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V O O R L E Z I N G
OVER HET LEVEN VAN

P E T R U S

W I E R D S M A
EK

ZIJNE VERDIENSTEN OMTRENT DE

GESCHIEDENIS EN LETTERKUNDE'
VAN

FRIESLAND.
Voorgedragen in eeno Vergadering van het Friesch Genootschap ,
den 13 April 1854,
DOOK

w.

EÎSKHOFF ,

Archivarius der stad Leeuwarden,

MIJNE HEEREN! ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

>, Jt rieslcnd schiet te kort in het huldigen van zijne groote
s mannen!" Deze woorden van een geacht geleerde en
volksvertegenwoordiger uit Overijssel hebben zeker op velen
uwer een even diepen indruk gemaakt als op mij, toen ze
voor bijna twee jaren in dit gebouw, bij eene feestelijke
gelegenheid, ten aanhoore van honderden personen uit ver1
(1) Door deelen
den Heer
'- B. E. A. W.
Baron SLOET
TOT OLDHUIS
schillende
desMvaderlands,
werden
uitgesproken(1).
op den maaltijd van het zesde Landhuishoudkundig Congres te Leemvarden, in Junij 1852, nadat hij geklaagd had, vruchteloos gezocht te hebben
naar het graf van den door hem zoo hoog vereerden dichter J. C. P.
SALVEKDA, aan wien toen nog geene openbare vereering was ten doel
gevallen.

II. N. E.

1
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In dat gezegde, hetwelk wij wel ter harte mogen nemen,
lag een verwijt en eene lofspraak tevens. Een verwijt,
in zooverre wij Friezen zelve verzuimd hebben hulde te
bewijzen aan die sieraden onzer provincie, wier verdiensten
regt hadden op eene openlijke vereering. Eene lofspraak,
voor zooverre in dat gezegde lag opgesloten, dat Friesland
méér groote mannen heeft voortgebragt dan het tot dusverre hulde had bewezen. Een verwijt, dat ons een spoorslag moet zijn, om het verzuimde te herstellen, indien wij
de eer, aan die lofspraak verbonden, waardig willen zijn;
indien wij ernstig gezind zijn, de zware doch eervolle taak
te vervullen, van den roem te handhaven van een gewest,
dat, volgens getuigenis van een Hollandsch Geschiedschrijver, » in elk vak van menschelijke kennis meer beroemde
» mannen heeft voortgebragt dan eenig land van gelijke
» uitgebreidheid in Europa"(2).
J a , M. H. wij mogen die beschuldiging ter harte ne»
men, omdat wij moeten bekennen, dat dit verwijt gegrond
is. Al zijn er, getuige ons tijdschrift, in de laatste jaren
vele verdienstelijke Friezen, ie voren min bekend of te
weinig geacht, door ons gehuldigd; al heeft ons Genootschap der nagedachtenis van den dichter SALYEBDA al
dadelijk een eerbewijs toegebragt (3), —• toch schuilen er
nog zoo vele voortreffelijke mannen in het duister, en zal,
het ons bij voortduring eene even aangen me als eervolle
taak zijn, hunne levensbijzonderheden op te„ poren en aan
het licht te brengen. Voor mij (houdt deze herinnering
mij ten goede), die al wat ik ben heb te danken aan de
(2) VAN KAMPEN , Geschiedenis der Ned. Letteren en Wetenschappen,
Hl 254.
(3) Naar aanleiding van het gezegde des Heeren SLOET heeft het
Genootschap, op mijn voorstel, ter vereering van SALYERDA in Julij 1853
in den kerkmuur van Wons een .Gedenksteen doen plaatsen, benevons
een steen op zijn graf laten leggen. Zie het 25e Verslag des Genootschaps, bl. 25.
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beantwoording van eene prijsvraag over levens van beroemde Friezen (4), — voor mij was dit onderwerp sinds
acht-en-twintig jaren een voorwerp van bestendige zorg en
ijverige nasporing.
Inzonderheid smaakte ik het meeste genot bij de opsporing en mededeeling van tot dusverre nog onbekende levensbijzonderheden. Ben ik dus met LORÉ , BALJBÉ ,
HUMALDA , VAN LOON en anderen begonnen ; heb ik U
later van deze plaats over REGENBOGEN, FOEKE SJOERDS
en EISE EISINGA en over SCHWARTZENBERG , THOLEN en
HERBELL, in betrekking tot het Charterboeh, onderhouden,
— gaarne beken ik, dat uwe welwillendheid, mij bij de mededeeling van het leven van mijn vriend VAN HALMAEL
bewezen, mij heeft aangespoord, om, als tegenhanger daarvan , de lotgevallen en verdiensten na te sporen van een
man, die met hem méér overeenkomst had dan dat hij,
even als deze, ruim twintig jaren lang Auditeur Militair
dezer provincie was. Een man, die, al had hij geene zoo
groote verdiensten jegens de Friesche geschied-, oudheiden taalkunde, waaraan ons Genootschap is gewijd, ook als
uitstekend Eegtsgeleerde en Staatkundige, en niet minder
als nuttig burger en edel mensch onze vereering zou verdienen; gelijk zijne nagedachtenis dáárom onder onze stadgenooten nog voortleeft in den eervollen bijnaam, aan den
wijssten der Koningen ontleend.
Ik heb mij voorgenomen in dit uur tot U te spreken
over het Leven van PETRUS WIERDSMA en zijne verdiensten jegens de Friesche Geschiedenis en Letterkunde. Voorzeker had ik gaarne gezien, dat een ander, meer bevoegd,
persoon dit onderwerp had behandeld. Doch daar dit niet
is geschied, heb ik al het mogelijke gedaan, om, naar de
(4) In 1828 met oen accessit bekroond bij het Departement Leeuwarden der Maatschappij: tot nut van 't algemeen.
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mate mijno krachten, ropens hem datgene op te sporen,
wat ons duurzaam belang kan inboezemen. Dooi' het vertrouwen der leden zijner familie bij herhaling in de gelegenheid gesteld, om den kostbaren schat zijner nagelaten
Handschriften en Boeken te zien en te beschrijven, vond
ik daarin en in liet Stedelijk Archief veel, dat mij licht
gaf, en heb ik bij de berigten van nakomelingen en tijd.—
genooten vooral gebruik gemaakt van die, welke door
zijnen oudsten zoon zijn medegedeeld aan den Hoogleeraar
DE W A L , rlie in en achter zijne Oratie over de beroemde
Friesclie Regtsgeleerden met zoo veel lof over W I E R D S M A
heeft gesproken (5). 't Was bovendien dankbaarheid voor
het nut en genot, dat zijne weinige, doch uitstekend bewerkte geschriften mij sinds vele jaren hebben verschaft; —
't was bewondering van de talenten en bekwaamheden van
dezen voortreffelijken man, die, zich zelven geheel gevormd hebbende, zoo veel roem mogt verwerven en tot
aanzienlijke betrekkingen opklimmen, welke mij ondersteund
hebben in liet volbrengen van deze moeîtevolle taak. Doch
niet minder was het de zucht, dat in of van wege het
Friesch Genootschap een openlijk bewijs mogt worden gegeven hoe lioog wij 's mans verdiensten jegens de Friesche
geschiedenis, oudheid- en taalkunde waardeeren, en hoe
gaarne wij hem s die ons in onzen werkkring meer dan
menig ander heeft vóórgewerkt en door zijne ongemeene
geleerdheid voorgelicht, erkentelijk wenschen te huldigen.
Met bescheidenheid uwe toegevende aandacht inroepende,
betuig ik op nieuw, dat mij niets aangenamer zou zijn,
dan dat gij die poging van déze plaats gepast, en WiERDSMA

(5) Zie G. DE W A L , Oratio de claris Frisiae Jureconsultis, dicta Fran.
1818, met veelvuldige Aantt. in 1825 te Leeuwarden uitgegeven, bl. 69
en 412. Dr. J . G. OTTEMA heeft daarvan eene vertaling voor mij gemaakt, waarvoor hij mijnen vriendschappelijke!! dank ontvange.
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zoowel als het Friesch Genootschap niet onwaardig mogt
keureu (6).

werd te Leeuwarden geboren en den
11 September 1729 gedoopt. Zijne ouders, den 29 Augustus 1728 getrouwd, waren PETEUS WIEEDSMA, Doctor
in de Geneeskunde, en EMELIA of YMKJBN CLUIEDA,
Wat was het een voorregt voor dezen oudsten zoon, in
wien een schrandere aanleg sluimerde, een Vader te bezitten, die eene geleerde opleiding ontvangen had en, in
1733 tot lid van de Vroedschap en in 1741 tot Schepen
der stad Leeuwarden verkozen, vele blijken van achting
en onderscheiding van zijne stadgenooten mogt ontvangen.
Maar hoe groot was ook niet de ramp, welke dit gezin
trof, toen die vader reeds den 16 Maart 1744 aan zijne
gade ontviel en haar vier zonen achterliet, waarvan de
oudste nog geen 15 jaren telde. Véél mogt deze oudste
zoon, die in zijne eerste leerjaren geene blijken van buitengewone schranderheid gaf, aan zulk een vader verliezen , — het was alsof die ramp hem hoogere geestkracht
schonk en eene ernstige zucht inboezemde , om voor zijne
brave en zorgvolle moeder en jongere broeders te leven,
en om door eigene vlijt en inspanning zich zelven tot
eene eervolle betrekking te vormen. Tegenspoed, die welPETRUS WIEEDSMA

(6) Deze wenscli is vervuld geworden, dewijl, na liet uitspreken van
deze rede, de vergadering haar verlangen te kennen gaf, dat zij mogt
worden gedrukt in liet tijdschrift van liet Genootschap , opdat dit een
blijk mogt goven van zijne hooge belangstelling in den roem van WIÈHDSMA en van zijne zucht om diens verdiensten te erkennen en te huldigen.
Gaarne lieb ik aan dat verlangen voldaan, onder de voorwaarde, dat een
afbeeldsel van den waardigon man daarbij gevoegd mogt worden naar
de schilderij , welke de familie daarvan bezit, en mij tot dit einde met
de meeste welwillendheid ten gebruike is afgestaan. Aroor al die blijken van onderscheiding betuig ik bij deze minzamen dank.
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dadige oefenschool voor onze verstandelijke en zedelijke
krachten, was alzoo ook bij hem, in Gods hand, het
middel tot verheffing.
"Want ontijdig de Latijnsche school verlaten hebbende (7),
voltooide hij door eigen oefening niet enkel zijne kennis
van het Latijn, en legde hij zich op de reken- en wiskunde toe, maar leerde hij ook de Fransche, Hoogduitsche
en Engelsche talen aan; terwijl hij, op het kantoor van
den ouden en zeer verdienstelijken Advokaat Dr- GEORGrius HIKDEMA geplaatst, zich onder diens leiding in
regtsgeleerde praktijk oefende, om tot Procureur of Notaris te worden opgeleid. Door het bestuderen van ULRIK
Beginselen der Rechtkunde en Hedendaegse Rechtsgeleerdheid, bijzonderlijk in Friesland, en andere werken;
HUBBR'S

door het houden van gesprekken met de bekwaamste regtsgeleerden, waarbij hij onvermoeid in het vragen was tot
den schijn van lastig te worden toe, en door onverdeelde
inspanning der krachten van zijnen geest, waarin zich
eerst toen vlugheid en helderheid ontwikkelden, wist hij
de jaren zijner jongelingschap zóó te besteden, dat hij
reeds in 1749, en dus op zijn twintigste jaar, bevorderd
werd tot Procureur postulant bij het Nedergeregt der stad
Leeuwarden; dat hij reeds in het volgende jaar (1750 den
16 Sept.) verkozen werd tot lid van de Vroedschap dezer
stad, en dat hij bijna een jaar later (den 18 Augustus
1751) en dus reeds op zijn twee-en-twintigste jaar, op
gunstig rapport van Heeren Gedeputeerde Staten en Raden van den Hove, door de Staten van Friesland werd
aangesteld tot Notaris publious (8).
(7} Volgens het Album der latijnsche school kwam hij in Augustus
1737 aan, en lieeft hij haar in het najaar van 1744 verlaten, toen hij
het in zeven jaren nog niet verder dan tot de tweede afdeeling van de
Correctors-klasse gebrágt liad. .
(8) Volgons de acten van aanstelling, in de Archiven van do Stad
on liet Provinciaal Geregtshof bewaard.
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Ziet daar onzen WIEBDSMA op zulk een leeftijd in eens
in belangrijke betrekkingen geplaatst. Heerlijk blijk van
't geen een vaste wil vermag, om, onder ongunstige omstandigheden , met een gunstigen aanleg een edel doel te
bereiken! Doch tevens een bewijs, hoe goede verwachting
van zijne bekwaamheden zij schenen te voeden, die hem
zulke blijken gaven van vertrouwen en onderscheiding.
Hij wilde die waardig zijn en blijven, en streefde tot dit
einde met gelijken ijver voort op de eens ontsloten baan ,
bezield met een edelen moed en een onverzadelijken dorst
naar kennis. Was de r e g t s g e l e e r d e p r a k t ij k eerst
zijn hoofddoel en mogt hij daarin eerlang eene zelden geevenaarde hoogte bereiken, spoedig breidde hij zijn gezigtskring uit en werden r e g t s g e l e e r d h e i d en w e t g e v i n g voorwerpen van eene grondige studie. Hij zocht eene
ware en naauwkeurige kennis te verkrijgen van het regt,
en spoorde die uit de bronnen en beste uitleggers op.
Eene onvermoeide vlijt voegende bij een scherp oordeel
en een stalen geheugen, maakte hij in de regtskennis zulke
vorderingen, dat hij de vaardigheid verkreeg, om in alle
voorkomende zaken en gevallen dadelijk een bepaald antwoord en raad te kunnen geven. J a , hij verwierf zich
eindelijk zulk eene vermaardheid, dat zelfs ervaren regtsgeleerden hem kwamen raadplegen, en dat, zoo er onder
onze landgenooten over eene moeijelijke zaak twijfel ontstaan was, men gerekend werd niet genoeg gedaan te
hebben, als men zijn oordeel daarover niet had ingewonnen. Zeker was dit in iemand, die gééne hoogeschool
bezocht had, noch met de doctorale waardigheid bekleed
was, eene zaak zonder voorbeeld.
Op deze wijze zich eene uitgebreide praktijk verworven
hebbende; met het bestuur van een aantal aanzienlijke
boedels belast, en dagelijks met eene menigte bezigheden
als overladen, had hij kunnen blijven staan bij datgene,
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wat den meesten regtsgeleerden alleen nuttig of noodzakelijk toeschijnt. Hem was dit echter niet genoeg. Hij
haakte naar hoogere kennis en meerder licht. Nadat hij
de regtswetenschap doorgrond had, wilde hij ook den oorsprong, de gronden en redenen van het regt opsporen uit
w i j s b e g e e r t e en g e s c h i e d e n i s ; eene neiging, te
merkwaardiger, omdat er toenmaals weinigen waren, die
in zoodanige studie behagen schepten, daar de wijsbegeerte
zoowel bij regtsgeleerden als godgeleerden verwaarloosd,
ja gering geschat werd. Doch in meerdere opzigten streefde
zijn geest als van zelf naar datgene, wat door anderen
voorbijgegaan of versmaad werd, en zijn genie baande
zich daarin zelve een weg. Hij maakte zich bekend met
de begrippen der w i j s g e e r e n over regt en wetten; •—
hij spoorde de g o d g e l e e r d e gevoelens na, welke van
de algemeen aangenomene afweken en voor zooverre ze
invloed gehad hebben op de regtspleging en wetgeving der
volken; -— hij vond behagen in hetgeen, aan o n z e instellingen vreemd, bij b u i t e n l a n d e r s , vooral de E n gelschen, in gebruik en nuttig werd bevonden, of dienstig
kon zijn, om de dwalingen te leeren vlieden en de ware
beginselen van het regt op te sporen, Daartoe bestudeerde
hij onder de Engelsche schrijvers vooral de beroemde
werken van BLACKSTONE en H A E R I S ; onder de Fransche
de schrandere geschriften van MONTESQTJIETJ en D'AGTJESSEATJ, en onder de Italiaansche die van FILANGIEKI , met
oogmerk, om de gronden der regten en wetten van andere volken te leeren kennen, en die te vergelijken met
die van zijn vaderland (9).
Van zijn vaderland ? J a , M. H. WIEKDSMA had te
veel gezond verstand en een te praktischen blik, om op
(9) Van deze rigting zijner studiën dragen de titels der werken zijner
Bibliotheek, volgens den lateron Catalogus, vele blijken.
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dat ruime veld der wetenschap af te dwalen, en al zijne
oefeningen niet dienstbaar te maken en terug te brengen
tot den kring, waarin hij zich bewoog, en tot verheldering der kennis van de instellingen van zijn vaderland,
aan hetwelk hij met eene onbegrensde liefde gehecht was.
Die liefde alleen kon en moest hem bezielen, om zich
daarvoor zóó vele opofferingen te getroosten , als hij gedaan heeft, en waartoe hij eenmaal, onder andere omstandigheden , zou worden geroepen, als het van hem de
vruchten zou vorderen van zoo veel vlijt en inspanning.
Een duurzaam gedenkteeken daarvan heeft liij nagelaten
in zijne voortreffelijke uitgave van de Oude Friesche Wetten
en in zijne helder geschrevene Verhandeling over het Stemrecht in Friesland / geschriften, waarover wij nader zullen
spreken, als wij de schets hebben voltooid van zijnen
levensloop, waarvan wij den afgebroken draad nu weder
willen opvatten.

Gedurende de eerste tien jaren van zijn Notarisschap
bleef hij de steun zijner zeer beminde moeder in haren
weduwlijken staat. Want niet voor den jare 1762 trad hij
in het huwelijk met Mej. J E L T J E VAN DBB F E E N , uit

een

deftig geslacht in deze stad, welken echt hij mogt gezegend
zien met eene dochter en twee zonen, die zijn huiselijk
geluk verhoogden en zich later de eer van zijnen geachten
naam waardig betoonden. Toen ten jare 1775 het » P r o » vintiaal Krijgsgerechte der Friesche en Nassauwsclie Ee» gimenten" bij Staatsresolutie opgeheven en vervangen
werd door een Krijgsraad, ontving WIEEDSMA op nieuw
een blijk van vertrouwen door de benoeming tot Auditeur
Militair, ofschoon het getal gegradueerde regtsgeleerden
toen zóó groot was, dat er in Friesland niet minder dan
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ruim 80 Advokaten bestonden, door den Hove geadniitteerd 10).
In weerwil van de hierdoor vermeerderde werkzaamheden, zette hij toen met ijver de moeitevolle bewerking van
de Oude Friesche Wetten voort, en mogt hij het genoegen
smaken het eerste stuk in 1783 en het tweede stuk in
1788 het licht te doen zien. Wáárom de beloofde uitgave
van een derde stuk niet is tot stand gekomen, blijft altijd
een raadsel. Dat de staatkundige beroeringen der toenmalige en volgende jaren hierop van invloed zijn geweest,
is een bloot vermoeden, hetwelk echter daardoor wordt tegengesproken, dat WIEKDSMA den schijn gaf van zich buiten alle partijschap te hebben gehouden. Als een wijs man
zag hij het broeijen en woeden der staatkundige verschillen
vóór en in 1787, doch nam daaraan in het openbaar geen
deel. En nogtans was hij door zijne betrekkingen en bekwaamheden eene belangrijke steun en hulp van vele aanzienlijke personen, die het gezag van het Huis van Oranje
hielpen handhaven. Hij, die beter dan iemand den aard,
maar ook de misbruiken der toenmalige staatsregering
kende; — hij, die in 1791 vereerd werd met de benoeming tot Secretaris der Curatoren van 's Lands Hoogeschool

te Franeher, waardoor hij met de geleerde wereld naauwer
in betrekking kwam; — hij hield zich rustig bij het waarnemen van zijn gewigtig ambt en bij het beoefenen van de
geliefde wetenschap. Evenwel, wat hij met de kennis van
dat ambt van Notaris en met zijne bekwaamheden toen
voor zijn vaderland nuttigs kon doen, — dát heeft hij gedaan. Nadat de gemoederen eenigzins bedaard waren,
schreef hij in 1792 eene Verhandeling over het Stemrecht in
(10) Vermoedelijk was hij in die betrekking uitgever van de Verzameling van Stukken betrekkelijk de gehoudene hesoignes over de Militaire
Jurisdictie in de Provintie, van Vriesland, in 1784 bij JOH. SEÏDEL te Leeuwarden uitgegeven.
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Friesland. Vele der klagten over de misbruiken in het
staatsbestuur waren toch gerigt tegen dit onderwerp, de
grondslag der uitoefening van het gezag in de » represen» tative Volks-regeering" dezer provincie. En daarover
uit ondervinding en studie licht te verspreiden tot wering
van die misbruiken, tot wegruiming van klagten en alzoo
tot bestendiging van den aangevochten Staat — ziet, dit
was een vaderlandsch doel, zijner waardig.
't Was echter buiten zijne magt, om door goede bedoelingen, geleerdheid en schranderheid de duurzaamheid van
het staatsgebouw te verzekeren. Terwijl hij voortging zijne
rusturen te besteden met het bestendig lezen en overdenken van geschiedschrijvers en wijsgeeren, waardoor hij
zich eene ongemeene kennis van wetgeving en staatsregt
verwierf, zag men den vijand naderen, die dat staatsgebouw zou sloopen. Om dit te verhoeden, wilden de Friesche regenten nog ééne poging wagen, en WIEKDSMA werd
in het begin van 1795 geroepen, om Secretaris te zijn van
het Gezantschap, dat van Staatswege naar Overijssel werd
gezonden, om, ware het mogelijk, met den Generaal der
naderende Fransche legermagt over liet herstel van den
vrede te onderhandelen. Vruchtelooze poging! De Staat
viel. De meeste Staatsleden vlugtten. Vele ambtenaren
werden ontzet en vervangen. — WIEEDSMA bleef echter,
hij bleef zelfs Notaris en Auditeur beide, voorloopig
ook nog Secretaris van Curatoren der Akademie, en ontving daardoor zeker een blijk van eerbied en hulde van
hen, die in de omwentelingskoorts zoo véél vernielden of
verdreven wat vroeger achtenswaardig was, en die hem,
den algemeen geachten Frieschen SALOMO , ontzagen, ofschoon zij zijnen vermogenden invloed kenden, en het
konden, ja moesten weten, dat hij nooit een vriend of
voorstander kon zijn van de door hen verkondigde overdrevene Volkssouvereiniteit, » Hij was, zegt een tijdge-
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» noot, te schuldeloos en te eerwaardig dan dat eene
» partij hem had kunnen krenken (11)." Maar meer nog.
Geene twee maanden verliepen er na de omwenteling, of
hem gewierd eene uitnoodiging van de nieuwe Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden uit 's Gravenhage, orn

een M i l i t a i r S t r a f w e t b o e k zamen te stellen. Men
verlangde de straffen, welke den krijgsman wegens misdrijven en overtredingen opgelegd moesten worden, bij een
Wetboek geregeld te zien, en, op aanbeveling van hen,
die 's mans verdiensten kenden, droeg men de volvoering
van dien arbeid onzen WIEEDSMÂ op. Hij, het bekng
des vaderlands boven partijzucht stellende, weigerde niet
aan deze opdragt te voldoen. Liever wilde hij verschoond
blijven van eene andere taak, aan hem kort daarna met
zes andere uitstekende regtsgeleerden opgedragen, om een
B u r g e r l i j k en S t r a f w e t b o e k v o o r de p r o v i n c i e F r i e s l a n d te ontwerpen, omdat hij twijfelde, ja
vooruitzag, of die zaak ooit tot een goed einde zou kunnen worden gebragt.
Immers, terwijl hij met het Militair Strafwetboek bezig
was, beroerden de burgertwisten Friesland meer dan eenig
ander gewest. Er was een hevige strijd tussclien de moderaten of federalisten, die liet gezag in handen hadden
en de provinciale zelfstandigheid wilden handhaven, en
de hevige revolutionairen, die, door Hollandsclie zendelingen aangevuurd, Frieslands onvoorwaardelijke toetreding
tot de Nationale Conventie wilden doordrijven. Nadat
deze laatsten zich tot een Committé van herstel (later door
velen een Committé van de hel genaamd) vereenigd hadden, gelukte het hun op den 26 Januarij 1796 zich met
geweld meester te maken van het gezag (12). Al de Ke(11) Dit getuigt NiEBTJHK van hem. Zie achter.
(12) C. VAN DEK A A , Geschiedenis van den jongst-gaëiruUydaii Oorlog ,
Amsfc. 1804, I V 422 "bevat een uitvoerig verhaal van deze beweging.
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presentanten, die zich niet met de vlugt redden, werden
door dat schrikbewind gevat en op het Blokhuis gevangen
gehouden. Anderen, van wier trouw aan het vorige bewind men zich meende verzekerd te houden, volgden later.
Onder dezen behoorde ook de brave en geleerde WIERDSMA, en wel om geene andere reden, dan omdat men
vreesde, dat hij de gematigde partij door zijn raad en
beleid zoude bijstaan. — 't Was op den laten avond van
den 2 Pebruarij, toen hij zich reeds ter ruste had begeven, dat de bijna zeventigjarige grijsaard, die zich nimmer
vóór eenige partij had verklaard, van zijn bed geligfc —•
en, als het onschuldig slagtoffer van partijwoede, binnen
de muren van het Blokhuis opgesloten werd (13). Ook
hier gedroeg hij zich als een wijze. Hij beklaagde zich
niet bitter over het hem aangedaan geweld, maar betreurde
de rampen van zijn geliefd vaderland; terwijl hij meer
geneigd was om de beleefdheid van den cipier te prijzen
dan om uit te varen tegen de bewerkers van de burgerlijke beroeringen.
Zijn geest, altijd vrij en onafhankelijk, liet zich echter
door dezen tegenspoed niet binden of ter nederslaan. Hij
hervatte hier den aangevangen arbeid aan het Wetboek,
(13) Ten aanzien dezer gevangenneming verhaalt de overlevering liet
volgende voorval. Aan het hoofd der burgers, met die taak belast,
bevond zich zekere lievige patriot ROSBMA, die op stonten toon de
inwilliging weigerde van het verzoek des grijsaards, om in zijn bed te
mogen blijven en den volgenden morgen vrijwillig naar het blokhuis te
gaan. Te vergeefs, hij was verpligt op te staan en de schaar te volgen.
Toen WIBRDSMA zich eenige jaren later, tor zake het Wetboek, in 's Gravenhage bevond, werd op oen winteravond iemand bij hem aangediend,
die vernomen had, dat daar een ITriesch heer woonde, van wien hij
eenige ondersteuning kwam vragen in zijn verarmden staat. Dit was de
zelfde KOSEMA, die niet weinig schrikte, toen hij in dien landgenoot den
achtonswaardigen WIEEDSMA herkende. In weerwil ook bij dezen de
herinnering aan het vroeger gebeurde levendig werd, nam hij deel in
's mans lot en weigerde hem de verzochte ondersteuning niet.
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dien hij nu zelfs kon bespoedigen, omdat hij in deze afzondering niet, zoo als te huis, van liet werk afgeroepen
werd door lieden, die hem dagelijks over hunne belangen
kwamen raadplegen. En werkelijk, op den zelfden dag,
waarop hij in vrijheid gesteld werd (den 11 Februarij) (14),
had hij een arbeid voltooid, welke, in 1799 door het
Wetgevend Ligchaam der Bataafsche Republiek goedgekeurd en als wet afgekondigd, gedurende elf jaren kracht
van wet behield en ook later, van 1813 tot 1815, zulks
op nieuw erlangde (15).
(14) Dit ontslag, een gevolg der tegen-omwenteling, in een Extra
Leeuw. Cour. met opgewondenheid verhaald, is in MS. Aantt. van Schepen ROELOF STOKM van dien tijd vermeld in deze woorden: „ 1 1 Febr.
„ te half een uur is een detachement jagers, ruiters en voetvolk naar
„ het Blokhuis gegaan, en hebben al de gevangene Representanten daaraf
„ gehaald, alsmede de Auditeur P. WIERDSMA, en in statie naat het
„ Landslmis gebragt, waarna zij en al de gevlugten in hunne vorige
„ posten hersteld zijn. Het Committé van herstel is uit elkander gegaan,
„ gevlugt en deels gevat." Zie ook ROGGE , Geschied, der Omiventel.
bl. 614.
(15) Zie Staatsblad van 1813 N°. 19, 1814 N s . 85, 1815 N°. 26.
Deze arbeid van WIEKDSMA is loffelijk vermeld in de Dissertatie van
M1"1 JOH. ALB. TEN HOLTE, over de regtsvordering in militaire strafzaken
(Gron. 1838), blz. 18, op deze wijze:
„ Toen op het einde der 18e eeuw onnoemelijk vele vonnissen over
„ het militaire regt, altijd vermeerderd, eene ruwe ea onhandelbare massa
„ van wettelijke voorschriften hadden doen geboren worden, die in de
„ eene provincie opgevolgd en in de andere nagelaten werden, word
„ eindelijk op den 26 Junij 1799 een algemeen Wetboek van Militair
„ regt tot Wet verheven door de Publicatie van het Uitvoerend Bewind
„ der Bataafsche Republiek, betreffende de invoering van het Reglement
„ van Krijgstucht of Crimineel Wetboek voor de Militie van den Staat,
„ Dit Wetboek was, zoo als ik wel eens vernomen heb, ontworpen
„ door den beroemden Ifrieschen Regtsgeleerde PETKDS WIERDSMA ,
v die, in deze bewogen dagen om zijne staatkundige gevoelens in den
„ kerker geworpen zijnde, gezegd wordt, dien ledigen tijd besteed te
„ hebben aan het opstellen van dit Wetboek. Maar, hoeveel uitne„ mends dit Wetboek ook bevat, het eigenlijk militair strafregt is daar„ in met de regtsvordering ondereen gemengd. Nogtans kan men niet
,5 ontkennen, dat zijne voorschriften een geest ademen, gegrond op
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Nog vóór hij ondervond, dat hij deze zijne moeite niet
te vergeefs besteed had, werd hij den 14 November 1798
weder opgeroepen, om met 16 andere regtsgeleerden uit
geheel Nederland een Burgerlijk

en Strafwetboek voor de

Bataafsche Republiek te ontwerpen. Hoewel der partij niet
toegedaan, die toen het roer van staat hield, wilde hij
echter, omdat hem de toenmalige stand van zaken mishaagde , niet weigeren, om zijne diensten ten nutte des
vaderlands te besteden, maar nam hij ook deze moeijelijke
taak bereid vaardig op zich, en kweet zich daarvan voorbeeldig. Want van den tijd der eerste zamenkomst af,
was hij een der ijverigsten, en verwierf hij zich door werkzaamheid en scherpzinnigheid den hoogsten lof zijner medewerkers, Niet alleen had hij den arbeid voor zijn gedeelte
altijd bij tijds gereed, maar ook zoo naauwkeurig bewerkt,
dat de meest ervaren mannen hem als een verdienstelijk
regtsgeleerde leerden kennen. De hoofdstukken over het
erfregt en het huwelijk heeft hij zorgvuldig behandeld en
geredigeerd. Aan andere belangrijke gedeelten van het
regt, als : de voogdijschappen , verbindtenissen , verzekeringen en het wisselregt, door andere leden bewerkt, bragt
hij gewigtige opmerkingen en wijzigingen toe» Hoewel
deze arbeid geen gevolg gehad heeft en er later een Wetboek , meer op den leest van het Fransche regt geschoeid,
is ingevoerd, hebben allen, die aan die taak zoo ijverig
deelnamen, aanspraak op de vereering hunner landgenooten.
Ook vervolgens zag WIEBDSMA zich dikwijls in de gelegenheid gesteld om hulp en raad te geven aan hen, die,
„ eene kennis van algemeen strafregt, zoo als toen nog zeldzaam gevon.„ den werd."
Vertaald medegedeeld door den Heer PBTBTTS WIEKDSMA SCHIK , Jur„
Utr, Doctorandus te Leiden, oudsten achterkleinzoon van WIERDSMA.
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zoowel in het staatkundige als kerkelijke, tot het bestuur
van zaken waren geroepen. Bepaaldelijk deed hij dit als
lid eener door het Staatsbewind benoemde Commissie, belast, om, ingevolge art. 63 van de nieuwe staatsregeling
voor het Bataafsche Volk van 1801, een ontwerp in te
dienen van den voet en de inrigting van het Bestuur van
dit Departement (16). Zonder twijfel zal hij zich van dien
last weder voortreffelijk hebben gekweten, en zal het daaraan zijn toe te schrijven, dat hij bij de vestiging van dit
nieuwe Departementaal Bestuur, op den 21 Junij 1802,
benoemd werd tot deszelfs Secretaris (17). Had hij die
betrekking verdiend om zijne bekende bekwaamheden, waarvan men gaarne partij wilde trekken, — zij werd hem
tevens opgedragen uit achting voor zijn karakter en zijne
wijsheid; daar men hem bij voorkeur geschikt achtte, om
tusschen leden van zeer uiteenloopende gevoelens, waaruit
dat Bestuur was zamengesteld, den vrede en de eensgezindheid te bewaren. Eene moeijelijke taak voorzeker,
waaraan hij, die zich ongaarne met het bijleggen van twisten bemoeide, maar zich strikt binnen de grenzen van
zijnen werkkring bepaalde, niet altijd kon voldoen.
Als wij bedenken, M. H. dat WIEBDSMA. deze moeijelijkste van alle administrative betrekkingen gedurende vijf
jaren (van 1802—1807), en dit zoowel onder het Staatsbewind als onder het Raadpensionaris- en Koningschap,
heeft waargenomen; dat er in dien tijd, onder zulke bezwarende omstandigheden, zeer vele provinciale belangen
zijn geregeld en op een goeden voet gebragt (18); dat hij,
(16) Verzameling van Placaaten, VI 19.
(17) Als boven, VI 209.
(18) Bewijzen daarvoor zijn cle talrijke Reglementen door het Depart.
Bestuur in die jaren uitgevaardigd en welligt meest alle door WIEKDSMA,
kort en helder, gesteld, als op: liet Dep. Bestuur, op do Gemeentebesturen on Gi-eregten, op het Schoolwezen, de Verveeningen, do Dorpreg-
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die te gelijker tijd Notaris was e n , als adviserend regtsgeleerde, de vraagbaak aller ingezetenen bleef, den roem
verwierf van deze betrekking met den grootsten ijver en
trouw te hebben waargenomen, en dat alles terwijl hij
den ouderdom van tusschen de 70 en 80 jaren bereikt
had, — dan staan wij waarlijk verbaasd over de geestkracht, waarmede deze uitstekende man zich aan de behartiging van de openbare belangen zijns \7aderlands wijdde.
E n hij deed dit, blijkens de uitkomst, met opoffering van
zijn bijzonder belang. Zijn hart mogt daarvoor voldoening
smaken in het bewustzijn van nuttig te wezen voor de
maatschappij, — de algemeene hoogachting zijner landgenooten mogt hem eene streelende belooning zijn voor zoo
veel inspanning: — aangenaam zal hem bovendien de openbare erkentenis geweest zijn, welke hij in 1804 mogt ontvangen van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, die hem tot Lid benoemde, en in 1806 van
Koning LODEAVIJK [NAPOLÉON. Bij besluit van den 16
Julij van dat jaar zag hij zich benoemd tot Raad-extraordinair voor de zaken van wetgeving, onder den titel
van Staatsraad in buitengewonen dienst voor de Sectie van Wetgeving en Algemeene Zaken; en de Vorst bekroonde deze
gunst door hem den 13 Februarij 1807 te benoemen tot
Ridder van de Koninklijke Orde van Holland, toen die orde
met zoo veel luister werd ingesteld. Deze Avelgepaste hulde
aan zijne verdiensten werd weinige maanden daarna (8 Mei)
achtervolgd door het Koninklijk besluit, waarbij hem wel
de rust van zijne zwaarwigtige betrekking van Secretaris
werd gegund, doch dat hem tevens verder aan het P r o vinciaal Bestuur verbond door eene benoeming tot Assessor

ters, de Districts- en Dorps-Ontvangers en van de Moroeiien, cle stemmingen van Kerk- en Armvoogden, de Salarien der Advokaten en/,
enz., alle in de Verzameling van Placaaien voorkomende.

II. N. B.

2
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van den Landdrost in Friesland(19); eene betrekking, waarin
de bijna tachtigjarige man nog vier jaren lang voor zijn
vaderland werkzaam was, en waaraan hij zich eerst toen
onttrok, toen dat vaderland ophield zelfstandig te bestaan
en bij Frankrijk werd ingelijfd. Doch ook WIEEDSMA'S
loopbaan spoedde ten einde. Lang waren zijn ligchaam en
geest tegen de menigte zijner werkzaamheden bestand geweest; eindelijk hadden deze zijne krachten dermate ondermijnd , dat, toen de beroemde reiziger BABTHOLD
GEORG NIEBÜHE hem in 1808 een bezoek bragt, althans
zijn geheugen reeds in een staat van afneming verkeerde (20). 82 jaren en ruim 3 maanden levens werden hem
gegund, daar hij in den nacht van den 31 December 1811
van hier scheidde, om het leven van den geest voort te
zetten in eene volmaaktere wereld. Weinige dagen later
werd zijn stoffelijk deel bij zijne, drie jaren te voren overledene, echtgenoote begraven te Beetgum. Zijne Bibliotheek,
welke, volgens den nog aanwezigen Catalogus, een spiegel
was van de rigting zijner studiën, is in Junij 1813 alhier
met zijne Schilderijen en Handschriften verkocht, hoewel
de laatste door de familie meerendeels zijn ingehouden en
als een voorvaderlijk kleinood nog worden bewaard. Eene
lijst dezer stukken, op verzoek der familie voor eenige
jaren door mij opgemaakt, zal ik als Bijlage hier achter
voegen.
(19) Verzameling van Placaaten, IX 29.
(20) Zie Nachgelassene Schriften B. G. NIEBUHK'S nichtphilohgischen
Inhalts, Hamburg, 1842, S. 213, vertaald medegedeeld door Mr. J. DIBKS
in de Prov. Friesche Courant van 1844. „ Hoe gaarne (zegt hij) bevond
,, ik mij in het kleine bezoekkamertje van den grijsaard, met de witte
„ met kleine schilderijtjes versierde wanden en het ouderwetsch huisraad,
„ waar hij, in zijnen arbeid begraven, stil en onbekommerd zjjn nuttig
„ en opgeruimd leven had doorgebragt."
Dit vertrekje was uitgebouwd in den tuin van het huis Wijk E, No. 42
op de Nieuwestad, op den hoek der Ipe-brouwerssteeg. Zie GeschiuUcSeschrijv. van Leetwarden, II 43.
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Ziet daar, M. H. U eenvoudig verhaald wie en wat
voor Friesland is geweest. Hebben wij
gezien, hoe hij de in hem gelegde goddelijke vonk ontwikkeld en zich zelven gevormd heeft en door de omstandigheden gevormd werd, om lang ten openbaren nutte
•werkzaam te kunnen zijn, — wij konden tevens opmerken,
hoe hij, die evenzeer door een edelen inborst als door bekwaamheden schitterde; die evenzeer door eene ingetogene
levenswijze als door zucht om met de meeste bereidwilligheid anderen met raad en daad bij te staan, aller hoogachting verwierf, den eernaam van den Frieschen Salomo
mogt verdienen. J a , de geleerde NIEBUHR getuigde van
hem, » dat men hem letterlijk het orakel der provincie
» kon noemen: want zoo lang oude regten en privilegiën
» golden, even zoo lang was WIERDSMA steeds de uitleg» ger van alles ouds en verborgens." En de Hoogleeraar
S. GRATAMA, voorzeker een bevoegd beoordeelaar, voegde
bij zijnen lof van WIERDSMA de verklaring: » dat hij zijns
» gelijke in de regtsgeleerde praktijk niet had gekend." (21)
Ook de Hoogleeraar C. J. VAN ASSEN gaf hem deze loffelijke getuigenis, dat hij, » alhoewel noch Advocaat, noch
» Eaadsheer, noch Hoogleeraar, echter, wegens zijne diepe
» en wijsgeerige kennis in al de deelen der regtsweten» schap en schrandere toepassing hiervan op geheel het
» maatschappelijk leven en andere groote verdiensten, het
» beeld van den echten Jureconsult vertoonde, en eene
» afzonderlijke lofrede zou verdienen." (22)
PETRUS WIERDSMA

(21) In de Oratio de Hennodoro Ephesio ve.ro XII tabidarum auctor e,
Gron. 1817, 6.
(22) Zie • zijne belangrijke beoordoeling van DE W A I ' S Oratie in DEN
TEX en VAN HALL , Bijdragen tot Megtsgel. en Wetgev. 1826 N°. 1,
bl. 84 en 87; alsmede DE WAL'S Antwoord in N°. 3 , bl. 409. — Ook
M r - T. VAN DEK FEEN, Advokaàt te Amsterdam, gaf in 1839 in de Voorrede van zijn Repertorium op het Ned. Wetboek van Burg, Regtsvordering,
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Zeldzaam toch gaan uitstekende bekwaamheden met zoo
vele deugden en voortreffelijke hoedanigheden gepaard als
hij ten toon spreidde. Die zamenstemming van verstandelijke en zedelijke krachten en hare gepaste aanwending tot
een waardig doel, — deze wijsheid was het, welke zijne
tijdgenooten in hem vereerden.
Die wijsheid werd in zijn karakter nog veredeld door
eene zeldzame regtschapenheid of humaniteit: die bekoorlijke eigenschap, welke wij zoo gaarne geneigd zijn te
vereeren, waar wij ze ook aantreffen. Wij merken deze
vooral op in de redenen, welke hem aanspoorden de Verhandeling over het Stemrecht uit te geven. Door den tijd en
bij nadere beschouwing had hij omtrent dit onderwerp
andere begrippen verkregen dan hij vroeger, in onderscheidene Deductien, op naam van belanghebbenden gedrukt , verdedigd had; en nu, de gevoelens van anderen
evenmin als zich zelven sparende, deelde hij zijn licht
mede, in de hoop van daardoor de voorname oorzaak,
waaruit zijne misvattingen geboren werden, bij anderen te
zullen wegnemen. Doch die gansche verhandeling, door
VAN HALMAEL altijd » WIEEDSMA'S gouden boek" genoemd,
omdat zij van eene verwonderlijke kennis van het Friesche
Staatsregt getuigt, i s , ook wat den vorm aangaat, een
gedenkteeken van degelijke en volledige bewerking zoowel
als van helderheid, gemakkelijkheid en duidelijkheid van
voorstelling, en niet minder van een beknopten en ronden
stijl. Ook daarin blonk zijne wijsheid uit, dat hij, immer
de beste middelen en den kortsten weg tot zijn doel kiezende, alles als overtollig vermeed, wat niet ter zake diende,
zonder iets te verwaarloozen, wat geschikt was, om de

bl. xix eene eervolle vermelding van de diepe regtskennis en uitgebreide
geleerdheid van zijnen Oom, wiena teregtwijzingen hij met dankbaarheid
vermeldt.
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' zaak op te helderen of te bevestigen, zoodat schranderheid
en gezond verstand den rijkdom zijner denkbeelden altijd
binnen de juiste perken hielden.
Heeft WIERDSMA door dit geschrift, het éénige dat hij
met zijnen naam uitgaf, zijn vaderland aan zich verpligt, —
nog meer heeft hij dit gedaan door een anderen, veel meer
omvattenden arbeid, welke van zijne regtskennis en taaien oudheidkunde een niet minder waardig gedenkteeken
is , en welke ik ten slotte afzonderlijk wilde beschouwen,
ten einde zijne verdiensten jegens de JFriesclie geschiedenis, oudheid- en taalkunde, voor zoo veel mij mogelijk
is, bepaaldelijk in het licht te stellen.

Dat de Friezen, ondanks de wisselingen, welke de volken van Europa ondergingen, hun land en volkskarakter,
hunne taal, vrijheid en volksbestaan zoo vele eeuwen lang
mogten behouden, werd algemeen als eene groote merkwaardigheid in de geschiedenis aangemerkt. Eene der
oorzaken van dat behoud en een der kenmerken van dit
volksbestaan was het bezit van eigene Wetten. Met fierheid waren zij er immer op gezet, naar eigene inzettingen,
door eigene regters en overheden bestuurd te worden;
terwijl (vóór het tijdperk der verbastering) hunne vrijheid
voor een groot deel daarin bestond, dat ze slaven waren
van de wet.
De oudste dezer wetten is de Lex Frisionum, bevattende
voor het geheele Friesche rijk, tussclien de Schelde en
den Wezer, op grond der alleroudste volksgewoonten,
waarvan sommige misschien reeds ten tijde der Romeinen
voor regt golden, meest strafbepalingen op overtredingen
en misdaden. Deze aloude herkomsten en regten werden
vermoedelijk onder of op bevel van Keizer KAKEL den
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groote in het laatst de^ 8e eeuw bijeengebragt, in schrift
gesteld en met eenige bijvoegsels van Frankischen en Christelijken oorsprong vermeerderd. Later werden er nog
eenige uitspraken der Wijzen bijgevoegd.
Van deze oudste en algemeene Friesche Wetten, in het
latijn geschreven, bezat Jr. UPCO YAN BUBMANIA een
Handschrift, hetwelk in 1617 voor het eerst werd uitgegeven en met aanteekeningen voorzien door den geleerden
SIBBANDUS SICCAMA van JBolsward, wiens tekst werd overgenomen door CHB. SCHOTANUS in zijne Beschrijvinge van
Frieslandt, van 1664, fol. 23. In Duitschland vond dit
oude Friesche Wetboek van vóór KABEL den groote zóó
veel bijval, dat daarvan drie uitgaven verschenen, bezorgd
door HEEOLDTJS, LINDENBBOGIUS en GEOEGISCH. Al
deze vijf uitgaven werden geraadpleegd en met oordeel
gevolgd bij gelegenheid der zesde uitgave, waarmede in
1768 het Vriesch Charterboek werd geopend, begeleid door
eene vertaling van den Leeuwarder Rector MEINABDUS
TTDEMAN. Het gebrek van bijgevoegde aanteekeningen
werd vergoed door uitvoerige historische en taalkundige
beschouwingen en vergelijkingen van dit Wetboek met
andere, welke een groot gedeelte vullen van het geleerde
voorberigt van het eerste deel van het Charterboek (23).
Er was evenwel nog een tweede en later Wetboek,
waarop ik uwe aandacht nader wilde vestigen, en dat niet
met het genoemde verward moet worden. In latere tijden,
toen het zuidelijk gedeelte van Friesland van het geheel
was afgescheurd en het noordelijk deel zijne vrijheid hand(23)
„ zigten zeer hoog te waarderen," de voortreffelijke Verhand. van HALSEMA, in het 2 e dl. der Werken van het Groninger Genootsch. 1778,
bl. 46, 144 enz. Later is deze Lex Frisionum, of dit oudste en algemeene Wetboek der Friezen, door GAKTHEB, GAUPP, VON BICHTHOFEN,
MEKCKBL en DE WAL op nieuw uitgegeven.
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haafde door het Verbond der Zeven vrije Friesche Zeelanden; toen het Frankische gezag hier allengs was verminderd , en bij meerdere maatschappelijke ontwikkeling
zich andere behoeften en belangen deden gelden: toen
was het, dat elk Zeeland, of zelfs gedeelten daarvan, eigene
Landregten in de volkstaal ontwierp, welke, ten deele
naar de Leæ Frisionum gevolgd en uit de Capitularia of
latere Frankische wetten aangevuld, echter niet in strijd
mogten zijn met de algemeene bepalingen of volkswillekeuren, in de vergaderingen bij den Opstalsboom vastgesteld; terwijl ze alle gegrond waren op de privilegiën, door
Keizer KAKEL aan de Friezen geschonken. Uit het naburige Groningen zijn alzoo de Landregten van Hunsingo
(1252), Fivelgo, Oldambt, Reiderland, Vredewold, Langewold
enz. bekend. Uit het Overeemsche zijn het Emsiger Landregt van 1312, het Asegaboeh der Rustringers en de brieven
der Broekmannen de voornaamste. In het tegenwoordige
Friesland, tusschen het Flie en de Lauwers, dat uit Oostergoo en Westergoo, of het 2e en 3 e benevens een gedeelte
4e Zeeland was zamengesteld; in dit gedeelte, dat immer
de kern was en bleef van den ouden rolksstam, hier had
eene veel grootere verzameling van regten kracht van wet,
welke uit niet minder dan 17 deelen was zamengesteld,
bevattende, behalve het Landregt, nog de Keuren van
MAGNUS, 17 Kesten, 24 Landregten, 8 Doemen, 6 Wenden , het Zeend- of Kerkelijk regt de manier van procederen enz„ alsmede het Keizer KuDOLPHUS-boek. Het
daarvan nog aanwezige Handschrift voert ten titel: Jus Municipale Frisonum. Den eersten druk, welke Jr. HIDDE CAMMIKGHA, Pastoor te Dohkum en Anjum en jater te Leeuwarden, daarvan omstreeks 1484, op zijne eigene pers liet
vervaardigen, heeft men tot titel gegeven: It Rjuechtioeck
fen alre frya Freezena (of) Freeska LandrjuecM. Andermaal
liet SCHOTANTJS ook dit afdrukken in zijne Beschrijving
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van Frieslandt, van 1664, fol. 36, en gaf het tot titel: Het
Corpus der (Westerlauwersche) oude Friesche Rechten.
Toen nu in 1765 de uitgave zou worden ondernomen
van het Vriesch Charterboek was niets natuurlijker dan het
voornemen, om achter de Leæ Frisionum te laten volgen:
het » Corpus der Vriesche Wetten in de oude Landtale
» geschreven," zoo als het in het voorloopig Kegister werd
aangekondigd. Men wilde daarbij den tekst volgen van
den druk van Heer H I D D E CAMMINGHA en eene vertaling
daarbij voegen, welke bezorgd zou worden door M>NICOLAAS T H O L E N , Advocaat en medebewerker van het
Charterboek, en ADRIANUS HERINGA , Med. Doctor te
Leeuwarden, door zijne kritische opmerkingen omtrent
eenige, meest Grieksche, schrijvers gunstig bekend (24).
D a n , hoe hoog de Baron THOE SCHWABTZENBERG ook
was ingenomen met » dit overheerlyk kleynood van uit» steekende waarde," hij werd toen tot de uitgave niet
in staat gesteld, en moest in de Voorrede van het Charterboek betuigen, dat de moeijelijke en zware arbeid der
bewerkers slechts ter helft was voltooid , zoodat hij uitzigt gaf, het in een volgend deel te zullen opnemen,
Dan ook dit is niet geschied, en was hij verpligt in de
Voorrede van het tweede deel te berigten, dat het ontijdig
overlijden van Dr. T H O L E N dien arbeid vertraagd had.
De hoop, dat Dr. HERINGA dien zou voltooijen, om het
laatste deel daarmede te versieren, bleef hem enkel over;
doch ook deze werd door diens ligchaamszwakheid ver-

("24) Dit werk, getiteld: Observationuin Griticarum liber singularis in
quo passim veteres Auctores Graeci maxime, emendantur, verscheen te
Leeuwarden in 1749 en eene nieuwe uitgave in 1761. Het wordt met
lof vermeld door RUHNKENIUS en VAN KAMPEN , Geschied, der Ned. Letteren, I I 261. De rijke Bibliotheken van hem en zijn zoon VOLKBKT,
waarin zich ook belangrijke Friesche Handschriften bevonden, werden in
1798 to Leeuwarden verkocht.
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ijdeld, zoodat de Oude Friesche Wetten in het Vriesch
Charterboek niet werden opgenomen.
Het is hoogst vermoedelijk, dat de Baron THOE SCHWARTZENBERG na het rampspoedig overlijden van Dr- THOLEN
tot de verdere uitgave van het Charterboek eenige hulp
heeft verzocht en genoten van onzen PETRUS WIERDSMA,
dien hij in genoemde Voorrede noemt: » een ervarenen
i> Rechtsgeleerden, ja eenen niet min kundigen Lievhebber
» van de Vaderlandsche Oudheden" (25). Hieraan en aan
de rigting zijner studiën was het welligt toe te schrijven ,
dat hij tot het besluit kwam , de bewerking van de Oude
Friesche Wetten op zich te nemen, en de vertaling, hem
door Dr- HERINGA ter hand gesteld, te vervolgen en te
verbeteren. Dit was een moedig en veelomvattend besluit: want naauwelijks is het te bepalen welk gedeelte van
dezen drieledigen arbeid de meeste moeite en inspanning
kostte. Eene e e r s t e en voornaamste zorg toch was de
zuivering en herstelling van den Oudfrieschen tekst, welke
in de beide drukken van CAMMINGHA en SCHOTANUS soms
geheel misvormd en onverstaanbaar was geworden, zoodat
eene vergelijking van beide onderling en met verscheidene
handschriften der bijzondere deelen, uit Codices van
EOORDA, DOUSA, EMMLUS en anderen, uiterst noodzakelijk was om het geheel te verstaan, in zamenbang te begrijpen en in zuiver Nederduitsch over te brengen. Dit
t w e e d e en belangrijk gedeelte van dezen arbeid, de vertaling, geeft een loffelijk getuigenis van zijne uitstekende
taalkennis, welke nog meer uitkwam bij de volbrenging
van het d e r d e gedeelte der taak: in de ophelderende
Aanteekeningen. Wie onzer stond niet dikwijls verwonderd over de helderheid zijner woordverklaringen , over
(25) Zie deswege myae Geschiedenis van het Charterboek, in het vorige
No. van dit tijdschrift.
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de juistheid zijner opvattingen, over de grondigheid zijner
navorschingen, als hij naar licht zoekt op een pad, waarop
hij toen (bedenken wij dit wel!) bijna nog door niemand
was voorgegaan (26).
Doch hebben die Aanteekeningen onschatbare waarde
voor de kennis en de verklaring van de Oudfriesche Taal —
nog meer belang boezemen ze ons in, wanneer we letten
op hare historische en juridische waarde, en op den schat
van kennis en schranderheid, welke hij daarin heeft nedergelegd. Al de toen bekende bronnen onzer geschiedenis maakt hij dienstbaar tot verklaring van de bijzondere
punten van het regt, en geeft van sommige, bijzonder van
de Ordalia, uitvoerige beschrijvingen, welke de wijze van
regtspleging onzer vaderen ons duidelijk voor oogen stellen. Het belang daarvan heeft hij verhoogd, door ze tevens
uit een regtsgeleerd oogpunt te beschouwen. Bijna elke
bepaling van het regt vergelijkt hij met die u'.t de wetten
van andere volken, van welke hij een twintigtal wetboeken
en landregten, benevens een aantal werken van derzelver
uitleggers aanhaalt, als zoovele bewijzen zijner uitstekende
geleerdheid. Gewis, WIERDSMA heeft zich door zijne
tekstzuivering, vertaling en toelichting van de Oude Friesche
Wetten een gedenkzuil gestichts geëvenredigd aan de » uit» steekende waarde van dit overheerlyk kleynood," dat
wij om deszelfs oudheid en merkwaardigheid vereeren s en
dat ook het nageslacht, door zijnen arbeid nog meer, zal
eerbiedigen (27).
(26) Zelfs HALSEMA had zijne voortreffelijke uitgave van het Hunsingoer Landrecht van 1252, in het 2e dl. der Werken van 't Gron. Genootschap, in 1778, niet van eene nederduitsche vertaling voorzien.
(27) In Duitschland werd de waarde van dit werk erkend door de
berigten, welke de Oostfriesche geleerde T. D . WIAKDA (met wien
WiBBDSMA later in briefwisseling kwam) daaromtrent mededeelde in de
Allgemeine Literarische Anzeiger, van 1789.
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Doch hoeveel schooner zou die gedenkzuil geweest zijn,
indien het hem had mogen gebeuren het gansche werk
naar het voorgestelde plan te voltooijen! Wel had hij het
eigenlijke Landregt der Friezen afgewerkt, doch het voornemen bestond om daarbij te voegen een Aanhangsel van
oude Friesche stukken, als het Keizer EuDOLPHtrs-boek
en andere, welke bij SCHOTANUS 25 kolommen beslaan,
waardoor hij meende, dat aan deze Wetten, in verscheidene opzigten, een aanmerkelijk licht zou worden bijgezet.
Doch hetgeen wij het meest betreuren, is de achtergeblevene breedvoerige Inleiding, waarin verscheidene zaken,
betrekkelijk den tijd, het verstaan en den aard dezer
Wetten, alsmede de eigenschap der Taal omstandig behandeld zouden zijn; een stuk, hetwelk misschien eene
even belangrijke verhandeling over den Staat en Regeringsvorm van ons Friesland ware geworden, als Mr- D. F . J.
HALSEMA in 1778 over die der Ommelanden had geleverd,
doch hetwelk evenmin vervolgd of voltooid is geworden.
Ofschoon hij intusschen in de gelegenheid was uit de
nalatenschappen van WERUMEUS , HALSEMA , HERINGA, en
anderen, heerlijke exx. van oorspronkelijke Oudfriesche
Codices aan te koopen; ofschoon hij zich bij voortduring
bleef wijden aan deze lievelingsstudie, en inmiddels ook
eene beschrijving van Friesland leverde in de Nieuwe Aardrijksbeschrijving, door den Heer W. E. DE PERPONCHER
(ütr. 1784) (28), — blijven wij altijd in onzekerheid verkeeren omtrent de redenen, welke de uitgave van het
(28) Volgens mondelinge mededeeling van mijn vriend Prof. Mr.
J. W. DE CEAKE ZOU deze schrijver ten behoeve van dat werk eene beschrijving van deze provincie verzocht hebben van BIJNHAKB Baron VAN
LTNDEN,*Grietman van Opsterland, die, hiertoe niemand beter in staat
keurende dan WIEKDSMA, aan dezen dit verzoek overdroeg, waaraan hij
op eene voortreffelijke wijze voldeed, vooral wat de Friesche Staatsinrigting betreft.
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derde stuk verhinderd hebben. Vermoedelijk heeft de toeneming van werkzaamheden in verschillende betrekkingen,
daarna de verhandeling over het Stemregt en later de omwenteling met hare gevolgen hem den draad van dezen
arbeid doen verliezen. NIEBTJHR getuigt bovendien, dat
het overlijden van den Raadsheer Mr. PETRUS BRANTSMA,
die hij zijn vriend en medearbeider noemt, in 1788, dien
indruk op hem had gemaakt, dat hij dien arbeid moede
was; ofschoon hij later gehoopt had, dat hun beider zonen
deze taak overnemen en ten einde brengen zouden, waarin
hij zich zeer teleur gesteld had gevonden (29). Welk aandeel de geleerde BRANTSMA in de bewerking gehad heeft,
is niet te bepalen; doch, op grond der berigten van den
Hoogleeraar ANNÆÜS I J P E I J , die WIERDSMA bijzonder
gekend heeft (30), van P. VAN MUSSCHENBROEK (31), van
Prof. DE WAL(32) en eigen onderzoek, schijnt het, dat
dit aandeel meer overleggende en raadgevende dan wel
medewerkende is geweest, en dat althans aan WIERDSMA
het grootste deel der Aanteekeningen en het beleid van
het geheel toekwam (33).
(29) Zie NiEBUim, Nachg. Schriften, 213. KLTJIT, Bist. der IIoll.
Staatsreg. V 30, noemt mede BRANTSMA, doch als gissing.
(30) Zoowel in zijn Patronaatregi, II Aant. 133, 137, 151, als in de
Geschied, der Berv. Kerk, IV Aant. 88 en Oudheden van het Gooregt en
Groningen, 190. Ook EPKEMA in zijne Aantt. op GYSBEKT JACOBSZ.,

190, noemt alleen WIEKDSMA.
f31) Dat Oistfriesche Landtrecht, Utr. 1810, Voorr. V.
(32) In voornoemde Oratie, 420.
(33)

M1"- PETKUS BKANTSMA, zoon van

GERAKDUS SAMUEL B. en

EVEKDINA VIGEEI, den 10 October 1751 geboren te Dolckum, had eene
korte, doch eervolle regterlijke loopbaan. Nadat hij zich te Leiden op
de regtsgeleerdheid had toegelegd, werd hij daar, bij gelegenheid der
viering van liet tweede eeuwfeest der Hoogeschool, in 1775, met bijzondere plegtigheid, of met den kap, tot Doctor in de beide regten bevorderd, na de verdediging van een proefschrift, ten betooge: „ dat het regt
„ van de Hooge Regering en van enkele burgers alleen ten gevolge dor
„ nalating van het gebruik niet verjaart." Reeds in 1778 werd hij benoemd tot lid van het Gron, Genoots. pro excolendo jure patrio, en
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Doch genoeg M. H. laten wij tevreden zijn met de
weinige, doch voortreffelijke geschriften, welke de ijver,
geleerdheid en wijsheid van WIERDSMA ons hebben nagelaten. Maken wij daarvan een vlijtig gebruik tot uitbreiding van onze kennis; trachten wij, als leden van het
Friesch Genootschap, door gezamenlijke werkzaamheid aan
te vullen, hetgeen hij onvoltooid heeft gelaten, en pogen
wij hem na te volgen zoowel in arbeidzaamheid als in
kunde en deugd. Zóó zullen wij de nagedachtenis waardig
vereeren van een man, van wien de Hoogleeraar D E W A L
kon getuigen: » Zoo iemand, dan heeft hij door zijn voor» beeld getoond, wat onvermoeide arbeid vermag, en
» daardoor tevens den weg gewezen, langs welken een
» sterveling den roem van een onsterfelijken naam kan be» reiken."

den 5 Januarij 1780 aangesteld tot Eaadsheer in het Hof van Friesland. Naauwelijks acht jaren mogt hij die betrekking vervullen, daar hij
reeds den 15 Decb. 1788 overleed, bij zijne eclitgenoote ANNA CATHABINA ODIMA VAN BKONKHOKST nalatende een zoon, die, den naam zijns
grootvaders dragende, later Eegter ter instructie te Leeuivarden was ei>
daar den 30 Maart 1823 overleed. Zie VAN DER A A , Bîogr. Woorclenh,
II 120O en de daar aangehaalde Schrijvers.
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HOOFDPUNTEN VAN HET LEVEN
VAN

PETRUS WIERDSMA.

1729, den 11 September te Leeuwarden gedoopt.
1749, Benoemd tot Procureur postulant bij het Nedergeregt der stad Leeuwarden.
1750, 16 Sept. Verkozen tot Lid van de Vroedschap der
stad Leeuwarden, waarin hij tot 1795, dus 45 jaren
lang, zitting behield.
1751, 18 Aug. Aangesteld en beëedigd als Notaris publicus.
Benoemd tot Voogd van het Nieuwe Stads-Weeshuis.
1762, 29 Julij. Getrouwd met Mej. JELTJE VAN DEE FEEN.
1775. Aangesteld tot Auditeur Militair van den Krijgsraad
in Friesland.
1783. Uitgegeven het Ie stuk der Oude Friesche Wetten
met Vertaling en Aanteekeningen, en in 1788 het
2e stuk.
1784. Bezorgd de Beschrijving van Friesland in de Nieuwe
Aardrijksbeschrijving, door W. E. DE PEKPONCHEK.
1791. Aangesteld tot Secretaris van HH. Curatoren van
's Lands Hoogeschool te Franéker.
1792. Uitgegeven de Verhandeling over het Stemrecht in
Friesland.

1795. Benoemd tot Secretaris bij het Gezantschap, door
de Staten van Friesland naar Overijssel gezonden,
om met den Generaal der Fransche legermagt over
het herstel van den vrede te onderhandelen.
1795, Mei. Uitnoodiging van het Bestuur der Bataafsche
Republiek tot het ontwerpen van een Wetboek van
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Militair Strafregt, den 11 Febr. 1796 voltooid en in
1799 uitgevaardigd.
1796, 2—11 Febr. Door eene partij der hevigste Patriotten als Staatsgevangene op het Blokhuis geplaatst.
1798, 14 Novb. Met 16 Nederlandsche Eegtsgeleerden belast met het ontwerpen van een Burgerlijk en Strafwetboek voor de Bataafsche Republiek.
1801, 6 Nov. Geraadpleegd over de regeling van het Landsbestuur in Friesland.
1802, 21 Junij. Aangesteld tot Secretaris van het Departementaal Bestuur van Friesland, en
1805 s 13 Aug. door den Raadpensionaris als; zoodanig op
nieuw benoemd, en waargenomen tot 11 Mei 1807.
1804. Benoemd tot Lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
1806, 16 Julij. Door Koning LODEWIJK benoemd tot Raadextraofdinair voor de zaken van Wetgeving, onder
den titel van Staatsraad in buitengewonen dienst voor
de Sectie van Wetgeving en Algemeene Zaken.
1807, 13 Febr. Door dien Koning benoemd tot Ridder
van de Koninklijke Orde van Holland.
1807, 8 Mei. Door den Koning benoemd tot Assessor
van den Landdrost R. L. VAN ANDRINGA DE KEMPENAER, en dit gebleven tot de inlijving in 1811.
1811, 3.1 Decemb. Overleden in den ouderdom van 82 jaren en bijna 4 maanden.
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PETRUS WIERDSMA,
Doctor in de Medicijnen, trouwde den 29 Augustus 1728
EMELIA of YMKJEN CLTJIRDA of KLUEKDA.

Sedert .1733 Lid der Vroedschap en sinds 1741 Schepen
der stad Leeuwarden, overleed hij den 16 Maart 1744.
Zij den 7 Maart 1776.
Kinderen:
1. PETRUS, die volgt.
2. DOUWE, gedoopt den 16 Mei 1732, overleden in
1757, als Med. Doctor. Zie hier achter.
3. NICOLAUS, gedoopt den 2 Januarij 1735. Den
29 Junij 1773 trouwde hij ELISAEETH W I G E R I , bij
wien hij den 20 Nov. 1782, toen hij Hopman was
der Schutterij, een zoon verwekte, PETRUS geheeten.
Hij stierf den 4 April 1812.
4. ROMBERTUS ANNIUS, gedoopt den 28 September 1736, werd in 1763 Drossard van Nuwland in
Noord-Bràband; gehuwd te Monster den 26 Dec.
1763 aan Freule MARIA FRANCISCA VAN BERESTEYN,
die den 29 Dec. 1806 overleed; hij in Oct. 1813 te
Geffen. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
5. THEODORUS, gedoopt den 11 October 1739.
Jong overleden.
6. Mr- THEODORUS KLUERDA WIERDSMA, gedoopt den 5 Februarij 1741, Advocaat in 1763,
Pensionaris van Leeuwarden, later Vrederegter, overleden den 4 Januarij 1827. Den 1 October 1766
was hij gehuwd met MARGARETHA HIDDEMA. Z. K.
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1. PETKUS WIEEDSMA,
gedoopt den 11 September 1729, sedert 1751 Notaris, in
1762 den 29 Julij getrouwd met JELTJE VAN DER F E E N ,
dochter van den Schepen TJITZE VAN DER F E E N ; zij was

geb. in Maart 1737 en overleed den 6 Febr. 1809; hij
den 31 Dec. 1811. Beide zijn te Beetgum begraven.
Kinderen:
a. EMILIA WIERDSMA, geb. den 26 Maart 1773,
getrouwd met Mr- DOMINICUS SÜRINGAR , Secretaris
van Opsterland te Beetsterzwaag.
b. Mr. PIETEE WIEEDSMA, geboren den 1 September 1776, Advokaat in 1796, in 1806 Procureur
Generaal en in 1838 President van het Provinciaal
Geregtshof van Friesland, overleden den 20 November 1846, na sedert den 3 Julij 1798 gehuwd te zijn
geweest aan JOHANNA ELISABETH WICHERS , geb.
den 6 December 1778, en overleden den 26 April
1856. De elf kinderen uit dit huwelijk volgen bij A.
e. Mr- J E N T J E DOMINICUS WIEEDSMA, geboren
den 16 Maart 1781, Notaris, Burgemeester en daarna
Wethouder der stad Leeuwarden, overleden den 29
Mei 1833, na sedert 23 Nov. 1806 getrouwd geweest
te zijn met ELISABETH CATHARINA NAXJTA , geb,
den 19 Junij 1785 , bij wie hij twee dochters naliet.
Zie B.
A. Kinderen van Mr- PIETER WIERDSMA.
1. Een zoon, kort na de geboorte overleden.
2. MARIA TAAD WIERDSMA, geb. 27 October 1805,
overl. 18 Julij 1820.
3. JELLINA DIDERIKA WIERDSMA, geb. den 19 Octob.
1808, den 16 Mei 1826 getrouwd met Mr- JOHANNES
SCHIK, later Griffier der Staten van Friesland. Zij
overleed den 26 Sept. 1834, hij den 14 Nov. 1847,
nalatende een zoon, PETRUS WIERDSMA SCHIK.
II. N. R.
3
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4, PETKUS WIEEDSMA , geb. den 7 üctober 1809, verdronken den 9 Januarij 1826,
5. ELISABETH SOPHIB ALBERTINE WILLEMINE WIERD-

SMA, geb, den 22 Sept. 1811, gehuwd den 19 Junij
1834 aan Mr- ADOLPH Y P E I J , toen Substituut Officier van de Kegtbank, in 1852 Procureur Generaal
van het Provinciaal Geregtshof.
6. HILTJE TAAD , zeer jong overleden.
7. HILTJE TAAD WIEEDSMA, geb. den 29 October 1815,
getrouwd den 21 Mei 1841 met GERARDUS ANTONIUS KAMAER, Med. Doctor te Zwolle.
8, EMILIA WIEEDSMA, geb. den 7 Sept. 1817, overl.
den 12 Aug. 1839.
9, ELISABETH CATHAEINA WIERDSMA , geb. den 5 Oc-

tober 1819, den 12 Januarij 1853 gehuwd aan M>JOHAN HERMAN ALBARDA, Substituut Officier der
Arrond. Regtbank te Leeuwarden.
10. MARIA TAAD WIEEDSMA, geb. den 22 Junij 1821,
gehuwd den 19 November 1851 aan TJALLING MINNE
WATSE ELS Baron COLLOT D'ESCURY, thans wonende op Herema-state te Oudesckoot.
11. CORNELIS WICHEES WiERDSMA, geb. den 10 Junij
1823, in 1850 Grietman van Hennaarderadeel te
Wommels; getrouwd te Leeuwarden den 10 Julij 1850
met EOLINA MARIA BXTMA, die den 25 November
1853 overleed; uit welk huwelijk twee kinderen:
a. PIETER WiERDSMA, geb. den 23 September 1851.
o, WIARDUS WILLEM WIEEDSMA , geb. 14 Januarij
1853.
B. Kinderen van Mr- J. D. WIEEDSMA.
1. EVA JÜSTINA WIEEDSMA, geb. den 1 Januarij 1808,
getrouwd den 23 November 1827 met Mr- LAMBERTUS DORHOUT Advokaat; zij overleed den 7 Maart
1834, nalatende 4 kinderen.
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1810,

overl. 12 Nov. 1823.
3. SUSANNA HEDWIG WIERDSMA , geb. 28 Junij 1812 ,
gehuwd den 29 Junij 1838 aan HENDRIK HAMMING,
van Arnhem, Ie Luitenant der Kurassiers, te Haarlem , die den 20 Sept, 1847 overleed, nalatende 5
kinderen.
4. PETRUS WIEEDSMA, geb. 1 April 1815, overl. 27
Oct. 1817.
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EENIGE FAMILIE-BLJZONDERHEDEN.
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vifschoon in de Ms. Naamrol der Advokaten voor den
Hove van Friesland in 1683 vermeld wordt Dr. COENELIUS
WIERDSMA of WIERSMA, zoon van JAN COENELIS WIERSMA, die in 1676 als Vroedsman van Leeuwarden voorkomt,
zal PIETEE PIETERS WIERSMA, die van 1721 tot 1724

Vroedsman was, waarschijnlijk de vader geweest zijn van
Dr- PETRUS WIERDSMA en van den Hopman DIECK of
THEODOEUS WIERDSMA, die lid van de Vroedschap was
van 1717 tot 1733, toen hij met der woon naar Hallum
vertrok.
Dr- PETEUS WIEEDSMA had van 1717 tot 1723 te Fra-

neker gestudeerd, volgens het Album dier Hoogeschool.
Van hem zijn geene andere geschriften bekend dan twee
verklaringen, welke hij in 1739 en 42 met Dr- J. SCHELLiNGEE gaf in het geschil tusschen Dr- BEENAEDUS IDBMA
en den Chirurgijn ROELOF ROUKEMA over het drijven en
zinken der Longen van een nieuw-geboren kind op het water;

een geschil, dat, blijkens de talrijke stukken daarover in
de stedelijke Bibliotheek verzameld, destijds door verscheidene personen met hevigheid gevoerd werd.
Zijn tweede zoon, DOUWE of DOMINICUS WIEEDSMA ,
gedoopt den 16 Mei 1732, studeerde te Franeker onder de
Proff. WINTER, OTJWENS en CAMPER, werd den 20 Mei
1755 bevorderd tot Med. Doctor op Theses, en oefende
slechts korten tijd in zijne geboortestad Leeuwarden de geneeskunde uit, dewijl hij reeds in 1757| dus in naauwelijks
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25jarigen ouderdom, overleed, zoo men meent in krankzinnigen toestand. En toch schijnt zijn roem als uitstekend beoefenaar van de Botanie en de Geneeskunst toen
reeds buitenlands verbreid te zijn geweest, vermits hij
kort voor zijn overlijden eene benoeming ontving tot
Hoogleeraar aan de Akaderm'e te Petersburg. DAVID
MEESE vermeldt in het Voorberigt zijner Flora Frisica
(Fran, 1760) de aansporing en hulp , welke hij tot zijne
studie van het stelsel van L I N N Æ U S mogt ontvangen van
MiTRK VAN PHELSUM en WIEBDSMA , toen ze nog studenten te Franeker waren, en erkent dankbaar de welwillendheid en aangenamen omgang van deze vrienden,
die zich jegens hem zoo verdienstelijk gemaakt hadden.
De Hoogl. CLAAS M U L D E R , die dit in zijne Oratio, de
meritis DAVIDIS M E E S E , Gron. 1823, bl. 8 , vermeldt en
met zoo veel lof van WIERDSMA spreekt, voegt er bl. 21
bij, dat zijn vriend D''- VAN P H E L S U M »ter eere van dezen
» zeer geleerden en boven allen lof verhevenen beoefenaar
» van de natuurlijke historie in zijn Herbarium eene plant
» (eene soort van Valeriaan) den naam van WIERDSMA
» heeft gegeven." In zijne Historia Physiol. Ascaridum,
(Leeuw. 1762) bl. 122, zegt VAN PHELSUM van hem, » dat
» hij om zijne regtschapene vriendschap en om zijne uit» stekende geleerdheid in bijna alle soorten van wetens schappen zeer vereerenswaardig was."
ROMBERTUS A N N I U S of ROMBARTUS ANEAS WiERDSMA,

zijn vierde zoon, kocht in 1763 het Drossaard-ambt van
Geffen en Nuwland in Noord-Bràband, in welk deel der
Generaliteitslanden destijds nog geen Katholyk een post kon
bekleeden en waar de venaliteit der ambten nog bestond.
Vanhier, dat er in die provincie nog een tak dezer familie
bestaat en in aanzien is, daar zijn oudste kleinzoon de
Heer ROMBERTUS FRANCISCUS WIERDSMA (zoon van
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PETRUS EMELIUS W. Burgemeester

en Notaris te Oostenrijk),
geb. in 1808, thans Lid der Prov. Staten en Kantonregter
te Tilburg is, wonende te Oosterwijk. Uit diens huwelijk
met EEBECKA RYPPERDA (overl. in 1851) zijn drie kinderen in leven: PETRUS EMELIUS W., geb. 1844, JAN
FOLKERT W., geb. in 1844, en ARNOLDA CATHARINA
HELENA ROELANDA W., geb. 1848; benevens nog ver-

scheidene afstammelingen van den tweeden zoon en van
twee dochters van eerstgenoemden Drossaard.
Stond PETRUS WIERDSMA door zijne ambten en studiën
met vele adelijke en aanzienlijke personen en onderscheidene geleerden in naauwe betrekking, in de laatste jaren
zijns levens kwam hij door het huwelijk van zijn oudsten
zoon met JOHANNA ELISABETH "WICHERS , in 1798, in
nadere betrekking met haar geslacht, dat eens verscheidene
voortreffelijke leden telde.
Immers, te Dronrifp (in het huis thans door Jhi% MrC. L. v. BEYMA bewoond) was in het begin der 18e eeuw
het deftig geslacht SIXTI gevestigd, dat door aanhuwelijldng verwant was met de geslachten HANENBURG,
VITRINGA, POPTA, CRANS, MATTHÆUS enz. (Zie VRIEMOET,

Ath. Fris, 434, 775, en Ms. Geslachtlijsten.) Eene dochter van GELLIÜS SIXTI en ANNA SOPHIA MATTHÆUS ,
ANNA SOPHIA SIXTI genaamd, werd aldaar in 1719 met
den beroemden CAMPEGIUS VITRINGA , den zoon, in den

echt verbonden door den toenmaligen Predikant van Dronrijp HERMANNUS VENEMA, die in 1723 niet enkel VITRINGA'S
opvolger werd als Hoogleeraar te Franeker, maar later ook
zijne weduwe huwde. Eene dochter uit dit huwelijk,
MARGRIETA MARIA VENEMA , trouwde met den geleerden
uitlegger van de Lands Ordonnantie Mr- SiMON BiNCKES,
eerst Secretaris en Burgemeester van Stavoren, in 1771
Raadsheer en van 1783 tot aan zijn dood in 1786 Secretaris
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van 's Lands Rekenkamer. Het was in het huis van deze
dochter en zoon te Leeuwarden (Wijk K , N°. 6), dat de
groote VENEMA de laatste jaren van zijn OOjarig leven
doorbragt en daar in 1787 overleed. Mr- BINCKES (die
eene zuster had, gehuwd aan M>- ELIAS WIGERI , eerst
Hoogleeraar te Franeker en in 1780 Procureur Generaal
van 't Hof (wonende Wijk C N°. 4), waarvan Mevr. WILLINGE te Oldeberkoop de eenige nakomeling was) liet ook
slechts eene dochter na, TAAD BINCKES, die trouwde met
.Mr. CORNELIS WiCHERS, eerst Ontvanger te Workum en
Delfzijl, daarna Kaadsheer te Groningen, en laatstelijk President der Kegtbank te Winschoten, uit welk huwelijk ook
slechts eene dochter werd geboren, JOHANNA ELISABETH
WIOHERS , daarna: gehuwd aan Mx- PIETER WIERDSMA.
Van al de genoemde personen was alleen laatstgenoemde
hoogst achtenswaardige vrouw bij de bewerking van dit
geschrift nog in leven en in het bezit van al hare vermogens , en heb ik aan hare heusche mededeeling van bijzonderheden betrekkelijk dit onderwerp veel te danken.
Zij is echter ook dit voorjaar, den 26 April 1856, in
77jarigen ouderdom overleden.
October 1856.
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HANDSCHRIFTEN EN OUDE DRUKKEN,
NAGELATEN DOOK

PETRUS WIERDSMA.

A.

EIGENE STUKKEN.

Oude Friesche Wetten, met eene Nederduitsche Vertaaling
en ophelderende Aanteekeningen voorzien (van P. WIEEDSMA
en, zoo men zegt, ook van Mr- P. BRANTSMA). Campen
en Leeuw. (1783 en 88) 2 stukken in één band.
Twee exx. van SCHOTANUS, Beschrijving e van Frieslandt,
(1664) bevattende alleen het gedeelte (fol. 23—128 en 36—
106), waarop de oude Friesche Wetten zijn afgedrukt,
doorschoten en met vele aanteekeningen en bijvoegsels
voorzien. Deze exx. behelzen alzoo de grondstoffen voor
eerstvermeld hoofdwerk.
Systematisch Register op de Oude Friesche Wetten.
Index Realis op de Oude Friesche Wetten, Regtspleging enz.
Vocabularium of Lijst van de Woorden, in de Oude
Friesche Wetten voorkomende.
Geschied- en Taalkundige Aanteekeningen uit het Ie deel

van het Friesch Charterboeks en Glossarium daaruit en uit
andere schrijvers.
Portefeuille met Historische Aanteekeningen, als:
A. Chronologische Aanteekeningen over de Geschiedenis
van Friesland, van 1026—1248.
B. Historische Aantt. over oudfriesche Wetten, Handschriften , Regten enz. Met drie Brieven daartoe

Wumkes.nl

PETRUS AVIERDSMA.

41

betrekkelijk van T. D, WIARDA, J. VISSER en A.
DE SlTTBR,

C. Historische Aanteekeningen over den oorsprong, de
verpligtingen enz. van het ambt van Grietman.
B.

OUDFRIESCHE HANDSCHRIFTEN ENZ.

Jus Municipale Frisonum. Verzameling van oude Friesche Wetten, onder bovenstaanden titel. In klein folio,
groot 259 met gekleurde initialen beschrevene en 100 onbeschrevene bladen papiers. Gebonden in heel bruin leer.
Het bevat 25 stukken, volgens den daar voor geschreven
Inhoud van WIERDSMA, die er bijgevoegd heeft, dat deze
Codex in 't algemeen zeer wel overeenkomt met de Oude
ITriesche Wetten, door hem uitgegeven. In dezen band is
echter meer; ook vele stukken in het Charterboek gedrukt.
Daar het Stadboek van Sneek, van 1456, hier achter is
opgenomen, besluit hij, dat het Hs. uit de laatste helft
der 15e eeuw zal zijn. Op sommige plaatsen zijn varianten
en bijvoegsels van de hand van GABBEMA. Het is op de
Auctie van Dr- A. HERINGA in 1798 gekocht voor ƒ 5,125.
(Zie bl. 51 van dien Catalogus.) Jhr. Mr. M. HETTEMA
gaf van dit en andere Hss, die volgen, eene uitvoerige
beschrijving in DE JAGER'S Taalk. Magazijn. RotL 1837,
II 226.
Overzettinge van de Vriesche Wetten, in de oude Landtaele
geschreeven. Hs. in folio, groot 125 blz., door den klerk van
WIERDSMA (GROENIA) afgeschreven naar een boek, groot
52 dubbele bladz. Deze vertaling komt echter niet met
de gedrukte overeen , en schijnt enkel tot handleiding gediend te hebben.
Jurisprudentia Frisica secul. XV

lingua patria congesta.

