ioó
was algemeen. Vele hebben hun vee op stal gezet en met gras ge¬
voederd. Ook de Julymaand was doorgaans regenachtig. De hooi¬
bouw ging er treurig toe. Augustus was evenzoo en September was
niet beter en er lag nog veel nahooi op het land te rotten. Het ongans
openbaarde zich algemeen. De verslagenheid was tot alle standen door¬
gedrongen, temeer daar in het zuiden des Rijks de Belgiese opstand
was uitgebroken. October schonk ons beter weer, de landerijen kre¬
gen een gunstiger aanzien, de landman mocht weer ruimer adem¬
halen. De natuur schonk nieuwe verkwikking en scheen ons te willen
opbeuren onder de ramp, die elders ons vaderland bedreigde. De eer¬
ste ban der schutterij werd te wapen geroepen en weldra zag men
onze trouwe schutters de wapens omgorden, om de weerspannige Bel¬
gen zoo mogelijk tot hun plicht te brengen.
Temidden dezer kommervolle omstandigheden mocht ik mij op den
8sten September dankbaar verblijden over de gelukkige bevalling mijner
echtgenoote. Ons vierde kind Neeltje werd geboren.
De maand November was gunstig voor de landerijen, zoo ook De¬
cember.
Het voorjaar van 1831 was tamelijk gunstig. Wij verheugden ons
thans een aangename en vroolijke toestand te mogen aanschouwen.
Wel waren duizende schapen aan het ongans gestorven en liepen nog
vele te kwijnen, de hoop op een gunstige en voordelige zomer deed
ons moed vatten, onbewust van de zware slagen die ons eerlang zoo
gevoelig zouden treffen. Een aanvankelijk lichte ongesteldheid wierp
mijn schoonvader Frederik Oly op het ziekbed, hij stierf op den 22sten
Juny. Terwijl mijn schoonmoeder Trijntje Smit 6 weken later het
tijdelijke met het eeuwige verwisselde.
Eer nog het jaar ten einde was, stierf ook mijn eigen moeder, Antje
Bakker."
Omdat bij de verdeling van de bezittingen zijn schoonzuster, Maartje
Oly, de plaats ,,Koksburg" kreeg en hij 20 morgen „los" land aan de
Hobrederweg, „huurde ik toen de plaats, waar mijn schoonouders
pleegden te wonen, genaamd „Rijperwapen" aan de Purmerenderweg,
zijnde het eigendom van de erven Willem Pietersz. Lakeman, staan¬
de onder administratie van het gemeentebestuur van de Rijp.
Praktijk en wetenschap.
„De dood van mijn schoonvader veroorzaakte mij niet alleen veel
drukte en bemoeiing, maar breide mijn werkkring dermate uit, dat ik
nu velerly zaken en onderscheiden personen leerde kennen, die

