolde .
. 275
Oostmahorn .
231
Opsterlands-Compagnonsvaart . • • . 274. 277
Oranjestein
132
Oranjewoud .
. . 131
0 ud-Bildt ..
83
Oude Bildtzijl
Onde Griep • • .
Oud-Friesche taal . .• . 78
81
10
Oudheden (Kabinet van) . 35
Oudkerk . . . . 260
Oudzi,j1 ..
263
Paalworm . . . 38. 72. 190
Paard (het Friesche) . . 93
Parochie , zie Anna, Lieve
Vrouwen , Jacobi.
Parregaster meer
. 191
Petten ..
111
91
Pietersbierum .
Planetarium .
56
Polders ...
. 3. 84
Popta gasthuis . .
92
Portetten van hoogleeraren
Franeker akademie 51
Preekatoel (Bolsward) • . 145
Rembrandt (huwelijk van) 83
Robles (Caspar de) .71
Romaansche kerken . .42. 259
Rinsumageest . .
• . 259
Roode klif . .
. • 194
91
Ropta-zij1 . .
• •
Rugahuizen . • •
. 198
Rijs ...
. 195
Sagen ....
. 291
Schaatsenrijders . . . 125
Schapenteelt . . . 275. 280
Scheid to A ppolscha . . 282
Schelte v. Bolsward . . 150
. 187
Schettens . . . .

Schiermonnikoog. . . . 229
Schierstins . . . . . 257
Schilderijen kabinet Bos . 62
Schimpnamen . ..
. 252
Schotsedrie .
. 166
Schraard . • . . 190
Schuren en boerewoningen 156
Schurman (Ann a Maria van)
36. 53
Selscip foar friske tael . .
9
Sensmeer . .
. . 179
Sexbierum ..
. 91
Simonsz, Menno .
. 183
Slangen . .
.
. 274
Slikgeld . .
.
. 130
Sneek . .
.
. 208
Eierbrug
. 212
Harmonie .
.
. 212
Kerken . .. .
. 211
Openbare gebouwen , . 210
Scholen .. ..
. 211
. 212
Waterpoort . .
. 217
Zeilwedstrijd . .
Sneeker meer. • . • , 225
Sophia (de harddraver) . , 94
Spannenburg ..
. 201
Sproken • •
. 291
. 193
Stavoren ...
. 269
Steenen brooden . .
. 71
Steenen man . . •
. 291
Steenen uilenborden
. 73
Stiens . . • •
. 161
Stier Cesar ...
.
5
Taal, Friesche . .
Taal, Bildts dialect
. 74
. 280
Stokersverlaat . .
. 150
Tanj4 (Pieter) . .
. 184
Terlet (Huuske) . .
. 155
Terpaarde ..
2. 41
Terpen ....
. 206
Thetinga-state . .
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Tippen ...
. 81
. 178
Tjerkwerd. .
Tjonger • . .
. . 273
Tjummarum .
. 91
Tonnenstelsel ..
40
Tooneel (Friesch)
11
177
Trekschepen .
Trynwouden .
260
Tsjispelen ....
174
Turfmaken en steken 129. 279
Uileborden (steenen). • • 291
Uitgong ...
. . 74
Uitvoer Harlingen .
70
Veehouderij . .
155. 181
Veenen (lage) .
128
Veenen, hooge .
270. 275
Veenrook ...
276
Vegelinsbossehen . . . . 201
Vereenigde Christ. gem. . 269
. . 279
Verveeners
.
Vlasboaw .
85
Vlieterpen ..
230
Volk en land.
.
2
Volksbijgeloof. . • • • 231
Vrede v. Munster (Gedenksteen) ..
25
Vroumet . .
81
Vrouwenbuurt . • • • 77
74
Vrouwenbuurtstermolen
77
Vrouwenparochie .
Vrijboeren ..... 287
Vrije evang. gerefor. gem. 51
1
Vrijheid der Friezen
233
Vuurtorens. .
Vijversburg .
. 261
.

Walta-huis
206
115
Warga ..
.
115
Warstiens.
115
Wartena . • . • •
Waterherbergen . . 114. 120
Waterland (In 't) . . . 107
Waterpoort to Sneek . • 212
Watervogels ..... 115
Wederdoopers .
... 185
Weidlanden • • . 155. 178
206
Weidum .....
Weldadigheid (M. S. v.) . 282
. 283
Westerbeeksloot .
. 205
Wiarda-state . . .
Wieuwerd ..
206
. 274
Wild . . . .
Wildemarkt .
.197
Willemsoord . .
. . 291
291
Wilhelminasoord . • .
Wiskundigen (Friesche) . 78
Witmarsum • .
186. 187
Wolvega . ..
. 270
. 156
Woningen (boeren) .
Wons ..
. 190
189
Workum . .
. . 191
Workumermeer .
. 110
Wouden (de) .
Wijkel ...
. 198
. 279
Wijksplitten .
Wijtgaard . .: 3 .. .. 206
71. 190
Zeedijken . .
. 115
Zeilen (nit) . . .
. 217
Zeilwedstrijd ...
. 299
Zonder kousebanden.
Zwarte haan ..
. 83
•

•

Magazijn van Oude en Nieuwe Boeken
van HUGO SURINGAR to Leeuwarden :
Charterboek van Friesland, door SCH WA RZENBERG. 5 deelen , folio.
Clironyk van Friesland door WINSEMIUS.
Een deel folio 1622.
Staniboek van den Frieschen Adel ,
door de HAAN HETTEMA en VAN HAMA1L.
Tvvee deelen ; folio.
Geschiedenis (Iierkelijk en Wereldlijk)
van Friesland , door SCHOTA NUS , folio ,
1658.
Friesch-Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek , door DE HAAN HETTEMA. Een
royaal 80 deel f 8.40.
15

Suringar geeft zelf vele biezonderheden en laat dat ook de
beschrijvers van de andere tochten doen. Daardoor ontstaat
er in 300 hladzijden ecn pakkend en boeiend beeld van
Friesland, waarbij alley in majeur kon worden beschreven en
geschetst. Weldra zou er in deze provincie namelijk een mineur-toon moeten worden aangeslagen, want al in 1878 brak
de tweede grote crisis in de 19e ceuw uit, die tot 1895 zou
duren en die een enormc verarming, met name op het platteland, ten gevolge had. In dit verband zijn de mededelingen
over de in- en uitvoer to Harlingen met zijn nieuwe Willemshaven (blz. 65-71) even instructief als die over de economische en sociale omstandigheden op het Bildt (84-90), in de
omgeving van Bolsward (156-161), in de veenderij (278280). En misschien waren enkelc jaren later ook de beschrijvingen van harddraven en hardzeilen, van een pleziervaart
door het Waterland en een boerenbruiloft minder uitbundig
uitgevallen, want er begon in 1878 een tijdperk, waarin voor
velen weinig reden was voor feest en pret .
... Intusscn gaf Suringar met hoofdstukken over het hardzeilen en harddraven, over de zeedijken en het Waterland
blijk, dat hij zich wel bewust was wat de vreemdeling ook
toen al in Friesland zocht, nanelijk het andere, het ongewone, het karakteristieke, het "Frysk-cigene" in de opvatting van die dagen . .
... Trouwens, de Bildtkers De Jong en Sipma verzuimden
ook niet aan het volksleven aandacht to schenken met hun
beschrijvingen van het kaatsen, het tippen, de ouwe griep.
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