A°. 1480. Deze titel heeft WIERDSMA geplaatst boven den
Index Titulorum, welke hij geschreven heeft voor dit
merkwaardig Hs. Het is in folio en in bruin leeren bantî,
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328 bladz. groot, en met roode initialen voorzien. Orn
den rand van den tekst zijn geplaatst uitvoerige noten,
bevattende verwijzingen naar het Corpus Juris, Jus Canonicum enz. Hier en daar heeft GABBEMA varianten gemaakt. KOOEDA en UPKO VAN BUKMANIA waren welligt
de vroegere bezitters. In Ï834 en 35 heeft Jhr. HETTEMA
den tekst van dit Hs. uitgegeven in 3 dln.
Jurisprudentia Frisica. Hs. in folio, groot 382 bladz.,
latere copie van het bovenstaande, denkelijk gemaakt door
NlCOLAAS EPKEMA, Onderwijzer te Wirdum. In 1787 heeft
WIEEDSMA er een Index Titulorum achter geschreven.
Thet Freske JRiim, Historisch gedicht in het oudfriesch. Hs.
in kwarto op papier, geschreven door de hand van den Historieschrijver S. A. GABBEMA. Het is in 1835 uitgegeven
door het Friesch Genootschap, in het 2e dl. zijner werken.
Freesha Londriucht, hoc est Jus Provinciale Frisicum, in
usum Frisiae intra Lavicam et Flevum sitae, olim congestum et circa Annum 1470 typis primum mandatum Coloniæ Agrippinæ, jam vero Germanica Lingua translatum
Opera Dni. vosr WICHT. Later Hs. op papier, in kwarto,
groot 297 bladz, in half leeren band met eenige Aanteekeningen en Eegister. Het slot ontbreekt.
Dat Lantrecht van Frieslant tusschen die Eems en de Lau-

werzee. Hs. in kwarto op papier, groot 128 bladen. Titel
en initialen met roode letters. De tekst dezer oude Wetten en Landregten is niet friesch, maar oudhollandsch.
Met Eegister van WIEEDSMA er voor.
Origineele Codex van het Hunsingoër Landregt van 1252,
benevens de 17 Kesten, 24 Landregten, 7 Keuren enz.,
geschreven met staand of monnikeschrift (als het Emsiger
Landregt) op perkament, groot 130 bladz., in rusleer gebonden. Er ontbreken eenige bladen aan. VAN HALSEMA
heeft naar dezen Codex zijne uitgave bezorgd. Bij de
•yerkooping van de boeken van WERUMBTJS in 1783 is
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dit ex. voor ƒ 42 gekocht. Vóórin is een Register en er
achter eene Woordenlijst van WIEEDSMA, even als in de
Tweede Origineele Codex van het Hunsingoër Landregt,
van 1252, op klein kwarto perkament, groot 138 bladz.,
in rusleer gebonden.
De 17 Kesten en 24 Landregten enz. gaan hier vooraf
in 't latijn, daarop , volgen onderscheidene stukken in
't friesch. Even als in den vorigen, zijn de opschriften met
roode en de voorletters met roode en blaauwe inkt geschreven. In 1784 uit den boedel van VAN HALSEMA gekocht voor f 7; beide zijn zeer fraaije Codices» uitgegeven
in het 2o dl. der werken van 't Groninger Genootschap,
1778. Hierbij behoort: Mr. D. F . J. VAN HALSEMA, Ned.
Vertaling van het Hunsingoër Landregt, slecht geschrevene
copie in folio, groot 43 bladz. in half leer.
Landregten van Oldambt, Reiderland, Fivelgo, Vredewold,
Langewold enz. met de 17 Kesten en 24 Landregten, alsmede der Opstals-rechten. Hs. op papier, 197 bladen , aan
eene zijde maar beschreven, gebonden in half leer, voorafgegaan door een uitvoerig Register van de zelfde hand.
Fivelgoër en Oldarnbster Landregt of Jus Comitatus Frisiœ, benevens andere Kesten, Landregten, Doemen enz.
Hs. in kwarto op papier, groot 128 bladz,, gebonden in
heel leer, met roode en blaauwe voorletters en tusschenteekens. Met Ms. Aanteekeningen, Index en Woordenlijst
van WIEEDSMA er voor en achter. Bij VAN HALSEMA gekocht voor ƒ 3,50.
Origineele Codex van het Emsiger Landregt, van 1312.
Fraai Hs. op perkament, groot 88 bladz., met roode en
blaauwe initialen en teekens, gebonden in heel leer. Met
lijst der vroegere bezitters, Inhoud en Register er voor
en achter van WIEEDSMA. In 1784 gekocht bij VAN HALSEMA voor ƒ 5,50. Jh-r- HETTEMA heeft ook dit Hs. in
1830 uitgegeven.
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Dat olde Landtrecht der /reyen Freesen, zijnde eene zake-

lijke overzetting van het Emsiger Landregt in het platduitscli, met duitsche schrijfletters. Met Register van
WIEEDSMA er voor.
Dit sint de rechten ende wilkoeren ende vridom de die Keizer KABOLUS ende de Paus L E O de Vriesen gauen, doe se

Romen gewonnen hadden, Hs. in ld 8". op papier, met
gekleurde voorletters en figuren, geschreven in 1528 , bevattende de Wilkeuren, Keuren, Kesten, Landregten enz.,
volgens daar voor geschreven Kegister van WERUMETTS.
Gebonden in heel rusleer.
Bisschop EVEKAEDS Zoenbrief met de Friezen,

van 1276.

Hs. op papier in klein folio, groot 6 bladz., ingenaaid, met
inschrift van WIERDSMA.
Synodale Wetten van FEEDEEIK , Bisschop van Utrecht
en van andere Bisschoppen, volgens den druk van Gouda,
1484. Hier achter zijn ook andere Fries che Wetten in
't oudhollandsch, benevens het Keizer KuDOLPiius-boek.
Later Hs. in folio, geschreven door den klerk GROENIA.
WIEEDSMA zelf heeft hier achter eenige merkwaardige opmerkingen geschreven over het uitspreken van het oudfriesch.
Boomsoh Gebedeboek. Hs. in kwarto in agaten band,
verguld op snee, op fijn perkament en kleine pag. in goed
oudhollandsch, met breede randen, waarop veelvuldige
figuren, prachtige teekeningen, rijk versierde initialen en
miniaturen, met goud en kleuren keurig afgezet. Hier en
daar zijn uitvoerig bewerkte platen en beeldwerk. Uitnemend bewaard en kostelijk stuk.
Eerste Prothocoll van den Notaris NICOLAUS CLEUTING
te Leeuwarden, in den welcken allen Instrumenten, Acten
enz. zijn gescreuen, die bij hem gemaakt zijn van 1554 —
1571. Belangrijk origineel op papier, groot 391 bladen,
gebonden in heel leeren band. Vermeld in DE CHALMOT
©n VAN DEE A A , Biographische Woordenboeken,
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Commentaria in quatuor Libros Staiuorum Frisiœ, ampl.
Dom. GAIJ â, NAUTA, d. viv. Senatoris Grav. Jcti et Frisii.
Cum tabul. Auctor, et Indicem JOSIÆ RISPENS, 1670.
Net afschrift in kwarto op papier, groot 750 bladz., gemaakt in 1756, gebonden in heel leer.
Aanteekeningen over 's Lands Ordonnantie. Hs. in kwarto,
uit het begin der vorige eeuw," groot 431 halve pag., gebonden in half leeren band.
Sommier Verhaal van het Regt van Raadsbestellinge der
Vriesche Steden, bevattende van ieder de Octrooijen uit de
17e eeuw. Net Hs. in folio uit de vorige eeuw, groot
125 bladz. in half leeren band.
Landmeetkundige Teekeningen en Berekeningen, benevens
de eerste Boeken van EUCLIDES , uitgewerkt door E E ÎTESTUS VITBINGA , in 1709 en 1717 vervaardigd. Net
Hs, in folio op papier, groot 58 bladz., in half leer.
C.

MERKWAARDIGE OUDE DRUKKEN, UIT DE EERSTE
TIJDEN DER BOEKDRUKKUNST.

Het Corpus der Westerlauwersche Oude Friesehe Wetten,
of it Eiuchiboeok f en alre frya Freezena, Volgens berigt van
BOETHIUS AB HOLDINGA (door

WlERDSMA VÓÓr dit ex.

geschreven) en volgens den titel, door'GABBEMA voor zijn
ex. geplaatst, zou dit boek (door SCHOTANUS en VON
WICHT een Keulsche druk genoemd) omstreeks 1460 gedrukt zijn in het klooster te Anjum bij, door of op kosten
van Jr- HIDDE CAMMINGHA. (Zie daarover een naauwgezet
onderzoek in mijn » Betoog, dat de eerste druk van de
Oude Friesehe Wetten, bezorgd door Heer HIDDE CAMMINGHA, omstreeks den jare 1484 is gedrukt in het Dominikaner-Klooster der Predikheeren te Leeuwarden," in het
vorige deel van de Vrije Fries, VII362.) Dit ex. in kwarto,
in leeren band gebonden, heeft geene paginering, wel sig-
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naturen onder aan, en is met gekleurde voorletters, Ms.
varianten enz. voorzien.
Statuta Provincialia HENRICI Archiep. Colon. nee non Statuta Synodalia J O H . SuiDONis et FREDERICI Episc. Traiect.
Gelijke oude druk in 4°, doch zonder gekleurde voorletters , groot 91 bladz. en gebonden in heel leer. Zonder
plaats of jaar van druk.
BAETHOLOMEUS ENGELSMAN, Van de Eygenscappen der
Dingen. Oheprint te Haerlem 1485. Keurig ex. van dezen
ouden druk in 2 deelen, in heel leeren banden, met gekleurde voorletters en teekens, benevens houtsneeplaten
daar voor. Mr- JAC. SCHELTEMA heeft over dit merkwaardig boek eene belangrijke verhandeling geschreven, waarvan ik een ex. hierbij heb gelegd.
Institutionum JüSTlNiAKi Imp. Libri IV, cum Glossis.
Bazel 1486. Keurige druk met gekleurde voorletters en
teekens, in klein mediaan folio en leeren band.
Der Bien-boeck, ghedeylt in tween deelen, van den Prelaten en van den Ondersaten. Zwolle 1488. Fraaije druk
met gekleurde voorletters en teekens, met houtsneden op
den titel en in heel leeren band. Met Ms. Aanteekeningen
van WiERDSMA er voor.
Van die Qheestelyhe hintsoheyt JHESTJ gemoraliseert, ende

van den Jacht der minnen tusschen die deuote innighe ziele
ende dat dierken IHESTJS. Antwerpen 1488. Met gekleurde
houtsneden en voorletters. Breed klein 8°. in heel leer.
Der Schwabenspiegel, oder Keyzerlich und Kunigliche
Lant und Lehenrecht. Strasburg 1505. Zonder kleuren
en met paginering, In klein folio en in rusleeren band.
Met Ms. Aanteekeningen van WIERDSMA er voor.
Digestum nouum opera ANDEEE BOCARD. Paris 1510.
Gedrukt met zwarte en roode letters en voorletters. Keurige druk. Kwarto, in rusleer. Daar voor gelijke Ms.
Aanteekeningen.
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Den Bibel ghetranslateerd ende vermeerdert. Gheprent
Antw. 1518. Met vele zonderlinge houtsneeplaten. Groot
kwarto, in hoornperkament.
Dit syn die Statuten ende Landrechten van West- Vriesland,
alzo si bi die Sassensche tyden ingestelt waren. Amsterdam bij BARTHOLOMEUS JAGOESZOON, 3e druk. Gheprent
tot Leijden, met Keizerlijk wapen en afbeelding van Keizer KABEL V: dus welligt van ongeveer 1550. Met vele
Ms. bijvoegsels. KI. 8°. in perkament. (Welligt bestond
er in Friesland toen nog geene Boekdrukkerij.)
Latere druk van het zelfde werkje. Amst. bi JAN SETTERSOON CROEPEL op dije Oude Brugghe, Gheprent bi B E Y NIER HETNRICX. KI. 8°. in heel leer.
Latere druk van het zelfde werkje, Leeuwarden bij ISEBRANT TER STEGE , Boecprinter in die Sacrament Strate.
Zonder jaar, doch vermoedelijk van 1576. Daar achter zit:
Een Titelboeæken hoe men an enen yeghelicken schrieuen sal.
Ghedruct toe Campen. KI. 8°. in rood turkschleer.
Nog latere druk van dat werkje, nu getiteld: De Statuyten ende Lants Hechten van West-Vrieslant, Ghedruct te
Leeuwarden bij ISBRANT TER STEGHE, Z, j . Met vele
Ms. Aantt. en Bijvoegsels voor en achter, alsmede Bibliographische Aantt. van WIERDSMA er voor en Register er
achter. KL 8°. in keurigen leeren band.
(Zie over deze drukken mijn voormeld Betoog in de Vrije
Fries, VII 376.)
Echte Heidelbergsche Caihechismus of Christelicke Onderrichtinge. Met voorrede van den Paltsgraaf FREDERIK, 1563.
Overzetting uit het jaar der eerste uitgave. KI. 8°. in heel leer.
T. NAOGEORGI , Eene Christliche Tragedia, Die Coopman
ofte dat Ordel geheeten, vertaald door DOEDE VAN AMSWEER, Bremen 1593. KI 8°. met vele bijvoegsels. Keurig
ex. in rood turkschleer van dit hoogst zeldzaam boekje.
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ORTHOGEAPHIE DER FRIESCHE TAAL,
DOOR

J . H.

BKHRKfISI.

JMen hoort meermalen opmerken, dat het Friesch op
zóó verschillende wijzen geschreven wordt, dat de daarin
uitgegevene werken tot onderscheidene talen schijnen te
behooren. Geheel onjuist is zulke opmerking niet; want wie
zou bij eene eerste inzage van die boeken, b. v. van de
Lapekoer en de Iduna (om slechts een paar te noemen)
vermoeden , dat zij in dezelfde taal, ja, wat meer zegt,
in denzelfden tongval en nagenoeg gelijktijdig geschreven zijn ?
Niemand behoeft zich echter over die verschillende schrijfwijze of spelling te verwonderen, wanneer hij bedenkt, dat
de Friezen reeds sedert eeuwen, na 't verlies hunner nationale zelfstandigheid, zich voor 't maatschappelijk gebruik
bepaaldelijk in geschrifte, van de taal der volken bedienen,
bij welke zij ingelijfd zijn, en dat zij daarom, voor zoo
verre ze nog hunne spreektaal behouden hebben en zich
in deze schriftelijk willen uitdrukken, meestal öf den gemakkelijksten weg inslaan, door de spelregels toe te pas-
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sen, aan welke zij in de aangenomcne talen gewoon geraakt
zijn, of, op eene meer moeijelijke wijze, de tegenwoordige
spraak, zoo goed het zich doen laat, in de oude vormen
hunner eigene ontwende schrijftaal gieten.
Het natuurlijke gevolg hiervan is, dat in 't eerste geval de Noordfries zich aan zijne Deensche, de Oostfries
zich aan zijne Hoogduitsche, en de.Zuid- of Westfries aan
zijne JSTederduitsche manier van spellen houdt, — en dat,
in het andere geval, de geschrevene woordvormen , bij de
gewone uitspraak der letters, veelal geheel andere woordklanken vertegenwoordigen, dan de spraak thans bezit.
Neemt men hierbij nog in aanmerking, dat de meeste
Friesche geschriften uit den lateren tijd van eenen populairen inhoud zijn, en, ook uit dien hoofde, in de nieer of
min verbasterde völks-dialecten opgesteld zijn, — zoo laat
zich de verscheidenheid van spelling, welke men in de
Friesche schrijftaal opmerkt, ten volle verklaren.
Maar even verklaarbaar is het dan ook, dat die verscheidenheid en het lezen en het schrijven van Friesche
boeken moeijelijk maakt, en dien ten gevolge de handhaving, ontwikkeling en beschaving van eene taal ia den weg
staat, die nog te veel levenskracht bezit, om langer onder
eenvoudige landlieden en eilandbewoners te verkwijnen en
daar eindelijk ten grave te dalen, — van eene taal, die om
den rijkdom harer oorspronkelijke en zuivere vormen voor
het tegenwoordige standpunt der Germaanselie taaistudie
onmisbaar geacht wordt , — van eene taal, zonder welke
de Fries geheel zoude ophouden Fries te zijn.
Allen lof verdienen derhalve zij, die den opbouw van
die taal ook door eene meer eenparige spelling trachten
te bevorderen. Doch zullen zij in hunne pogingen slagen,
zoo lang zij het niet eens zijn omtrent de beginselen der
spelregels, —- en zullen zij het daaromtrent eens kunnen
worden, zoo lang de wetenschap geene voldoende uitspraak
II. N. E.
4•
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gedaan heeft over de waarde dier beginselen ? — Deze
vraag, welke ik vermeen ontkennend te moeten beantwoorden , geeft mij aanleiding, om thans eenige denkbeelden over de grondslagen van de Orthographie der Friesche

taal aan uw oordeel te onderwerpen. Ik wensch namelijk
met U na te gaan, welke die grondslagen zijn, en waarin
hunne waarde bestaat»
M. H. î vindt gij, zoo als ik vertrouw , de behandeling
van dit onderwerp belangrijk genoeg, en wilt gij, zoo als
ik hoop, U met het weinige vergenoegen, dat ik daaromtrent kan mededeelen, verleent mij dan voor eenige oogenblikken uwe welwillende aandacht.

a. Wanneer men naar de grondslagen van de orthographie eener taal vraagt, dan wordt doorgaans in de eerste
plaats genoemd: het heerschend schrijfgeoruik, en zeker

te regt. Gewoonlijk toch begint een volk zijne taal eerst
in schrift af te beelden, nadat het, een zekeren trap van
cultuur bereikt hebbende, daartoe, door het voorbeeld
van den een of anderen landgenoot, die meestal de schrijfkunst van vreemdelingen leerde, opgewekt en in staat
gesteld wordt. Hoe ruw en onvolkomen de aanvankelijke
vormen mogen zijn, onder welke dan de spraakklanken
aanschouwelijk gemaakt worden, — allen, die schrijven,
bedienen er zich van, niets anders of beters kennende.
Aldus werd b. v. de door Ulphilas aan het Grieksch ontleende schrijfwijze, met eenige verandering van teekens,
bij de Gotlien, en door deze bij andere oud-Germaansche
volken in zwang gebragt; terwijl de Teutonische stammen,
die zich later tot volken, met afzonderlijke talen ontwikkelden , hun schrift naar Latijnsche spelregels vormden.
Wel worden van tijd tot tijd, bij eene toenemende
volksbeschaving en de daarmede noodzakelijk gepaard
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gaande taaiverrijking, veranderingen in de oorspronkelijke
schrijfwijze aangebragt; doch ook dit geschiedt niet anders
dan door langzaam en bijna onmerkbaar op het eenmaal
ingeslagen pad, het voetspoor" der meest geachte of meest
schrijvende voorgangers te volgen. Hetzelfde heeft plaats
in de dialecten, die, als takken van éénen taalstam, bij
alle verscheidenheid van woordklanken, betrekkelijk weinige en slechts de noodzakelijkste afwijkingen van de vroegere gemeenschappelijke schrijfvormen aannemen. Men
denke slechts aan de oud-Grrieksche, oud-Friesche, Scandinavische dialecten, in welke zich steeds, zoo lang er in
geschreven is, de oorspronkelijke type van klankafbeeldingen heeft staande gehouden.
Zelfs dan, wanneer de wetenschap zich geroepen acht,
om de alleen door gewoonte ontstane regels voor de woordspelling te verbeteren, te vermeerderen en tot een vast
stelsel te verbinden, — is zij verpligt liet scfirijfgebruik te
eerbiedigen. Dit doet zijn gezag zoo zeer gelden, dat het
bijna niet dan gedwongen eenige andere autoriteit nevens
zich duldt, en dus doorgaande de eerste plaats behoudt
onder de grondslagen der orthographische stelsels. Het
sprekendste voorbeeld hiervan levert Engeland, waar alleen
het gebruik de woorden op zoodanige wijze doet spellen,
dat zij, zelfs door de inboorlingen, niet wel gelezen kunnen
worden zonder behulp der zoogenoemde pronouncing dietionarys. Ook in Frankrijk, dat land van onophoudelijke
verandering en vernieuwing, was het schrijf gebruik de
klip, waarop de meeste orthographische hervormingsplannen
van eenen Pelletier, de la Eamée, du Marrais, öt. Pierre,
Voltaire en anderen schipbreuk leden. Doch, waartoe
buiten ons eigen land te gaan! Was het hier niet, dat
de staatsmagt vereischt werd, om enkele afwijkingen van
den gewonen schrijftrant in te voeren, waarvan de noodzakelijkheid reeds meer dan eene eeuw vroeger door den
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verdienstelijken Ten Kate , op wetenschappelijke gronden s
was aangetoond ? En zijn wij in onze spelling, bepaaldelijk van de enkele en dubbele vocalen, dat meesterstuk
van orthographie, wel een enkelen stap verder gegaan,
dan waar die groote man ons gebragt heeft? Eene eeuw
was er noodig, om de regels voor de spelling der enkele
eu dubbele e en o in te voeren; misschien zal er eene
tweede eeuw moeten verloopen, alvorens men er toe komt,
om eene even wenschelijke en noodzakelijke onderscheiding
tusschen de enkele en dubbele a en u te maken.
Zoo sterk is de kracht der gewoonte; zoo alvermogend
schier heerscht doorgaans het eenmaal gevestigd gebruik,
zelfs in de schrijftaal! Is het dan wel te verwonderen,
dat sommigen het ook in de Friesche taal als eersten en
voornaamsten wetgever willen gehuldigd hebben ? — Te
verwonderen is dit zeker niet; althans ik kan mij zeer
goed voorstellen, dat er de zoodanigen zijn, die niets wenschelijker achten , dan dat de meest in zwang zijnde spelmanier, tot welke Gysbert Jacobsz. den grond gelegd
heeft, behouden blijve. Zij toch houden zich overtuigd, dat
de groote dichter, — die de taal zoo geheel in zijne magt
had, die daarin alles wist uit te drukken, en dit zoo juist,
zoo natuurlijk, duidelijk, krachtig en schoon, — meer dan
iemand in staat moest zijn, om den klank der woorden
naar eisch in letterteekens af te beelden. Zij zien dus in
hem eene autoriteit, aan welke, vooral na de uitgave van
het woordenboek van Epkema, eene des te grootere waarde
te hechten is, daar geen ander schrijver de nieuw-Friesche
taal in dien omvang heeft doen kennen, als door zijne
veelgelezene gedichten geschied is. — Waarom dan, vragen zij, eene andere spelmanier voorgestaan, die óf geheel on-Friesch (Hollandsen) öf overdreven (grammaticaal
geleerd) Friesch is , en in het laatste geval niet dan na
eene moeijelijke voorafgaande studie eigen gemaakt kan
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worden ? Ongetwijfeld M. H.! moet aan Grysbert een
groot gezag in de spelling toegekend worden, . omdat hij
in dit opzigt verre boven de vele schrijvers en dichters te
stellen is, die in kleinere stukken, in tijdschriften, jaarboekjes en dergelijke , hun Friesch op eene meestal inconsequente, hoewel altijd Hollandsche wijze uitdrukken. Maar
zoude daarom het schrijfgebruik van den grooten dichter en
zijne volgelingen , als grondslag voor de ortliographie der
Friesche taal, aan te nemen zijn? Dit is eene andere vraag.
Zoo als bekend is, schreef Gysbert in geene volkstaal,
maar in een volksdialect, dat, hoeveel het ook boven andere Friesche tongvallen moet vooruit hebben , toch niet
meer dan één bijzonderen taalvorm bezat; dat bovendien
slechts in de schaduw en onder den invloed van eene
vreemde algemeene landstaal bestond, en zich gedurende
eeuwen alleen als spreektaal voortplantte onder eene bevolking , die in school en kerk met geene andere dan de
Nederduitsche bekend gemaakt werd, Hoe vele oorspronkelijke woordvormen moest dus die tongval missen, of
heeft hij verloren, die eens bestonden en welligt hier of'
daar in eene afgelegene streek nog bewaard gebleven zijn;
hoe vele vreemde spraakbestanddeelen moest hij ongemerkt
in zich opgenomen, hoe vele verminkingen en verbasteringen daardoor ondergaan hebben! Neen, geene schrijfvormen in dit dialect kunnen onvoorwaardelijk als de echte,
als de typen van het zuiverste Friesch worden aangemerkt,
ook die niet. welke wij aan Gysbert te danken hebben.
Bovendien is zelfs deze man, zoo als de geleerde en allezins bevoegde beoordeelaar Halbertsma aantoonde (zie
het Friesch Jierboeckjen voor 1834), er niet eens in geslaagd,
om de spraakklanken altijd naar eisch af te beelden; eene
taak trouwens, voor welke de krachten van een enkelen
mensch, die zonder hulp het eerst de handen aan het
werk slaat, te kort moesten schieten.
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Hoe groot dus de schat zij, welke de Friesche volksdichter en taalkundige ons heeft nagelaten, en hoeveel nut
daaruit voor de verrijking der Friesche taalkennis te trekken zij, — als grondslag voor de orthographie kan het
door hem ingevoerde schrijfgebruik slechts strekken voor
zoo verre het zijne bevestiging vindt in de resultaten van
een wetenschappelijk onderzoek der geheele taal, — vooral
van het spraakgebruik in de onderscheidene dialecten, dat
b. als de tweede grondslag der spelling in aanmerking moet komen.
Aan het hooge belang van de uitspraak der woorden
voor hunne schriftelijke afbeelding valt zeker niet te twijfelen , daar deze voor het gezigt behoort te zijn, wat gene
voor het gehoor is. Te schrijven, zoo als gesproken wordt,
is daarom bij vele orthographen eene hoofdstelling, die
echter evenzeer bestreden als verdedigd kan worden. Waar
is het zeker, dat, in 't algemeen, het schrift de spraakgeluiden moet aanduiden, en dat daarom in de schrijftaal
geene andere klanken mogen afgebeeld worden, dan die
in de spreektaal voorkomen; doch even waar is het ook,
dat in de meeste gevallen niet alle gesprokene klanken
kunnen uitgedrukt worden; daartoe is de spraak te rijk en
het schrift te arm.
Strikt genomen, kan alzoo de schrijftaal geene voldoende
afbeelding van de spreektaal zijn; zij kan met hare 24
letterteekens de klanken slechts ten naastenbij, nagenoeg
aanduiden, nimmer juist voorstellen.
En evenmin als een enkel woord zich in alle zijne bijna
oneindige klankwijzigingen in schrijfletters laat aanduiden,
kan de geheele spreektaal van een volk met zijne onderscheidene dialecten in eene algemeene schrijftaal worden
uitgedrukt. Het is hierom, dat ieder volk s hetwelk zijne
taal schrijft, genoodzaakt is, om uit den voorraad der
•woordvormen s die in de dialecten voorkomen, eene keuze
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te doen voor de schrijftaal. De wijze, waarop liet hierbij
te werk gaat, is verschillend.
Het kiest (t. w. zijne schrijvers) een bepaald dialect, en
wel datgene, waarin, wegens zijne bijzondere geschiktheid
of om andere reden, het eerst of het meest geschreven
wordt (zoo als in Spanje, waar het Kastiliaansche, in Italië,
waar het Toskaansche, in Nederland, waar eerst het Vlaamsche en later het Hollandsche dialect den voorrang verkreeg); óf wel, het kiest het beste, het meest gangbare uit
de verschillende tongvallen, en doet het in eene algemeene
schrijftaal zamenvloeijen (zoo als onder anderen in Duitschland, Denemarken en Zweden geschiedde , vooral ten gevolge der bijbelvertalingen voor het volk)s alsmede in
Rusland, waar zich eerst, uit de zamensmelting der oude ,
zoogenoemde kerkelijke taal en der volkstongvallen, eene
midden- of Chronikentaal, en uit deze het tegenwoordige
Russisch als schrijftaal ontwikkelde.
De aldus uitgekozene en in schrift gebragte woordvormen worden tot het zoogenoemd beschaafde spraakgebruik
gerekend, dat des te meer zijnen invloed op de taalontwikkeling uitoefent, naar mate het zich in de spreektaal
onder het volk verspreidt en vestigt. Het wordt bevorderd
door de schrijftaal en beheerscht wederkeerig deze.
Men denke slechts aan bet naburige Duitschland, waar
nog voor drie eeuwen geen bepaald spraakgebruik bestond,
en de verschillendste woordvormen der onderscheidene
dialecten evenveel golden; doch waar s sedert de bijbelvertaling van Luther aanleiding gaf, om de beste en algemeen gangbaarste bestanddeelen der dialecten in eene
beschaafde of hoog-Duitsche schrijftaal in-een te doen
smelten , zich ook een bepaald spraakgebruik vestigde,
dat als Hoogduitsche spreektaal zich onder alle deelen
van het volk, althans in de beschaafde standen, uitbreidde.
Bestaat er nu ook een dergelijk spraakgebruik onder de
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Friezen ? Hebben ook zij de beste, meest gangbare woordvormen hunner dialecten, of wel een geheel dialect tot
hunne schrijftaal gekozen ? en oefent die dus gevormde
schrijftaal wederkeerig haren invloed uit, om het min
goede, het ontaarde, verbasterde of vreemde uit de dialecten te verdringen en eenparigheid van spraak te bevorderen? — Op deze vraag kan alleen geantwoord worden:
Een algemeen Friesch spraakgebruik, dat zich in alle streken, waar de Friesche taal leeft en heerscht, bestaat er
niet en kan er kwalijk bestaan: want de Friezen zijn van
elkander gescheiden en behooren tot verschillende volken.
Er is geen Friesche staat, die als zoodanig eene afzonderlijke taal bezit, in welker dialecten zich eene enkele
schrijftaal ontwikkeld heeft, die op hare beurt de spreektaal belieerscht, beschaaft en tot eenheid brengt; maar er
zijn Friesclie volksstammen, die, ofschoon nu tot onderscheidene vreemde volken behoorende, hunne eigene oorspronkelijke taal nog niet geheel vergeten hebben, en er
zelfs hier en daar nog zooveel prijs op stellen , dat zij ze,
nevens de talen dier volken, nog gebruiken., althans spreken ; die tot hiertoe ook nu en dan in hunne bijzondere
dialecten geschreven hebben, en vooral thans, — nu de vordering der wetenschap de aandacht zelfs van vreemdelingen
op het Friesch vestigt, terwijl de letterkundige voortbrengselen der tongvallen zich vermeerderen en deze taalkundig onderzoent worden, —• zich opgewekt gevoelen, om
de geheele, de algemeene taal te handhaven en zooveel
mogelijk op te bouwen; die daarom uit alle deelen van de
vroegere Friesclie landen bouwstoffen verzamelen voor
woordenboeken en spraakkunsten, in welke zij de ware en
vervalsehte taalwetten, de zuivere, oorspronkelijke en de
verminkte uitheemsche woordvormen trachten te onderzoeken en te schiften; — en die eindelijk in het meest
zuivere hunner dialecten een spraakgebruik erkennen, dat
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zij niet aan de andere tongvallen willen of kunnen opdringen , maar dat zij, ook door deze beschaafd en verbeterd,
in hunne schrijftaal willen doen gelden, en door middel
van deze meer en meer onder de stamgenooten algemeen
maken.
Slechts in dien zin bestaat er een Friesch spraakgebruik
(niet van de algemeene taal, maar van een enkel hoofddialect), en in dien zin kan het aangemerkt worden als bevorderlijk te zijn voor den opbouw der schrijftaal, dus ook voor
hare orthographie, alsmede voor de beschaving en eenheid
der spreektaal. Denkt echter bij deze laatste woorden niet,
dat het mijne meening is, om de schrijftaal met hare aan
het meest zuivere en beschaafde spraakgebruik ontleende
orthographische regels tot onbeperkte heerscheresse der
spreektaal te verheffen. Neen, ik ben te zeer van de
waarheid der woorden van Bilderdijk overtuigd, » dat niets
» taalverwoestender, niets verderfelijker voor den mensch
»-kan zijn, dan de taal zelve, die in de uitspraak bestaat
» en in geene letterteekenen, naar eenige ingevoerde of
» aangenomen spelling te willen rigten."
» Wachte men zich voor zulk eene redeloosheid, die de
» natuurlijk ingeschapen harmonie van ligchaam en ziel
» verbreekt en tot alle vernieling der vatbaarheden voor
» schoon, waar en goed heen leidt, en waarmee alle poezij
» en welsprekendheid in den grond wordt geboord."
Ook beaam ik ten volle de woorden van Halbertsma:
» Het doel der spelling is, om de spraakgeluiden der taal
» aan te duiden. Daar dan de taal het afgebeelde voor» werp , en de letter het afbeeldend middel is, volgt, dat
B het letterschrift onderworpen ïs aan de uitspraak, niet
» de uitspraak aan het letterschrift (zie Friesch Jierb., 1834.,
» bl. 46)." — Mijne meening is daarom alleen, dat eene
naar het zuiverste spraakgebruik gevormde schrijftaal meer
en meer de onnaauwkeurigheden en afwijkingen in do
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spreektaal kan leereii kennen, en langs dien weg de sprekers er toe brengen, om het betere voor het minder goede
te nemen, en in het eerste tot eenheid te komen. — Het
zekerst, zoo al niet het gemakkelijkst en spoedigst, zal de
schrijftaal dat doel kunnen bereiken, wanneer hare vormen niet alleen het kenmerk van eene beschaafde uitspraaks
maar tevens van eene echt Friesche, oorspronkelijke herkomst dragen, en daarom behoort als derde grondslag voor
de spelling de woord-afstamming te gelden,
o. Het is bekend, dat aan dezen grondslag door bijna
alle taalkundigen, en ook door vele schrijvers, eene hooge
waarde gehecht wordt, — en geen wonder. Is de taal
ons eigendom, dan wil men in haar geene vreemde regten
erkennen; en is zij ons een heilig geschenk dér vaderen,
innig met ons wezen verbonden, dan kan men in haar
geene verandering, afwijking dulden. Ieder mensch, die
nog de volle beteekenis van het woord moedertaal,, eigene
taal gevoelt, koestert voor haar zoowel eerbied als liefde;
het minst duldt hij, dat zij hare vormen, hare eigenaardige trekken verandere, zonder welke zij voor hem niet
de eigene, de moedertaal zoude zijn. Hieraan valt het
zeker grootendeels toe te schrijven, dat een volk, zoo
lang mogelijk, de oorspronkelijke gestalte zijner spraak in
de schrijftaal tracht te bewaren, en dat de spraakkunstenaar , bij het vaststellen zijner orthographische regelen,
liet meest op ondersteuning en goedkeuring kan rekenen,
wanneer hij den oorsprong en de verwantschap der woordvormen het duidelijkst aantoont.
Dat bewaren en afbeelden van oorsprong en verwantschap is echter bij de veelvuldige veranderingen, welke de
spraak ondergaat, dikwerf zeer moeijelijk, althans wanneer
het heerschend spraakgebruik mede als grondslag der spelling zal gelden. Want wat gebeurt, wanneer de gesprokene klanken niet meer met de geschrevene letterteekens.
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overeenstemmen, dan gaat het der taal, zegt zeker schrijver , als een onnaauwkeurig opgemaakten kalender, die
na eenige eeuwen de lentedagen in den herfst laat vallen.
Wanneer nu de schriftteekens en de woordklanken niet
meer overeenstemmen, dan moet noodzakelijk een van beiden plaats hebben:
1. Men laat namelijk het gewone oude teeken staan en
verbindt er eene andere uitspraak aan.
2. Of het schrift zoekt, al naar dat de woordklanken
veranderen, daarvoor ook andere schrijfvormen te
bezigen. —
Men kan de eerste wijze van schrijven de historische of
etymologische noemen, in tegenoverstelling der andere, die
geheel van phonetischen aard is. Gene beeldt den vorm
van het woord af, zoo als die vroeger bestond, deze duidt
den klank aan, met welken het woord thans uitgesproken
wordt.
Eene streng historische schrijfwijze kan zich echter in
gëene taal handhaven. Zelfs de Engelschen, die zoo zeer
aan hunne oude woordvormen hechten, dat zij zich de
moeite getroosten, om de uitspraak der eigene schrijftaal
uit de woordenboeken te leeren, hebben daarvan moeten
afzien, en b. v. de oorspronkelijke ih in bepaalde gevallen
te vervangen door het letterteeken s. Schier onmogelijk
mag het dan ook geacht worden, om de Friesche spelling
op een zuiveren historisclien grondslag te doen steunen.
Wanneer toch de tegenwoordige schrijfwijze de vroegere
gestalte der woorden moest afbeelden, dan zoude de
nieuw-Friesche spreektaal of in oud-Friesch moeten herschapen worden, of zich achter een geleend masker verbergen, dat hare tegenwoordige eigenlijke trekken geheel
onkenbaar maakt. Het eene zoude onmogelijk, het andere
hoogst moeijelijk en schadelijk zijn. Even onmogelijk mag
men het toch achten, om eene levende taal in hare steeds
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voortgaande beweging in haren stroom te stuiten of terug
te voeren, als moeijelijk en schadelijk, om haar tegenwoordig karakter in verouderde vormen aan te duiden.
Allezins is het derhalve den Fries aan te raden, om aan
zijne spelling geen al te historisch karakter te geven, waartoe hij zoo ligt kan overhellen, daar zijne taal de eenigste
van de oud-Germaansche spraken is, die nog leeft en
welligt de minste veranderingen en vermengingen heeft
ondergaan. Alleen in zooverre kan hij een historischen
grondslag voor zijne orthographie leggen, als de uitspraak
der tegenwoordige taal het toelaat. Verder te gaan, uit
eerbied voor het oud-Friesch, verbiedt hem het nieuwFriesch. Maar ook zoo ver moet hij gaan, zal zijne orthographie de Friesche schrijftaal een naauwkeurig en duidelijk
afbeeldsel doen zijn, zoowel van de zuivere uitspraak als
van het ware oorspronkelijke karakter der woorden.

Ziet daar, M. H.! U in enkele trekken den aard en de
waarde der drie grondslagen geschetst, op welke, naar
mijn oordeel, de orthographie der Friesche taal behoort
te berusten. Zijn mijne beschouwingen niet geheel onjuist,
dan leiden zij, naar ik verder vermeen, tot de gevolgtrekking, dat de spelregels slechts in zoo verre uit het
door Gr. Jacobsz. of door iemand anders meer of min gevestigd sohrijfgébruik kunnen afgeleid worden, als het met
de beide andere grondslagen (het algemeene spraakgebruik
en de historische woordafstamming) overeenstemt, d. i. door
middel van de meest gangbare, duidelijke en eenvoudige
letterteekens en toonmerken(l), de tot de algemeene Frie(1) Omtrent do keuze der letterteekens voor do afbeelding van bepaalde spraakklanken heeft Dr- J. H. Halbertsma hoogst belangrijke
opmerkingen medegedeeld in het Fr. Jie.rboeckjen voer 1834,
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sche taal behoorende spraakvormen met hunne eigenaardige klanken , zoo juist mogelijk, afbeeldt.
Maar laten zich deze klanken en vormen met eenige
naauwkeurisheid bepalen ? — Ik geloof ja, althans dan s
wanneer het den beoefenaren der Friesche taalkunde zal
gelukt zijn: 1°. om uit een onderzoek van den woordenschat niet slechts van de geschrevene, maar vooral van
de gesprokene dialecten, eene algemeen Friesche woorduitspraakleer (orihoëpie) in 't leven te roepen, en 2°. om
uit een onderzoek van de schriftelijke gedenkstukken der
oude taal, vergeleken zoowel met die der verwandte talen,
als met de in de dialecten levende volksspraak, eene
Friesche woordafstammingsleer (etymologie) zaam te stellen. Naarmate aan dezen eisch der wetenschap voldaan
wordt, zal de Friesche orthographie op de aangevoerde
grondslagen gevestigd kunnen worden.
Dat dan ook de krachtige bemoeijingen van ons Genootschap strekken mogen tot bereiking van dit gewigtig doel!
B.
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-Dij het ontvangen van de nieuwe reeks van werken
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, 7de deel, 2de stuk, viel al dadelijk mijne bijzondere aandacht op het eerste daarin opgenomen stuk, het
Overzigt, namelijk, eener verzameling Alba Amicorum
van Jkr- F. A. Ridder van Rappard, Met groot genoegen
las en herlas ik deze voortreffelijke mededeeling, en herinnerde mij daarbij tevens, dat ook ik in het bezit was
van een paar Alba, welke mij, bij een naauwkeurig onderzoek , van te groot belang voorkwamen, om voor altijd
in mijne bibliotheek opgesloten te blijven, en aan het
lezende publiek onthouden te worden.
Ik zal er mij evenwel niet op beroemen, dat mijne Alba
zoo vele namen van wereldvermaarde geleerden, krijgsen staatsmannen in zich bevatten, als er te vinden zijn
in de verzameling van den kundigen schrijver van bovengenoemd Overzigt, doch ik vlei mij echter, dat zij voor
den beoefenaar van de geschiedenis onzes Vaderlands, en
vooral van het gewest myner geboorte, menigvuldige her-
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inneringen zullen opleveren aan aanzienlijke en bekwame
personen, die zoowel in Friesland, als in andere gedeelten
van Nederland, en zelfs in vreemde oorden, in de vakken
van regtsgeleerdheid, godgeleerdheid, staatkunde enz., hebben uitgemunt.
De familie-aanteekeningen, in mijne beide Alba voorkomende , maken dezelve, mijns inziens, nog meer belangrijk , vooral omdat zij wetenswaardige bijzonderheden
mededeelen van een geslacht, waarvan, zoo ver mij bekend is, geene stamlijst anders, dan in een handschrift
onder mijne papieren berustende, bestaat.
Na dit kort voorberigt zoude ik dadelijk tot de vermelding van den inhoud der vriendenrollen kunnen overgaan,
ware het niet, dat ik het volstrekt noodig oordeelde, het
voornaamste gedeelte van de inleiding van Jhr. van Rappard in deze bijdrage over te nemen, omdat de werken
der Maatschappij niet in aller handen, en de daadzaken,
daar vermeld, bij velen mijner lezers ook van elders
onbekend zullen zijn.
Volgens zijn gevoelen dan schijnen deze geschriften voornamelijk hunnen oorsprong in Duitschland gehad te hebben, en is het opmerkelijk, dat er geene eigenlijke Alba
bekend zijn vóór den tijd der Hervorming, ofschoon daaruit nog niet blijkt, dat zij uit de Hervorming zijn voortgesproten. » Maar (voegt hij er bij) het is zeer wel
» mogelijk, dat de Hervorming op derzelver gebruik ins vloed hebbe gehad, in zoo verre deze gebeurtenis krach» tig heeft gewerkt op de zucht tot geestontwikkeling en
» beschaving, en den lust tot het bezoeken van onder» scheidene hoogescholen en geleerde mannen.
» Daarbij kunnen dan de Alba van lieverlede zijn aan» gewend, om zich bij de geleerden en aanzienlijken te
» legitimeren en aan te bevelen. Hier van daan welligt,
» dat vele Alba duidelijk blijken te hebben gediend op de
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» wetenschappelijke reizen der bezitters, of terwijl deze
» aan de Hoogescholen vertoefden. Men bespeurt er tevens
» uit, dat het in dien tijd niets ongewoons was, zich een
y> Album te zien voorgelegd. Men gebruikte, zoo het
» schijnt, hiervoor geene losse blaadjes, maar stevige en
» min of meer kostbare ingebonden boekjes, wel geschikt,
» om op reis te worden omgevoerd, des noods in den zak
» gedragen. Evenmin was men toen verlegen met hetgene
» men in het aangeboden boek zou inschrijven. Velen
ï hadden zich een eigen zin- of kenspreuk gekozen, of
» ook deze en gene merkwaardige sententie was eene gang» bare munt, waarmede men den Album-bezitter geriefde,
ï Dat zij niet altijd aan vrienden in den eigenlijken zin
» werden voorgelegd, toonen de namen van aan elkander
» vijandige personen, die soms in eene en dezelfde vrien» denrol voorkomen."
Gewagende van den oorsprong der Latijnsche benaming,
zegt de schrijver! » Wie denkt hierbij niet aan de velerlei
» tafelen, lijsten en naamrollen, onder den naam van Album
» bij de Romeinen bekend ?
» Geen wonder derhalve, dat de band met witte bladen,
» bestemd om de namen van vrienden en begunstigers te
» ontvangen, den naam van Album Amicorum verkreeg,
ï Deze benaming was de algemeen gebruikelijke. Echter
» komen er ook voor onder den titel van Philothica; Liber
» memorïalis; Gazophylacium literarium; Armamentarium
» eruditum; Museum literarium; Theatrum eruditorum;
» Apiarium; Hortus amicorum, en welligt meer dergelijke,
» doch met welke ik de aandacht niet verder wil ver» moeijen."
» De Alba waren meestal kleine, langwerpige boekjes,
» met wit papier. In den regel was dit zoo, maar op dien
» regel werden uitzonderingen gevonden» Men bezigde
» somtijds andere, gedrukte boekjes - met wit papier door-
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i schoten, voor hetzelfde oogmerk, of men had zelfs boek» jes met zinnebeeldige voorstellingen of blanke wapen» schilden gereed om die wapenfiguren te ontvangen, in
» koper gegraveerd, en geheel en al iugerigt om voor Alba
» te dienen."
Jhr. van Eappard bezit van beide soorten, de mijne zijn
met wit papier.
» Niet alle Alba hebben aan vermaarde bezitters toe» behoord, maar het komt hierbij minder aan op den
» waard, dan op zijne gasten.
» Bestemd om eene groote verscheidenheid van perso» nen in zich op te nemen, verleenen de Alba wel eens
» een schuilhoek aan handteekeningen, die elders te ver» geefs worden gezocht,"
Het bovenstaande, door mij aangehaalde , is , naar mijn
gevoelen, allezins voldoende, om den gewonen lezer met
den aard en het doel der Alba bekend te maken; hem, die
verder in de zaak wil doordringen en meer bijzonderheden
vernemen, verwijs ik bij dezen tot het Overzigt zelven, en
ga thans, zonder verdere inleiding, over tot de beschrijving van de beide Alba, in mijne boekverzameling aanwezig (1).
I.

Het Album van Henricus Ehala, J. U. D., in 12°.
De bezitter van dit Album was Henricus Ehala, eenige
zoon van Johan Henrici Ehala, Ontvanger der Kioosteren Geestelijke goederen in Friesland, wiens voorouders
gewoond hebben op eene zathe te Ytens, in Hennaarde(1) Wanneer het blijken mogt, dat dit verslag door het publiek met
welgevallen wordt opgenomen, heeft men waarschijnlijk een dergelijk te
wachten van eenige andere merkwaardige Alba, in het Provinciaal Archief van Friesland en elders voorhanden.

II. N. R.

'
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radeel (2), en van Aaltje de Veno of de Veen. Hij werd
geboren te Leeuwarden in 1591, kwam in 1606 aan de
Akademia te Franeker, en werd als Advocaat bij het Hof
van Friesland ingeschreven den 19 Junij 1614. lp 1618
beroepen als Hoogleeraar aan de Akademie te Franeker,
onderwees hij daar eerst de welsprekendheid en de geschiedenis , en later de regten.
Het Album is voorzien van een titelblad, waarop zijn
eigen wapen is afgebeeld, omringd van vier anderen.
Ehala 5 de Veen, Eoorda van Tjummarum en Mamminga.
Hierop volgt de titel, luidende aldus: Henrici Rhala Frisii
Amicorum monumenta, met het vierregelig gedicht:
„
„
„
„

Quod summum natura dedit, vereq. beatum
Inter mortales foedns amicitiæ.
IToedus amieitiæ, fidei tutamen amicis
Offero, signa peto vincula; nomen ernnt."

Benevens zijn symbolum » Adspiciunt oculis superi mor» talia justis." — Op de tweede bladzijde komen eenige
famîlie-aanteekeningen in het Latijn voor, met het opschrift:
» Matrimonii et exinde generationis series hæc posteritate
» Henrici Ehala et Anna Duerkops conjugum sacrata esto."
Uit dezelve blijkt, dat zij den 4 Julij 1624 in de Gasthuiskerk te Embden getrouwd zijn, en dat dit huwelijk
vier dagen lang met veel pracht gevierd is door meer dan
honderd personen van allen rang en stand, in het huis van
zijnen schoonvader (in ædibus Duerkopianis) aldaar; dat
zijn oudste zoon, Philippus ter Moeien, geboi*en is den
26 September 1625 te Embden; zijn tweede zoon, Johan,
te Franeker, op Botniahuis, den 9 September 1630; zijn
(2_) Qeslaehtregister in HS. Vriemoet, Aihen. Fris., blz. 193, zegt, dat
men meent, dat liet geslacht zijnen naam ontleend'heeft van een landgoed, Iîhala geheotcn, liggende onder "Wyns in Tïetjerksteradeol,
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derde zoon, Franciscus, aldaar den 18 Februarij 1636, en
dat beide laatsten gedoopt zijn door den bekenden Leeraar
bij de Hervormden, Ds- Focco Johannis.
In zijn album schreven:
Hermannus Vultejus, geboren 1555, overleden 1634,
eerst Hoogleeraar in de Grieksche taal en Pensionaris van
de Akademie te Marpurg, later eerste Professor in de
regten aldaar, door Keizer Ferdinand II tot Comes Palatinus, Ridder en Raad benoemd. Hij gaf onderscheidene
regtsgeleerde werken uit; zijne zinspreuk was: » Dominus
» mecum, non timebo, quid faciat mihi homo?"
Dionysius Gothofredus of Godefroy, in 1549 uit een
voornaam geslacht te Parijs geboren. Hij studeerde te
Leuven, Keulen en Heidelberg, en werd reeds in zijne
vaderstad tot belangrijke bezigheden gebruikt, toen de
treurtooneelen van den 8t. Bartholomeus-nacht hern zoo
groote vrees aanjoegen, dat hij ijlings Frankrijk verliet en
zich te Geneve vestigde, waar hij Hoogleeraar in de regten werd. Naderhand naar Heidelberg beroepen, bleef
hij aldaar, tot dat in Duitschland de oorlog uitbrak,
en begaf zich toen naar Straatsburg, waar hij in 1622
stierf. Zijne zinspreuk op het Album-blad van Rhala luidt
aldus: » Initium sapientiae, timor Domini." Hij bezorgde eene uitgave van het Corpus Juris, met zijne aanteekeningen.
Johannes Buxtorfius (Buxtorf) te Camen, in Westphalen,
in 1564 geboren, Hoogleeraar te Bazel, Hij verzamelde
eene vjortreffelijke bibliotheek, en onderhield verscheidene
Joden op zijne kosten, om beter in de verborgenheden van
hunne godsdienstige gebruiken in te dringen, zoodat hij
groote achting onder hen verwierf, en zij hem van alle kanten brieven toezonden. Te Leiden en te Seaumur als Professor in de Hebreeuwsche taal beroepen, bleef hij echter
deze betrekking te Bazel bekleeden. Hij schreef onder-
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scheidene werken, en stierf in 1629 aan de pest. Zijne
zinspreuk ontleende hij aan Jesaia 65, vs, 1.
Joannes Maccovius (Makowski), geboren in 1588, uit
voorname ouders te Lobzenica in Polen. Hij kwam als
Gouverneur van de Poolsche Baronnen Johannes Demetrius
en Christiaan a Gorai Goraisky, te Franeker, werd aldaar
in 1615 tot Hoogleeraar in de theologie beroepen, en
trouwde met Antje Ulenburgh, zuster van de ï.'onw van
den beroemden schilder Eembrandt. Hij gaf verscheidene
werken uit, en overleed in 1644. Zijne zinspreuk was:
» Ardua nactus est, in se contentus sonos."
Jacobus Gruters (Gruterus), in Zeeland geboren, zoon
van Petrus Gruterus, Hoogleeraar aan de Doorluchte School
te Middelburg. Hij schreef eenige werken, doch gaf ze
niet in het licht.
Keympe van Donia, die zich onderteekende Kempo a
Donia, N. F. (Nobilis Frisius), en de zinspreuk voerde:
j, Nihil est tam proprium hominis , quam non modo bene» ficio sed etiam benevolentiae significatione allegari." Hij
kan geen ander geweest zijn dan Keympe, de zoon van
Sierck van Donia en Auck van Donia, die aan de Akademie te Douay gestorven is (3), en tijdens deze inscriptie
te Heidelberg studeerde.
Cornelis Gothofredi, die zich vriend en landsœan (popularis) van Khala noemt, en zijne inscriptie te Heidelberg
vergezeld doet gaan van zijn fraai geteekend wapen, vertoonende een gouden leeuwenkop gestoken op een zwaard,
met aan weerszijden eene gouden ster op een rood veld,
zal hoogstwaarschijnlijk een zoon geweest zijn van Georg
Gothofredi, Raad in het Hof van Friesland, en Trijn van
Beyma. Hij schreef boven zijne opdragt: » Nulla civitas
» sine fide, sine justitia, sine Christo stabit, neq.' ulla
(3)

Stamboek van den iYieschen Adel: Harinxma Donia.
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» politia. Quippe sine his armis non Rex, sed Tyrannus,
» non civitas sed furiosa multitudo, non Resp. et ordo sed
» horrenda confusio dicitur."
Matthias van Vierssen, Leov. Frisius, de oudste zoon
van Willem van Vierssen, Muntmeester van Friesland enz.,
eii Titia Gothofredi. Hij studeerde te Heidelberg, en werd
later Raad in het Hof van Friesland, Lid van de StatenGeneraal en Ambassadeur naar Denemarken; hij voegde
bij zijne inschrijving in het Album van zijnen vriend zijn
wapen, en voerde tot zinspreuk: » Victi quandoq. resur» gunt." Vóór 19 Maart 1655 was hij overleden.
Johannes Hill, Frisius Orientalis, welligt de vader van
den vermaarden Medicus Wilîem Hill, in 1660 te Londen
en Dublin,
Johannes Tarnovius, geboren in 1586, een beroemd
Godgeleerde; hij schreef beoefeningen over de H. S., eene
verklaring over<de groote en kleine Profeten en Boetpsalmen , en overleed in 1629.
Behalve de hier genoemden, vinden wij nog de namen
van: Hermannus Kirchnerus, misschien een zoon van den
beroemden Hoogleeraar in de godgeleerdheid te Helmstad , Timotheus Kirchnerus ; Philippus Hoffman; Christophorus Deichman, J. U. Dr. te Marpurg; Joannes Jacobus
Feschius, Professor +e Bazel, denkelijk de vader van
Remigius en Christophorus, die in het volgend Album voorkomen ; Paulus Wagner, uit Brunswijk, J. U. D., te Bazel;
Petrus de Spina, te Heidelberg; Petrus Elias Schröter,
J. U. D.; Jacobus Fabricius, met zijn wapen in vieren
gedeeld: twee vrouwen ter halver lijve op zilver, en twee
zwarte adelaarsvleugelen op blaauw. Er worden wel twee
personen van zijnen naam bij Hoogstraten genoemd, doch
ik geloof niet, dat hij door een van beide bedoeld wordt;
J. Puten; Henricus a Wense; Nicolaus Victius; Samuel
Sarlgräter; Rotgerus Bolardus, Fris. Orientalis; Erasmus
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Posthius en Johannes Wyfferding, uit Zwolle, die tot
symbolum had: » Nullius addictus jurare in verba ma» gistri."
Uit de jaartallen en plaatsen, gevoegd bij de inscriptiën
der vrienden en bekenden van Henricus Rhala, meen ik
te kunnen opmaken, dat hij in het begin van 1613 nog
te Marpurg studeerde; reeds in de eerste maanden van
dat jaar naar Heidelberg vertrok, en in Januari] 1614
zich te Bazel bevond, waar hij tot Doctor in de regten is
bevorderd, zoo als hij dan ook in de laatst gedagteekende
blaadjes Juris Utriusque Doctor genoemd wordt (4). .
II.

Het Album van Johannes Rhala, J. U. D., in 12°. langwerpig formaat.
De eigenaar was Johannes Rhala, tweede zoon van den
hierboven genoemden Henricus Rhalá. Hii werd geboren
den 9 Pebruarij 1630, en overleed den 17 Junij 1686.
Het Album is getiteld: Johannis Rhala Frisii Amicorum
monumenta, en heeft tot opschrift hetzelfde Latijnsche gedicht, dat bij zijnen vader voorkomt, met het onderscheid,
dat het tweemalen herhaalde woord aldaar Foedus en hier
Pectus geschreven wordt, met de zinspreuk: » Confidens
s in Domino, non confundetur."
Op de tweede bladzijde komen weder eenige familieaanteekeningen in het Latijn voor, hier evenwel zonder
bovenschrift, welke onder andere, minder belangrijke, de
volgende bijzonderheden bevatten, namelijk: dat vájn vader,
de bovengenoemde Professor, den 18 November 1640, te
(4) Zijne inscriptie in liet Album van Bommert van Ockema wordt
door J n r - van Rappard, op blz. 120 van liet meermalen aangehaald
Oversigt, onder de belangrijke geteld.
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Franeker is overleden en in de groote kerk aldaar begraven ; zijn jongste broeder, Franciscns, den 7 December
1655 te Franeker, zijn oudste broeders Philippus, Secretaris van de Grietenij Tietjerksteradeel, tegen het einde
van de maand Maart 1660 te Bergum zijn gestorven, en
zijne ï"noeder, Anna Duerkop, ter eerstgemelde plaats, op
den 5 December 1665 , in het drie en zestigste jaar haars
ouderdoms overleden en bij haren man en beide zonen
aldaar werd begraven. Vervolgens dat hij zelf den 11 October 1653 te Bazel tot Doctor in de regten is gepromoveerd; den 16 April 1666 door den Predikant van Bergum,
Martinus Lauerman, in den echt is verbonden met Ida,
dochter van Eegnerus van Andringa, Grietman van Utingeradeel, en Dedtje Lycklama à Nijeholt; dat hij door
het Kwartier van Zevenwouden, den 26 Februarij 1667,
benoemd is tot Eaad in den Hove van Friesland; dat zijne
oudste dochter, Anna., geboren is te Bergum, den 9 April
1667, hem den.3 November 1668 een zoon werd geboren,
naar zijnen vader Hendrik genoemd, doch die reeds in
het volgende jaar (den 12 Februarij) overleed; dat hij
den 14 Mei 1670 weder eene dochter kreeg, Margaretha (5) geheeten, en deze gevolgd werd door eene andere,
Decia of' Dedtje, welke echter slechts ruim eene maand oud
werd; dat zijne echtgenoot Ida van Andringa den i Julij
1672, 'in den ouderdom van vier en twintig jaren, overleed, en hij den 16 Mei 1675 te Larrelt, in het Hertogdom Oldenburg, hertrouwde met Gratia van Dorsten,
weduwe van N. Geunsius (6), welke den 31 December
1679 stierf en te Franeker is begraven; dat hij bij haar
(5) Zonderling is liet, dat deze dochter hier alleen M. a r g a r e t h a
genaamd, overal elders, bij Vriemoet, bij Ferwerda on zelfs in mijn
handschrift, I d a M a r g a r e t h a heet; denkelijk heeft men dezen naam,
na het overlijden van hare moeder, bij den haren gevoegd.
(6) Vriemoet, AtUn. Fris., blz. 197.
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den 31 October 1676 eenen zoon kreeg, weder Hendrik
genoemd, die kort na de geboorte overleed; zoo als ook
het geval was met nog eenen anderen van denzelfden
naam, den 17 November 1679 geboren, en twee dagen
later gestorven, en eindelijk, dat hij den 11 Januarij 1678
door het Kwartier van Zevenwouden benoemd werd tot
Curator van de Akademie te Franeker.
In zijn Album schreven :
Johannes Coccejus, in 1603 te Bremen geboren, waar
zijn vader Secretaris van de Stad was, Hoogleeraar in de
godgeleerdheid te Leiden. Hij is te wel bekend, dan dat
ik hier verder iets van hem behoef te vermelden. Zijne
zinspreuk, boven het door hem geschonken blaadje, is in
het Grieksch en ontleend aan de Openbaring van Johannes.
Gulielmus Cup, geboren te Bommel, in Gelderland,
eerst Professor in de regten te Harderwijk en later te
Franeker. Hij gaf eenige regtsgeleerde werken uit, en
overleed in 1667. Zijne zinspreuk was uit Juvenalis,
Sat. 1: » Probitas laudatur et alget."
Johannes Jacobus Wissenbach, geboren te Fronshusen,
niet ver van Dillenburg, in het Hertogdom Nassau, in
1607, tot Hoogleeraar in de regten benoemd te Franeker , in plaats van Henricus Rhala, en de leermeester van
den zoon van zijnen voorganger. Er zijn vele geschriften
van hem bekend. Hij overleed in 1665, en er werd een
grafteeken voor hem te Franeker opgerigt. Zijne zinspreuk
was: Lucas X : vs. 20.
Johannes Antonides van der Linden, geboren te Enkhuizen , in 1609 Professor in de medicijnen te Franeker
en Bibliothecaris van de Hooeeschool. De Akademische
kruidtuin had veel aan zijne zorg te danken. Later werd
hij naar Leiden beroepen, en overleed aldaar in 1664. Bij
Vriemoet, Ath, Fris., worden vele geschriften van hem
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opgeteld. Zijne zinspreuk was uit Hippocrates, VI, Epid.

n , 17.
Bernardus Fullenius, omstreeks 1602 te Leeuwarden
geboren, overleden als Professor in de mathesis te Franeker in 1657. Eerst had hij aldaar de Hebreeuwsche
taal onderwezen. Weinige werken zijn van hem in het
licht gekomen. Hij was de vader van Bernardus Fullenius,
den leermeester en oom van den beroemden Meniio Baron
van Coehoorn en de vader van Froukje, de echtgenoot
van den niet minder vermaarden Balthasar Bekker. Zijne
zinspreuk was: » Ne facias aliis , fieri quod tu tibi nolis."
Theodorus Zwingerus, te Bazel geboren in 1597, Hoogleeraar in de godgeleerdheid aldaar, nadat hij eerst in de
medicijnen had gestudeerd, zoodat hij bij de pestziekte,
welke in 1626 hevig in zijne woonplaats woedde, zoowel
het ambt van geneeskundige als van predikant kon bekleeden. ~\ óór zijne aanstelling bezocht hij de meeste landen
van Europa, en kwam ook in Nederland. Hij had zelfs
het plan de Synode van Dordrecht bij te wonen, doch
kreeg in zijn vaderland een beroep als Predikant, en moest
dus daarvan af zien. Hij overleed in 1654, en gaf een
paar werken uit.
Johannes Buxtorfius , zoon van den bij Henricus Khala
vermelden Johannes Buxtorfius, in 1599 te Bazel geboren.
Hij vorderde in zijne letteroefeningen zoo voorspoedig, dat
hij reeds in zijn twaalfde jaar aan de Akademie kwam, en
zestien jaren oud zijnde Magister werd. In 1619 kwam
hij te Dordrecht, en maakte zich bij vele geleerden in
Nederland bekend. Na zijns vaders dood werd hij Professor in de Hebreeuwsche taal te Bazel, en overleed aldaar
in 1664, nadat hij ter gelijker tijd te Groningen en te
Leiden beroepen was, waarvoor hij echter bedankte.
Bernardus Schotanus, geboren te Leeuwarden, een bekend Kegtsgeleerde, eerst Advocaat bij het Hof van Fries-
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land, naderhand Syndicus, en vervolgens te Franeker, te
Utrecht en eindelijk te Leiden, als Hoogleeraar in de
regten beroepen, waarbij hij ook de wiskunde onderwees.
Hij stierf' in 1652, en heeft verscheidene werken nagelaten. Zijne zinspreuk was: » Ora-labora~spera,"
Arnoldus Vinnius (Vinnen), vermaard Nederlandsen
regtsgeleerde, in 1633 Hoogleeraar te Leiden, en aldaar
overleden in 1657, in den ouderdom van zeventig jaren,
vele voortreffelijke geschriften nalatende. Hij voerde tot
zinspreuk: » Virtutis laus omnis in actione consistit."
Eemigius ITesch, die zich hier Feserius, en zijn broeder
Christophorus, die zich Feschius teekent, beide Hoogleeraars in de regten te Bazel, waar de eerste in 1595
geboren was. Zij gaven zich groote moeite tot het verzamelen van een kabinet van zeldzaamheden, toenmaals liet
schoonste van Europa; want behalve een aantal uitgelezen
boeken en zeldzame handschriften, bezaten zij ook eene
menigte kostelijke gesteenten , en onder anderen een agaat
van ongemeene grootte, benevens vele rariteiten uit Indië
en Amerika. Hierbij kwam nog eene schoone collectie
van Grieksche en Romeinsche gedenkpenningen, alsmede
van Vorsten en Steden van de drie of vier laatste eeuwen.
Remigius stierf te Bazel, zijn symbolum was: » Heu! de
» multis satagimus miseri! Unum necessarium." Dat van
Christophorus: » Aliis ignosce multum tibi nihil."
Johannes Casimir van Botzheim, uit eene adellijke familie in de JNTeder-Elzas gesproten, in 1658 Voorsnijder
aan het Keur-Paltzische Hof. Hij onderteekende zich:
Eques Palatinus, met de zinspreuk: » Invia virtuti nulla
» est via."
Nicolaus Heinsius, te Leiden geboren in 1620, een
voortreffelijk Latijnsch dichter. H:j gaf Virgilius, Valerius
Flaccus, Claudianus,, Vellejus Paterculus en Ovidius met
aijne aanteekeningen in het licht. De ötaten van Holland
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benoemden hem tot Resident aan het Hof van Koningin
Christina van Zweden, welk ambt hij eenige jaren heeft
waargenomen, In zijn vaderland teruggekeerd, overleed
hij in 1681. Zijne zinspreuk was: » Cedunt prementi fata,
» cedentem, premunt,"
Jean Nicolas de Parival, onderwijzer in de Fransche
taal, te Leiden, die vele werken heeft uitgegeven. Te
Leiden schreef hij in het Album van Rhala:
„ Jamais 1'homme avant q'uil meure
ne demeuve
„ Bienheurunx parfaitement
„ Tousiours antre la liesse
La tristesse
„ Se mesle secrettement."

Onder de minder bekenden vinden wij nog in dit Album
opgenomen de namen van Carolus Gustavus Kajaun, Baro
a Hunoykomia, te Straatsburg; Lucas Bui'ckhardus; Jacobus Mestertius, Eques auratus et Juris Antecessor, ook
bij Jlir. van Rappard onder de inschrijvers van het Album
van Isaac de la Fontaine vermeld; Jacobus Brandwyller;
Casparus Tausius; Joh. de Leunerchtos, Ph. et Med*
Prof. te Heidelberg; Joannes Carré, ook genoemd bij
Jr- v. R., in het Album van Joannes Naeranus ; hij onderteekent zich: Pastor Ecclesiæ Gallicæ Heidelbergensis,
en had tot zinspreuk: » Pour durer, j'endure;" Nicolaus
Gerlacus Frese, Nob. Fris. Oriental; Gerardus Borsius ,
Amstel.; Henricus Ledebaur; Augustus a Wense, misschien een zoon van Henricus, in het Album van Henricus Rhala vermeld. Uit zijne zinspreuk: » Dulce et
» decorum est pro patria mori," zoude men kunnen opmaken, dat hij krijgsman was; Petrus Falcisuis (bij Jhr.
v. R., in het Album van de la Fontaine), Prof. te Bazel;
Christoph. Frider. Crellius; Ciricus Drochenbusius; Johannes Reinhard Widt; Banier Schutten; Bernardus Fri-

Wumkes.nl

76

ovEBzraT

VAN TWEE ALBA AMICOKÜM.

dericus Moser de Filsech; Jacob Frider. Eühle; Johannes
Henricus a Maderspach; Joh. Theodorus Schmalkalder;
Stan. Ulrich Luzellma; Everhard ter Brueck, uit Oostfriesland; Henricus Schotanus a Sterringa; Paulus Terhaarius van Amsterdam; Franciscus Köne, uit Bremen;
Nathanaël Vechnerus; Antonius a Dorth, uit Kleef; Frideric Christophle Forstner, met de spreuk: » En vous
» aymant, je fîniray ma vie;" Johannes Wolfurht; Nicolaus Mathiæ Jacobeus; Arnoldus Mauricius Holterman;
Joannes Witkopff; Johannes Menninga, uit Oostfriesland;
Henricus Schmettanius; Johannes Pottgieter, uit Oostfriesland; Joliannes Georgius Beza; Petrus Ortenfeld;
Fredericus, Johannes Joachimus en Jacobus d'Orville,
uit 's Gravenhage; Jacobus Edzarts, volgens zijne inscriptie de contubernaal van Rhala, tijdens zijn verblijf te Heidelberg; Eaphael Matthiæ Lundius; Fridericus Pistoir;
Bernhardus Speckhanc; Johannes Adolphus Peil; Bernhardus van Bockholt; Johannes Ulricus Weydenkopf;
Johannes Georgius Hurlerus, uit Zwitserland; Johannes
a Line; Fr. H. van Bergen; Ambrosius Theunemans en
Lucas Langerman of Laegerman, die schreef: » Ultimus
» in libro, fidissimus inter amicos," en onder zijnen naam
zette: » Scripsi hoc semipotus."
Uit deze inschrijvingen met de daarbij gevoegde plaatsen dagteekeningen blijkt, dat Khala vijf Hoogescholen
heeft bezocht, als: Franeker in 1650; Leiden in 1651;
Straatsburg in 1652; Heidelberg in het voorjaar van 1653,
en Bazel in de herfst van dat jaar. Op de laatste plaats
is hij gepromoveerd, nadat hij te Heidelberg tot Kandidaat
in de regten was bevorderd. In 1654 werd hij ingeschreven als Advocaat bij het Hof van Friesland.
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VV illen wij onderrigt ontvangen omtrent het leven en
bedrijf, 't welk in lang vervlogen eeuwen zich in Denemarken bewoog, dan moeten wij afdalen in de Graven
van diens voortijd, welke duidelijker tot ons spreken dan
kronyken en sagen, en een boek zijn, rijk van inhoud, dat
slechts opengeslagen behoeft te worden, om ons met de
oudheid bekend te maken.
Na een zorgvuldig onderzoek van vele hunnebedden,
heeft men, volgens de verschillende daarin gevondene
voorwerpen, drie tijdperken aangenomen, de Steentijd,
de Bronstijd en de Ijzertijd.
De aanzienlijke overoude gedenkteekenen, die men als
oude graven of hunnebedden kent, zijn lage, van aarde
opgeworpene heuvelen, die door eene menigte groote, regt
opstaande steenen omringd zijn, en op wier rug zich
kamers, van groote steenen te zamengesteld, bevinden.
Hoewel ontelbare hunnebedden, om der steenen wille, geheel vernield en weggeruimd zijn, zoo bestaan er toch nog
in Denemarken talrijke zulke voorwerpen, die gewoonlijk
in de grootste menigte aan de zeekusten ivorden aangetroffen.

Men kan deze steenen graven naar hunne gedaante in
twee klassen onderscheiden, ronde graven en langwerpige
graven.
Aan de omheining van aardheuvelen met groote steenen
is veel vlijt en zorg besteed. Men ziet soms meer dan
honderd kolossale blokken in een langwerpig ronden kring
om den voet des heuvels heen geplaatst, en dat wel in
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oorden, waar niet alleen tegenwoordig, maar waarschijnlijk
ook in vroegeren tijd, zulke steenen niet gevonden worden.
Tusschen beide vindt men zelfs sporen, dat de heuvels
oorspronkelijk met twee of meer ringen van groote steenen
ommuurd zijn geweest.
De steenen kamers, welke op den rug dezer heuvelen
gebouwd zijn, bestaan uit een deksteen, die op verscheidene, in een kring geplaatste, draagsteenen rust. De deksteen heeft soms een omtrek van 15 tot 20 ellen, bij eene
lengte van 4 tot 5 ellen. De naar beneden gekeerde zijde,
die de zoldering der kamer uitmaakt, heeft steeds eene
effene oppervlakte, terwijl de bovenzijde altijd eene regelmatige gedaante heeft. Desgelijks zijn de draagsteenen
slechts aan die binnenzijde effen.
De grootste zijn de langwerpige graven, welke drie
steenen kameren bevatten: eene groote in het midden,
en eene kleine op ieder einde. De talrijkste zijn die met
twee kameren, wier vorm echter niets opmerkelijks heeft.
De ronde graven onderscheiden zich alleen daardoor, dat
de heuvelen kleiner zîjn, en meestal slechts eene kamer
bevatten s die echter in grootte voor de kamers der langwerpige graven niet onder doet- Eene groote menigte
van zulke kamers is vroeger opgegraven en onderzocht,
waarschijnlijk meest door menschen, die daarin schatten
meenden te zullen vinden. Uit dien hoofde staan zij veeltijds open, maar oorspronkelijk zijn zij met aarde bedekt
geweest, doch zóó, dat een deel van den deksteen zigtbaar was.
De steenen kamer is de eigenlijke begraafplaats, waarin
zelfs verscheidene lijken bijgezet werden. Bij het onderzoek van nog onaangeroerde en ongeschondene grafheuvels heeft men waargenomen, dat zij steeds de beenderen
van een of meer onverbrande lijken inhouden, benevens
pijlspitsen, lanzen, messen en bijlen van vuursteen, beenen
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voorwerpen, sieraden van barnsteen of been, en met losse
aarde gevulde kruiken. Voorheen geloofde men, dat de
oudheden, welke men in deze kameren vond, offergereedschappen , en dat de opgerigte steenen en heuvelen geregtsplaatsen, offeraltarei* en godenverblijven geweest waren.
Men zeide, dat de langwerpige graven gerigtsplaatsen
waren, tot het houden van volksvergaderingen, om over
gemeenschappelijke belangen te beraadslagen, twisten te
beslechten enz. Op de groote in het rond staande steenen
zouden dan de regters en de oudsten des volks gezeten
bebben, en op de steenen kameren of altaren zoude aan
de Goden geofferd zijn. Bij deze offeranden zou het, naar
men meent, dus toegegaan zijn: Het offerdier werd op den
deksteen gelegd, en, als het gedood was, vloeide het bloed,
waaruit de priester waarzegde, of in de kamer of in de
holte onder den deksteen. Doch een vlugtige blik op den
uitwendigen toestand der steenen en graven bewijst terstond, dat zij voor gerigtsplaatsen ongeschikt waren, dewijl
de omstaande steenen niet tot zitplaatsen dienen konden,
en eveneens, dat de deksteenen der kameren niet voor
altaren bruikbaar waren: want om dit te zijn, had de bovenste oppervlakte effen genoeg moeten wezen, om het
offer dier daarop te kunnen neerleggen. Maar het is een
regel, zonder uitzondering, dat de vlakste zijde, in plaats
van naar boven, altijd naar beneden gekeerd is.
De graven uit den Bronstijd zijn van die uit het Steentijdperk geheel onderscheiden. De laatste kenmerken zich
voornamelijk door geweldige steen-ornheiningen en groote
steenen kameren, waarin de lijken onverbrand met voorwerpen van steen en barnsteen neergelegd zijn.
De grafheuvelen uit het tijdperk van Brons hebben
daarentegen geene zware steenringen of' kameren, en in
't algemeen geene groote steenen; zij bestaan gewoonlijk
van binnen uit een hoop steentjes en van buiten uit enke!

Wumkes.nl

80

HUNNEBEDDEN

aarde, zoodat zij voor het oog niets dan een kleinen aardhoop vertoonen , die in hoogst zeldzame gevallen door een
kleinen steenring omgeven is, en in aarden kruiken overblijfselen van verbrande beenderen, benevens kleine voorwerpen uit metaal bevat. De wijze van begraven in dit
tijdperk schijnt de volgende geweest te zijn: men bouwde
eene groote houtmijt, waarop het lijk gelegd werd. Wanneer de houtmijt verbrand was, verzamelde men de overgeblevene stukken van beenderen en iets van de naastbij
gelegene asch in een aarden kruik, die midden op de
plaats van verbranding werd neergezet, en met kleine
steenen omgeven. In de kruik legde men bovendien op
de beenderen en asch verschillende kleinigheden van brons,
als: naalden, knoopen, messen, tangen enz, en daar nevens
de wapens en sieraden , welke de overledene bezeten had.
Daarop werd de kruik met een deksel of platten steen
gesloten, geheel met kleine steenen bedekt, tot dat deze
een spits oploopenden heuvel vormden, die dan weder
geheel met aarde overdekt werd.
Deze graf heuvelen zijn meestal op hoogten aangelegd, van
waar men een vrij uitzigt over zee had. Waarschijnlijk wil-

den de trotsche zeehelden (wikingen of vrijbuiters) niet in
afgelegene en besloten hoeken rusten, waar niet eens de
wind vrij over hunne graven heen ruischen konde. De
zee was hun wieg en bakermat geweest, op haar hadden
zij al hun leven rondgezwalkt, en hare golven moesten na
hunnen dood nog in hunne nabijheid rollen.
Wat de graf heuvelen uit den Ijzertijd betreft, vindt
men weinige, die met zekerheid daartoe gebragt kunnen
worden; terwijl uit het bronzen tijdperk een buitengewoon
groot aantal heuvelen overgeblever zijn. Het onderscheid
tusschen deze twee soorten is niet scherp afgebakend. De
uitwendige vorm zoowel als de inwendige bouw heeft zeer
veel overeenkomst. Het grootste verschil bestaat in de
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wijze van begraving, daar in de graven uit den Ijzertijd
de ligchamen meestendeels verbrand zijn, en veeltijds niet
alleen het gebeente van den held, maar ook de beenderen
van zijn strijdros gevonden worden. Zoo is in het ambt
Wiborg het skelei, van een man • met het geraamte van een
paard, en daarbij een ijzeren zwaard, eene spoor, eene
stijgbeugel, een gebit met kinketting en stangen opgegraven. Een zeer groote grafheuvel in het ambt Swenborg
bevatte het geraamte van een paard en een inensch, benevens eene menigte voorwerpen van ijzer en daaronder
ook een toom of gebit met zilveren platen belegd.
In de graven uit den Steentijd heeft men alleen gereedschappen , beenderen en steenen gevonden, als axten,
hamers, speeren, pijlen enz., zelfs vischhaken van steen.
Daarom is het hoogst waarschijnlijk, dat de oudste bewoners van Denemarken alleen van de jagt en vischvangst
leefden. Hunne kleeding bestond uit dierenvellen.
In het tijdperk van Brons treft men reeds kunstig bewerkte wapenen en sieraden aan van brons, dat is een
mengsel van koper en tin. Men vindt deze metalen in
Denemarken niet. Dus moet men aannemen, dat een
nieuw volk zich daar heeft ingedrongen, dat, op een
hoogeren trap van beschaving staande, door krijgs- en
rooftogten zich levensonderhoud, eer en roem verwierf.
Men heeft in de veenen ook zoogenoemde strijdhoorns gevonden , die kunstig bearbeid en zoo goed bewaard zijn ,
dat men er nog op blazen kan. Desgelijks heeft men
drinkbekers van glas en goud gevonden. De kleederen,
waarvan men zich in dit tijdperk bediende, waren geweven. Kort na het Ijzertijdperk, tegen het einde der negende eeuw, kreeg het Christendom ingang in Denemarken;
de rooftogten hielden allengs op; met het ijzer konde men
den grond bearbeiden; vreedzame handteeringen traden in
de plaats van het krijgsrumoer; de trotsche helden verII. N. E.
6
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dwenen meer en meer; men aanbad niet meer Thor en
Odin, maar knielde voor een Mariabeeld, met de klokken , die van de torens klonken, luidde men het fiere,
krachtige heidendom ten grave; en Denemarkens heldentijdperk had zijn hoogste toppunt bereikt en verlaten: want
het verdween met het heidendom (1).
Z.

KAPITEIN

HARING VAN HARINXMA THOE HEEG(2).
MEDEGEDEELD DOOR

JHR. ME. H. B. VAN SMINIA.
->»»» eg>€«««

vJnlangs kwam mij in handen een klein boekje in duodecimo, waarop ik uwe aandacht wilde vestigen, niet zoo
zeer om de voortreffelijkheid van het boek, ook niet,
omdat de man, die daaraan tijd en moeite heeft besteed,
eene voorname rol op het tooneel onzer geschiedenis heeft
gespeeld, maar omdat beide vereenigd , mijns inziens, te
belangrijk zijn, om geheel vergeten te worden. Eerst zal
ik mij bij den schrijver of liever vertaler van het werkje
bepalen 5 en later met een paar woorden over het boekje
zelf spreken.
HARING VAN HAEINXMA THOE HEEG, zoon van DOUWE
VAN HAEINXMA, Kapitein, en van MACHTELD VAN DUNNEWOLDT of DUNEWALT , werd den 27 Augustus 160á
te Doesburg, waar" zijn vader denkelijk toenmaals in gar(1) Uit den Nordisehen Tekgraph, N". 20, van 16 Februarij 1849.
(2) Voorgedragen in het Friesch Genootschap den 24 Januarij 1856.
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nizoen lag, geboren, en trouwde eerst met GEEETEUY,
dochter van GEORGE VAN QÜADT, en, toen deze den 29
November 1643 overleden was, in 1646 met SJUW of
SJOUCK, dochter van SAECKLE VAN POPMA van Weidurn
en WOB RoOBBA van Tjummarum. Bij de eerste vrouw
had hij zes, bij de laatste geene kinderen. Den 19 Maart
1629 trad hij in dienst als Vaandrig in de kompagnie van
ROUSSEL, werd later tot Kapitein bevorderd, en was tevens
Stalmeester van Graaf WILLEM FREDEEIK van Nassau,
Stadhouder van Friesland.
Het is bekend, dat tijdens de hevige geschillen tusschen
ENNO , Graaf van Oost-Friesland en de stad Emden, op
verzoek van de laatste, de Staten der Vereenigde Nederlanden 1602 aan WILLEM LODEWIJK, toenmaligen Stadhouder van Friesland, bevel gaven, derwaarts eenig krijgsvolk , zes honderd man sterk, in bezetting te zenden, tot
beveiliging van de stedelingen, op welke de Graaf eenen
duurzatnen wrok behield. Deze bezetting werd van tijd
tot tijd versterkt, en stond in 1630 onder bevel van den
Kommandeur ERENTEEITEB, die gelast was, goede orde
houden, niet alleen bij de troepen, die door de Oostfriesche Stenden moesten onderhouden worden, maar tevens bij
die, welke door H. E. M. gezonden waren. Bij deze laatste
was VAN HAEINXMA als Kapitein in dienst. — Wanneer
hij daarheen verplaatst werd, is mij niet bekend; maar vrij
zeker is hët, dat hij reeds in 1633 te Emden verblijf hield,
daar zijne oudste dochter aldaar den 1 April van dat jaar
geboren is. In 1636 schijnt hij, of althans zijne vrouw,
zich tijdelijk te Sourtange te hebben opgehouden, daar te .
dier plaatse hun oudste zoon ter wereld kwam. In 1638
evenwel werd hun nog een zoon, weder te Emden, geboren. Uit de opdragt van het hierna vermelde werkje
blijkt, dat hij den 1 Januarij 1641 ook aldaar vertoefde.
Toen in 1645 EEENTEEITEE zag, dat hij op den duur zijn
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ambt als Bevelhebber der krijgsmagt van den Graaf, die
telkens met de stad in onmin was, en het kommandement
van Emden niet te gelijk konde waarnemen, stelde hij
als zijnen plaatsvervanger in de laatste betrekking voor
HESSEL Baron VAN AYLVA, Kolonel van een Friesch
regiment; doch de regering van Emden, ofschoon niets
tegen zijnen persoon hebbende, wilde echter hieraan hare
goedkeuring niet hechten , omdat zij op haar regt van benoeming stond, zoodat zij den Kapitein VAN HARINXMA
verkoos. Zij protesteerde niet alleen tegen de aanstelling
van VAN ATLVA , maar weigerde volstrekt hem te erkennen, ja, waarschuwde zelfs zijne vrouw, die zich te Emden
bevond , haren man te kennen te geven, dat hij zich wel
moest wachten in de stad te komen. Voorzigtigheidshalve
bleef hij bij voorraad te Aurich. Toen in het volgende
jaar de zaak nog niet bijgelegd was, en de Magistraat voortdurend VAN HABINXMA als zijnen Kommandant gebruikte,
vond de Stadhouder van Friesland het geraden, dezen met
zijne kompagnie uit de stad te doen trekken. De Kapitein
JAN AYSMA werd als Kommandant benoemd, doch door
de regering geweigerd met zijn volk binnengelaten te worden, ten zij hij een nieuwen eed aan de stad wilde zweren.
Dewijl deze daartoe geenen last ontvangen had, stelden
zij eerst eenen van hunne eigene Kapiteins en daarna
eenen Groninger aan. Kolonel VAN AXLVA verzocht en
verkreeg zijn ontslag. Ik vond ergens, dat EPEUS VAN
AESGAMA in 1651 benoemd werd als Kapitein in de plaats
van HARING VAN HAEINXMA , en veronderstel dus, dat hij
toen de dienst verlaten heeft. Hij overleed den 14 October 1669(3).
Te Emden nu vertaalde hij het boekje, dat ten titel
(3) Zie Stamboek van den Frieschen Adel, in Ilarinxma thoe Heerj;
AITZEMA, Saken van Staet en Oorlog, d. I I I , bl. 42-103; WAGENAAR,
Vadert Sist., d. I X , bl. 124, 126, 128, 311, d. X I X , bl. 483.
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voert: Seven Wonderlyohe Ghesiohten, van Dom FEANCISCO
D E QUEVEDO, VILLEGAS, Bidder van S. Jaques Ordre. In
welcke alle de Gebreken deser Eeuwe, onder alle Staten van
Henschen, vermaecMijck en ooch stichtelyck, werden bestraft /
ende als in een iScMlderije naecktelyck vertoont. In 't Nederlandts ghebracht door Capüeyn HAKING VAN HARINXMA.

Het ex, door mij gebruikt is uitgegeven te Amsterdam bij
Boekverkooper op den Nieuwendijk,
en prijkt met eene niet onaardige titelplaat. Het Friesch
Genootschap bezit echter een ex., dat tot Franschen titel
heeft: Spaensche Dromen ofte enz. en uitgegeven is Tot
Leeuwarden, voor JAN JANSEN DE FEIES, Boeckvercooper,
Anno 1641, zonder plaat. Vermoedelijk is dit de eerste
druk, dewijl dit jaar met dat der opdragt overeenkomt.
Of de vertaling uit het oorspronkelijke Spaansch of wel
naar eene Fransche overzetting is geschied, kan ik uit het
voorberigt aan den lezer niet bepalen; doch dat HABINXMA
in allen gevalle een geletterd man was , blijkt niet alleen
uit deze vertaling zelve, maar ook uit vele aanhalingen
uit Latijnsche schrijvers, welke hij, op zijne wijze, in
Nederduitsche verzen heeft vertolkt. Het is voorwaar een
aangenaam verschijnsel, in zijnen tijd een Edelman van zoo
hoogen rang en nog wel een krijgsman te leeren kennen,
die zich niet ontzag moeite en vlijt aan te wenden, om
een werk het licht te doen zien, dat hij, volgens zijne
eigene getuigenis, vol goede leeringen en vermaningen had
bevonden, en dus wilde medewerken tot nut van zijne
landgenooten. Het boekje is overigens zeer curieus en
bevat, zoo als op den titel vermeld is: Seven Ghesichten.
Het eerste is: van een bezeten deurwaarder; het tweede:
van de dood; het derde: van het laatste oordeel; het vierde:
van het huis der verliefde zotten; het vijfde: van de wereld
in zijn binnenste; het zesde : van de hel en het zevende:
van een helsch oproer, waarachter nog Lucifer's gebod volgt.
MICHIEL DE GROOT,
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Vóór het werkje vindt men nog, ter vervanging van een
voorberigt, eene » Waerschoirwinge voor de Lesers," en
nog eene » Waerschouwinge van de Vertaelder, over
•» t' volgende eerste Gesicht," eindigende met de woorden:
Yder wacht hem voor de Katzen,
Die voor byten, achter kratzen.

Het is opgedragen » Aen den Geest- en Konst-Eijcken
» Schilder WTBKANDT DE GEEST, Signor et Fratello mio
» Carissimo," die, bij toeval een gedeelte daarvan bij den
vertaler gezien hebbende, hem overgehaald had , het stuk
af te werken, waaraan hij, uit aanmerking van de groote
moeite en de weinige eer, welke er mede te behalen wass
niet dan schoorvoetende, en alleen uithoofde van zijne genegenheid voor den verzoeker en vertrouwen op diens
verlicht oordeel en verstand, had voldaan. D E GEEST
vergold deze eer, door, even als een onbekend poëet ERNST
N O T E N , ook een lofdicht voor dit werkje te plaatsen van
den volgenden inhoud:
Aen den Wei-Edelen Capiteyn
J> HARING VAN HAEINXMA,
Op het vertalen van sijn Spaensche Dromen.
Hoe braef is 't, als een Edelman
Sijn tijdt op 't best besteden kan ;
En sijnen Geest weet te vernuwen
Aen yets dat smaeckt, en leerlijck is,
Waer nae de Ziel begheerlijck is,
Om Const met Wapenen te huwen :
Als HARINXMA aff-leydt sijn Dolck,
Streckt hy sijn Lantluy voor een Tolck,
En sticht haer met sijn Spaensche Droomen,
En spi^eekt, in Moeders Tael ons aen :
Dies deelt hy, met den Castiliaen,
In d' Eer: soo verr' als Menschen komen,
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Waer door dit nut en heylsaem Stoff
Den Taelder strecken sal tot Loff,
Tot daer de Son verliest sijn glori:
En doet ons segghen wel bewust,
Dat al sijn tocht, en harten lust,
Sit ut armis ars Deaori.
Et prodesse volunt 8f deleetare Poëtœ,
Omne tulit punctum qui miscuit utile duld.

W. DE GEEST.
Deze WTBEAND DE GEEST, een Leeuwarder van geboorte, wordt geroemd als een historie- en portretschilder
van groote bekwaamheid, die verscheidene jaren te Rome
doorbragt, en daar, om zijne hooge vlugt in de kunst,
den bijnaam van den Frieschen Adelaar verwierf. Hij
schilderde ook het portret van zijnen vriend VAN H A EINXMA , dat met nog zeventien anderen van zijne hand
in mijn bezit is.
Het Lofvers geeft bewijs, dat hij ook de poëzij beoefende. Daarom zal hij, die een groot deel zijns levens te
Amsterdam vertoefde, een groot vereerder en welligt een
vriend geweest zijn van VONDEL, die wederkeerig zijne
kunst vereerde en verhief door het volgende lierdicht (4),
waarin wij ook den boven vermelden NOYEN aantreffen,
die dus insgelijks een Fries schijnt geweest te zijn:
WAEESCHÜWING
AEN

WYBRANT DE GEEST,
SCHILDEK.
O Greest, die , in liet Vrïesche hof',

Het leven geeft aen asch, en stof,
(3) Voorkomende op bl. 354 van VONDELS Poezy, in 4°. te Fruwkc
bij LEOHABD STRIK,

1682.
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En zweeft met geestige penseelen
En verf op doeken en paneelen;
'k Geloof gy terreght vrouw Natuur,
En durft de zon haer heiligh vuur
Ontstelen, en de vingers zengen,
Om leven in uw beelt te brengen.
Zie toe, Prometheus, wien gy raekt,
Als gy den mensch onsterflijk maekt,
E n , om op 't aerdrijk 't licht te malen,
Den hemel plondert van zijn stralen.
Men ketende eertijds zulk een' gast
In 't Noorden aen een steenrots vast,
En korte hem de stoute vlogels,
Daer hy verstrekte een aes des vogels.
't Zijn geesten die de wolken treên,
't Is waer doch zonder vleeseh en been.
Een yeder ken' zijn' staet, en waerde.
De zichtbre geesten gaen op d' aerde.
Dus blijf ons hier beneden by,
Daer Noien, zittende aen uw zy,
U weet aen zijne tong te lijmen,
Met puik van heerelijke rijmen.
Hy is gewoon zijn Poëzy
Te huwen aen uw schildery.
Gy zuight zijn dichten met uw ooren.
Zijn oogen kussen uw Pandoren.
Zoo groeit gy in malkanders gunst,
En wisselt t' elkens kunst om kunst.
In Vriesland zijn geen twee gewassen
Die beter op malkander passen.
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PROEVE
VAN DE

GESCHIKTHEID DER FRIESCHE TAAL
VOOR HET

VERHEVENE,
DOOK

J . B. ANKRINGA..
—K&»S «g> ?:««<—.

MM. H H , G. MM.!
Toen de tijd naderde, ja, gelijk het mij toefcheen, al
fneller en fneller zijne fchreden richtte , tot den dag, die
nu gekomen is, op welken ik beloofd had in deze achtbare
Vergadering het woord te zullen voeren, en ik al meer
en meer bekommerd werd, of hetgeen ik voorgenomen
had, U , Gr. H H ! voor te dragen, wel de aandacht zoude
verdienen van mannen, die, met het merg van wetenfchap
gevoed, een diepzinniger onderwerp en dat wel van meer
dadelijk en noodzakelijk nut gewoon zijn van deze plaats
te hooren, zag ik een vlindtertjen fladderen voorby mijn
venfter. Ook dit fchepfel, dacht ik, geniet het heerlijke
der natuur en verheugt zich in zijn aanzijn. Ook hij vliegt.
Wel niet zoo hoog als die zangvogeltjens, die daar dartelend in de toppen der boomen zich verlustigen in de
fchoonheid van het koesterend lenteweder. Zijne vlucht
is nog minder te vergelijken by die des konings der vogelen , by die des adelaars, die de hoogfte rotfen tot zijn
II. sr. E.
7
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verblijfplaats heeft gekozen en van daar der zon in het
aanfchijn ftreeft. En toch ook het vlindtertjen vliegt, en
zijn beftaan wordt door den natuuronderzoeker niet geheel,
niet altijd der aandacht onwaardig gekeurd.
Ik heb voorgenomen MM. HEL! U voor te lezen: eene
Proeve van de gefchiktheid der Friefclie taal, ook voor het

verhevene. Misfchien wordt eene zoodanige proeve onnoodig
geacht door fommigen, die in de heerlijke gewrochten van
den onvolprezen Gijsbert Japicx, in den dichterlijken fchat
van den verhevenen Salverda, in de welgeflaagde vertolking van eenige ftukken van Shakspeare door onzen
Posthumus, in vele ftukken van de beide Halbertsmaas,
als ook in de herinnering aan de, voor eenijge jaren ter
dezer plaatfe gehoorde, roerende lijkrede op den dichter
Salverda, door den oudste der Halbertsmaas gehouden,
afdoende blijken meenen gevonden te hebben van de genoegzame gefchiktheid der Friefclie taal voor het verhevene. Gaarne deel ik in het gevoelen van dezen onder
mijne Hoorders, maar toch kan ik het niet voor overtollig
honden dit gevoelen meer en meer op te wekken, en
wenschte ik mijne geringe krachten daaraan te befteden.
Stond er een Homerus, of Pindarus of Aefchylus of
Demosthenes op, en bediende hij zich van de Friefche
taal tot het voertuig van zijne grootfche gedachten, zijne
werken zouden bij die zijner Griekfche voorgangers geenszins in de fchaduw behoeven te ftaan, Beide talen toch
hebben, wat hare buigbaarheid, welluidendheid en' gefchiktheid voor woordenfamenftelling betreft, groote overeenkomst, volgens mijn oordeel althands, van het welk de
geleerde Epkema ook gantsch niet vreemd is. Evenwel
kunnen ook geringere vernuften, dan ik daar noemde,
het hunne bydragen.
Door de hoogere klaslen van de maatfchappy wordt de
Friefche taal niet gefproken en dien ten gevolge ook niet,

Wumkes.nl

VOOR HET VERHEVENE.

91

althands weinig, gelezen, dit maakt dat de fchrijvers in
die taal, die nog al betrekkelijk velen zijn, zich in hunne
gefcliriften, de een meer de ander minder, maar dikwijls
te veel, richten naar de denkbeelden hunner lezers, de
leden van lagere en mindere klasfen der famenleving, en
jacht maken op zoogenaamde naive, dikwijls alles behalve
kiefche, uitdrukkingen. Wie Uwer, Gr. HEL! gevoelt
niet met my dat dergelijke handelwijze meer gefchikt is
om de achting voor die taal te doen zinken, dan haar te
verheffen. Velen dier fchrijvers zijn ook niet altijd voor
hunne taak genoegzaam berekend. Velen ook hier vatten
de pen op, die beter zouden doen haar ftilletjens te laten
rusten. Er zijn uitzonderingen, en van het, misfchien wat
hard, door my geuite oordeel, wil ik gaarne ettelijke in
de jaarboekjens voorkomende ftukjens, en de bemoeiingen
van het Selscip foar Frysce Tael in Scriftenkinnisfe vryge-

fproken hebben.
Mijne proeve beftaat uit de vertolking van een gedeelte
van het Treurfpel Agamemnon, door Aefchylus, en wel
die van den eersten Bei, voorafgegaan door de alleenfpraak
van den Waker.
Het Treurfpeldicht, althands by Aefchylus s den oudfte
der drie bekende Giïekfche Treurfpeldichters, en bepaaldelijk de Agamemnon, hetwelk het eerfte is van een drietal by elkander behoorende Treurfpelen, die tot de gefchiedenis van eene en dezelfde familie betrekking hebben
(«jrpiAay/» 'OpsffTsiW), komt my voor, als ontftaan uit de
vroegere Lofgezangen ter eere van Bacchus of Dionyfus,
den Wijngod, om den prijs van eenen bok (rpáyoi) voor
den fchoonstzingende, gevormd te zijn uit de Koren of
Reizangen, die er als het ware de kern van uitmaken, en
aan elkander geregen zijn door eene alleenfpraak of famenfpraak van twee, foms drie, personen, waardoor het dicht»
ftuk van deze foort dus allengskens tot de tegenwoordige
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gedaante gekomen is, zijnde de voorftelling van eene handeling door middel van gefprekken van hierin betrokken
perfonen. Natuurlijk bevat het oudfte Treurfpeldicht, belialve het Koor of den Rei, maar weinige handelenden
of fprekenden, en wordt de Kei, offchoon uit meerdere
personen beftaande, ûeclits, voor het meerendeel althands,
door eenen voorgedragen of liever gezongen. Deze dichtfoort behoort derhalve tot de verhevenfte poezy, die men
het Lierdicht noemt; en die geheel door het gevoel of de
opbrnifchende gedachte ingegeven, aan geene logifche orde
is gebonden.
Zulke Ivoren of Reigezangen, uitgevoerd door den Rei,
beftaande uit de aclitbaarfte Grijsaarts, welke den raad
des Konings uitmaken en niet meer ten ftrijde trekken,
vinden wy in dit Treurspel ten getale van zeven. Het
onderwerp van het geheel is de terugkomst van Agatnemnon , na de verovering en verwoesting van Troje, welke
onmiddelijk gevolgd wordt van den moord, aan hem gepleegd door zijne gemalin Clytæmnestra en haren medestander Aegisthus.
De eerste Rei, van vs. 39—223 bevat het verhaal van
de uittocht der Argiven naar Ilium of Troje , met vermelding van de reden, waarom; het oponthoud in de
haven van Aulis door toedoen van de vertoornde Artemis;
en de verzoening van deze Godin, door de opoffering van
des Konings dochter, Iphigenia. Deze Rei wordt voorafgegaan door de vooraffpraak of den Vooraffpreker (TrpoAoyoç),
hier den Wachthouder (WA«|)» welke vs' 1—38 de Aanfchouwers of Hoorders voorbereidt, door te vermelden,
hoe hy, uitziende naar het afgefproken teeken, hetwelk
de overwinning berichten zoude, dat teeken heeft ontwaard
en daarvan aan de Koningin kennis heeft gegeven. Tot
hiertoe mijne vertaling.
De tweede Rei van vs. 321—429 behelst — nadat de
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Grijsaarts vooraf door de Koningin, vs. 224—320, bekend
gemaakt zijn met den val van Troje, en hoe zy de
fnel aangekondigde, door middel van ontftoken vuren veroorzaakte , tijding heeft ontfangen, — de dankzegging
aan Zeus voor het zoo lang gehoopte geluk, de herinnering aan de fchaking van Helena, welke fmart aan de
Grieken, ondergang aan Troje berokkend heeft, en eene
ontkiemende haat tegen Agamemnon heeft veroorzaakt,
terwijl de Reizangers op het laatst nog eenigzins aan de
waarheid van het bericht twijfelen.
De derde Rei, welke voorafgegaan wordt, vs. 430—620,
door de aankomst en het bericht van den Bode, vooruitgezonden door den Koning, en de waarheid van de heuchelijke gebeurtenis vermeldende, ontwikkelt, vs. 621—719,
de voor Troje beklagenswaardige uitkomst van de goddelooze trouwverbreking van Helena, die als Wraakgodin,
door hoogere macht afgezonden, ftraffe aanbrengt voor
overmoed en weelde aan de Afiaten. Het laatste gedeelte
van den Reizang richt zich tot den aankomenden Koning.
De vierde Reizang, wordt, vs. 720—883, voorafgegaan
van de toefpraak des Konings, en de verwelkoming der
Koningin. Het gedrag en de woorden der laatfte geven
aanleiding tot het onderwerp van dezen Reizang, in welken van vs. 844—931 door de Grijsaarts het voorgevoel
geuit wordt, dat deze gewaande blijdfchap ter eeniger tijd
waarfchijnelijk in droefheid veranderen zal.
Nu voert de Koningin de door den Koning als buit
verworvene en naar huis medegevoerde Slavin, Casandra,
ten tooneele, en daar deze door de Koningin niet tot rede
fchijnt te kunnen worden gebracht, vs. 932—968 , wordt
zy aan den Rei overgelaten, waarop de vijfde Reizang volgt,
welke van vs. 969—1067 een beurtgezang bevat tuefclien
de Grijsaarts en de Profetes, waar deze de droevige toekomst in omüuierde woorden te kennen geeft. Vervolgens
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openbaart zy duidelijk en onbewimpeld, vs. 1068—1219,
op aandrang van de Grijsaarts de aanstaande gebeurtenis,
het ombrengen namentlijk van den Koning en van de
Waarzegfter-zelve door de trouwelooze Koningin en haren
over vroegere voorvallen wraaknemenden Minnaar.
Middelerwijl het gejammer van den vermoord wordende
den Kei in de ooren klinkt, geeft dit den Grijsaarts , van
vs. 1220—1260 aanleiding tot tweederlei beraadflaging: of
men moet en kan helpen en den gruweldaad verhinderen,
of niet. Deze is de zesde Reizang.
De Koningin , ten tooneele verfchenen, om zich te verontfchiildigen, vs. 1261—1454, wordt door den zevenden
Keizang eerst in de rede gevallen, doch treedt van vs. 1338
af' in woordenwisfeling met den Rei, welke in befchuldiging en verwijt van den eenen kant, en in verdediging,
die tot bedreiging overgaat -. van de andere zijde , beftaat.
Dan treedt, vs. 1455—1551, Aegistlius op, die als machthebber zijnen wil te kennen geeft, hetgeen niet zonder
tegenftribbeling door de Grijsaarts wordt aangehoord, Hy
verwijdert zich met de Koningin, en de handeling is ten
einde gebracht.
Hoewel Jlechts een gedeelte door my is vertolkt geworden, heb ik het niet ondienftig geoordeeld het geheele
beloop van dit heerlijk gewrocht TL, Geëerde Hoorders!
kortelijk te herinneren, in de hoop , dat dit U niet ongevallig moclite zijn, en tot verduidelijking van het voor te
dragene ftrekken moclite.
De vorm, in welke ik deze vertolking konde gieten,
moest natuurlijk van die van het oorfpronkelijke verfchillen.
Het Grieksch heeft door de onderfcheiding van lange
en korte lettergrepen eene afwisfeling van versvoeten en
versmaten, die den Lierdichter gelegenheid geven en hem
de gemakkelijkheid bezorgen om het vuur der drift, die
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hem bezielt j als van zelf in allerlei vormen van rhythmus
en welluidendheid te doen uitftroomen. De westerfche
talen, en dus ook het Nederduitsch alsmede het Friesch s
hebben alleen de betooning (accentuatie) tot hare hulp om
afwisfeling en verfcheidenheid aan te brengen, en kunnen
het rijm niet misfen, dat toch altijd belemmering veroorzaakt of tot een zelfde denkbeeld dikwijls terugvoert. Wy
kunnen maar alleen ons van jamben of trochæen bedienen.
Anapæsten ( o o —) of dactylen (— o o ), liet is waar,
laten zich ook gebruiken, hetgeen wy trippeldicht noemen,
maar wanneer die voeten zuiver zijn, dan wordt de trippeling en door de vele op twee onbetoonde lettergrepen
eindigende infinitiven, en verkleinwoorden, zoo niet laf
dan toch fpoedig vervelend.
Het Grieksch treurfpel is geheel lierdicht. Niet alleen
zijn het de reizangen , maar ook de alleenfpraken , ook de
famenfpraken tusfchen twee en drie perfonen. De laatften
beftaan uit driematige of' zesvoetige jamben, en, gelijk
Bilderdijk aanmerkt, niet uit zesvoetige dactylilche versmaten , die tot het Episch gedicht behooren.
Mijne vertaling heb ik daargefteld in jambifche dichtmaat , maar zoo, dat ik in de Keien my niet gebonden
heb aan hetzelfde getal voeten in ieder vers, maar dit aan
den aandrang heb overgelaten, en dus eene, by ons zoogenaamde , dithyrambe heb gevormd. Waar de Dichter
evenwel in zijne ftrophen en tegenftrophen onder elkander
dezelfde maat behoudt, heb ik ook keeren en tegenkeeren
of coupletten in gelijke maat gebezigd.
Onze Alexandrijnen, die anders tot vertaling van zesvoetige dactylifche maten gebruikt worden, die daartoe
onder de handen van eenen Vondel of Bilderdijk zoo byzonder gefchikt zijn, boden zich, uithoofde van hetzelfde
getal
van lettergrepen als van zelf aan 5 tot vertaling van
ö
de alleen-, twee- of driefpraak. Eigentlijke zesvoetige
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jamben, zonder rijm en zonder Üeepende regels, de zoogenaamde black verfes, geven althands in onze talen iets
ftroefs en ftootends.
Verfchoont my ook deze uitweiding, Geachte Hoorders!
Zj was dienftig ter rechtvaardiging van mijne Proeve.
AGAMIMNON.
WACHTHO(L)DER.

10

20

Weeromftoit fen dit uwnck by 't Hiimmelftjoer beplachtjend,
Hjir lizzende op miin earm ien jier lang a l , in wachtjend
Op 't teek fen Atreus be(rjn, alliick ien tronwo huwn,
Kin ick de ftjierren, dy dear prealje nach(t)s ijn 't ruwn,
Dy winter oonne minscli, æf fimmerhjiettne bringje,
Gloarglanze maesters, dy fen pas iin 't loftrom hingje.
üppe nwtkiick lizze ick nei it teicken fen ien ljuecht,
Ien gloed fen fjoer, dy uwz fen Trojen jouwt berjuecht,
Ien blye oerwinningfjong. Dat focks it ein fchil wezze:
So hoapt it he(r)t fen 't wiiv, het mannen kin belezze.
Az ick 't nachtdwaeljend bod, fen dauwe wiet, beklieuw,
Het nea beloacke wi(r)t trog djoeicnd droambedrieaw,
Ho(l)d ick, dear bangens by my ftiet iin pleats fen fliepen,
Mei kreft iu mei gewelt mine eagen al oon iepen,
In az ick Tjonge wol æf nnuntje feaffc in fwict, —
It beste dranckjen dogs tjin 't fliepen iz ien liet, —
Den kleie in kreune ick, om ' t , heel oarz az wol foarhinne,
Do minfchen iin dit huwz fo rju onlockïg binnc.
Komt dear foroaring fen dy grouweliicke frne(r)t?
Breekt iinne fjierte ien fjoer fo bly trog 't tjuester fwa(r)t ?
O wolkom Ijeacht by nacht, y dogge it al forhuwgjen,
Alliick oer dei de finne, y dogge donsjen, juwgjen
It folck fen Argos , omme wolfea(r)t ijnne ftee.
Hoezee, hoezee!
'k Bring Agamimnons frouw dit teicken fonder talmjen.
Nou moat jæ gouw fen 't bod, om dae(d)liiek uwt to galmjen
De blymie oonnet folck, in oer diz fackelbran
To juwgjen, om 't de fted fen Trojen iin uwz ban
Iz recke: doeken geann' moast dogs dit boadfehip meldje.
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lek falme fchil foarop it iiverfjoer oonjeldje;
Forbreidje ho 't miin folek blylockig iz forgien;
'k Smiet trog diz wachte feis mei eltze dobbelftien.
Az nou uwz Kenirjg komt, wol ick miin blidens uwtje,
Siin ljeave han al fest iin dizze han bel'luwtje;
I"en 't oare reppe ick net; ien okfe great in brie
Iz lizzende op miin tonge; — az 't huwz ien ftimme Me,
't Schoe 't luwd uwtgalpje in klear, doz ick wol 't je(r)n bclye,
Wer immen kindig iz, dogg' wit hy neat, 'k fchil fwye.

It tjiende jier iz 't nou, dat, het foar Pryamis
De greatfte tjinftan iz,
It kreftig fpan feu Atreus foanen,
Trog Zeus befchinsd mei de ear fen ien pear troanen
In fkepters, Menelaïs in held Agamimnon, al
Mei fehiippen fen ien tuwzental
Ien trop Argiven uwt diz krite
Habbe oonbroclt, om to fjnechtjen fier fen huwz ,
God Ares uwtte boa(r)st oonroppend mei gedruwz,
Alliick de gieren, az jearm fpiit in wriit forbite
Om 't broetfel, boppe 't nest omraeie,
In fwirlend draeie,
In oppe riemen fenne wjuecken fwaeie,
Om 't meie fwiete be(r)n
Eack 't nofliick wi(r)ck fen 't fieden iz forle(r)n.
Het ien dear boppen focks fornomne,
Ap'ollo, Pan æf Zeus, iz komne
Dit fuwgelfcliriemjend luwd fen 't wread beroave pear
Scherpguwljend iin fijn ear:
Hy ftjoert ien "Wreckgodin om 't liltz bedrieuw to ftrafjen.
So treauwt, om rie to fchafjen,
God Zeus, dy 't gastrjuecht hoedt, eack Atreus teamme hin
Op Alexander los, om 't wiiv, het trog to derttne min
So folie frejers hie; — hy bringt ien freezliick kampjen,
Az wiild djiert oppe gruwn to ftampjen ,
To fjuechtjen man tjin man, to wraeckfeljen forwoed,
To biten iin it fan, to fmoarjen iinnet bloed,
Oon Danaërs in Trojers: 't iz wer 't iz; 't fchil, jiette oermomme,
U n 't ein fo 't wezze moat dogs komme :
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JEft immen kjiennt, æf bidt mei flut,
Æf triennon fti(r)t, it holpt nin biit,
Hy ldn it wreckfwi(r)d net ontfljuechtje. —
Wy tor fen flesck, wy laem feu fchonck,
Wy blieuwe az o(l)d fnwl hjir by lionck,
Wy meie iin 't fjuechtfjild neat uwtrjueclitjc.
Uwz kreft iz az dy fen ien boicke foar uwz 3?oa(r)st. •—
Az dogs it jeugdig bloed, ea bruwzkjende iiime boa(r)st,
Nou traeg fen o(l)dens ftreamt,
Wer Ares de o(l)de paei iz uwtte hannen litfen,
Dear f lacht hy torrend beamt,
Fen fap in bied ontdien, oon toecke in twiig to britibu,
Op trye foetten ftroffelt hy dear lanze wei,
In doarmjet lück ien droam by dei. —
Y, dochter fen Tyndareïs,
Y , Klitimnestra , Keningsfrouwo ,
Het to-fal, ei, het nyes, fiz ,
Kaem to jon earen nou, iz 't louwe
Dat Y dit æfferfjocr so willig liabbe ontftitfoii ?
In walmje fenne Goden, dy diz fted rejearjc ,
Dy iinne hummel æf oppe ierd forkearje,
Alle a(l)ters op, trog jeft by jeft, iin riick in finoeck,
Dy treast uwz jaeno in 't he(r)te uwz meitfje kloeck?
In klieuwe loag by loage, —
Oonwackre trog ien heilig i'moar,
I?en 't binnenst hoaftrefoar, —
Omheegens neie hiimmolboage ? —
Siz hjierfen liette Y Idnne oon my,
Hette oarber iz to prijzjen;
Heelmaoster fen diz forg binne y,
Dy nou oppe iene tiid qneatinsjcntl blieiiAyt bere!,
Mar op iene oare tiid komt lioap forbritlen in ajfmed
ïroggo æfforbran, jæ wit it paed to wiizjen
Oon kommer, dy uwz 't lie(r)t trogfrettend nea wi(r)t s:ud.

Hette oon uwz folek, do 't wei teag, iz belestge ,
Wit ick, iniin jeld, dy Mimmeljeft
Jouwt oon miin amme, njnet in feft,
Ien fjonfa(r)s fol oerroding kreft. —
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Do 't fuwgelpear twae keningen befestge
Az oerhaed het, (fol wreckfjoclit wie(r)n' jæ in fpite,)
Oon Hellas jeugd iin ftercke ban,
In treauwne nei it Teucrisch lan,
Mei fcherpe piick in kriigsmanshan,
Twae firwgelkeningen , ion fwa(r)te, ien wite,
Fen 't fchiipekeningspear, fo tjoe,
Befpeure rjuechts by huwz, dy ite
Ien moerhazz' finfen iin diz krite:
Sjong wee, fjong wee, oerwiime 't goe ?
TJIMÏEAKE.

120

De earwi(r)de Preester, — neat foar him iz tjuester
F en 't komme moat, fo bly az near, —
Seag iin dit ftriidbre broarrepear
Dy hazzefretters, net in klear.
W y binne, fprieck e r , 't rjuechte fpoor net bjuester.
A l meier tiid wi(r)t Pryams fted oerwnwne;
Het min dear fiint, by jonge in o(l)d,
By leeg in lieeg, fen fulver, go(l)d,
't Komt alles iens iin uws bewo(l)d,
Az 'ninter fchoert diz feste fjuechtersbuwne,
Om 't Artemis iz liltz in tjoe,
Wijlst de ea(r_)nen ha de hazz' forbiten.
J æ liet ien heeckel, oon doek iten:
Sjong wee, fjong wee, oerwiime 't g o e !

X30

In Hekate, dy to alle tido
Forhuwge iz in oermiettig blide
Mei 't brot fen 't wiild, het jamck oonne oere hingjt,
Het iimiet fchaed fen 't beamte djoeiend fpringjt,
Æf boafr)tjend oerre heide in weide fwingjt,
Jouwt neare teickens, — oonne rjuechter fide,
't Iz wier, dogs quea foar Atreus be(r)n.
Holp Pæan, mei jæ net do Danaers belettje
Iin 't farekjen ; dat jæ nin quea jefte op 't a(l)ter fettje ,
Nin twistfjeack bandleas wiiv de wolfea(r)t rju forplcttjc.
140
Jearm blieuwt ien grouwlück uwnck befche(r)n,
Ien falscke huwzpleag, wrawgwierm dy net tjiermet, —
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So fprieck nou Calchas, goe in tjoe
Foar 't keningsfolck, het om 't foarfeine kjiermet.
O fjong liickteanjend, droaf to moe:
It wee , it wee , oerwinne it goe !
l e ' KEARE.

150

Zeus, wa er iz, mei him diz namme heagje,
Dy jouw ick him aloon, ick wit
Neat to betinsjen, wer ick 't wol oerweagje,
Az Zeus, op wa de forgen, dy nwz pleagje,
To fmiten binne, nwz to-forlit.
i e . TJINKEAKE.

T>j great earst wier, ho Xtout hy eack bragearre,
ITordwiinne , az wier er nea net west.
"Dj nei Mm kaem iz lieel indal oerheare.
Jouwt immen nou oon Zeus de oerwinning-eare,
Dy kry't ien kloeck forftan op 't lest.
2 e - KEAKE.

160

Hy wiisde it paed, hy het trog 't lyen fchinfen
De wiisheit oonne minsch to ftiipp';
Eack iinne fliepe iz 't he(r)t fen forg bemifen,
Onwillig komt it rjuecht begriip;
It loek , de frede, njuet in nolck ,
Binne 't eindom mar fen 't hiimmelfolck.
28. TJINKEAKE.

Dy Grceckens floate az Oerhaed moast beftjoere,
Dy het de Preester net fo 't heart
Behann'le, in alles kaem iin reppe in roere :
It nauw fen Chalcis ftoit do feart,
Nin wetter fait er foarre buwg
Oon Aiilis ree, de fee blieuwt druwg.
3 e - KEARE.

jj0

De wiin, dy fenne Strimon bliezjond teistert,
So quea iin rest, so hongrjend 't ftran ontlieistert,
De Noa(r)drclie fleag, dy fchiip in tuwg forfliiiit,
Het nwtftel dien, het dei by dei forfpiille,

Wumkes.nl

VOOK HET VERHEVENE.
Het Argos blomme ontbleddere in forwiille.
De Preester iz ' t , dy hjicr ien middle fiint, —
't Iz Artemis, — ja , foar it farckjen holpjend,
Dogs Atreus team mei rouwe in griimme oerftjolpjend;
De fkepter ftaet, fo free(z)liick wie(r)n' jæ ontdien,
Mei kreft de gruwne, oon 't eag ontfluwpte ien trien.
3 e - TJINKEAKE.

180

Swier iz mün lot, habbe ick dy lest net folge , —
So fprieck de 3Toafr)st, dy de o(l)dfte wier , forfwolge
Fen droaf heit, — f wier az ick miin famcken dei ,
Iin 't maegdliiek bloed fen 't proncke-biild fen 't liouwliick
Miiu heite-han foar 't a(l)ter baei, lio gronwliick l
't Iz alles quea, hette ick hjier karre mei.
Ho kinne ick eede in plicht nou lef forjitte,
In Greeckens float, miin frjuene-buwn forlitte ?
Dit jeugdig bloed het Artemis betocht
Om foarre-wiin, . . . 'k jouw to . . . jæ ha' har nocht!
4 e - KEAKE.

190

Do him it bit fen nea("d_)twang iinne muwlle
Wier wringd, onrein, onheilig, •— let in ier
Uwtbliezjend moarde in roave, net befchuwlle
Mar iepentliick, — het fuwn hy do to fwier ?
Ien minfche dogs , •— kry't hy dear iinne holle
Ien fchanbedrieuw, wiickt hy fen 't tiige paed, •—
Doar alles dwaen; nin quea iz him to folie:
Dy eerne om 't wiiv to ftraffjen teag az haed
Mei fchiip to krige , iz 't dy fün dochter daet.
4 e - TJINKEAKE.

200

Nin biddjen _holp, nin ofl)dfears namme-klange
By 't ftriidbre pear, het hjier to flisfjen hie;
O m neat gejanck fen 't famcken near in bange. —
In de Æffrer joeg Gin tjienne(r)s kifr)t befcliie :
Alliick ien bock, foar 't a(T)ter plat betinge,
Til fo de faem, iin falyen bemomd,
Omheegens, Teft, foarfichtig, ho(l)d omflinge
Jear muwlle, dat nin flockwinsch dear uwt komt,
Dat jæ nin uwnck oer 't keningsliuwz uwtbromt.
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56- KEAEB.

Trog teamme-twange iz alle luwd nou ftillo.
It porperklaed hingjt fluwek-del neie gruwn.
Meilyend eltz fen dy dear æffre fchille
Beloaitfjend, wi(r)t jæ ien fchildre biild befuwn.
210
Jæ wo e de ftim forheffje,
In mannehe(r)ten treffje,Alliick jæ folltiids die, fo faeck hjear Ijeawe lieit
Foar frjueuen liie ien miei bereid:
Den fong jæ 't tredde liet oon Zeus mei knusch beleid.
56- TJINKEAKE.

Het do kaem feag ick net, in kin 'k net fizze:
Ien quea ein noam eaek Kalchas quea begin.
Wa 't onderfuwn trog- lyen Tchil 't uwtlizze,
't Foar-æf to hjearren wier nea nei miin fin:
Al ier enoágh de pleagen,
220
-&-Z 't nwnck dear op komt deagen:
O riize ien ftriete free nwt dizze tjucstre nacht!
So winsclit fteez oon uwt alle macht
De ftinz fen 't Apisch lan, de allinne trouwe wacht.
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AANTEEKENING.

i-k heb de fpelling, waaromtrent men het nog niet geheel eens is, zooveel my mogelijk was ingericht naar die
van het Nederduitsch, en op deze wijze trachten te vereenvoudigen en de lezing meer gemakkelijk te maken.
Agamïmnon, Efclïilis, Ifliümnestra, zoo luiden deze
woorden in de uitfpraak.
Waclitho(l)der. De l moet niet gehoord worden. Gijsbert Japicx drukt deze klank o(l) uit door â. Het is dé
«klank ja, maar die fterk overhelt tot de o, even als de
Engelicüen haar uitfpreken in all. De Nederlander, die
deze klank noch. van eenen Fries, noch van eenen Engelschman ooit gehoord heeft, zal haar mijns oordeels juist
treffen, als hy haar uitfpreekt, gelijk ik hier voorgefteld
heb. Daarom meende ik de fpelling etymologisch te moeten behouden. Het lijkt anders wel vreemd eene letter te
fchrijven en te bevelen haar niet uit te fpreken. Hetzelfde
zullen wy met meer letters, voornamentlijk met dè r, aantreffen , die wy dan ook in ( ) zullen plaatfen.
Weeromftoit. Weer is het Nd. weer of weder (rurfus) ;
wer het byw. waar (ubi); waer het zftnw. weer, of weder
(tempestas); wier het bvnw. waar (yerus); wier ook het
wkw. was of ware (eram, essem).
Het aan wer (ubi) tegenovergeftelde fpel ik liever dear
Nd. daar (ibi), dan der, omdat in dit woord meer de tweeklank ea gehoord wordt, dan de eenvoudige e, welke
tweeklank in wer, hetgeen altijd fnel uitgefproken wordt,,
zelden wordt gehoord.
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Deze tweeklank ea wordt uitgefproken als in het Nd.
ee gevolgd door eene r, b. v. in eer, leeren, maar door het
fleepen van die klank wordt altijd flaauw eene a gehoord.
Stoit. De tweeklank oi, die in het Nd. ui is, is in het
Friesch even verfchillend van ui, als o en u verfchillen in
konst en kunst, gonst en gunst. Oi is de o , en ui de u
ftootende tegen de i als medeklinker of liever j : hoi Nd.
knaap en bui, Nd. vlaag, bui, verfchillen hoorbaar. Als oi
lang uitgerekt wordt, neemt het ook eene a aan, b. v. loai
Nd. lui.
üwnck. Uwn wordt uitgefproken als het Nd. on of oen,
doch zoo, dat de o of oe den neustoon aanneemt. Om
dit duidelijk te maken, heb ik hierin de fpelling van Gr. J .
behouden. Het ontkennend on van het Nd. zvi men dus
ook, om zich gelijk te blijven, uwn moeten fpellen en
fchrijven, b« v. uwnwillig, uwnrom Nd. onwillig, onruim. Ik
heb dit evenwel maar, even als G. J., on gelaten, omdat
ik vreesde het duidelijke misfchien (1) onduidelijk te maken. Dezelfden neustoon vindt men ook altijd in an b. v.
lan, han Nd. land, hand.
Ck behoud ik met de ouden, omdat de enkele k geene
Jluitletter i s , en de dubbele k de ck ook niet vervangen
kan. In het Nd. heeft men dit vergeten, als men fchrijft
Dokkum, Makkum, fchrikken en dok, mak, fchrik, De
Franfchen hebben ook die c vergeten in mu/ique, fabrique.
De k behoort, als aanvang]etter, in kap, kop, Fr. kjerme,
klagen, knagen, krimpen, omdat zy meer eene aanblazing
is, dan wel eene letter. Qu is, b. v. vs, 138 als aanvangletter ook door my behouden : kw toch zijn twee letters.
Maar wat is uwnek vraagt men misfchien, omdat dit
(1) My hindert altijd als ik misfchien moet en niet misfchijn mag
fchrijven. Men hoort toch duidelijk mis/chüt.^jra. niet misfchien. De verkeerde afleiding van mag fchien zou dan ook ophouden.
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woord in onbruik geraakt, en dus zelden gehoord wordt ?
Het is m, o. uwnlock Nd. onluk of ongeluk, even als uwngeof onge(tiid) voor onlege of onledige tijd.

By. De y zonder ftippen gefchreven is de voorlaatfte
letter van ons Alphabet, y-e, Friesch y-et, Fransch y-grec> en
behoort tot die drie letters, die uit den vreemde zijn. Als
men haar bezigt, gelijk het behoort, in Latijnfche of verlatijnschte Griekfche woorden, dan /preekt men haar uit
als i: Cyrus, Hypochonder. In het Grieksch-zelve, dit
weet men, klinkt zy als onze u. Schrijft men haar met
ftippen, dan zijn het twee letters, de klinker i en de medeklinker j of liever de i als klinker en als medeklinker
(even als ook de u als klinker en als medeklinker v gebezigd wordt). Ik heb deze Griekfche lettervorm gebruikt,
even als zy in de 16de en 17de eeuw, b. v. door Vondel,
Huygens, Hooft, en in navolging van hen terecht, door
Bilderdijk, v. Lennep en anderen , gebruikt werd , als i
op het einde eener lettergreep, waar deze de klank van
i fluitende tegen j is. Hy, by fpreke men uit, niet alleen
in het Friesch, maar ook in het Nederduitsch als of er
ftond: hi-j, bi-j, en men geve dan natuurlijk aan de i
dezelfde klank, als zy heeft in liin, bin; hik, bin.
Beplachtjend (Ned. bepleitend). Men fpreke dit vooral
niet uit als: placht-•)end, maar late duidelijk voor de j eene
s als overgangsletter hooren: placht-s-j'end. De Halbertsmaas zetten deze letter er in, my dunkt dat het niet
noodig is. In meilsje heb ik haar evenwel niet durven
weglaten.
2. Lizzende. Spreke men uit als li(d)send.
len. Offchoon het onbepalend lidwoord, even als in
het Ned., toonloos wordt uitgefproken, heb ik gemeend het
even als het telwoord te moeten fpellen, om het niet te
verwarren met het voegwoord in Nd. en.
3. Be(r)n. Analogisch behoort hier de r, offchoon ze
II. N. E.
8
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nooit wordt uitgefproken. Het is het Necl. boom of boren
voor geboren.
Trouwe. Komt misfchien nog nader aan de nitfpraak als
men fchrijft:" trowwe. liet Gr, heeft als een hond. Door
byvoeging van gelrouwe is de vergelijking m. o. voor ons
niet ftuitend.
5. Minscli. De uitfpraak van fch is niet gelijk in het
Ned,, maar toch ook niet fk. Daar zy in het midden is
tusfchen fch enfk, lieb ik het eerfte behouden,
9. iSocks. De / wordt hier in het geheel niet gehoord.
Eigenlijk moest het fo(l)clcs wezen. In de uitfpraak maakt
liet geen verfchil.
Schil en fchoe. Anderen fchrijven /kil en fkoe. De ch~
of A-klank is hier geheel verloopen. Men hoort nooit anders , dan fil, foe enz.
11. Wiet. Eng. wet. The ground is wet ilvrough dew,
zegt de Engelscliman: de gruwn iz wiet trog dauw e, zegt
de Fries. Wiet is verwant met welter Ned. water. V. Kiel
heeft wedde j , drencke, thands wad, wadde of wed. In
Leeuwarden kent men het Minste- of welluidendheidshalve
Minfterwad, Ned. het paardewad, Lat» vadurn.
12. Djoeie. Eng. to joy.
13. Sliepen. Eng. to Jleep.
18. Rju, ftadfriesch. ry. V. Kiel rijf, largus.
22. Oer of by dei, Eng. to day, ook by djoe. Ejoed of
joed Ned. heden.
26, i?oÆ ook bœd Ned. Sed.
51. Riemen fenne wjuecken. De natuurkundigen noemen
de üagvederen remiges, roeiers.
56. 't Wread beroave pear. Ik zie geene zwarigheid de
lezing: tüvSi fjaroUuv hier te behouden, M/TO.KOÏ moge
zoo niet voorkomen, analogisch kan het toch beteekenen
hetzelfde als <ruvoi!W, famenwonend.
74. .Bol. Eng. boy. Liitze hoi Eng. föïfe boy.
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81. Droam. Misfchien ware fchaed beter.
85. Bekend is de vraag van Sche(r)ne Wiibe: Swob-nift
is 't Lauwa f en het antwoord: Jae H is Lauwa, en van
daar Sivobbe Lauwa voor Mdes Punica (Schot., X I , 864).
Dit lauwa is het Eng. law.
89. Riich , ook reech, Eng, reek.
91. Loage. Ned. gloed. Ocko ScliarL, b. 308, » zag
» men Wommels, — geheel in ligt loog ftaan branden."
Posthumus, Keapm, f. Ven., Voorr,, X X V , » ijn wans
» loage hij fels — opbaarnde;" Haibertsma, Leed in Wille
enz., 70, » dat de loage healwei de fcoarftjienmantel ilacht."
By Hooft is loogje overdrachtelijk lonh.
112. Tjoe. Het is niet, gelijk Bilderdijk zegt, hetzelfde
als goed, T. V , I I , b. 344, maar juist het tegenovergeftelde,
146. Onze dichter gelooft aan eenen G o d , die alles
beftiert, en die alles wel maakt. De naam van Zeus komt
hem om dat Wezen te benoemen de gefchiktfte voor.
Deze aanhef is wel eenigzins te vergelijken by Popes
Vniverfal prayer.
Fatlier of all! in every Age,
In every clime ador'cl
By faint, by favago and by fage
Jeliovah! Jove or Lord.

158. Eœch iinne Jliep enz. Zoo Gijsbert Japicx, I , 106*
Pf. X V I , 4.
Salm ijn mijn fliep , ijn 't droagjen op mijn bed,
Drieuwt 't ijnborst my to fill'go leere in witten.

190. Hand. I X , 1. CO J's "ZavKoç in, î^Ttúm âituï^ç
na) <póvov.
219. Ier enoagh. Eng. Early enough. Meest heeft men
in het Friesch voor enoagh, genoagh den vergelijkenden
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trap: hi(r)der noagh Nd. harder genoeg voor hard genoeg.
Zoo is ook de gewone uitdrukking: /adder of fedder, het
eerfte in de ftad meer in gebruik, eigenlyk /adder genoeg,
Nd. verzadigder genoeg voor verzadigd genoeg of meer dan
genoegzaam verzadigd.
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VAN DE

A L B A

A M I C O R U M

UIT DE XVIEE EN XVIIDB EEUWEN,
DOOR

JUK. M B. H. BAERDT VAN SMINIA.

-Dij het overzigt van de vriendenrollen van Henricus en
Johannes Rhala in een vorig nommer van dit tijdschrift
voorkomende, gaf ik te kennen, dat men waarschijnlijk
een dergelijk te wachten had van nog andere merkwaardige Alba, wanneer het namelijk blijken mogt, dat het
verslag door het publiek met welgevallen was opgenomen.
Boven verwachting zijn mij van dit welgevallen de stelligste bewijzen toegekomen; zoowel uit dit gewest, als
uit de provinciën Holland en Zeeland, heb ik van onderscheidene geleerden en ongeleerden aanmoediging ontvangen
tot het voortzetten van deze taak. Door de goedgunstigheid van eenige bezitters van dergelijke oude stukken,
waaronder ik in de eerste plaats den heer P. A. V. Baron
van Harinxma thoe Slooten, Kantonregter te Holwerd,
moet noemen, die niet geaarzeld heeft mij zijnen rijken
voorraad van overschoone boekjes, tot dit oogmerk ten
gebruike af te staan, ben ik in staat gesteld aan mijne
belofte te voldoen, en gaarne geef ik daaraan thans ge-
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volg, in de hoop en verwachting dat het overzigt over die
Alba, veel belangrijker dan de vorige, even als deze eene
gunstige ontvangst zal genieten, en door mijne landgenooten met nog grooter genoegen gelezen mag worden.
III.
Het Album van Joost van Ockinga, in gewoon klein
octavo formaat, gebonden in bruin leder, verguld op snee,
aan de voorzijde van den band staat met gouden letters:
Joost van Ockinga, aan den achterkant 1576.
De eigenaar van dit Album was Joost van Ockinga,
zoon van Here en zijne tweede vrouw Hylck van Roorda.
Hij trouwde Saepck van Cammingha, en had bij haar
vier kinderen.
Op de eerste bladzijde staat geschreven :
Wilt my niet straffen heere
Die misdaen heb soo seere
In eenen grammen sin
In uwen toorn vervaeiiiclc
Castydt my genadigh.

Op de tweede: Franciscus Cammingha est possessor
hujus libri, anno 1689, met een Latijnsch vers, aldus
beginnende:
Vive dui, sed vive deo, nam vivere mundo
Mortis opus, vora est vivere vita deo.

Dan volgen :
Een wapenschild met de vereenigde wapens van Ockinga,
Minnema,. Koorda met de baar, en daar onder: Espoir
me confort. Ockinga. A°. 1576.
Het wapen van Minnema, met den naam van het geslacht
daar boven, en daar tegenover eene vrouw met lang, over
de schouders en rug hangend haar., gekleed in eene zwarte
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japon, met witte halskraag ; om de hals een gouden ketting, waarvan het eene eind tot op hare toonen hangt.
Kuerdus a Walta, zoon van Peter of Pier van Walta,
te Wïeuwerd, en Ydt van Donia, en Vaandrig in Spaanschen dienst. Hij bleef ongehuwd, sneuvelde voor Lochem,
en is te Grol begraven. Hij voegde bij zijn wapen liet
jaartal 1576 en de spreuk: Selon Ie temps. Boven aan
de bladzijde staat met eene andere hand geschreven: Dit
is Euerdt van Walta.
Het wapen van Feytsma, waaronder het blad is afgescheurd. Boven het wapen staat: Exitus acta probat, en
tegenover deze bladzijde de afbeelding van een geharnast
ridder te paard, die, aan het hoofd van eenige, met helmen en pieken voorziene voetknechten, in wapenrokken
en met stormhoeden gedekt, met uitgetogen zwaard, eene
groote vuurkolom, waaruit eene geweldige rook opstijgt,
gaat bestrijden; in het verschiet ziet men de torens en
kasteelen eener stad.
Antonius Spollardus, frissïvensis (sic) te Douay, 3 Aug,
1576, met de spreuken: » Olini melius — Non si malo nunc
» et olim sic erit. Horat. carni., lib. 2, ode 10, -— Mieux
» cy aprez." De tegenoverstaande bladzijde, den tegenkant
uitmakende van die, waarop het wapen van Feitsina staat,
en dus eveneens afgescheurd, vertoont op het overgebleven
gedeelte, eene vrouw, staande tegenover twee mannen,
met lange degens op zijde, van welken zij den voorsten
bij de hand neemt, alle drie zijn met zwarte hoeden, met
kleine pluimen versierd, gedekt.
Adrianus a Velen, Westphalus, te Douay 1576, met
zijn wapen: drie roode eenden zonder pooten, naast elkander, op een goud veld.
Johan van Velen. Boven zijn naam een vrij goed geteekend vrouwenbeeld, vertoonende eene dame uit de
XVIde eeuw, in een geel gewaad, met lange nederhan-
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gende, witte sluijer, roode koralen om den hals, en lange
gouden ketting om de middel. Zij draagt eenen waaijer
van gekleurde vederen in de hand; nevens haar hoofd is
het wapen van Velen geplaatst.
Alexander a Velen, Westphalus. Hoogstwaarschijnlijk
was hij Alexander de I , edele Heer en Baron van Velen
en Raasveldt, geheime Raad van den Bisschop van Munster , Hofmaarschalk en Generaal over deszelfs troepen,
Landdrost te Saxenburg en Wolbek, en gediend hebbende
onder Keizer Rudolf I I , als Overste, in Hongarije. Vermoedelijk waren Adrianus en Johan, hier boven, zijne
broeders. Op de bladzijde hier tegenover ziet men afgebeeld een groen landschap, in welks midden eene springende fontein haar water in eenen achtkantigen bak uitstort.
Aan de eene zijde staat eene vrouw, in het rood gekleed,
steunende met den linkerarm op een zwaard in de schede,
en eene boomtak in de regter hand houdende, aan den
anderen kant, een jong man, in het zwart gekleed, knielende, met gevouwen handen. Aan den voet van den bak
ligt het geraamte van een mensch. Bij de vrouw en den
jongeling staat het woord; merci; bij de stralen van de
fontein, met zwarte en geele letters, de woorden: jalusie,
lamentation, desespoir, changement en nog eenige uitgesletene, niet meer leesbare; onder aan den bak: La Fontaine d'arnour, en boven het geraamte: vengeance. Het
geheel is omgeven door eene heg, in het verschiet een
kasteel met eene brug.
Gerardus Federhendt, van Keulen, 26 Junij 1576. Met
een vrouwenbeeld, gekleed in blaauw bovenlijf met goud
gebloetnden rok en met eene muts, versierd met eene
kleine pluim, het haar los over de schouders, roode kousen. Het wapen is nevens haar hoofd geplaatst.
Stephanus Broelmannus, van Keulen, te Douay 5 Junij
1576, met eene Grieksche spreuk en zijn wapen. Op de

Wumkes.nl

VAN DE ALBA AMICOEÜM.

113

tegenoverstaande bladzijde ziet men twee mannen, met
roode en blaauwe kielen, de een bloothoofds, de andere
met eene roode muts, eene draagstoel dragende, waarin
een derde, in het rood gekleede persoon zit, het groene
gordijn wegschuivende om vooruit te kunnen zien.
Hesselus Besthimius, Phrysius (uit Friesland), met de
spreuk: Vive memor letlii, fugit hora. Douay 1576.
Hector
, uit Bolsward, door uitslijting is de familienaam onleesbaar geworden; ook het wapen met de halve
arend, een vergeet mij niet-bloempje op geel, en twee
paarden- of hertenpooten, is mij onbekend. De spreuk:
Exitus acta probat, en de dagteekening 1 Aug. 1576 te
Douay, zijn nog duidelijk.
Hero Wobbinga of Wabbinga, uit Groningen, met de
spreuk: Mors ultima linea rerum. Douay 1576. Nevens
het blad van zijne inschrijving is een groote koets of wagen met twee witte paarden afgebeeld, de bak van het
rijtuig is bruin geverwd, met een zwarte rand, tusschen
bet voorste en achterste rad is een soort van gestoelte,
waarin twee personen plaats hebben genomen, op den bok
zit een koetsier, in roode rok en geele broek gekleed, en
in den wagen zelven zijn nog drie personen, waarvan de
achterste op de guitar speelt,
Leoninus ab Benschate, met zijn wapen, en eene Grieksche spreuk, te Douay in Aug. 1576.
Hermannus Groetenhuisen, met zijn wapen, en de spreuk:
» Dum spiro, spero." Douay in Aug. 1576. Daar zijn
wapen, een rood huis of kasteel op goud, overeenkomt met
dat van het tegenwoordige geslacht Grootenhuis, twijfel
ik niet of hij behoorde tot hetzelve; hem kan ik echter
nergens vinden.
Ernestus a Goslinga, met zijn wapen, zonder spreuk,
alleen anno 1576. Hij was de zoon van Ernst van
Goslinga en Syth van Donia, en getrouwd met Sjouck
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van Cammingha. Zij hadden geene kinderen. Even als
zijn vader, woonde hij te Hallum, en testeerde 2 Maart
1592.
Sixtus a Sytsma (Syds van Sytzama), alleen met zijn
wapen (Sytzama van Hallum). Hij was de zoon van Haring
van Sytzama, Grietman van Ferwerderadeel 9 en deszelfs
tweede vrouw Syts van Eminga, en getrouwd met Frouck
van Cammingha, bij welke hij vier kinderen had. Hij
overleed 7 Junij 1635.
Haringius a Sytsma (Haring van Sytzama), met zijn
wapen, Douay 1576. Hij was de jonger broeder van Syds,
trouwde a Bjuck van Eminga, b His van Eminga, en
had bij de tweede vrouw vier kinderen. In 1612 overleed hij.
Ennius Bozemius, Phrysius: met de spreuk: » Opibus
» scientia dignior, 1576."
Twee mij geheel onbekende wapens, voorzeker van vreemdelingen.
De laatste inschrijver is Martinus Berwonts of Berwouts,
met de spreuk: » Spes mea Deus."
Dan komt er eene bladzijde met drie recepten: Hoe
men winnen zal (in het spel); hoe men glazen digten zal;
en hoe men vissclien vangen zal.
En laatstelijk verscheidene pagina's beschreven met spreuken (sententiæ) uit gewijde en ongewijde schrijvers, zoo
als Salomo, Hieronymus, Cicero, Seneca enz.

Het Album van Homme van Harinxma thoe Slooten,
Senior, in langwerpig klein octavo formaat s in een oorspronkelijk witte band, verguld op snee; aan de voorzijde
in goud gedrukt het wapen van Harinxma thoe Slooten
(nieuw), daar boven: Honos virtutis Hostimentum, en er
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onder: Homerus van Harinxrna; aan den achterkant het
wapen van zijne moeder.
Het Album is eigenlijk een in het Hoogduitscb. gedrukt
boekje, met wit papier doorschoten, onder den titel: Neuwe
Lyvische Figuren darinne die gantze JRömische historiën kunstlich begriffen und angezeigt, Geordnet und gesleltt durch den
furtrefflichen und kunstreichen Johan Bockspergeren von Saltsburg, den Jungern, und mit sondern fleiss nachgerissen durch
den auch kunstreichen und wol er/aren Joss Amman van Sürych.
Nachmals mit Teutschen Reimen kurts begriffen und erklárt
durch Heinrich Peter Rebenstock, Pfarrhern zu Eschersheim.
Allen Kunstlern, als Malern t Goldschmiden, Bildhauweren s
Steinmetsen, Schreinern etc. fast dienstlich und nutslich. Gedruckt zu Frankfurt am Mayn, mit Rom. Key. Mt. Freyheit.

MDLXXIII. Achter staat nog: Gedruckt zu Franckfurt
am Mayn bey Georg Raben und Weygand Hanen Erben,
en rond om een soort van wapen: Sigismund Feierapent,
Georg Eab, Wiegand Haner, MDLXIlI(l). Het boekje
is voorzien van 108 ongekleurde platen (ieder met een
twaalfregelig vers), uit de Romeinsche geschiedenis, beginnende met de geboorte van Romulus en Remus, en
eindigende met de oorlogsverklaring van Cajus Popilius
aan Antiochus. De voorrede is geteekend door H. P.
Rebenstock, Pfarherr zu Eschersheim.
De eigenaar van dit hoogstbelangrijk gedenkboek was
Homme van Harinxma thoe Slooten, zoon van Homme en
Doedt van Mockema, ongehuwd overleden in 1604.
Op het eerste blad komen de volgende spreuken uit
Pomponius, Plinius secundus en Papinianus voor: Turpe
est Patricio, et Nobili, et causas oranti, iis in quo versa(l) Ik heb den geheelen uitvoorigen titel afgeschreven, omdat ik
veronderstel dat het boekje thans zeldzaam zal voorkomen, en op zich
zelven niet onbelangrijk is.
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tur, ignorare. — Ubi impar prudentia, ibi par omnium
jus est. — Quæ facta laedunt Pietatem, existimationem,
verecundiam nostram, et ut generaliter dixerim, contra
bonos mores fiunt, nee facere nos posse credendum est.
Anno Epochiæ Christianæy+iAllC. Aemdre Chaucorum,
Kal. Aug.
Aan den achterkant van de gedrukte voorrede staat
door Gerardus Bernerus Colloborator Scholæ Embdanæ
geschreven: Is vere pius appellatur, cui adest timor Domini etc.
De eerste eigenlijke inschrijver in het Album is de beroemde regtsgeleerde Hugo Donellus, geboren te Chalons
aan de Saone, in 1527. Reeds in het vier en twintigste
jaar zijns ouderdoms, gaf hij onderwijs te Bourges, later
te Orleans en te Heidelberg, van waar hij als Hoogleeraar
te Leiden beroepen werd. Ten tijde van de onlusten met
Leycester, genoodzaakt Nederland te verlaten, werd hij
als Professor te Altorf aangesteld, waar hij tot aan zijnen
dood, in Mei 1591, verbleef. Hij heeft veel geschreven,
en had zulk een voortreffelijk geheugen, dat hij het geheele Corpus Juris van buiten kende. In liet Album schreef
hij met eene sierlijke hand: » Sive vivimus, sive moiïmur,
» Domini sumus, Domino vivendum et moriendum est."
Leiden, 6 April 1585.
Op hem volgen:
Mello Brunsema, J. C. Hij gaf onder meer andere
spreuken: » Cogitationis poenam nemo patitur," 4 Oct.
1588.
Justus Lipsius, geboren 18 Oct. 1547 te Isca, in Braband, voorzeker een der geleerdste mannen van zijnen
tijd; op zijn negende jaar maakte hij reeds versen, en op
zijn twaalfde hield hij redevoeringen. Na vele ontmoetingen , werd hij, in 1578, Professor te Leiden, en vervolgens Raad en Historieschrijver van den Koning van Spanje.
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Hij stierf te Leuven 23 Maart 1606. Zijne spreuk was:
s Sine dolo," te Leiden 1 April 15S5.
Jacobus Bouricius, J. C , zoon van Hans Bourix en
Auck Onga. Hij werd geboren in 1544 en was tweemaal
getrouwd, eerst met Jets Gysbert, en vervolgens met
Bauck van Buygers; bij beide vrouwen had hij kinderen.
Advocaat voor het Hof van Friesland en Pensionaris der
stad Leeuwarden, gaf bij verscheidene zoo godgeleerde
als regtsgeleerde werken in het licht, en overleed 3 Dec.
1632. Hier schreef hij, te Leeuwarden in 1590, een vers
uit Claudianus.
Bonaventura Vulcanius, een geleerd Nederlander, 3<
Junij 1538 te Brugge geboren. In 1559 Bibliothecaris ei
Secretaris van den Kardinaal Mendoza in Spanje, werd
hij later Hoogleeraar in de Grieksche taal te Leiden, en
bekleedde die waardigheid twee en dertig jaren lang, tot
aan zijnen dood, 9 Oct. 1613. Hij schreef onderscheidene
werken, gaf in het Album een Grieksch vers, en onderteekende hetzelve te Leiden 20 Maart 1585.
Baldiunus a Eoon et a Duveldia. Hij gaf een geschrift
in het Latijn op twee bladzijden, in 1585.
Cornelis Busius. Hij schreef drie spreuken: Potior libertas periculosa quieto servitio. — Penser devant commencer, — en: Praeter virtutem non est durabile qtùcquam.
Leiden 9 Mei 1587.
Gerardus Bontius, geboren te Rijswijk, in Gelderland.
Hij was een zeer geleerd Hoogleeraar in de medicijnen
te Leiden, en bijzonder vermaard wegens zijne bekwaamheid in de Grieksche taal. Aldaar overleden den 15 Sept.
1599, in het 63ste jaar zijns ouderdoms, hebben zijne
acht kinderen, met hunne moeder, een fraai grafschrift
voor hem opgerigt in de St. Pieterskerk. Boven zijnen
naam in deze vriendenrol staat een gezegde uit Cicero, en
Leiden Maart 1585.
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Julius van Beyrna, geboren te Dokkum in 1542, zoon
van Jan van Beyma en Maycke of Maria 1ST., en getrouwd
met Maycke Gadema, bij welke hij vier kinderen had.
Hij was eerst Hoogleeraar in de regten te Wittenberg,
toen te Leiden, en vervolgens (1596) te Franeker. In
het volgende jaar werd hij Raad in het Hof van Friesland , en overleed 15 Junij 1598, Hier vindt men van
hem aangehaald een gezegde uit Marcianus , lib. 2, De
JPubï. jud., zonder tijd en plaats.
Sixtus a Cammingha, hoogst waarschijnlijk Syds, zoon
van Taecke van Cammingha en Kints van Juwinga, geboren 28 Oct. 1563, en getrouwd in Dec. 1604 met Fed
van Ockinga, bij welke hij een' zoon had. Hij overleed
4 April 1637. Boven zijnen naam vindt men eenvoudig:
Nemo sine >B.
J. Huernius, van Utrecht, met eene Latijnsche spreuk,
en Maart 1585.
Petrejns Tiara, geboren te Workum 15 Julij 1544, zoon
van Tjaert van Tiara en Lisck Doeckes, getrouwd eerst
met N. N. en later met Aef Barents of Baerts, bij welke
hij kinderen had. Hij was eerst Professor in de Grieksche
en Latijnsche talen te Douai, later Burgemeester te Franeker, vervolgens Hoogleeraar in de Grieksche taal te
Leiden, en stads Med. Doctor te Delft, en eindelijk Professor te Franeker, alwaar liij 9 Febr. 1586 overleed. Hij
schreef in het Album een Latijnsch vers in Mei 1582.
Rumoldus Hogerbeetus, voorzeker de vermaarde Rombout Hogerbeets, geboren te Hoorn, 24 Junij 1561. Hij
werd te gelijker tijd met Johan van Oldenbarneveld gevangen genomen, en tot eene eeuwigdurende gevangenis
veroordeeld, welke straf hij tot een jaar vóór zijnen dood
op het slot Loevestein, en vervolgens op zijn eigen huis
te Weer, bij Wassenaar, onderging. Eerst was hij Pensionaris van Leiden, vervolgens Raadsheer in den Hoogen
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Raad van Holland, en daarna weder Pensionaris van Leiden. Hij overleed in 1626, en schreef hier uit Justinianus:
» Qui pro republica ceciderunt, in perpetuum per gloriam
» vivere intelliguntur," te Leiden 9 Julij 1585.
Paulus Buys, denkelijk de Professor in de regten te
Franeker in 1610. Hij was dan van Zwolle, en heette
zijn vader Jan, van zijne vrouw en kinderen is niets bekend. Hij overleed te Franeker 23 Maart 1617, en liet
verscheidene geschriften na. In het Album vindt men van
hem: » Lex et Regio. Hoc sit amicitiæ scriptum tibi
» piqnus Ilarinxma et Pauli Busii sis memor usque vale.
ï April 1587."
Johannes Wilhelmi Velsius (Joliannes van Velsen), in
1566 Med. Doctor en Schepen te Leeuwarden, vervolgens
Burgemeester en Rector aldaar. Hij was getrouwd eerst
met Aecht Cornelis en later met Ymck van Gelof van
Geel, had verscheidene kinderen, en overleed vóór 1602.
Hier plaatste hij eene wiskundige schets van de planeten
en sterrebeelden, als een geschenk aan zijnen vriend Harinxma, te Leeuwarden in Dec. 1589.
Daniel de Block (sic), zoon van Jan en Maria van der
Burglit, geboren in 1571 (2), en getrouwd met Cunera
Buyserogge, bij welke hij drie dochters had. Hij was in
1588 Secretaris van Leeuwarderadeel, in 1616 Griffier van
het Hof van Friesland, en overleed 7 Julij 1617. Hij
schreef eene Latijnsclie en eene Hoogduitsche spreuk, te
Leiden 5 Julij 1582.
Petrus a Seuwen, van Utrecht, te Leiden 1582, met
eene Latijnsche inscriptie.
(2) Zoo zegt het Stamboek van den Frieseken Adel, doch dit kan niet
waar zijn, in Aant. 19, bl. 36 van dat zelfde werk immers, wordt opgegeven , dat D. D. B. in 1584 reeds Advocaat voor liet H. v. ï1. was,
hij zoude dus toen slechts 13 jaren oud geweest zijn; men zal 1561
moeten lezen.
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Timannus Tomcamp, met zijn wapen: een roos van zilver, rustende met de steel op een dwarsliggenden boomstam op azuur, en eene spreuk uit Cicero, De amic, te
Leiden 3 Julij 1582.
Jo. Go. Heerma, met een wapen, waarin de eikels van
Herema van Tjum , en de ruiten van Walta, vereenigd
zijn met de St. Jacobsschelpen van Juwinga. Hij was
denkelijk Johan, de oudste zoon van Syts van Cammingha,
tweede vrouw van Goslick van Herema, van Tjum, Grietman van Wonseradeel, en Olderman te Bolsward, en
getrouwd met Wyts van Cammingha, bij welke hij twee
zonen had. Hij gaf eene Grieksche spreuk, en leefde nog
in 1615.
Guillielmus Ludovicus, Graaf van Nassau (de Friesche
Stadhouder Willem Lodewijk), met de spreuk: » Scientia
ï rei militaris non nisi ab armipotentis dono proficiscitur
Î,
dat cui vult." Tegenover deze inscriptie staat, op
de volgende bladz,, zijn wapen, en daaronder de letters:
W. G. M. L.
Ernestus Casimirus, Graaf van Nassau (de Stadhouder
Ernst Casimïr), met de woorden: » Scripsi Leowardiæ 11
» Mei 1591," en uit Justinus, lib. 2, » Ut intelligeret. Nuls las esse hominum adversus Deos vires."
Ludovicus Gynterus, Graaf van Nassau (Lodewijk Gunther (3)), met de woorden: » Scribebat Leowardiæ die
» 11 Maji 1591. A coeur vaillant rien impossible."
Everhardus Reidanus, de bekende geschiedschrijver en
Raad van Graaf Willem Lodewijk, met de inscriptie:
j) Leovardiae idus Maij A°. a partu virginis 1591. Vis
j> consilii expers mole ruit sua."
Georg, Vrijheer thoe Schwartzenberg. Hij moet geweest
zijn George Wolfgang, Baron thoe Schwartzenberg, ge(3) Zie bij M. v. Idzaerda.
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boren 1549, zoon van Johan Onuphrius, de eerste van
dat geslacht, die zich in Friesland nederzette, en van Maria
van Grombach, getrouwd eerst met Sjouck van Meckema en
vervolgens met Doed van Holdinga, weduwe van Keimpe
Harinxma van Donia, bij de eerste vrouw had hij zes
kinderen, bij de tweede eene dochter. Hij overleed 10
Maart 1633, en gaf hier zijn wapen, met de spreuken:
» Amor vincit omnia," en: » nae Goddes wille geschiede,"
Hessel van Aysma, zoon van Schelte en ïjets van Aessema, getrouwd eerst met Taeck van Moekema, weduwe
van Lieuwe van Beyma, en later met Catliarina van Aesgema, weduwe van Rienck van Gratinga, hij had drie
kinderen, en was Voorzitter van het Hof van Friesland,
Hier plaatste hij de zinspreuk: » Deus et vult et potest,
» 1590, 6, 2,"
Bernardus a Mallery, met de spreuk: » Initium sapien» tiæ timor Domini, Julij 1587, in Batavis."
Giacopo Casteluctri, van Modena, met de woorden:
» Londen 1591. Altro diletto, che 'mparar non trovo."
Leo (Lieuwe) van Juckema, zoon van Worp en Anna
van Moekema, getrouwd met Tieth van Burmania, bij
welke hij twee dochters had. Hij was Raad in het Hof
van Friesland, en schreef in zijn eigen huis (in ædibus
propriis) 4 Aug. 1582: » Jucundi acti labores."
Giovanni Florio, die 1 Sept. 1591 te Londen plaatste:
» Arso il mortale al cielo n'andra 1'eterno," en: » non
j> omnibus volo."
Vitus Kamminga. Er zijn drie met den naam: Wytze van
Cammingha, die hier in aanmerking kunnen komen, en
uit welken moeijelijk eene keus te doen zal zijn. Wytze,
zoon van Frans en Jouck van Walta, die in 1606 te
Embden ongehuwd overleed. Wytze, zoon van Watze en
Frouck van Haerda, getrouwd met Rixt van Roorda, met
de baar, overleden 10 Nov. 1612, en Wytze, zoon van
II. N. E.
9
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Tiete en Tryn van Hottinga, die ongehuwd in 1607 in
een klooster te Osnabrug stierf. Een van dezen schreef
te Leeuwarden, 9 April 1591: » En adversité constance,"
en: » Jesus Christ., qui a esté hier et aujourd'huy est
» aussi Ie mesme eternellement."
Gerardus Basihs, misschien een zoon van den beroemden Paulus Buvs. Hij zette in het Album te Leiden, 16
Julij 1587 : » Tandem vincit veritas," twee citaten uit
Cicero en Justinianus, en: » Amicus certus in re incerta
* cernitur."
Dominicus Baudius, geboren in 1561 te Bijssel, in Vlaanderen. Hij studeerde te Aken, te Leiden en te Geneve,
was Advokaat bij het Parlement te Parijs, en in 1602
Hoogleeraar in de Redekunde, te Leiden. Hij werd onder
de grootste geleerden van zijnen tijd geteld, doch ging
zich in den drank en de liefde te buiten, en bezwalkte dus
zijnen roem. Vele gedichten en andere geschriften had
hij uitgegeven, toen hij den 12 Aug. 1613 te Leiden overleed. Hier vindt men van hem een vierregelig Latijnsch
vers.
Abraham van der Myle, van Vlissingen. Ofschoon hij
niet voorkomt op de lijst van het bekende geslacht van
der Myle, in het Vaderl. Woordenh. van Kok, zal hij
voorzeker tot die familie behoord hebben. In het volgend
Album van Meintje van Idsaerda, wordt hij nogmaals gevonden. Hier plaatste hij, 7 Julij 1591, eenige regels
van Seneca en van Cleantes.
Christophorus Plantinus, zeer vermaard boekdrukker,
geboren te Tours, naderhand burger van Antwerpen. Hij
was de eerste s die de drukkunst tot haren waren luister
bragt, hield twaalf persen in zijne drukkerij, en zoude in
meer clan honderd talen hebben kunnen drukken. Hij
bezat ook eene schoone bibliotheek, en overleed 1 Julij
1.589, oud 75 jaar. Zijn drukteeken was eene hand, welke
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een uitgespannen cirkel hield, met liet bijschrift s dat hij
ook hier gebruikte: » Labore et Gonstantia, Leiden 8
> April 1585."
Dominicus Bottinga (Douwe van Botnia), zeer waarschijnlijk de zoon van Juw van Botnia en Foockel van
Walta, Hij schijnt ongehuwd overleden te zijn. Hij
gaf zijn wapen s en schreef daarbij een paar onleesbare
regels.
Sixtus Hemminga, behoorde denkelijk tot het geslacht
Hemmema. Hij plaatste 1 Jnnij 1591: » Se vincere Hero» icum. — Fortior est qui se quam qui fortissima vincit
9 Menia : nee virtus altius ire potest."
Carolas Rocasius Jac, F . Pet, N. 1584, met de spreuk :
» In spe metusj" een Latijnsch vers en een dergelijk in
het Grieksch van Hesiodus.
Arnoldus Sulenus, Nyveldius Bata, met zijn wapen, en
de spreuk: » Omnium difficillimum est omnibus placere,
j) Leiden 13 Julij 1583." Hij behoorde zonder twijfel tot
het oud Hollandsche geslacht van Zuylen van Nyevelt.
Joliamies van Varnewijk, van Zwolle, met zijn wapen:
drie kannen van zilver op een veld van keel. Hij beschreef
te Leiden, 8 Maart 1583, genoegzaam het geheele blad
met spreuken, onder anderen: » Fide sed cui vide. —
» Aimer Dieu est la plus haulte science qui soit. —- Le
» vent, la femme et la fortune. Elles sont variables coms me la Lune."
Henricus Föller, Borussiis (uit Pruissen), met zijn wapen
en de spreuk: » Nullus thesaurus major virtutis concientia,
» Leiden 9 Oct. 1587."
Phoeîo Holdingerus de Eysingha. Hij was Feye van
Holdinga, zoon van Wilcke, Raad in het Hof van Friesland , en zijne tweede vrouw, Haring van Eoorda van
Tjummarum. Hoe hij hier, en bij Suffridus Petrus, De
Script. Iris, blz. 457, aan den naam van Eysinga komt.
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is mij onbekend, ook het Stamboek van den Frieschen adel

maakt er geen gewag van, ofschoon het genoemden schrijver aanhaalt. Hij overleed in den jeugdigen leeftijd van
twintig jaren, aan de kinderziekte , te Erfurt, alwaar hij
studeerde. In het Album gaf hij het wapen van Holdinga,
en de spreuken: » Constans in adversum," en: » Con» cordia res parvæ crescunt, discordia maximæ dilabuntur."
Ao de Colenaer, van Antwerpen. Hij teekende eene
soort van kandelaar met eene brandende kaars op een
voetstuk, waarop eene Grieksche en eene Latijnsche spreuk,
te Leiden 3 Nov., z. j .
David a Pabruée, van Haarlem, met de woorden:
7> Musica disparium dulcis concordia vocum pello, levo,
» placo, tristia, corda, deos. Leiden 26 Maart 1585."
Franco Duyckius, Nederlander. Hij behoorde voorzeker
tot het aanzienlijke Dordrechtsche geslacht Duyk, ofschoon
ik daarbij zijn voornaam niet kan vinden. Zijne spreuk
was: » Vita sine literis mors. Leiden, in Maart 1586."
Martinns Lydius, geboren in 1539 of 1540 te Lubek. Hij
was Rector te Heidelberg geweest, doch begaf zich, ten
einde de vervolgingen om de godsdienst te ontkomen, naar
Nederland, en werd in 1585 als Professor in de Theologie
aan de nieuwe Academie te Franeker beroepen, alwaar
hij 27 Junij 1601 overleed. Men vindt hier van hem, behalve eenige spreuken uit oude kerkvaders: » Ut tibi mors
* felix contingatj vivere disce. — Ut possis felix vivere,
x disce mori.
Een blad met een gedicht, slechts met de voorletters
van den naam geteekend, te Leiden Jan. 1586.
Janus Gruterus, geboren te Antwerpen 3 Dec. 1560,
een geleerd letterkundige, en een der arbeidzaamste schrijvers van zijnen tijd. Hij was Professor te Heidelberg,
en overleed, na van zijn ambt afstand gedaan te hebben,
op zijn landgoed, 20 Sept. 1627. Hier plaatste hij eene
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Latijnsche inscriptie van twee pagina's in twee kolommen ,
en voegde daarbij nog een Nederduitsch gedicht van veertien regels.
Johannes Esychius, Brem, (van Breinen ?). Onder zijn
naam en dagteekening , Leiden 1585 , schrijft hij: » Flos :
ï cinis: At quem Dia facit Clementia pleno Johannem cor» nu, non erit Esychius." Hij schijnt eene bijzondere liefhebberij gehad te hebben om de jaartallen op eene vreemde
wijze aan te duiden, want even als hij in bet Album van
Meintje van Idzaerda, 1589 aldus schreef: (l)ICXIC,
zette hij hier voor 1585 : (l)ICXVC.
Johannes Holmannus Secundus, met de spreuken: » Ge» dulth yn Verschulth," en: » Esperance de bien et repos
» en Dieu."
Georgius Benedicti, van Haarlem, onder zijnen naam
vindt men: » Sub iter meum Germanicum, 8 Mei 1587.
» More suasus et amore."
Bernardus a Montevaldino, met vijf regels uit Seneca,
en: » Sans repos. Leiden 24 Maart 1584"
Janus van Caestre, met zijn wapen, te Leiden 3 Maart
1583, zonder spreuk.
Het laatste blad heeft tot opschrift: Honos virtutis. Hostimentem. Homerus van Harinxma de Sloten, en bevat een
gezegde van Sallustius, initio Belli Jugurthi, en een van
Thucydides, lib. 1, aan het einde: Hoc virtutis est, cum
paribus contendere, et tune poenas exigere, cum pares sint
vires. Anno Epoche Christianæ WAXXCIIX, kal. Sept.
V.
Het Album van Meinardus ab Idzarda, in duodecimo
formaat, in groen fluweel gebonden, verguld op snee, en
tamelijk wel bewaard, met twee perkamenten schutbladen,
beschreven met zeer oud schrift,hetwelk begint met: Bur-
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germeyser (sic) uund Katt. Op de beide zijden van den
band is een wapen in goud gedrukt, voorstellende een
pellikaan, die zijne jongen voedt (4), en een randschrift,
dat niet meer te lezen is.
Meintje Idzaerda, of, zoo als hij hier genoemd wordt,
Meinardus ab Idzarda, was de zoon van Baerte van Idzaerda , Raad in het Hof van Friesland, en van Margaretha Rhomrnarts, en gehuwd met His, dochter van Homme
van Harinxma en Doed van Mockema, en dus schoonbroeder van den eigenaar van het vorig Album, Van 1600
tot 1619 Grietman van Weststeîlingwerf, overleed hij omstreeks het laatste jaar, want, in hoedanigheid als Ouderling te Leeuwarden, mede afgevaardigd naar de Synode
te Dordrecht, werd de door zijn overlijden opengevallen
plaats opgedragen aan Taeke van Aysma, Ouderling te
Hichtum. Tijdens liet handelen over het bestand met
Spanje in 1607, was hij, wegens Friesland, Lid van de
Staten Generaal, en in 1615 Lid van Gedeputeerde Staten van die provincie geweest.
Op de drie eerst beschreven bladzijden van het Album
komt eene Latijnsche opdragt voor, gedeeltelijk in proza
en gedeeltelijk in poezij, met het opschrift: Egregio sternmate nato Meinardo ab Idzarda, Frisiæ magni Senatoris
F. ob Amorem et Favorem dicatum, positum ab Abraham van der Myle. Cantabrigiæ Anglorum (Cambridge)
1586, idibus Junii. Deze Abraham van der Myle is zonder twijfel dezelfde, die het Album van Homme van Harinxma thoe Sloten, Senior, teekende, en zal hoogstwaarschijnlijk tegelijk met Idzaerda te Cambridge gestudeerd
hebben.
Als eerste inschrijver vindt men Martinus Fotherbyes,
die bij zijnen naam voegt: Collegii Trïnitatis in Academia
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Cantabrigiensi socius, en de zinspreuk: ••> Scîentia anîml
» pabulum."
Op hem volgen:
Bartlioldus van Douma, zoon van Epe van Douma, te
Hallum, en deszelfs tweede vrouw Tiethcke Tjaerda van
Starkenborgh, en getrouwd met Saepck van Douma s bij
weîke hij vijf kinderen had. Hij teekende te Heidelberg,
1 Sept. 1587, en gaf zijn wapen , en de spreuk: » Vincit
» vim virtus."
Andreas Hiddema, zoon van Goslick van Hiddema en
Sjouck of Bauck Jelgerhuys ; getrouwd met Aelcke van
Galama, Volgens eene oude aanteekening hadden zij drie.
kinderen. Hij voegde bij zijn wapen: » Vis est ardentior
» intusj 1588."
Petrus Baro, Hoogleeraar in de godgeleerdheid te Cambridge, in Frankrijk geboren. Hij beweerde eenige stellingen, die voor Pelagiaansche gehouden werden, en geraakte daarover in twist met verscheiden geleerden. De
zaak liep eindelijk zoo hoog, dat zij voor Koningin Elisabeth
en den Aartsbisschop van Kantelberg kwam, Baro in het
ongelijk werd gesteld en van zijne bediening vervallen
verklaard. Hij keerde daarop naar zijn geboorteland terug.
Eenige werken zijn door hem in het licht gegeven. Zijn
symbolum was: » Unica nobilitas in pietate consistit," en
hij onderteekende zich: P . Baro, Gallus , 18 Julij 1585.
Ernst Casimir, Stadhouder van Friesland, Hij schreefj
1589:
„ Rebus angustis animosus, atquc
„ Fortis appare, sapienter idem
„ Contrahes vento nimium secundo
Turgida velu. Ernestus Casimirus, Comes in Nassau. Catz.

Lüdewijk Gunther, Graaf van Nassau, broeder van Ernst
Casimir, geboren 13 Febr. 1575, gesneuveld bij de belegering van Sluis, 12 Sept. 1604. Zoo als wij boven zagen,
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teekende hij ook reeds het Album van Homme van Harinxma. De spreuk die hij hier gebruikte was: » Nourri» ture passé nature," en hij schreef daar onder: Ludovicus
Gynterus, Comte de Nassau etc. a escrit cecy a Geneve
Ie 16 du Janvier 1589.
Ernst, Wilhelm, Otto, Eeinhard en Philips, Graven
van Solms, Heeren van Muntzenberg en Sonnenwaldt,
zonen van Koenraad, Graaf van Solms enz., met de spreuken : » Fuy plutot 1'infamie que Ie peril. — A coeur vail» lant rien impossible. — Vertu surpasse tout. — Accedit
» in puncto, quod non speratur in anno. Perditur in
» puncto, quod non reperatur in anno. Sed multa mala
» quæunt avertere piorum vota. — Dieu void tout." Allen
te Geneve 16 Januarij 1589.
Wilhelmus en Ludovicus Junior, van Sein (Sayn), Graven van Witgensteîn en Heeren van Homburg, zonen van
Lodewijk, Keurvorstelijke Paltzsche Hofmeester, getrouwd
met eene Gravin van Solms, bij welke hij buiten deze
twee nog negentien kinderen had. Zij teekenden beide,
ieder op een blad 9 20 Januarij 1582; de eerste zonder
plaats, de tweede te Geneve. Wilhelm voerde tot zinspreuk: » Fata mia vota," en Lodewijk: » Fides et bona
» conscientia margaritæ meæ."
Karel, Graaf van Ortenberg, met de dagteekening 20
Jan. 1589, en de letters E. S. C.
Johannes Oderalius of Overalius, met drie tweeregelige
versen, twee in het Grieksch en een in het Latijn, 3
Junij 1586.
Hugo Gray, hoogstwaarschijnlijk een lid van het oude,
aanzienlijke geslacht Gray, in Engeland. Op het register
vind ik echter geen Hugo. Hij schreef plaats noch jaartal, doch zijne spreuk was: » Religio est virtutum omnium
» fundamentum,"
JoacMm Ripperda, gesproten uit het aanzienlijk geslacht
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Eipperda, in Groningen gevestigd. (Er komen bij die
familie meer dan een voor met den voornaam Joachim.)
Hij schreef in te Heidelberg, 1 October 1586, en wel zijn
voornaam met oud Nederduitsche, en dien van zijn geslacht met Hoogduitsche letters, en voegde bij zijn wapen,
een geharnast ridder te paard, beide van goud op een
veld van zwart, zoo als het ook bij Ferwerda te zien is s
de spreuken: » Unum est necessarium," en: » II faut
» attendre."
Johamies Metelen a Weerhausen, met zijn wapen, een
lelie van goud op azuur, en de spreuk: » Constanter et
> patienter." Frankfort 26 Maart 1589.
Buystiua a Santen. Of dit laatste een geslachts- of wel
plaatsbenaming is, heb ik niet kunnen ontdekken. De
onderteekening is geschied te Heidelberg 6 Sept. 1587.
Johannes Esychius, te Geneve 15 Febr. 1589. Dezelfde
die reeds vermeld is in het Album van Homme van Harinxma thoe Slooten, Sen.
Theodorus Clemens van Berkel. Zeer waarschijnlijk de
vader van Pieter Clemense Berckel, Bewindhebber der
Oostindische Compagnie te Delft, die 30 Sept. 1607 trouwde
met Anna Meerman. Theodorus teekende te Geneve, met
de spreuk:
„ Virtute ambire oportet non favoritibus
„ Sat favitorura habet seniper qui recte facit."

Georgius Benedicti, van Haarlem, te Heidelberg, 30
Sept. 1587. Deze komt ook voor in het Album van Homme
van Harinxma boven genoemd.
Stephanus Moze...., van Sedan, zonder plaats of dagteekening.
Phil. a Solms, te Geneve, 17 Jan. 1589, met eene
Spaansche spreuk. Voorzeker behoorde hij tot het Gra-

Wumkes.nl

180

VERVOLG VAN HET OVEKZIG-T

felijke geslacht van Solms3 waarvan hier boven gesproken
is, maar tot eene andere tak,
Jou~s Camerlijn, te Geneve, 14 Febr. 1589.
Adamus ab Eysinga. Hoewel ik niemand van dien naam
in het geslachtsregister van Eysinga aantref, twijfel ik
echter niet, of hij heeft zijnen naam eenen Latijnschen
uitgang gegeven, en heette eigenlijk Aede. Hij moet dan
een zoon geweest zijn van Eitske en Marij van Tjaerda,
en getrouwd met Wiek van Cammingha, weduwe van
Watze van Ockinga. Hij schreef slechts, zonder plaats
en dagteekeniug, uit TJlpianus: » Quoties nihil sine capi tione investigari potest: eligendum est quod minimum
» habeat iniquitatis."
Henrich Golbe, van Nordwich, in Engeland, te Cambridge 13 Junij 1586. Hij geeft eene spreuk in de Engelsche taal, en onderteekende zich Socius ex aula Pembroke.
Anthonius Watsonus, van Durchester s met twee spreuken . Hebreeuwsch en Engelsch. Cambridge 21 April
1586.
Nicolaus Fillius, van Orleans, in Frankrijk, in Junij
1586, te Cambridge, met eene Latijnsche spreuk.
Franciscus Eure, Engelschman, met zijn wapen, en nevens hetzelve: » Non semper saturnalia" en » Vince malum
» bono," te Heidelberg 11 Oct. 1586.
Johannes Durantius, van Parijs, te Heidelberg 1 Sept.
1587, met drie spreuken, eene in het Grieksch, Petrus I ,
cap. 3, vs» 13, eene in het Latijn: » Modestia estote intus
» ornati, nam Deus superbis resistat, humilibus vero dat
» gratiam," en eene in het Fransch: » Ayme Dien de tout
» ton coeur et ton prochain comme toi mesme."
Franciscus Junins, 1 Mei 1545 te Bourges geboren 5
Hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden, van 1592 tot
aan zijn overlijden in 1602, een zeer beroemd man, van
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wien vele verhalen voorkomen, vooral wat zijne liefdehistoriën en andere avonturen aangaat, evenwel was hij zeer
geleerd, en daarom vooral gehaat door Scaliger 9 die niemand nevens zich konde dulden. Hij schreef in met eene
Grieksche spreuk, te Frankfort in April 1588.
Mattheus . . . . . . . van Geneve, te Heidelberg 4 Sept.
1587, met eene spreuk uit Paulinus Epist. ad Aug, 33.
Daniel Tossanus, te Heidelberg 11 Sept. 15875 met een
gezegde van Augustinus, lib. 4, de Civ. Dei, cap. 3.
A. P. Desmes, zonder jaartal en plaats, met de zinspreuk : » Je vis en mourant et endure pour parvenir."
Aaron Cappel, van Londen, Heidelberg 9 Sept. 1587,
met eene Hebreeuwsche, Grieksche, Latijnsche en Fransche spreuk.
Samuel Cevalerius, van Geneve, te Heidelberg 8 Sept,
1587, met Hebreeuwsche, Grieksche en Latijnsche spreuken.
Fredericus Billetius, te Heidelberg 22 Maart 1588, met
de spreuk: » Scientiam et conscientiam domini." Uit zijne
opdragt zoude men kunnen opmaken, dat Idzaerda, tijdens
deze inschrijving, op het punt stond Heidelberg te verlaten , nadat hij aldaar twee jaren vertoefd had.
Samuel Eeinerus Dotorius, uit Friesland, te Cambridge
Junij 1586, met eene Latijnsche spreuk.
Joh. Polyander of Bolyander Metens, Heidelberg 22 Maart
1588, met eene Grieksche spreuk en een Latijnsch vers.
Theodorus . . . . . . . te Geneve 20 Febr. 1589, met eene
Latijnsche spreuk.
Taco van Aylva, zonder plaats of dagteekening, met de
spreuk: » So godt will." Hij was een zoon van Douwe
en Frouck van Mockema, en getrouwd eerst met Einsck
van Mockema, en later, in 1591, met Barber van Donia.
In 1592 Grietman van Ferwerderadeel, is hij denkelijk
omstreeks 1614 overleden (5).
(5) Zie mijne Nieuwe Naaml. v. Grietman.
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Vopiscus (Wopcke) van Scheltema, zoon van Sipke en
Bauck van Douma, en getrouwd met Frouck van Eoorda,
van Genum. Hij teekende te Geneve, 22 Jan. 1589, en
plaatste onder zijnen naam de zinspreuk: » Nihil est ab
» omne parte beatum."
Bartholomeus Panhuys, te Heidelberg Maart 1589, met
de zinspreuk: » Amicus certus in re incerta cernitur."
Egbertus Halbes, te Heidelberg 4 April 1588. Achter
zijn naam voegt hij .' » Ex misera et captiva illa Frisiorum
» multitudine oriundus, cujus amor cruci affixus."
Philippus Sellin, van Antwerpen, te Cambridge 13 Junij
1585, met de spreuk; » Amicitia societatis humanæ vin» culum."
Jacobus Almondus, te Londen 20 Junij 1586. Misschien
behoorde hij tot het aanzienlijk Hollandsch geslacht van
Almonde, en kan alsdan een zoon geweest zijn van Abraham van Almonde en deszelfs tweede vrouw Maria, dochter van Hugo de Groot, en ongehuwd overleden in 1600.
Hij voegde geene spreuk bij zijnen naam.
Cornelis Busius, dezelfde die voorkomt in het Album
van Homme van Harinxma, hier boven. Hij schrijft in te
Londen, 1 Julij 1586, met de letters V. E. G. B., en de
spreuk: » Virtutis laus actio."
Joannes Regius, te Frankfort 30 Maart 1589. Waarschijnlijk was hij de grootvader van den Professor in de
Philosophie te Franeker, van den zelfden naam. Hij gaf
eene inscriptie van twee bladzijden.
Bolo Bolardus, uit Friesland, te Frankfort 4 April 1588,
met de spreuk: » Præstant facultatibus et divitiis benigni
j> mores etc." Denkelijk behoorde hij tot het geslacht van
Boelens, en zal zijn eigenlijke naam zijn; Boele Boeles.
Everhardus
, te Frankfort 4 April 1588, met het
symbolum: » Nullum meum, nee cujusquam proprium esse
» puto, quod eripi, amitti aut auferri potest. V. D. M,"
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SLnon Goulartius, van Senlis, in Frankrijk, te Geneve
18 Jan. 1589, met de spreuk: » On bien. ou rien." Hij
was de zoon van Simon Goulart, Predikant te Geneve,
opvolger van Calvijn, die vele werken heeft geschreven.
Hij zelf was Predikant bij de Waalsche gemeente te Amsterdam , in den tijd, toen de verschillen met de Remonstranten op het hevigst waren. In zijnen dienst geschorst,
trok hij met de gebannen Remonstranten naar Antwerpen
en vervolgens naar Frankrijk. Hij liet eenige geschriften
na, en overleed te Frederikstad, in het Holsteinsche.
Ca. Wobergus, te Heidelberg 5 Sept. 1587, met de
spreuk: » Cognitionem prudentiamq sequitur considerata
» actio."
VI.

Het Album van Hiskia van Harinxma thoe Slooten, in
langwerpig octavo formaat, in een' brainen, met goud bewerkten lederen band, verguld op snee; even als dat bij
haren broeder Homme, aan de voor- en achterzijde in
goud gedrukt de wapens van Harinxma thoe Slooten en
Mockema.
Bijzonder opmerkenswaardig zijn dit en de twee volgende
Alba, omdat zij aan vrouwen toebehooren, en wel aan
dames uit de XVIde en het begin der XVIIde eeuw,
daar deze voorzeker zeer zeldzaam voorkomen, en mij
althans geheel onbekend waren.
De bezitster van dit boekje was His van Harinxma thoe
Slooten, zuster van Homme, en echtgenoot van Meintje
van Idzaerda, wier Alba boven zijn vermeld.
Op de eerste bladzijde vindt men A°. 1587, den 19 Mei
Qui bien se mire
Bien se void
Qui bien se void
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Bien se cognoit
Qui bien se cognoit
Peu se prise
Qui peut se prise
Dieu 1'avise.

Eien sans vertu. Hiskia van Harinxma.

Vervolgens een zestal pagina's met gedichten s waarvan
een getiteld is: Een nieuw liedehen, op de icijs van passemere Cecilia, en het tweede: Een ander amoureus liedehen.

De eerste inschrijver is Bartholdns van Douma, reeds
vermeld in het Alba van Meintje van Idzaerda. Hij schreef
liier* » A coeur vaillant, rien est impossible, 1591." Op
hem volgen:
Cornelis Buys, dezelfde die zich in de Alba van Homme
van Harinxma en Meintje van Idzaerda, Cornelis Busius
teekent. Een van de spreuken, die hij daar gebruikte,
plaatste hij ook hier, en wel, zeker omdat hij tot eene
Dame sprak, de Fransche: » Penser devant commencer,
» ce XX™e jour d'avril," zonder jaartal,
Martinus a Nytsen, zoon van Carel van der Nitsen,
Voorzitter van het Hof van Friesland, en getrouwd eerst
met Ydt van Gratinga, en vervolgens met Tryn van Eoorda,
met de baar. Bij de eerste vrouw had hij twee kinderen.
Zijne spreuk was: » Nunquam virtutis molle documentum
, est, 1627."
Albrecht Buys, met de spreuk. » Deught verwint het
» al," 28 April 1587.
Het wapen van Engelsteedt, zeer waarschijnlijk geplaatst
door Geertruid van Engelsteedt, de eigenares van een der
volgende Aîba.
Anna van Ysselmuyden, dochter van Ernst van Isselmuden, Jonker en Hoveling thoe Schultinge, Bedum en
Elderhuyzen, en Lisk van Heringa, met haar wapen, in
rood een keper van zilver, vergezeld van drie zilveren
eendjes zonder voeten, en de spreuk: » Niet soender goedt"
(niets zonder God), den 13 Nov. 1612.
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Haring van Harinxma thoe Heeg, zoon van Douwe en
Machtelt van Dunnewoldt of Dunewald, geboren te Doesburg 27 Aug. 1604, en overleden 14 October 1669, getrouwd eerst met Geertruy van Qaadt, en later met Sjuck
van Popma, van Weiduin (6). Hij gaf zijn wapen (Harinxma thoe Heeg), de spreuk: » Non Marti, sed Arte,
» Anno 1625, 4 April," en daarenboven twee Nederduitsche gedichten, waarvan het kortste aldus luidt:
Twee herten in malkander govoegt
Daar beyde seer wel aangenoegt
Wat mach ter werelt beter sijn
Dan to leven in sulcken schijn.

Het andere is een vers,. dat half gelezen een goeden zin
oplevert, doch wanneer men den regel tot het einde vervolgt , juist het tegendeel wil zeggen, b, v.
Godt moetse plaegen. — Mijn aldcrliefste lieff
Die mijn vrencht benijen — Wens ick paijs en vrede
lek heb behaegen. — In mijn liefi's ongerieff
In mijn lieffs verblijen — Schep ik ongeneuelit mede, enz.

Kunira van Douma, de bezitster van een der volgende
Alba, met de spreuk: » Betroudt op Godt en holt sijn
>, ghebot, 17 Julij 1591."
Aelcke van Galama, dochter van Otto en Eets van
Feytsma, en getrouwd met Andries van Hiddema, men
zegt dat zij drie kinderen had. Zij schreef:
„
„
„
„

Die godt begeft
En die werelt ankleft
Alst gaet op een scheyden
Soo heeft hij geen van beyden," en „ Acht uwen Godt."

Hessel van östhem, zoon van Hessel van Oosthem 9
Grietman van Idaarderadeel, en Tet van Burmania, en in
1603 getrouwd met Wilhelmina van Gendt, bij welke hij
een zoon had. Hij was Kapitein, en gedurende eenigen
(6) Zie over hem De vrije Fries, VIII, blz. 82.
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tijd Hofjonker van Graaf Willem Lodewijk. In het Album
nam hij twee bladzijden voor zich, en teekende op de
eene met de pen twee figuren, namelijk een oud man met
een lange baard en stok, en tegen hem over een jongeling, die uit een groot boek voorleest; daarboven staat in
zeer kreupele rijmen een » vrage" en » responce" over
de boelschap, waarvan de laatste regels luiden:
Wilstn dich dan der boelschap erneren
Soo moestu dyncke (drinken?) liegen ende sueren
Want men secht dat die loegen de boelschap regierdt
Geliek Magniflcat die Vesper versierdt.

En in het Fransen:
Des amoureux Ie courroux
En reprenant son tour
D'un aygeur il failt doux
Le breuvage d'amonr.

En op de andere bladzijde zijn wapen, zeer netjes uitknipt , van papier, in een cirkel daar om heen zijn naam
en het jaartal 1589, alles omgeven door een rand. Achter hetzelve is, ter voorkoming van beschadiging, een
stuk rood geverfd papier geplakt, waardoor ook het witte
knipsel beter uitkomt. Boven dit kunststuk staat: » Noch
» eenmael," en aan weerskanten nog een gedicht van bijzonder weinig waarde, onder hetzelve nogmaals zijn naam
en 31 Aug. 1589.
Homeras van Harinxma thoe Slooten, broeder van de
eigenares van dit Album, en bezitter van een der vorigen.
Hij gaf de spreuk: » Non nobis nati, 1587."
Anna Clant (van Stedum), dochter van Johan Clant,
op Ludema, Burgemeester van Groningen, en van Elisabeth Alberda, getrouwd met Osebrant Rengers, bij wien
zij een kind had. Zij schreef: » Altijt eere vor goedt, is
?! min ghemoet."
Wyck van Hittinga (Hettinga), dochter van Tiete, Griet-
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man van Wijmbritseradeel, en Hylck van Galama, getrouwd met Feycke van Herbranda, bij welke zij eene
dochter kreeg. Zij schreef: Godt min hoop.
T. van Emingha. Zij zal zijn ï e t h van Eminga, dochter
van Ids en Wiek van Heemstra, en getrouwd met Lieuwe
van Wytsma, te E e , met wien zij tijdens de Spaansche
onlusten in ballingschap ging, en overleed 15 of 18 Dec,
1624, in den ouderdom van 81 jaar. Zij liad een' zoon ,
en plaatste in liet Album : » Dieu mon conducteur."
De drie laatsten staan op eene bladzijde.
Womck van Heringa, dochter van Aede Heringa van
Jongema, te Eauwerd, en Anna van Roorda, met de
baar, getrouwd met Tjalling van Eysinga, Grietman van
Menaldumadeel, bij wien zij drie kinderen had. Zij overleed reeds 2 Sept, 1596, in het kraambed van hare zonen
Tjalling en Aede, tweelingen. Hier plaatste zij haar wapen.
Foockel van Heringa, jongere zuster van Womck, getrouwd in 1594 met Pieter van Eysinga, broeder van den
echtgenoot van hare zuster, Grietman van Rauwerderhem,
Zij hadden een' zoon, en zij overleed 5 Mei 1639, oud
72 jaar. Ook zij gaf alleen haar wapen.
De wapens van Espelbach en Dekema vereenigd, en
dus hoogst waarschijnlijk geplaatst door Anna van Espelbach , daar eene dergelijke afteekening met haren naam
voorzien, eveneens voorkomt in het volgend Album van
Kunera van Douma, waar zij ook nader vermeld wordt.
Jan Clant thoe Schermer, zoon van Egbert en Atke
van Douma, Grietman van Doniawarstal, en getrouwd met
Frouck van Burmania, weduwe van Ivo van Frittema. Hij
had bij haar eene dochter, en overleed in Aug. 1615.
Hier plaatste hij zijn wapen, 1590.
Aelcke van Sterkenburch, dochter van Claes Tjaerda
van Starkenborgh en Doedje Everts3 weduwe van Jan N«,
echtgenoot van Feye van Heemstra. Zij hadden drie kinII. N. B.
10
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deren. Zij overleed 22 ISTov. 1635, en werd, even als
haar man, te Oenkerk begraven. In liet Album gaf zij
haar wapen, en de spreuk: » Dieu donne tout, 31 Mei 1591."
Ulbe van Aylva, zoon van Douwe en Frouck van Mockema, getrouwd eerst met Sjouck van Heringa en later
met Rints van Osinga, bij beide vrouwen kinderen hebbende. Hij was Grietman van Baarderadeel, overleed op
Tjessinga state, te Hylaard, 26 Aug. 1617, oud 66 jaar,
en werd in dat dorp begraven. Hij plaatste zijn wapen,
en de spreuken: » Waerlieyt voorall. —- Verité surpasse
» tout," en :
Swygen en denken is een goedt sin
Als het •vvoordekon gesproken is soe ken liet daer nyet weder in.

Manfrid van Brambach, met zijn wapen en het vers :
Donec eris felix multos numerabis amicos
Tempora, si fuerunt nnbtila , solus oris. 1589.

Aernout Buys, met de spreuk: » Pietas in amore fideli."
Adam de Eysingha. Dezelfde, die zich in het Album
van Idzaerda teekent Adamus ab Eysinga. Hier schreef
hij: » Cognoy vous même."
Idsert (Ids) van Emingha, zoon van Sjuck en Fouwel
van Holdinga, Kolonel, en 8 Maart 1605 getrouwd met
"Womck van Mockema, zonder kinderen. Hij overleed 14
Febr. 1635. In 1589 schreef hij hier:
Omnia si perdas, famam servave memento
Qua semel amissa, postea nullus eris. en:

Victi quandoque resurgunt.
Bernhart Hornekens, van een Groningsen geslacht. Hij
schreef in 1589: » Fide et constantia," en: » Gedult in
s hofnung."
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M«- J„ » 1 R M, 8.
»«»» eg» ««-«<—.

I.
MICHEL HÖGELCKO.
T

J-n het penningkabinet van den Heer A. P . H. Kuipers
berust een zilveren penning, door den Heer W. Eekhoff,
in De vrije Fries, Iste deel, blz. 321-— 341, in het jaar
1839 uitvoerig en naauwkeurig beschreven en geschiedkundig verklaard (1). Wij gelooven onze lezers, die rneer
van de geschiedenis en de aanleiding tot het ontstaan van
dien penning begeeren te weten, derwaarts te mogen verwijzen. Het zij genoeg hier aan te stippen, dat aan Michel
Högelcko, als bevelhebber van zeven vaandels , door Gedeputeerde Staten van Friesland, in 1591, een zilveren
penning, hangende aan een gouden keten, werd geschonken. » Zij wilden daardoor," zegt de Heer W. Eekhoff,
x tot het einde toe, bewijzen aan hem geven van hunne
» gunstige gezindheid over zijn persoon en gedrag, en zijne
» wonde eenigermate zalven."

Deze wonde aan Högelcko toegebragt, was evenwel niet
(1) Zie ook aldaar de afbeelding.
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eene ligchaams- (gelijk men bij een krijgsman zoude verwachten) maar eene sielswonde. Högelcko was door Gedeputeerde Staten in Maart 1587 tot Overste Luitenant van
het krijgsvolk in Friesland aangesteld, maar gelijktijdig had
de Stadhouder Willem Lodewijk, Peter van Sedlnitzky
voor dezelfde betrekking benoemd. Het verschil hierover
ontstaan , scheen echter in Januarij 1589 bijgelegd te zijn,
maar de wrok daarover bij de tegelijk benoemden niet.
Althans bij de eerste gelegenheid dat Högelcko en Sedlnitsky met elkander in aanraking kwamen, te weten toen
door dezen laatsten de schans te Nijzijl, in Groningen,
waarin Högelcko het bevel voerde, geproviandeerd werd
(19 Junij 1589), barstte die uit. Aanleiding gaf daartoe
de weigering van Sedlnitsky, om met de zijnen een gedeelte der bezetting van Nijzijl, ter verkenning naar Grypskerk gezonden, en aldaar verslagen wordende, bij te
springen. De stiefzoon van Högelcko, de vaandrig Hendrik van Lubeck, was onder de gesneuvelden, en toen
Högelcko dit vernam, steeg zijne woede voor de weigering
om hulp te verleenen ten top, en schold hij Sedlnitzky
(zegt de Heer E.) voor eenen lafhartigen en trouweloozen
man, die zijn zoon en soldaten op de slagtbank gebragt,
en in den nood verlaten had, zeggende, » dat hij als een
» schelm waardig was zijn kop te verliezen."
Tegenover het beklag aan Gedeputeerde Staten van
Högelcko stelde Sedlnitzky een aanklagte bij den Stadhouder in en een eisch tot voldoening van eer. Het vonnis van
bet krijgsgerigt werd eerst den 3 October 1590 geveld.
Als eene bijdrage tot hetgeen de Heer Eekhoff over Högelcko ter neder stelde, verdient die sententie nog wel
eens eene nadere mededeeling, zij is te weinig bekend (2),
(2) Opgenomen in deel XXII der verzameling pamphletten enz., bekend onder den naam van Bibliotheca Duncaniana, te 's Gravenhage op
de Koninklijke "boekerij aanwezig.
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en ook in dezen mag de regel audi et alteram partem niet
geschonden worden, te meer, daar Sedlnitzky Overste
Luitenant Generaal van het Friesche regiment was, en
Högelcko slechts bevelhebber van eenige vaandels daarvan.
Wel was door de gelijktijdige benoeming tot Overste Luitenant Högelcko niet regelregt ondergeschikt aan Sedlnitzky geworden, maar toch had hij, bij het compromis
in Januarij 1589 daarover gesloten, beloofd, dezen, als zij
te zamen in één garnisoen mogten komen, en de Stadhouder
uitlandig was, te zullen gehoorzamen. Hieruit blijkt toch
eenigzins de inferieure rang, dien Högelcko ten opzigte
van Sedlnitzky bekleedde. Maar hoe dit ook zij, in allen
gevalle kon Högelcko aan Sedlnitzky te Nijzijl geene bevelen geven, en opmerkelijk is het, dat het veroordeelend
vonnis over hem met algemeene stemmen geveld is.

Copye van de ghewesen vonnisse tusschen den here Peter
Sedlnitzki, Overste Lieutenant Generael van t' Vriesche Regiment ten eenre. Ende Michel Hoegelcke (over etlycke
Vendels onder f voors. Regiment Overste) ter ander syden.
Ghedaen ende wtghesproken binnen Leeuwaerden den derden
October MDXC.

Allen den gheenen die desen sullen sien, lesen oft hooren lesen. Doet te weten Peter Sedlnitzki, Overste Lieutenant Generael van 't Vriesche Regiment, dat hy Remonstrant in Junio 1589, in afwesen van den welgheboren

Heeren Wilhelm Ludwig, Graef tot Nassau etc, Stadthouder, ende Capitain Generael van Vrieslandt, door bevel van
de Heeren Gedeputeerde Staten derselver Lantschappe,
van Dockum, na Collum, Visfliet, ende Grypskercke met
430 soldaten ende 90 wagens gheladen met grane ende
andre vivres gliereyst zynde om de Schantse Nyezyl te
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provianderen deselve zyn bevolene last met alle neersticheyt,
getrouwicheyt, ende voorspoedicheyt (ook ten aensiene
van den vyant in goeden getale te peerde ende te voete,
sulcx pooghende te beletten) heeft gheeffectueert ende volbracht , daer Godt almachtich af ghedanckt moet wesen.
Ende hoewel d' voorss. provianderinge met goede voorsichtigheyt ende gheluck, als verhaelt, volbracht is geweest, ende dat niemant met eenige redenen daer over
hadde te daghen, oft hem remonstrant te beschuldighen,
dan veel meer (sonder jactantie te spreken) lof ende prys
3ia te gheven. Soo ist nochtans dat Michiel Hoegelcke
over etlycke vendels onder 't voorss. Regiment Overste
Lieutenant zynde hem verstoutet, ende niet geschaemt
heeft, hem Remonstrant, eerst met famoese brieven aen
de Heeren Ghedeputeerde Staten voorss. gesondeii, ende
naderhant met injurieuse woorden, by t' ghemeene volck
te diffameren, proscinderen, ende op diversche oorden ende
plaetsen te schelden, hem Remonstrant, valschelyk naghevende, als dat hy tegens zyn belofte eere ende eedt eenige
van zyn Hoegelckens soldaten (de welcke door overtredinghe van de resolutie ende 't besteck met hen op sekere
aenslach gemaekt, van den vyant overylt ende geslagen
zyn gheweest) niet hadde willen ontsetten, dan de selve
van den vyandt jammerlyck laten vermoorden: waerdoor
hy Remonstrant hem swaerlyc in syn eeres goede name ende
fame geinterresseert vindende, heeft den voorss. Heeren
Stadthouder ende Colonnel over t' voorss. Regiment zyn
behoorlycke Overicheyt diverselycken geinterpelleert, ende
gesuppliceert, om tegens d' voorss. Hoegelcke, provisie van
recht ende Justitie te mogen verwerven, de welcke hem
Remonstrant ghegunt, ende by zyn G» de Heeren Rechters van 't voorss. Regiment, op den 4 February 1590,
verschreven ende binnen Leeuwaerden om recht te houden
erschenen zynde, heeft de voorss. Hoegelcke (by hem
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Eemonstrant als clagher, op d' voorss. diffamatien ende
injurien aenghesproken zynde) voor 'tgansche Gerecht, ter
presentie van zyn G(enade) ende grooten getal van de Borgers ende Inwoonders der stede Leeuwaerden, van hooghe
ende leeghe qualiteyt, niet alleene de voorss. Injurien niet
ontkent, oft geexcuseert dan ter contrarie , om hem Remonstrant te meerder ende schandelycker te diffameren,
opentlycken eerst by monde, ende na by geschrifte, de
voorss. injurien weder verhaelt ende verswaert, ende hoewel beclaecht synde, de persone van den Geweldigen
Provoost aengenomen ende ghesustineert dat den Remonstrant als een oneerlyck, ende eere vergheten- Crychsman
aen Ivf ende leven, een ander tot een exempel gestraft
soude worden , gelyck hy ook in zyn Antwoort, op de
Remonstrants Libel overgelevert, verzocht heeft. In welcke
sake soo verre gheprocedeert is gheweest, dat partyen tot
hun bewys toeghelaten zynde, elcx ander Positien ende
Articulen ghestelt, ende de selve onder eede beantwoort,
ende voorts productie van ghetuyghen ghedaen hebben.
Ende alsoo de voorss. Hoegelcke geciteert zynde, om van
wydere productie te renuntieren, ende te consenteren inde
openinghe van ghetuyghen, ende in zyn conscientie ghevoelende, dat na inspectie ende lecture van de ghetuyghenissen, zyn sware 3 schandelycke calumnien ende diffamatien ontdekt souden worden ende aen den dach comen,
ende dat hy een quade utcompste liadde te verwachten,
heeft door ingheven van zyn Raetsluyden goet ende noodicli gevonden om infatniam juris te ontgaen, eenen Qnidam ende genoteerden persone (3) in zyn plaetse te stellen,
die voortaen de reste van de proceduren op syn name
soude dryven s ende Sententie ontfanghen: hebbende de
selve Hoegelcke in sekere zyn missive aen zyn G: geson(3) Symon Synrdts of Simen Puntrok genaamd.
blz. 335.
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den, hem niet geschaemt te schryven, dat hem de sake
niet meer en concerneerde, dan zyn Procureur, die nochtans int beghin van de proceduren voor 't volle Gerechte,
ende ten aenhooren van zyn G. ende allen omstaenders,
met een soo grooten ende hooghen moet, des Remonstrants
lyf, leven, hals ende bloet geeyscht ende versocht hadde,
ende verclaert, dat hem ghewelt ende onrecht soude gheschieden , soo verre hy zyn Remonstrants bloet niet soude
sien verghieten, als vuyt d' Acten onder t' voorss, Gerecht
berustende, ghenoechsaem ghesien can worden. De welcke
proceduren volschreven zynde, alsoo op den 3 Octobris
laestleden by eyndelycke sententie van 't Gerechte van 't
voorschreven Regiment zyn ghetermineert ende afghedaen,
niet tegenstaende by diverse ghequalificeerde personen met
alle middelen gearbeyt was, d' selve Sententie niet alleene
op te houden, dan gheheel te doen achter blyven. Soo
heeft hy Remonstrant nodich ghevonden deselve Sententie
in Druck te laten vuytgaen, ten eynde die justificatie ende
waerheyt van de sake, ende de reparatie van zyn goede
name ende fame, in vele en diverse plaatsen (alwaer valsclie diffamatien ende calumnien van den voorss. Hoegelcke
ghestrooyt ende ghesaeyt zyn) ghevonden ende ghelezen
moghen worden, opdat alle redelycke, eerlycke mannen
moghen oordeelen, in wat graedt ende achtinghe de selve
Hoegelcke voortaen ghestelt ende ghehouden behoort te
worden nae Rechte.
(Sententie.) „ In der sake hangende voor Scholtes ende 't zamptlicke Rechters van 't Camerghericht des Vriesschen ende Nassauwischen Regiments, tusschen den Heeren Peter Sedlnitzki Overste Lieutenant 't voors. Regiment ter eenre, ende Symon Syurdts Volmacht
van Michel Hoegelcke, oock Overste Lieutenant over etlyoke Vendelen
van 't selve Regiment ter andere syden. Ghesicn, ghehoort ende wel
rypelycken overlecht synde, alles was (wat) van beyde partyen, soo
int claghen, verweeren, als andereins montlyck of schriftelyc is voor
oft ingebracht worden, ende voorts alles was een welghestelt Crychs-
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., gerecht in deser saken heeft connen, behooren of moeten betrachten
„ ende overweghen, is na ghedaenen omvrage in rechte eenhellichlyck ver„ claert, gheoordeelt, ende wtgesprokcn voor recht. Nademael wt der
„ gantschen verhandelinge der saken, oogenschynlyc blyckt ende notoir
... is, dat bovenghenoernde Sedlnitsski in ende na het provianderen der
„ vestinghe Niesyl in Junio des jaers 1589 als een vroom, reedlyc,
„ voorsichtich ende cloeck Chryclisman, Capiteyn ende Overste Lieutenant,
„ niet alleen in zyn bevolen ampt, eere ende eedt, sich ghenoechsaam
,. gequeten, maar ooele roem ende eere inghelecht hebbe tot versekeringe
„ der Lantschappe Vrieslandt, welcke anders door onvoorsichtelyo han„ delen in groot gevaer ende waechschale soudc hebben mogen comen,
„ door dien syn G. metten meestendeel syns Crychsvolcx bnyten 's Landts
„ was, soo behoorde hem niemant, teghen recht, reden ende syn ver„ dienste, noch van de nederlage des voors. Hoegelckcns schoonsone,
„ bloetyerwant, Chrychsluyden, noch andersins beschuldiget te hebben,
„ maer veel eer, die ghene, die tegen den raetslach ende resolutie in
„ den Nieuwesyl ghenomen, ende t' bevel aen hun gedaen, gehandelt
,, hebben. Veel weynigher behoorde ghedachter Hoegelcke die de Ee.. solutie selfs heeft helpen sluyten, eenighe Injurieuse woorden op sulk
„ fundament tegen den persoon van Sedlnitszki voors. ghestroeyt, noch
„ in syn schriften ghestelt, noch opentlick int bywesen syn er G. des
„ gantschen Gherichtes, ende aller omstaenders in Leeuwaerden, den 4.
„ 7. ende 9. dach Februarii laestleden, vernieut ende yermeeret te heb„ ben, luydende onder anderen, dat hij Sedlnitzld , niet als een reedlick
„ Crychsman volghende syn eere, eedt ende belofte, de Heeren Staten
„ bevele gheexploicteert hebbe, ende dat hy die eenighe oorsake sy, van
„ de nederlaghe by Grypskercke ende van t' verlies van syns Hoegelckens
„ vleys ende bloet, ende veler goeden Chrychsluyden, die hy teghens
„ syn belofte, eere ende plicht, schandelick hebbe laten vermoorden,
„ ende wan hy gedaen hadde, dat Sedlnitzld ghedaen, so ware hy
„ weerdich in stucken gehouwen ende op raderen ende galghen ghena„ ghelt te worden. Welcke ende dierghelycke iujurien meer, alles ge„ sproken syn, teghens recht, reden ende alle billicheyt.
„ Doch nademael Hoegelcke voors. persoonlyc in 't selve Gericht ghe„ vraecht synde, volgens vrijwillichlyc met onderschryven syner eygen
„ handt opentlyc bekent, ende int Gherieht by schriftelycko Acte inghe„ lecht heeft, dat sulcke woorden by hem ghesproken syn door rechtlye
„ hartseer, ende uten hittighen ghemoet, overmidts het verlies van synen
„ bloetverwanten ende Crychsluyden, ende dat hy daeromme by den
„ selven woorden niet en persisteert. Soo ist, dat t' samptlick Gherieht
„ verclaert, dat die eere des Heeren Sedlnitzky daer mede volcomelyck
., gherepareert is. Condemnerende over sulex Symon Syurdts, Volmacht
., des voors. Overste Lieutenants Hoegelcke in de somma van Dusent
„ Carolus guldens te betalen aen de Voochden des Gasthuys binnen
„ Leeuwaerden, tot behoef der Armen, Crancken ende ghewondeten
„ Orychsluyden. Ende voorts in alle Gerichts costeu, om deser sakea
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wille ghedaen, ter taxatie van de Kichteren, sonder dat het Ghericht
hem Symon Syurdts oft synen principalen eenighe wydere beswaringhe
oplegghe. Aldus ghedaen endo wtghesproken binnen Leeuwacrden in
bywesen beyder partyen ter ghewoonlycker plaetse int Camerglicrichte
voor allen omstaonders , den derden Octobris Anno XVC- Tnegentich.
T' oorconde de handtschriften van de ghemelte Eichters t' samptlieli
hier onder ghestelt. (Bnde was de principale van desen in ITranchyn
gheschreven synde Ondergheteeckent aldus.)
„
„
„
„
„
„
„
„
„

JOAN VAN KORNPUT.
TACO VAN HETTINGIIA.
WILLB3I WILLEMS.
CASPAK VAN EÜSSUM.
MATTHIS KNOP VAN EMBDEN.
ÎIICHIEL HAEGIIE.
LAMBEBT BEKENTS.
DOMINICUS VAN GKOVENSTEINS,
SIBKANDUS CAMM1NSHA.

„
„
„
„
„
„
„
„
„

WILLEM IIENRICX BUDDING.
WIGBOLT BAEKELTS.
JAN VAN HIEL.
DIETEKICH VAN IÎOLSTEIN.
DOUWE VAN ATLVA.
JACQUBS DE FE1ES.
JUNCKIIANS ESSCKIS.
JACOB LAUTENBACH.
HEEMANUS ABELI.

„ WLBE VAN AYLVA.

„ Gericht S(criba)."

HENDRIK CASIMIE II.
Hendrik Casimir (II) was de zoon van Willem Frederik, Graaf (en sedert 1653), Vorst of Prins van Nassau,
Stadhouder van Friesland (1640—1664), en van Groningen
en Drenthe (1650—1664), Zijne moeder was Albertina
Agnes, Princes van Oranje, dochter van Prins Frederik
Hendrik. Hij werd geboren den 18 Januarij 1657, en
daar zijn vader reeds den 31 October 1664, tengevolge
van eene kwetsuur in het hoofd, door een onverwacht los
gegaan schot uit een zadelpistool bekomen, overleed, zoo
geraakte hij onder de zorgvolle (4) voogdijschap van zijne
voortreffelijke moeder.
(4) Daarvan levert hot Huis-Archief van Z. M. den Koning, onder
^ ° ' TIT' bewijzen in brieven en briefjes, vooral tusschen moeder en zoon,
1666—1669 gewisseld, op. De welwillendheid van den bewaarder,
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De Staten van Friesland hadden reeds, bij besluit van
25 Febr. 1659, het Stadhouderschap van Prins Willem
Frederik over hun gewest, bij survivance, aan zijnen eerstgeboren zoon Hendrik Casimir opgedragen, en den 22
Febr. 1660 de Staten van Stad en Lande verzocht, dit
voorbeeld te willen volgen. Weinige dagen na het overlijden van zijnen vader (12 Novb. 1664) werd Hendrik
Gasimir II tot Stadhouder en Kapitein Generaal van Friesland aangesteld. Bij besluiten op dien zelfden dag genomen, behielden die Staten zich de vrijheid voor, om, ingevalle het Militair Tractement van Kapitein Generaal door
de andere provinciën van den staat van Oorlog mogt worden afgenomen, om dat alsdan buiten betaling te laten,
terwijl zij de Staten van Holland verzochten, om het Regiment en Compagnie op hunne repartitie staande, te
continueeren op den persoon van Prins Hendrik Casimir.
Eenigen tijd later (16 Febr. 1666) benoemden zij den
Prins tot Kolonel in plaats van Jr- Ernst van Aylva.
Albertina Agnes had zich, reeds zeer kort nadat haar
zoon tot Stadhouder van Friesland was benoemd (14 Dec.
1664), tot de Staten van dat gewest gewend , met verzoek
om eene Commissie te benoemen 9 ten einde over de opvoeding van den Stadhouder te waken. De Staten hadden
toenmaals dat verzoek afgeslagen. De Prinses meende
zulks in Febr. 1669 te moeten herhalen. Haar zoon was
door de teedere jaren tot die van discretie en oordeel gebragt, en zij gevoelde zich bekommerd om hem zulk eene
opleiding te geven, waardoor hij » te rechte mochte werx den geimbueert met de grondige kennisse van humeuren,
» privilegiën, rechten ende costumen van den Staet deser
Mr- G. Groen van Prinsterer, stelde ons in gelegenheid ons daarvan te
overtuigen, en die als bijlagen bij deze Bijdragen te voegen, waardoor
de blijvende waarde daarvan zeker zeer verhoogd is geworden.
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•» Landen, ende alsoo meer ende meer bequaemt tot de
>
j hoge employen, waertoe hy by haer Edel Mogende de
j> Staten is erweelt (verkozen) (5)." De Staten sloegen
echter op nieuw het gedaan verzoek af, en verzochten
haar voort te gaan » in de goede conduite, opsicht, indus» trie ende voorsorge, voor des Prinsen educatie, tot noch
>
j toe genomen," Zij had daarvan zulke loffelijke bewijzen
gegeven, dat zij de verdere opvoeding aan » haer Hoog» heyts capaciteyt, Isennis, oordeel, vigilantie ende andere
» bekende goede qualiteyten" overlieten (6).
Twee jaren later (12 Mei 1671) schreef Hendrik Casimir
als Student zijn naam in het Album der Akademie van
Franeker, na door den Hoogleeraar N. Blancardus, aan
wien de leiding zijner studiën was toevertrouwd, verwelkomd te zijn (7).
Zeer kort waren echter de studiën van dezen Vorst. De
dringende nood des vaderlands, in 1672, riep den naauwelijks löjarigen jongeling te wapen. Hoe dierbaar dat
vaderland hem was, moge de volgende, zoo wij meenen,
ongedrukte brief, den 8/18 Junij 1672 aan de Staten van
Friesland gerigt, getuigen (8).

(5) De door de Prinses voorgestelde leden der Commissie waren:
Karel van Eoorda , Grietman van Idaarderadeel, Oene van Grovestins ,
Gr. van Hennaarderadeel , Dirk van Baert, Gr. van Stellingwerf-Westeinde, Tarquinius van Boelens, oud Burgemeester van Bolsward.
(6) Jacobi, in zijn MS. Genealogia (waarover later), zegt van hem :
„ Van syjae teder jonghoyt af aan sorgvnldig onderwesen en gcfundeert
„ in de ware Ghristelyke Gereformeerde Religie, en daar beneffens ge„ instrueert en geoefent in de Regeer- en Staatkunde, beneffens allerhan„ de deftige en Prinselyke wetenschappen, besonder in de >Iatematyck
„ on Crygs Exercitien."
(7) Zie de Bijlage achter de Redev. van A. G. Camper, bij de inhuldiging van het Athenaeum te Franeker. Harl. 1816, blz. 62.
(8) Ons medegedeeld door Jr. van Sypestoyn, uit het Huis Archief
des Konings, alwaar de minute berust in het paket gemerkt Na. 131 ,
Prins Eend, Casimir, 1672—1689.
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EDELE MOG. HEEKEN ,

Alhoewel my selven zeer wel bewust ben dat met advisen of eenige besondere daeden wegens myne jongheid
nog niet in staat ben den lande groote diensten toetebrengen, evenwel vinde ik my by desen tyds geprickeld en
aangedreven met een innige begeerte, om ware het mogelyk, yets toetebrengen dat het gemeenebest soude konnen
voordeeligh syn. lek soude myne voorouders te seer ongelyck, en aan haer liefde tot den Staet geheel ontaert
syn in dien het my niet ware ingeboren, alles wat ick
ben ofte vermach ten dienste van het vaderland gereed
en vaerdigh te hebben.
Te meer overmits het UEd. Mog. naedat Myn Heer
Vader Sal. gedachtenisse uyt dit leven onverwacht was
weggeruckt, belieft heeft my steedts met blyken van UEd.
Mog. gunst te overschudden, en onder de sorge van myn
vrouw moeder laten opqueecken om so bequaem te worden gemaeckt tot de charges tot dewelcke door UEd.
Mog. genegentheyt ben gedesigneert. Een saecke voorwaer
die ons so lang ik leve ten uytersten verplicht sulex dat
ick ontledight moest syn van alle erkentem'sse en danckbaarheyt indien niet naedemale van myn verstand van nu
af aan trachtede hoe ick best UEd. Mog. rechtvaerdige
en billycke verwachtinge soude mogen voldoen. Siende dan
nu, dat de welvaert der goede ingesetenen die kostelycke
en diergekochte vryheit van dese landen ja 't geene dit
alles is overtreffende onse suyvere gereformeerde Godes
dienst alles te samen door de goede sorge van den Ed.
Mog. Heeren Staaten deser landen ; nevens de getrouwe
diensten en beleid van myne voorouderen tot sulck een
heerlycken staet gebracht als deselve eenen geruymen tydt
herwaarts syn geweest nu groote gevaar lopen, So is het
my niet mogelyck al was ick noch jonger en min bequaem
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voor UEd. Mog. langer te verbergen de groote genegentheyt daerdoor ick gedreven worde om my selve ten dienste
van UEd. Mog. aantebieden.
Ick bekenne seer gaerne, dat myne krygskennisse sodanigh ende so groot niet is als wel de nood die is vereyschende, myne tegenwoordigheyt nochtans ende belooninge van myne ingeboorene liefde tot het Vaderland soude
veellicht een middel syn kunnen tot meerder eendracht
ende verwackeringe van de gemoederen der goede ingesetenen ende der militie, en ick also gelegentheid bekomen
om te eer en meer ten dienste van den lande bequaem
'gemaeckt te worden. In allergevalle soude het my een
onversettelyke smerte syn, wanneer ick oyt sonder myn
persoon en dienst geheel daarvoor gerasiæteert (9) te hebben , soude moeten sien, dat God verhoede, het verderf
van een land tot welckers dienst ick nae het exempel van
mynen meer hooghegem. voorouderen wensche te leven
ende te sterven.
Dit is het Ed. Mog. Heeren, dat my beweeght heeft
my selve ten eynde voorschr. aan UEd. Mog. te komen
offereren.
Waerop UEd, Mog. welmeeninge, die ick mij ten alle
tyden sal onderwerpen, verwachte; God Alm: biddende
dat hy UEd. Mog. personen wil neemen in syn heylige
hoede ende deselve besoignes en wapenen kroonen met
gewenschte succes ten besten van de lande en alle de ingesetenen desselfs.
Actum Leeuwarden den ^ Juny 1672.
UEd. Mog.
gehoorsaemen en verobligeersten dienaerj
(w. g.) HENKIC CAS. F . ZU NASSAU.
(9) Het woord gerasixteert staat letterlijk zoo in het oorspronkelijke.
Waarschijnlijk zal het moeten zijn gerisgueert.
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De Staten bedankten den Prins nog dien zelfden dag
voor zijne aanbieding om te velde te gaan (10), en kort
daarop, bij het meer knijpen van den nood (13 Julij 1672),
werd Prins Hendrik Casimir met dispensatie van den
anders gevorderden ouderdom tot werkelijk Stadhouder en

Kapitein Generaal van Friesland aangenomen, en legde
hij als zoodanig den eed af.
Belangrijk was daarna het deel dat hij zoowel aan de
verdediging van het vaderland als aan het dempen der
twisten in Friesland, vooral over het regt om in de Landschapsvergadering te verschijnen, nam. Het zou ons te
ver afleiden, dit hier te schetsen. Hij vond de belooning
voor doorgestane gevaren en arbeid, onder anderen in
zijne benoeming in 1675 , door de Staten van Friesland,
Groningen en Drenthe, tot Erfstadhouder (11), terwijl hij
in 1679, na het vertrek van zijne moeder, de teugels van
het bewind, tot nog toe gezamentlijk zoo het schijnt, gehouden, alleen opnam en behield. De belangstelling der
Staten van Friesland, om een telg uit het huis van Nassau , ook later aan het hoofd van het bestuur over hun
gewest geplaatst te zien, deed hen den Vorst (25 Febr.
1682) met een verzoek naderen, om » zich. in een sortabel
» Huwelijk te begeven," en later (26 Aug. 1682) werd
er Commissie op de Heren van het Mindergetal verstrekt,
» om het secreet dessein van den Vorst daaromtrent over
» te nemen en daarinne te disponeren." Een jaar later
waren ° zij [op het punt hunnen wensch vervuld te zien;
hunne vreugde daarover blijkt uit hun besluit van 14
Aug. 1683, waarbij zij den Vorst van het aangeven der
(10) Zie het Register der lîesolutien en Placaalen der Staten van
Friesland, I I , p. 514.
(11) Zie de fraaije penning, op deze gebeurtenis geslagen, bij van
Loon, I I I , blz. 176. De landsdagpenning van Hendrik Casimir, door
van Loon op zijn overlijden toegepast, is in dl. I V , blz. 169 afgebeeld.
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huwelijksproclamatiën vrijstellen. Den 16 November 1683
werd te Dessau het huwelijk tusschen Hendrik Casimir
en Amalia, Prinses van Anhalt-Dessau, voltrokken. —
Prinses Henriette Amalia, geboren 16 Aug. 1666, was
eene dochter van Johan George, Vorst van Anhalt Dessau , en Henrietta Catharina, Prinses van Oranje, dochter
van Frederik Hendrik; Prins Hendrik Casimir en Prinses
Amalia waren dus zusters kinders, volle neef en nicht, en
zoon en dochter van eene Prinses van Oranje.
Bij gelegenheid van dit huwelijk werd, waarschijnlijk in
Duitschland, een zilveren penning geslagen, die, voor zoo
verre ons bekend- is, nog niet is afgebeeld. Gelijk trouwens de meeste penningen, ter eere van Friesche Stadhouders geslagen, is deze ook niet algemeen (12),
De voorzijde stelt ons Arnor of Cupido voor, in een
veilige haven uit eene woelige zee aangeland. Het driemast schip, in welks zeilen het anker der hoop omslingerd
door eenen dolfijn, zigtbaar is, dat hem schijnt aangebragt
te hebben, en de met steile rotsen omgeven haven, maken
den achtergrond uit. Amor draagt in zijne regterhand de
huwelijkstoorts, in zijne linker een groote hoorn des overvloeds, met dit omschrift:
CONCOKS GLORIA LÆTIOEIS ÆVL
De een van zin zijnde luister eener blijder eeuw.

Twee uit de wolken komende gestrengelde handen, die
eenige met oranjeappelen beladen takken vasthouden, en
de woorden
SIMUL ET SEMPEB.
Te zarnen en altijd.

zinspelen op deze huwelijksverbindtenis tusschen twee loten
van het doorluchtig huis van Oranje.
(12) Berustende in de penmngverzameling van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, als geschenk van wijlen
Mr- A. Deketh.
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Op de keerzijde bestraalt eene heldere zon het volgende
opschrift:
D(eî) G(ratia)
HENBICO. CASIMIEO.
PKINCIPL NASSOVIO.
ET.
AMALIÆ.
PKINCIPI. ANHALTINÆ.
IN. AECE. DESSAViENSI.
A(nno) MDCLXXXni. D(ie) XVI. NOV(embris).
CONNVBIO. SACRO. IVNCTIS.
Door, Gods genade sijn Hendrik Casimir, Prins van Nassau,
en Amalia, Prinses van Anhalt, op liet kasteel Dessau, den
16 Novb. 1683, door den heiligen huwelijksband vereenigd.
In eene krul zijn de voorletters van den ons onbekenden
graveur E. C. D„ te vinden.
Hoe groot de vreugde over het sluiten van dit huwelijk
was, bleek niet alleen uit ^het geschenk van ƒ 100,000,
door de Staten van Friesland aan Prinses Amalia aangeboden, maar ook (15 Julij 1684) bij hunne verwachte
aankomst in Leeuwarden s uit de commissie op het Mindergetal dier Staten verstrekt, » om de Prinsesse Gema> linne van den Heer Erfstadhouder, beneffens andere
D Vorstelyke personen, op derzelver aankomst alhier, op
i 's Lands huis solemneel te tracteren." Die intrede te
Leeuwarden had echter eerst den 19 Augustus 1684
plaats. Men had waarlijk ook wel al dien tijd noodig
gehad, om de toebereidselen daartoe te maken. De Hollandsche Merourius van 1684(13) heeft toch met een kort
verhaal daarvan drie quarto digt gedrukte bladzijden gevuld.
Zoo had, om een en ander te vermelden, de gewapende
burgerij zich in rijen van de Wïrdummerpoort langs den
(13)

Zie ook Sylvius, Saken van Staat en Oorlogh, II, blz, 125—126,

II. N. B.

11
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Dijk, de markt, de Weert tot aan het Prinsenhof geschaard.
De trein werd geopend door het Vorstelijk regiment voetvolk , benevens 3 compagniëu te voet, te Leeuwarden in
garnisoen. Daarna volgden pauken, trompetten en een
groot aantal hoofd- en andere officieren enz. enz. Vervolgens de triumfwagens, waarvan de eerste de Vrede, en de
tweede Venus vertoonde. De eerste met een olijf krans om
het hoofd, een hoorn van overvloed onder den arm, en
in de hand eene Jerusalernsche veer (olijftak). Venus zat
zedig en prachtig gekleed, met een roozenkrans om het
hoofd, en de gouden appel van Paris in de hand. Twee
duifjes, door Cupido gemend, trokken den wagen. Daarna
volgden zes carossen met vier, een met zes, daarop nog
veertien met 4 en 17 met 2 paarden, enz. In de caros van
de jonggehuwden zaten bovendien Prinses Albertina Agnes,
moeder van den Prins, Prinses Henrietta Catharina, gemalin van Johan George, Vorst van Anhalt en moeder
der Prinses, Maria, Hertogin van Zimmeren, Prinses
Amalia Sophia van Nassau en Prinses Albertina, Vorstin
van Anhalt. 10 carossen met 6 paarden, » meest met Staat» jufferen opgepropt." 24 lakeijen, 8 trompetters en nog
eenige carossen sloten de n trein.
Drie prachtige triumf bogen waren op de Nieuwstad en
het Hof opgerigt. De opengeschoven gordijnen van den
eenen gaven de Friesche maagd, verbeeldende de Heerlijkheid Friesland, omringd met een aantal allegorische en
mythologische voorstellingen, in den geest dier dagen,
te aanschouwen. Hij had het opschrift:
De vrije Friesse Maegt pronckt met Lands mogentheyt,
Hier op de Troon van Eer, door Staten wys beleyt.

De andere stelde der Goden vreugde op de bruiloft van
Peleus en Thetis voor.
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Der Goden Vreugd is hier vergaert,
Om dat Nassau met Aniialt paert,

luidde het rijmpje, op den voorgevel van dezen triuinf boog
geschilderd.
De derde was aan de Kunsten gewijd. Apollo met zijne
Muzen, de zeven vrije Kunsten enz., waren er in te aanschouwen. Daarop sloeg het rijmpje:
Door Staets beleyt en Prinse G-onsicn
Herleeft en Moeyen alle Konsten (14).

Uit dit huwelijk sproten 9 kinderen (15), waarvan het
(14) Men mist in deze trein de Magistraat van Leeuwarden. Onderstaande mededeeling van den Heer W, Eekhoff heldert zulks op; het is
tevens eene bijdrage tot de kennis der kitteloorigheid onzer voorvaderen
op da rangorde. Volgens het Resolutieboek van den Magistraat der stad
Leeuwarden bevond de stedelijke Regering, „ dat in het stellen van
„ de Train ende Goetsen, die by de solemnele receptie van Syn Eurs„ telycke Doorluehtiglieit met desselfs Illustre Gemalin en andere hoge
„ furstelycke persoonen op den 19 Aug. 1684 sullen adsisteren , niet is
„ geobserveert de rang en ordre, die voor desen is gebruykt geweest,
„ maer dat hare Gecommitteerden daar inne syn gerangcert op eene
„ plaats, die, soo se achtervolght wierdo, merkclyk solde strecken tot
„ disrespeet en kleinachtinge deser stad;" — weshalve werd besloten,
de „ Gecommitteerden te lastigen, dat se, naa gedane congratulatie en
„ aanspraak aan de Hooggemelte ÜTurstelyke personen en bekentma„ kinge van dose onse resolutie, hun in den rangh langs den Breeden
., wegh (tussehen Huisum en Gontum) niet en sullen begeven, maar tot
„ voorcominge van disordres de Boxumer wegh oprijden en alsoo door
„ de Vrouwen poort in dese stad revorteren."
(15) 1. Willem George Friso, geb. te Leeuwarden 10 Junij 1685,
f 15 Junij 1686.
2. Henrietta Albertina, geb. 24 Julij 1686.
3. Johan Willem ÏMso , geb. 14 Aug. 1687 te Dessau.
4. Maria Amalia, geb. te 's Hage 8 Febr. 1689, werd ter doop gehouden door Koningin Maria van Engeland.
5. Sophia Hedwig, geb. te Leeuwarden 8 Maart 1690.
6. Isabella Charlotta, geb. 22 Jan. 1692, goh. 1725 aan Prins Christiaan van Nassau-Dillenburg.
7. Jc-hannette Agnes, geb. 15 Dec. 1693.
8. Louise Leopoldina, geb, 22 Jan. 1695.
9. Hcnrietta Casimira, geb. 29 Julij 1696.
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laatste 19 weken na den dood des vaders werd geboren,
die reeds den 15 Maart 1696, naauwelijks 39 jaren oud,
te Leeuwarden aan bloedspuwingen overleed (16). Zij waren het gevolg van eenen val van zijn paard in eene laagte,
bij hevige vervolging van --en indringen op den vijand, in
een zijner eerste veldtogten bekomen.
Evenmin tocli als den grooten Willém I I I , tegenover
den vijand of in zijn kabinet, een zwak ligchaamsgestel tot
last of hinder in het volvoeren van zijne heldenfeiten of
plannen was, evenmin was zulks zijnen bloedverwant Hendrik Casimir. Een tijdgenoot en krijgsmakker van hem,
de Ingenieur Jacobi, herdacht hem niet vele jaren na zijn
ontijdig afsterven aldus (17):
j> Printz Henrich Casimir van Nassau Dietz, die als een
x, jonge Chrygshelt (in 1672) syne hooge Charge als Cas pitain Generaal entameerde, heeft de grensen van Vriesi> lant met onbeschryftyke vigilantie, onvermoeiden yver
» en voorsorge soodanig weten te decken en ter defensie
ï met fortificatie werken in tyts versekeren en bewaren,
» dat de vyand in gemelte provincie geen voet land heeft
» kunnen winnen nog de minste inbreuk doen.
» De bataille by Fleury was ten uitersten glorieus voor
i Hendrik Casimir, als durvende met 8 Regimenten In-

„
„
„
„

(16) „ Stervende," zegt Jacobi, ., op syn kranc bedde tot Leeuwarden in syn Hoff, den |~| Maart op con Sondag morgen ten 8 uhren,
A°. 1696, offerende syno edele siele aan God, gedurende en onder het
bidden der Predicanten en alle syne Hoffbedicnden, die in deszelfs
camor rontom liet sterfbed op haar knyen lagen."
(17) Jacobi dagteekende zijne als MS. in de Kon. boekerij berus-

tende Genealogia ofte Geslacht lîegister van de Doorluchtigste Graven en

Vursten van Nassau (VI, 61 bladzijden voorrede en 440 bladzijden folio
tekst beslaande), uit Leeuwarden den 15 Aug. 1729: hij droeg zijn werk
aan Prins Willem Karcl Hendrik Kriso op, „ omdat ick," zoo schrijft
hij, „ in myne voorige jaren liet geluek en eore heb gehad, UwHoogh:
„ Grootvader en Heer Vader (hoogl. memorie) in qnaliteit als Ingenieur
,, en Informator te dienen."
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» fanterie, gerangeert en bataillon quarré, en gemunieert
» met eenige veltstuckjens, îiet geheele Franse leger (oni> der den vermaarden Velt-maarschalk Duc de Luxem» bourg), sterck over de 50,000 man, een geruimen tyt
» met verbaestheyt doen afwycken en terug deinsen, nadat
» hoogst gemelde Prins de Franse Cavallerie van s' Co» nings Huys, sterk 10,000 Man, door een onbeschryflycke
» langdurige decharge der Infanterie van den Staat, een
» totale nederlaag hadde toegebragt; van al t welcke wy als
t) Officier en Ingenieur, in dienst van S. H. ons in alle
» Batailles en Crygsbedryven van dien Oorlog rnedebevindende,
» oog getuige syn geweest: bj welke occasie te sien was, wat
» vuur en yver naar glorie en eere in de borst en uitsicht
» van désen Doorl. held quam uit te schitteren, soodat het
» onmogelyck is genoeg te beschryven met wat een liefde
» de Printz (na het eyndigen der Campagne wederom na
» syn Gouvernement in Vrieslant keerende) overal ontfan» gen wierd; — In dat Lantschap gearriveert zynde, was
» de Gemeente van de Hooft-Stad Leuwarden onverduldig
» in hem te verwachten binnen de Muren, maar liep hem
i te gernoet eenige uhren in 't velt, ende hem volgende
» met blyde toeroepinge: o onse lieve Stadhouder en brave
» Prins Henrick Casimir! Syd welkom in ons land, God sy
» gelooft, die u bewaard heeft, gy beschermer van ons Va» derlant! verheffende in suiker voegen hare stemmen, dat
» het geluyt dreunde en aan alle canten door de lugt
» weergalmde en verdoofde het geknal van 't Geschut en
» Canon, dat te syner Eere en verwelkoming van de wal» len wierd losgebrant; en niet minder waren daarna van
» binnen de gunst en vreugde betooningen van alle degene
» die eenig bewind in burgerlycke Saeken hadden; en
» wordende door d' Achtbare Magistraat der voors. stad,
» by het Intrecken der Poort met de grootste respect en
» bewysen verwelkomt, reed daarop seer triumphantelyck
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» door een dubbelde rye gerangeerde Borgers van de poort
» af tot in desselfs Hoff, Sulx dat Syn Hoogh. Inkomste
a en Onthaal veel eer scheen te syn van een absolut Heer
» des voors. lands en stad, dan van een Gouverneur of
s Stadhouder enz.
\
» En inderdaad desen prins was het in dewelke was de
» preuve van een dapper veltheer, als hebbende besonder
» Conduite voor, in en na den stryd, bezittende een ver» wonderlycke Cracht van Geest- en leven, Vroomheyt
» des Gemoeds, sonder Superstitie, gelyck syn geheel gei) slagt, matig, getrouw, goedaardig en beleeft, insgelyk
» met eene wyse voorsienigheyt op syne hoede synde en
» niet aanvangende dat van vrese of trotsheyt verdacht
» was, in summa, een Printz, en uitverkoren middel, die
» soowel als syne doorluchtige Voorvaderen tot stut en
» Bescherminge van Nederlant was."
Dat Jacobi niet te veel van zijnen bevelhebber getuigde,
kan de gedenkpenning ter eere van Hendrik Casimir, in
1691 geslagen, getuigen. De zwaar gewapende arm , uit
de wolken uitgestrekt, en de zinspreuk pro patria, voor
het vaderland, daarop voorkomende, zinspelen zoowel op
zijne dapperheid als vaderlandsliefde (18).

Bij het schetsen der levens van de Stadhouders der
Vereenigde Nederlanden, heeft men dikwijls hier te lande
meer of min hunne betrekking tot het Vorstendom Oranje,
of tot hunne Duitsche bezittingen, bijzonder tot het Nassausehe gebied, uit het oog verloren. In het bijzonder, de
omstandigheid, dat zij aldaar Souvereinen en hier slechts
Stadhouders waren, treedt dikwerf in die levens op den
(18) Afgebeeld bij de Vries en de Jonge, pi. XI, n°. 3, blz. 153
-157.
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achtergrond. Veelvuldig waren echter hunne betrekkingen
tot die Staten. Om ons tot die van Duitschland alleen
te bepalen, zoo heeft eene inzage van von Eauschard's
Nassauische Oeschïechtstafel, ons daarvan overtuigd (19).

Twee gedenkstukken van de betrekking van Hendrik
Casimir II tot zijne Duitsche bezittingen kwamen ons onlangs in handen. Wij vonden thans, bij het te voorschijn
brengen der Gedenkpenning op zijn huwelijk, eene geschikte gelegenheid, ze meer bekend te maken, als ze tot
nog toe verdienden het te zijn.
Bp;de zijn f thalers, door Hendrik Casimir I I , ten behoeve zijner Duitsche Staten, in 1691 en 1692 geslagen (20).
Beide vertoonen zijn regts gewend, met allonge paruik en
toga bekleed , borstbeeld, en hebben de omschriften:
H(einrich). C(asimir). FVRST. Z(v). NASS(av), ERBSTATHALTER. IN. FEISLAND. E n :
VNTEE. EEGIEVNG. DEE, D(vrchlauchtigen). F(vrstin).
V(on). N(assau). P(rincessin). V(on). O(ranien. f (thaler).
(19) Dit HS. berust in de Kon. boekerij. De volledige titel is ;
Nassauische Geschlechtstqfel des Ottonischen Stammes nebst einen Versuch
eines Ghronologischen Abrisses der Oeschichte der regierenden Iiernn bis
auf gegenwartige Zeit. Diesen sint vorgesetzt eine Einleitung und die Geschlechtstqfel voin Ursprung des Hauses bis auf Heinrich den Heichen, deiïi
durchlauchtigsten Sernn Wilh. Georg Friedrich Prinsen von Oranien und
Fursten zu Nassau unterthaenigst gewidmet. Dillenburg den Ssten Sep-

tember 1789, von Carl Heinrich von Kauschard, Regierungsrath und
Archivarins. Van de Chronologische Abrisse betrekkelijk Willem Lodewijk,
Ernst Casimir, Hendrik Casimir I, Willem Prederik, Hendrik Casimir II,
Jan Willem Friso, Willem IV en V, hebben wij copij genomen. Daaruit blijkt onder anderen, dat ten behoeve van Hendrik Casimir II, in 1680
(1657—1680) op 23 jaren ouderdom (volgens het menschkundige Friesche regt, nu hersteld in het Burgerlijk Wetboek van 1838), meerderjarig
geworden, eene scheiding van goederen „ Ein Separations recess" tot
stand kwam, en dat hij in 1695 zijn testament maakte.
(20) Beide munten zijn zeer zeldzaam. Die van 1691 is ook ia de
Penningverzameling van het Friesch Genootschap. Die van 1692 berust
in het Kon. Penningkabinet.
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De | thaler van 1691 verschilt echter van die van 1692
in het wapen.
\.
Die van 1691 heeft alleen het gekroond wapen van Nassau-Dietz, zamengesteld uit: 1. Het stamwapen van Nassau,
een gouden leeuw op een blaauw veld, met blokjes of billetten bestrooid, op onze Nederlandsche munt overgegaan.
2. Het wapen van het graafschap Katzenellenbogen, bestaande uit eenen rooden klimmenden met blaanw gekroonderi
luipaard op een gouden veld. 3. Het wapen van het graafschap Vianden, in het hertogdom Luxemburg , zijode een
zilveren balk op een rood veld. 4. Het wapen van het
graafschap Dietz, zamengesteld uit twee boven elkander
loopende gouden leeuwen, op een rood veld. 5. Het wapen van Spiegelberg, zijnde een loopend rood hert op een
zilveren veld. 6, Het wapen van de baronie Liesveld,
zijnde een zilveren veld, waarop een zwarte balk en daarboven twee groene lies- of netplanten, Het geheele wapen
is gedekt door dat der Teutonische orde, zijnde een zwart
kruis op een zilveren veld. In 1693(21) werd Hendrik
Casimir I I Commandeur dier orde van de Balye van
Utrecht, en, in 1695(22), Grootmeester aldaar, in de
plaats van den overleden Graaf van Zolms.
Het door twee leeuwen vastgehouden wapen van de f
thaler van 1692 is zamengesteld uit het zoo even beschreven wapen en dat van de Prinsen van Oranje, zoo ais
het door Willem 111 gevoerd werd (23), Dit laatste wapen bevat de kwartieren: 1. Stamwapen van Nassau.
2. Katzenellenbogen. 3. Vianden. 4. Dietz, maar het
is bovendien beladen met drie wapens, als a, boven, dat
van Meurs, zijnde een zwarte balk op een gouden veld,
(21) Volgens Rauschard.
(22) Van Loon, I V , blz. 170 volg. Europ. Mercurius, 1695, I ,
p. 234.
(23) Zie 1). v. de groote penning bij van Loon, I I I , blz. 51, n". 2.
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b, beneden, dat van het graafschap Buren, zijnde een zilveren horizontale getinde balk (fasce bretescée et contre hretescée d'argent) op een rood veld; o, in het midden, dat van
het prinsdom van Oranje, zamengesteld uit 4 kwartieren,
1 en 4 een transversale gouden band op een rood veld,
en 2 en 3 een blaauwe jagthoorn, met rooden band en sieraden , op een gouden veld, ter herinnering aan Guillaume Ie Cornu. Het geheel is gedekt met een schild, met
vier blaauwe blokken als kruis, op een gouden veld geplaatst, een zoogenaamd schaakbord van 9 stukken (écMgueté
d'or et d'aeur de neuf pieces), zijnde het wapen van Gerieve.
Toen Madai, in zijn Volständiges Thaler Cabinet, 11,
S. 457, de \ thaler van Hendrik Casimir I I beschreef,
noemde hij het verkorte omschrift der keerzijde duister.
» Er leefde," zegt hij, »in 1692 slechts één eigenlijke Prins
» van Oranje, namentlijk Koning Willem I I I . In plaats
» van het meervoudige der, zoude men dus des Durchl.
a Fursten, in het enkelvoud moeten lezen. Wil men der
» behouden, dan kan zulks ook niet slaan op de moeder
» van Hendrik Casimir I I , eene Prinses van Oranje, want
» in 1692 was Hendrik Casimir I I 35 jaren oud, en alzoo
» reeds lang de voogdijschap zijner moeder ontwassen."
Wij gelooven met anderen (24), dat het woordje der niet
anders dan op de Prinses van Oranje, Albertina Agnes,
de moeder van Hendrik Casimir I I , kan slaan. Het lag
in haren aard, om, eens het bewind in handen hebbende,
het niet spoedig los te laten, althans, ofschoon Hendrik
Casimir, reeds 23 Julij 1672 (destijds naauwelijks 15 jaren
oud), tot werhelijken Stadhouder en Kapitein Generaal van
Friesland werd aangenomen, schijnt de voogdijschap over
den Prins niet te zijn opgeheven (25).
(24) Zoo als met don Heer Meijer, Directeur van het Kon. Penningkabinet , die ons het in de tekst vervatte denkbeeld aan de hand gaf.
(25) Kok, Vaderl, Woordenboek, in voce Hendrik Kasimir II, p. 548,
I I . N. 14.
^
12
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Toen zulks, naar het schijnt, in 1679 (26) geschiedde,
heeft kort daarna eene scheiding van goederen en beheer
tussclien moeder en zoon plaats gehad (27), bij welke gelegenheid welligt het beheer over Nassau-Dietz aan Albertina
Agnes opgedragen of verbleven kan zijn, waartoe de omstandigheid , dat haar zoon gedurig in den krijg te velde
was, gereede aanleiding kan gegeven hebben.
Toen Prinses Albertina Agnes in 1689 (28) in Friesland
terug keerde, was Hendrik Casimir I I op nieuw te velde
getogen, en_kan haar belieer tot aan haren dood (28 Junij
1696) hebben voortgeduurd. De munten van 1691 en 1692,
en vooral de laatste, door de gecombineerde wapens en het
oinschrift Vnter reyirvng der JJ F. v. JV, P. v. Oranien, slaat
kennelijk op een beheer der Prinses. Het is ook mogelijk,
dat men op de Duîtsche munt de oude term: Unter regierung der Dwchlauclitige Fursiin von Nassau, is blijven volgen,
die althans tot 1679 in de officiëele stukken, en welligt al
vóór 1691 op munten, gebruikt was, en ze ook na de
meerderjarigheid is blijven gebruiken. Het Separations
Recess van 1680 zou welligt een en ander kunnen ophelderen ; maar waar schuilt dit ?

zegt zelf: „ Van wegen het lioog gezag, welk zich zijne Vrouw Moeder
„ had weeten aan te matigen , of uit eenige andere oorzake , ons onbe„ kend, niet vroeger als toen hij reeds den ouderdom van 22 jaren liadt
„ bereikt, kreeg liij het Stadhouderlijk bewind volkomen in handen."
(26) Het Register der Hesohüiën, d.d. 12 April 1679, vermeldt eene
missive van afscheid, valcdictie en dankzegging van Prinses Albertina
Agnes, en eene Eesolntie van dankzegging, present van ƒ 5000.00 in
eens, en ƒ5000.00 jaarlijks, aan de Prinses door de Staten van Friesland
gedaan. Zeker is het dus, dat zij naar Duitschland vertrok.
(27) Kanschard, MS. IL, A°. 1680. „ Zwischen den Fnrsten Henr.
„ Casimir und seine Mutter wird nach nun erreichter Voljaehrigkeit eiu
... Separations Recess getroffen."

(28) Blijkens de missive der Staten van 20 Febr. 1689.
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AANHANGSEL VAN BIJDRAGE II.
BRIEVEN VAN EN AAN HENDRIK CASIMIR ( i l ) , IN ZIJNE
JEUGD GESCHREVEN, VOORHANDEN IN HET HUISARCHIEF VAN Z. M. KONING WILLBM III.

(NB,

Het GUTS ij f gedrukte is van de eigen hand der
onderteehenaars, overigens copie littérale.)
—>*&&'& <$> &&&<—
1664.

I. JxLon tres chère Papa! J'ay esté bien sensiblement touche du depart
de vostre Altes mais j'ay eu de la consolation en aprenent son heureuse
arrivêe a Groeningc et en esperant avec l'aide de J)ieu un promt retour; je
me diray d'affection de vostre altesse, mon tres chère Papa, Ie tres humble
et obéissani serviteur et
'fils.
(Sans lieu ni date.;
HENRI CASAEMIR DE NASSAU.
II. Mon tres cher fils Henry Casimir! Si je vous ay escrit plutost
que Tous n'arez pense, c'est à dessein do vous animer d'antant plus à
vons rendre capable d'y repondre pertinemmont et je suis bien aise
que cela ait desja produit eu vous 1'effbct que je ïa'en suis proposé, puisque vous promettez do mieux mesnager voslre tomps que vous n'avez
fait. En ce faisant vous pouvcz ostre asseurc que je demenreray tousjours, mon tres cher fils, votre, bien armé pere GUÏLLATIME FREDERIC P, DE NASSAU.
(S. 1. n. d.)
III. Mon tres cher peut fils.
J'ay
bien vouhi vous faire scavoir par celleci/ que je me porte encore
asses bien, Dieu me.rcy. Je Ie prie de vous conserver de mesme en bonne
santé et gn'avec Vaatje vous advanciez en scavoir et en toutes sortes d'héroiqv.es verlus. C'est ce qui ne vous pour-ra pas manquer, mcyennanl que
vous vous conformtcz à sa sainctc volonté; rendtez Ie respect et l'obéissance
que vous devez a voslre Papa et Mama, et vous appliquiez serieusement aux
bonnes lettres, dont la cotjnoissance est surtoul nécessaire a un Prince de
vostre qualilé et condüion. Me promettant cela de vous, je demeureray, mon
tres cher petit fik, vostre tres affectionnée
De la Ilaye ce 24 febr. 1664.
AMELIE P.
D'ORANGE.
(A 171011 tres cher petit filz Henry Casimir, Prince de Nassau à Lewarden.)
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1666.
IV. à Franfort ce 26 juliet.
Mon tres cher Henry. J'ay bien de la joy de vous scavoir en si bonne
santé; je souhaite que Ie reste de votre personne soit de mesme et que vous
demeurez dans la dissipline, qui vous est si nécessaire et l'obéissance que
vous devez a votre governeur: niais il me semble que mr' Morel n'est parfois pas trop saiisfait de votre comportement: tache de remédier cela. Mon
neve(u) Ie p(xïnce) d'Orange mesme et tous les honnette gens de sa cour
trou(\*)e que vous jaite rien: de mesme j'espere que vous (vous) apliqueres
plus dorénavant a ce que mr- de Morel vous dira, estant pour votre bien et
si vous ne Ie faite c'est votre perte totale, Ne me cause plus de déplaissirs
et tachez de meriter l'amittiéz que j'ay pour vous mais qui en vérité ce
diminuret tout, si vous ne change de train de vie. Vous avez ce beau exemple de mon neveQx). Mr- Morel ne Ie peut assez louer, suive ces tracé et
tachez de vous rendre un jour honnêt homme: négligé pas votre temps et a
vos heure de loisir lisse avec mr- de Morel et aprénez les matématiques :
mais avec votre peu d'applicattion vous rebute tous Ie monde a vous enseigner quelque chose. Je me repentirois autrement de la permission que je
vous ay donné de suivere f armé: enfin mon cher Henry donne moy la joy
d'entendre que ma lestre a eue quelque effet sur votre esprit: je me Ie promets de votre bon naturel et de l'affeclion que vous avez pour moy et que
je l'ap(jp)randerais bien tot; alors l'eternel vous bénira, de quoy je Ie prie
de tout mon coeur. Adieu mon cher fils. Dieu vous bénise et assure vous
de mon amittiéz. Ma soeur vous assure de la sienne et donne nous la joy de
vous voir hornme de bien: écrive moy plus de nouvelles7 vous est ^êtres^)
maintenant en lieu de Ie faire: je vois bien que mr- Morel ne corrige plus
vos lettre, car elle sont tres mal ortograffe et cela est tres vilain car quand
une fois on a pris ce train on a peine de s'en deffaire: prie Ie donc de
vous les corriger et encore une fois rande vous dinge de mon affection et je
tacherais toute ma vie à vous faire voir que je suis votre bien bonne et
fidelle niere.

ALBERTINE.
Pour mon fils Henry etc.
V. Madame ma tres chère Mama! Je suis au desespoir de ce que
mon écriture n'a pas satisfait à votre Altesse,je tacheray de luy donner une
autre fois plus de contentement, non seulement en cela, mais aussi en tout
ce que je luy adresseray dans son absence, laquelle je treuve rude au dernier point, puisque Votre Altesse est l'aimable objet a qui j'ay voué toutes
mes affections; a qui je fats gloire de plaire, et a qui je desire d'être
avec tous les respects et toutes les soumissions imaginables, Madame, ma
tres chère Mama, de votre Altesse Ie tres humble et tres obéissant fils et
serviteur HENRI CASAMIR DE NASSAU,

(S. 1, ni date.)
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VI. Madame ma tres chère Mama.
Je crois que votre Altesse aura bien la bonté de m'excuser de ce que je
ne lui ay pas écrit la prëcédante ordinaire, lorsque je luy diray que Monsieur Ie Comte de Solmes a toujoiirs ité pres de moy depuis Ie Vendredy au
matin jusques au dimanches, qu'il partù pour s'en retourner à Groningue :
quand à ce que vostre Altesse me dit, que je luy mande toui ce qui se passé
de nouveau je luy promets de Ie faire, mais pour Ie present je ne sache
rien qui soit digne de luy en faire récit, e'est pourquoy j'attendray que Ie
temps, qui amène toute chose, me donne l'occasion de la satisfaire non seulement en cela mais en tout ce qui me sera possible, plus que je suis Madame etc.

EENRI CASAMIR DE NASSAU.
(S. 1. n. d.)
VII. Madame ma tres chère Mama! Comme j'ay ordre de votre Altesse
de luy mander tout ce que j'entends,je n'ay pas voulu manquer de luy faire
scavoir que Monsr- Boulens, Ie Deputê, est malade; que j'ay oui dire que
Monsr- Coenders, Ie capitaine des gardes, passera bien tost par icy et qu'on
dit aussi que pour témoigner la joye qu'on a de ce que nous avons recouvert
la paix, l'on fera hatir des arcs triumphaus à que(\)ques uns de nos carrefours, pour lors que les feus seront allumés et que les canons joueront,
y faire des consers de Musique, et que eet Hymne, que je prens la liberié
d'envoyer à votre Altesse, et que Noé a composê, y sera chanté. Je n'ay
plus rien de considerable a luy ecrire pour cette fois, c'est pourquoy je demeure Madame etc. EENRI
CASAMIR DE NASSAU.

(S. 1. n. d.)
Mon tres clier filz.
VIII. J'ay esté bien aise de voir par votre dernière lettre, votre bonne
disposition, mais je m'estois attendu que vous m'écririez en meillenr
ÜTrançois, que vous n'avez fait, n'y ayant presque pas uu mot qui n'ait
besoin d'être eorrigé: c'est pourquoy je vous renvoye la de lettre, affin
que vous puissiez remarquer les fautes que vous y avez faites et vous
en garder une autre fois, me promettant en outre qu'en mon absence
vous vous appliquerez avec tant d'attachement aux études, qu'à mon
retour j'aye sujet de me loner et d'estre satisfaite de vos progrès, pour
vous témoigner que je suis,--mon tres clier filz votre bien bonne mire
ALBERTINE.
Lauteren ce | - | 8br. 1666.

iaat.
IX. Mon tres clier filz: Je n'ay pas voulu manquer de vous faire
scavoir par ce mot, qu'à mes instances, il a plu au Chapitre de 1'ordre
Tentonique de cette ville, de vous eslire pour leur coadjuteur, dans
1'esperance qu'au lieu que depuis quelque temps vous ne vous estez at-
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tachés qu'à faire bonne chère, et à vous divertir, vous redoublerez à
present vostre diligence, affin de vous pouvoir dignement acquiter un
jour do la charge que je viens à vous assurer, et ainsi que la peine que
j'ay pris pour vous, ne soit pas employé inutilement. En cette confianse
je serai toujours votre bien bonne mire
ALBEB.TINE.
D'Utrecht ce 3 Mey
23 Avrü
X. Mon tres cher filz. J'ay esté bien aise de voir par votre lettre,
que vous vous portez eneore bien et particnlierement que vous continuez
avec toute la diligence, que je pourrois souhaitter d'éstudier, si bien que
j'espère qu'à mon retour j'auray subject et de me louer de votre diligence et de me réjouir des advantages que vous vous serez acquis par
la et quî m'obligeront d'autant plus d'etre et de demeurer j mon tres
chèr fllz, votre bien bonne mère ALBERTINM.
De la Haye ce 5 Juillet 1
25 Juin }
XI. Mon tres cher filz! J'ay receu votre lettre et quoy qu'elle soit
assez courte, je ne laisse pas d'estre bien aise d'en appendre 1'estat de
votre santé. Je m'attens d'en recevoir cy après do plus longues, et que
vous ne serez pas moins soigneux que votre soenr à me faire paroistre ce que vous aurez retcnu du prèsche, et rnesme les progrès que vous
faites en vos éstudes, moyermant quoy je demeureray tousjours
ALBERTINE.
de la Haye ce ff 1667.
XII. Mon tres cher filz! J'ay receu vostre derniere lettre, et bien
voulu vous tcmoigner la dessus que je desire dorenavant vous m'en escriviez, et de plus longues, c'est à àire tous ce qui se passera et qui vien-

dra à votre cognoissance et d'un caractère mieux formé: Kt d'autant que
1'on s'est fort loué a moy de i'attachcment que vous avez pour vos
études. J'en ay esté tres aise, dans 1'esperance que vous continuerez de
Ia sorte, et aiusi me donnerez sujet de vous en aimer d'avantage et demeurer , mon tres cher rîlz votre bien bonne mere ALJ3ERTINE.
de la Haye ce f9- Juillet 1667.
XIII. Mon tres cher filz. J'ay receu vostre lettre, qui estoit eneore
saus date et comme du roste elle est fort bien écrite, j'ay bien voulu
vous en donner par ces lignes les louanges qui vous en sont deues, dans
la confiance que cela vous animera d'autant plus a escrire de mieux en
mieux. Quant à ce que vous avez designé, je n'en ay pas eu la mesme
satisfaetion; c'est pour quoy vous tacherez de faire en cela mieux mie
autre fois et je demeureray, mon tres filz. Continuez a bien faire vos
études afin que les louanges que l'on vous donne ne soient envain et sur-

Wumkes.nl

PENNINGKDNDE VAN FKIESLAND.

167

fout suivez bien Vinsiructton que Mr- Snop vous doniie poiir bien craindre
l'eternel au temp de votre jeunesse, alors vous serais parfaitement heureux
et aurais la benediclion divine, que je vous soultaite de tont mon ceur, suis
votre bien bonne mire
ALBERTINE,

De la Haye ce 9 Aout ]
30 Juillet j

1667

-

166S.
XIV. Mon tres ener filz.
J'ay receu vos deux lettres, et esté bien aise d'y voir qae vostre caractère se fait de jour en jonr meilleur, parliculierement claus cclle que
vous avec escrite à S. A. mad°- votre Grandmama; ee qui me persuade
de votre diligence, dans laquelle je veux esperer que vous continuerez
cy après, afflu qae j'en voye les friiits à mon retour. Et moyennant
cela jo vous feray ac]i(c)ter ce que vous m'avez fait scavoir qne vous
désirez d'avoir et témolgneray tousjours que je snis etc. ALBERTINE.
de la Haye ce | | Juillct 1668.
XV. Mon tres clier filz ! J'ay receu les deux lettres qu'il vous a
plu de m'escrire, du 24 et 25 de ce mois, 1'une par la poste et 1'autre
de Mons> Hautbois, qui, outre que Ie caractèro de vostre main en rend
en partie tesmoignage, m'a alleurs (conváincue) de vostre assiduité et
diligence dans la continuatinn de vos études. !De qnoy j'aye eaté bien
aiso et espère de voir à mon retour de notables prenves. Cejiendant je
vous ay bien voulu faire scavoir par celle cy que je me porte mieux de
jour en jour, et qu'ainsi vous n'avez plus sujet d'estre en lïnquiétude ,
ou moû indisposition vous avoit mis, mais plustoct de vous résjouir par
1'espoir de ma prompte reconvalesconce, pour laquelle il y a toutes les
bonnes apparences que je pourrois souliaiter. Sur ce je demeure etc.
ALBERTINE.
de la Haye ce 29 Aoust. s(tyle) v(ieux).
1668.
XVI. Mon tres clier filz: J'ay receu votre lettre du | f (?) de ce mois
et me résjouis de la continuation de votre diligence, dont je tire des
arguments ïnfaillibles par ramendement de vostre éscriture. J'ay trouvé
les vers que vous m'avez envoyée du S1"- 3SToé tres ingenicux et comme
il fait tousjours paroistre par là 1'affection qu'il a pour moy, je vous
prie de 1'en remercier de ma part. Mon appartement ayant esté ferme
depuis que je suis party de Lewarden, j'ay bien voulu vous charger da
soin do luy faire un peu prendre 1'air, en outrement que les fenestres
soyent ouvertes de tous costés. Et je demeure etc.
ALBERTINE.
De la Haye ce j5-5- 7br.
1668.

_.
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XVII. Mon tres cher filz f^-J'ay esté bien aise d'apprendre par
vostre derniere lettre du 5 de ce mois la continuation de vostro bonne
santé et prie Dieu de vous la conserver long temps et particuliorement
de vous inspirer, que vous vous appliquiez sérieusement à vous exercer
dans ses sainctes ordonnanees anssi bien que dans toutes les autres sciences, si eonvenables à un Prince de votre naissances , et si nécessaires
pour se pouvoir bion acquitter des hauts Emplois, qui vous ont été commis. Du reste, je vous fais scavoir, que je me porte tous les jours de
mieux en mieux. Si bien que j'espère de me remettre bientot. Cependant
je demeureray tousjours tres cher fils votre tres affectionnée mère qui
vous aiiTiera plus que jamais, si vous vous gouvernez bien et que voics me
donnez sujet d'estre satisfaü de vous: je prie Dieu de vous bénir.
ALBERTINE.
de la Haye ce T% 7bris 1668.
XVIII. Mon tres cher filz: J'ay bien reçeu la lettre que vous m'avez
écrite du 21 de ce mois; et quoyquej'aye raison d'estre satisfait de ce
que vostre éscriture devient de jour en jour plus belle,mon contentement
ne scauroit néantmoins être accomply, que vous ne éscriviez des lettres
un peu plus longues, et ne me rendiez quelques fois compte du progrez
de vos études. Quant à ma disposition, je commence à present de
mieux esperer et d'estre bientôt guerie. Cependant je demeure etc.
ALBERTINE.
de la Haye ce fjj- 7br. 1668.
XIX. Mon tres cher filz. Votre lettre dn 22 de ce mois m'a esté
bien rendue. Quand je vous ay temoigné désirer que vous me rendissiez quelque fois compte de vos études , mon intention estoit, que vous
particularisassiez ce que vous ferriez de jour à autre, ce qui se peut
faire sans que vous vous donniez des louanges, ny que vous vous blasmiez vous mesme. Au reste je vous permets qne vous reteniez 1'espé
dont vous faites mention ponrveu qu'elle ne soit pae- de trop grand prix
et demeure etc. ALBERTINE.
de la Haye ce 26 7br. 1668.
6 8br.
XX. Mon tres cher filz! J'ay reoeu vostre lettre du 27 de ce mois,
et suis bien aise de ce que vous avez faict a Monsr> Ie Comte de Dohna
toutes les civilitéz et la bonne chère qu'il vous a esté possible. Au
reste, puis que j'apprends, qu'il ne vous reste point d'heure, pour pouvoir vaquer à faire des armes, je trouve bon, que vous differiez
de prendre un maitre jusques à mon retour, et cependant demeure etc.
ALBERTINE.
de la Haye ce 9 8br. 1668.
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XXI. Mon tres cîicr iilz! <T'n.y bien reçeu votre lettre du 22 de ce
mois. Si jo n'ay point respondu a la précédente c'a ésté par la raison
que vostro praeceptcur vous aura saus doute fait entendre de ma part,
comme j'aurois encore de quoy me formaliser de ce qu'il semble que
TOUS ne m'cserieviez par eet ordinaire qu'affin seulement d'avoir permission do louer des chevaux. J'avois cru qne pen à pen vous deviendriez
mcillour musnager, et ne vous résoudriez de fuire des clepenses, qui ne
fussent du tont nécessaires, rnais puisque vous faiies paroistre Ie contraire, il est do mon devoir <le les regier. Tous scavez qu'outre les chevaux de sello , que vous avez desja, 1c Princc d'Orajige, mon nepveu,
vous vent faire present d'un, avec lequel vous vous pourrez passer pour
quelque temps d'autres. Et quant a 1'attrilage, il vaudra mieux attendre,
que vous soyez un peu plus advancé en aage, affin de vous en acheter
alors un beau, et dont vous puissiez tirer service. Au reste j'ay appris
avec beaucoup de satisfaction du S r - Apiariiis, que vous aviez commencé de faire vos esindes avec plus d'application: ce qni me fait esperer qu'ajorès cela vous y ferez en peu de temps beaucoup de progrès ,
et qu'a mon retour j'auray Ie contentement d'en recognoistre de solides
marques. En eette confiar.ee etc.
de la Have ce 6 Juillet
ALBJERTJNE.
-„--.-. -1669.
26 Juin
(P. S.) Le cheval de mon nepveu Ie Prince d'Orango vieut d'arriver et
je vous 1'envoyerai au premier jour.
XXII. Mon tres cher filz. J'ay esté bien aise d'entendre par votre
lettre du 26 de ce mois le repentir que vons tesmoignez d'avoir de
votre nonchalance, et que vous avez pris une ferme résolution, de vous
acquiter mieux à 1'advenir des devoirs auxquels vous vous trouvez obligé.
Comme je ne vous y ay exhorté que pour vostre propre bien , et affin.
que vous contracties peu a. peu 1'habitude de ne rien faire que ce qui
sied bîen à un Prince do vostre naissance, et vous pourra acquerir
1'affection du monde et particulierement des gens de bien ; ainsi je veux
esperer que vous ferez votie possible pour profiter des leçons que je vons
ay donneés et continueray de vous donner çy après. Sur tout puisque
votre bas age ne vous fournit encore assez de jomdence dans la conduite
de votre vie et de vos actions , que vous ne ferez, ny n'entreprendiez
rien, que par 1'advis et le conseil de vostre Praecepteur, que nous avons
authorisé à eet effect. En cette confiance etc.
ALBERTINE.
de la Haye ce 29 Juin
9 Juillet
XXIII. Mon tres cher filz! J'ay bien reçeu vostre lettre du 29 Juin
et donneray ordro que le cheval vous soit envoyé, dont le Prince d'Orange,
mon nepveu, vous a fait present. Du quel vous faites bien de luy vou-

II. sr. B.

13

Wumkes.nl

170

NIEUWE BIJDEAGEN TOT DE

loir donner des marques de vostre reconnoissance; mais comme je ne
scay pas si les quatre chiens blancs, dont vous me faites mention, en
valent la peine, je laisse cela à yostre jugement et disposition. Pour
ce qui est de la monstre , que Hoffman vous a fait dire que Pascal a
icy, quoy qu'il me semble que vous n'avez de&ja que trop de monstres,
néantmoins parce que vous la désirez si fort, je n'ay point voulu vous
esconduire, moyennant que pendant mon absence TOUS n'ayez point de
plus grand soin, que d'avancer vos estudes. Ainsi il ne tiendra qu'à
vous, et aux progrès que 1'on me fera voir , que vous y aurez fait dans
quelque temps, de la recevoir de ma main à mon retour, avec Men
d'autres preuves de mon affection et de ma bienveillance et de ce que
je suis et seray etc.
de la Haye ce r \ Juillet 1669. ALBERT1NE.
XXIV. Mon tres cher filz! Vostre lettre du 3 Juillet m'a esté d'autant plus agréable que vous m'y faites esperer que vous proffiterez de
de mes exhortations. Les effects feront paroître jusques oû vous y aurez
eû regard, et si ce sera de la maniere que j'ose me Ie promettre, vous
devez attendre de moy toutes les marques de bienveillance que vous
scauriez sonhaiter. Cependant je vous envoye Ie cheval dont Ie Prince
d'Orange vous a fait present, par jointe q,ui part aujourdbui d'icy. Comme
il est tres beau et joly, c'est de votre devoir de luy en rendre de convenables reconnaissances, ainsi que je m'asseure que YOUS n'y manquerez
pas. La charge de Capitaine Lieutenant n'estant pas à, ma disposition,
ma faveur n'y peut servir de rien au S1'- Ittersum, non plus qu'à Mr>
Ifrens, dans les affaires qu'il peut avoir a demesler de dela, veu mon
absence, et que je n'en ay pas mesme aucune connoissance. Au reste
vous faites bien de donner de la correction à ceux des domestiques, qui
ne se comportent pas comme ils doivent dans leurs fonctions. Et sur
ce je vous recommande en la divine protection en demeurant, mon tres
chèr filz, votre tres affectionnée mire

ALBERTINE.
de la Haye ce V* Juillet 1669.
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III.
AFSCHAFFEN DER IMPOSTEN TE LEEÜ v7AEDEN, 5 JÜNIJ 1748.
Tusschen de dagen der verheffing van Prins Willem
Karel Hendrik Friso tot Erfstadhouder en Kapitein Generaal en Admiraal over al de Vereenigde Nederlanden
(April 1747), en het sluiten der vrede te Aken (Octob.
1748), valt een tijdperk van gelukkig korte beroeringen ,
vooral in het noordei van ons vaderland. De oorsprong
er van stond in naauw verband tot de zoo even genoemde
merkwaardige gebeurtenissen. — De oorlog, sedert het
jaar 1743 gevoerd, had zware geldelijke offers van den
Staat niet alleen gevorderd, maar handel en scheepvaart
hadden daaronder geducht geleden (29). Eene zoogenaamde
liberale gift, in Febr. 1748, had alleen in Friesland, buiten
het zilver, f 345,827 ten behoeve van het land, ter beveiliging er van tegen den vijand, opgebragt (30). Hieruit
ontstond misnoegen, morren en het uiten van zuchten tot
verandering in het Staatsbestuur, en vooral ook in het belastingstelsel.
Van de andere zijde had de onverwachte verheffing van
den Stadhouder dezen meer gezag gegeven; een gezag,
dat velen nog meer bevestigd, zoo niet uitgebreid, wenscliten te zien, ten einde dezen vorst daardoor meer en meer
in staat zoude zijn, zich tegenover de regenten te doen
gelden, en daardoor dezen te dwingen, herstel van wezenlijke of vermeende grieven te geven.
(29) De 57 notabelen uit Harlingen verklaarden bij monde van den
bekenden schrijver S. H. van Idsinga, 1 Junij 1748, aan de Staten van
Friesland, „ dat de oude bloei en welvaart van dit Land in 't algemeen
„ en'die van bijzondere huisgezinnen, ten eenen male als weggeweeken en
„ verdweenen is."

(30) Eekhoff, foei van Friesland, p. 415 f ) .
«
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De onlusten uit deze oorzaken in de Ommelanden ontstaan , sloegen op het einde der maand Mei van het jaar
1748 naar Friesland over. Bovenal was men aldaar zeer
tegen het toen heerschend stelsel van verpachtingen ingenomen. Men vond dit drukkend, bovendien onevenredig
bezwarend, en op eene onbehoorlijke wijze ten profijte der
pachters strekkende»
Van klagten , van woorden, kwam het eindelijk tot daden , en tusschen 28 Mei en 5 tJunij werden bijna overal
in Friesland de Chargers (wij zouden nu zeggen Commiesen) huisjes omvergehaald, soms verbrand, en hier en
daar de collecteboeken der pachters, zelfs enkele hunner
huizen, vernield, terwijl te Leeuwarden en elders de kettingen , die de gort- en korenmolenaars des nachts beletten te malen, van de molens werden weggenomen en in
het water gesmeten.
Bene commissie van 57 Harlinger notabele ingezetenen s
ter audiëntie bij de Gedeputeerde Staten van Friesland,
1 Junij 1748, te Leeuwarden toegelaten, vroeg de erfelijkverklaring van liet Stadhouderschap over Friesland in het
huis van Oranje-Nassau, de afschaffing der lands havenpachten en die van liet gemaal, Ook de pachten van de
stad Harlingen op het klein gemaal, de oude stads wijnen,
de verkleinde wijnmaat en bieren, als de handel belemmerende , alsmede de impositiën op de turf en brandstoffen,
als wordende » zeer onegael" gedragen, moesten afgeschaft
worden. Eene behoorlijke quotisatie over de ingezetenen
moest daarvoor in de plaats treden.
De Gedeputeerde Staten, zoo als zij in hunne publicatie
verklaren, » ziende de algemeene geneigdheid der ingezete» nen van Friesland, dat het heffen van den impost van het
j> middel van het gemaal en andere pachten mogten ophous den," daarenboven vreezende, dat het talmen met het nemen
van een besluit kwade gevolgen kon hebben, en het smeu-
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lend vuur des oproers tot eene licht laaije vlam kon doen
overgaan, schaften alzoo op dien zelfden dag den impost
op het gemaal en alle andere pacliten af. Zij verzochten
bij de zelfde publicatie aan de ingezetenen, om hunne verdere bezwaren, indien zij er hadden, kenbaar te maken
tegen den oden Junij e. k.5 en Gecommitteerden uit ieder
dorp te kiezen, om alsdan hunne voorstellen in te dienen.
Ten einde dat getal Gecommitteerden echter niet te groot
te maken, verzochten de Gecommitteerden der buitenkwartieren van Leeuwarden (die trouwens in deze gelieele
revolutie de hoofdrol speelden), oin uit iedere Grietenij
slechts vier personen als Gecommitteerden te zenden , makende met die der 11 steden nog een aanzienlijk getal uit,
terwijl de Jacobiner of Groote Kerk, te Leeuwarden, als
vergaderplaats werd aangewezen. Alvorens deze vergadedering echter plaats had, werd den 4den Junij de proclamatie van den Prins van Oranje en Nassau , tot Erfstadhouder, met successie in de vrouwelijke lijn, afgekondigd.
In goede orde, beter dan de verwachting, ja, vrees van
velen was, had daarop den volgenden dag de vergaderingvan Gecommitteerden plaats, Zij deden hunne bezwaren
door acht, uit hun midden afgevaardigden, aan de Staten
kennen.
Behalve eenige punten, door Zevenwouden opgegeven ,
waarop 13 Junij beschikt werd, waren zij 14 in getal,
daaronder was het vierde pont, » Dat alle Lands of Stads
» Pagten zullen loorden afgeschaft, zonder ooit weder in train
x gebfagt te mogen worden" Het vijfde, » Dat in plaatse
» van de Paqt eene Quotisatie zal worden opgesteld!'

Al de punten werden » na vrye en rype (wel wat korte)
» deliberatie met eenparige bewilling van alle leden van
» Staat, gene uitgezondert," goedgekeurd en dien zelfden
dag afgekondigd (31).
(31) De Gecommitteerden van Oenkerk hadden nog eenige particuliere
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Op dit feit is een zeldzaam voorkomende gedenkpenning geslagen (32).
De voorzijde van dien gedenkpenning vertoont de Friesche
Maagd, rustig ter neder gezeten, met eene piek in de regter, en een hoorn van overvloed in de linker hand. Aan
hare regter zijde is een schild met FRISLZE. Op den
achtergrond is eene kalme zee met zeilende scheepjes. Op
de keerzijde vindt men een gezigt op Leeuwarden, van de
noordzijde genomen. De omschriften van voor-, keerzijde
en afsnede zijn:
IMPOSTEN AFGESTELT
TOT LEEUWAERDEN 1748
den 5 Juny. (33).

punten voorgedragen, „ dog dewyle deze zoo veel van de poincten van
„ de andere Gecommitteerden verscheelden, en daar en boven van zoo
„ een singulieren en seldzamen inhoud .waren, zoo wierden zy door de
„ overige Gecommitteerden niet geapprobeert." Zie hier enkele tot een
proefje, zoo als J. Dotingh (een oog- en oorgetuigo van veel toen voorgevallen , zie de Voorrede), in zijn Verward Frieslandt, die heeft opgeteekend:
I. Om de armoede des lands, dat armer dan een Diaconye is, zullen
alle Grietslieden en Eaadslieeren enz. het land bedienen als een Diaken.
II, Afzetting van de helft der Staten- en Hofboden.
VI. Er zal geen landsdag worden gehouden, „ of daer sullen boe„ ren gestemt worden, die met op (d. i. de andere tot) de Landsdag
„ gestemt sullen vergaderen, en die sullen boven de Heeren sitten, en
„ gaen aan de syde van Syn Hoogheid de Prins van Orango Nassau,
„ en als de Kinderen vragen sullen, hoe is dit soo? soo sullen do Vaderen
„ haer vertellen dat de (Oenkerker?) boeren ons Land voor de tweede
„ mael hebben viy gemaakt," enz.
(32) In liet zilver, in liet bezit van J r - Mr- H. B. van Sminia, te
Bergum, en in bet koper, in dat van den Heer A. P. H. Kuipers, te
Leeuwarden.
(83) Zie over deze gebeurtenissen ook nog de Nederlandsche Jaarboeken, 1748, blz. 524—557.
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IV.
ULRIK HUBER, ALS HOOGLEERAAR TE FRANEKEE, OVEELEDEN IN HET JAAE 1694.
Het ligt buiten ons bestek, en het zoude ons te ver
voeren, wanneer wij hier eene levensschets van dezen beroemden geleerde wilden leveren. Daaraan is dan ook
geene behoefte. Naar hetgeen Vriemoet, de Wal, Chaufepié, de Kok enz., reeds over het leven van Ulrik Huber
boekten, meenen wij te mogen verwijzen, en zoo Lang het
Eomeinsche regt onderwezen zal worden, zal ook de
naam van den stamvader der in dat regt vooral doorknede, en voor de grondige ontwikkeling daarvan hoogst
verdienstelijke, HUBEES blijven leven. Moge de door ons
thans te voorschijn gebragte penning, bij meer en meer
afnemende beoefening van dat regt, het aandenken aan hunne
verdiensten verlevendigen.
De penning is van zilver (34), en gegraveerd. Even als
van de. volgende begrafenispenning, werd de voorzijde reeds
vooraf als algemeen toepasselijk gegraveerd, terwijl men, door
eene inscriptie van meestal, om den spoed bij de vervaardiging, minder zuivere gravure op de keerzijde, die op dezen
of genen overledenen in het bijzonder toepasselijk maakte.
De voorzijde vereischt eenige opheldering. Eene hand,
uit eene wolk komende, geeft eene brandende fakkel aan
eene andere hand, mede uit de wolken komende, over.
Deze daad drukt ook het omschrift uit, luidende:
CÜESU LAMPAD A TRAD O
In den (of na volbragten) loop geef ik de fakkel over.
(34) In de verzameling van liet Ifriescli Genootschap voornoemd, als
geschenk van Mr- J. H. Beucker Andreae, door zijne moeder, Vrouwe
Catharina Elisabeth Huber, aan dat nog ia Friesland bestaand geslacht
verwant. Een tweede exemplaar berust in de penningverz. der Leidsche
Hoogeschool. Zie Dr- v. d. Chijs, Verslag der aanwinsten enz., 1852/53.
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Het is eene zinspeling op den bij de ouden gebruikelijken fakkelren. Pitiscus, in voce lampas, zegt, dat te Athene
de jonge lieden zich in het loopen trachtten te oefenen.
Hij die den eersten loop won nam eene fakkel in de hand,
en gaf' die aan die op hem volgde, en deze aan den derden, en zoo vervolgens, tot dat het getal der wedloopers
vol was. Eene andere wijze schijnt geweest te zijn, dat
de looper zijne fakkel, na volbragten loop, aan eenen anderen overgaf, die den loop vervolgde; op deze wijze,
wanneer zulks door meerdere loopers geschiedde, waren
er altijd fakkels in beweging, hetgeen in eene ronde of
ovale renbaan, gelijk bij de ouden, des avonds een fraai
schouwspel moest opleveren. Wij denken evenwel, dat op
dezen begrafenispenning aan den volbragten levensloop moet
gedacht worden, en als zoodanig is deze zinnebeeldige
voorstelling schoon te noemen.
De keerzijde bevat als rand- en opschrift deze woorden:
ULEICUS. HUBEE. I(uris). U(triusque), D(octo)R. ET.
SUPEEMÆ. PEISIOK(um). CÜEIÆ. E X SENATOE,
NATUS DOCCUM XIII MARTII MDCXXXVI
DENATüS FBANEQ(uerae) VIII NOVEMBEIS
MDCLXXXXIV.
Dat is: Ulrik Iluber, Meester in de beide Regten, oud
Raadsheer in het Hof van Friesland, geboren te Doc/cum den
12 Maart 1636, overleden te Franeher 7 November 1694.

De ruimte op het veld der penning schijnt de vermelding der hoofdzaak uit Hubers leven niet toegelaten te
liebbeiij te weten, dat hij tweemalen Hoogleeraar in de
regten te Franeker was, en als zoodanig stierf.
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w.
BEGRAFENISPENNING VAN PHILIPPTJS MATTHEUS, ALS HOOGLEERAAR TE FRANEKER
IN 1690 OVERLEDEN.
Ook deze penning is, even als de vorige (35), waarschijnlijk na den afloop van de begrafenisplegtigheid of het zoogenaamd funus aan de dragers van het lijk, of welligt
aan de slippendragers van het doodkleed, geschonken. Ook
de voorzijde van dezen penning is op een funus of begrafenis toepasselijk.
Een doodshoofd, rustende op twee kruiselings geplaatste
schenkels, en gekroond met een zandlooper. Omschrift:
DISCE MORI IN VITA POST FATA UT
VIVERE POSSIS.
Dat is : Leer., terwijl gij leeft, te sterven , opdat gij na
uwen dood moogt kunnen leven.

De keerzijde bevat in rand- en opschrift:
PHILIPPÜS, MATTHÆUS. JUNIOR. PER. XX. ANNOS. MEDICINÆ. ET. ANATOMES. PROFESSOR.
NATUS ULTRAIECTI XVI MAETII MDCXLI
DENATUS FRANEQUERÆ VI OCTOB. MDCXC.
Dat is: Phüippus Matihaeus Jr-, gedurende 20 jaren Hoogleeraar in de Genees- en Ontleedkunde. Geboren te Utrecht, den
16 Maart 1641. Overleden te Franeker, den 6 Octoher 1690.

Franeker heeft ter zelfder tijd twee Hoogleeraren binnen
hare wallen gevestigd gezien, die den zelfden naam en
voornaam droegen. Philippus Matthaeus Senior, of de
oudere, was aldaar Hoogleeraar in de Genees- en Plantenkunde, van 1651 tot aan zijnen dood, op den 29 Dec.
(35) In do verzameling van het Friesch Genootschap voornoemd.
Geschenk van wijlen den Heer K. Kaan, te Haarlem.
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1700 voorvallende(36). Philippus Matthaeus Junior, de
jongere, een bloedverwant van den zoo evengenoemden,
was zijn ambtgenoot in de Genees- en Ontleedkunde,
gelijk ook de penning vermeldt, van 1670—1690.
Hij werd geboren te Utrecht, 16 Maart 1641, uit Anthonius Matthaeus (geb. te Herborn, uit een Hessisch
aloud en adelijk geslacht), Hoogleeraar in de Eegten aldaar,
en Anna Pontana, dochter van den bekenden Joh. Isaak
Pontanus, Historieschrijver van den Koning van Denemarken , en Hoogleeraar te Harderwijk. Van 1655—1659
studeerde hij te Utrecht, later te Franeker, alwaar hij
openlijk twee medische disputaties verdedigde. De doctorale waardigheid, more majorum, verkreeg hij in 1662 te
Utrecht. Twee jaren daarna verkreeg hij verlof, aldaar
eenen philosophischen en medischen cursus te houden, werd
in 1667 aldaar als Lector, en in 1670 als buitengewoon
Hoogleeraar aangesteld. De invloed van zijnen bloedverwant en naamgenoot deed hem nog in het zelfde, jaar als
gewoon Hoogleeraar in de genees- en ontleedkunde te
Franeker beroepen. Met grooten ijver nam hij deze betrekking waar, en muntte volgens deskundigen, zegt Yriemoet (37), vooral in de ontleedkunde, zeer uit.
Begaafd met een verbazend geheugen, was zulks welligt
eene der oorzaken, waarom hij minder te boek stelde dan
andere geleerden van zijnen tijd, zoodat er van hem slechts
een paar disputaties het licht zagen.
Zijn omgang was zeer aangenaam. Hij was opregt, zedig
en onwrikbaar in zijne beginselen. Hij overleed na eene
langdurige sukkeling. Joannes Regîus, Hoogleeraar in de
Wijsbegeerte, hield zijne lijkrede, te Franeker in 1690 in
fol. gedrukt.
(36) Vriemoet, Athenae Frisiacae, p. 427-435.
(37) L. 1., p. 515.
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WI.
PENNING OP HET OVERLIJDEN VAN ANNA
MARIA VAN VIERSSEN, ECHTGENOOT VAN
JK. HESSEL VEGELIN VAN CLAERBERGEN, 1696.
Deze gestempelde zilveren penning is zoo zeldzaam, dat
de schrijvers van het Stamboek van den Frieschen Adel, de
Heeren van Halmael en Hettema, in eene aanteekening
aldaar, blz. 272, op eene twijfelachtige wijze van het bestaan er van gewagen.
Jr. Mr- C. van Eysinga, te Leeuwarden, bezit evenwel
daarvan nog een exemplaar, dat sporen oplevert, dat de
stempel spoedig na dezen afslag gebroken kan zijn.
De voorzijde bevat, onder eene kroon, de wapens der
geslachten Vegelin en van Vierssen.
Dat van Vegelin bestaat uit drie zwarte ruiten (losanges),
doorsneden door een gouden band op een gouden veld.
Dat van van Vierssen bevat een zilveren chevron of driehoek , op een zwart veld, in de opening des hoeks een
gouden klaver, en bij het toppunt twee gouden sterren.
Treffend zijn de omschriften: Rondom het wapen der
overledene leest men deze woorden, door haren echtgenoot
haar als het ware in den mond gelegd:
L'ame en paiæ est mon souhait (38).
Vrij vertaald: Ik heb mijn wensch, mijne ziel is in vrede.
Maar de woorden rondom het wapen des mans bevatten
de weeklagt:
Thesaurus meus in cœlô.
Mijn schat (evenwel) is in den hemel.
("38) Men merke nog op, ter bevestiging van deze mijne opvatting,
dat de weduwnaar zijne gade niet, zoo als hij zich zelven, eene Latijnsche, maar eene Fransche (in den mond eener vrouw zeker beter passende) spreuk doet uiten.
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De keerzijde geeft ons in het randschrift te kennen, van
wie hier sprake is. Daar lezen wij:
P(iis) M(anibus) prœmissœ non amissæ eonjugis adamatœ
A(nnæ) MARLÆ à VIERSSEN denatœ pr(idie)
Id(ns). Jun(ü). (16)96.
Dat is: Ter heilige of vrome gedachtenis van mijne beminde , mij slechts vooruitgegane, niet verloren, echtgenoot
Anna Maria van Vierssen, overleden den 12 Junij 1696.
In het veld der penning vindt men deze woorden uit het
bijbelboek de Prediker genomen :
ECC(lesiastis). 3. 14

IK WEET DAT AL W A T GODT DOET, DAT SAL
IN DER EEVWICHEIT SYN. DAER EN IS NOCH
TOE NOCH AF TE DOEN EN GODT DOET DAT.
OP DAT MEN VEESE VOOR SYN AENGESICHTE.
Welligt zocht Jr. Hessel Vegelin van Claerbergen thans
een meer liefdevolle tekst voor zijnen gedenkpenning.
Hij was een zoon van J1'- Philip Ernst Vegelin van
Claerbergen en Fockjen van Sminia(39), en den 19 October
1651 geboren, Den 17 Januarij 1683 werd hij Grietman
van Utingeradeel; in dat zelfde jaar ook lid van Gedeputeerde Staten, en huwde op den 7den November daarvan met Anna Maria van Vierssen, gedoopt den 26 October 1653, dochter van Assuerus van Vierssen, Rentmeester
der Domeinen, en Jisca van Geersma. Volgens het bovengenoemd Stamboek, sproten uit dit huwelijk zes kinderen (40).
Deze gelukkige echt, de penning strekt daarvan ten bewijze, werd door den dood spoedig vaneen gescheurd.
(39) Jr. Mr. H. Baert van Sminia, Naamlijst van Grietmannen, bl. 333.
(40) Philip Frederik, geb. te Leeuwarden, 9 Mei 1685. Assuerus,
gcb. te Joure, 21 Junij 1687. Egbert, jong gestorven. Joliau, geb. 27
Aug. 1690. îsfehemia, geb. 9 Dec. 1691, en Fockje, jong gestorven.

Wumkes.nl

PENNINGKUNDE VAN FEIESLAJNT).

181

De penning stelt het overlijden van Anna Maria van
Vierssen op 12 Junij, de andere genoemde bronnen op 12
Julij 1696. Destijds was Jr- Hessel Vegelin van Claerbergen Grietman van Haskerland, sedert 15 Maart 1689.
Door afstand volgde zijn oudste zoon Philips Frederik hem
in die betrekking, den 28 Septemb. 1707, op, blijvende
dit geslacht tot nu toe in Haskerland, op de Joure, gevestigd. Jr- Hessel Vegelin van Claerbergen overleed den 28
November 1715 te Leyden, aan eene operatie van den
steen, eene kwaal, waaraan hij lang had geleden (41).

•vu.
PENNING TEE EEEE VAN COENELIS VAN
SCHELTINGA.
In de penningverzameling van den Heer A. P. H. Kuipers , te Leeuwarden, bevindt zich deze fraai gestempelde
koperen vergulde penning. Nimmer is ons die elders voorgekomen. De voorzijde vertoont een fraai nog vrij jeugdig
borstbeeld, regts gewend. Lange golvende lokken spreiden zich over de toga of liet opperkleed, waarin het borstbeeld gehuld is, uit. De geknotte regter arm geeft eenig
vermoeden, dat het een opperkleed over een harnas geworpen , kan zijn, en dus het beeld van eenen krijgsman
kan voorstellen, maar het geheel van het beeld duidt veeleer een geleerde of staatsman aan, Het omschrift is alleent
COENELIS. V(an). SCHELTINGA.
(41) In De vrije Fries, VI, blz. 389(06), hebben wij J r - Hessel Vegelin
als don door von TTffenbach (zie 1. 1. 379) bedoelden Vegelin, den geleerden Gedeputeerde Staat en Gedeputeeerde te velde, opgegeven. Menleze daarvoor Philip Frederik, over wien men vergelijke van Sminia, 1.1.»
p. 358, en de Navorscher, VI, p. 236, en VII, p. 47.
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Onder den geknotten arm de naam van den stempelsnijder C. M. of Gr. M.
De keerzijde vertoont een landschap, waarin op den
voorgrond een roozenboom met twee rozen, eene zinspeling op het wapen van de familie Scheltinga, uit twee
boven elkander geplaatste rozen van keel, in een zilver
veld, bestaande. Omschrift:
SPINA COMITÉ.
Niet zonder doren.

In verband met het wapen, welligt de zinspreuk van
Corn. van Scheltinga.
De stijl van den penning duidt het einde der 17de of
het begin der 18de eeuw aan. Wie door den graveur
C. M. of G. M. wordt aangeduid, ïs ons niet met zekerheid gebleken (42). Hij was een bekwaam stempelsnijder,
blijkens deze proef.
In het Stamboek van den Frieschen Adel vindt men twee,

behalve de jong gestorvenen, Cornelis van Scheltinga,
waarvan de eerste, vooral om den geheelen stijl des pennings, bij ons in aanmerking komt.
Cornelis van Scheltinga, geb. den 18 Jan. 1655 (43),
werd(44) den 21 Febr. 1678 tot Sergeant Majoor, 12
April 1679 tot Luitenant voor Burmania, en 12 Febr.
1686 tot Kolonel, in plaats van Stekke, aangesteld. Hij
was driemalen gehuwd, als: a. met Magdalena van Ha(42) Zij zouden den graveur Muller kunnen aanduiden, van wien
verschillende penningen bij van Loon voorkomen. Zie Alex. Pinchart,
in de Revue de Numismatique Beige , 2de serie, t. III, p. 52—62. Een
dier penningen, op het vertrek van Willem III naar Engeland, in 1688
(van Loon, III, p. 376, 1), valt juist kort na den tijd (1686), dat Scheltinga tot Kolonel werd verheven. Ofschoon de naam van Muller daarop niet voorkomt, zoo kent Pinchard, op goede gronden, 1. 1., p. 59,
dezen penning aan hem toe.
(43) Niet 1665, zoo als het Stamboek heeft, I , 321.
(44) Zie Register der Resolutiën van de Staten van Friesla,nd, p. 714.
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ren, gedoopt 1655, overleden 8 November 1691. b. Met
Doedtje Eosema, overleden 6 Aug. 1697, en: c. Met
Houkje van Haersma, geb. 21 Aug. 1676 (45).
Er heeft echter nog een Cornelis van Scheltinga geleefd, die, vooral om de Meeding en het borstbeeld op de
penning voorkomende, de bedoelde persoon, ter wiens eer
deze fraaije penning gesneden werd, kan zijn, maar dit
komt ons toch zeer onwaarschijnlijk voor. Het is Cornelis
van Scheltinga, Volmagt ten landsdage van Friesland, geboren 1 Febr. 1718, gehuwd den 3 Junij 1742 met Cecilia
Johanna van Eysinga, en overleden 2 December 1775.
Voorshands (46) houden wij het er voor, dat deze zeldzame penning in 1686, toen Cornelis van Scheltinga tot
Kolonel werd verheven, is geslagen. Hij overleed den 16
November 1732.

irm.
HUWELIJKSPENNING VAN HESSEL VAN HEEMANA EN ANNA VAN LIAUCKAMA, 1596.
Dit fraai gegraveerd zilveren penningje is ons slechts
eenmaal voorgekomen (47), het verdiende te eerder afgebeeld te worden, daar het op de lijst van bekende Nederlandsche huwelijfopennningen, in de Navorscher, deel VI, 72,

gegeven, en sedert 1. 1., 247, en in deel V I I , blz. 33,
vervolgd, als verre weg het oudste voorkomt, en tevens
(45) Wij vinden hem ook nog 1. 1. vermeld dd. 24 Sept. 1698. Toen
werd "besloten, dat de Kolonel Scheltinga en de Officieren van zijn regiment de door hen bekomene ordonnantiën op de winter wagengelde»
wederom aan het comptoir zouden brengen.
(46) Onze navragen in de Navorscher, V , p. 333, V I I , 175, zijiï
vruchteloos geweest.
(47) In het bezit van J1'- O. E. de Kempenaer Jr-> te Leeuwarden.
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ter herinnering strekt aan twee beroemde, nu uitgestorven,
Friesche geslachten.
De voorzijde vertoont het mannelijk wapen van de familie
Hermana, bestaande uit eenen dubbelen zwarten arend in
een gouden veld, met twee tegenover elkander geplaatste
klimmende leeuwen van keel op de vleugels, en drie
zilveren zespuntige sterren op den staart.
De keerzijde vertoont het vrouwelijk wapen van het
geslacht Liauckama, van Sexbierum, bestaande de eene
helft uit den in zoo vele Friesche wapens voorkomenden
halven zwarten arend op een gouden veld, en de andere
uit eene zilveren ster op een veld van azuur en eene
gouden lelie op een veld van keel. Op den penning dekken /croonen, waaruit een leeuw van keel, of een zwarte
arend verrijzen, de beide wapens. In het Stamboek van den
FrîescJien Adel, pi. 16, n°. 94, pi. 22, n°. 126, zijn het
ridderhelmen (48).
De omschriften:
H. VAN HERMANE en A. VAN LYAVCKEMA
doen ons hier een penning zien, vervaardigd ter gelegenheid van hun huwelijk, dat 8 Januarij 1596 plaats had.
Hessel van Hermana, zoon van Wybren van Hermana
en Hylck van Roorda, was geboren in 1560 (49). Volgens
het Stamboek, bezocht hij, na den ouderdom van 17 jaren
bereikt te hebben, begeerig om zich in de wetenschappen
te oefenen en vreemde talen te leeren, Duitschland, Engeland , Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland en eindelijk
Jeruzalem. Na aldaar den rang van Ridder van Jeruza(48) Do zelfde vereenigde wapens vindt men aan eenen schoorsteenmantel in het Grietenijhuis van JTranekeradeel, vroeger Dehemahuis, te
Franeker. Mededeeling van J r - Mr- S. W. H. A. van Beijma tlioe Kingma.
Waarschijnlijk heeft de familie Hermana aldaar gewoond. Franeker,
sedert 1585 eene Akademie bezittende, moest J1'- Hessel daartoe bijaonder uitlokken.
(49) Stamboek, II, 134, 168, I, 200, I , 247.
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Hem verkregen te hebben, keerde hij naar zijn vaderland
terug, en huwde, 36 jaren oud, in 1596, Anna Liauckema,
dochter van Schelte van Liauckema en Jel van Dekema.
Zij was eerst lieynsch genaamd geweest, doch welligi kort
nadat haar zuster Anna (2 Julij 1582) overleed, had zij
den naam van deze overgenomen. Wanneer zij geboren
werd bleek ons niet. Haar huwelijk was van geenen langen duur. Zij stierf den 22 Maart 1603 in het kraambed,
zonder kinderen na te laten. — Hessel van Hermana was
de laatste van zijn geslacht (50). Hij was een martelaar
van het voeteuvel (51), overleed in 1624, en werd te Minnertsga begraven.

(50) Zoo meldt het Stamboek, II, blz. 134 ("12). In het Verslag van
het Friesch Gen., 1850/51, blz. 344, lees ik, „ dat de aldaar vermelde
„ ijzeren zegelstempela (in een kistje, bij liet afbreken ran liet slot
„ Tyaerda , te Rinsumageest, in 1834 gevonden), de zegelstempels van
„ de laatste afstammelingen uit het geslacht Hermana, namelijk Vincent
„ Hermana en Marij Ifrittema, en van Schelte Tyaerda en His Hermana
„ zijn." Deze zegelstempels waren een geschenk van wijlen Mr- A. van
Halinael, van wicn deze aanteekening ook is. Vergelijk Stamboek, II,
134, 8 a , en het zeldzame werkje van Snffridns Petrus, G-enealogia familiae
Hermanae, ITranequorae 1624 (boekerij I"r. Gen.), 4°. Uit de slotwoorden
dier G-enealogia, „ Haec (scripsi) anno Domini 1624, 12 Mariii," alsmede
de Delineatio familiae Hermanae, daar achter geplaatst, waar gezegd wordt:
„ Hesselus /uit, ultimus liujus antiquae familiae, agens annum suae aeta„ tis 64, anno 1624," blijkt, dat zijn overlijden kort na 12 Maart 1624
heeft plaats gehad.
(51) „ Hesselus gravissimo morbo podagra, nempe correptus assiduo
„ in lecto detinetur , ut miseriorem neminem hoc morbo laborantem cui„ quam mortalium hujus aevi visum existïmem; quod summopere dolen„ dum est, adeo ut nulla spes suscipiendae prolis nee aug"endae familiae
„ supersit. Haec anno Domini 1624, 12 Martii." Genealogiae familiae
îlerma.viae, in mie.

*

II. N, B.

14
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VXJE E N T W I N T I G J A E I G E B B U I L O F T S P E N N I N G
VAN MARTINUS VAN S C H E L T I N G A E N
W I S K J E N VAN S C H E L T I N G A . 1738.
De in Holland, Utrecht enz., in de vorige eeuw vooral,
veelvuldige gewoonte, om, bij gelegenheid van de viering
van een groen, en vooral van een zilveren of gouden bruiloftsfeest, daarop een gedenkpenning te doen vervaardigen,
en aan de dischgenooten en betrekkingen rond te deelen,
was in Friesland minder gebruikelijk. Daar bestond meer
het gebruik, om bij de drie hoofdgebeurtenissen uit het
leven van ieder mensch, zijne geboorte, zijn huwelijk en zijn
sterven, somwijlen de gedachtenis daaraan, door het plaatsen eener inscriptie op een voorwerp van zilver, vooral op
zilveren lepels, levendig te houden.
Een geschenk van zulk een dozijn met eene inscriptie
voorzien tafelzilver (lepel en vork) aan al de kinderen, bij
gelegenheid eener souden bruiloft, zou ik met de stukken
nog kunnen bewijzen.
Uit hoofde nu gedenkpenningen van bovengenoemden
aard, ten behoeve van een Friesch geslacht vervaardigd,
zoo zeldzaam zijn, hebben wij niet geaarzeld, de zilveren
bruiloftspenning van Martinus en Wiskjen van Scheltinga
alhier te doen afbeelden (52).
De voorzijde van dezen, door den beroemden M. Holtz\\ej gegraveerden, fraaijen penning stelt de in een tuin
voortschrijdende Tijd voor; gekroond met een zandlooper,
wijst hij met zijne linker hand op een en obelisk of' naald,
(52) Do afgebeelde penning berust bij J1'- Mr- II. Baerdt van Sminia»
gehuwd met vrouwe "Wïskje, dochter van J r ' Menno Coehoorn van Scheltinga en Vrouwe Catharina Johamia van Eysinga.
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prijkende met het cijfer XXV; terwijl op eenen afstand een
andere obelisk, met het cijfer L zigtbaar is. Amor heeft
aan den Tijd zijne zeis ontnomen. Een altaar, waarop
brandende harten , een ooijevaar of reiger, een broedende
vogel op den obelisk op den penning afgebeeld, zijn zoovele
teekenen van liefde en huwelijkstrouw (53). Het omschrift:
DUS BLOEIT DE TROU VAN MAN EN VKOTJ
duidt dit nader aan.
De keerzijde vertoont liet mannelijk en vrouwelijk wapen
van de familie Scheltinga, twee boven elkander geplaatste
rozen van keel, in een zilveren veld. Uit die wapens ontspringt een met vruchten beladen stam, die tot in eene
wolk oprijst, waarin den naam Jeliovah is te lezen.
Het om- en opschrift luidt:
MAKTINUS VAN SCHELTiNGA, GEB(oren) 18 TEBRUABI 1666 EN WiSKIEN VAN SCHELTINGA,
GEB(oren) 16 JANUARI 1681, GETJR(ouwd),
TE KOLLUM 10 SEPT. 1713, GEV(ierd).
OP 'T HEEKENVEEN 1738.
Martinus van Scheltinga was de jongste zoon van Daniel
de Blocq van Scheltinga en Martlia Kinnema. — Van
Sminia (54), deelt ons mede, dat hij na volbragte studiën
(53) Holtzhey bezigde deze voorstelling meermalen, mot kleine veranderingen, blijkens eonen iets kleineren algemeenen zilveren trouwpenmng,
in mijne eigene verzameling voorhanden. De keerzijde daarvan bevat de
volgende dichterlijke beschrijving der voorstelling :
Hier torst de min door troii en vlyt
De seyse van den t/rysen tyt
En leydt hem met een blyden geest
De suyl voorby van 't zilvre feest,
Tenoyt dit wel vereenigt paar
Hun herten op het dankaltaar
Opofferen tot dankbaarheyt
En smeeken d' Oppermajesteyt,
Dat zy die 't silvre feest beleven
Het gouden feest ook mogen geven.

(54) 'Naamlijst, p. 366. Volgens Vriemoet, Athenae Frisiacae, 1748,
p, XCII, die hem Martinus de Blocq van Scheltinga noemt.
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eene reis door Frankrijk deed, en, teruggekomen, tot
Grietman van Lemsterland in 1685 werd gekozen. Hij
stond die grietenij in 1692 aan zijn neef Regnerus van
Andringa af, volgde zijnen vader in Schoterland op, en
huwde in 1700 met Amelia, dochter van den beroemden
Menno Baron van Coehoorn en Magdalena van Scheltinga. In 1703 werd hij Curator der Franeker Akademie,
en om zijne bekwaamheden, zoowel in als buiten Friesland, in vele commissiën gebruikt. Niet lang bezat hij
zijne gade.
De geleerde Frankforter Schepen von TJffenbach, vond
toch in 1713 een zwart bord in de kerk van Wyckel
hangen , met dit opschrift:
Vrouwe Amelia, geboren Baronesse van Coehoorn, huysvrou van den heer Mart. van Scheltinga, Grietman, óbiit

MDCCVIH(55).
Zij was den 21sten Maart van dat jaar overleden, na
moeder van zes kinderen geworden te zijn. Blijkens onzen
penning hertrouwde Martinus van Scheltinga op den lOden
September (het Stamboek, I , blz. 321 enz., heeft 10 October) 1713 met Wiskjen, dochter van Livius van Scheltinga
en Wia Catharina fioersma. Dit nieuwe huwelijk schonk
hem nog twee kinderen. In 1715 droeg hij zijn Grietenijbestuur aan zijnen zoon Menno over (56). Hij overleed
11 Februarij 1742. Een monument, ter zijner gedachtenis
in de kerk te Heerenveen opgerigt, wordt thans nog bij
de familie Scheltinga bewaard. Men had het in 1795 , uit
vrees voor vernieling, weggenomen.
Wiskjen van Scheltinga overleed 8 Maart 1760.
(55,) Zie Vrije fries, VI, p. 377 ; in de aanteekening (63) aldaar leze
men: „ Zie van Sminia, 1. 1., blz. 366." Amelia was een der drie nagelatene kinderen van van Coehoorn, die voor hunnen vader de fraaije
graftombe te "Wyckel, bij Balk, oprigtten. Zie De vrije Fries, 1. 1.
(56) De Jtesolutiën van de Staten van Friesland, zie Register, p. 401
en 402, vermelden hom daarom in 1731 als „ Olt Grietman."
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NASCHRIFT. Hoe veel verpligting het Heerenveen
aan Martinus van Scheltinga had, en hoe zeer hij daar
geëerd werd, kan blijken uit een, onder liet afdrukken
dezes ons ter hand gekomen, zeer zeldzaam boekje (12mos
31 bladzijden), van een geboren Heerenveenster, J. F.
Schouwen, getiteld: Korte Beschryvinge van 't beroemde Vlek
Heerenveen, gelegen in de Grietenyen van Haskerland, Sehoierland en Âengwirden , in Frieslands derde kwartier, de Se-

venwouden genaemt. (Gedruckt te Amsterdam by Joh, van
Septeren, Boekverkooper op de Leidsche straat, 1727.)
De schrijver, te Amsterdam wonende, droeg zijn boekje
aan Martinus van Scheltinga op. In een, met het wapen
der familie Scheltinga versierde, opdragt prijst hij den old
Grietman zeer, om zijne zorg voor het welzijn van 't Heerenveen, voor zijne tucht, orde en vaardige justitie. Elders
vermeldt hij, blz. 23, dat M. van Sclieîtinga den rijweg ten
zuiden van het Heerenveen, voor dezen bijkans onbruikbaar , zoodanig heeft verbeterd, dat het aankomen van
zwaar geladen wagens daardoor gemakkelijker is geworden.

X.

WILLEM, VEIJHEEE VAN ROGENDOEFP, STADHOUDEE VAN FRIESLAND. 1517—1521,
Willena, Vrijheer van Eogendorff9 zoo als wij dezen
naam het liefst zouden schrijven (57), een Oostenrijksch
(57) Zie zijne onderteekeningen in de Correspondance de Marguerite
d'Autric/te, tirée des archives de Lille, par L. Plu O. van den Sergh,
Leïde 1847j t. I I (Gedenkstukken tot oplialderwg der JVederl. Geschiedenis,
3de deel). Velerlei zijn de andere spellingen, b. v. Koggendorp, Koggliendorff, vermeld bij Arend, Alg. Gesch. des Vaderlands, II, 3, blz» 576(2,).
Hij teekende zelf ook Eoghendorf. Zie de uit de archiven van het koningrijk België geputte en in de Revue de la Nimustnatique Beige, 2de
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edelman (58)9 was een zoon van Gaspar van Rogendorff en
Margaretha van Wilthauss, in 1481 geboren. — Op dertienjarigen ouderdom als page aan het schitterende hof
van den Aartshertog Philips de Schoone, te Gent, verbonden , werd hij, 3 Oct, 1504, Kaad van dezen Vorst en
Kamerheer bij zijne gemalin, Koningin Johanna, en huwde
in het volgende jaar Elisabeth, eene dochter van Johan,
Graaf van Oestingen, Hij volgde echter niet altijd het
hof5 want in 1508 was hij Overste over het voetvolk van
Keizer Maximiliaan, in den krijg tegen Venetië. Bij zijne
verovering van Galliano, in dien krijg, werd hij zelf gekwetst (59),
Met liet jaar 1517 komt hij in aanraking met Friesland.
De eerste Stadhouder onder de Bourgondische regering
(met die van Hertog Karel van Oostenrijk in 1515 aangevangen), Floris van Egmond, Heer van Ysselstein, had
gedurende zijn kort bestuur (1515—1517) geene genoeg»
zame ondersteuning, zoowel aan troepen als geld, van
zijnen meester bekomen, om de Geldersche partij in Friesland ten onder te kunnen brengen. Ook was hij niet altijd
in Friesland (60), om zelf het roer, te midden eener woedende zee, in handen te houden.
Inmiddels werd dit ongelukkig land, dat gedurende
eenige jaren rust gehad had, door krijg en plundering vaneen gereten. Het in Sept. 1517 voor 6 maanden gesloten
serie, t. I I , p. 96(1), geplaatste kwitantie van Rogendorff voor zijn zogel, als Gouverneur van Friesland, in 1518 door Anth. de Griltere vervaardigd.
(58) „ Een Heer vvuyt Oeslenryeke," zegt Kempo van Martena in
zijn Annad ofte Landboek. Schwartzenberg, I I , p. 100.
(59) Joh. D. Kohier, Hislorischer Mïmz Belustigung, Th. XVIII, Nurnberg 1746, p. 114. Meijer, Aanwinsten van. hel Kon. Penningkabinet,
1853/54, p. 3.
(60) „ In onses Genedigen Here Statholder absentie," 21 Febr. 1517.
Sehwartzonberg, I I , p. 348.
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bestand gaf echter eenige verademing (61). Kort na het
sluiten daarvan » omtrent Alre Heilighen," zegt Petrus
Thaborïta, » doen quarn hyr in Frieslant een nye Stat» holder, van die Borgoense weghen; ende hy was ghe» noemt Grae/Qeea Vrijheer) Willem van Rogghenborch; ende
» hy was een Overlander} mer hy was in Vlaenderen an
» die Borgoense ghehylict» Ende heer Florys (van Egmond)
» ende Graef Felix (62), mit sommige ander, die quamen
» mit hem, want sie solden hem die steden overleweren.
» Ende sie quamen binnen Liewert (Leeuwarden), op Sinte
i Simon ende Sinte Judas dach (28 October) (63)."
Hoe kort Floris van Egmond ook het bewind over het
door de Bourgondiërs bezette gedeelte van Friesland gevoerd had, zoo schijnt hij den toestand van dit gewest vrij
goed te hebben leeren kennen , en wist hij, wat het behoefde. Later was hij clan ook nog dikwerf de raadsman
der Landvoogdes of des Keizers, wanneer het de zaken
van Friesland betrof (64),
(61) Petrus Thaborita, Ghronijlc, bij Visser en Amersfoordt, Archief,
I I , p. 235—237. Winsemius, p. 448. Te Sneek werd het 22 Septfa.
1517 afgekondigd.
(%2) Van Wertenburgh, cl. i. Werdenberg, volgens Martena, p. 100.
Een bastaardzoon van Oostenrijk, volg. Archief, I I , Aant.-, p. 120, die
aanhaalt Teyemo. Slaat van alle volkeren, X I I I , 494. Vergelijk de aant.
op de C'orrespondance de Maryueriie d'Atdriche, I I , p. 186 f3). Hij was
bij haar zeer gezien, zij noemt hem ,, nxon cousin."
(63) Gabbema, Verhaal van Leeuwarden, zegt p. 339: ,. Tot Harlin„ gen stapt hij te lande, en komt, naa drie daageu zukkelens, binnen
„ Lecuwaarden.
(64) B. T. in 1518, bij het verlcenen van het octrooi tot het aflossen
van grondpacliten te Leeuwarden. Sehwartzenberg, II, 364, bij de overdragt van het artilleriepark van George van Saksen, in 1519, ibld.
p. 375 (*). In 1522 getuigde de Geldersch gezinde Janeko Donwama
(*) Willem v. Rogcndorff en Hendrik, Graaf van Nassau, „ comme
„ congnoissaiis en fait d'Artillerie," werkten mede, om den prijs te bepalen. Sommige dier moordtuigen hadden vreemde namen, b. v. „ Een
„ karthowe Kutherina, een dito die Duvel, een dito Blomken van Gro„ ningen genoemt."
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Het hoofddoel van hunne overkomst was, om aan het
den 21 Sept., 1517 over en voor Friesland, tusschen den
Hertog Karel van Gelder en Koning Karel van Spanje,
te Arnhem gesloten bestand gevolg te geven. — Voor
100,000 kroonen had de Hertog zijne vermeende regten
op Friesland aan den Koning afgestaan, en het scheen nu
als of door deze dading alle partijschap , twist en krijg uit
Friesland moest wijken, en alle Friezen zich onder de
Bourgondische vaan zouden scharen.
Rogendorff schijnt echter, niettegenstaande dit blijde
vooruitzigt, niet veel lust (65) gehad te hebben, om de
taak op zich te nemen, die Floris van Egmond op zijne
schouderen wenschte te laden. De Gelderschen toch bezetten destijds alle Friesche steden, behalve Harlingen,
Franeker en Leeuwarden, bovendien alle grietenijen, acht
meer of min uitgezonderd, vermits de vrijheidlievende
huislieden Geldersen gezind waren en bleven, zoo lang
Karel van Gelder hen de oude, onder de Saksische regering verlorene, vrijheid voorspiegelde. Zij waren dus bijna
van de geheele zeekust meester , en stremden de toevoer
uit Holland ter zee (66), Zelfs de Bourgondisch gezinde
van hem {JDoeck der Partijen, p. 301), „ E n often daer nemant anders be„ fanden worde, de crigeshandel te drijwen, dat men vns dan wolden
„ gheven Mijn Here van Buren (Floris van Egmond) voer een Ghuwer„ noer." Hij stierf in 1336. Vgl. Scheltema, Slaath. Nederland, I , 319.
(65) Hij maakte althans vooraf zekere voorwaarden, dat de soldijen
der garnizoenen en de herstellingskosten van het havenhoofd te Harlingen enz., tot 25 December 1517, zouden aangezuiverd zijn, „ ce que
„ auroit esté promis au dit Sr> de Eoghendorff, par les dits de notro
„ conseil et vous et dont les aueuns sen estoient obligcz envers luy."
28 Deel). 1517. Schwartzenberg, I I , p. 360.
(66) Janeko Douwama zegt daarvan, 1. 1., p. 301: ,, Do Hartogen
„ van Gelder hefth drie troesten, bij de welcke lic in hopen i s , Vries„ lant wal to halden; de ersten artikel is, dat he de zeestrant in heeft;
„ en so lang lic daer Hcrc aff is, so mach men hem niet schaden, noch
„ oock so mochten de Keiser in ïMeslant edtwes scaffen. De ander ar„ tykel was, dat he hem verliet daer vp, dat he de gunst ende tófa]
„ van de husluden hadden," enz.
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steden hadden een wantrouwen in de lïrijgsknechten van
Koning Karel. Toen Kogendorff met eenige krijgsmagt
te Harlingen landde, weigerde men deze in de steden op
te nemen, zoodat zij te Anjum en in andere dorpen gelegerd werden'{67), tot dat Floris van Egmond den nieuiven
Gouverneur, omtrent Martini (11 Novb. 1517), » ingheset
s ende op een Lantdach voer die Landen als Statholder
» Coennynklycker Majesteit verclaert ende zeer gerecom» mendeert hadde," zoo als Ivempo van Martena schrijft.
Tot dien dag voerden zij gezamentlijk het bewind, blijkens
een stuk van 2 Novb. 1517, waarbij zij aan de meijers op
het Bildt toestonden, om hunne landen vrijelijk, gedurende
het eerste jaar, te mogen gebruiken, zonder pacht te geven (68). Het was , om de gemeenschap in het noorden
van Friesland met de zee open te houden, van belang de
meijers te vriend te houden.
Eogendorffs waan, van alles in rust in Friesland te vinden , werd hem echter weldra benomen. Ter verkrijging
van eendragt in Friesland zond hij, zegt Petrus Thaborita,
kort na zijne aankomst, brieven door het geheele land,
» dat daer wt elcke gae (goo) twee of drie solden comen
y> toe Liewerden, Ende voert soe hielden die brieven in,
» dat sie Borgoens solden wesen; want die Forst van
» Ghelder hadde Frieslant overghegheven om een somme
» van penninghen, ende sie solden ondergheholden worden
» recht als Hollant, Zeelant, Brabant ende Flaenderen,"
Deze oproeping werd echter door de Gelderschgezinde
Friezen niet alleen niet opgevolgd, maar met de grootste
verachting bejegend. De boden, die de brieven rond
bragten, zegt de tijdgenoot zoo even genoemd, » wor» den ghevanglien ende qualicken hantiert, want toe Slo(67) G-abbema, 1. 1.
(68) Schwartzenberg, 1. 1., II, p. 359.
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» ten (69) worde daer een ghedrenct (verdronken), ende toe
» Sneeck soldet hem niet beth ghegaen hebben; nier syn
» vader die woende in die stat, ende die viel die rycke
» wyven an, ende die verbaden hem syn lyf (zekerlijk
» voor eene goede som gelds). Ende toe Dockum worde
» oeck een ghevanghen, ende (deze trek kenschetst den
» tijd en den landaard) dem worde veel papyrs (Martena
» zegt, » wel ghoedt wesende dartich blaeden,") ghegheven
» te eten , ende hy worde oeck qualicken hantiert."
Allerhande geruchten over den inhoud dier brieven schijnen onder de menigte als uit den grond opgeborreld te
zijn. Sommigen zeiden (volgens Petrus van Thabor), dat
zij valsch waren , en slechts dienden, om muiterij in het
land te verwekken. De Hertog had Friesland niet overgegeven. Anderen zeiden, dat er tweederlei brieven uitgezonden waren , waarvan de eene de mededeeling van het
bestand, de andere alleen dit behelsde, dat zij één groot
(gross) zouden opbrengen, zoo als zij den Keizer plegen
te geven. Van den algemeenen Landsdag kwam dus
niets, en zij, die Eogendorff vergezeld hadden , verlieten
hem spoedig weder, hem in Leeuwarden met een vaandel
Duitschers achterlatende, welke troepen in Franeker gelegd werden.
Het gesloten en den 17 Maart 1518 voor één jaar hernieuwd bestand (70) gaf Eogendorff geene gelegenheid,
om zijne veldheers talenten, even als in Italië, in Friesland
te doen uitkomen. Van zijne administrative werkzaamheden over het tijdvak van zijn bewind, 1517—1521, zijn
ook weinig sporen te vinden. Eene der belangrijkste daaronder , hoewel door Floris van Egmond voorbereid, was
(69) Volgens Martena deed de Bevelhebber hem. in een zak stoppen
en verdrinken.
(70) Petrus Thauorita, p. 243. Winsemius , p. 450.
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het verleenen (21 Febr. 1518) (71) aan Leeuwarden van
een octrooi tot aflossing van grondpacliten. Teregt is
is elders (72) aangewezen, dat, door deze opheffing van de
afhankelijkheid der burgers van den adel, de grondslag
tot eene snellere ontwikkeling van den bloei en welvaart
dier stad gelegd werd.
Willem van Rogendorff maakte van de verlenging van
het bestand gebruik, om naar Braband te gaan. Hij droeg
zijn commando aan zijnen broeder Wolfgang, » Fryheren
y> to Eogendorp ende Molenburcli (73)," over. Een brief'
van Willem van Kogendorff, over het in dienst houden
van eenige ruiters en soldaten, is uit Antwerpen, 16 Julij
1518, geschreven (74). Voor het einde des jaars 1518
keerde hij naar Friesland terug (75), en wij vinden hem
den 27 Januarij 1519 te Franeker. Jn den brief, toen
door hem aldaar aan de Landvoogdes Margaretlia geschreven (76), meldt hij, dat den 20 Januarij zes voetkiiechten
van de bezetting van Dockum in Tietjerksteradeel waren
gekomen. Gevangen genomen s hadden zij hun voornemen
bekend, van eenige Bourgondisch gezinde ingezetenen te
hebben willen opligten, en naar Dockum te vervoeren,
alsmede deel te hebben gehad aan de plundering van Medemblik. Als schenners van het bestand, had hij ze laten
onthoofden. Dit had weêrwraak van de zijde der Gelderschen uitgelokt, zoodat zij eenige burgers en kooplieden
van Leeuwarden en andere plaatsen, bezig in hun bedrijf,
hadden gevat en in de gevangenis geworpen. Het gerucht
liep zelfs, dat zij dezen het zelfde lot, als aan de stroo(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

Schwartzenberg, 1. 1., I I , p 365.
Eekhoff, Geschiedk. Besch: v. Leeuwarden, I , p. 145—148.
Cor?-espondance,ÏL, p. 109, in een adres van een brief.
SclrsYartzenberg, I I , p. 371.
Zie de Bijlage, gedagteekend uit Leeuwarden 11 Decem. 1518,
Gorrespondance, I I , p. 243.
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pers was te beurt gevallen , zouden doen ondergaan. Op
den zelfden dag bovendien, dat hij dezen briefschreef',
had men eene hinderlaag tusschen Leeuwarden en Franeker gelegd; men had slepen (liet schijnt dus vervoer
over ijs geweest te zijn) met koopgoederen en ook met
kleederen van den Ridder en Raadsheer Tjalling Botnia
geplunderd.
Ropjendorff beklaagt zich over deze schennis van het
tractaat, en verzoekt dringend om geld : want de troepen,
zonder soldij zijnde, zouden niet langer willen dienen.
Twee dagen later bevond hij zich in Leeuwarden, hij
berigtte toen de mislukte aanslag op Steenwijk (77), en
herhaalde zijne vorige aanvrage om geld te zenden, tot
betaling der troepen.
De weldra te verwachten afloop van den wapenstilstand
(17 Maart 1519), de ongeneigdheid der Gelderschen (gerugsteund door den Koning van Frankrijk en diens afgezant, Phil. de la Guiche), om dien wapenstilstand voor
een eenigzins langer tijdperk te verlengen (78), de slechte
toestand der verdedigingsmiddelen in Holland, waaruit
Rogendorff geen hulp kon erlangen , zullen hem genoodzaakt hebben, nogmaals in persoon daarop aan te dringen,
en naar Holland over te steken. Waarschijnlijk stond dit
(77) Gorrespondance, I I , p. 146.
(78) De Gelderschon wilden alleen de Trede verlengen tegen afstand
der Grietenijen••(*), die hen nog niet gehoorzaamden, en liet Biklt. Do
Bourgondiërs zagen in, dat zij tot de drie steden, Leeuwarden, Harlingen
en Ifraneker beperkt, en zonder het genot der inkomsten van het platte
land, Friesland zonden moeten ontruimen. Zie daarover de Correspondance, I I , passim. Koning Karel, in een brief uit Barcelona, van 9
April 1519, zegt er dit van: „ La proposition d'une prorogation plus
„ longlienient que pour dix jours des deputez de Gheldre, sans avoir préa„ lablement la possession et joyssance du Bielt et des Griteneys du dit
„ ÜTrise, nous Ie trouvons sobre et etrange."
{*) De Lalaing noemt ze „ les criteniers," Corresp., I I I , p. 200.
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ook in verband met zijne benoeming, te gelijk met Jan
van Wassenaar, tot Opperbevelhebber der Koninklijke
troepen in Holland (79). Hij stak waarschijnlijk derwaarts
in het midden van Maart 1519 over(80), en was 23 Maart
te 's Gravenhage. De Gelderschen waren toen door de
Lemmer getrokken, en van plan over Ijlst en Sneek naar
Harlingen te gaan. Willem van Kogendorff schreef in den
nacht van 23 Maart (81) nog een brief aan de Landvoogdes Margaretha, om haar te waarschuwen; hij zelf zou
dadelijk zich met Wassenaar te Hoorn of Amsterdam in
verbinding stellen. Hoezeer hij bewust was, dat er dringend gevaar voor Holland was, wanneer de wapenstilstand
niet verlengd werd, blijkt ook uit andere brieven van
hem (82) aan Lalain en de Landvoogdes Margaretha, die
door deze laatste, met toezegging van hulp, 28 Maart,
beantwoord werd (83).
In Friesland had hij inmiddels brieven laten uitvaardigen , houdende verbod , om de door de Gelderschen tegen
6 Maart 1519 bijeengeroepen Landsdag bij te wonen (84).
Den 2den April bevond hij zich te Medemblik. Door middel van brieven, met eene vrouw verzonden, had zijn broeder Wolfgang getracht Geldersche krijgsknechten over
te halen, hun vaandel te verlaten (85). Dit was mislukt.
(79) Jan van Wassenaar weigerde tegelijk met Rogendorff Bevelhebber te zijn. Zie Corresp., II, p. 214/15. Arend, 1. L, p. 413.
(80) Zie de brief van Franc. Rolofs aan Wolfgang van Rogendorff,
21 Maart 1519, Corresp., II, p. 168—173.
(81) „ à la Haye à deux heures après mynne nuit," 1. ]., p. 173.
(82) Zie n°. 259 en 260 der Correspondance, II.
(83) Zie n°. 267, p. 199; „la viîle de Nostre dame" aldaar, zal Rotterdam zijn: — de zentscep, in de zelfde brief, zijn niet zand- maar zeînschepen , oorlogsvaartuigen.
(84) Corresp., I I , 177/178.
(85) Corresp., I I , p. 208: „ laqnello famme a esté par enlx et leurs
„ capitaines fort mal traitée, Font battue, coiippé let orcilles et fendu
„ la joue et jetté les lettres au feu,"
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Daarop had deze 250 manschappen voor 14 dagen, voor
een Philips gulden, aangenomen. Margaretha keurde dit
af, om dat het bestand nog verlengd kon worden (86),
niettegenstaande Rogendorff haai* geschreven had, dat het
niet mogelijk was, Friesland in deszelfs toenmaligen toestand te laten, wilde de Koning er eenig genot van
hebben.
Met het bestand ging het als Petrus Thaborita schrijft (87).
» Item doe dat bestant van een hele jaer (17 Maart 1519)
» wt was, doe worde dat bestant verlanghet bi weken
» ende bi daghen. Mer ten lesten doe en worden gheen
» meer bestant ghemaect noch verlanghet, mer hem wert
» bevolen, dat niemant en solde den anderen beschadighen
» noch hynder doen; ende dit duerde langhe tyt."
Rogendorff en Wassenaar rigtten in Holland niet veel
uit. Ook daar was, even als in Friesland, de slappe
regeering van de Landvoogdes te bespeuren. Tegenover
deze stonden in Friesland zulke Geldersche krachtvolle
bevelhebbers, als Maarten van Rossem, 1518—1519, en
Christoffel van Meurs, 1520, die te Sneek Landsdagen
der Geldersen gezinde Friezen hielden. Toen de aldaar
gedane voorslagen, in mannen als Jancko Douwama en de
zijnen, eene diepe verontwaardiging verwekt hadden, en
deze zich van de Gelderschen begonnen af te wenden, gaf
Rogendorff omstreeks Pinksteren 1520 last, om met deze
Friesche onvergenoegde edelen in onderhandeling te treden (88). Hij deed zulks, met goed gevolg, gelijk kan
blijken uit de magtiging, hem en zijnen broeder Wolfgang
door Koning Karel, 27 Julij 1520, verleend, om de Edelen en Heerschappen in Friesland, die de zijde van Karel,
(86)
(87)
(88)

Corresp., I I , p. 210—211.
L. 1., p. 246.
Jancko Douwama, 1. 1., p. 252. C.'opij der brief, p. 253.
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Hertog van Gelder, hadden gehouden , in genade aan te
nemen (89).
Toen Koning Karel, tot Eoomsch Koning verheven (28
Junij 1519), in 1520 uit Spanje naar Zeeland overstak, om
zich te Aken tot Keizer te laten kroonen, verliet Eogendorff mede Friesland. Den 5<îon Sept. vinden wij hem in
Brussel (90), en kort na de krooning, die 22 October (91)
plaats had, te Keulen, alwaar Jancko Douwama hem aantrof (92). Toen deze (31 Decb. in genade aangenomen)
in het begin des volgenden jaars over de belangen van
Friesland in Braband geraadpleegd werd, had ook Rogendorff zelf reeds lang zijnen opvolger aangewezen. In eenen
brief, zonder dagteekening (93), doch reeds waarschijnlijk
toen hij Opperbevelhebber der Koninklijke troepen in
Holland was, in de maand Maart van het jaar 1519, uit
Medemblik door Hogendorff geschreven, berigtte deze aan
de Landvoogdes, dat de Drossaart van Vollenhoven
(Maarten Schenck van Toutenburg) genegen was, de betrekking van Gouverneur van Friesland te vervullen» Kogendorff vond hem daarvoor geheel berekend en geschikt,
hij kende het land en volk door maagschaps banden, en
was hij aan die streken gehecht (94).
Maarten Schenck van Toutenburg verving alzoo Willem.
van Rogendorff den 24sten Maart 1521 (95).
(89) Schwartzenberg, I I , 405.
(90) Schwartzenberg, I I , p. 405, in de onderteekening der autorisatie , orn Johan Gerbranda in genade aan te nemen.
(91) Petrus Thaborita, p. 265.
(92) J. Douwama's Geschriften, p. 284/88.
(93) V. d. Bergh, 1. 1., heeft „ 26 Mars 1519 ou environ." Zie
Corresp., I I , p. 185, n°. 261.
(94) „ Yl counoit la naeyou et est aryé en se quartier," door zijn
huwelijk met Anna de Vos van Steenwijk van Putten, 1490— f 1509Zie Magnin , Onderzoek naar den adel van het geslacht de Vos van Steenwijk, Gron. 1844, Geslachtstafel.
(95) „ Op ten Palmsoendagli es die heere G-eorgen Schenck hyr in
„ den Lande ghecoemen." Martena, 1. 1., p. 113.
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Er schijnen echter destijds nog edelen in Friesland geweest te zijn, die deze verandering niet welgevallig was.
Daaronder behoorden de Raad en Bidder Tjaard van
Burmania. Jancko Douwama zegt er van (96): » Tjaert
» stunde daer nae, dat Roggendorff weder mochten comen
» an der Ghouverneursehap van Westerlant, doer de welcke,
» dat Scenk were worden een gruntlick fiant van Bur» mannie; angeseen het were niet lang geleden, des Mester
» Geert Mulert, sijn swager, weer to Hoewe (aan het
j> hof) gewest; ende het worde Scenk angebragt, dat Mu» lert daerna stunde, ende daer umme soliciteert hadden,
» om Mijn Here van Buren weder Ghuwernoer van Vriesx lant te maecken ," enz. (97).
Nog eens vinden wij Rogendorff in Friesland terug, en
wel als Opperbevelhebber van het krijgsvolk van Philips
van Bourgondië, Bisschop van Utrecht. In het laatst van
het jaar 1521 kwam hij daarmede op de Kuinder, en trok
naar de Lemmer, waar de Gelderschen onder hunnen Stadhouder hen afwachten. Hij dreef hen echter op de vlugt,
versloeg ze en nam eenigen gevangen. Bij die gelegenheid
verbrandde de Lemmer en een groot gedeelte van Echten
en Oosterzee (98).
(96) L. 1., p. 303. Zie over Tjaard van Burmania Stamboek van den
Frieschen Adel, door v. Halmael en Hettema, I , p. 37, I I , p. 41(14).
(97) Volgens Pontanus, JBist. Gelricae, lib. X I , p. 697, was Rogendorff bij de Friezen , om zijne gierigheid en andere ondeugden , gehaat;
maar men houde in liet oog, dat dit eene getuigenis van zijnen vijand
J. Douwama is.
(98) Winsemius, p. 459. Arent, 1. 1., p. 582. Petrus Thaborita,
p. 273: „ Ende toe lasten quamen des Biscops knechten myt macht in
„ Doenghe waerstal (Doniawerstal), ende sy branden Hechten bynae
„ alheel, ende Oesterzee by die keerck toe, dat daer nyet veel en bleeff
„ staen; nier nochtans soe bleven daer sommighe husen staen , die ver„ dinght waren, ende oeck daer cromen (kraamvrouwen) in waren; ende
„ dye lmysen, die daer stonden tusschen Oesterzee keerck ende die zec,, click, die bleven altesamen staen; ende oeck soc branden sy sommighe
,, kusen toe Delsterhusen; ende dit gheschiede des daghes nae Alre
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Kogendorff keerde daarop naar Holland en later naar
het Bourgondische Hof terug.
Nadat hij den Keizer naar Spanje vergezeld had, blonk
hij zoodanig in de oorlogen tegen de Mooren en Frankrijk
uit, dat de Keizer hem tot Ridder der orde van Calatrava
benoemde, Hij stierf, na nog vele krijgsbedrijven in Duitschland en Hongarije ? in 1541, aan de gevolgen van eene te
Pesth bekomen wonde (99).
Zijne nagedachtenis wordt door twee penningen bewaard,
de eerste met het Hoogduitscli omschrift:
WY(lhem) V(on) EOGENDORF COMANDOE ZV
OTOS TEC(et caetera) SELNES ALTEE. 55.
is in Koehlers Münzbelust., Th. XVIII, S. 118, afgebeeld, maar overigens aan de tweede geheel gelijk; de
tweede, in het Kon. Penningkabinet voorhanden, is, voor
zoo verre ons bekend, nog onuitgegeven.
• De voorzijde bevat zijn links gewend borstbeeld, met
langen baard en kort geknipt haar. Hij heeft reeds, weiligt door den krijg, het voorkomen van een zeer oud man
te zijn, alhoewel hij bij het vervaardigen van den penning
nog maar 55 jaren telde. Het omschrift wijst zulks aan,
het luidt:
GVILL(elmvs). LIB(er). BARO. EX. EOGENDORF.
COMEN(dator), DE. OTOS. ÆTA(te). LV., dus in 1536
vervaardigd,
Wiüeni, Vrijheer van Rogendorf, Commandeur van Otos.
In den ouderdom van 55 jaar. .1536.
De keerzijde, zonder omschrift, heeft drie wapenscb.il„
„
„
„

zielen dach, en het was op een Soimendacli (3 Nov. 1521). Item,
in desen tyt word oeck ghebrant dye Lemmer myt dye keerek, mer
die keerek wort onwillens gliebrant, dit deden dye Ghelresschen myt
die Ifriesen, omdat die Biscop hoep daer nyet in solde legglien."
(99) Koehler, Münzbelustungen, Th, XVIII, en de aldaar aangehaalde bronnen.

II. N. B.

15
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den, gescheiden door een hellebaard, strijdhamer en een
op den grond liggend harnas enz. Het regter schild bevat
het wapen van het geslacht Rogendorff, een gouden muur
met zwarte voegen en met drie tinnen, waar boven eene
gouden ster op een blaauw veld. Het linker schild een
roode met goud gekroonde leeuw op een zilveren veld,
zijnde het wapen van zijne moeder Margaretha van Wilthauss in Stiermarken. Het middelste schild bevat een rood
kruis, het ridderteeken der orde van Calatrava. Otos, op
de beide penningen als eene commanderij, hoogstwaarschijnlijk dier zelfde orde, voorkomende, lag waarschijnlijk
in Spanje, waar de hoogst aanzienlijke ridderorde van
Calatrava gevestigd was.

Drukfout: p. 164, regel 26 van boven, staat: êtres lees.
êtes.
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B IJ L A G E.
OPEN BRIEF "VAN WILLEM, VRIJHEER VAN ROGENDORFF
EN VAN MOLENBURG, AAN DEN PRIOR EN CONVENTÜALEN DER KRüISEBROEDEES IN ÏRANEKER, BEVESTIGENDE DE OVERDRAGT VAN LANDEN
OP HET BILDT, 11 DECEMBER 1518.
{Uit het Archief Gabbema.)

Wilhelm, Fryheer toe Bogendorff en van Molenburg, Coe- Mat. toe
Hispangen onsen genadigen Heren Stadtliokler generael in Vrieslant,
bekennen ende doen kont met diesen onsen openen brieue, hoe dat ons
die prior ende conventusien der Crucebrooders binnen Franicker to kennen gegeuen hebben, boe dat zie met eenen Pieter Snyder aengaende
twintich morgen landes off daeromtrent, liggende op de Bilde in sanct
Annen prochie die vortyts heer Syffardt van Luttich in gebruickinge gehat, daer an zy van beyder ziede van heer Floris van Egmont, die tyt
Stadtholder, pacht ende huyre pretendeerden to hebben, nae inholden
sekere segel ende brieue van eontracto by die stadt van Franicker vorsegelt ende in den jare dusent vyff hondert en XVIII, den XXIX e n
dach July gegeuen ouerkomen ende verdragen syn, mit den vorse. convente in gebruyekenisse der genoemde landen blyuende, ons omme confirmationem ende bestedinge des vorse. contracts gebeden; — Soe wy
dan niet anders weten, dan sulx oprechtelick geschiet is, hebben wy suis
eonfirmeert endo bestediget, conformeren ende bestedigen sulcke contract
mits desen, dath vorser, onsen gned. Hern an hoor pacht ende ouerheyt
onschadelick. Gegeuen te Lewerden, onder onsen signet, den Xld e n dach
Decembiïs Anno XVc XVIII.
Eigenhandig onderteekend:
EOGENDOEFE.
Het papieren zegel bevat een gequarteleerd wapen, waarvan 1 en 4
het wapen der familie Eogendorff, 2 en 3 dat der familie Wilthaus bevatten. Op eenen band, daar boven, leest men:
S(iegel) W(ïlhelmsJ Ffrei) H(errn) Z(n) E(ogendorff).
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KORTE OPHELDERING
VAM EEMIGE

FRIESCHE WOORDEN,
SPREEKWOORDEN EN SPREEKWIJZEN,
DOOE

K.

JPOSTMUMVS.

(Vervolg van deel IV, blz. 320, Eerste Reeks.)
MSS9S <§>«««<

JjÊolder, eene groote, zwart- en geelbonte, wesp, die
in den grond nestelt. Zij wordt misschien zoo genoemd,
om het geluid, dat zij geeft, van hallen, met verandering
der a in o, om den klank van dat geluid te beter na te
bootsen. Ielbij is eene kleinere en sterker geelbonte wesp.
Aalbij is het woord, letterlijk in het Nederlandsen overgebragt; is dit voor aardbij, die onder de aarde nestelt,
ter onderscheiding van die bijen, welke in korven, of
elders, als wilde in boomen, nestelen ? Het is niet onwaarschijnlijk. Hoarnbij is eene grootere soort, welke,
zoo als ik meen, hare nesten wel in de boere schuren
maakt. Men vergelijke hiermede het Hoogduitsche Horniss,
dat het zelfde beteekent, en ontleend is aan het geluid,
dat die wespen in het vliegen maken. Tobler geeft, in
zijn aangehaald werk, op het woord Hûrlibueb, hurra op,
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als beteekenende het zelfde als ons Friesch snoerjen, brommen; en zegt verder, op hbrnigela, dat haren in Zwaben
roepen beteekent. Or, ur, hor, hur, vergelijk de vreugdekreet hoerra, zullen wel de wortel van ons woord zijn.
Schyibij is bij ons de drekvlieg, zonder angel, en daarom
wordt deze soort in Groningerland blinde imen, of bijen,
geheeten; zoo is in het Engelsch blunt, stomp, van een
mes, zoo wel als van het verstand, gebezigd. Onze benaming is duidelijk daarvan ontleend, dat dit insekt zich
veel in drek en vuiligheid ophoudt. Met de holders spelen
de kinders wel, en hebben ze dan in een houten huisje,
holderhuuske geheeten. Holderhuuske noemt men ook eene
zeer kleine woning. Holderje is brommen, een sterk geraas maken, in het gebruik meest vereenigd met bolderje,
bulderen; zoo zegt men : hold're bolderje, razen, schreeuwen , tieren; in hold're-bold'rich man, iemand, die veel
geraas maakt; ook in lioWre-bolder, het zelfde. Men vindt
hold're-bolder ook nog in het sprookje, dat op een raadsel
gelijkt:
Solder de bolder foor yn 't hoes ,
Kliper de klapper adder yn 't, hoes,
De bylder yn de achterdoor,
De hraaier oppe ruuchscherne,
De spâter yn it lân.

Vrij vertaald :
De
De
De
De
De

karnmolen voor in het huis,
dorscher achter in het huis,
hond in de achterdeur,
haan op den mesthoop ,
ploeg in liet land.

Even zoo vindt men dit woord in het rijmpje t waarvan
ik alleen het begin weet:
Holder de bolder
Kaam over de solder, in sa fort.
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Dat is:
Holder de bolder
Kwam over den zolder, enz.

Mogelijk is holder de bolder hier oorspronkelijk wel een
bulderende en veel g e ^ a s makende huisgeest, uit den
heidenschen tijd onzer vaderen, in het Hoogduitsch ein
Poltergeist.
Hole, hol, en wel meer bepaald een hol, dat in vroegere eeuwen als woning gebezigd werd. Onze vroegste
voorouders waren bij hunne komst hier te lande zeker voor
een groot gedeelte holbewoners. Zij moesten, gedrongen
door de gesteldheid van onzen bodem, in dien tijd, en
bij hunne onkunde, schuil- en verblijfplaatsen zoeken in
de holen, welke zij vonden, of groeven, in de hooge heiden en veenen van het zuidelijk gedeelte van ons land.
Daar, waar zij het eerst waren aangekomen, moesten zij
zich 3 bij hun zwervend leven, des winters ook weder ophouden, omdat het noordelijk deel van Friesland toen nog
uit water en moerassen bestond. Zomerhutten zullen zij
wel vroeg op de terpen in de noordelijke streken hebben
opgeslagen, maar in den barren winter moesten zij in
hunne zuidelijke holen bescherming tegen winterkoude,
winterweder, water en stormen, zoeken.
Uit dien vroegen tijd en ruwe levenswijze, waarvan wij
nog hier en daar in onze ellendige heidehutten de rampzalige overblijfselen zien, is dus dit woord, in de beteekenis van woning, en wel van eene slecht gelegene, of
gebouwde s woning, tot ons overgekomen. Men kin winters
nooit ris uutte hole homme, men kan bij den winter (om de
dan vaak onbruikbare wegen) nooit uit de hole, het huis,
komen. Hij, oî,jae, sit altyt ynne hole, hij, of, zij, zit
altijd in de hole, de woning. Hij het der in rare hole (ook
wel in kroep-yn, kruip-in), hij heeft daar eene slechte
woning.
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Zoo schildert ons dit eene woord, lezers! den ellendigen
toestand onzer eerste vaderen, in vergelijking van den
onzen. O liemelsche verlichting en beschaving! welke zoete
vruchten teelt gij ten dienste van ons , menschen.
Met dit woord, hole, in zijne grondbeteekenis, hol, diep,
is, hoe strijdig dit ook schijnen moge, het volgende, holle,
naauw verwant.
Holle (doffe o), hoofd. Zooverre mij bekend is, vindt
men dezen woordvorm in dien zin in geene dei' andere
Germaansche taaltakken. Het woord is een met het E n gelsche hill, een heuvel, hoogte. HUI, holle, hoog, zijn
uit eene bron gevloeid met hel, Engelsen heil, ofschoon
dit laatste diepte, laagte, of wel donkerheid wegens de
diepte, beteekent. Zoo gebruikte men in vroegeren tijd
even zoo wel de uitdrukking neder- als opstijgen, niettegenstaande stijgen in het gebruik, zonder voorzetsel, eene
beweging naar boven aanduidde. De helling van een heuvel, Engelsch hill, rigt zich even zoo wel om hoog als
naar beneden: het standpunt van hem, die daarvan spreekt,
hetzij dan alleen in zijne voorstelling, of het wezenlijke,
bepaalt dit. De mensch stelt, als hij van de ruimte en
beweging spreekt, zich zelven tot het middenpunt, en
zoo staan voor hem boven en beneden, voor en achter, regts
en links, in een zoo naauw verband, dat hij uit een en
het zelfde wortelwoord woorden kon ontwikkelen, welke
de tegen elkander over staande rigtingen van de ruimte
aanwezen, bij al de onderscheiding, welke hij aan hun
vorm gaf; zoo als super, boven, subter, beneden, gelijk de
Romeinen zich uitdrukten; hill, heuvel, heil, hel, zoo als
de Engelschman spreekt.
Hollich, koppig, ligt boos, eigenzinnig. Zoo zegt men
ook, vooral van een stijfzinnig kind: ir sit in holle op, er
zit een hoofd op; ook beteekent deze spreekwijze zooveel
als: het is een zeer schrander kind. Holdoekje, een drie-
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hoekig, rood- of blaauwbont, doekje, dat de vrouwen
vroeger over de tip-, oender- of wite, moets, de tip-, onderof witte, muts, gespeld, droegen. Holle is de beschaafde,
hop de onbeschaafde, uitdrukking van hoofd. Ik neem de
vrijheid, om hier nog iets te zeggen ter verklaring van
den dorpsnaam Holwerd, in Westdongeradeel. Deze naam,
een met Holwierde, een dorp in Groningerland, niettegenstaande de verandering in den vorm van zijn laatste gedeelte, werd in wierde, wordt door de sage verklaard als
hottige, heilige, werd, omdat de heilige Ludgerus in de
achtste eeuw eenen blinde aldaar weder ziende maakte. Ik
laat die sage zelve in al hare waarde, of onwaarde; maar de,
op haar gegronde, naamsverklaring is ontaalkundig. Mollig
is in het oud-Friesch geen woord, zoo ver mij bewust.
Heilig heet daarin hélga, helick, hillig. Zie Hettema's Proeve
van een Friesch en Nederlandsch Woordenboek, op het woord,
Holwerd acht ik zooveel te zijn als holle, hooge weerd:
het eerste lid daarvan is dus een met ons holle, en in beteekenis met het Engelsche hill, een heuvel; het tweede
werd, wierde, weerd, is wering, opgeworpene waterwering,
land, dat boven het, er om heen stroomend, water uitsteekt. Het eerste lid dient dus ter versterking van de
beteekenis van het tweede; hooge werd is het geheel, dat
is, hooger dan andere. Nog eene vraag. Is heli, hal, in
heli-halbred, dat door Wiarda met Hirnsohale, de hersenpan , door Hettema met hersenvlies, wordt overgezet, ook
verwant, of een , met ons holle ? En kan bredi, of bred,
ook het Groningerlander brei, een theeblad, b. v. een
eenigzins hol blad, of bord, waar men het theegoed op
zet, bretje, de verkleinde vorm, door omzetting bert, berd,
bord, zijn ? Het geheel zou dus letterlijk het holle hoofdbord, de hoofdpanne, nu hersenpan, zijn. Videant aeutiores!
(Het vervolg hierna.)
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UIT DE XVIDB EN XVIIDE EEUWEN,
DOOR

JHK. M E . M. BAERBT VAM SHI1TIA..

VII.
U-et Album van Geertruydt van Engelsteedt, in langwerpig octavo formaat, gebonden in rood fluweel, verguld
op snee, zeer wel bewaard.
De bezitster van dit fraaije Album was Geertrui van
Engelsteed of Engelstede, dochter van Ludolf Engelsteed, Kapitein in Engelsche dienst, en van Anna van
Harinxma thoe Slooten. Homme en His van Harinxma
thoe Slooten, de laatste, echtgenoot van Meintje van
Idzaerda, de eigenaren van vorige Alba, waren dus haar
oom en tante, want hare moeder was hunne zuster.
Geertrui trouwde te Leeuwarden, 27 Sept. 1618, met
Frans Harinxma van Donia, tijdens hun huwelijk Hopman
eener compagnie soldaten, later Gedeputeerde Staat van
Friesland en Gecommitteerde op de vredeonderhandeling
te Munster in 1648. Zij heeft geene kinderen gehad, en
overleed in Maart 1643. Haar echtgenoot hertrouwde twee
jaren na haren dood Helena van Hoechlum tot Spaansweerd.
II. N. E,
16
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Uit de inschrijvingen in dit Album blijkt, dat zij hetzelve als jonkvrouw heeft aangelegd , en na haar huwelijk
niet heeft aangehouden , want de laatste dagteekening is
van 1618. Op de tweede pagina zijn twee wapens afgebeeld , hoogstwaarschijnlijk die van haren vader en diens
moeder, terwijl daar tegenover geplaatst zijn de wapens
van haren vader en grootmoeder van moeders zijde, Harinxma thoe Slooten en Mockema.
Dan volgen de inschrijvingen, en wel in deze orde:
Catharina van Joneema» in het Stamboek van den Frieschen Adel Tryn genoemd. Zij was eene dochter van Laes
en Luts van Ay va, stierf' ongehuwd, en voegde hier bij
haren naam de wapens van haren vader en moeder (1),
en de spreuk: Eien sans dieu.
De wapens van Grovestins en Herema (2), zonder onderteekening. Zeer waarschijnlijk is dit blad gegeven door
eene der beide dochters van Douwe Sirtema van Grovestins en Plabel van Herema, Teth, getrouwd met Edzart
Tjaerda van Starkenborgh , of Ebel, gehuwd met zijnen
broeder Bartholt.
Geyske Lewe, uit Groningen, met haar wapen (een
roode leeuw op goud) en de spreuk: Verwachthen myth
gedult, 1606, 2 Mart,
Anna van Ysselmuyden, reeds in het Album van His
van Harinxma genoemd, en wel met de zelfde spreuk en
op den zelfden dag.
Het wapen van Idzaerda, in een vrouwelijk ruit, zonder meer.
Elisabeth van Ockinga, dochter van Lolle, Grietman
van Menaldumadeel, en van zijne tweede vrouw, His van
Heringa. Zij trouwde met Wigle van Buygers, had zes
(1) De lelie van zilver, die anders op groen voorkomt, wordt hier
op blaauw gezien.
(2) In het Stamboek is de leeuw goud op rood, hier rood op goud.
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kinderen, en overleed 1660, in den ouderdom van 75
jaren. Zij gaf de wapens van hare ouders, en de spreuk:
Godt ynt hert.
Joost van Welvelde, ter Hachmeulen, getrouwd met
Greele van Folkershuisen. Hij zette boven zijnen naam
1606. lek hebbe een wylt (wild) yn myner jacht, het
welcke ick jaege dach unt nacht» Mocht ick des wildts
geniten, my en solde geen jaegen verdriten; en: Espoir
me consolle.
Ansck van Burmania, dochter van Bocke en Frouck
van Heemstra. Zij overleed in jeugdigen leeftijd, en plaatste
haar wapen en de spreuk: Altyt freest bedroch, 1605,
4 Mei.
Doedt van Burmania, dochter van Upcke, de verzamelaar van de genealogiën, bekend onder den naam van
Burmaniaboeh, en van Kints van Roorda, van Tjummarum.
Zij overleed ongehuwd, en voegde bij haar wapen: Freest
godt meest, 4 Mei 1605.
Gerrit van Wytsma, zoon van Oene, Grietman, eerst
van Hennaarderadeel, later van .Dantumadeel, en van
Doedt van Donia. Hij overleed ongehuwd, 25 Jan. 1616,
in den ouderdom van 31 jaren, te Birdaard, waar hij ook
begraven is} en gaf hier slechts de spreuk: Wat ick vermach.
Anna van Juckema, dochter van Worp en Ael van
Eoorda, van Menaldum. Zij overleed reeds 26 Oct. 1606,
te Leeuwarden, slechts 20 jaren oud, ongehuwd, en werd
te Bozum begraven. In het Album gaf zij eene zeer aardige afbeelding van eene voorname vrouw, in het kostuum
van dien tijd, haar wapen in de hand houdende, niet zoo
als dat voorkomt in het Stamboek, maar zoo als het uitgehouwen is op den grafsteen van Worp van Juckema
(overleden 1570), in de kerk te Hallum, namelijk eene
ster en eene roos onder elkander. Anna voegde daarbij
de spreuk: Altyt veracht Iedelheit, 1604.
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Jets van Mockema, dochter van Syds, Raad in het Hof
van Friesland, en zijne eerste vrouw Jets of Eets Douma
van Oenema (anders Latsma), van Sexbierum, eerst getrouwd met Jarich van Cammingha en naderhand met
Hobbe van Aylva, Grietman van Baarderadeel en Curator
van de Academie te Franeker. Zij had bij den eersten
man twee dochters, en bij den tweeden een' zoon, die
slechts 17 dagen oud werd, en overleed zelve te Leeuwarden, 18 Aug. 1632. Zij voerde het wapen van Taecke van
Mockema, zoo als dat wordt opgegeven in het Stamboek.
Bij haren naam voegde zij: In vreughde matygh, 1606.
Sycls van Cammingha, dochter van Frans van Cammingha , van Ameland, en Bjuck van Herema, van Tjerkwerd, 12 Dec. 1627 getrouwd met Doecke van Jongema,
Grietman van Franekeradeel, later van Hennaarderadeel,
weduwenaar van Lisck van Eysinga, zonder kinderen. Zij
voerde het wapen van Cammingha, niet vereenigd met dat
van Jelmera(ü), en voegde bij haren naam de spreuk:
Kent u zelven, en anno 16006. (sic.)
Maria van Wel velde, dochter van Harm en Josino van
Barmentlo, ter Clincke, getrouwd eerst met Diderik van
Harderwijk, toegenaamd Ganseneb, te Leer, in Oostfriesland s en later met Jacob van Roussel, Heer van Harrewets en Du Wai. Zij was een e zuster van Joost, hier
boven genoemd, en in 1639 reeds weduwe. Zij voerde
het wapen, onder den naam van Welevelt voorkomende
bij Ferwerda, deel I, en plaatste boven haren naam: 1606,
Niet sonder Got.
Lucia van Scheltema, dochter van Syds en Tjemck van
Aylva, van Bornwerd, Zij was driemaal getrouwd, eerst
met Syds van Roorda, van Genum, bij wien zij drie, vervolgens met Sybren van Osinga, bij welken zij twee, en
(3)

Het komt zoo niet in het Stamboek voor.
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laatstelijk, 10 April 1631, met Wyger van Hottinga, bij
wien zij geene kinderen had. Zij schreef slechts: Looff
goedt (God) zeer.
Syts van Wysma (Wytsma), zuster van Gerrit, hier
boven genoemd, en getrouwd met Syds of Sixtus van
Donia, bij wien zij zeven kinderen had. Ook zij gaf geen
wapen , maar slechts de woorden : Goedt boven al.
Deze beide teekenden op de zelfde bladzijde.
Jacob Eufelaert, Hopman, wonende te Driesum, te
Dokkum getrouwd met Jel van Andringa. Hij was toen
weduwenaar van Sjadde Buüngha, en testeerde 2 Nov.
1652. De spelling van zijnen naam alhier bevestigt het
gevoelen van het Stamboek, dat hij tot het geslacht Euffelaert behoorde. Hij gaf zijn wapen , gedwarsbalkt van
zes stukken, goud en rood, en de spreuk: Vincit qui
patitur j 2 Junij 1608.
Anna Lewens (Lewe), misschien eene zuster van Geiske
hier boven. Zij voerde althans het zelfde wapen, en gaf
de spreuk: Yn gode myn hoop, 1606.
Frouck Huinga, van eene Groningsclie familie. In de
zesde generatie van Eengers komt een Wolter, en in de
negende van Haersolte, een Johan Huinga voor, vermoedelijk was een van beiden haar vader. Zij gaf haar wapen, gevierendeeld van goud en blaauw, en de spreuk:
Godt geft geluck , 1606.
Eene naamteekening voor mij onleesbaar, en een wapen
mij onbekend: twee torens van zilver op rood, en twee
zwarte zittende leeuwen op goud, met de spreuk:
La femme qui se fard au visage
Pense plus ailleurs qu'au ménage.

En: Tousiours constant, in Groningen 16 April 1606.
Elisabeth Eolteman, zeer waarschijnlijk eene dochter van
Hillebrant Eolteman, getrouwd met Judith Eengers, we-
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duwe van N. van Besten. Zij plaatste een wapenschild
met de vereenigde wapens van Rolteman, Coninck, Rengers en Holdinga, en de spreuk: Heer tot dyner eer.
Anna Clant van Stedum, reeds vermeld in het Album
van His van Harinxma.
Edsert Rengers ten Post, denkelijk de eenige zoon van
Johan Kengers tot Helium, en N. N. Hij trouwde Anna
van Ittersum s en had eene dochter. Hij gaf zijn wapen,
en de spreuken: Si fortune me tourmente, Esperance
me contente, en: Buona cura caccia via ventura, 9 Mei
1606,
Johan Livius
Hij voerde drie bruine eekhoorns
op een veld van zilver in zijn wapen , en de spreuk: Spes
mea unica Christus.
Thomas Nolhde zu Warwen, met zijn wapen, drie zwarte
sprinkhanen op goud, en eene Hoogduitsche spreuk. Groningen 16 April 1608.
Frans van Jongema, jongste zoon van Laes en Luts
van Aylva, 21 Oct. 1621 getrouwd met Tryn van Ockinga, weduwe van Gerrit van Camminglia, zonder kinderen. Hij was Raadsheer in het Hof van Friesland, en
gaf,behalve zijn wapen en de spreuk: In swackheyt sterck,
eene zeer aardige teekening, voorstellende een reiziger,
blootshoofd en zonder schoenen en kouzen, met een stok
in de eene hand, en onder de andere arm een visch zonder kop, voorzigtig stappende over eenige steenen, welke
verspreid door een water liggen s en daarbij begeleid door
een engel, althans een persoon met vleugels, eveneens
als de reiziger gekleed , gevolgd door een hond. In het
verschiet een man onder lommerrijk geboomte; onderstaat:
Och had iok een die my so nae myn lyeff geleyde
Hoe willigh soud iok my voort tot de reys bereyde.

De laatste inschrijver in het Album van Geertrui van
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Harinxma van Donia, zoon
Goslinga. Hij overleed 25
gaf hij het Albumblad, kort
bekomen, want hij schreef:
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later haar echtgenoot, Frans
van Keympe en Frouck van
Februarij 1651. Voorzeker
nadat hij haar jawoord had

Hannibal van de Carthaginensis bevrydt
Heeft liaer deur geduldicheyt overwonnen
Alsoo oock een Amateur wel crygt
Dat hem meest van anderen wordt vergonnen.

En voegt er eene zeer fraaije teekening bij s voorstellende de inneming van een sterk kasteel, waarbij een rid>
der te paard, in volle wapenrusting, dragende aan zijnen
arm een schild, met het wapen van Harinxma Donia, de
hoofdpersoon uitmaakt. Een zijner volgelingen draagt op
de zelfde wijze het wapen van Friesland; onder staat: Non
sine causa, — vale.
VIII.
Het Album van Kunera van Douma, in gewoon klein
octavo formaatj gebonden in pergamenten band, verguld
op snee, vrij goed bewaard, Buiten op staat: Anno 1588,
de inschrijvingen zijn echter van later dagteekening.
De eigenares was Cnier of Cunira van Douma, dochter
van Laes en Barber van Hottinga, en getrouwd met Sjuck
van Burmania, bij wien zij drie kinderen had. Haar echtgenoot overleed reeds in 1597, zij in Mei 1651.
Op de witte bladen, welke voor ingenaaid zijn, doch
tot het eigenlijke Album niet behooren, is geschreven:
Kunera van Burmania, Anno 1605, en daar onder, met
eene andere hand, nog eens den zelfden naatn en het
jaartal 1611. L. Cau. Looft Godt. -— Het wapen van
Burmania (nieuwst) vereenigd met dat van Douma van
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Langweer (zeer slordig met de pen gekrabbeld), en daarnevens de geslachtsnaam Burmania.
Het eigenlijke Album is een boekje met in zwart gedrukte wapenschilden, gereed om de wapenfiguren te ontvangen (4), en geheel en al ingerigt om voor Album te
dienen s en vangt aan met de gekleurde afbeelding van de
wapens van Douma van Langweer en Hottinga vereenigd,
wier namen er onder staan; boven dezelve zijn de letters
K. V. D. (Kunera van Douma) geplaatst. Boven en onder
dat wapenschild , hetwelk in eene fraaije lijst, met bloemen
en vruchten versierd, gevat is, ziet men vier vrouwelijke
figuren, dragende de wapens van Douma, Burmania, Hottinga en Martena.
_^
Dan volgt de inschrijving van Edzart van Burmania,
die niemand anders zijn kan, dan de zoon van de bezitster
van het gedenkboek, toen slechts twaalf jaren oud, hij
was namelijk geboren 17 Sept. .1594. Later is hij geweest
Grietman van het Bildt, en getrouwd met Susanna Barones thoe Schwartzenberg. Hij teekende met inkt boven
zijnen naam drie figuren, waarvan het tweede een doorboord hart, en het derde eene roos (zoo als die op de
wapens voorkomt) schijnt te moeten verbeelden, en de
woorden: Jesper sans fortuune, onder dezelve: Laus Deo
semper, 1606,
Na hem komt het wapen van Kaephorst, en de onderteekening Cathalyna van Raephorst, J. L. T. Zij behoorde tot het oud Hollandsen adelijk geslacht Eaephorst,
doch ik kan haren naam op het register niet vinden.
Daarop volgen:
Anna van Espelbach, met de wapens van haren vader
en moeder vereenigd. Zij was eene dochter van George
(4) Sommige van die schilden zijn geheel ongedekt, anderen dragen
aanziende, opene getraliede en ook gcslotcne helmen,
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van Espelbach, Eidder, G rietman van Barradeel, Drossaard van het kasteel te Harlingen, en Olderman van die
stad, en van Catharina van Dekema. Zij testeerde 17
Sept. 1641, en overleed ongehuwd. Hoe het met de
overige inschrijvers en in schrijfsters van dit Album in dit
geval gelegen was, weet ik niet, doch zeker is het, dat
Arme van Espelbach het Roomsch geloof getrouw is gebleven , gelijk zulks ten duidelijkste blijkt uit het Verhaal
van de verrigtingen der Jesuieten in Friesland, van Willebr.

van der Heyden, vertaald door Amersfoordt en Evertsz,
waar op blz. 61 verteld wordt, dat zij, in 1620, behalve
ƒ 100, die zij in de inzameling van gelden, bestemd tot
ondersteuning van genoemde orde, had bijgedragen, nog
f 300 aan onkosten hangende het proces had moeten betalen , omdat zij eenen Priester ten haren huize ontvangen
had, en op blz. 117, dat het lijk van haren neef, Georgius
van Bronkhorst, Pater der Jesuieten, die aan den steen
onder hevige smarten was overleden 9 naar hare woning
was overgebragt in 1683.
Tyemck van Aebynga, met haar wapen (Aebinga tot
Blija), dochter van Goffe en Bjuck of Bauck van Cammingha, getrouwd met Tjalling van Camstra, bij wien zij
vier kinderen had. Haar portret, benevens dat van haren
echtgenoot en hare moe4.er, zijn in mijn bezit.
Een wapenschild met de pen geteekend, bevattende vier
wapens, het eerste dat van Clant tlioe Schermer, het
tweede dat van Douma van Langweer, het derde van
Eengers (nieuwst), en het vierde van Burmania (nieuwst).
Anna Cool, met de spreuk: Le temps viendra, qui
mieulx il madviendra.
J. (Juffer) Anna van Eelsma, met haar wapen (Eeîsma
Mauritsma), dochter van Wyger, lid van het verbond
der Edelen, door Alva buiten het vaderland gebannen s
en van Doutzen van Douma. Zij was getrouwd met Here
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van Hottinga, mede lid van bovengenoemd Verbond, en
behoorende tot de Watergeuzen, waarvan hij een der meest
gevreesde hoofden was (5). Zij hadden drie kinderen.
Kempo a Donia, geb. 1554, overleden 8 Nov. 1622,
zoon van Frans Harinxma van Donia en Tryn van Gerbranda, getrouwd met Prouck van Goslinga, bij welke
hij elf kinderen had. Hij was de schoonvader van Geertrui van Engelsteedt, de bezitster van het vorige Album,
en gaf niet dan de spreuk : Si Deus pro nobis, quis contra nos.
Het wapen van Harinxma van Hettinga, met de pen
geteekend.
Edzardus van Burmania, de zelfde die hierboven als de
eerste inschrijver voorkomt, met zijn wapen, met de pen
geteekend, en de woorden: Patiens terit omnia virtus,
1607.
Twee wapens vereenigd, het eerste dat van Mockema,
het tweede mij onbekend, voorstellende een aanziende
naakte man of vrouw ten voeten uit, met eene bloem of
iets dergelijks in de hand, met de pen geteekend.
IX.

Het Album van Juliana de Eoussel, in langwerpig duodecimo formaat, gebonden in zwart satijn, opgewerkt met
zilveren bladen en bloemen, verguld op snee, op pergament.
De bezitster van dit, met eene men'gte wapens en andere afbeeldingen voorziene, keurig Album, was Juliana
of Jel, jongste dochter van Haye Roussel en Jouck van
van Burmania. Zij is ongehuwd overleden 8 Aug. 1669.
(5) Zoo zeggen althans Te Water, Verb. d. Edel., en v. Groningen,
De Watergeuzen. Ik twijfel echter, of het wel zoo kan zijn, naar mijn
inzien is liet mot de tijdvekening niet wel overeen te brengen.
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Op de titelplaat, waaronder haar naam, Juliana de
Roussel, anno 1616, geschreven staat, is Venus op haren
triomfwagen afgebeeld. Het blonde haar van de Godin
is hoog gekapt, en versierd met eene krans van roode
bloemen; zij draagt eene zwarte japon met goud afgezet,
van voren open, latende *rZa roode rok zien, in de regterhand houdt zij eenen visch, en in de linker een tak met
witte bloemen. De wagen wordt getrokken door een leeuw
en een tijger, bestuurd door Cupido, die, nevens het
rijtuig gaande, de teugels houdt, en daarenboven in de
plaats van eene zweep, een pijl in de hand heeft; nevens
het achterrad van den wagen loopen een paar witte, trekkebekkende duifjes. In het verschiet ziet men een kasteel,
rondom in het water gelegen, waarheen eene brug geleidt,
waarop twee voetgangers loopen, op den voorgrond daarvan twee herders (in het blaauw en rood gekleed), met
eenige schapen en een hond, geheel achteraan komen
nog eenige huizen en boomen voor. Tegenover deze plaat
staat boven aan de bladzijde het vervolg van eenen volzin,
waarvan het begin niet meer te vinden is; deze luidt aldus: milien (Maximilien ?) en son grand conseil a Malines,
ou il fust conselier. Et puis apres commis pour mettre
d'accord les qtierelles qu'il y avoit en Hollande et Zelande
entre les Cabilliau et les houcqz.
De eerste inschrijver heeft zijnen naam zoo onduidelijk
geschreven, dat het mij onmogelijk is die te ontcijferen.
Hij gaf de spreuk: Esperance que jay au coeur me promis
honneur ou belle mort. De op hem volgenden zijn:
Louis Philippe, Prince Palatin. Hij schreef slechts:
1622, H. N. D. W.
Ernst Casïmir, Graaf van Nassau, Stadhouder van
Friesland, met zijne gewone zinspreuk: Constant, 1622.
Sophia, Gravin van Nassau, echtgenoot van Ernst Casimir, dochter van Hendrik Julius, Hertog van Bruns-
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wijk. Zij trouwde 1607, en overleed 1642. Hare inschrijving luidde: Plutot mourir que changer, 1622.
Maria Belgia, Prinses van Portugal. Voorzeker eene
dochter van Don Emanuel, Prins van Portugal, en van
Emilia van Nassau, dochter van Prins Willem I. Zij
schreef: Quant dieu ne veut, fortune ne peut.
Dorothea Amalia, Comtesse du Ehin3 misschien de in jeugdigen leeftijd overledene dochter van Johannes, RMjngraaf,
Heer van Grombach, en van Anna Juliana, Gravin van
Mansveld. Zij schreef: Vertu seurpasse richesse, 1622.
Drie, die zoo flaauw en met zulk eene slechte hand
geschreven zijn, dat zij niet meer gelezen kunnen worden.
Georg Frederikj Graaf van Nassau, geboren 1606, overleden 1674, zoon van Jan, de middelste, en getrouwd
met Mauritia Eleonora, dochter van Don Emanuel, Prins
van Portugal, hier boven genoemd. Hij schreef: Constant, 1624.
Anna Magdalena de Merode, met haar wapen, en de
spreuk : . . . . . . . (6) mesmes la mort. Zij was eene dochter
van Bernard de Merode, Heer van Grambas, en van Catharina van Brederode, en schijnt ongehuwd overleden te zijn.
Susanna de Schwartzenberg, met haar wapen, aan een
blaauw lint gedragen door twee engelen, met bloemtakken
in de hand, het wapen rust met de punt op een landschap , gestoffeerd met huizen en bloemen; en de zinspreuk: Schuwt de sonden. Zij was eene dochter van
George Wolfgang, Gedeputeerde Staat van Friesland, en
van zijne tweede vrouw, Doedt van Holdinga, en getrouwd
te Beetgum, 2 Sept, 1620, met Idsert van Burmania,
Grietman van het Bildt(7).
Anna Catharina van Dekema, met haar wapen in eenen
f6) Het eerste woord is-rfftgesleten.
f7) Haar vader schreef in het Album van Homme v. Harinxma, en
haar echtgenoot in dat van Knnera v. Douma,

Wumkes.nl

VAN DE AL-BA AMIOOEUM.

221

fraaijen bloemenkrans, en de spreuk: En Dieu la Gloire.
Zij was de tweede dochter van Albert van Dekema, Vaandrig, en buiten zijn vaderland gebannen, en van Haringh
van JRoorda, van Tjummarum, en getrouwd met Georg
van Kipperda, Hopman en Hofmeester van Ernst Casimir.
Zij testeerde 15 Maart 1633, en overleed zonder kinderen.
Juliana van Liauckema, oudste dochter van Jarich of
Georg van Liauckema, eerst Kolonel in Spaansche dienst,
later Gemeentsman te Groningen en Kommandant van
Zutphen, en van Sjouck van Camminglia. Zij trouwde
met Ernst van Pipenpoy, Ridder, Heer van Merchten,
bij welken zij althans ééne dochter had. Zij overleed 20
Sept. 1650, in den ouderdom van 65 jaar. In het Album
gaf zij een aardig geteekend plaatje, waarop haar wapen,
hangende aan den tak van een zwaren boom, beladen met
vruchten, welke twee mannen in roode en bruine kleeding,
op de teenen staande, moeite doen om te bereiken, terwijl
een derde persoon, gekleed in een blaauw wambuis, zwarte
mantel en roode korte broek, met een grooten ronden
hoed gedekt, met den vinger naar hen wijst. Onder
staat geschreven: Eien sans Dieu.
Yda van Heemstra, met haar wapen, en het jaartal
1624. Zij was het eenig kind van Epe van Heemstra s
Hopman, en van Ebel van Heemstra, en getrouwd met
Johannes van Tiara, bij wien zij eene dochter had. Zij
overleed te Kimswerd, 15 Aug. 1650.
Anna van Walta, met haar wapen, waarin de halve
zwarte arend, geheel tegen den regel, niet op goud maar
op azuur, voorkomt. Zij was eene dochter van Sybren van
Walta, in de Vlaren, en Tjets van Holdinga, en getrouwd
met Reyn van Ubbena. Of zij kinderen naliet is mij onbekend. Zij testeerde 30 Sept. 1657 (8).
f8) In het Stamboek wordt zij opgegeven als gedoopt te Leeuwarden.
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Laes van Glins, met zijn wapen, 1622. Deze is of
Laes, zoon van Idzert, en Lucia van Frauenhoven, getrouwd met Jouwertje Bants, van Franeker, of Laes,
zoon van Taecke, en His Bootsma, ongehuwd in den
oorlog overleden.
Catharina van Galama, met haar wapen in een groenen
krans, en de spreuk: Alle myne hope tot Godt, 1616.
Zij was een van de vijftien kinderen van den in de Friesche
geschiedenis zoo bekenden Seerp van Galama, Grietman
van Baarderadeel, en zijne edele huisvrouw His van Botnia;
benevens hare atiht, toen levende broeder en zusters,
volgde zij met hare moeder, zonder hulp van dienstboden,
in den barren winter, langs ongebaande wegen, haren door
Alva gebannen vader, naar zijn toevlugtsoord, Embden.
Zij trouwde later, eerst met Gerrit van Eminga, en vervolgens met Sjuck van Wïnia, weduwenaar van Lisck van
Heslinga, en had geene kinderen,
Catharina van Heerma, met haar wapen, 1625. Zij is
voorzeker de oudste dochter van Tjerck van Herema, van
Tjum, Grietman van Menaldumadeel, en Luts van Walta,
echtgenoot van Menne Houwerda van Meckema, bij wien
zij vier kinderen had.
His van Emynga, met haar wapen in een groenen krans,
en eene spreuk van twee woorden, voor mij onleesbaar,
1616. Zij was eene dochter van Sjuck van Eminga, in
1568 door den Spaanschgezinden Eaad van Friesland
openlijk gebannen, en in 1580 Grietman van Dantumadeel,
en van Fouwel van Holdinga. Zij trouwde te Delfzijl,
5 Febr. 1626, met Georg van Quadt, had geene kinderen, en testeerde 12 Aug. !>64é.
Sjouck van Aebbingha, met haar wapen (Aebinga tot
9 April 1652, dit moet dus zeer laat geschied zijn, of het is eene drukfout misschien voor 1602.
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Hyum), waar nevens aan de eene zijde een wereldkloot,
en daarop een kruis, en aan de andere zijde een boomtak,
benevens het vers:
En Dieu seul je me fle
Car au monde c'est folie
Pourtant Iuy ay donne (donnée)
Mon coeur car en Iuy seul
Ci est tout mon coeur, 1618.

Zij was eene dochter van Schelte van Aebinga en Gerlant van Liauckema, en getrouwd met Watze van Cammingha, bij wien zij drie kinderen had. Zij overleed 18
Dec. 1630(9).
Poockel van Botnia, met haar wapen, en het jaartal
1621 of 1627, eenige dochter van Doecke, Grietman van
Wijmbritseradeel, en Tmck van Dekema, en getrouwd
met Juw van Eysinga, Dijkgraaf van Wijmbritseradeel.
Zij schijnen geene kinderen gehad te hebben, en zij overleed in 1673.
Kieme van Hottinga, met haar wapen en eene spreuk,
waarvan de laatste regel luidt (de eerste is onleesbaar):
want het sal metter tyt al sonder strydt wel worden ge~
wrochen (gewroken). Zij was het eenig kind van Douwe,
anders Julius Dominicus van Hottinga, en Habel van
Offenhuizen, en getrouwd met Bernhardus Assuede. Of
zij kinderen had is mij onbekend^
Janneke van Donia, met haar wapen, niet zoo als het
voorkomt in het Stamboek, maar zoo als het wordt opgegeven in het Burmaniàboek, als gevoerd door Frans van
Donia, namelijk twee zwarte klimmende leeuwen op goud
(9) Zoo zegt het Stamboek, doch geeft tevens bij Cammingha, gen. 8,
op, dat haar jongste zoon Kuurt, 7 Febr. 1672, oud 21 jaar, overleed,
een van beiden kan niet waar zijn; ik veronderstel dat Euurt niet haar
zoon, maar van de tweede vrouw van haren echtgenoot, Anna van
"Wytsma, was.
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en drie roode harten op zilver, 1620. Zij moet eene dochter geweest zijn van Keympe van Donia en Frouck van
Gfoslinga, en wordt in het Stamboek Jantje genoemd. Zij
woonde te Jelsum, en is ongehuwd overleden.
Syts van Cammingha, reeds vermeld in het Album van
Geertruid van Engelsteed, met het zelfde wapen, 1620..
Doedt van Aylva, met haar wapen (Aylva van Witmarsum), en 1624. Ik vind haar niet op de geslachtregisters,
ten zij zij de zelfde is met Dorothea, dochter van Sjoert,
Grietman van Ecmelumer Oldephaert, en zijne tweede
vrouw, Wiek van Walta, doch dan wordt in het Stamboek
verkeerd opgegeven, dat zij bij haar overlijden, in 1646,
slechts 20 jaren oud was.
Frouck van Goslinga, met haar wapen, 1620, dochter
van Feye van Goslinga, te Wanswerd, en zijne tweede
vrouw Tjets Uninga van Hoytema, van de Joure, getrouwd
te Leeuwarden, 29 Jan. 1626, met Bonifacius van Scheltema, Kapitein. Zij had geene kinderen, en overleefde
haren man, die in 1633 stierf.
Titke (Tietcke) van Douma, met haar wapen, Douma
van Langweer, dochter van Bartholt van Douma en Saepck
van Douma, en getrouwd te Kinsumageest, den 11 Febr.
1626, met Gerrolt van Juckema, van Cambuur, bij welken
zij slechts eene dochter had, waarmede deze tak van de
Juckema's uitstierf.
Beatris van Hemmema, met haar wapen, zoo als het
overal voorkomt, doch hier staat de hond verkeerd. Zij
kan, naar mijn gevoelen, geene andere geweest zijn, dan die
in het Stamboek Bauck wordt genoemd, en eene dochter
was van Sierck van Hemmema en Lysbeth Jarges, van
Groningen, getrouwd met Robert Vere, Graaf van Oxford,
alsdan in 1653 of 1657 in Engeland overleden, en op
Bentleyhal begraven. Haar echtgenoot, bij wien zij zes
kinderen had, sneuvelde in 1632 voor Maastricht, als
Luitenant Kolonel.
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Scipio van Meckama, met zijn wapen, het jaartal 1621,
en de spreuk:
A Dieu eomplaire
Jamais mal faire
A tout servir
C'est mon desir.

Ik vind geen Meckama met dezen voornaam, misschien
was hij de zelfde, die in het Stamboek Snelger genoemd
wordt, den 15 Nov. 1625 , oud 27 jaar, te Leeuwarden
ongehuwd overleed, en alsdan een zoon van Pybe van
Meckama en Jetscke van Houwerda, uit Groningerland.
Woinelia (Womck) de Unia, met haar wapen, hangende
aan den tak van eenen zwaren boom, Ie 14 daugust ao
1622, en de spreuk: Contentement sans ricesse (sic). Zij
was de oudste dochter van Carel van Unia en Alegonda
van Achelen, getrouwd eerst met Douwe Roorda de
Burggreef, en vervolgens met Sicke van Hemmema, en
schijnt geene kinderen gehad te hebben.
Luts van Feytsma, met haar wapen, 1619, dochter van
Bocke, Grietman van Kollumerland, en Haring van Burmania, getrouwd in 1631 met Menno Houwerda van Meckama, bij wien zij een' zoon had. Haar echtgenoot overleefde haar, en trouwde later nog tweemalen.
Een wapen: twee sterren van goud boven eene liggende
maan van zilver op azuur. Zonder onderteekening.
Fed van Cammingha, met haar wapen (oud Oammingha), 1622, en het ve;:s:
Die Godt begeeft
En die weerelt aenkleeft
Als gaedt op en sclieyden
Soo heeft hy geen van beyden.

Twee van dezen naam kunnen hier in aanmerking komen : Fedt, dochter van Kienck en Margriet van Botnia,
II. N. B.
17
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getrouwd met Taecke van Burmania, en overleden 12
Julij 1650, en Fedt, dochter van Wytze en Kixt van
Koorda, gehuwd met Georg van Burmania. Ik weet in
dezen niet te beslissen.
Tjemck van Humalda, met haar wapen. Misschien de
dochter van Frans en Tjemck van Osinga, die 26 Mei
1642 ongehuwd overleed, in den ouderdom van 34 jaren,
maar dan was zij toch wat jong, toen zij in het Album
schreef,
Hiscke (His) Groustins, met haar wapen, 18 Julij 1622,
dochter van Idzart of Ernst van Grovestins en His van
Galama, getrouwd met Johannes Floquet of Flouquet, van
Sneek, Med. Doctor te Hoorn. Zij hadden twee kinderen,
die evenwel voor de moeder overleden.
Heleena van Hittinga (Hettinga), met haar wapen, en
eene bloem, met het bijschrift: Souffrez que je flaire, aan
de andere zijde een boomtak rnet bladeren, en de spreuk:
Ferîioegt jn doeght (verheugd in deugd). Zij is waarschijnlijk Hylck, dochter van Anthony of' Tonis van Hettinga , Kapitein, later Raad ter Admiraliteit van Friesland , en van Tieth van Hottinga, en alsdan ongehuwd
overleden,
Fokel van Eoorda, met haar wapen (Eoorda met de
Baar) (10), oudste dochter van Kuurdt, te Hennaard, en
Doytzen van Heringa, en getrouwd met Wigle van Aytta,
bij wien zij twee zonen had.
Tintie van Bootsma, niet haar wapen, gedragen door
naakte engelen met blaauwe vleugels, 20 Julij 1622, dochter van Hessel, en zijne eerste vrouw Tintje van Idzaerda,
getrouwd met Hobbe van Baerdt,, weduwenaar van Apollonia van Vierssen, Grietman van Haskerland, en Curator
(10) De baar is hier evenwel, even als de lelie, van zilver, daar
deze anders van swart en goud zijn.

Wumkes.nl

VAN DE ALBA AMlCOEÜM,

227

van de Franeker Academie. Zij woonde te Joure, had
geene kinderen 5 en overleed 7 Oct. 1652.
Het wapen van Sytzama, van Hallum, zonder onderteekening.
Edwer van Juckema, met haar wapen, niet zoo als In
het Stamboek, maar zoo als door Adelen van Cronenburg
wordt opgegeven. Zij was eene dochter van Huurt en zijne
tweede vrouw, Barber van Dekema, getrouwd met Homme
van Camstra, en overleden 24 Mei 1654.
Adriana Vijgh, met de spreuk: contentinement (sic)
passé tout, 1623, waarschijnlijk was zij eene dochter van
Dirk Vijgli, Ambtman van de Betuwe.
Anna de Cock van Delwijnen, met haar wapen, gedragen door een engelenkop met vleugels, en de spreuk:
Eert godt boven al, 1623. Misschien was zij eene dochter
van Jacob de Cock van Delwijne en Catharina Canter.
Anna de Cock van Oppijnen, met haar wapen (11), en
de spreuk : Vertu pour guide, 1623.
Walbourg de Cock van Oppijnen, alleen met de spreuk:
En dieu j'espere, 1623.
Cornelia van der Streepen , met twee wapens, vermoedelijk van hare ouders.
Alexander Magnus von Burgckstorff. Hij nam twee bladzijden voor zich, op de eene plaatste hij zijn wapen, en
de spreuk: Chacun son tour. Mon tour viendra, en op de
andere de afbeelding van eene vrouw van aanzien uit
zijnen tijd, met een rood en blaauw mutsje op het gekapte
haar, eene groote halskraag, en een vederen waaijer in
de hand, en daar nevens: Bon vin, belle Dames et bonne
(11) Dit en het voorgaande wapen zijn beide doorsneden, het eerste
heeft boven eene blaauwe ster op goud, het tweede een klimmende
leeuw van rood in goud, overigens zijn zij beide volmaakt gelijk aan
het wapen van Vaa der Waaijen, in het Wapenboek van ITerwerda, d. I,
XMV.
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viande. Pendu soyt il qui plus demande. Overigens is mij
van den man met zijnen hoogklinkenden naam niets bekend.
Ermgerd Elisabeth van den Boetselaer, met de spreuk:
Die Godt betrout heeft welgebout. Zij is voorzeker de
zelfde, die in het geslachtsregister bij Kok , Vaderl, Woor~
denb., alleen Ermgard genoemd wordt, dochter van Diederik de derde, Heer van Boetzelaer, Erfschenker van
het vorstendom Kleef, en van Geertruid van de Pol,
erfdochter van de heerlijkheid Leuven.
Geertruyt van Aldenboekum, met de spreuk, Mon esperance me contante.
Ulrica Ogle, met de spreuk: Dans ma prison ma liberté, 1644.
Florenüna van Mateness, met de spreuk: La fin couronne
1'oeuvre, 1644. Zij was eene dochter van Karel van Mathenes, Baljuw van Putten, en van Johanna Piek van
Tienhoven, en getrouwd met Henrik van Valkenaer, Heer
van Duizenburg.
Sophia van Golstein, met de spreuk: Dieu conduise ma
vie, 1645 , dochter van Willem van Golsteyn , Kapitein ,
en van Maria Catharina van Wese, getrouwd met Rudolf
van Haèrsolte, Kapitein Luitenant. Zij schijnt geene kinderen gehad te hebben.
Moritz Hane , met de spreuk: Finis ab origine pendet.
Duco Martena van Burmania, met drie spreuken : Difficile est ad omnes commoditatis articulos animo excubare.—
Nullus sapiens omnibus horis sapit, en La vertu, het laatste
woord is met eene vreemde hand geschreven. Hij was
een zoon van Sjuck van Burmania en Cnier van Douma,
de eigenares van een vorig Album, en getrouwd met
Edwer Luts van Juckema, bij welke hij een' zoon had.
Hij was, even als zijn vader, Grietman van Wijmbritseradeel, en later Substituut Houtvester en Pluimgraaf
van de Provincie, en overleed 14 Dec. 1692.
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Douwe van Heerma, met de spreuk: Het goet verwint
het quaet, 13 Mei 1645, zoon van Tjerck van Herema,
van Tjum, en Luts van Walta, getrouwd met Anna,
dochter van Haye Roussel, en dus eene oudere zuster
van de bezitster van dit Album. Hij schijnt geene kinderen gehad te hebben.
De beroemde en algemeen bekende Anna Maria van
Schurman, met de sprenk: La vertu couronne la noblesse,
met eene sierlijke hand geschreven.
Joost Maurits Hane, met de woorden: Artibus ingenium
virtuti Debetur veræ nobilitatis honos.
Sophia Hane, met de spreuk, Welt wie du wilt, Gott
ist min schilt. Even als de bovenstaande Moritz, zijn mij
deze Hane's onbekend gebleven. Ik veronderstel dat het
Duitschers waren.
J. Boguslas of Boguslaf, met de spreuken : Wie hier
kan schwygen und hooren, Tot veel ruste is hy geboren,
en Fay bien et ne craing rien, 15 Febr. 1622.
Valentin von Löben, met zijn wapen, en behalve eene
menigte op zich zelven staande letters, b. v. E. V. F. I.
M. K. enz., het versje:
Qui bien se mire
Bien se void
Qui bien se void
Bien se cognoit
Qui bien se cognoit
Sage est. 3 Junij 1622.

Juliana van Mouderik, met de spreuk: Quant dieu ne
veut, fortune ne peut, 22 April 1635. Zij was eene dochter van Adriaan van Mauderick en Susanna de Koussel,
en dus eene volle nicht van Juliana, en in 1641 getrouwd
met öjoert van Aylva, Grietman van Dantumadeel, lid
van de Staten van Friesland en van de Staten Generaal,
later Raad in het Hof van Friesland, wonende op Mee-
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kama-State, te Rinsumageest. -Zij hadden zes kinderew,
en zij overleed in Maart 1670.
Charlotta Maria van Dorp, met de spreuk: J'honnore
Ia vertu qui gnide ma fortune, 22 April 1635. Zij behoorde voorzeker tot het oud adelijk geslacht van Dorp,
in Delfland, ofschoon ik haren naam op het register niet
kan vinden.
Na het beschouwen van bovenstaande nette en duidelijk
geschrevene handteekeningen, spreuken en opdragten,
naauwkeurig geteekende wapens en andere gekleurde afbeeldingen uit het begin van de XVIIde eeuw, wordt ons
kunstgevoel onaangenaam getroffen, door liet zien van vier
of vijf inschrijvingen, van latere dagteekening, gedaan door
aanzienlijke vrouwen, die zich onledig hebben gehouden
met het bekladden van eenige bladzijden van dit anders
zoo bij uitstek fraaije Album. Vooral munten daarin uit:
Susanna Juliana van Molenschot, dochter van Johan en
Sjouck van Koorda, echtgenoot van Horatius Lauta van
Ajsma, Kapitein , die onder haren naam schreef: 25 Julij
1732.
Godefryda van Molenschot, denkelijk tante van Susanna,
en in 1704 getrouwd met Pieter Ernst van Harinxma thoe
Slooten, bij wien zij zeven kinderen had. Zij overleed in
1737, oud 51 jaar. De spreuk van Alexander Magnus
van Burgckstorff: Bon vin, belle Dames etc, was ook de
hare. Zij paste echter beter in de pen van een dandy
van de XVIIde, dan in die van eene fatsoenlijke vrouw
of meisje van de XVIIIde eeuw. Zij voegde daar nog bij
het symbolum van Maria Belgia s Prinses van Portugal:
Quant dieu etc, en leverde dus niets oorspronkelijks, evenwel scheen zij er zeer op gesteld te zijn, haren naam te
vereeuwigen, want zij zette nog op een ander blaadje:
Byen sans djeu, 17003 (sic), 26 Juli.
Johanna Sippina van Molenschot, voorzeker hare zuster,
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eerst Kanonikesse in het stift Zwartewater, later echtgenoot van Robert Frederik Heerdt van Eversberg, die
nogmaals het Bon vin etc. herhaalde, met het jaartal
1707.
Mai'grite van der Ryt de Brochom, alweder met de
spreuk: Quant dieu enz.
En dan ten laatsten nog een, die alleen onleesbare voorletters van zijnen of haren naam plaatste, met een vers
in allerelendigst Franscb. geschreven, beginnende aldus:
Sa et mon divirse la moir et un sottise etc.

Het Album van Suffridus Saarda, J. U. D., in duodecimo. De bezitter van dit Album was Suffridus Saarda ,
van wien mij niets anders bekend is, dan dat hij in de
eerste jaren van de XVilde eeuw te Franeker studeerde,
en op de lijst der Advocaten bij het Hof van Friesland
werd ingeschreven den 30 Mei 1609.
Op de eerste bladzijde van dit Album, vooral merkwaardia; wegens de menigvuldige handteekeningen van de eerste
Franeker Professoren, welke meest allen voorkomen, staat:
» Romke Jelles Staphorsius, te Garijp, aanteekening van
» mijne voorvaderen." Hieruit blijkt, dat de familie Staphorsius met den eigenaar van het Album vermaagschapt
was, doch niet in hoe ver; denkelijk was Jilduke Saarda
echtgenoot van Allardus Staphorsius, Predikant te Garijp
cum ann., die trouwden 14 Januarij 1654, eene dochter
van Suffridus Saarda. Allardus overleed 28 Februari] 1679,
en liet eenen zoon na, Johannes genaamd, die 8 September 1654 geboren, in 1679 te Garijp als Predikant beroepen, den 11 Januarij 1680 in het huwelijk trad met Antje
Jelles Wetzens, den 10 Junij 1696 op zijne standplaats
overleed, en aldaar werd begraven. Hij had een zoon,
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Jelle genaamd, van wien bovengemelden Romke Jelles
misschien weder een zoon was.
In het Album schreven :
Carel van Sternzee, zoon van Christoffel van Sternzee,
een Duitscher, Ridder, Drossaard en Hoofdman te Harlingen, en Grietman van Barradeel, zeer in gunst bij Keizer Karel V , en van Knier of Cunira van Ropta, getrouwd met Luts van Cammingha, bij welke hij geene
kinderen had. Hij was bezitter van Sjaerdemahuis te
Franeker, en Roptastate te Metslawier (12), welk laatste
hij bij testament vermaakte aan Bocko van Humalda, onder
voorwaarde dat deze zich Sternsee zoude schrijven. Hij
schijnt geene openbare betrekking bekleed te hebben , althans ik vind hem nergens vermeld. Zijne inscriptie in
het Album luidt aldus:
Die Godt den heere vreest
Sall zyn ghemoedt noch geest
In voorspoet niet verheffen
En niet toe zeer verslaen
Als hem ooit veele quuaen
Oft wederspoeden treffen.

Datum Franiker op Sjaardema huis, den laetsten Apprillii Anno 1604.
Henricus Antonii, die zich, naar zijne geboorteplaats
Naarden, in dit Album, en in dat van de Academie, Nerdenus, schreef, bij de stichting van de franeker Hoogeschool aldaar tot Professor in de Theologie beroepen. In
het Klooster van reguliere Monniken, Oudnaarden, geplaatst, ging hij tot de Hervormde godsdienst over, en
moest, door Alba verbannen, de vlugt naar Oostfriesland
nemen. Hier bekleedde hij elf jaren het ambt van Predikant te Dijkhuizen, werd vervolgens naar Enkhuizen be(12)

Stamboek van Adelen van . C'ronenbwyh.
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roepen, van waar hij naar Franeker vertrok, en aldaar in
1614, in den ouderdom van 69 jaar overleed. Zijne spreuk
in het Album, met de dagteekening Franeker 25 April
1607, luidde: Deus time, et mandata ejus observa, hoc
est totum hominis.
Marcus Lycklama a Nyeholt, Hoogleeraar in de regten
te Franeker, van 1593 tot 1610, toen hij Curator van de
Academie en Grietman van Ooststellingwerf werd, welke
grietenij hij in 1623 met die van Weststellingwerf verwisselde. In 1615 was hij lid van de Staten Generaal,
en sloot met andere Gecommitteerden in 1621, te Bremen,
een verbond met Denemarken, van welke zending een
verhaal berust in 's Rijks Archief te 's Gravenliage. Hij
werd daarop met Reinier Paauw en Rutger van Haersolte,
als buitengewoon Gezant naar Christiaan, Koning van gemeld Rijk, gezonden, en verkreeg met Daniel Heinsius,
door den Venetiaanschen Ambassadeur Morosini, de Ridderorde van St. Marcus, van wege die Republiek. Verscheidene regtsgeleerde werken zijn door hem geschreven,
en zijne geleerdheid wordt hoogelijk geprezen door den
beroemden Ulricus Huber. Hij overleed 9 Augustus 1625.
Aan het Album schonk hij zijn fraai geschilderd familiewapen , met het woord: Perpendo. Uit de opdragt, in
1607 geschreven, blijkt, dat Saarda zijn leerling geweest,
en toen reeds gepromoveerd was, want hij noemt hem:
Quondam auditorem suum et doctissimum.
Johannes van de Sande of a Sande , die zich ook Sandius teekende , zoo als hier onder anderen het geval is,
uit een aanzienlijk Geldersen, geslacht gesproten (zijne
moeder was eene dochter van Everhardus Reidanus, den
geschiedschrijver en Raad van Graaf Willem Lodewijk).
Hij studeerde te Wittenberg, en bij zijne terugkomst in
het vaderland gepromoveerd en Advokaat bij het Hof van
Utrecht zijnde, werd hij in 1598 Hoogleeraar in de regten
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te Franeker, waar hij bleef tot aan het jaar 1604, toen
hij als Raadsheer zitting nam. in het Hof van Friesland.
In 1618 woonde hij als Afgevaardigda de Synode van
Dordrecht bij, en was later een der vier en twintig regters
over 's Lands Advocaat, Johan van Oldenbarneveld, Hij
leefde tot in het jaar 1638, en heeft verscheidene regtsgeleerde en geschiedkundige werken geschreven, onder anderen : Continuatie op Eet/ds Historie der Nederlandsche oorlogen , en: Kort begryp der Nederlandsche historiën der

beroerten. Het Album werd door hem geteekend te Leeuwarden, 27 September 1604. Het wapen op de volgende
bladzijde afgebeeld, voorzien van het jaartal, en vertoonende
twee zilveren sterren en een zilveren band of lint op een
rood veld, is hoogstwaarschijnlijk het zijne.
Sibrandus Lubbertus , geboren te Langwarden, in Holstein Oldenburg, omstreeks 1556, Professor in de theologie
te Franeker, van de oprigting van de Akademie af tot in
het jaar 1625, toen hij stierf'. Onder anderen te Geneve,
onder Theodorus Beza en Casaubonus gestudeerd hebóende, werd hij Leeraar bij de Hervormden, te Brussel,
vervolgens te Embden, en voorts Predikant van den»Stadhouder van Friesland en Professor. Te Heidelberg tot
Doctor in de theologie bevorderd, was hij een der Gecommitteerden bij de Synode van Dordrecht niet alleen,
maar werd aldaar als een der gewigtigste leden beschouwd.
Hij gaf verscheidene werken in liet licht. Scaliger zelfs,
die bijna niemand prees, hield hem voor zeer geleerd, en
Jacobus I van Engeland had groote achting voor hem,
Hij schreef den 26 April in het Album eene Samaritaansche spreuk.
Hessel van Bootsma, in 1599 Grietman van Idaarderadeel, en in 1601 Ontvanger Generaal van Friesland, overleden 22 April 1616. Hij schreef den 8 Augustus 1604
te Leeuwarden in het Album: Christus is mij gewin, in
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leven en in sterven, met de onderteekening: Hessel van
Bootsma, die olde. Bij zijnen naam voegt hij zijn familiewapen , waarvan sommige kleuren anders dan in het
Stamboek van Hettema en Halmael, worden opgegeven.
Hier namelijk zijn de pluimen rood op goud veld s daar
zilver op rood, hier de halve maan goud, daar zilver.
Op deze inscriptie volgt een treurdicht van Suffridus
Saarda zelven op Henricus Schotanus, Professor in de
regten te Franeker, getiteld : Elegia in obitum prœeeptoris
mei, qui manes invisens , manum portere non poliiit, Boven
de onderteekening staat: Posita anno 1605. In moerore,
ex amore, in amorem, a me.
Verder vindt men weder de inschrijvingen van:
Eaphael Klingbyl, geboren omtrent 1569, te Rinsumágeest, in 1603 Hoogleeraar in de medicijnen te Franeker.
Eerst voornemens zijnde in de godgeleerdheid te studeeren,
ging hij echter spoedig tot de geneeskunde over, doch
overleed reeds den 25 Maart 1608» Zijne inschrijving in
het Album is van 1 Mei 1607, en begint met een gezegde
van Hippocrates in Epidemiis. Hij was toen Rector van
de Academie. Geene geschriften zijn door hem nagelaten.
Adrianus Metius, vroeger slechts Adrianus Adriani genaamd , geboren te Alkmaar. Hij legde zich met grooten
ijver op de wiskunde, en de daaraan verwante wetenschappen toe , en genoot zelfs lessen van den beroemden Tycho
Brahé, in Denemarken, werd veel door Prins Maurits bij
de belegering van vestingen enz. gebruikt, en in 1600
aangesteld tot Professor in de Mathesis te Franeker, alwaar
hij den 16 September 1635 overleed. In de Martinikerk
is een monument voor hem opgerigt. Hij liet vele geschriften na, en teekende in liet Album 1 Mei 1607.
Sixtus Arcerius, geboren 13 December 1570 te Franeker , alwaar zijn vader toen Rector was, en later Professor in de Grieksche taal werd. Hij was aan het hof van
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Graaf Wilîem Lodewijk belast met de opvoeding en het
onderwijs van twee van deszelfs neven, terwijl hij tevens
de geneeskundige praktijk uitoefende. Hij genoot zeer de
gunst van dien Vorst, en werd door hem in zijne hoedanigheid als geneesheer bij het leger gebruikt, waar hij
verscheidene togten deed en gevaren ondervond. In 1605
werd hij door de Staten van Friesland aangesteld tot Hoogleeraar in de Grieksche taal, en tevens belast met de uitlegging van de werken van Hippocrates, Hij stierf ongehuwd, den 1 Augustus 1623; ook voor hem werd een
gedenkteeken in de Martinikerk opgerigt. Slechts twee
geschriften kwamen er van hem in het licht. In het Album
teekende hij met eene Grieksche spreuk, in Mei 1607.
Lolluis Adama, geboren in Friesland (13) omtrent 1544.
Hij leerde te Groningen de Latijnsche en Grieksche talen,
het blijkt echter niet waar hij verder gestudeerd heeft. Te
Dordrecht Eector bij de Latijnsche school zijnde, werd hij
van daar, in 1586, naar Franeker beroepen als Professor
in het Grieksch, later bekwam hij de leerstoel van de
philosophie. Hij stierfin 1609, en liet eenige werken na.
In het Album schreef hij in 1607: Non potest esse jucunda
vita, a qua absit prudentia, Prudentia est rerum expetendarum scientia. 1 Off. Cui si et juris accesserit prudentia , tanto est civilior et ornatior.
Timæus Faber, te Leeuwarden geboren in 1578. Hij
kwam in 1597 als student aan de Franeker Academie, en
promoveerde te Leiden. In 1607 ontving hij zijne beroe«
ping als Professor in de regten op eerstgemelde plaats, en
stierf in September 1623, nadat de Groningers te vergeefs
getracht hadden hem aan hunne nieuw opgerigte hoogeschool
te verbinden. Zijne vrouw, die kort voor hem gestorven
was, en Titia heette, was eene dochter van den bekenden
(13)

Zoo zegt althans Vriemoetli.
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Burgemeester van Leeuwarden, Adje Lammerts, en van
Rinske Hendriks. Faber gaf eenige werken in het licht,
en voegde bij zijnen naam in het Album geene (althans
leesbare) dagteekening.
Op de bladzijde door Faber ingevuld, volgt een wapen,
in tweeën gedeeld, boven een gouden ster op blaauw,
onder eene zee van zilveren baren, zonder naam of andere
aanduiding.
Dan komen de inscriptiën van:
Julius Dominicus ab Hottinga, eigenlijk slechts Douwe
genaamd, de zoon van Douwe van Hottinga en Luts Herema van Walta, getrouwd met Habel van Offenhuizen,
weduwe van Hessel van Feitsma. Hij wordt geteld onder
de hoofden der Geuzen in Friesland. Te Bolsward Bevelhebber zijnde, verliet hij die stad, en nam de vlugt,
toen de zaken van den Prins van Oranje aldaar, door
tweespalt, slecht beleid en verraderij, begonnen te verloopen. Later werd hij lid van de Staten Generaal. Hij
schreef een gezegde van Isocrates in het Album, den
2 Mei 1607,
Henricus de Veno, de Veen of van der Veen, zoo
als hij zelf op onderscheiden wijze schreef. Hij was een
zoon van Laurens de Veen, Secretaris van de stad Leeuwarden en Schepen aldaar, en legde zich zoo zeer op de
studiën toe, dat hij in drie vakken promoveerde, namelijk
in de regten, in de medicijnen en in de philosophie. Advocaat bij het Hof van Friesland zijnde, werd hij in 1601
tot Hoogleeraar in de Ethica en Physica te Franeker beroepen. Hij moet een ongemakkelijk man geweest zijn,
blijkens de menigvuldige oneenigheden met zijne collega's,
die tot zulk een uiterste liepen, dat hij van zijn ambt ontzet werd. Later echter bekwam hij eene nieuwe aanstelling, en bekleedde zijnen post tot het jaar 1613, toen hij
den 22 April overleed. Behalve eene Disputatio politica
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de MagistratUf Fran. 1606, zijn er geene werken van hem
voorhanden. Hij schreef in het Album, zonder dagteekening: Magne sacerdotum Themîdis Phœbique sororun*.
I Comes, et nostri sis memor alloquii, Tibi Cl. V. Suffride
a Saerda libenter scripsi H. de Veno, quem ego in academia Franekerensi summo cum honore, *L U. Doctorem
publice creatum fuisse summa cum admiratione moribus
inculpitum et indnstriam laboribus vitam tot annos transegisse scio et memoriæ causa liic fidem facio.
Laas van Glins, zoon van Taecke en His van Bootsma.
Volgens zijne onderteekening, eerst student en later in de
krijgsdienst (olim studiosus, nunc miles), Boven zijn wapen , een gouden klaver op rood veld, schreef hij: Nunquam stygias fertur ad umbras inclyta virtus. Hij was
contubernaal van Saarda aan de Academie, en sneuvelde
in den oorlog.
Erasmus Andreas Gryph, eenige zoon van Ofke Gryph,
Grietman van Utingeradeel, en Jets Pieters. Hij schreef
in het Album: Fortuna nimium quem fovet stultum facit. —
Cnm fueris felix mnltos numerabis amicos
Tempora si fuerint nubila, solus eris. —
Qnand 1'homme a de biens on Ie suit
Et n'ayant plus rien on Ie fuit.

En dan nog bijna de zelfde spreuk in het Italiaansch en
Spaansch. Gryph schijnt niet slechts een geletterd persoon , maar tevens een liefhebber van de teekenkunde
geweest te zijn, want hij doet zijne inscriptie vergezeld
gaan van eene allegorische voorstelling, vertoonende een
deftig gekleed man met ongedekten hoofde, eene lauwerkrans in de hand houdende, staande op het boveneinde
van eene schuins liggende plank, aan welks benedeneinde
eene naakte figuur, denkelijk de fortuin, met roode vleugeltjes aan de voeten, en eene roode sluijer boven liet
ï, geplaatst is. De plank rust op een zeegedrogt (een
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walvisch of dergelijk beest), zwemmende in eene onstuimige zee, in liet verschiet ziet men bergen of rotsen.
Onder staat Dom. Clariss. Suffrid. A. Sarda. J. XL D.
in amicitiæ fsymbolum
pinxi franecræ 10 May 1607.
Erasmus Andreas Gryph.
Sebastiaan van Pruyssen, in 1615 Substituut Griffier bij
het Hof van Friesland, 1616 Secretaris van de stad Leeuwarden , 1626 Griffier bij, en 1639 Raad in genoemd Hof
en Curator van de Franeker Academie. Hij gaf eene afteekening van zijn wapen, in vieren gedeeld, boven: een
gouden ster op blaauw, en drie gouden korensclioven
(twee en een) ook op blaauw, onder: drie gelijke schoven
op gelijk veld, en vier gouden banden op rood; en voegde
daarbij de spreuk uit Plautus in Truc: Ubi amici, ibidem
opes. Hij onderschreef zich: Sebastianus a Pruyssen, J.
U. D., zonder dagteekening. In ]640 overleed hij.
Joannes Nys, even als de vorige, Raadsheer in het Hof
van Friesland, en Curator van de Academie te Franeker.
Ook hij bezorgde een afbeeldsel van zijn wapen, vertoonende een geharnaste ridder met eene lans in de hand,
op een goud veld. Hij schreef in den 6 November 1606,
met de spreuk: Spes mea Christus,
Franciscus Austrophorus (mij geheel onbekend), die eene
oningevulde schilderij-lijst plaatst, en daar boven schrijft:
Posuit Franciscus Austophorus fri. D. Suffrido Scipiadi
Saarda, J. IL D., A°. 1607 , 6 cal. may. Saarda zelf
voegt op de volgende bladzijde daar eene dergelijke lijst
bij, en schrijft onder beide de woorden: Sic addo ad Francisci Austrophori picturam calamo scriptoris factam, met
een Latijnsch gedicht van twaalf' regels*
Johannes Henricus Blomendall gaf dit vers:
Si vitare voles acerba quædam
Et graves animi cavere morsus
Sfulli te facies nimis sodalem
GaudeMs minus et minus dolobis.
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En: Nosce te ipsum. Hij is mij overigens nergens voorgekomen.
Abbe van Glins, of, volgens zijne eigene onderteekening,
Abelus a Glins, jonger broeder van Laas, hier boven
genoemd, gaf een kreupel Nederduitsch vers, van den
volgenden inhoud:
Helpt Godt ist imers daghe
Heb ik gheslapen dus langh
Hoe cranck is s mensclis behage
Hoe ydel sin aenfang
I/uy spruet hy om doch ta formeren
Soo rasch dit leven lyt
Maar ick wil mj gaen keeren
Tot min haaven t is meer dan tyt.

En: Canto post inflatum subinde, cornu reunda. Altyt
vuyt Godt. Anno Domini 1607.
Behalve de bovengenoemde schreven nog in het Album,
de Franeker Predikanten Kudolphus Artopeus, 2 Mei 1607,
en Henricus Beylanus, op den zelfden dag, met de zinspreuk: Disce vivere, disce mori. — Jacobus a Ghemmenich, 1 Mei 1607. — Bonethis ab Herbranda, van
Buitenpost, met zijn wapen: zwarte arend op goud, zilveren roos op blaauw en drie gouden streepen (perpendiculair) op rood. — Aemelius Trebutius, van Bolsward. —
Arnoldus Grevingius van Kleef.— Focke en Hessel Aysma, zonen van Hotse en Lolck Aysma. Zij gaven beide
hun wapen, een roode klimmende leeuw op goud, en de
laatste voegde er de spreuk bij: Dulce et decorum est pro
patria mori, — Johannes Petri Hichtumannus, of volgens
zijne eigene onderteekening, Johan von Hichtum, anno
1605, Predikant te Ytens, en later te Ysbrechtum cum
ann., gedemitteerd in 1609. — Regnerus Barels, die in
navolging van Paulus schreef: Sapienter et juste et pie,
en daarbij voegde:
Haec tria perpetuo meditare adverbia Paulî
Haec tibi sint vitse regula certa tuæ.
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JP© STMUMUS.

(Vervolg van deel II, blz. 208, Tweede Reeks.)
»S>S cg»««*<

Jtsommels, plotseling, geheel onverwacht. It kaam mij
hommels oer, het kwam mij geheel onverwacht over, het
verraste mij. It giet ir hommels trocli, het gaat daar zeer
verward en in het wilde door. Nog is mij hommels opgegeven in de beteekenis van toornig, driftig; dus in de
spreekwijze: men soe ir hommels om wirde, men zou er
razend om worden. In dien zin zegt men ook: men soe
hagels wirde, men zou woedend boos worden. Hagels,
hagelje, gehagel, zijn bekende woorden; en hagelje, het
frequentatyf van hagghjen, twisten, als Friesch door Kiliaan
opgegeven, wordt nog heden in den zin van luid en driftig twisten gebezigd. It is wol hagels zegt men voor, het
is wel wanhopig , ten uiterste mis en verkeerd. Gehagel
is dus een twistend gesprek s met minder of meerder hevigheid gevoerd. Zoude hachje, een opsnijder, een die
I I . N- K18
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veel twist en rusie maakt, daar ook niet aan verwant zijn?
De woordvorin in hommels en liagels is de zelfde als in
ijlings, ruggelings, averegts, enz. Hommels kan het best
verklaard worden uit het oud-Friesche homelia, vernielen,
uitscheuren, b. v. den baard, iemand de kleederen van
het lijf' scheuren in eene vechtpartij, enz.
Hompe, een zeer groot stuk, vleesch, brood, spek, b, v.
In die beteekenis vinden wij ook dit woord bij Kiliaan,
Hompen geeft Kiliaan op in den zin van de uiterste deelen
ergens van afsnijden.
Hompe , kreupel, lompend, aan het eene been trekkend,
gaan, Hompe in lompe 5 zulk eenen gang hebben, wegens
eene wonde aan het been, of om eenige andere oorzaak.
In het Schotsen is to hamp, stotteren, stameren, in de
spraak. Stompe gebruiken wij ook zoo in in hompele-stomp,
iemand, die zoodanigen gang heeft. Stompe is het Engelsehe to stumble, een trippelenden gang hebben: zoo als wij
trippelje in hippelje ook bezigen. Stumble is de frequentative vorm van stompe, gelijk wij ook den frequentativen
vorm, hompelje, van hompe gebruiken. Ons lompe is in
het Engelsen to limp, eenen lammen gang hebben.
Ilomp is een stoot, b, v. met den elleboog, een in beteekenis met pomp en stomp, Hij joech Mm in tige homp
in stomp , hij gaf hem een zwaren stoot.
Honk, in tik in honk bortje, of ook wel krijbortje, een
kinderspel, elders, meen ik, krijgertje spelen genoemd.
Men heeft dan een kind, hetwelk de andere naar een
zeker en bepaald doel 9 b, v., wel eens in het vroegere,
de kerkedeur, moet naloopen, om er een uit te krijgen
en een tik te geven, voordat dit honk bereikt en aangeroerd heeft. Zulk een overmeesterd en getikt kind moet
dan de opvolger van het vroegere, in het naloopen en
Jcrijen, vatten, van een uit den hoop, worden. Zoo lang
dit niet gelukt, blijft de vervolger aan. Honk is hier huis,
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vergelijk het later volgende hulke: zoo zegt men nog: hij
is bij honk, als iemand bij huis is. Dit kinderspel is mogelijk nog eene flaauwe voorstelling en navolging van de
roof- en strooptogten onzer vaderen, die voor hen ook een
spel waren. Hunne krijgszuchtige levenswijze zien wij hierin
nabootsen, en wel zoo, dat huis en kerk als veilige en
heilige schuilplaatsen daarin voorgesteld en geëerbiedigd
worden door de vervolgers, wanneer de vervolgde zijne woning, of de geheiligde verblijfplaats van God, bereikt heeft.
De kinderspelen verdienen veel meer onderzoek en onpartijdiger beoordeeling, dan hen tot hiertoe in ons land
te beurte vielen.
Honke, eene benaming van teederheid waarmede men
een meisje aanspreekt: myn honke is zoo ten naasten bij
het zelfde als mijn hartje. In het Schotsen is hyne, een
persoon, een jong mensch; in het Deensch is hun het
vrouwl. voornaamw. zij; in het Zweedsch is hona het wijfje
der dieren. De verkleinende vorm in honke drukt, zoo
als meermalen, liefkozing uit.
Iionturn, in de spreekwijze, it is in hontum in ein, het
het is een zeer lang end, van een weg, of pad, gesproken. Ik houd het er voor, dat hontum zooveel als hondsch,
gelijk een hond, beteekent: de woordvorm is dan de zelfde
als in hansum, ligt in de behandeling, broeksum, dat zich
gemakkelijk laat gebruiken, streksum, dat lang strekt, of
dient, saadsum, voedzaam eten, en vele andere meer.
Hoen, hond, is een scheldwoord, zoowel in het Friescli
als in andere taaltakken van den Germaanschen stam. Sa
gierich as in hoen, zoo gierig als een hond. Ondogense
hont, datste biste l zegt men tegen een jonge, als hij iets
ondeugends heeft uitgevoerd; ondeugende hond, dat gij zijt!
Hoenje is zooveel als er woest toegaan, met vechten en
slaan, onder anderen: it sil der for Mm hoenje, het zal
daar voor hem op zijn honds doorgaan, hij zal daar een
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pak slagen opdoen. Als een spreekwoord zegt men bij
ons wel: it komt f en it hoenne-winskjen net, datte keallen
stearre, het komt niet van het wenschen der honden , dat
de kalvers sterven; waarvan de zin is: het hangt niet van
de wenschen der afgunstigen, of der gierigaards, af, dat
de onnoozelen in het ongeluk storten, ter verrijking van
de eersten. Sterven de kalvers, dan kunnen de honden
zooveel te overvloediger soepe, karnemelk, der kalveren
voedsel, te drinken krijgen.
De oorsprong van deze toepassing van de woorden hoen,
hontum enz,, op zoodanige slechte menschen en lange wegen, is te vinden in de rol, welke de honden in het bijgeloof onzer heidensche voorvaderen speelden. Het moge
onzeker zijn, welke die rol bepaaldelijk was, buiten de
opgegevene spreekwijze echter, pleit ook het nog levend
bijgeloof, dat het blaffen van honden onder de voorteekenen van iemands dood behoort, er voor, dat deze dieren
in de mythologie onzer vaderen hunne plaats besloegen.
Door de invoering van het Christendom alhier en zijne
vermenging met het Heidendom, kwam nu dit tegenwoordig trouwe huisdier in dien kwaden reuk. En de vereeniging van de denkbeelden hond en duivel, zoo als in
heihond, hechtte verder zoo zeer natuurlijk aan het begrip
van hond, de voorstelling van iets, dat slecht, zeer lang
en ook zeer lomp is, b. v. hij waard der tige hoensk bejegene, hij werd daar zeer honds behandeld, of eigenlijk,
men sprak hem hoogst onbescheiden toe: bejegenjen is toch
bij ons zoo veel als iemand bescheid geven, goed of kwaad,
goe of quea.

Laat mij ten sîotte er nog dit eene proefje van heidenschchristelijk bijgeloof, van den hond ontleend, en dat nog
onder ons en ook elders bestaat, bijvoegen. Men gelooft,
dat het haar van een hond , die iemand gebeten heeft, tot
asch verbrand en op de wonde gelegd, deze geneest.
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Van daar het rijmpje:
Het haar van don hond
Geneest de wond.

Hoofbledden, hoef bladen, tussilago. Een onkruid , zoo
misschien genaamd om den vorm zijner groote ronde bladen , die eenigzins op het onderste eenes paardenhoef^
gelijkt.
Horje, hooren, in liet gebruik zoo hooren, dat men aan
hetgene men hoort, gehoorzaamt. JTarkje is in het gebruik,
luisteren, héére, of hearre, ook nog wel eens herise, liet
gewone hooren; en horje, zoo als opgegeven is: zoo zegt
men: hor ris, hoor eens hier; hij wol net nei Mm horje s
hij wil niet naar hem hooren
Horwal, in de Biermen, bij ons slatwal, de modder,
welke uit de sloten gegraven, op den wal geworpen ea
later over het land gereden wordt. Deze modder heet om
zijne kleur blauwmodder, blaauwe modder, in tegenstelling
van swarte modder, zwarte, of teelaarde, Men zegt van
iemand, die begraven is: hij is ynne swarte modder, hij is
begraven, waardoor tevens eene toespeling gemaakt wordt
op de donkerheid des grafs. Oerhorje is in de genoemde
streek, bij Harlingen, zooveel als dien modder over de
einden van het land smijten. Hor is hier de wortel, een
met oer, in het Friesch reade knip, roode knipaarde.
Hotte, hôtstien, ook wel ivette, weistien, eene soort van
grijsachtig, smalle, steen, welke men bezigt, om de seine,
de zeissen, en sichte, een kleinere zeissen, en zoo verder,
er mede aan te zetten, of te scherpen. Wanneer men
weet, hoe de Engelschen hun whet, wetten , uitspreken ,
namenlijk ten naasten bij als hoeët, dan kan men het begrijpen , hoe hotte en wette een en het zelfde woord kunnen
zijn. Wetten is bij ons ook in gebruik in de beteekenïs
van lang, met die beweging, als of men over de sloot
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springen zoude, er voor te blijven staan, omdat men er
niet over durft. Wat slieste der te wetten ? wat staat gij
daar, wel heen en weer bewegende, te dralen, roept zoo
de eene jonge den andere toe, als zij oan 't sleatje springen
binne, of zich vermaken met over de sloten te springen.
Huf, slagen; huf Terije, slagen krijgen. Suf je, slaan: ir
op hufje, er op slaan. Jamieson geeft in zijn Dictionary
hufud op in de beteekenis van a stroke on the head, een
slag op het hoofd. Ook wij gebruiken strike in den zin
van slaan.
Hulde, gunst, genegenheid , vriendschap. De hulde ynhawwe bij immen, de genegenheid van iemand inhebben,.
bezitten. Zoo ook de hulde opsisses (iemand) de vriendschap opzeggen , of die afbreken: verder de hulde ynhâde,
de genegenheid inhouden, zich daarin staande houden. Ter
verklaring van dit woord, vergelijke men de spreekwijze:
houw in trouw wœse, waarin houw, vasthoudend, in een
overdragtigen zin, verwant is aan ons hulde. Hilden, holden , houden, in de beteekenis van folie f en immen hâde,
veel van iemand houden, of met hem op hebben, zullen
wel de bron zijn , waaruit hulde is voortgekomen.
Hulhe, eene woning van eene slechtere soort. Huik,
een soort van schip: de lands huik, een soort van oorlogschip, dat voor de omwenteling van 1795 tot wachtschip,
of wadlegger, diende, en op de Wadden in de lucht gevlogen is. In het oud-Zweedsch is holle een schip, tot
vervoer van goederen gebruikt, holka, hol maken, uithollen ; houk is in het Schotsch een groot schip.
Hulp, eene waterlossing. Zoo hebben wij in Westdongeradeel onder anderen de âde hulp, de oude waterlossing.
In het Angelsaksisch is hole een ader, zoo als wij ook nog
de mone-ier, zeggen, de molen-ader, of het water s dat
onmiddelijk in den bak, of' kom van den watermolen loopt:
liolk is in den zelfden taaltak eene gracht,, ook een holte.
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-Hummelinch, hummel, hummeltje, een schraal, achterlijk,
kind of jong van een dier. Hummel, als bijvoegelijk naamwoord, achterlijk, teer, door ziekte, of andere oorzaken.
In het Schotscli is hummel een dier, dat zijne hoorneen
misL Wij hebben ook in de beteekenis van hummelinch
het woord skroeije, een mager en ziekelijk kind, ook wel
een lam. Jamieson geeft als Schotsen op het woord sJcrae,
een mager en teeder persoon. De grondbeteekenis van
hummel, enz., zal wel die van verminkt zijn, van het oudïriesche homelia, dat ook verminken beîeekent, waarvan
wij nog een overblijfsel hebben in het zamengestelde werkwoord behimmelje, immen, iemand met een dragt slagen,
ook wel met snijden, mishandelen, waaruit zoo ligt verminking volgt, Skroetje mag wel oorspronkelijk een kleine
en kwade elf, of huisgeest, zijn. Men vergelijke Grimm,
Deutsche mythologie, Seite 270, 271. In het Angelsaksisch
is scritta, Engelsen scrat, eene hermaphrodyt: in het I J s landsch is skratte, of shratti, een kwade geest, De overgang der beteekenis in het woord skroetje van die van
eenen kwaden huisgeest tot die van een teeder, sukkelend , kind kunnen wij verklaren uit het geloof onzer heidensche vaderen, dat zoodanig kind door eenen dergelijken
huisgeest bezeten , of in dien ziekelijken toestand gebragt
was, en gehouden werd. Op zulk eene, voor ons bijgeloovige, wijze verklaarden zij toch den oorsprong der ziekten in het algemeen , en kozen, in overeenstemming met
die verklaring, hunne geneesmiddelen. Veel te weinig
wordt dit door hen, die over de vroegere tijden, de menschen, die daarin leefden, en hunne denkbeelden, gewoonten en zeden, schrijven en oordeelen, in het ooggehouden.
Tluuchje (in), een schraal, ongewoon klein en achterlijk
kind, persoon; een dus in beteekenis met hummel, hummeltje. HuucJije is mij in zijnen oorsprong donker. Men
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zoude de gissing kunnen wagen, dat het verwant is aan
het Angelsaksische hugu, een weinig: of anders zoude men
liet kunnen ophelderen door het Angelsaksische heg in
hegtys, eene tooverheks, hœges, het zelfde, en ons huich,
in huichelaar, guichelaar, bedrieger, in den zin van toovenaar: zoodat huuchje, een betooverd , door tooverij achterlijk kind, zoude zijn.
Huul, de buitenste peulen van zekere vruchten, vooral
van het koolzaad. Van boonen, erwten en andere peulvruchten , noemen wij die peulen scMlen, schillen. Huul
is verwant aan hullen, bedekken , hulle, hoofddeksel, in
het oud-Nederduitsch.
Huusje, laten huizen , doen timmeren , of bouwen 9 bij
ons, en niet, zoo als in het Nederduitsch, huizen, wonen.
Huusk, veel in huis zich ophoudende, aan huis als gebonden. Ook hij is der tige, wakker, huusk, hij komt daar
zeer veel, is e r , als het ware, te huis, zoo eigen , als of
het in zijn huis was.
Huutje, het bouwland in den herfst omploegen en het
dan in het voorjaar, zonder het op nieuw te ploegen, bezaaijen, met het alleen te beëggen. Welke is nu de grondbeteekems van dit woord ? Waarschijnlijk wel die van
iets in der haast en zoo slordig doen, hier het land bearbeiden, met er alleen de vrucht in den herfst af te halen
en het dan zoo liggen te laten. Zulk huutjen mag in
vroeger tijd, toen de landbouw hier in zijne geboorte was,
wel een bewijs van slof- en slordigheid geweest zijn, Later,
bij meerdere ontwikkeling van dat bedrijf, leerde men het
inzien, dat die handelwijze ook wel eens, op zekere gronden , en bij dit of dat weder, nuttig konde zijn. Hudern
is in Beijeren iets met spoed en dus op eene gebrekkige
wijze doen 5 ook in een zeker gedeelte van dat land, het
gras met den wortel uit den akker scheuren en er de
aarde afschudden: aushudern, een stuk land van het on-
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kruid zuiveren. To huddle is in het Engelsen ook met
geweld eenig stuk werk verrigten. Kiliaan heeft hoetelen
in de beteekenis van iets met traagheid, slofheid, op eene
gebrekkige wijze, doen: hoeteler is bij hem een onbekwaam
man in zijn bedrijf, een ongeschikt werkman, ook een
nietswaardig mensch. Weet iemand van huutjen eene betere verklaring te geven, zulks zal mij aangenaam zijn,
Hymje, zeer snel uit- en inademen, zoo wel wegens
vermoeidheid, als uit aamborstigheid, Kiliaan geeft Mmmen en himen in de zelfde beteekenis, als Saksisch op»
Hijgen is het algemeen Nederlandsche woord voor ons
hymje, die beide echter door lettervervorming uit een
wortel zijn opgeschoten; welke wortel gevonden wordt in
de eerste lettergreep van het zoo even genoemde aamborstigheid aam: ame en aamje, adem en ademen, zijn nog
niet geheel in het Friesch uitgestorven.
BynJce, paardtje: in den verkleinenden vorm van hynst,
paard, in het vroegere, en niet enkel zoo als nu bij ons
hengst. In het volgende kinderdeuntje treft men hynke aan;
Hoai , hoai , hynke !
Nei Ljouioirt om in sehynhe ,
Nei Snits om in loite brea,
Dan jeie wij al uus hoai, hoai, hynlces dea,
Op ien san lytsen poaiman nei; (of, op ien nei, op twa nei)
Der jeie wij dan fier mei wei,
Fen Ljouwirt oaf nei Tzjom,
In dan heer' wij werom.

Dat is :
Voort, voort, paardtje!
Naar Leeuwarden om een ham (te halen, of te koopeu),
Naar Sneek om een wit brood,
Dan jagen wij alle oaze suel (loopende) paardtjes dood,
Op een zoo klein veulentje na (of, op een na, op twee na,);
Daar jagen wij dan ver met weg ,
Van. Leeuwarden af naar Tjum,
En dan keer' wij weerom.
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Dit kinderdeuntje, wiens geest en doel voor mij over
het geheel donker zijn , wordt door vader of moeder met
het kind op de knie, die op en neder bewogen wordt, om
de beweging van een loopend paard na te bootsen , gezongen. Het staat echter bij mij vast, dat liet ontleend is.
uit de vroegere levenswijze en maatschappelijken toestand
onzer vaderen, en daarin zijne geheele verklaring vindt.
Ik kan echter die verklaring niet geven, en vestig dus de
aandacht van hen. hierop, die onzer vaderen manier van
leven, beter dan ik, tot in de geringste huishoudelijke bijzonderheden kennen. Alleen geef ik eene bloote opheldering van een en ander woord, dat hier voorkomt, en
een eigenaardigen vorm heeft.
Hoai, voort! snel! kan verwant zijn aan het Beijersche
hâuen, snel loopen, zich hard bewegen. Hau, Schimmel,
hau! loop, schimmel loop! hoorde Schmeller eens bij
eene harddraverij een landman roepen, die gewed had,
dat dit paard den prijs zoude winnen. Het verschil deiklinkers in hoai en hau is niet grooter dan in ons kooien
en liet Nederlandsclie kaauwen. Hui! hui! roept men
bij ons nog wel menschen en dieren t o e , om ze van
eene plaats te verdrijven, welke wij door willen gaan, of
rijden.
Hynlce is een verkleinende vorm, gelijk gezegd is , zoo
als fanke van faam, meid, maagd, kouke van kou, schiepke
van schiep , enz., welke nog alle tot hynke toe , meen ik,
in de kinderspraak, bij ons leven.
Schynke is als woordvorm een met schonk, Schotsen schan/c,
been; maar in de toegepaste beteekenis ham, het been
boven de knie tot de heup, de dij met haar vleesch en
verdere bekleeding, zoo als ons schonk het been is met
zijne bekleedsels van de knie tot den voet, als men op de
toepassing van dien vorm ziet. Het Nederlandsche schenkel, scheenbeen, en het Hoogduitsche Schinken, ons Friesch
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\e, het dijbeen, de dij, de ham, maken dit
nog duidelijker.
Wite brea, brood, dat gemaakt is van wytnoat, wit graan»,
in onderscheiding van roggen-brea, brood uit rogge gemaakt , en, zoo als men weet, van eene donker bruine
kleur, van de Franschen daarom du pain noir, zwart brood,
geheeten. Wytnoat is in het gebruik alle wit graan, in
onderscheiding van boonen en erwten: wite brea bezigt
men thans meer bepaald voor weiten brood, gelijk weit,
bij ons weet uitgesproken, het Nederlandsche tarwe, ook
verwant is aan wyt, wit, zoo als blijkt uit het Hoogduitsche
weiss, het zelfde s ons witten, of wite, boalle, bolle, rond
brood, van weit. Om de bijzondere witheid van het meel
zal men de tarwe dus weet, weit, in het Hoogduitsch
Weitzen, genoemd hebben, nadat zij hier in gebruik gekomen was; ofschoon het tevens waar kan zijn, dat onze
voorouders vroeger ook wel brood van haver- en garstenmeel gebruikt hebben. Heal in heale boalle, half en half
rond brood, is half uit weiten- half uit roggenmeel zamengesteld. Men vergunne mij hier nog op te merken, dat
wij in het kruis, gemaakt over de kruuske-boallen, ronde
brooden met een kruis er op den bovenkant over, nog
een overblijfsel aantreffen van het godsdienstig geloof onzer
vaderen, om door dat gewijd teeken dit brood te heiligens
en zoo het gebruik van dit voedsel, bij meer plegtige gelegenheden , met de godsdienst te verbinden. Even als
wij daarvan ook, hoewel flaauwer, sporen vinden in de
voorletters van hun naam, door de bakkers rm nog boven
op de roggenbrooden ingedrukt, waarvoor vroeger een
kruis, of ander heilig teeken, ter wijding van het brood,
zal gebezigd zijn geworden.
Poaiman, veulentje : poike is het zelfde. Met poai ! poai !
roept men een veulen tot zich. Poaiman zal, én in oorsprong én in vorm, wel een zijn met ons boekeman 5 jonge,
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EngeJsch boy, ook bij ons nog gebruikelijk in de spreekwijze : boai is baas, liet kind is meester, de ouders en de
ouden staan onder de kinders en de jongeren. Boai, poai,
boeke, kan men misschien verklaren uit den Sanskritschen
wortel bhu, Grieksch (SusiV, telen, wassen, of ontstaan,
geboren worden, enz.: boai, enz., is dan zoo veel als liet
geteelde s geborene kind. Ik erken het, dat deze verklaring uit de verte gehaald i s , maar ik kon nader bij geene
vinden. Kan iemand dit, dan merke hij de hier gegevene
als vervallen aan.
In het zamengestelde boelceman en poaiman zal man wel
het gewone man zijn s in eene min of meer vleijende en
streelende beteekenis, zoo als moeders ook mantje en kereltje
tegen hare kinderen gebruiken. Men bedenke hierbij, in
welke hooge achting het paard als strijdros eens bij onze.
heidensche voorouders stond, om liet gelieele kinder-deuntje
te beter te verstaan,
Hynste-blom, paardebloem, taraæacum. Mogelijk is deze
plant zoo genaamd, omdat de paarden haar niet gaarne,
of in het geheel niet, eten.
Hynstich, blijken dragende, dat er paarden in geweest
zijn. Aldus wordt een stuk greid- of weidland genoemd,
waar men vele plekken, welig met gras- en andere planten begroeid, aantreft, op welke de paarden hunne uitwerpselen hebben laten vallen, en daarom die planten
lieten staan.
Ilysbien (It) is in de varkens, zoover ik dit uit den
mond van slagters heb kunnen opmaken, zooveel als liet
henpbeen, waarvan er twee, naar men mij berigt, in elk
varken gevonden worden. Waarom wordt in dit zamengesteld woord bien, been, en niet bonhe gebezigd ? Men
gebruikt anders bij ons meel' bonhe dan bien, hoezeer dit
laatste even goed Friesch, en misschien even oud is als
bonhe. Ligt de reden daarvan ook in liet eerste lid der
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zamenstelling hys, wegens de assimilatie der klanken, y
en ie f Of bestaat hier eene andere reden voor? Ik beslis
niet. Wat is hier verder de afleiding en beteekenis van hys?
Staan de Angelsaksische woorden , liyse, man , hyse-cild,
mannelijk kind, hyssa, hysse, ook man en een jongeling,
wiens stem, bij zijn overgang in de manbaarheid, grof
en zwaar i s , met ons hys in verwantschap ? Zoude dan
hysbien ook het been der manbaarheid, dat met het werk
der voortteling in naauwe betrekking staat, kunnen beteekenen ?
Hyse , uitvoeren, doen, zoo als iets opheffen , dragen ,
trekken 3 optrekken, ophalen, b. v. een gewigt, enz. Ook
overdragtig, in den zin van ergens doorkomen. Zoo zegt
men van een zieke: hy sü it wol hyse, hij zal de ziekte
wel te boven komen; it net hyse kinne, in de ziekte bezwijken. Ik hys , hyste, hyst, hyse.
IJysp! hiermede lokt en roept men de eenden tot zich.
Ook zegt men wel hyspen voor einen, eenden. Heeft hysp,
nu in een uitroep tot de eenden veranderd, oorspronkelijk
ook de beteekenis van eend ? Zoo j a , hangt dan dit ons
hysp ook zamen met het Angelsaksisch hase, schor, raauw,
van stem, ons heas; zoodat dan de eend dus naar de
schorheid, heeschheid en raauwheid, harer stem zoude
genoemd zijn? Natuurlijk hebben de verschillende geluiden der dieren eene voorname rol gespeeld in hunne benoeming.
Hytje, heet worden en heet maken. De werkwoorden,
die eene werking uitdrukken, welke niet, en die er eene
te kennen geven, welke a l , op iemand, of' iets , anders
overgaat, duiden toch beide eene werking aan. En waar
gewerkt wordt, moet toch ook iets zijn, waarop gewerkt,
of wat bewerkt, wordt. Eyt, of hjit, is als bijvoegelijk
naamwoord ook vurig, driftig s van aard, in zijn werk,
en wordt ook wel van vurige paarden gebezigd,
Hytte,
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hjitte, hyttens, hytme, zijn bij ons de onderscheidene vormen van het zelfstandig naamwoord hitte,
Hyzje, hizje, kusje, of huuzje, een hond op iemand aanhitsen ; ook wel den eenen jongen, of volwassenen, tot
vechten, twisten, enz. aanzetten. Een klank nabootsend
woord, van Mz, huz enz., ook nog bestaande in hussa !
{Het vervolg hierna.)
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OVER

HANDMERKEN IN FRIESLAND,
DOOK

V. R. DIJK8TRA0).
—>»»»•§•«««<—

JtLet is genoegzaam bekend, dat in vroegeren tijd, tot
in de 17de, en zelfs in de 18de eeuw, de schrijfkunst,
(1) Toen ik den 12 Maart 1857 dit stukje, in eene winteravondvergadering van het Eriesch Genootschap voorlas , hoopte ik daardoor ook
anderen tot nader onderzoek op te wekken, om vervolgens, aan professor
Homeyers verzoek, tot mededeeling in Wolfs Zeüschri/t, uitgedrukt, te
voldoen. Die hoop is niet ijdel geweest. Van verschillende kanten heb
ik aanwijzingen en mededeelingen ontvangen, en daaronder ook, dat
reeds 3ST. Westendorp, in zijne Verhandeling over het oud runisch letterschrift, en de ontdekte sporen van hetzelve in ons land, onder die sporen

juist de door mij behandelde merken verstond. Bij die verhandeling,
te vinden in de werken van de maatschappij van nederlandsche letterkunde te Leiden, dl. III, voegde Westendorp eene plaat, met 25 teekens te Appingadam , 1 te Losdorp, 3 te Zijldijk, en 10 te Loppersum
gevonden, welk getal H. W. Tydeman met nog 8 uit Enkhuizen, vermeerderde. Al die merken zijn in cirkels gesloten, terwijl ik in Friesland zoodanige insluiting slechts bij een (uit Kollum) vond. Ik voeg
hier de volgende merkwaardige woorden van Westendorp (blz. 150) nog
bij: „ Toen ik," zegt h\j, „ in jongere jaren, te Sebaldeburen stond,
„ werd ik dikwijls, dewijl slechts weinige lieden toenmaals in Wester„ deel-Langewold konden schrijven, geroepen en verzocht, om het merk
„ te bevestigen, hetwelk iemand in plaats zijner handteekening, onder
„ eenigorlei verbindtenis trok. Voormaals had ik aan den Eemskant
„ opgemerkt, dat men, in dit geval, een gewoon kruis teokende; maar
,, hier bespeurde ik, dat nog het voormalig heidensch kruis daartoe
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vooral ten platten lande, verre van algemeen was. Uit de
boeken van kerkelijke en burgerlijke administratiën, thans
veelal nog op de secretariën der gemeenten aanwezig, blijkt
het overvloedig, dat het meermalen voorviel, hoe bij het
sluiten eener overeenkomst, het opnemen eener rekening,
het overdragen van eenig beheer, een der betrokkene personen, die kunst zelfs in zoover niet deelachtig was, dat
hij zijnen naam kon schrijven. Soms werd, vooral in lateren tijd, dan door den onderteekenaar een kruisje ten
teeken gesteld, en de notaris, predikant, of ander bevoegd persoon, in wiens tegenwoordigheid de handeling
geschiedde, schreef daarbij: » dit is het eigen gezette merk
» van N. N." Maar veeltijds vindt men in vroegeren tijd,
bij voorbeeld in de 17de eeuw, in plaats van een kruisje,
een zeker teeken, meestal uit eene figuur van weinige
regte lijnen bestaande, welk teeken dan bij de omschrijving
m e r k o f h a n d m e r k genoemd wordt.
In den eersten opslag zou men er ligt toe komen, het
daarvoor te houden, dat de menschen, die van deze teekens gebruik moesten maken, door verwaarloosde opvoeding of lageren stand, in beschaving bij hunne tijdgenooten
waren ten achter gebleven. Somtijds moge dat zoo zijn,
maar geenszins schijnt dat altijd het geval te wezen, omdat
zoodanige teekens ook nevens de geschreven naamteekening
voorkomen, even als de adelijke wapens op de zegels.
Zoo ontdekt men ze ook op vele grafsteenen, die althans
van zekeren welvaart der overledenen getuigden. Zelfs
ziet men ze als heraldische figuren in de wapens van
eigenerfden.

„ moest dienon. Doch bovendien was ik er getuige van, dat men dik„ "wijls met cene ontzettende moeite, en onder niet geringe voorbereidsels,

„, overging tot het maken van eenig ander merk, afwijkende van cle
... beide voornoemde kruissen, iets waaraan ik niet gewoon was."'
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Die teekens, ten minste de laatsten, moesten eenige beteekenis, welke dan ook, gehad hebben, en ik giste dat
zij met elkaar in verband stonden. De overeenkomst van
hunne gedaante met het noordsche runenschrift, vooral
met de zoogenaamde b i n d e r u n e r , dat i s . verbondene
of zamengestelde runeteekens, viel mij daarenboven in liet
oog, en dit deed mij te meer denken, dat die teekens
zeker van hooge oudheid en vroeger meer algemeen gebruik moesten zijn.
Om tot eenige zekerheid te geraken, of mijn vermoeden
al dan niet gegrond was, verzamelde ik van tijd tot tijd
een aantal van die merken, vooral van grafsteenen, en uit
verschillende oorden van Friesland (2). Ik werd tevens
al spoedig gewaar, hetgeen trouwens ook vooraf wel te
denken was, dat het aanwezen dezer merken geenszins
binnen de grenzen van Friesland beperkt was. Dat echter
professor A. L. J. Michelsen reeds in 1837 bijzonder de
belangstelling van duitsche regtsgeleerden en oudheidkundigen daarvoor inriep, bleef mij tot voor korten tijd onbekend. In 1852 kwam er van professor Homeyer, te
Berlijn, eene verhandeling uit: über die Heimath nach
altdeutschen Recht, insbesondere über das Handgemal, en
dezelfde gaf in hetzelfde jaar een klein opstel in het
Zeitschrift für deutsohe Mythologie und Sittenkunde, von J .
W . Wolf, onder den titel: Die Ham- und Hofmarken. Hij
deelde daarbij eenige teekens mede, te vinden op landhoeven nabij Danzig, die, of zeer wel met de friesche
overeenkwamen, of zelfs daaraan geheel gelijk waren. Door
(2) Nr. 27—33 zijn gevonden op grafsteenen, nr. 27 te Kollmn,
nr. 28 te Holwerd, nr. 29 en 30 te Huizum, nr. 31 te Idsegahuizon,
nr. 32 te Grouw, nr. 33 to Kornjum, nr. 18—21 zijn handmerken uit
het kerkeboek van Bozum, in do 17de eeuw, nr. 22—26 uit het procuratieboek van Baarderadeel, uit dien zelfden tijd, nr. 34—38 te Kims
werd.

IL N, R.

19
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Homeyer daartoe aangespoord, vatte ook Michelsen dit
onderwerp weder op, en gaf eene verhandeling uit getiteld: Die Hausmarke. Eine germanistische Abhandlung. Jena
1853.
Tot mijn leedwezen heb ik de verhandeling van Homeyer,
über die Heimath, over wier voortreffelijkheid slechts ééne,
eene algemeene, stem schijnt te bestaan, niet magtig kunnen worden. Ik kan daarom slechts, gebruik makende
van de beide andere door mij genoemde stukken, de uitkomst van deze, in verband met mijn eigen onderzoek,
iets mededeelen tot opheldering van het bestaan en gebruik der genoemde teekens.
Wat nu het gebruik dezer teekens in den tegenwoordigen tijd in Friesland betreft, — van het buitenland spreken wij zoo dadelijk, — ik geloof dat dit in de laatste
jaren geheel verdwenen is, tenzij men het teekenen met
een kruisje daar onder wil rekenen. Maar toch is het
niet lang geleden, dat er bij de boterkoopers nog gebruik
van werd gemaakt. In 1843 althans waren er ten minste
nog drie, die er zich van bedienden, om de door hen
gekochte vaten met boter als hun eigendom te teekenen(3). Het kenmerken van de vaten met zoodanige merken noemt men, naar ik hoorde, met een eigenaardig
woord r i t s en (4).
Vroeger was dat gebruik zeker meer uitgebreid. Immers , art. 18, titel X I I I , van het vierde boek der sta(3) Volgens berigt van 31 Maart 1803, door den Heer S. ten Cate,
te Sneek, gezonden aan Jhr. M r - do Haan Hettcma, en door dozen aan
mij welwillend medegedeeld. Nr. 3 op hot bijgaande plaatje, was toen
ter tijd het merk van de Heeren Poppes, te Balk, nv. 4 van Ruurd Tjallings, nr. 5 van Klaas Gerrits de Groot, zijnde nr. 6—9 van onbekenden, en niet meer in gebruik.
(4) Ik houd dit r i t s e n voor het zelfde woord als het oud-noordsche r i s t a . A t r i s t a r u n a r ia de gewone uitdrukking voor r u n e n
s c h r ij v e n.
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tuten van Friesland (5), bepaalde: » Yeder Bakker zal,
» op elk Brood, een bezonder Teeken moeten zetten 9
» en gehouden zyn, het zelve Teeken, by het opneemen
» van de Proef, aan te geeven, ende te stellen in een
» Boek, het welke by de respective Gerechten, of de
» Keurmeesters zal worden bewaard, by poene van drie
» Caroli-gulden, t' elkens te verbeuren, waarvan de gei) rechte helfte zal koomen ten profite van 't Gerechte, en
» de andere helfte, ten profite van de Keurmeesters, en
» daar en booven, Arbitraale Correctie, na geleegentheid
» van zaaken." En het volgende artikel beveelt: » Niemand
» zal een andermans Teeken, ofte Merk, moogen Conter» faicten, by poene als vooren." Deze verordening schijnt
reeds vroeg te hebben bestaan, want op het stedelijk archief van Leeuwarden wordt nog het zoogenaamde bakkersboek bewaard, waarvan de Heer Archivarius Eekhoff
mij wel inzage geliefde te geven» Ik vond daar deze bakkersmerken van den jare 1542 af. Een honderdtal, loopende tot 1566, teekende ik af (6).
Eene dergelijke bepaling schijnt ook voor de goudsmeden gemaakt geweest te zijn, daar in dat zelfde boek, titel
X I , art. 14 5 bepaald wordt: » De voorsz, Goudsmeden
» zullen ook verpligt weezen, elk, een byzonder Teeken
» ofte Merk te hebben, waar meede zy al het Werk, by
» hun gemaakt, zullen teekenen ofte merken, beneffens
» het Merk van de Stad, ende het jaar, daar inne het
» Werk gemaakt is; en op dat hier inne geen frauden
» geschiede, en men altyd mach weeten, by welke Goud» smid eenig Werk gemaakt is, zullen de Goudsmeeden
» gehouden zyn, hun Teeken ofte Merk te brengen by
» den Oversten Keurmeester, om door dezelve op een koo«
(5)
(6)

Leeuw. 1770, blz 348.
Nr. 10—17 zijn uit het bedoelde boek genomen.
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» peren Plaat geslaagen te worden , by poene van vijftig
» Caroli guldens, te verbeuren by den geenen, die hier
» in gebreekig bevonden zal worden, van welk alles wel
» ende getrouwelyk te doen, de voorsz. Overste Keur» meester gehouden is, een behoorlyken Eed te doen, in
» handen van onzen Stadhouder en Gedeputeerden, die
» vvy daartoe Committeeren (7).
Ook de tinnegieters moesten zoodanig merk hebben, volgens titel JLlï, art. 5. » Alle Tinnegieters zullen gehou» den zyn, yeder stuk werk te merken met zoodanigen
* Merk, als het voor verkocht word, te weten, het En» gelscli Tin, met een Engel, het Fyn, of Eoos Tin,
>
j met een Koos, en het Keur, met het Wapen van de
» Stad, of Plaatze, daar het Werk gemaakt is, mitsgaders
» t' elkens, met het Merk van de Tinnegieter, die het
» Werk gemaakt heeft." Art. 6. » Alle Tinnegieters zul» len gehouden zyn, hun eigen Merk te drukken op den
» Proefplaat, dewelke onder de Keurmeester van het Tin
» berustende is."
Vergis ik mij niet, dan waren er onder de zwanemerken, waarvan boek IV, titel 6, artt. 3 en 13, spreekt, ook
soortgelijke merken.
Ziet daar, wat ik van het gebruik in Friesland, tot nu
kon te weten komen. Ik wil thans het spoor buitenlands vervolgen, om daarna tot de oude Friezen weder
te keeren.
Juist zoodanige teekens als waarvan ik in den beginne
sprak, meestal uit eenige regte lijnen gevormd, vindt men
in geheel Skandinavië, in de van germaansche volksstam(7) Te Leeuwarden is nog een gildebord aanwezig met de namen en
merken van een aantal zilversmeden. Die merken zijn echter meestal
aan elkaar verbonden voorletters van de namen, geene eigenlijke huisof handmerken. Het merk der goud- en zilversmeden wordt in 1520
vermeld in een placaat van Philips, aartshertog van Oostenrijk, graaf
van Holland. Zie Charterb., I I , 219, X , on 220, XIII.
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men bewoonde streken der kustlanden van de Oost- en
Noordzee, van Lijfland tot Flaanderen, in Thuringen aan
den Harz, enz. herder zuidwaarts worden ze zeldzamer (8).
Men onderscheidt daar de zoogenaamde steenhouwers
teekens (Steinmetszeichen), die meer zamengesteld zijn, van
eene andere soort, die, eenvoudiger, meer op onze friesche merken gelijkend, in Skandinavië b o l m æ r k e , bom æ r k e , in Duitschland H a u s m a r k e n genoemd worden.
Men vindt ze daar aan gebouwen en wel aan den dwarsbalk der huisdeur, of der hofpoort, aan gevels 3 in windwijzers enz., nog meer op grafsteenen, verder op kerkstoelen, oude kasten en dergelijk huisraad, in oude oorkonden
en stamboeken, als handmerk nevens de onderteekening,
of' in plaats van de drie kruisjes, welke zij , die niet kunnen schrijven, in plaats van hunne naamteekening plaatsen (9); eindelijk op zegels en zelfs in adelijke wapens,
b. v. dat van von Gagern (10). Op het noord-friesche
eiland Föhr, had in het laatst der vorige eeuw ieder huis
een eigen, bijzonder teeken, dat steeds aan liet huis bleef
behooren, en iederen bezitter van dat huis diende om zijn
hoornvee en schapen te kenmerken. Zoo hadden in
Angeln de hoeven hare huismerken, waarmede ook de
zakken en het akkergereedschap geteekend werd, en
waarvan zich de bewoners als naamteekening bedienden.
In Holstein teekent men nog het vee, dat in de gemeenschappelijke weide wordt gedreven, met het huismerk. Te Lubeck wordt het zwart- of grof brood s
met het aan de bakkershuizen eigene teeken gemerkt,
in de Vogtei Schönberg, de ploegijzers, op Ummans,
bij Rügen, en hier en daar in Thuringen en Franken,
(8) Homeyer, in "Wolfs Zeitschrift, I , 185.
(9) Vgl. M., 12.
(10) Homeyer, t. a. p., 5 3 , 1. 1., 187. Vgl. M.
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de korenzakken, met het teeken der verschillende eigenaren (11).
Sterker is nog het gebruik op Münchgut, bij Rügen,
waar, sedert menschen geheugen, niet slechts het merken
van losse goederen, b. v. het vischtuig, maar zelfs de
onderteekening der oorkonden met het huismerk voortduurt, en nog veel algemeener en ouder is het op Hiddensee, bij Rügen. Desgelijks heerscht ook die gewoonte
op eene levendige en uitgestrekte wijze op de boeren hofsteden van duitschen oorsprong bij Danzig en Elbing.
Wel dienen de hofmarken daar niet meer als handteekening; maar toch om het gereedschap en de paarden te
kenmerken, ten welken einde ook een brandijzer het merk
draagt(12). In Danzig zelf, waar het huismerk, tot in
het begin der 18de eeuw, voor alle burgerklassen als
handteekening voorkomt, drukt men nog op de eigendommen der afzonderlijke kerken, b. v. op de boeken, het
aan de kerk eigene teeken.
Uit dit alles blijkt duidelijk, dat het plaatsen van deze
teekens oorspronkelijk een eigendomsregt aanwees van hem,
die dit teeken voerde, op de voorwerpen, waarop het geplaatst was, of wel het teeken stelt den persoon voor, het
dient als handrnerk, tot naamteekening en wapen (13).
Aangaande den tijd, waarin deze teekens voorkomen,
geven de Zweedsche wetten der 13de eeuw, inlichting.
Zij komen daarin voor als teeken van het b o l , dat is
grondeigendom, hof, landgoed(14), afgescheiden van een
enkel persoonlijk gebruik. In Lubeck komen zij sedert
het einde der 13de eeuw voor in de zegels der burgers.
(11) Zie M., 5. Een mijner vrienden meent te weten, dat ook nog
in Groningcrland do korenzakken met een soortgelijk merk getcokend
worden.
(12) Homeyer, t. a. p., 188.
(13) Vgi. M., 12.
(14) Homeyer, t. a. p., 186,
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Doch hoogst merkwaardig is liet vinden van een zoodanig merk op een steen in een hunnebed in Ditlimarschen. Dat hunnebed was verborgen in een' heuvel van
opgeworpen aarde, omstreeks 230 voet in den omtrek, en
ongeveer 20 voet hoog, zoodat hij van buiten gezien uit
enkel aarde scheen te bestaan. Eerst bij ingraving ontdekte men de ingesloten steenmassa's, en op den sluitsteen tot den ingang, het bedoelde merk (15). » Wij
» hebben hier," zegt Michelsen (16), » naar het schijnt,
» aan den sluitsteen van den ingang naar eene voorliis» torische steenen begraafplaats, een gelijksoortig huis»
» merk voor de oogen, als men ze nog heden te Erfurt aan
» sluitsteenen der ingangen naar woonhuizen zien, en
» hunne eerste verschijning zoude aldus gelijktijdig zijn,
» met die der alleroudste gedenkteekenen, die de bodem
» van Germanië in 't algemeen draagt. Want deze zoo» genaamde hunnebedden zijn, gelijk bekend is, vooral
» charakteristiek voor de steenperiode der oudheid. Zelfs
» zouden ze, naar het onderzoek van geologen en natuur» kenners, zóó zeer voorhistorisch zijn 9 dat ze meer tot
» de palaeontologie dan tot de archaeologie zouden be» hooren. Daarbinnen rust een geslacht, hetwelk nog
» niet, gelijk onze voorvaderen in het heidendom, zijne
» dooden verbrandde en hunne asch in urnen bijzette,
» een volk, dat als het ware fossiel is geworden, en
» dat naar osteologisch onderzoek en vergelijking met de
» in de graven bewaarde menschenschedels en beenderen,
» van denzelfden stam was als de tegenwoordige Finnen
D en Lappen in het hooge noorden. Wanneer wij nu in
» deze steenhoopen, welke uit die noordsche granietblokken
ï zijn te zamengesteld, en slechts wapens en gereedschap,
(15_) Het is nr. 1 op de bijgevoegde teekening.
(16) M., 13.
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J van steen gemaakt, bevatten, de huismerken reeds aanD treffen, dan zal zeker hun voorhistorisch aanwezen on» wedersprekelijk bewezen zijn (17)."
En als men nu het teeken uit dat dithmarscher hunnebed vergelijkt met de andere ons reeds bekende merken,
dan blijkt het duidelijk, dat de hierin voorkomende figuur,
die eene 4 van het arabische cijfer gelijkt, zoowel in de
friesche als in de duitsche merken telkens terugkeert (18).
» Neemt men nu aan," gaat Michelsen verder, » dat deze
» merken reeds der oorspronkelijke bevolking der ger» maansche landen bekend was, dan zal men ook geene
» zwarigheid vinden zich met het gevoelen van diegenen
» te vereenigen, die reeds in de Germania van Tacitus
» sporen dezer teekens meenen te vinden."
Tacitus toch verhaalt (cap. 10), van de Germanen: » Zij
» maken veel werk van wichelarij en lotingen. Hunne
s> wijze om het lot te beproeven is eenvoudig. Zij houwen
» een tak van een' vruchtdragenden boom in stukken, tee» kenen die afzonderlijk met zekere teekenen (notis quibusT> dam), en werpen die door elkander en zoo 't valt op
» een wit kleed. Wanneer er nu over staatszaken geraad» pleegd wordt, dan doet de opperpriester, doch zoo het
» over bijzondere belangen is, de huisvader, met ten hemel
» geslagen oogen, een gebed tot de goden, neemt ieder
» staafje driemaal op, en verklaart de opgenomene naar
» liet vooraf ingedrukte merk (nota)"
Nu heeft reeds
Siccama in eene noot, op den 14den titel zijner uitgave
van de Lex Frisionum, deze plaats vergeleken met de
friesche wijze van loting, bij dien titel voor Friesland
tusschen Lauwers en Flevus bepaald. Daar was voorgeschreven , dat, zoo iemand in eene opschudding, of bij
(17) Men vergelijke hierbij echter Worsaae , sur Alterthums/amd*
Nordens, Leipzig 1847, s. 46—55.
( i s ; Vgi. M., i4.
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ongeregeldheid van het volk gedood mogt worden, en
men den dader niet kon vinden, wegens de menigte
van hen die er bij tegenwoordig waren, het hem, die
het weergeld voor den verslagene wilde vorderen, vrij
stond, zeven mannen wegens den doodslag ter verantwoording te roepen, en ieder hunner van doodslag te
beschuldigen. Dan moest ieder van deze beschuldigden
zich met twaalf eeden, van de te laste gelegde misdaad , zuiveren. Zij moesten naar de kerk geleid, en
de loten op het altaar of op de reliquiën der heiligen,
geplaatst worden. En die loten moesten zoodanig zijn:
Er werden twee stukken van een rijsjen afgesneden,
waarvan een met het teeken des kruizes onderscheiden,
het andere ongeteekend gelaten werd. Deze werden met
zuivere wol omwikkeld, op het altaar of de reliquiën
gelegd, en dan moest de priester, of zoo de priester niet
aanwezig was, eenig onschuldige knaap, een van deze
loten van liet altaar afnemen, en intusschen moest God
gebeden worden, dat Hij door een duidelijk teeken mogt
toonen, of die zeven, welke over den beganen manslag gezworen hadden, naar waarheid hadden gezworen.
Als dat teentje, hetwelk met een kruis geteekend was,
opgenomen werd, werden zij voor onschuldig gehouden;
maar werd het andere genomen, dan moest ieder zijn
lot maken, dat is, een stuk van den tak nemen, en
het met zijn eigen merk teekenen (et signet signo suó), op-

dat hij zelf, zoowel als de overigen die daar rondom
stonden, het konden herkennen. Die loten werden met
zuivere wol omwonden, en op het altaar of op de reliquiën gelegd, en de priester, of anders een onschuldig
kind, als boven, nam een voor een die teekens van
het altaar. Hij, wiens lot het laatste overbleef, moest
het weergeld betalen, terwijl de overigen, wier loten
eerder opgenomen waren, voor onschuldig werden gehou-
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den (19). Dat teehenen met zijn eigen merk, opdat zoowel
hij zelf als de omstanders het kunnen herkennen, » vooronderstelt," zegt Michelsen, » vaste traditionele, bekende
» teekens, en wij zijn het met Müllenhoff(20) geheel
» eens, als hij daarbij net denkbeeld uit, dat het teeken,
» daar het niet het teeken des kruizes kan zijn, toch wel
» den huismerken gelijkend moet geweest zijn, waarvan
» zich de noord-duitsche en skandinavische landman noch
» heden bedient, tot eenvoudige aanwijzing zijns eigendoms
» aan dieren en gereedschap, en vroeger ook dikwijls in
» plaats van naamteekening in oorkonden, gelijk ook op
» zegels (21)."
Ziet daar, het spoor dezer teekenen tot in den nevel
der vroegste geschiedenis van de germaansche volksstam(19) Si homo quislibet in seditione aut turba populi fuerit interfectus,
nee homicida poterit inveniri propter multitudinem eorum, qui aderant,
licet ei, qui compositionem ipsius quaerere vult, de homicidio usque ad
septem homines interpellare, et unicuique eorum crimen homicidii obiicere, et debet unusqiiisque eorum sua duodecima manu obieoti criminis
se purificare sacramento. Tune ducendi sunt ad basilicam, et sortes
super altare mittendae, vel si juxta ecclesiam fieri non potuerit, super
reliquias sanctorum. Quae sortes tales esse debent: duo tali, de virga
praecisi, quos tenos vocant, quorum unus signo cruois dinoscatur;
alter purus dimittitur, et lana munda obvoluti, sixper altare seu reliquias mittuntur, et presbyter si adfuerit, vel si presbyter deest, puer
quilibet innocens umim de ipsis sortibus de altare tollere debet, et interim Deus exorandus: si illi septem, qui de homicidio commisso iuraverunt, verum iurassent, evidenti signo ostendat. Si illum, qui cruce
signatus est, snstulerit, innocentes erunt, qui iuraverunt; si vero alterum sustulit, tune unus quisque illorum septem faciat suam sortem, id
est, tenum de virga, et signet suo signo, ut eum tam ille, quam caeteri, qui
circumstant, cognoseere possint, et obvolvantur lana munda , et altari seu
reliquiis imponantur, et presbyter si adfuerit, si vero non, ut superius,
puer innocens unumquemque illorum singillatim de altari tollat, et ei
qui suam sortem esse cognoverit, rogat. Cujus sortem extremam esse
eontigerit, ille bomicidii compositionem persolvere cogatur, caeteiïs,
quorum sortes prius levatae sunt, absolutis. L. Fris., tit. 14.
(20) In het door Michelsen aangehaalde stuk, ueber alt-deutscJw Loo*ung. Vergelijk ook nog Grimm, Gesch. d. Deut. Sprache, I , 159.
(21) M., 15,
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men vervolgd. De vïaag blijft nog over, wat zijn eigenlijk deze teekens, of waaruit zijn zij ontstaan ?
Ten slotte nog slechts een paar woorden daar over.
Ik zeide in den beginne reeds, dat hunne overeenkomst
in gedaante, met de noordsche runen, mij trof, en inderdaad, ik vond er niet alleen eene zekere zweming naar
die karakters in , maar zelfs, hoezeer zeldzaam, identiteit,
dát ik niet aarzelde om het gevoelen te omhelzen, dat
hunne afkomst in vroegere schrift- of runeteekens gezocht
moest worden, terwijl ik later zag dat Michelsen zich sterk
daar tegen verklaart, » Men zou," zegt hij, » bepaald te
» verre gaan, wanneer men de hypothese wilde wagen ,
» dat zij uit de runen waren ontstaan, waartoe Finn Mag» nusen in zijn bekend, veel omvattend, werk over de
» runen, te veel toegevend aan zijne liefhebberij voor de
» bindrunen, zeer geneigd is."
Ik zie de onwaarschijnlijkheid dier hypothese echter nog
niet in. De runische letters toch bestonden, gelijk onze
merkteekens, uit weinige, behoudens enkele uitzonderingen , regte lijnen. De enkele letters zijn dus zeer eenvoudig. Maar de Skandinaven verbonden zeer dikwijls twee
of meer letters aan een staf of loodregte streep, en daaruit
ontstonden onder anderen ook de binderunar (22). Het
bestaan van bindrunen wordt dan ook door niemand bestreden , en moge nu Finn Magnusen (in zijne ontcijfering
van de door Worsaae krachtig bestreden Kunamo-figuren)
te veel aan zijne liefhebberij hebben toegegeven, dat neemt
niet weg, dat het beginsel toch waar kan zijn. Ik stel
mij de zaak zoo voor, dat in den beginne eene enkele
runeletter tot merk gebezigd werd, die later, bij meerdere
behoefte aan onderscheiding met andere werd verbonden,
(22) N°. 2 op liet bijgaande plaatje vertoont eene bindrune, den noordschen eigennaam Olafur of Ulafur, met de oplossing in gewone runeteekons.
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zoodat er wezenlijke bindrunen, voor den kenner verstaanbaar, ontstonden. In nog veel lateren tijd, toen het
begrip van runen als letters reeds geheel vergeten was,
werden de wezenlijke teekens veranderd, vermeerderd,
versierd en tot willekeurige merken vervormd. Michelsen
zelf erkent (23), dat het zeker niet te loochenen is, dat in
zweedsche, noorweegsche en islandsche huismerken, ouden
en nieuwen, menigmaal wezenlijke runen voorkomen, doch
hij wil dit enkel aan toeval te wijten hebben! Homeyer(24)
verklaart ook, dat in Skandinavië die teekens zich in
bepaalden zamenhang met de runen vertoonen. Het
zweedsche werk van Liljegren kan ik op het oogenblik
niet naslaan, maar in eene duitsche vertaling van een der
werken van dienzelfden schrijver, verklaart ook deze uitdrukkelijk : » als zamengesteld of teekens, die de uitdruk» king van den geheelen naam in zich vervatten, werden
» de runengelijke teekens lang onder de benaming van
» Boniarken in naamteekeningen gebruikt, van dezulken die
» den gewonen stijl niet konden schrijven (25),"
Ziet daar, wat ik voor ditmaal had mede te deelen.
Voor eenë grondige uitputtende behandeling is de zaak
nog niet rijp. Er moeten nog andere nasporingen en aanwijzingen geschieden, en ik hoop thans, in Friesland,
den weg daartoe te hebben gewezen.

(23) T. a. p., 11, en ' aldaar aangehaald Geijer, Urgescldchte Schioeflens, S. 141.
(24) T. a. p., 186.
(25) Die nordischen Runen, nach Liljegren, von Karl Oberleitner,
Wion 1848, s. 45.
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V O O R L E Z I N G
OVÈIt HET

LEVEN EN DE VERDIENSTEN
VAN

F O E K E

SJOERD8,

HISTORIESCHRIJVER VAN PEIESLAND ( 1 ) ,
DOOR

W. EEItlIOFF,
Archivarius der stad Leeuwarden.

Men eert een groote ziel fchaars in een nedrig kleed.
't Is ieders werk niet om de Aaloudheyd op te spooren.
SJOERDS, die zijn leeftijd aan dien arheid heeft besteed,
Verdient die niet geplaatst bij Erieslands Professooren?
Deez' fchreef den ftaat der Kerk van 't oud en nieuw Verbond,
En, foober in bestaan, nogtans met dubblen ijver,
Der Eriefen oorsprongk, en hunn' erfelijken grond.
Men ftell' den Man, ten loon, tot 's Lands Historieschrijver:
Zoo word hij opgebeurd uit zijn' te laagen ftaat,
Verlost van Nijkerks jeugd en 't lastig fclioolgeblaat.

Met dit bijschrift versierde een weinig bekend dichter,
MICHIEL VAN LEEUWEN (2), de in het koper gebragte
(1) Uitgesproken in eene Vergadering van het Friesch Genootschap
den 28 September 1848, en, aangevuld met latere onderzoekingen, nader
bewerkt in Junij 1858.
f2) Deze zelfde dichter (niet bij WITSEN GEYSBEEK voorkomende)
vervaardigde mede een Grafschrift op EOEKE SJOBEDS , hetwelk, zonder
eenig verder berigt van zijn overlijden en leven, geplaatst is in de Leeuw,
Courant van 2 Januarij 1771.
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afbeelding van onzen F O E K E S J O E E D S , bij de uitgave van
het eerste deel zijner Historische Jaarboeken van Friesland,
in 1768, nadat in de drie vorige jaren zijne Algemene
Beschryvinge van Friesland in het licht was verschenen. En
waarlijk, 's Lands Staten, die de opdragt van ieder dezer
werken met aanzienlijke geldelijke belooningen hadden
vereerd, vonden zich ook door deze aansporing opgewekt,
om den schrijver later te bestemmen tot Historieschrijver
van Friesland. Wat dunkt U , M. EL, kon een schrijver
ooit eene meer schitterende voldoening op zijn arbeid wenschen of verwachten ?
Zij viel nogtans een man te beurt, die in nederigen
stand leefde; die, van geringe afkomst, met Gods hulp
in bestendigen ijver zich zelven had gevormd, en die de
gansche rij historische geschriften in het licht heeft gegeven, welke gij hier voor uwe oogen ziet. Deze man werd
bij zijn leven van Regeringswege die eere waardig geacht;
doch na zijn dood heeft niemand —• niemand zeg ik —
zich verledigd, de bijzonderheden van zijnen merkwaardigen levensloop na te sporen of in het licht te geven, ten
einde zijner nagedachtenis die hulde te bewijzen, waarop zijn
ijver en bekwaamheid regt hadden. Wat dunkt U, M. H.,
voegt bet dan niet een Genootschap als het onze, aan
de beoefening van de Friesche geschiedenis gewijd, om
dezen Frieschen geschiedschrijver in eene vergadering als
deze openlijk te huldigen, door de mededeeling van zijnen , tot dusverre geheel onbekenden, levensloop ? Lang
heb ik daartoe bouwstoffen verzameld, doch kon daarmede
niet vorderen vóór ik de berigten bezat, welke twee van
's mans kleinzonen reeds in 1819 aan M>- JACOBTJS S C H E L TEMA hadden medegedeeld. Eerst onlangs is het gelukt,
deze terug te bekomen, en zijn ze mij tot mijn doel nu
even welwillend ten gebruike toegestaan als eenige nog
bij de familie bewaarde onuitgegevene Handschriften.
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Ik roep dus uwe toegevende aandacht in, als ik U
FOEKE SJOERDS, Historieschrijver van Friesland, in zijn
Leven en zijne Werhen tracht voor te stellen.

Het dorp Ee in Oost-Dongemdeel was de geboorteplaats,
en de 2 Junij 1713 de geboortedag van FOEKE SJOERDS (3).
Zijn vader, SJOERD FOEKES , was daar schoenmaker en
zijne moeder, AALTJE KOOPS of AALTJE BONT , had bij
dit bedrijf eene kleine winkelnering gevoegd, zoodat zij
hierdoor als geringe burgers ïn de behoeften van hun gezin
konden voorzien. Voor het overige stonden zij als brave
en ijverige lieden bekend. Doch reeds in 1718 overleed
SJOERD FOEKES , en zag zijne weduwe zich alleen belast
met de opvoeding harer twee zonen, HAAIJE en F O E K E ,
welke laatste toen nog maar den ouderdom van vijf jaren
bereikt had. Eerlang ter school gezonden, had hij het
geluk in den onderwijzer JAN GOSLINGS een voor die dagen voortreffelijk man te vinden, die fraai schreef en
als Substituut-Ontvanger en Assessor der Grietenij later
een voornaam man is geworden. Spoedig merkte hij den
bijzonderen leerlust op van den jongen FOEKE , die zich.
zijn onderwijs zoodanig ten nutte maakte, dat hij op zijn
tiende jaar reeds het cijferboek van BARTJENS niet alleen
had doorgewerkt, maar ook alle uitgewerkte voorstellen
zeer netjes had overgeschreven in een folio schrijfboek,
hetwelk nog voorhanden is. Die vroege vorderingen kwa(3) Uit oorspronkelijke stukken wegens betaalde grondpacht is het
gebleken, dat hij geboren is in het huis N«. 84, bewesten de Kerk
van Ee, thans toebehoorende aan R. Gr. KOOISTBA, Wed. van YEDE
FLOEIS "WESTEA en mede bewoond door den Heer J. J. KIESTBA , Genees- en Verloskundige, bekend wegens zijne ijverige nasporingen omtrent
het leven van den beroemden Heel- en Verloskundige HENDRIK VAN
DEVENTEB, en dien ik zeer verpligt ben voor het opsporen van vele
bijzonderheden, in dit levensberigt opgenomen.
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men hem vervolgens zeer te stade, dewijl hij zich verpligt
zag spoedig de school te verlaten en tot ondersteuning van
zijne moeder het handwerk zijns vaders te leeren en daarna
uit te oefenen.
Intusschen bleef de opgewekte leerlust hem bestendig
bezielen. In zijne tusschenuren zocht hij voedsel voor zijn
geest in het lezen van goede boeken, die hem bij zijn
werktuigelijk bedrijf van schoenmaker veelal op de werktafel volgden en hem alzoo bijna bestendig bezighielden.
Deze boeken ontving hij ter leen van den dorpsleeraar
Eisso BEEGSMA , op wiens catechisatiën hij de beste leerling was, en die met genoegen zijne weetgierigheid voedsel
verschafte. Zijne oefeningen bepaalden zich dan ook uitsluitend tot het onderzoeken en opdelven van de bijbelwaarheden en tot het naauwkeurig bepeinzen van onderscheidene schrijvers over de gewijde bladen, de kerkelijke
geschiedenis enz. Vandaar, dat zijne medeleerlingen en
anderen dikwijls bij hem kwamen, om zijn gevoelen in te
winnen of om onderrigt te ontvangen, waardoor hij later
opgewekt werd, om voor zijne vrienden bij zich aan huis
catechisatiën of voorlezingen over godsdienstige onderwerpen te honden, welke met veel stichting werden bijgewoond.
Nadat hij den 16 Pebr. 1733 tot ledemaat der Hervormde kerk was aangenomen, huwde hij den 16 Mei 1734
met A N T J E ATJKES , dochter van A U K E REYNDEKS , smid
te Ee. Opmerkelijk is het, dat hij in de Kerkeboeken,
aan welke wij deze bijzonderheden ontleenen, gezegd wordt
in het eerst vermelde jaar te wonen te Lioessens en in het
laatstgemelde jaar te Hantumhuizen, terwijl hij in 1738
weer voorkomt als inwoner van Lioessens.
Hoewel stil en stroef van aard en meest in gedachten
verdiept, stond hij bij ieder, die hem kende, in hooge
achting wegens braafheid en ongemeene bekwaamheid.
Men zag hoog bij hem op. Dit deed ook de Grietman
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Jr- J A E I C H G E O E G VAN BuRMANiA, die op Holdinga-state
te Anjum woonde. Naar men verhaalt gaf deze hem daarvan
een aangenaam blijk: want toen omstreeks 1739 de onderwijzer van Lioessens overleden was, kwam er een boerenarbeider bij hem, met het verzoek, of hij bij den Grietman
een goed woord voor hem wilde doen om hem tot schoolmeester aan te stellen, waartoe hij dacht genoegzaam lezen
en schrijven geleerd te hebben. Met zijne gewone bereidwilligheid , om anderen van dienst te zijn, voldeed hij aan
dit verzoek, doch ontving van den Grietman, tot zijne
groote verbazing, ten antwoord, dat hij dien persoon voor
deze betrekking ongeschikt keurde, doch dat hem daartoe
niemand meer bekwaam voorkwam dan F O E K E SJOERDS
zelf. Wat deze hiertegen ook mogt inleggen, welke bezwaren hij ook opperde, mede omtrent de geringheid van
het traktement (ongeveer 70 Gulden bedragende), waartegen
hij een groot bezwaar op zijne schouders zou laden, —
niets kon baten : de Grietman verzocht hem dringend dezen post aan te nemen, onder stellige belofte, dat, zoodra
er eene voordeeliger school in de grietenij openviel, hem
die zou worden gegeven (4).
Gij allen , M. II., weet te wel, hoe vele verbeteringen
er in de laatste vijftig jaren ten aanzien van het schoolwezen , de schoolgebouwen, de woningen en de inkomsten
der onderwijzers hier zijn ingevoerd, dan dat gij u niet
den bedroevenden staat van het onderwijs in deze provincie
voor ruim honderd jaren voor den geest zoudt kunnen
stellen. F O E K E SJOEEDS zelf heeft daarvan in een zijner
latere werken eene schets nagelaten, welke het ons begrijpelijk maakt, hoe weinig begeerlijks.ja hoeveel ontmoedigends
(4) Ben groot bezwaar vond hij mede daarin, dat hij niet in de zangkunst bedreven was, ten einde den post van Voorzanger te kunnen bekleeden, waarom hij zich daarna in het zingen oefende.

II. ». R.

20
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die betrekking destijds had, bij den lagen stand der beschaving van het landvolk. Hij noemde het » zeer moeije» lijk daartoe geschikte personen te vinden, daar de in» komsten voor een eerlijk bestaan niet toereikende waren,
a zoodat men zich daarom dikwijls moest bedienen van de
» geringste soort van volk, dat veeltijds laag van geest s
» slaafsch van inborst, van eene slechte opvoeding en van
» eene geringe kundigheid was." Maar tevens heeft hij
ons ook eene schets nagelaten van hetgeen hij achtte, dat
den schoolmeesteren was aanbevolen; en waarlijk, wij staan
daarbij verwonderd , in hem reeds het denkbeeld levendig
te vinden, dat onderwijs slechts middel was tot » opvoe» ding, tot vorming en veredeling van het jeugdig geslacht,
» ten einde het tot een loflijk, christelijk en burgerlijk ge» drag en levenswijze op te leiden (5)." Hij stond dus
veel hooger dan menig ander, en, van zijn standpunt de
betrekking beschouwende s nam îiij die zeker aan uit zucht
om voor anderen nuttig te zijn met de gaven des verstands, welke hem waren geschonken.
Terwijl hij dus zijne taak als onderwijzer te Lioessens
begon, bleef hij echter ten behoeve van zijn aangroeijend
gezin ook nog als schoenmaker werkzaam, en even als
vroeger even leergierig en ijverig in de uitbreiding van
zijne kennis. Beide beroepen bleef hij bij voorraad ook
uitoefenen te Nijkerk (een kwartier uur gaans van daar),
werwaarts hij, ingevolge de belofte van den Grietman,
met 1 Augustus 1742 werd verplaatst. Eerlang zeide hij
hier liet bedrijf van schoenmaker vaarwel, dewijl hij in
deze grootere gemeente een hooger traktement van 116
Gulden genoot en het getal kinderen spoedig zeer toenams
(5) Zeer belangrijk zijn zijne berigten omtrent den toenmaligen staat
•van de wetenschappelijke beschaving en van het schoolwezen in Friesland,
voorkomende in de Algemene Beschrijcing van Oud en Nieuw Friesland,
Zeeuw. 1768, 2e dl. 2e s t n k , bl. 520, 526, 545, 54G onv.
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uithoofde hij door ijver en geschiktheid zijn onderwijs
weldra een goeden naam bezorgde. Hij vermeerderde
bovendien liet getal der schooluren, voerde onderscheidene
verbeteringen in, schafte misbruiken af, en gaf, als man
van kennis en gezond verstand, vele blijken, dat hij het
wezenlijk belang der aan hem toevertrouwde kinderen met
zorg behartigde. Een aangenaam bewijs van erkentenis
daarvoor ontving hij van de Kerkvoogdij s die, bij de toeneming van zijn gezin s hem boven zijne woonkamer een
schrijf- of studeervertrekje liet maken s waarmede hij, lioe
bekrompen het ook ware, zeer ingenomen was 9 en waarvan hij buiten de schooluren bestendig gebruik maakte.
Nog werd zijn bestaan van tijd tot tijd verbeterd doordien
hem in 1745 mede het ambt van Dorpregter werd opgedragen , waarbij hij ook het Collect van de Lands Impositiën gevoegd zag; terwijl hij daarbij tevens het officie van
Instrumentschrijver waarnam (6).

In zijne nederige betrekking van onderwijzer der jeugd
mogt hij alzoo voor zich zelven de meeste voldoening smaken , en van zijne mede-ingezetenen vele blijken van vertrouwen ontvangen
Het grootste blijk daarvan ontving
hij in het woelige jaar 1748, toen hij in ééns zijne stille
(6) Zie over den aard en de werkzaamheden van liet, volgens hem
„ meer respectabel dan profytabel," ambt van Dorpregter, zijne Alg,
Beschrijv. van Friesl., 2 e dl. ie st, bl. 407 on Tegenw. Siaat, I V 243 ,
en over de Collecteurs van 's Liands Irupositiën, Teg. Staat , IV 427 env»
Het officie van InstrumentscJrrijver bestond in het schrijven van alle zoogenaamde extra Judicieele Instrumenten, als: testamenten, codicillen,
koop- en huurcontracten, obligatien en alle verdere onderhandsche acten.
Iemand, die deze functie wenschte uit te oefenen, moest zich op den
staat der officianten der Grietenij laten inschrijven en daarvan jaarlijks }
volgens 's Lands Lijst, aan den lande 12 Gîd. belasting betalen, onder
den naam van officiegeld.
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woning moest verlaten en, als een eerste stap in het openbare leven, met eene diplomatieke zending naar 's Gravenhage belast werd. Ziet hier, wat er van die zaak was.
Brandend was het verlangen naar verbetering van de
menigvuldige gebreken in het staatsbestuur, nadat Prins
Willem IV de regering als Algemeen Stadhouder had
aanvaard. Ondragelijk was vooral het belastingstelsel der
verpachtingen geworden. De volksbeweging, in Groningen
begonnen, sloeg weldra tot Friesland over, en ziet, in
weinige dagen heeft de algemeene haat ook hier alle chergershuîsjes of verbrand of in het water geworpen. De
volksberoering was algemeen geworden, en talrijke afgevaardigden , uit alle oorden dezer provincie, stroomden
naar de hoofdstad, hielden een Congres in de Groote Kerk,
en vestigden zich vervolgens als een volks- of tegenregering op den Stads Schutters-Doelen, Het was op den 5 Julij
1748, dat die 85 Gecommitteerden » den Staten van Friesy, land 72 Poincten Keformatoir aanboden, om te strekken
» tot een Fundament van Regeringe, met verzoek en aen* drang om dezelve aenstonds te willen approberen en te
» laten publiceren."
Uit vrees voor eene algeheele verstoring van de orde,
zagen de Staten zich gedrongen hiertoe dadelijk, zonder
onderzoek of wijziging , te besluiten. Zij deden dit, maar
voegden aan het slot eenige woorden, alsof de uitvoering
van dit besluit nog van de approbatie van Zijne Hoogheid
zou afhangen; zoodat men de executie wilde uitstellen,
totdat het advies en de consideratiën van den Prins zouden
ingekomen zijn. Dit was geenszins de bedoeling van de
vergaderde menigte, en werd vooral door eenige ingezetenen van Oost'Dongeradeel zóó euvel opgenomen, dat zij
dadelijk drie Gedeputeerden, en daaronder ook F O E K E
SJOERDS, naar 's Rage zonden, om audiëntie bij den Prins
te verzoeken, ten einde dezen, uit aanmerking van den
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ellendigen toestand dezer provincie, te kennen te geven,
dat zij nimmer zouden toestaan, dat de bedoelde punten
» aan Z. H. ter decisie werden gegeven , betuigende liever
» alles tot den laatsten druppel bloeds te willen opofferen ,
» eer zulks geschiede, dewijl zij met innerlijke vreese wa» ren aangedaan, dat haastelijk een droevig bloed-bad zal
» vertoond worden wegens de algemeene verbittering tegen
» de Heeren Regenten, in welke woede zoo wel de on» schuldio-e als de schuldige zouden kunnen vernield wor» den, strekkende tot de uiterste ruine van ons land" enz.
Het was gewis geene aangename taak, den goedhartïgen
Prins zulke eene hooghartige taal te moeten mededeelen.
Niettemin werd deze Commissie door den Prins minzaam
ontvangen, naar alles gevraagd en een antwoord medegegeven , zóó voorzigtig en verstandig gesteld, dat dit
veel heeft bijgedragen, om de gistende gemoederen van
de Gecommitteerden op den Doele ter neer te zetten en
om een rustigen afloop van deze krachtige volksbeweging
voor te bereiden (7).

Na deze politieke uitspatting keerde ook F O B K E SJOERDS
weder tot zijne school en bedaarde letteroefeningen terug.
Die bedaardheid was evenwel vrij wat geweken: want al
wat hij in die volksvergadering en op zijne reis door Holland, m 's Rage en bij den Prins zelven had gezien en
(7) Zie de bijzonderheden van het voorgevallene in 1748 en van die
deputatie in het Verward Frieslandt, bl. 99, en Nederl. Jaerboeken, 1748,
bl. 618. De oorspronkelijke opdragt van deze commissie bevindt zich
nog onder de familiepapieren. Dat Ï"OEKE SJOERDS in 1748 ter bevordering van orde en rust eenige kleine stukjes uitgegeven en een geschenk
van Prins WILLEM. IV ontvangen zou hebben , wordt verhaald, hoewel
ik daarvoor geene zekerheid heb kunnen vinden.
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gehoord, had zulk een verheffende!) indruk op den geest
van onzen eenvoudigen dorpeling gemaakt, dat het proza
voor de uiting van zijne gevoelens langer te koud scheen,
en hij van nu af aan een ijverig beoefenaar werd van de
Dichtkunst. Een Wellekomstlied op de langverwachte over»
komst van den Prins in Friesland, in December daaraanvolgende, was daarvan eene eerste uitstorting. Vervolgens
waren het buitengewone voorvallen in zijn dorp , als het
vertrek en de komst van een predikant, een huwelijk enz,,
welke zijn dichtader deden vloeijen. Na verloop van zeven
jaren nam liij echter een meer ernstig en uitgebreid dichtwerk ter hand. Het waren Heilige Bijbelliederen, die
destijds zeer in den smaak vielen, en op wier kunstwaarde
men minder zag, indien ze slechts stichtend waren. Dat
eerste dichtwerk dan bevatte in 148 bladzijden: israeVs
Loflied op den ondergang van Farao 5 Mozes Lied, Debora's
Lied, Hanna's Lofzang, David's Rouwldagt, Triumflied en
Lofpsalm, Salomon's Hooglied en HisMa's Lof gejuich. Het
tweede dichtwerk, 100 bladz. groot, bestond in eene berijming van Jeremia's LUaagliederen. Vergunt mij, dat ik,
als proeve van behandeling, u daarvan de twee volgende
verzen mededeel:
Verhef, o mensclienkind! een klaagstem voor de oren
Der volken; laat uw stem den stervelingen horen,
En roep den ondergang van 't inaglig Tyrus uit:
Ga, zeg, o Tyrus! Gij verheft u tot de wolken,
Alschoon g'uw handel drijft met verre en nabuurvolken,
Hoor, Tyrus (eer gij zinkt) dit allernaarst besluit,
O Luisterrijke stad, wier hoge en trotze munren
Zig in den stroom voorlang door 't pekel zagen schunren:
De kabbelende vloed verstrekt u eene gragt.
Tot welk aanzienlijkheid zijt gij niet opgewassen!
De Boukunst stigtte uw vest in ongeuaakbre plassen,
En nam aan u een proef van hare grootsche pragt,
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Van ai deze en andere verzen, welke nog in het bezit
der familie zijn, heeft de dichter , wiens nederigheid hem
van de uitgave afhield, slechts één laten drukken , en wel
vóór de Frisia Nobilis, bevattende een lofdicht op dezen
bundel gedichten ter eere van vele Friesche Edelen, in
1755 te Leeuwarden uitgegeven. De aanhef is:
Zie hier 5 mijn ]Lands-geuooi? den itoein van Ifrieslands Adelj,
Die menig liondert jaar beroemt was en vermaard;
Hetzij se een Mavors scheen gewossen uit den Sadel,
Of ook den Tabbaard droeg als Goden op der aard;
Hun Dapperheit, hun Trouw en Yver voor Hunn' Vorsten,
[n 't stutten van den last,- in 't Oorelogs-beleidt,
Hunn' 'Waakzaamhcit voor 't Volk, dat se op hun schouders torsten.
Als Leden van den Staat van Frieslands Hcerlykheit,
Zyn Hemel-hoog beroemd: Wie zou
De luisterryko glans van 't Adelyke
Dat reeds veel Eeuwen lang in aller
Geharnascht, met Paiitsier en Speer

dan kunnen malen
Zaad,
Vorsten zalen
gewapent staat. en?,.

Dat dichterlijk tijdperk van F O E E E SJOERDS duurde
slechts negen jaren, van 1748 tot 1757 (8). Later heeft hij
slechts enkele malen de lier gestemd , b„ v» tot een lof'vers
op de Beschrijving van Friesland, door J . H. K N O O P , in
1763, en vóór dat werk gedrukt, enz. De geringe aanmoediging , ja zelfs tegenstand en minachting, welke zijne
muze van zijne dorpsgenooten ten deel viel, schijnt de
oorzaak geweest te zijn, dat hij de dichtkunst vaarwel
(8) In 1752 zond hij AKNE JÊLTEMA te Leeuwarden twee lofverzen.
hetwelk deze met een Saam- of Lettcrdichfc op hom vergold, hetwelk
gedrukt is in JELTEMA'S Gedichten, 3« dr. bl. 28, alles laffe wierookzwaaijerij, volgens beleefd gebruik van dien nederigen tijd. In 1754 heeft
ITOÉKE SJOEEDS ook een Friesch vers gemaakt op do uitgave der Psalmen van D°. J. ALTHUTSEN, voor liet 2 e dl. zijner Friesche Rijmhrij
geplaatst. Wederkeerig heeft AI.THUTSBN ook een lofvers op hem vervaardigd, hetwelk geplaatst is voor het hierna vermelde Kort Vertoog,
in 1759 uitgegeven.

Wumkes.nl

280

HET LEVEN" EN DE VERDIENSTEN

zeide met een zijner laatste verzen, getiteld: Pamas in
den Hou, waaruit ik ten sîotte de volgende proeve mededeel:
Mij dunkt (of is 't een droom?) ik zie de zanggodinnen
Met deerlijk handgewring uitstorten dit geklag:
Wat rampen gaan ons aan! wat vuile ontaarde spinnen
Bedroeven onzen geest! en zuigen dag en dag
ïenijn uit bloemen: Want de Digtkonst werd gebannen,
Veragt, verschopt, gehaat en d' aarde schier ontzeid
In IVisoos Erfgebied, door snoode Digt-tierannen,
Megeeren, wreed en bars met toomloos onbesclieid.

Intusschen was hij niettemin ijverig voortgegaan, om zich
in de Geschiedenis, de Godgeleerdheid en andere wetenschappen te oefenen (9), Eene meer bijzondere kennismaking en verkeer met de bekwaamste predikanten uit
den omtrek was vooral voor zijne verdere vorming van
gunstigen invloed. Inzonderheid waren het de schrandere
D°. KESLEB van Peazens, de geleerde D°. BOKNAEUS van
Ternaard, doch bovenal de waardige D°. BRANDSMA van
Oostrum, met welke, voor dien tijd zeer verlichte, predikanten hij vriendschappelijk verkeerde, en die hij om raad
of inlichting vroeg, wanneer zijne krachten te kort schoten (10). Ook leenden zij en andere vrienden hem boeken.
(9) Vandaar, dat hij een grooten roem had als uitmuntend Cateehisant of antwoorder in de openbare catcchisatien in de kerk, dewijl, volgens de toenmalige kerkelijke wetten, „ de Schoolmeesters de eerste en
„ voorste zyn, die gevraagt sullen worden in de Catechisatien, op dat
„ sy zoo te bequamer mogen zyn, om haare Leerlingen in de gronden
„ der Christelyko Eeligie te onderwysen." Zie NATJTA, Compendium der
Kerkelijke Wetten, Amst. 1757, bl. 142.
(10) Omtrent de harmonie, welke er bestond tusschen hem, als onderwijzer , en den voor kerkelijke regtzinnigheid doldriftig ijverende D°.
WIOHEES, als Predikant van Nijkerk, verhaalt men nog de volgende aardigheid :

Wumkes.nl

VAN FOEKE SJOBJRD8.

281

toen hij zich eindelijk opgewekt vond, eens een historisch
onderwerp voor de pers te behandelen. Hij koos daartoe
de Kerkelijke Geschiedenis, in welk vak er destijds voor
ongeleerden weinig geschreven was. De met veel zorg
bewerkte vrucht van dien arbeid gaf hij in 1759 voor het
eerst in het licht onder den titel van: Kort Vertoog van
den Staat en de Geschiedenissen der Kerke des Nieuwen Testaments, van Christus geboorte tot op den tegenwoordig en tijd,
vergeleken met de voornaamste Waereldlijke Geschiedenissen.

De genoemde D°. BEANDSMA ondersteunde deze zijne eerste
schrede in de letterkundige wereld door dit werk met een
Voorberigt te voorzien, bevattende een overzigt van den
inhoud en loffelijke vermelding van des schrijvers verdiensten. Dit werk, met veel geduld en inspanning te zamen
gebragt, bevat in een zeer goeden stijl een schat van de
wetenswaardigste zaken en berigten van de belangrijkste
personen, tot in de tweede helft der achttiende eeuw. Dat
het met nut en genoegen gelezen werd en in den smaak
viel zijner tijdgenooten, bewees een gunstig debiet en voortdurende aanvraag, waarom de uitgever genoodzaakt was
den lijvîgen kwartijn van meer dan 800 bladz, in 1771 te
herdrukken, bij welke gelegenheid de schrijver het herzag
en verbeterde.
Door de gunstige opneming van dit zijn eerste werk
vond hij zich aangespoord, om dit onderwerp verder te
Op Zaturdag-avond kwam een boer bij liem vragen: Wird er moarn
eak leerd, master? — Dat wit ik net, kreeg hij ten antwoord. — Net, wit
jou net of er moarn prehe wird? vroeg de boer weder, waarop meester
k o e l a n t w o o r d d e : Ja, er wird moarn al prelce,
mar of er leerd
wirde
sil, dat wit ik net: dear doar ik net for y n s t e a n .
Deze anecdote is op eene eenigzins andere wijze medegedeeld in 't
Friescli Jierboecfcjen foar 1834, bl. 6 3 , door D ° . J. H. HALBEKTSMA.
Mijn zegsman is de verdienstelijke onderwijzer W. DE WENDT te Ternaard, die mij in 1834, toen ik reeds berigten over I \ S. verzamelde,
eenige schriftelijke bijzonderheden omtrent hem heeft medegedeeld, welke
hij vroeger in Oost-Dongeradeel had vernomen.
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behandelen^ en ook de geschiedenis der Kerk ten tijde vau
het oude verbond in verband met de wereldgeschiedenis
te beschrijven. Dit werk, waarvan in 1761, 1763 en 1765
achtervolgens drie deelen in kwarto, ieder van ongeveer
800 bladz. in het licht verschenen, had tot titel: Kort
Vertoog van den Staat en de Geschiedenissen der Kerke , van
de Scheppinge tot op Christus, — Alles op den juisten rang
van zijnen tijd geplaatst, en in eene naauwkeurige aan-eenschakeling met de Geschiedenissen der meest bekende Oude
Volkeren. D°, BRANDSMA had het voor de uitgave gelezen,
verbeterd en met aanteekeningen voorzien, en de geleerde
Leeuwarder Predikant J. KATELBAND leidde het bij het
publiek in met eene Voorrede, waarin hij het onderwerp
en den schrijver hoogelijk prees, en zelfs uitriep: » Want
» wie moet niet verbaast staan eenen Schoolmeester te zien
» opdagen, die in een uitgestrekte lectuur, juist oordeel,
» boven veele zo uitsteekt, en de van hem behandelde
» zaaken, met zo eenen netten Styl, weet op te dissen,
» dien zj zig niet behoefden te schamen, die, naar een
» beschaafde opvoeding, hoge scholen met vrugt <, jaren
» lang, betreden, en veel omgang en verkeering genoten
» hadden, met menschen van een beter leem geformt?"
een stijl en hooge toon, die zeer afsteekt bij de nederige
betuiging van den Schrijver zelven in zijn Voorberigt,
» dat, hoewel de aanbiddelijke Voorzienigheid niet gewilt
» had, hem tot de verkondiginge van het zalig Euangeli te
» roepen, en hij de deure van dit Heiligdom, bij gebrek
» van taalkunde, voor hem gesloten vond, — de uitkomst
» hem nogtans geleeraart had, dat de Heere hem tot een'
» îageren rang in zijne Kerke geschikt had, waar in hij
a gelegenheid had, om op eene andere wijze Gods raad
D te dienen, en den jongen de eerste beginselen na den eisch
;> van zynen weg in te scherpen; bestedende inmiddels de
, korte stonden, die hem van zijn lastig schoolampt over-
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» schoten, om, naar zijn gering vermogen, Gods gemeente
» met de penne te dienen."
Dit werk, de vrucht van vlijtig onderzoek en rijk van
inhoud s grondig en tevens bevattelijk behandeld, vermeerderde niet weinig de eer en achting, welke het lezend
publiek, maar inzonderheid vele geleerde en aanzienlijke
mannen hem sedert lang hadden toegedragen. De laatste
hadden hem daarvan zeer aangename blijken gegeven, en,
uit dankbare erkentenis voor ontvangene beleefdheden,
toegenegenheid en gunstbewijzen, droeg hij elk der drie
deelen van dat werk aan een zijner aanzienlijke beschermers op. Deze waren de Heer en ANTONIUS D'AENATJD ,
Grietman van Oost-Dongeradeel, Jr. SJUCK GEBBOLT J U C KEMA Baron VAN BUBMANIA R E N G E B S , Grietman van
Wijmbritsemdeel, Heer van Cammingháburg enz., en J1'- J u Lius H O B B O U N I A VAN B Ü E M A N I A , opvolgend Grietman
van Oost-Dongeradeel. Het waren deze en andere » voor» name Standspersonen," onder welke ook de beroemde
Jr. E P O SJUCK VAN BÜEMANIA , Burgemeester van Dohkuin en Lid van Gedeputeerde Staten s alsmede de Kaadsheeren HTJBEE en HAMEESTEE genoemd worden, die
hem, na de voltooijing van zijne Algemeene Geschiedenissen , aanzochten, om nu ook de oude Historie van
Friesland te behandelen, met weglating van het overtollige,
met inachtneming van latere ontdekkingen en met bijvoeging van een vervolg op alle vorige schrijvers; tot welk
einde hem eene menigte boeken, handschriften en aanteekeningen ten gebruike werden gegeven.
Hij besloot tot dezen arbeid, waartoe ook de omstandigheden des tijds bijzonder gunstig schenen: want vrede
en voorspoed heerschten er in den lande; fraaije uitgaven
van belangrijke werken waren in achting, en de zucht
voor de beoefening van de Friesche geschied- en letterkunde werd van lieverlede wakker, ook blijkens den bijval.
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welke FEBWERDA'S Wapenboek van den Frieschen Adel, in
1760, en bijzonder de Baron THOE SCHWARTZENBERG ,
in 1764, ondervond bij zijn voorstel tot de uitgave van een
Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland.

Spoedig nadat FOEKE SJOERDS zich aan de bearbeiding
der bronnen van dit werk had gezet, onderging het plan
van bewerking eene groote verandering, en verkreeg het
eene merkelijke uitbreiding. Gaarne zou hij Friesland een
dergelijk werk leveren als WAGENAAR voor Holland geschreven had; doch bij de lezing daarvan en bij zijn eigen
arbeid had hij de noodzakelijkheid ingezien, om, vóór hij
de Geschiedenis behandelde, zijne lezers eerst een juist
denkbeeld te geven zoowel van de vroegere gesteldheid,
zeden , wetten enz, als van den tegenwoordigen staat van
Friesland, met betrekking tot deszelfs geographischen, staatkundigen en kerkelijken toestand in het algemeen, en met
bijvoeging van eene nieuwe land- en plaatsbeschrijving
dezer provincie in het bijzonder.
Ziet daar, M. H., het ontwerp van eene verbazend groote
onderneming gevormd, Yol ijver en met de noodige kennis van bronnen en zaken toegerust, ving hij met het
begin der uitvoering aan, en gaf in 1765 het eerste stuk
in het licht van zijne Algemene Besohryvinge van Oud en
Nieuw Friesland, vertonende deszelfs gelegenheid, Staatkundige
en naiuurlyke verdeeling, vrugibaarheid, voortbrengselen, aarden waterwerken, dyken, sylen; mitsgaders der Friesen oorspronk, eerste bevolking deser landen , talen, zeden, toetten ,
regten en gewoonten, van de oudste geheuchenissen af, tot op
den tegenwoordigen tyd. Alsmede een breedvoerig verhaal van
deszelfs vroegere en latere Godsdiensten;
invoering van
't Christendom; deszelfs toestand in de middel-eeuwen, gelyk
nmede na de Kerkhervorming e hier te lande. Eindelyk eene
nieuwe Geographische beschryvinge dezes lands, deszelfs Hoofden onderdeelen, Steeden en Dorpen, enz. Zullende dienen
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voor eene Inleidinge tot eene volledige Historie van Friesland.

Na eene hooggestemde Opdragt aan Prins WlLLEM V
en aan Gedeputeerde Staten, ontwikkelde hij in een Voorberigt zijn plan, en voegde daarbij eene Inleiding, waarin
hij al de hem bekende schrijvers over de Friesche geschiedenis vermeldt, wikt en weegt, en aanwijst welke waarde
zij in zijn oog hebben als bronnen voor de geschiedenis (11); een kritisch overzigt, dat voorzeker altijd wetenschappelijke waarde zal behouden, en waaruit men met
genoegen ziet, van welk een vrij en onbekrompen standpunt hij de schrijvers beoordeelt. In de twee eerste stukken van dit werk behandelde hij de vroegere en toenmalige
gesteldheid van de provincie in het algemeen, en gaf in
het derde stuk een historisch overzigt van de toenmalige
Eegeringscollegiën, gelijk in het vierde van de Wetenschappen , Scholen, Kerkstaat en Godsdiensten. Volgens
het eenmaal opgevatte plan moest daarop volgen de bijzondere beschrijving van de Grietenijen, Steden en Dorpen
dezer provincie. Ofschoon hij tot dit zeer belangrijk gedeelte reeds het voornaamste in gereedheid had, deden
er zich drie gevallen op, welke hem verpligtten, van plan
te veranderen. Het eerste was, dat zijn beroep hem niet
vergunde tijd en kosten aan te wenden, ten einde door
alle oorden van Friesland te reizen, den toestand der landstreken en plaatsen te beschouwen, de opschriften van
grafzerken, klokken, gebouwen enz, op te teekenen en
(11) Het schijnt wel, dat hij onder hot drukken van deze Inleiding
van plan veranderd en tot het vooraf bewerken dezer Beschrijving gekomen is, dewijl alleen deze Inleiding aan het hoofd heeft: Friesche
Jaarboeken of Kerkelijke en Waereldlyke Geschiedenissen, vóór welk werk

zij eigenlijk behoort. Op bl. 37 is die titel veranderd, en zijn ook de
Jaarboeken eerst in 1768 verschenen met een eenigzins veranderden
titel.
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alles persoonlijk te onderzoeken, hetgeen toch zoo hoogst
noodzakelijk was tot de zamenstelling van eene volledige
land- en plaatsbeschrijving. Ten tweeden zou hij liever
eerst de Geschiedenis behandelen, ten einde de plaatselijke
bijzonderheden, welke hij daarbij vond, later in de plaatsbeschrijving op te nemen, en ten derden zou hij met het
zelfde doel gaarne eerst de destijds reeds voorgenomene
uitgave van het Charterboek afwachten. Hoe dit zij, reeds
bij de uitgave van het eerste stuk van dit werk gaven Gedeputeerde Staten hem een streelend bewijs van goedkeuring en aanmoediging, door hem, bij resolutie van den
29 October 1765, voor die opdragt een geschenk van
honderd zilveren Dukatons te doen toekomen.
Na de uitgave der drie volgende stukken gaf hij in 1768
het eerste deel zijner Historische Jaarboeken van Oud en
Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den
tegenwoordigen tijd, In het licht. Ook dit werk droeg hij
op aan den Prins en Gedeputeerde Staten, en op nieuw
viel hem voor die opdragt eene nog rijkere belooning ten
deel. Het was namelijk bij resolutie van den 24 November 1768, dat het Collegie, » uit consideratie van des Schrija vers grooten ijver en werkzaamheid, zampt tot opbeuring
» en aanmoediging, tot vordering en voortgang in dit on» dernomen werk, gelijk mede tot een behulpmiddel van
» deszelfs bestaan en lust," besloot hem eene som van
honderd gouden Dukaten te vereeren. De nederige man was
dooi- dit blijk van onderscheiding, gevoegd bij de heusche
bejegening, welke vele leden der Staten hem, ook door
het leenen van boeken en het bezorgen van staatsstukken,
hadden bewezen, hoogst getroffen. De gevoelens van
dankbaarheid, welke hem bezielden, drongen hem zijn hart
nog eens in verzen lucht te geven, en een Danh-offer toegewijd aan zijne toegenegene Vrienden, Weldoeners en Kunstgenoten was daarvan de vrucht. Hij liet dit deftig vers in
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kwarto drukken en deelde het aan allen uit, aan wie hij
zich verpligt gevoelde.
In de Voorrede van deze Jaarboeken vermeldt hij de
redenen, welke hem van plan hadden doen veranderen,
en geeft vervolgens een overzigt van de Friesche geschiedenis, Na in een eerste hoofdstuk vooraf de fabelachtige
geschiedenis van Friesland medegedeeld te hebben, behandelt hij verder in het eerste deel de lotgevallen der
Friezen zeer uitvoerig tot aan den jare 824; in liet tweede
deel, hetwelk in het volgende jaar verscheen, tot 1234;
in het derde deel, in 1770 verschenen, bragt hij de geschiedenis tot 1374; doch het vierde deel, dat tot 1425
loopt en het vijfde, dat niet verder dan tot 1447 reikt,
zagen in 1771 het licht, toen, helaas! de dood de lamp
zijns levens reeds gebluscht en hem de voltooijing van
zijne grootsche taak ontzegd had. Den 18 December 1770
overleed hij, in 57-jarigen ouderdom, ten gevolge eener
verzwakking, daar hij zijne gezondheid door al te grooten
ijver en ingespannen werkzaamheid ondermijnd had, Hij
stierf', zeide ik, den 18 December, en dus drie dagen
nádat door den dood van Jr. TJALLING DOUWE EOORDA
VAN SIXMA het zoo eervol, doch bijna altijd schandelijk
verwaarloosd ambt van Historieschrijver van Friesland was

vakant gewordens Met regt mogt men verwachten, dat
deze betrekking nu aan FOEKE SJOERDS ZOU ten deel
vallen, en werkelijk hebben 's mans vrienden op zijn doodbed zijne treurende familie medegedeeld, dat hij daartoe
bestemd en dat het zeker was, dat hij benoemd zou worden. De dood heeft dit echter verhinderd, en op den 11
Januarij 1771 werd het Historieschrijvers-ambt alzoo weder
begeven (om het ambt te begeven) aan zekeren ons allen
onbekenden Jr- HECTOE LIVITTS VAN HEEMSTRA, die zich
wederom enkel met den titel vergenoegde en er evenmin
iets aan gedaan heeft als bijna al zijne voorgangers, gelijk
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ook het Stamboek geen ander feit uit zijn leven vermeldt,
dan dat hij begraven is te Kottum.

Het sterven van F O B K E SJOERDS op dien tijd was dus,
in ons oog, voor de wetenschap een dubbel nadeel: want
ofschoon zijne familie meent, dat hem ten behoeve van zijn
werk den vrijen toegang tot 's lands Archieven gunstig was
toegestaan, zoo kon hij, wegens de afgelegenheid van
woonplaats, daarvan toch weinig gebruik maken, ook in
een tijd, dat het Charterboek onder handen was. Ware
hij evenwel nog een tijdlang in leven gebleven, en was hem
de benoeming tot Historieschrijver ten deel gevallen, dan
zeker zou hij met zijne Historische Jaarboeken de meeste
eer ingelegd hebben, wanneer hij die uit het Charterboek
en onuitgegevene staatstukken vervolgd, en, gelijk zijn
plan was, tot op zijnen leeftijd voortgezet had; dan zeker
zou hij eene ledige ruimte aangevuld hebben, waaraan
sedert hem bijna niemand weer gewerkt heeft; dan zeker,
zou hij eene volledige plaatselijke beschrijving van Friesland
geleverd hebben, welke groote waarde had; — maar dan
ook zou het door hem aangevangene werk, dat naar een
schoon en grootsch plan is ontworpen, doch waarvan hij
slechts negen deelen mogt voltooijen, een omvang van welligt
meer dan twintig deelen hebben bezeten , en zou hij zijn
vaderland een gedenkstuk hebben nagelaten, de voortreffelijkheid van dit gewest en den roem van zijne geschiedenis waardig. De vermoeijende hand nederleggende, mogt
hij nu met het oog op zijn werk uitroepen:
'h Bezweek, maar heb voor 't minst een moedig stuk gewaagd.'
Doch, in groote zaken is ook het willen grootsch.
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Wel was het een moedig stuk, M. H , en altijd zal hij
onzen lof en hoogachting verdienen voor de waardige wijze,
waarop hij een gedeelte van dien arbeid volbragt heeft;
een arbeid, die zeker de meesten onzer voor één mensch,
en een leven onder de zorg voor een dagelijksch bestaan,
te groot voorkomt. Wie onzer toch, zou ze nu nog willen
aanvaarden deze taak ? Geen wonder, dat hij, die er te
laat mede begon, er onder bezweek, in weerwil van eene
voorbeeldige werkzaamheid. Hij zelf noemde zich een
Martelaar der school, waarin hij met alle krachten arbeidde , en de uren, welke hem daarvan overschoten,
waren weinige. Volgens overlevering trachtte hij die weinige uren te rekken, door een gedeelte van den nacht,
hetzij 's avonds, of 's morgens vroeg, daarbij aan te knoopen. Ook stond hij weieens in den nacht op, uit vrees
van gelukkige invallen te verliezen. J a zelfs kon hij niet
nalaten in zijn bed zittende te lezen of te schrijven, toen
zijne ligcliaamskrachten reeds door bestendige inspanning
verzwakt waren.
Het oordeel van mannen, die F O E K E SJOEBDS in zijn
werkzaam leven gekend hebben, ten aanzien van zijn karakter , denk- en levenswijze, is zoo bijzonder gunstig, dat
hem in dat opzigt den meesten lof en hooge achting ten
deel viel. Als een echte steege Fries was zijn voorkomen
wel niet innemend, daar hij bij een stil, stroef en ingetogen uiterlijk tevens zwaar bespraakt was, — nogtans wist hij
veler harten aan zich te verbinden door godsvrucht en reine
zeden , door opregtheid en welwillendheid in den omgang,
door zijne- warme zucht om voor anderen nuttig te zijn
en door liefde en zorg voor de zijnen. Die trekken van
zijn eerwaardig karakter, gevoegd bij eene nederigheid,
voortspruitende uit de overtuiging van minder te zijn dan
de voortreffelijksten onder ons geslacht, verwierven hem
vele vrienden en vereerders van zijne groote bekwaamheden.
II. N, B.
21
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Groot waren deze voorzeker, in vergelijking van de
algemeene onkunde en verwaarioozing van verstandsoefening op het land in die dagen, waarvan hij een somber
tafereel ophing (12); te grooter, naar mate hij zich zelven
gevormd en zijne wetenschap verworven had door noeste
vlijt en in weerwil van vele bezwarende omstandigheden;
dewijl, naar hij zelf getuigde, ieder, » die met veele zwaD righeden en bekommeringen moet worstelen om zijn bei hoorlijk bestaan te vinden, zelden grote vorderingen op
s den weg der wetenschappen zal maken (13)." Hij behoorde tot die zeldzaamîieden, en verwierf zich door zijne
geschriften en door zijne leer en wandel eene eervolle
nagedachtenis; terwijl het toenmalige Collegie van Gedeputeerde Staten den hoogen lof niet moet worden onthouden j dat liet hem en zijne verdiensten gekend, erkend en
vorstelijk vereerd heeft. Voor de kennis van onze provincie zijn zijne werken voor duizenden van'groot nut geweest,
en worden ze nog door velen hoog gewaardeerd. Van zijn
lof getuigt ook het volgende op zijne grafzerk gebeitelde
eenvoudige opschrift:
Sta, Wandelaar! betoon een diepe eerbiedigheid:
't Is !FOEKE SJOERDS , die hier in 't stof begraven leit.

Die door zijn schrandre pen en onberisplijk leven
Aan ieder, die liem kende, een voorbeeld heeft gegeven (14).

Zoodanig, M. H., was de levensloop en de persoon van
onzen Historieschrijver F O E K E SJOEBDS. Al moge dan
zijn naam ontbreken in de talrijke woordenboeken en letterkundige geschiedenissen van onzen leeftijd, •— wij, leden
van liet Friesch Genootschap, die uit zijne verdienstelijke
(12)
(13)
(14)
andere

Ähj. Beschrijv. van Friesland, II 526.
Aldaar bl. 521.
Van A. JELT-EMA. Zie zijne Gedichten, 3 e dr, bl. 31, waar ook
Bijschriften en eene ronwklagt voorkomen.
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werken veel geleerd hebben en aan hem geene onbillijke
eischen doen, omdat wij hem in het licht van zijn leeftijd
en omstandigheden beschouwen; — wij, die weten dat hij
gewoekerd heeft met de hem toevertrouwde talenten, -—
wij zullen, niet met overdreven lof, maar met dankbare
erkentenis 's mans nagedachtenis huldigen. In al zijn
îeven en werken vinden wij hem getrouw aan de beginselen van het Friesch karakter, namelijk: in eenvoudigheid
en werkzaamheid, gezond verstand en bekwaamheid, goede
trouw en braafheid. Zoolang die kenmerken bij zoo veel
verdiensten door ons vereerd worden, zal ook hij aller
belangstelling en vereering verdienen, en ons en volgende
geslachten tot een spiegel en een waardig voorbeeld verstrekken.
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NAKOMELINGEN VAN FOEKE SJOEBDS.
KKSSg««s:<

t OEKE SJOERDS, zoon van SJOEBD FOEKES en AALTJE
geboren den 2 Junij 1713 te Ee, waar hij den
16 Mei 1734 huwde aan ANTJE AUKES, zag dit huwelijk
gezegend met drie dochters, JITSKE (1738), TRIJNTJE (1740)
en ATJKJE (1750), en een zoon SJOERD FOEKES (1747).
Deze SJOERD FOEKES, die zich vervolgens FOEKENS
schreef, trad in het huwelijk met TRIJNTJE PIETERS DE
JONG, en was insgelijks Onderwijzer, zoo elders als laatstelijk te Harlingen en liet vier kinderen na, als:
1. SJOERD FOEKENS, als Chirurgijn-Majoor in Engelsche
dienst overleden,
2. PIETEE SJOERDSMA S vroeger Procureur-postulant „
later zaakwaarnemer te Dokhum.
3. GRIETJE FOEKENS , getrouwd met JAN VAN EEKEN
te Harlingen.
4. ANNE SJOERDS FOEKENS, geboren den 28 Julij
1782, die, op 17-jarigen ouderdom zijn vader verliezende,
de school voor zijne moeder ophield en later Hoofdonderwijzer was aan de Stads-Burgerschool te Harlingen, als
hoedanig hij s de vriend van NIEUWOLD en VISSER , een
toonbeeld was van bekwaamheid en christelijke deugd. Vandaar dat hem na zijn overlijden op den 25 Januarij 1840
van zijn vriend D. SEBES eene hulde ten deel viel, welke
zijne nagedachtenis ten hoogste vereert. Deze schoone
rede is destijds geplaatst in de Bijdragen voor het Ondertoijs en verdient duurzaam alle onderscheiding. Ook ik
acht het een voorregt, dien voortreffelijken man gekend
en in zijne vriendschap gedeeld te hebben, Hij behoorde
KOOPS,
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' tot die edelen onder ons geslacht, die in kleinen kring
onopgemerkt groot nut stichten, en de hoogste voldoeningvinden in de vervulling van roeping en pligt, in het steeven naar christelijke volkomenheid. Uit zijn gelukkig huwelijk met SYBRIGJE JANS ALTENA zijn de volgende zes
kinderen verwekt:
1. TRIJNTJE FOEKENS, gehuwd aan HILBRAND ZWANENBURG.
2. SYBRIGJE .FOEKENS, overl.
3. SJOEED FOEKENS , Cargadoor
met JANE FRANCES VAN DER VLIET,

te Harlingen, getr.
beide met hun eenig

kind reeds overleden.
4. JAN FOEKENS, Zeehandelaar en Expediteur te Harlingen, Vice-consul van Portugal, Lid van den Gemeenteraad van Harlingen, Ridder der orde van de Eikenkroon,
gehuwd aan MARIA JOHANNA VAN DER VLIET, uit welk
huwelijk 9 kinderen: SYBRIGJE — AALTJE —- ANNE ,
overl. — ANNE — EMMELY MARIA — TRIJNTJE — SARA
— ADRIAAN en ALEGONDA JACOBA.
5. FOEKE FOEKENS, Cargadoor te

Harlingen en Viceconsul van Mecklenburg-Schiverin, getrouwd met ALEGONDA
JACOBA BROUWER, bij wie 2 kinderen: SYBRIGJE enYTJE.
6. SYDS FOEKENS, IJzerkooper te Harlingen, gehuwd
aan ALBERTINA BAKEMA, over!., bij wie 1 kind: ALBERT.
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NAAK AANLEIDING VAN HET WEEK GETITELD :

DE MUNTEN VAN FRIESLAND, GRONINGEN EN
DRENTHE (DER HEEREN VAN KOEVORDEN)
VAN DE VROEGSTE TIJDEN TOT AAN DE
PACIFICATIE VAN GEND ,
DOOS

E

D ' F . ©. WAM D E R CHIJS,
UITGEGEVEN DOOR TEYLERS TWEEDE GENOOTSCHAP, 26ste STUK, 5de
GEDEELTE, 688 BLZ., XXII PLATEN, QUAETO. HAARLEM,
ERVEN I \ BOHN, 1 8 5 5 ( 1 ) ,

Andien iemand ons twintig, ja vijftien, jaren geleden gezegd had, na verloop van zulk een tijdperk zal u een
(1) Bij deze aankondiging van het vijfde gedeelte van den veelomvattenden arbeid van den Heer van der Chijs, splitste zich onze taak
van zelve in drie deelen, de munten in Friesland, Groningen en Drenthe
(de laatstgenoemde door de Heeren van Koevorden), tot aan de pacificatie van Gent, geslagen. Wij beperkten ons echter, om. den aard van
de Mengelingen, in De vrije Fries opgenomen, tot de munten in Friesland, in de 11de—16de eeuw geslagen, daarin behandeld.
Onze aankondigingen der I V vroegere stukken, vindt men in Nijhoffs
Bijdragen, VlIIste, IXde en Xde deel. Deze beschouwingen, in Mei 1856
geschreven, waren daarvoor ook bestemd. De veranderde vorm die deze
Bijdragen zullen ondergaan, deed ze ons nu, Junij 1858, als voor De
vrije Fries, niet geheel ongeschikt, oordecien. Zeer weinigen toch bezitten het kostbare werk van den Heer v. d. Chijs. Welligt spoort het
bovendien dezen of genen nog eens aan, om althans het gedeelte over
ïriesland handelende, zicli aan te schaffen.
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werk voor oogen gelegd worden, waarin meer dan vijftig
munten zullen afgebeeld en beschreven zijn, in Friesland
IN DE ELFDE EEUW geslagen, munten niet alleen van liet
overoude Dockuni en Staveren, maar ook van Leeuwarden
en Bolsward, j a , van plaatsjes als Winsum en Garreweer
of Garrelsweer, wij zouden dezen weinig geloof geschonken
hebben.
En indien hij er bij gevoegd had, gij zelf zult, van stap
tot stap geleid, die munten, met behulp van mededeelingen,
niet alleen uit ons vaderland, maar vooral uit liet buitenland, zoowel uit Gent als Leipzig, uit Koppenhagen als
Petersburg, uit Berlijn als Weenen afkomstig, te voorschijn brengen en ontcijferen, dan zoude ons geloof aan
zijne verzekering nog geringer geweest zijn.
Destijds toch had de studie der penningkunde nog niet
bijzonder onze aandacht geboeid en niemand hier te lande
vermoedde, dat er in het buitenland nog zoo vele voor
onze numîsmatiek belangrijke bronnen schuilden.
Het was dan ook een buitenlandsch geleerde, de Justitieraad Thomsen van Koppenhagen, die liet eerst de aandacht van Nederlanders op deze munten, zoo geschikt tot
opheldering van de geschiedenis van Friesland, niet betrekking tot de in zulke digte nevelen gehulde elfde eeuw ,
vestigde. •— Bij een bezoek aan Holland, in het jaar 1841
of 1842 gegeven, nam de Heer Thomsen , uit zijne rijke
verzameling, eenige middeleeuwsche muntjes mede, die
hij vermoedde, dat in de Nederlanden te huis behoorden,
en tot de elfde eeuw onzer tijdrekening moesten teruggebragt worden.
Een dezer muntjes kwam in het Koninklijk Penningkabinet. De toenmalige Directeur van die rijke verzameling,
de Heer Jr. Mr- J. C. DE JONGE las op dat muntje (2), be(2)

Bij v. d. Chijs op plaat I , N°. 1—10 , te vinden.
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halve den titel van HENEICVS EEX (waardoor een der
Roomsohe Koningen van dien naam uit de elfde eeuw,
blijkens den type [een gekroond hoofd met een kruisstaf
daarvoor geplaatst] moest aangeduid zijn), de namen DOCCVGGA en BR VN, de eerste als een door den tweeden
gedeeld omschrift. De Heer de Jonge deelde zulks mede
aan den Heer Mr- A. Deketh, Advocaat Generaal bij den
Hoogen Raad, wiens belangstelling in penningen en munten tot Friesland , zijn geboorteland betrekkelijk, hij ook
uit zijne bijdrage in De vrije Fries, dl. I , blz. 257—262,
getiteld Penninghunde, kende,
Doccugga kon toch DocJcum als muntplaats aanduiden,
maar wie was BRVN als verkorting van BRUNO ? De
Heer Deketh vond zekeren BRUNO I I I , als Graaf van
Brunswijk , in het jaar 1057 gestorven, in de geslachtlijst
bij van Loon, Aloude Hollandsche historie, I I , blz. 345.

Deze BRUNO III was een zoon van GEERTRUI, dochter
van ARNOLD, bij van Loon, t. a. p., Burggraaf' van het
slot over Gent, Heer der vier Ambachten, Graaf van
Zeeland, Holland , Kennemerland , West-Friesland, Staveren , Islegoo, Ooster- en Westergoo genoemd 5 en zoo
moest van zelf het vermoeden rijzen, dat door deze Gravin
GEERTRUI, gehuwd geweest met LUDOLF , Graaf van
Brunswijk, het graafschap Oostergoo, waarin Dockum is
gelegen, in het jaar 1038, toen Ludolf stierf, op Bruno
III overgebragt, en door dezen munt in Dockum geslagen
zoude zijn.
Deze draad, vergezeld van eene afteekening der munt,
werd ons, als bewaarder van den kleinen penningschat en
opvolger van den Heer Deketh in het Thesaurierschap
van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde, door dezen in handen gegeven.
In het bezit daarvan gekomen, geloofden wij wel de
sporen van eene voor de penningkunde en geschiedenis
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niet onbelangrijke mijn te hebben gevonden, maar dat die
mijn zoo rijk als later bleek zoude zijn, konden wij niet
vermoeden.
Spoedig toch na het te voorschijn treden van liet Dockumer muntje van BRTÏÏSTO I I I , kwam er een ander met
het omschrift S T A W E R O , maar overigens van den zelfden
type, uit de verzameling van den Heer Becker te Amsterdam , te voorschijn. Het was de Heer Westermann,
van Bielefeld , die er ons eene afteekening van deed geworden. Kennelijk duidde STAVVERO Staveren aan;
men weet toch, hoe verminkt de namen van vele plaatsen
in oude charters en op oude munten voorkomen.
Hoogst belangrijk voor onze nasporingen was niet lang
daarna eene mededeeling van den Hoogleeraar Serrure te
Gent. Deze zond ons eene afteekening van eene andere
munt, in zijn bezit, iets grooter dan de beide zoo even
beschrevene, waarop niet het beeld van den vorst en profil,
zoo als dat van Koning Hendrik III (Eoomscli Koning
van 4 Junij 1039 tot 25 December 1046), op de Brunoraunten, maar een geheel ander borstbeeld en face, zonder
kruisstaf, en gedekt met eene muts of platten helm, en
omgeven door het omschrift EGBERTVS, voorkwam.
Ook de keerzijde dier munt verschilde geheel: want deze
toch had twee borstbeelden van zwaar gebaarde heiligen,
kenbaar als zoodanig aan hunne ongedekte hoofden en het
kruis, dat zich tusschen hen bevond. Het omschrift STAVERONI duide echter zoo kennelijk Staveren aan, dat de
Hoogleeraar Serrure geene zwarigheid maakte, ook deze
munt aan Friesland toe te kennen. Maar wie was E G BEETTJS. Ook hier bragt van Loon, t. a. p., ons op het
spoor. — BïUJNO III toch had een broeder EGBEET I ,
Graaf van Meissen, Ooster- en Westergoo, Staveren en Islegoo (f 1068), en deze wederom een zoon van den zelfden
naam, EGBEET II, met den zelfden titel, in de geslachtlijst
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bij van Loon vermeld, en gestorven in het jaar 1090. —
Aan welken EGBERT was evenwel deze munt toe te schrijven ? Deze vraag bragt ons tot een onderzoek van de
levensgeschiedenissen van deze drie -zoo even genoemde
Saksische Graven, waarbij wij, de oorspronkelijke bronnen
raadplegende, spoedig ontdekten, welke groote verwarring
er op dit punt bij onze geschiedschrijvers bestond, en hoe
eene fout vele andere na zich gesleept had. De uitslag
dier onderzoekingen werd door ons in eene der winteravondvergaderingen (1842/1843) van het Friesch Genootschap voorgedragen , en in het jaar 1843 in De vrije Fries
( I I I , blz. 20—66) medegedeeld, waarheen wij nu verwijzen. Genoeg zij het hier te vermelden, dat wij reeds toen
tot het resultaat kwamen, dat in Dockum en Staveren door
Bruno I I I , Graaf van Brunswijk, als Graaf van Oostergoo
en Staveren, tusschen de jaren 1039 — 1057, en in Staveren door zijnen, in volgorde, tweeden opvolger, zijn broeders zoon E G B E E T I I , Markgraaf van Thuringen, als
Graaf van Staveren, tusschen de jaren 1068—1090 munt
was geslagen; dat deze munten bewezen, dat die Graven
in Friesland gezag hadden uitgeoefend; dat zij fakkels en
leiddraden waren tot opheldering en zamenvoeging van
enkele losse en duistere aanteekeningen omtrent deze Saksische Graven en hunne aanraking met ons vaderland bij
onze oudste geschiedschrijvers voorkomende, en eindelijk,
dat deze munten onwederspreekbare getuigen waren van
eene ontwikkeling van handel en waarschijnlijk dus ook
van welvaart in Friesland IN" H E T MIDDEN DEK ELFDE

EEUW, waarvan in Holland, blijkens de aldaar zoo veel later
en in kleiner gedaante geslagen muntjes van F L O E I S I I I ,
1163—1190, en D I R K V I I , 1190—1203, destijds nog maar
da kiemen aanwezig schijnen geweest te zijn.

Onze arbeid was hiermede echter niet geëindigd. Wij vermoedden namelijk , dat er in het Noorden , en bepaaldelijk
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te Koppenhagen, meerdere munten van Bruno III en
Egbert II zouden zijn, en nadat wij in het jaar 1845 nog
het een en ander, tot opheldering en aanvulling van onzen
eersten arbeid, daartoe vooral door mededeelingen van de
Heeren K. Kaan, te Haarlem, en Dr. B. von Köhne, toen
te Berlijn, thans te Petersburg, in staat gesteld, in De
vrije Fries, I V , blz. 35—40, hadden laten drukken,
konden wij in het volgend jaar, nog eene belangrijke bijdrage tot het vroeger gedeeltelijk behandelde onderwerp
leveren.
Drie ÜRXnxo-munten toch, uit de verzameling van den
Heer Welzl de Wellenheim, te Weenen, in 1845 voor het
Friesch Genootschap aangekocht, alsmede een viertal andere , bij afteekening uit het Koninklijke Deensche muntkabinet door den Heer Thomsen verkregen, deden ons
nieuwe muntplaatsen in Friesland ontdekken. Twee munten, waarop wij BODTISWER lazen (nu Bodliswer zouden
durven lezen) (3), waagden wij het aan Bolsward toe te
schrijven. Twee andere met LIUNVERT werden door
ons aan Leeuwarden in 1149 als Liemoard voorkomende , toegekend. Een vijfde Bmnomunt met het omschrift
MILDNVM kon te Midlum, een zeer oud dorpje met een
regtsstoel, bij Harlingen, geslagen zijn. Met betrekking
tot Bolsward wezen wij, tot staving van ons gevoelen, op
de oudheid dier stad, volgens de sage; op haar deelgenootschap aan de Hanse, en hare namen JBodelsvert in een
charter van 1423, en Bodelswart op een oud zegel van
Bolsward, — Wij toonden uit de bronnen aan} hoe de
plek, waarop Leeuwarden nu staat, reeds hoogst waar(3) I)e munten hebben beide BodTisiuer, doch de T is dikwijls
een omgekeerde iets verlengde ~L, zoo als op de afwijkende nage.
volgde(?) Leeuwarder munten TIAWEEO = UAVVERO. De beste
Egbertnxuntcn van Bolsward hebben ook Bodhiswert. Vrije Fries , V I ,
blz. 25.'
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schijnlijk in het jaar 839 bewoond, en de villa Camminge bij
Kluit (Historia Critica, II, Pars I, blz. 1), in eenen giftbrief
van dat jaar voorkomende, aldaar te vinden was. Die
zelfde villa (state) kwam toch als bezitting van de abdij
van Corvey, tusschen de jaren 1053—1071, ^oor in een
register door Saracho, destijds Abt van Corvey, opgemaakt , terwijl WILBALD , insgelijks Abt van Corvey, in
1149 (4) twee brieven aan de Christenen in de Parochie
Lienward schreef, waaruit blijkt, dat de parochiekerk van
Leeuwarden destijds sedert lang eene bezitting van Corvey
was. Hoe de identiteit nog meer bevestigd werd door de
toewijding van de kerk van Oldehove, eene der drie oorspronkelijke deelen van Leeuwarden, aan St. Vitus den
beschermheilige van Corvey. Eindelijk verwezen wij nog
naar het voorkomen der geslachten Cammingha's en Eeynalda's in de overoude Friesche Wetten als muntmeesters,
en naar eene vermelding van zekeren KEINOTJT DE VRIES,
die valsche penningen (denariën) sloeg, in den Reinaert
de Vos.

Maar het Noorden had nog meer opgeleverd dan deze
Brunomunten. De Heer Thomsen had aan den Heer de
Jongh van Rodenburgh, Officier in Nederlandsche dienst,
gedurende zijn verblijf te Koppenhagen, op ons verzoek,
eenige Egbertmunten ter afteekening afgestaan, en daarbij
aanteekeningen over andere, in zijne rijke verzameling,
gevoegd.
Deze afteekeningen bragten een nieuwe type, een der
typen van overgang tusschen de munten van Bruno III
(1039—1057) en die van Egbert II (1068—1090), namelijk
dien van Egbert I (1057—1068) te voorschijn. Het was
toch in die dagen nog even als thans : het algemeen, het
(4) Zie ook Wibald von Stablo umi Corvey (eene belangrijke monographie), von Dr- Johànn Jansen, Munster 1854.
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publiek is huiverig, ja geheel ongenegen, om een geldstuk
in betaling aan te nemen, waarvan het den type niet kent.
Zoo ging het ook in liet midden der elfde eeuw, toen
Egbert I , Bruno III opvolgende, om redenen (welligt om
de minderjarigheid van Hendrik IV, die hem niet veroorloofde (?) de buste van den Koning op zijne munten te
plaatsen), het goed vond den type van de Friesche munten
te veranderen, en tot dien van het Karlovingische tijdperk
grootendeels terug te keeren. In eens, uit vrees voor weigering bij hen die de munten moesten ontvangen, durfde
hij niet een geheel andere type aannemen, Wel werd
het borstbeeld van Keizer Hendrik III en zijn naam vervangen door een kruis en zijn eigen naam ECBEETVS of
EGBERTVSJ maar op de keerzijde werd het eigenaardige
der Brunomunt, de doorsnijding van het omschrift door
een ander opschrift, behouden. Het woord NOTA of soms
MOTA, waarschijnlijk eene verkorting voor moneta (munt),
verving den naam van BKVN.
Zulk eene Egbertmunt met STAVEKON werd door
ons in De vrije Fries, IV , onder N°. 22, afgebeeld (5).
Mededeelingen van den Heer Thomsen berigten ons, dat
hij dergelijke munten met Doccvgga en Bodlinvert bezat (6).
In het voorbijgaan merken wij op, dat deze munten tot
de zeer zeldzame behooren, en dat tot heden, voor zoo
verre ons bekend is, nog geene er van tot haar vaderland
teruggekeerd of aldaar gevonden is, hetgeen met de Brunoen Egbert II munten wel het geval is.
Maar ook ten opzigte der munten van Egbert II (1068
—1090) waren de in 1846 ontvangen afteekeningen belangrijk. Zij leverden munten met de reeds beschreven
(5) Van der Chijs, pi. II.
(6) Die van Bolsward is mede aldaar afgebeeld; die van Dochura
ontvingen wij onlangs uit Koppenhagen in afteekemng, en is nog onuitgegeven.
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type van twee heiligen, als navolging van den Goslarschen
Keizerlijken muntslag van de steden Dockum en Bohward
op. Twee andere Egbert I I munten met de omschriften
GEROIEVVEE en EMNJSHEM, de eerste onder N». 26
afgebeeld (7), de laatste toen beschreven, later onder
N°. VIII (8) afgebeeld, ontvingen van onze zijde toen nog
geene bepaalde aanduiding, daar wij, destijds nog onbekend met de betrekking van Egbert II tot Fivelgoo en
Hunsingoo (twee der Groninger Ommelanden), die muntplaatsen in het tegenwoordige Friesland zochten, maar
natuurlijk niet konden vinden. Welke plaatsen hierdoor
aangeduid worden zullen wij iets later melden.
In het volgende jaar, 1847, berigtte Dr- von Köhne, die
inmiddels eene betrekking bij het Museum der Keizerlijke
Eremitage te Petersburg had aanvaard (9), dat zich in dat
Museum een belangrijke vond Friesche Bruno- en Egbertmunten bevond, waarop hij later zoude terug komen. —
Hij deed die gelofte in 1850, door de uitgave van zijne verhandeling Ueher die im Russischen JReiche gefundenen abendländiscîien Münzen des X, XI und XII Jahrhunderts, gestand (10). Wij gaven van dezen zeer belangrijken arbeid
eerst een verslag in de Algemeene Komt- en Letterbode,
1851, N°. 7—9, zoowel in het algemeen met betrekking
tot de Friesche munten uit de elfde eeuw, als in het bijzonder van al hetgeen Dr- von Köhne vermelde van munten
(7)
(8)
("9)
geant"
(10)

Van der Chijs , pi. VIII, N°. 4.
Ibid., pi. VIII, N°. 3.
Thans „ President du bureau héraldique auprès du Senat dirialdaar.
Van deze veriiandeling (228 blz,, met IX platen), opgenomen in

de Mémoires de la Société Impériale d'Archeologie de. St. Petersbourg, vol. I I I

et IV, 1849 en 1850, zijn 30 exemplaren afzonderlijk gedrukt, terwijl
daarvan eene Russische vertaling verscheen, naar aanleiding van een
besluit, later genomen, om de reeds uitgegevene Mémoires in liet Russisch te vertalen, en voorts alleen in die taal uit te geven.
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door BEBNULPHUS, Bisschop van Utrecht (1027—3054),
ook te Groningen, en door zijne opvolgers WILLEM (1054—
1076), COENKAAD (1076—1098), BÜRCHAED (1098—1112),
te Utrecht geslagen. Wij voegden daarbij wat von Köhne
berigtte over eenige Tielsche munten van Keizer Coenraad II (1024-1039), en van Hendrik III (1039—1056),
van Deventer en Maastricht, van Otto III (983 Keizer
996—1002), en van de eerstgenoemde stad van Coenraad
II (1024, Keizer 1027—1039). Iets later deelden wij in
De vrije Fries, V I , blz. 1—32 den geheelen inhoud met
ophelderende aanteekeningen mede van hetgeen von Köhne
over de Friesche munten uit de elfde eeuw geboekt heeft.
Niet minder dan 137 Bruno- en Egbert I en II munten,
alsmede ééne munt van Koning Hendrik IV (1056, Keizer
1084—1106), van Staveren, zijn door hem beschreven.
In Polen gevonden, zal de handel, destijds, vooral uit
gebrek aan andere ruilmiddelen, met gereed geld gedreven, die munten daar gebragt hebben, gelijk er aan de
kusten der Oostzee vele munten uit die tijden, ook elders
in het westen van Europa geslagen, gevonden worden. Als
een bewijs, hoe dit Friesche geld destijds door Europa
verspreid werd, kan men aanvoeren, dat ter plaatse van
de St. Paulus kerk te Home, munten van Bruno III zijn
gevonden. En een bewijs, hoe het bij het volk gewild was,
blijkt daaruit, dat de Utrechtsche Bisschop BTJRCHAKD nog
tusschen de jaren 1098—1112 de vrijheid nam, den type
der Brunomunten als den zijnen aan te nemen, en om het
volk te misleiden en in den waan te brengen, dat het
Brunomunten ontving, plaatste hij op de keerzijde voor
het zeer in het oog vallende BE VN, de verkorting
van zijn eigen naam BVKCH (11). Ook worden er vele
(11) Zie N°. XV op de plaat in Ue vrije Fries, V I , en Letterbode,
1851, No. 7.
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Brunomunten gevonden, die na het jaar 1057, toen Brtmo
III sneuvelde, zijn geslagen. Het zijn gebrekkige nainaaksels; sommige kennelijk van Bisschoppelijken oorsprong,
doordien Hendrik III daarop niet een kruis, maar een
Bisschopsstaf voert. Wij gelooven, dat zeer vele van die
munten uit de Bisschoppelijke Utrechtsche munt afkomstig
zijn (12). Dat zij niet langen tijd na het jaar 1057 kunnen
geslagen zijn, blijkt ook daaruit, omdat de Poolsche vond
vele navolgingen van Bolswarder, Dockumer, Leeuwarder
en Staversche Brunomunten bevatte. Die van Leeuwarden
schijnen de talrijkste te zijn (13). De opschriften zijn somtijds geheel barbaarsch geworden. Soms weet men niet,
of het navolgingen zijn, of dat in de opschriften nog nieuwe
niet ontcijferde muntplaatsen schuilen. Tot deze klasse
, „
BVIN HAV MAIV
behooren b. v. de Brunomunten met ^ ^ , ^ ^
^ ^
onder N°. 101—103, in De vrije Fries, VI, blz. 13, opgenomen.
Onder de door Dr. von Köhne te voorschijn gebragte
munten, was hoogst merkwaardig eene munt van Egbert I
(1057—1068), met de type van de Brunomunten: die munt
toch vulde juist den stouten overgang aan tusschen de Brunomunten en de vroeger beschreven munten met NOTA.
Dit verkort woord (wij hebben zulks reeds gemeld), doorsnijdt, even als de naam BRVN, de keerzijde van het vlak
der munt, ten einde beide munten nog eenige gelijkenis of
overeenkomst, en alzoo gezamentlijke cours te doen behouden. Maar nu blijkt het uit de onder N". 106 (Vrije Fries,
V I , blz. 14), door Dr- von Köhne medegedeelde munt,
dat die stoute overgang voorbereid werd door eene andere
(12) Vergelijk de Konst- en Letterbode, 4 Octob. 1856, 13/20 Jan.
1857.
(13) Sommige der munten van Egbert II deelden in dit lot, vooral
de Dockumer.
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munt. De voorzijde daarvan vertoont, even als ware het
eene Brnnomunt, het gekroonde borstbeeld van Hendrik
III met den kruisschepter, maar het HENEICVS EEX of
IP (imperator) is vervangen door ECBEETVS. Op de
keerzijde vindt men het veld door den naam BEVN, tusschen twee paarllijnen geplaatst, doorsneden, zoodat, hoewel deze munt door Egbert I (1057—1068) is geslagen,
zij ten tijde dat zij in omloop was, bij de zoo weinig
met het letterschrift bekende menigte, voor onder Bruno
III (1038—1057) geslagene munt moest worden aangezien.
Ook het omschrift van deze hoogst zeldzame munt is merkwaardig: het luidt SEL-NEON (14), door ons, hoewel
schoorvoetend, aan Selwerd, bij Groningen, toegekend. Wij
zullen evenwel straks zien , dat Egbert II in die streken
ook gezag uitoefende, terwijl later door Herman van Koevorden (1360—1371) ook aldaar munt is geslagen. Kort
na den dood van Bruno III (f Decb. 1056) moet die munt
geslagen zijn.
Van eenigzins jongere dagteekem'ng is eene munt van
Egbert I , zonder opgave van muntplaats, met Nota (Vrije
Fries, VI, pi. N°. II). Een aantal varianten met de type
Nota, van Bolsward, Dochim, Leeuwarden en Staveren,
werden onder N°. 108—160 door von Köhne medegedeeld.
Zeer merkwaardig is onder anderen N°. 161, met EMNIGIIM en Emchchiem of Emchheim , op de latere beter
bewerkte munten van Egbert I I , als Emnighem en Emnishem(15) voorkomende, en door ons, op grond,, dat Egbert I I
(14) Vrije Fries, V I , pi. N". I ; v. d.
non kwam ons later als eene onbekende
een der Groninger Ommelanden, voor.
Middd-Nederl. Geographie, 1852. V. d.
Het zou Suttum zijn.
(15) Reeds bij Lelewel, Numismatique
pi. X V I I I , N'. 35, ^afgebeeld. Van der
gevoelen van v. Köhne, dat deze munt te

Clüjs, pi. V I I I , N-. i. Seltplaats in de gouw Huymerchi,
Zie v. d. Bergh, Handb. der
Chijs, V , blz. 316 en 441.
du Moyen Age, 1835, Atlas
Chijs omhelst, 11., 444, het
Emlichheim, in het Graafschap

IL N. E.

22
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gezag in ITivelgoo had, aan (Wester) Embden, daarin gelegen, toegekend. — De munten met BOED (N°. 162—166)
*•
NFRF
in plaats van NOTA, en de omschriften •
„ . deden
ons gissen, dat hiermede (de herhaling van RERE wegvallen Ie) eene plaats Bordnere werd aangeduid, aan het
riviertje Boom, in Friesland, in het oude dekenschap
Bornegoo en de landstreek Bornevrede te zoeken. Oldeboorn, een bloeijend dorp, reeds in oude tijden met het
waagregt begiftigd, maakt onzes inziens aanspraak op die
muntjes. Men bedenke hierbij, dat het eene dwaling is van
sommigen, te meenen, dat alleen in de hoofdplaatsen der
Friesche gooën munt kan geslagen zijn. Wij betwijfelen
het toch zeer, of de Friesche gooën wel hoofdplaatsen, in
den tegenwoordigen zin en beteekenis, hadden. Nog in
veel latere tijden stonden vele, allengs tot grootere plaatsen aangegroeide dorpen, steden genaamd, geheel op zich
zei ven. Het spreekwoord op zijn elf en dertigst (11 steden
en 30 grietenijen) is daaraan eene herinnering. Het wijst
aan, hoe er in het tegenwoordige Friesland 41 kleine republieken waren, waardoor de Landsdag ook menigmaal
een Poolsche rijksdag werd. — Er is eene geheel andere
reden aanwezig, waarom er op zoo vele plaatsen in de
Friesche gooën, in de elfde eeuw, reeds geld geslagen
werd. Behalve toch, dat het vervaardigen eener kleine
munt, op eene kleine schaal, door vele bewerkers van
goud of zilver kon geschieden, ja zelfs nog vele jaren later
in Friesland aan goud- en zilversmeden werd toevertrouwd (16), bestond er een naauw verband tusschen eene
markt en eene munt op de zelfde plaats. Verkreeg een

Bentheim zoude geslagen zijn. Maar daar hadden immers Egbert I en
II geen gezag?
(16) Vrije Fries, V , bis. 188.
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plaatsje, al was het nog zoo klein (17), maar waar de gegewoonte welligt reeds eene markt gevestigd had, het regt
van eene markt (jus meroatus) van den Graaf of Heer, het
muntregt (jus monetae) als sequela volgde bijna altijd van
zelven, opdat de kooper den inwonenden of omwonenden
verkooper zoude kunnen betalen met munt, op zijne markt
gangbaar. De wisselaar zorgde , dat die voorhanden was.
Hoe belangrijk de betrekking van wisselaar later nog bleef,
bij het aantal in type en gehalte verschillende muntspeciën,
getuigen de menigvuldige beeldenaars of muntboeken. Thans,
nu bijna ieder beschaafd land zijn numerair tot ééne geldsoort
met hare onderdeelen of veelvouden tracht terug te brengen , kunnen wij ons moeijelijk een denkbeeld van de verscheidenheid der munten in de middeleeuwen en later,
maken. Van daar ook de toenmalige noodzakelijkheid om
bij sommen van eenig aanbelang, tot het wegen van het
geld zijne toevlugt te nemen, en het verschijnsel, dat men
bij sommige muntvonden weegtoestellen ontdekt heeft.
Deze opmerking houde men ook in het oog, bij het te
voorschijn komen van munten van Egbert I I (1068—1090),
op kleine plaatsen in de zoogenaamde Groninger Ommelanden geslagen. Het museum van de Keizerlijke Eremitage te Petersburg, bevat toch (behalve munten van E g bert I I , waarop aan de keerzijde nog eens zijn naam als
Y(enerabilis) Eghertus voorkomt, benevens zijne munten met
Bodliswert, Doccingun, Linwart en Staveren) ook munten

van eene plaats GEREVVEKE of GEKEWERE, GEREVIORE enz,, en van eene andere, WINSHEM of
WINZHEM geheeten. Door deze namen worden Garrelsweer of Garrewéer, in Fivelgoo, en Winsum, in Hunsingoo gelegen, aangeduid. Het bewijs hiervoor vinden
(17) De Wilâemarkt, eene beroemde jaarmarkt in Gaasterland , werd
op eene plek gehouden, waar geen enkel huis was te vinden. Zij bestaat nog.
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wij in een charter van het jaar 1057, waarbij de minderjarige Koning Hendrik IV aan den heerschzuchtigen Aartsbisschop van Bremen, Adelbert, de graafschappen Hunsingoo
en Fivelgoo, ten gebruik van de kerk, in eigendom afstaat,
met vrijheid, om er twee marktplaatsen in op te rigten,
te weten te Wincheum en te Gerleviswert, met munten en

tollen. Uit plaatsen, bij schrijvers uit die eeuwen, blijkt
evenwel, dat niet Adelbert, maar Egbert in het bezit dier
graafschappen was (18). De munten met Gerewere en Winshem bevestigen dit. — Eene munt van Egbert II, met het
omscmïft VLFAVNVBG, blijft nog te ontcijferen over.
Merkwaardig eindelijk is nog eene munt van Keizer Hendrik IV (1056, Keizer 1084—1106), van de Goslarsche
type, met het opschrift: HENEKTVS (Henricus), in plaats
van Ecbertvs, en SVENRONV, waarschijnlijk Staveren
aanduidende, en welligt tot het jaar 1077 te brengen.
Wanneer wij nu nagaan, dat er tot heden, in een kort
tijdsverloop, reeds omstreeks 150 varianten van Bruno- en
Egbertmunten, in de Friesche gooën geslagen, voor den
dag zijn gekomen en ontcijferd; dat de munten onder het
bestuur der Egberten (1057—1090), maar bijzonder onder dat van Egbert II (1068—1090), geslagen, zich kenmerken door meerdere duidelijkheid, door nadere overeenkomst der daarop voorkomende namen met de spelling
er van in iets latere tijden, b. v. Bodliswert (1068—
1090), Bodelswert (1400), Linwart (1068—1090), Lienward
(1149), dan gelooven wij als slotsom der nasporingen over
die munten, vroeger door ons à fuv et à mesure medegedeeld , nu als aus einern guss ons door den Heer van der
Chijs voor oogen gesteld, te mogen stellen, dat er in
Friesland
in de tweede helft der elfde
eeuw
een betrekkelijk
bloeijende handel bestond. Dat
(18)

Vrije Fries, VI, blz. 27—29.
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die handel reeds in den aanvang der elfde eeuw behoefte had aan eene eigene munt, blijkt uit de zeldzame
te Koppenhagen voorhanden munt met het omschrift Fresonia, door Keizer Koenraad I I , welligt te Utrecht, tusschen de jaren 1027 en 1039 geslagen (19).
Spoedig echter had de handel niet genoeg aan die ééne
Keizerlijke munt. Welligt verkreeg Ludolf, vader van
Bruno III (f 1038), reeds het regt om markten, en daarbij
munten en tollen, op te rigten, gelijk wij daarvan in iets
latere tijden voorbeelden in de Garrelsweerder en Winsummer markten en munten gezien hebben. Van hem zijn
echter geene munten bekend, maar Bruno I I I , zijn zoon
(1038—1057), sloeg reeds munten te Dockum, Leeuwarden , Midlum (f), Bolsward en Staveren. Er waren dus
tusschen 1038—1057 markten in het noordoosten, het
midden, het westen en zuidwesten van het tegenwoordige
Friesland, toenmaals door de middelzee, Boerdiep, gedeeltelijk nog van een gescheiden. Egbert I voegde er de
munten te Selwerd(f), Oldeboorn (1057—1068) en WesterEmbdenQ) bij, terwijl Egbert II (1068—1090), die met die
te Winsum en Garrelsweer of Oarreweer nog vermeerderde,
Opmerkelijk is het, dat ook bijna al deze plaatsen aan
zulke vaarwaters waren gelegen, die destijds met de zee
in veel nadere verbinding stonden dan thans, door de verbazende inmiddels voorgevallene opslijkingen, waardoor zeeplaatsen als Bolsward, Leeuwarden enz., diep binnenlands
kwamen te liggen.
Die munten noodigen ons tevens uit, om al hetgeen de
kronijken over de welvaart van Staveren enz. in overoude
tijden boekten, niet als loutere fabelen, maar als sagen met
meer of min hïstorischen grondslag, te doen beschouwen.
Zij lossen ons het raadsel op, hoe de Friezen, gedurende
(19)

Vrije Fries, I V , blz. 326—331.

Wumkes.nl

310

BESCHOUWINGEN.

bijna twee eeuwen, in staat waren zulk een belangrijk en
daardoor kostbaar deel te nemen aan de kruistogten, gelijk
wij elders aantoonden (20), en waarom de Hollandsche
Graven en de TJtrechtsche Bisschoppen zoo vlamden op
het bezit van het betrekkelijk rijke Friesland.
Zie daar den hoofdinhoud van onze onderzoekingen en
beschouwingen over de Bruno- en Egbertmunten, door den
heer van der Chijs overgenomen. Merkwaardig is de
ontdekking, die hij door middel van den Heer Mr- H. O.
Feith, met betrekking tot de in de overoude Friesche
wetten (21) voorkomende eerste Friesche muntmeesters, deed.
In een HS. aanteekening van de 16de eeuw leest men namelijk onder anderen: » JPriini monetarii Frisiae Rednacht
» vnnd Kaivyngh eæ anglia nati." Werkelijk schijnen de
beide namen Rednacht en Kaivyngh Angelsaksische te zijn,
terwijl de zoo kenbare Brunomunten bijkans in type,
niet in grootte, met munten van de Engelsche Koningen
Eduard den Belijder, 1042—1066, en Harold I I , 1066,
door Willem den Veroveraar onttroond, overeenkomen.
De overeenkomst van de namen Rednacht en Kawyngh met
die der bekende Friesche geslachten Keynalda en Kamminga (ook Camga, Caymga, zie Friesch Charterboek, I ,
blz. 37), gaf aanleiding, dat andere teksten van de XVII
kesten, van geld spraken van Reynaldes slachta iefia Kanga

(20) Uit eene zeer belangrijke monographie van Dr. Colmar Grünhagen, getiteld: Adalbert, Erzhisscliof von Hamburg ("dezelfde als de reeds
boven vermelde Aartsbisschop van Bremen), und die Idee eines nordischen
Patriarchats, Leipzig 1854, hebben wij kunnen opmaken, dat de handel
van Hamburg en Bremen zich tijdelings , na het midden der elfde eeuw,
door oorlog, brand, verdrukking en afpersing, naar veiliger (westelijke?)
streken (de Friesche Zeelanden?) verplaatste. Zie blz. 129 en 209.
(21) „ Eednath and Kawîng alsa liiton tha forma twene tier to ]Fris„ londe thene paunig slogon." Eustringer tekst der XYII kesten bij
Bielithofen, Friesische Hechtsguelîen, Berlin 1840, p. 4/5. "Vergelijk Vrije
Fries , IV , blz. 347 (56).
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slaclita, en dat wij met de geleerde uitgevers der Oude
Friesche Wetten (1782, blz, 123), niet aarzelden de Camminga's als tot de eerste muntmeesters in Friesland behoorende, te beschouwen, terwijl wij door het aantal stinsen,
dat zij in Leeuwarden bezaten, er van zelf toe moesten
komen, om- hunne vermoedelijke betrekking tot de in de
elfde eeuw in Livnwart geslagen munten te vermelden.
Vallen zij echter als muntmeesters uit, dan vervalt natuurlijk van zelf deze gissing, en een der secondaire gronden,
waarop wij de beide, toen (1846) nog maar bekende muntjes met Livnvert, aan Leeuwarden toeschreven. Later zijn
er echter nog zulk een aantal andere munten van Leeuwarden van beteren stempel en juister omschrift, vooral
door Egbert II geslagen , voor den dag gekomen, dat de
identiteit niet te loochenen is.
Behalve de muntmeesters Rednaih en Kawingh, schijnt
er nog een derde, door den Heer van der Chijs niet
vermelde, muntmeester geweest te zijn, FOKE (FOKKE
(vrouwelijke naam FOKEL) , in Friesland zeer bekende
namen, b. v. geslacht FOCKEMA) geheeten, Zie Wierdsma,
Oude Friesche Wetten, blz. 123. Waren de twee eersten
alzoo Anglo-Saksen , de laatste (welligt een opvolger) een
Fries? — Nog merken wij op, dat de schrijver, als bewijs voor de juistheid zijner ontdekking? aanvoert, dat noch
op de in Duitschland geslagene munten van Hendrik I I I ,
noch op die zijner onmiddelijke voorgangers, de op de
Friesche (Bruno) munten gebezigde type voorkomt. Dit
bewijs wordt echter verzwakt door de tegenopmerking,
dat hier niet sprake is van munten door eenen Duitschen
Keizer, maar door den Saksischen Graaf Bruno III geslagen , en dat het zeer opmerkelijk is , dat er oudere
munten bestaan van BKITNO van Beijeren (1006—1029),
op welker keerzijde de naam BEVNO bijna even zoo het
vlak van de munt doorsnijdt als zulks op de munten van
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Bruno III (1039-1057) het geval is (22). Is die dubbele
overeenkomst toevallig ?
Daarentegen zoude men, indien de opmerking juist is,
dat de Anglo-Saksische muntmeesters van Bruno III geld
met den Anglo-Saksischen type sloegen, ook de redenen
vinden, waarom de welligt Friesche muntmeester FOKE ,
van Egbert I , dien type meer en meer veranderde en tot
den (ook in Friesland, blijkens aldaar gevonden Carlovingische munten) bekenden Carlovingischen terug bragt, en
hoe Egbert I I , die zelf gaarne Eoomsch Koning wilde
zijn, en in openbaren opstand tegen Hendrik IV sneuvelde,
nog veel verder ging, en geheel de Keizerlijke Goslarsche
type overnam.

Nadat gedurende de elfde eeuw alzoo in Friesland zeer
veel munt was geslagen, schijnt die muntslag aldaar gerust
te hebben, alhoewel in oude oorkonden nog steeds sprake
van Staversche en Leeuwarder munten blijft. — In het
jaar 1417 echter vaardigde Keizer Sigïsmund een bevel
uit, waarbij sprake is van Keyserlicke grossen van de gene
welcke wy tot Leeuwarden door onsen Muntemeyster te slaen
bevolen hebben. Tot nu toe waren deze grooten te vergeefs
opgespoord. Den Heer van der Chijs komt de eer toe,
die te hebben wedergevonden (23).
Tot het zelfde tijdperk, het eerste vierendeel der vijf(22) Bij von Köline, I. 1., p. 128, pi. VII, N°. 10.
(23) Zie de groot, pi. IV, met JReioerd, lees Lewerd, en XVIII, N°. 2,
de halfscheid, en blz. 287—88. De latere ontdekking der halve groot
(pi. XVIII, N°. 2) maakt nu, dat de munten van Leeuwarden, pi. V,
Termeerderd met pi IV, 1 , pi. XVIII, 2 , die van Bolsward, pi. IV,
vooraf behooren te gaan. De munt van Leeuwarden vangt toch op nieuw
in 1417, die te Bolsward eerst in 1455 aan. De kwart groot is onlangs
ook voor den dag gekomen. Zie de Aanwinsten van de Penningverzameling van het Friescli Genootschap, 1856/57, N°. 3.
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tiende eeuw, behoort eene zeer zeldzame munt, alleen in
de verzameling van den Heer Keer te Amsterdam gevonden (Catalogus 1858, N°. 652, verkocht voor ƒ 16.25).
Het is eene dubbele groot of dusgenaamde tuin van den
Hollandschen Graaf Jan van Beijeren (1417—1424). Op
de keerzijde leest men MONETA NOVA MAKS: DVC(is)
BAVA(riae). Met bescheidenheid beweert de Heer van
der Chijs, dat die munt te Marssum, een oud dorp als onder den rook van Leeuwarden gelegen, omstreeks het jaar
1421 zoude geslagen zijn» In 1418 toch hadden eenige
Hovelingen uit Oostergoo en Westergoo (Schieringers)
een verbond met Hertog Jan van Beijeren gesloten. Daarin
luidt het ook: » Item wy bekennen oock unsen gnadigen
» Heere de munte, in dem he gudt golt und sulver slaen
» wil laeten," In een later vredes verdrag of voorstel van
4 November 1420, lezen wij: » Item soe sullen sy (de Frie» zen) ons bekennen ende gehengen, ende wy sullen hebben
i> onse munte, die wy by den gemeynen steden van Hollant
» ende vnsen gehoorigen steden van Vrieslant ordineren sullen ,

» goet gout ende silver slaan, jn Vrieslant, jndien ende
ï also verre als ons 't voordeel ende profyt daarvan gex> schien mach, als ons dat geschiet (te) Tordrecht in onsen
» munten." Terwijl eindelijk in het verbond van vrede
van Ooster- en Westergoo met Hertog Jan van Beijeren,
den 3<len April 1421 gesloten, bijna de zelfde zinsnede als
de zoo even vermelde, gelezen wordt. — Aan dit regt,
herhaaldelijk aan Hertog Jan toegestaan, heeft, volgens den
Heer van der Chijs, deze munt haren oorsprong te danken.
Op zich zei ven is het niet vreemd, dat Hertog Jan van
Beijeren van zijn regt gebruik gemaakt heeft. Zonderling
is het alleen, dat hij zulks te Marssum, bij Leeuwarden ,
zoude gedaan hebben. Was het omdat Keizer Sigismund
in 1417 nog grooten in Leeuwarden sloeg ? Was het, omdat munt te Marssum, op de grenzen van Ooster- en Weg»
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tergoo gelegen, geslagen, aantoonde, dat de magt van
Hertog Jan tot de kern van Friesland doorgedrongen,
zoowel in Wester- als in Oostergoo zoo veel gezag had,
dat hij eene (fraaije) munt te Marssum kon laten slaan ?
Of ligt in Mars de verkorting van eene andere muntplaats? Men weet dat Hertog Jan van Beijeren, althans
volgens van Alkemade, blz. 116, 1. 1., XXX, JNK 6, griffioenen in Luxemburg liet slaan, en dus in eene stad buiten
zijn gebied gelegen. Kan ook deze munt met Mars een
product van de Dordrechtsche munt zijn ? De Hertog liet
daar vele munten slaan. Zie daar eenige vragen, Voorhands schijnt er ons niet veel te zeggen te zijn tegen de
bewering van den Heer van der Chijs, dat deze tuin in
Marsum geslagen is, hoe vreemd zulks op het eerste vernemen daarvan iedereen, in het bijzonder een Fries, moet
voorkomen.
Hoogst ijverig is de Heer van der Chijs geweest, om de
reeks der door ons te voorschijn gebragte Friesche munten
uit de 15de en het begin der 16de eeuw aan te vullen.
Dit doet ons te meer genoegen, omdat wij, na het uitgeven in 1851 van de toevoegsels N°. 18—20 op onze vroegere Bijdragen tot de Munt~ en Penninghunde van Friesland,

N°. 1—17, onzen arbeid als voor eenigen tijd gestaakt
konden beschouwen, Wanneer wij nu het overzigt aldaar
(Vrije Fries, V I , blz. 32—42), over de Friesche Stedelijke
munten uit de vijftiende eeuw geleverd, vergelijken met
nu door den Heer van der Chijs te voorschijn gebragte,
dan vinden wij de volgende nog onbekende munten door
hem opgenomen:
Leeuwarden, pi. V, N°. 6. Kwart stuiver van 1487, vroeger bij ons onder N°. 3 1 , door de afslijting minder goed
afgebeeld {Vrije Fries, IV, blz. 361). De verzekering van
den schrijver, dat zij nergens is afgebeeld, is dus onjuist.
2ijne eigene welwillenheid had ons daartoe in staat gesteld.
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Bohward, pi, I V , N°. 3. Halve Stuiver, 1456.
De halve stuiver N°. 4 , van 1457, berust thans in de
verzameling van het Friesch Genootschap.
PI. I V , N°. 6. Stuwer van 1473.
PI. XVIII, N°. 1. Stuwer van 1474.
De stuiver van 1478, bij Winsemius, blz. 289, afgebeeld j had volledigheishalve in omtrek opgenomen kunnen
zijn (24).
Sneek. Een Stuiver, z. j . , pi. XVIII, N°. 3, en een Stuiver van 1477, pi. X X I I , N°. 1 (25).
Franeker. Halve Stuiver van 148(6?), pi. VI, N° 2, dergelijke van 1487, pi. V I , N°. 3, en het zelfde muntje van
1488, pi. VI, N°. 4 , doch nu met de volgens v. d. Ohijs
hem op geene andere munt voorgekomen spreuk: Signo
crvcis salvemur. Al deze drie Franeker munten, waarvan
de laatste vooral merkwaardig is, vindt men in de rijke
verzameling van den Heer Stricker, te 's Gravenhage.
Zeer opmerkelijk is ook een muntje van Wor&um, met
MONETA X NOVA x WOLDERKO(m), en het op
Leeuwarder munten voorkomende omschrift: SIT. NOMEN. DNI. BENEDICTV(m), Het is het eenig bekende.
De S. gist dat met de archieven dier stad ook die der munt,
tijdens hare verovering in 1488, door Jongama of later 5
zullen verloren zijn gegaan. Maar zou die munt wel van
dien omvang zijn geweest, dat er een muntgebouw, of
archieven daarvan bestonden. Kan de stad Workum, b. v.
f24) Onlangs werd het eenig daarvan sedert de uitgave van v. d.
Chijs werk te voorschijn gekomen exemplaar te Amsterdam voor ƒ 17
verkocht. Verkooping Bom , April 1858 , N°. 853.
f25,) Bij O. Keer kwam onder N'. 1627, Junij 1858, voor, eene zilveren munt van Sneek. Vz. wapenschild der stad, -L. MONETA g NOVA
° SNEKENSIS.
Kz. een kruis, dat het omschrift ANNO | DOMIN j MCCCC | LXXVI
doorsnijdt. Op het midden daarvan eene S. Gewigt 2.33. Verkocht
voor ƒ 11.
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in het naburige Bolsward, of door een zilversmid, die munt
niet hebben laten vervaardigen ?
Ook de reeks der reeds door ons te voorschijn gebragte
muuten onder de Saksische heerschappij, 1499—1515, in
Friesland geslagen, is door den Heer van der Chijs nog zeer
aangevuld.

Zoo waren de dubbele scillingen of twee stuwers

stukken, pi. V I I , N°. 3 , 4, 5 , van 1505, en pi. XVIII,
N°. 4 , van 1506, tot heden onuitgegeven. Bij Nc. 4 van
pi. V I I , merkt de Heer van der Chijs op, dat hij niet
weet, wat het leeuwtje op het schildje in het midden beduidt. Wij vinden wel twee leeuwtjes in den regterhoek
van het wapenschild, zijnde die van Thuringen en Meissen, maar geen leeuwtje in het midden. — Onze N \ 45
is verbeterd als met MCCCCCV onder N°. 7, pi. X I I ,
opgenomen (26), Blz. 154 zegt de Heer van der Chijs,
dat de scheysken, eene zeer kleine munt, en de half scheyshens verloren zijn gegaan, maar noemt dadelijk daarop de
onder JNT°. 8 en 9 afgebeelde en onuitgegevene muntjes,
» waarschijnlijk scheishens" wegende 0.8, terwijl de N°. 7,
als de ort of vierde scilling of stuwer aangegeven, slechts
0.5 weegt. Het is echter zeer moeijelijk dergelijke half
vergane muntjes overeenkomstig de muntordonnantiën (hier
de instructie van 4 September 1505 voor Hero Voydes,
als Muntmeester in Friesland) te classificeren. Ook de
scilling van 1506, pi. V I I , N°. 10, en het muntje van
pi. XVIII, N°. 5, waren nog onuitgegeven.
Na 1515, ja welligt reeds eenige jaren vroeger, schijnen
in Friesland, tot aan 1580, geene munten geslagen te zijn (27).
(26) Een tweede exemplaar is daarvan onlaags te Monnikke Bayiim
(27) Schijnen, zoo schreven wij te regt ia 1856: want thans vinden
•wij op den Catalogus van O. Keer, onder N°. 1633, een stuiver van
Karel V, met het wapenschildje van Leeuwarden vóór het begin van
het omsohrift Da pacem enz. Verkocht voor ƒ 4.
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In dat jaar (28) werd in Leeuwarden een stuiver (29) geslagen, bij Verkade, pi. 132, fig. 8, afgebeeld, doch blz. 75
ten onregte als munt der stad Leeuwarden vermeld. Blijkens het omschrift is het munt der Staten van Friesland t
te Leeuwarden geslagen»

Wij zullen ons verslag eindigen met nog eenige opmerkingen op dit gedeelte van den grooten arbeid van den
Heer van der Chijs.
Als eene algemeene opmerking vermelden wij, dat de
S., bij de bewerking van de muntgeschiedenis van Friesland,
is afgeweken van de bij het schrijven van die van Gelderland en Overijssel, en ook in dit deel van Groningen
en Drenthe, aangenomene gewoonte, om een overzigt van
de geschiedenis van het land vooraf te laten gaan.
Hij deed zulks, omdat nog in 1851 door den Heer W.
Eekhoff, eene Beknopte Geschiedenis van Friesland was uit-

gegeven, terwijl nog een dergelijke arbeid voor de bovengenoemde gewesten ontbrak. Wij kunnen dit besluit,
om wijdloopigheid en herhaling te vermijden, volkomen
billijken, alhoewel de Heer Eekhoff, in zijne Beknopte geschiedenis, teil opzigte voor de geheele, voor de Friesche
numismatiek zoo belangrijke, elfde eeuw zoo beknopt is
geweest, dat nog GEERTRUI en haar man LTJDOLP , nog
BRUNO , nog EGBERT I of I I , daarin voorkomen, en dus
ook met geen woord melding gemaakt wordt van het gezag, dat, zonder eenigen twijfel, de drie laatsten hier
en in de Groninger Ommelanden destijds uitoefenden (30).
("28) Niet 1582, als v. d. Chijs, V , blz. 277.
(29) Ook dubbele en halve stuivers.
(30J Dit gezag, naar een leenroerig zwemende, als wordende geschonken en ontnomen, strookte trouwens niet met de denkbeelden, door
den S., omtrent eene volkomen onafhankelijke volksregering der ITriezen
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Vermits gedurende de 12de, 13de en 14de eeuw geene
munten in Friesland schijnen geslagen te zijn, zoo was
eene schets van de geschiedenis van dat gewest, in dat
tijdvak, des te minder noodzakelijk. Desniettemin bestaat
de Numismatische Geschiedenis van Friesland, 282 4to
bladzijden, met 30 bl. (blz. 601—629) 2de bijvoegsel. Onzes inziens hadden de dwaalbegrippen van Götz, Becker
en vooral van Morel Fatio, blz. 23—35, niet woordelijk
behoeven herhaald te worden, en was het uittreksel uit
EekhofPs werk, blz. 603—623, om het betoog te leveren,
dat de dubbele groot of tuin, van den Hollandschen Graaf
Jan van Beijeren, omstreeks 1421 in Marssum kan geslagen zijn, voor inkrimping vatbaar geweest. Wanneer men
de zaken zoo diep ophaalt, dan vergeet de lezer al lezende
allengskens waartoe het betoog moet dienen.
Eene tweede opmerking is deze, dat althans op één
punt door den S. de chronologische orde niet goed is in
acht genomen. Hij zegt, blz. 1—5, het een en ander over
den handel der Friezen in het Bomeinsche en Frankische
tijdvak, en de munten, waarmede zij dien handel dreven;
maar de merkwaardige plaats uit de Oude Friesche Wetten:
» Doe gaff Koeninck Karell allern Vriesen dat men thoe
j> Jeweren ende tho Staveren den stapel settenn ende all dat
» geit munten, ende anders nergent in den (Frieschen) lan» denn," wordt blz. 91—92 maar even na de behandeling der Bruno- en Egbertmunten, en midden tusschen de
vermelding van hetgeen de 13de en 14de eeuw voor de
inuntgeschiedenis van Friesland opleveren, medegedeeld.
Wij zagen later, dat de S. niet geheel en al afkeerig is
van het denkbeeld, dat denariën met het opschrift Palatina moneta in Groningen zouden geslagen zijn (31), alhoein die dagen, in zijn werk ontwikkeld.
écrit l'histoire,
(31) Zie blz. 440 enz.
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wel daarvoor geene gronden worden aangevoerd. Wil men
monetae palatinae ook in het noorden zoeken, dan wijst
welligt deze merkwaardige plaats in de Oude Friesche Wetten aan, waar hare muntplaatsen geweest zijn.
Eene derde opmerking, die wij welligt reeds vroeger,
bij de aankondiging van vroegere deelen van den reuzenarbeid van den Heer van der Chijs, hadden moeten maken5
maar die wij ons nu veroorlooven met alle bescheidenheid
te doen, is deze, dat de S. bij het nazien der proeven,
zinsneden als die op blz. 6, 3 1 , 78, voorkomende, en
hem al schrijvende uit de pen gevallen, doorliale. De S.
vergeet daarbij, dat hij ook lezers zal hebben; lezers, die
hij, met hunnen geest in de beschouwing der lang vervlogen eeuwen verdiept, op eens, b. v. op zijne studeerkamer , verplaatst, en dat zulke opmerkingen, al mogen zij
nu al waarde hebben, eens wanneer zijn respectabel werk
den tegenwoordigen respectabelen ouderdom van die van
van Mieris en van Loon zal bereikt hebben, daarin misplaatst zijn. In eene brochure, een kind van den dag,
mag men ze opnemen, maar in een werk in quarto, van
meer dan een half dozijn dikke deelen (al noemt Teylers Tweede Genootschap toch nog al die deelen slechts
het XXVI stuk van zijne werken), schaden zij aan de deftigheid van het geheel.
Nog enkele kleine opmerkingen, als bewijzen van onze
belangstelling in des S. arbeid, voegen wij hierbij.
Het oordeel van den Heer M>- L. C. Ph. van den Bergli
(1. I, 1 (1), over het Charterèoek van Friesland (deel I ?),
als hoogst onvolledig, en meer dan de helft der bestaande
oorkonden missende, en slordig bewerkt, durven wij niet
geheel onderschrijven. Zekerlijk zijn er een aantal stukken , die, in deze eeuw te voorschijn gekomen, daarin
eene plaats verdienen, maar wij zouden het zeer betwijfelen , of er nog zoo veel schuilt, als hij denkt, dat het
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geval is (32). Ook op het verwijt van de slordigheid van
den tekst, wanneer men het jaar der uitgave (1768) in
aanmerking neemt, valt vrij wat af te dingen.
Met den wensch naar eene nieuwe verbeterde en vermeerderde uitgave, aldaar uitgedrukt, kunnen wij ons echter vereenigen. Welligt had het Friesch Genootschap, aan
wiens zorg de Heer v. d. Bergh de vervulling van dien
wensch gaarne zag toevertrouwd, reeds een begin met
dien arbeid gemaakt, indien niet bij hem, die belast was
geworden met het in orde brengen van het Archief van
de Provincie Friesland, den ten vorigen jare (1857)
ontslapen verdienstelijken Griffier van het Provinciaal
Geregtshof van Friesland, den Heer J. van Leeuwen,
reeds lang dat voornemen bestaan had. Inmiddels zijn
ook door het Friescb. Genootschap Friesche of Friesland
betreffende charters en zegelafteekeningen verzameld. Wij
hebben zelf het voornemen, om die zegels althans uit
te geven en toe te lichten, doch ook hier wordt het
spreekwoord bewaarheid, » dat Home niet in eenen dag ge» bouwd is."

BIz. 11. » Tot boete eens Edelmans moet betaald wor> den 5i pond:" lees: 11 pond.
Blz. 16. » De Camminga's hadden in de elfde eeuw
» eene stins nabij de grenzen van Ooster- en Westergoo,
» Leward geheeten:" beter: » eene zoo niet reeds meer
s stinsen ter plaatse destijds Luinvert, Linwart, in 1149
» Lienward, later Leeuwarden geheeten"
Blz. 38. » Ook het oude Cuinder, Kuinre enz." Die onderstreepte woorden moeten wegvallen.
Blz. 41. Popma. Van zijn werk De differentiis verborum
aag nog eene nieuwe uitgave in 1852 het licht.
(32) Ook de Heer v. d. Chija deelt dit gevoelen. Zie het
blz. 649.
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Blz. 44. Boin-fivt, als mnnt van Bornwerd. Bij von
Köhne (N°. 67, 68, Vrije Fries, VI, blz. 9) komen eenige
T3
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Urunomunten voor met de opschriften -—z— r , vT,- ,— en
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„ . ,p. Hij aarzelt met, deze onder de navolgingen der
Bolswarder Brunomunten te rangschikken. Zoude de munt
met -pyyrp1 daartoe ook niet behooren ? Bornwerd lag buitendien zoo digt bij het zeker toen reeds veel grootere
Dockuin, dat eene markt aldaar onnoodig was.
Blz. 45 (2). » Door die markt werd Leeuwarden de
> hoofdplaats van Friesland," lees: » Hierdoor werd Leeut> warden vooral
"
Blz. 55 lezen wij: » Wij hebben het niet noodig geacht,
» de afbeeldingen van een aantal onzekere Brunomunten
» op onze platen mede te deelen, daar wij geen voordeel
» voor de wetenschap daarin meenden te zien. Misschien
» schuilen er tot dus verre onbekende muntplaatsen onder."

Beter ware: » daar wij toch vermoeden, dat het slechts
j> gebrekkige navolgingen zijn, en er dus geene onbekende
» muntplaatsen in schuilen."
Blz. 63 sqq. De S. verzuimt te vermelden, dat tusschen
de borstbeelden zich een kruisje, een-teeken, dat de afgebeelde personen heiligen zijn, bevindt.
Blz. 63. Ook zegt de S. stellig, dat het gekroonde borstbeeld , op de voorzijde der Egbert II munten, Keizer
Hendrik IV voorstelt. Egbert II was vrijpostig genoeg,
om er zijn eigen beeld op te durven zetten. Zelfs om het
steeds wederkeerend omschrift om dat beeld van Ecbertvs
is dit waarschijnlijk. Het zou toch zonderling zijn, dat
beeld en omschrift niet de zelfde, maar twee verschillende,
personen aanduidden. Alleen de hoogst zeldzame munt
N°. 12, op plaat I I I , heeft Henertvs voor Henricvs, rondII. H. E.
23
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om het zelfde borstbeeld. Ziet men in de (Konings) kroon
slechts een platte helm of eene Gravenkroon, dan valt alle
zwarigheid weg.
Blz. 69. A°. 1187: » pro duobus Frisacemibus IIII da» bant Ungaricos/' Van der Chijs merkt hier op: » Onzes
» inziens is hier sprake van Friesche, d. i. Nederlandsche,
» munt." Wij zouden eerder aan munt van Freisingen denken. Ter vergelijking met Friesche munt uit het begin der
elfde eeuw, hebben wij er eene in De vrije Fries, I V ,
blz. 327, onder N°. 29, laten afbeelden. De daar beschrevene is tupschen 1024—1027 geslagen.
Blz. 77 zegt S.: » uit de blz. 73—77 medegedeelde uitres kening der geldspecicn in Ooster- en Westergoo, van het
ï jaar 1276, is weinig voordeel te trekken," Wij gelooven,
dat wanneer men de niet gemakkelijke en veel tijd en nasporing vorderende taak ondernam, om die geheele uitrekening eens critisch na te gaan, onderling te vergelijken,
en dusdoende op té helderen, en tot vaste resultaten te
brengen, men over de in 1276 in zwang zijnde munten in
Friesland, en hare onderlinge verhouding en waarde, en
de evenredigheid tusschen de straf en de opgelegde boete,
volgens de begrippen dier dagen, nog al licht zoude kunnen verspreiden. Welligt beproeven wij zulks eens later.
Blz. 117. » Terpen bij Workum." Aldaar niet bekend.
Blz. 119 (1). Dronken , lees: Dronke.
Doch genoeg, van harte wenschen wij, dat de Heer
van der Chijs zijnen grooten arbeid weldra voltooid moge
zien. Hetgeen wij schreven beschouwe hij niet als aan-,
maar als opmerkingen.

Geschreven 28 Mei 1856.
Herzien 21 Junij 1858.
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FRIESLAND,
UIT DE NALATENSCHAP VAN TTOISÜ

J . T A I lÆEUWEIiT.
(Uitgegeven door Mr. j . DIBKS.)
—>»»»•§•«««<—

I.
REQUEST AAN DEN STADHOUDER GEOEGE SCHENCK VAN
TOUTENBUEG VAN EEN BALLING, IDS VAN WOBKUM,
s OVEE DAT GEOTE GEWALT, DAT HEM GESCHTT
» I S , " ENZ., VAN OMSTEEEKS 1522.

VV algeboren heer! heer Jurien van Schynck vryheer
to twtenburg, stadholder in Vresland van wegen der keyserlicke mayesteyt, toent Idse van Woerkum, een ballyng
nw ter tyt woenhaftich to Fraenker, toent dese suppliant
syn oetmoedighe swplicacye, biddende' om Goeds wille my
to horen over dat grot gewalt dat my gheschyet is. Int
eerste soe had ick ghekoft van een heerscap, ghenoemt
Sybren Bonga van Kemswert, VIII golden florenen jaerlixse renten in Bonga gued to Kemswert, ende haddet fol
ende al bytaelt, ende hadde eene gwede besegelde quytancye, ende doe dese rebellicheyt an stonde in Vreeslandt,
doe brochte ick myne kleynoedien ende myn brewen in
Holland tot Haerlem, ende stond daer wel twe jaer, ende
myn wyf die is sont die tyd ghestorwen ende heft mit syn
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swster dat kowfer mit die brewen ende een deel suluers
nomen, ower mynen wille ende bwtten myne consent,
daer ie bowen die VJII hondert florenen by to scaede
lyden sal : is dat saek dat ick die qwyt blywen sal, so
heft dese myn wyfs soen bowen gero(e)rd die qwytancye
ende dy eygendom van dese VIII florenen jaerlickse rentten dese Sybren Bonga bowen geroert verkoft, die derde
pennyngh min dan icket koft heb, so heb ick desen Sibren
boven gliero(e)rd een brief gesent, dat ick myn breef weder eyske ende dat ick jemant gheen bytal to en stae dan
my selven: tzint heft hi my een andert op gescre(ven),
dat ick solde hem myn vasticheyt tone, daer ie op die lande
heb , ende die ben ie qwit ende daer is wel orkenschyp
{getuigenis) to, ende die deren niet komen onder die G eldersclie handen ende sint nw ballyngen mede; dy ene is in
Holland, dy ander to Harlyngen, waer om dese swfpliant
vriendelicke bydt, dat jwg een remedye hier in vynden
wyl, dat wy mit die arme ballyngen al heel niet worden
verdorwen ende dat wy mogen byholden ons recht wessen
op desen Sibren boewen gero(e)rd, ende op die gene die
dese suppliant dit grote onrecht hebben gedaen, wanneer
die lande owereen komen ende dat die ene so goed recht
mach scheen als die ander, daer die suppliant hem ganselick in betrowt, dat kenne God, de jw g. (die jw genade)
wil byhoede salich ende gesond (1).
(1) Alhoewel dit stuk geene onderteekening heeft, zoo schijnt, het,
volgens het oordeel van den Heer Chartermeester J. A. de Zwaan, blijkens een bij het stuk gevonden brief, d.d. 30 Octob. 1849, aan den
Heer van Leeuwen gerigt, toch liet origineele request te zijn. De meeste
requesten tocli, zegt de Heer de Zwaan, uit het begin der 16de eeuw
en nog lang daarna, zijn van geene handteekeningen voorzien. Ook het
papiermerk van het stuk komt geheel overeen met dat, hetwelk dikwijls
in do grafelijke rekeningen van 1500—1525 voorkomt. Het „ heerschap
„ Sybrand Bonga van Kimswerd," in dit stuk voorkomende, is welligt
de zelfde als Sybrant Bonga, gehuwd met Gaets Harinxmâ, vermeld
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II.
QUITANTIE VAN GERBRANT VAN ATÏTA, 6 MEI 1559.

Gerbrant Aytha, Grietman van Wymbritseradeel, bekenne mits desen van wegen myn heer broeder D, Viglius
Aytha, President van den Secreten Raede, ontfangen te
hebben uyt handen van Pieter van Dekema, als ontfanger
van den gemeenen lande van Vriesland, die zumma van
seuen hondert Car. gl., de welcken by de Staten en deputierden van dese landen myn voers. broeder voer een
gratuyteyt ende recompens van zyn diensten dieselve landen tot diversche tyden gedaen toegedacht zyn. Toerconde myn handt hier onder gestelt op heden VI may
A. O. lix.
GERBRANDT AYTHA.

Gerbrant van Aytta was toen Grietman van Wymbritseradeel. Hij werd in 15709 als Staat der Provincie, voor
Gaspar Robles geroepen, om middelen te beramen tot het
werven en onderhouden van vier vaandels krijgsknechten
ten behoeve van den Koning van Spanje, tegen zijne oproerige onderdanen. Door gebrek aan geld en de groote
sommen, reeds betaald, werd dit geweigerd.
Hij was de jongste zoon van Folkert van Aytta en Ydt
van Hania, van Weidum, en geboren 1519, overlijdende
te Zwichem, 19 April 1573, nadat hij kort te voren uit

in het Stamboek van den Friesclmn Adel,

door M r - A. van Halrnael en

J r - M1'- M. de Haan Hettema, I , 153, II, 95, In eene sententie -pan
het Hof van Friesland, van 20 Decb. 1537 , komt voor Griete Pieters ,
weduwe Sybrant Bonga, zijnde de zelfde persoon.
J. D.

Wumkes.nl

326

LOSSE STUKKEN

Braband, alwaar hij zijnen broeder Viglius bezocht had,
was teruggekeerd. — Folkert was naauwelijks vier maanden oud, toen zijn vader Gerbrant, omstreeks het feest
van St. Mattheus, in 1484, overleed. Hij was nog geen
twintig jaren, toen de Keguliere Kanonniken van Bergum,
door bemiddeling van zijnen broeder Bucho, Pastoor en
Prebendaris te Wirdum, hunne zeer vruchtbare uithoeve
onder Wirdum, gemeenlijk Barrahuis genaamd, tegen eene
geringe huur, hem ter bewoning en bebouwing afstonden.
— De Kanonniken waren aldaar de grondslagen begonnen
te leggen van een nieuw kloostergebouw, hetwelk zij echter
toen, wegens den ongunstigen tijd en ellende van den
oorlog, niet konden voltooijen,
Folkert was getrouwd met Ydt Hania, dochter van
Wigle en Rints Bonninga. Ydt woonde nog alleen bij
hare moeder, die weduwe was, terwijl al hare andere kinderen getrouwd waren. Bucho van Aytta en de broeders,
Broer en Tjaerd, overreedden de moeder om Ydt aan Folkert tot vrouw te geven. In het leven van Viglius wordt
zij geprezen als eene schoone en zedige maagd, welke vele
mannen zich tot gade wenschten. Maar zij droeg harer
moeder zulk eene volmaakte kinderlijke liefde toe, dat
zij niet besluiten konde, deze in eenen hulpbehoevenden
ouderdom te verlaten, zoodat zij van het huwelijk vervreemde. De aandrang echter der bloedverwanten, en weiligt ook het verlangen der moeder, om hare dochter voor
haar sterven verzorgd te zien, kregen de overhand, en
deed Ydt besluiten, toen 27 jaren oud, om met Folkert
in den echt te treden."
Gerbrand van Aytta was getrouwd met Tieth ván Rheen,
Lolckesdr., bij wie hij tien kinders had. JSTa den dood
van zijne vrouw verwekte hij bij eene bijzit, Catharina
Pieters, in 1569, nog een zoon, Fercke genaamd, welke
later gewettigd werd.
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De Ontvanger, waarvan in deze kwitantie gesproken
wordt, kan geen ander geweest zijn dan Pieter van Dekama, zoon van Hette en Eeinsck van Camstra, en die
getrouwd geweest is aan Catharina, dochter van Gerrit
van Loo, Eentemeester der Domeinen in Friesland,
Hij was in het jaar 1538 Grietman van Baarderadeel,
en werd in het zelfde jaar Eaad in het Hof, hetwelk hij
tot aan zijnen dood bleef. Hij werd tevens Eidder. In
1555 teekende hij voor de ingezetenen van Jelsum de huldiging aan Philips I I , en werd toen in zijn Baadsheersambt bevestigd. — VYinsemius verhaalt, dat het zijn werk
was, dat de 29ste Abt van Mariengaarde, Henricus Smenk,
van zijn ambt ontzet en in den kerker gesmeten werd,
omdat hij, even als zijn voorganger, Johannes Hasselt, die
een nadeelig saldo van 6000 dukaten had nagelaten, de
kerkelijke goederen verbraste en verkwistte. — In 1551
kocht hij, met zijne Compagnons, de veenen in Schoterland, waarna tusschen hem en andere Edelen hevige
twist is ontstaan. Door bemiddeling van Sybrand van
Hottinga, Grietman van Schoterland en anderen is in 1566
eindelijk die twist bijgelegd. -— Gabbema, in zijn Verhaal
van Leeuwaarden, vertelt, dat, bij gelegenheid van een
jaarlijkschen omgang te Leeuwarden, eene scliooister aan
van Dekama een versje in de hand stopte, inhoudende
hoofdzakelijk, dat hij wel een groot personagie was, die
het regt voorstaan en de kwaadwilligen breidelen mogt s
maar, wijl hij zijne magt misbruikte, en het zwaard der
geregtigheid velde op den nek der godvrachtigen, Gods
toorn over hem en zijns gelijken zou ontbranden enz. —
Dit zag op zijne Spaanschgeziudheid en de vervolging der
onroomschen. — Dit papiertje baarde ontsteltenis in het
harte van den Eaad, en men deed alle mogelijke nasporingen. De maker werd ontdekt, en was Menso Poppius 5
Yan Oosterzee, die toen Predikant was te Manslacht, 'm
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Oost-Friesland. Hij werd gevangen genomen, maar schijnt
ontsnapt te zijn. Hij leefde nog in 1566, en heeft te Sneek
in de groote kerk later nog gepredikt.
P. van Dekama overleed in 1568; zijne vrouw in 1581.
Hij heeft 16 kinderen gehad, waarvan negen jong zijn gestorven. In Oldehove te Leeuwarden is hij begraven. —
Daar pleeg men op zijn grafzerk, zoo als Hegenitius opgeeft , te lezen:
His decus Astreae, DECAMANAE gloria stirpis,
PBTKE, jaces , patriae lux columenque tuae.
Hil quod Eques , magni quod eras pars magna Senatus,
Profuit, at virtus et benefaota juvant.

Aldus vertaald door Mr- A. v„ Halmael Jr.
Gij roem der DEKAMAAS, Astraeaas pronksieraad,
Rust hier; gij, licht on zuil nws lands, moest ons verlaten!
Niet, dat gij Sidder waart en 't ooglijn van den Raad,
Holp, Petrus, maar uw deugd en daden zullen baten.

J. v. L.
III.
TWEE BELEVEN VAN CECILIA BENNIN&HA , PKIOKISSA IN
TZYMARUM, AAN S. SAECKMA , VAN OMSTREEKS 1570.

Eersame besunder M. Sywert; soe W Eers, my scryven
van die ommegeslaghen penninghen noch vp de iij pondmate, en is by vnse volmechten van myns w. heeren van
Adewerts weghen aldus niet verstaen en vns oeck alsoe
niet verwitghet; dan alleer ick WE. kan enichs dinghet
hyr vp weten laten, moet ick voert ierste aldaer om hulp
en troest, en oak om zichtlyck 't verstaen hoe en wat; en
wy en weeten, noch en hebbent niet in macht om soedane
penningen noch vp toe brenghen , dan so'et myn w. heer
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van Awert believen sal, soe moge mit de landen hen gaen,
wy kennent niet weeren ofte keeren, hyr mogen jwl een
weynich gedult vp hebben, hen't dat ickt WE. sal by den
mynen ofte van wns w. heeren weghen sal gesciht worden hoet toe raede sal, want de vnse is all wt, en syn
w. mocht schickken laten so't als best is; zo sydt den
heeren bevolen en valt vns doch niet alst' herdest, ter
wylen, datt er machtigher en rycker sint, dan wy scamel
kynder, doch ick seldet jw e. oeck all betrouwen, dat gy
vns niet alst swaerst bedruckken soldst. Zoe ylich doer my
CECILIA BENNINGHE.

Nae alle behoerlycke begroetinghen en geluckzalighe wensschen. Deswege ick onder ges.(çhrevene) Jw eer lieven toe
weten, vp desse w scryffen an vns gesonden; end eens
deels van vns verstaen synde, dat wy vns mit de gemene
eigeners moeten en willen hebben en doen, dat die w.
heer van Adewert, de welcke onse overste en hooft is,
en heft rede syn meyeren an, offte onder executie, om te
contrybueren, en vp toe brenghen, en wy nae onse quota
moten en willen, woe wal God weet en onse tuge daer
is, dat wy scamel kynder hyr over verdorven sint end in
vnser macht niet en is, jae weten niet, woe wy doer den
wynter geraecken sullen doer benauthe van dessen; doch
dit en geit hyr niet an, meer willen en moten als vns opgelegt wort doen; alleen mochten wy ofte onse volck diefc
wt laten moeten tyt hebben, dat sy geit becomen ofte voer
oer goet coper finnden; hyr kan mester Sywert voel in
in vnsen besten doen en nae nye jaer, als wy weten wat
de meyers willen, enter wonen ofte varen, muchten wy oeck
alsdan raeden, en redden, meer die conventgen en kant
vpbrenghen, en oeck als mester Sywert scryft, dat syn
eer(same) voer syn grote moete en swariche spitze brieven
ofte enich sins gehoert wort, is vns hertlycke leedt end
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eeloeven wel, dattet enen wel wt der heeren boesem niet en
comt; dan ter wylen sy luide scrywers en volck moeten
hebben, soe weten sydt alle niet, doer een en ander hemluede dagelicks ancomt en bejegent, en die Eer. M. suster
willet oeck niet antrecken, dan ontdecket der W. H. vry
eens, sunst wel node, wente een wyss man holt geern patientie en hoert oock tot den wysen. Des hyr midt den
almechtyghen bevolen en doet mit vns scamel kynderkens
als wy Jw. Eers. wel betreuwen. Ylich wt tzymerum vp
heden den dach mit dusent goede nachten in jwl. huyskzen doer my
Cecilia Benningha priorissa in
Buitenzijde:
Tzymerum,
Scripta die XXI Xbris (op de ommezijde).
Adres: Derae eerbaeren fromen voldoechsamen wysen
verstendigen M. Suffrg Saeckkema unsen gunstighen frundt, fry gesant.

Het vrouwenklooster te Tjummarum, waaruit Cecilia Benningha deze brieven schreefj is weinig bekend. Alleen
weet men, dat Johan Eoorda, welligt om zijne geweldenarijen in de Abtdij te Lidlum, in het jaar 1468 gepleegd,
te boeten, bij zijnen uitersten wil (door zijnen dood, in het
jaar 1473 voorgevallen, bekrachtigd) beval, om een klooster
van reguliere Nonnen, van de orde der H. Augustimis, te
stichten, op zijn land, Tjessema geheeten, en onder Tjummarum gelegen. Zijne weduwe en kinderen volbragten in
het volgende jaar deze beschikking (Stamboek, I I , 312).
In de ordonnantie en generale instructie op 't stuk van
den Accijsen in Friesland, den 7 September 1544 uitgevaardigd, is eene » verclaringhe van Wynen ende Bieren,
,B die men voortaen
den Oloosteren van Vrieslant vry
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» laeten sal." Tjemarum verkrijgt daarin vrijdom voor een
aam Romenij (wijn) en twee tonnen Hamburgs (bier).
Schwartzenberg , CharterboeJc, I I I , 51.
CECILIA BENINGHA is ons niet elders omstreeks 1570
voorgekomen, wel eene naamgenoot CECILIA BENINGA in
de 17de eeuw, aan ONNO ÏAMMINGA van Bellingweer
(| 1652, oud 75 jaar) gehuwd. Stamboek, I, 163. SJOEED
SAECKMA wordt aldaar ( I , 369) vermeld als gehuwd met
FEDT SAECKES VAN RINIA, den 12 Septb. 1624 in hoogen ouderdom te Holwerd ( I I , 256) overleden. Hij zelf
schijnt, zoo lees ik aldaar, Notaris geweest en in ballingschap te Oldenzaal overleden te zijn. De inhoud der
brieven bevestigen het eerste, daar het antwoorden op
dringende aanmaningsbrieven zijn, terwijl daaruit ook
blijkt, dat Saeckma er ook klerken op nahield (1).

Cecilia Benningha noemt den Abt van Aduardhaar over~
ste en hoofd. Welke de betrekkingen tusschen het arme
klooster te Tjummarum en die rijke abtdij, of van de
Priorissa tot den Oost-Frieschen geschiedschrijver Eggerïk
Beninga waren, is ons niet gebleken. De Oudheden en
Gestichten van Groningen (Leiden 1724) bevatten niets omtrent het eerste punt, en die van Vriesland (Leiden 1723)
vermelden zelfs met geen enkel woord het bestaan van dit
klooster. Het werd door het nabij gelegene klooster Lidlum als het ware overschaduwd, en was daardoor minder
in het oog vallend.
J. D.

(1) Over zijnen zoon JOHANKES, Eaad in den Hove van Friesland,
zie Scheltema, Staatk. Nederland, I I , blz. 275.
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IV.
VERDRAG TUSSCHEN HOBBE VAN WALTINGA EN KEMPE
ISBKANDTS, TEN OVERSTAAN VAN JULIUS VAN BOTNIA,
OLDERMAN, EN DOMINICTJS RICHAEUS, SECRETARIS
DER STAD FRANEKER,

Wp huyden den XlH^n May A°. XV & tachtig, syn
voir ons JULIO VAN BOTNTA, Alderman, ende DOMINICO
KICHAEO, Secretaris der stede Franeker, erschenen Hobbe
van Waltinga ende Kempe Isbrandts, verclarende beyde
ende elx besunder dat aengaende sekere quetsinghe by
Walthinghe voirnoemd aen hem Kempe in voirtyden gedaen ende geinflingeert, da'ff oeck proceduyren voir des
geregts hangende syn geweest, sy vrundtlicken verdragen
ende in alles ontscheyden syn, ende hy Kempe ter cause
van de male hem geinfligeert ten volsten tot syn benoegen voJdaen is. Alsoe dat sy beyde aen wedersyden malcanderen bedanckende ende quytende in alles, belovende
ende aennemende beyde ende elx besunder malcanderen
him vorder in vrede te laten ende ter cause van enige
questie tusschen hen voir dato desse geweest gheen molestatie ofte aensprake te doen, ofte doen doen in eniger manieren , daeraff deses tot versekeringhe van de voirnoemde
Waltingha gemaeckt ende by Kempe voirschreven mit
merels ende ons mit onse gewoonlicke liandtsteeken onderschreven beuestigt is, op dato als voiren.
Julius van Bottnya.
II.
D. Eichaeus.
Kempe Isbrants merk (1).

(1) Waarom heeft Waltinga het verdrag niet geteekend?
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HOBBE VAN WALTINGA was de zoon van Andries en
Catharina van Glins. Hij trouwde 1582 Jel van Bootsma,
en naderhand Fokel van Glins Laesdr. — Hij woonde op
de geboorteplaats van den beroemden Sicco van Goslinga,
Sickema-state, te Herbaaijum. —- Volgens het Charterboek
was hij in 1579 Volmagt ten Landsdage, en in 1586 Curator der Friesche Akademie, als toegevoegd aan Kempe
van Donia, die toen dat ambt alleen bekleedde. — In
dat zelfde jaar volgde hij Feddrich van Offenhuizen op als
Grietman van Franekeradeel. Hij stierf den 11 Januarij
1614, oud 64 jaren, en werd te Herbaaijum in de kerk
begraven. Zijn opvolger was Hessel Laas van Vervou,
zoon van den vermaarden Frederik.

Julius van Botnia was volgens te Water, Verbond der
Edelen, een zoon van Frederik, ook Feycke genoemd, en
van Maximiliana Absalons, eene adellijke dochter uit Brussel, welke opgave Scheltema en Jr. van Sminia hebben
gevolgd. — Upke van Burmania echter verklaart hem
voor een zoon van Douwe en Rixt van Ockinga, Wed.
Juw van Dekema, hetgeen door het Stamboek van den
Frieschen Adel is aangenomen, waarvoor de vervaardigers de
reden opgeven in eene aant. op Botnia, N°. 26, blz. 40.
Deze Julius (vooral niet te verwarren, zoo als er doen,
met Julius, de zoon van Juw en Fokel van Hettinga, die
in 1567 Grietman van Barradeel is geweest) was een
waardig lid van het Verbond der Edelen, en ijverig voorstander van vrijheid en godsdienst, hoog geroemd om zijne
onwankelbare trouw en eerlijkheid. Gellius Snecanus verheft hem naar waarde in een Latijnsch gedicht in de Frisia Nobilis, dat geen zijner minsten is 3 welligt omdat het
voorwerp zijner zang een van de besten was!
Julius hielp Franeker voor den Prins van Oranje ver-
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zekeren; nam in een feilen, kouden winter een gezantschap
aan naar Willem I , die toen te Haarlem was, om den
noodigen bijstand te verkrijgen, waardoor geheel Friesland
aan 's Prinsen zijde konde komen. Maar de Spanjaarden
kregen eerlang meer gezag, en nu moest Julius, wonende
op Botnia-huis te Franeker, weder vlugten. — Hij zwierf
als balling, buitenlands, om, zonder dat men soms wist,
waar hij zich bevond, tot weder de vrijheid het hoofd
opstak en Botnia dat hoofd krachtig steunen kon.
Hij bevorderde de Utrechtsche Unie, en beteugelde den
verraderlijken Rennenberg, die hem den voet trachtte te
ligten; maar zijn gespierd ligchaam en zijn nog gespierder
geest behielden het veld. Den Aartshertog Matthias had
hij in 1578 met nog drie Edelen geholpen tot het ligten
van gelden, opdat Friesland zijn quota zou kunnen betalen ; dit deed hem goed. Hij kwam te Franeker terug,
en was in 1580 lid der Staten, en, gelijk wij uit deze oorkonde zien, Olderman van Franeker. -— Hij trouwde
met Fokel van Walta (Jongema), dochter van Doecke,
en verwekte bij haar zes kinderen. Hij stierf 28 April
1614 (2).
De Botniaas, ook Bottingaas genoemd, is zoodanig een
oud geslacht, dat men reeds in de IXde eeuw een Ode
Botnia vindt, zoon van een Hertog van Zweden. Deze
kwam met een zijner neven (Frederik) omtrent 927 in
Friesland, alwaar hij zich vestigde. Hij trouwde eene
dochter der Camminghaas, Heeren van Ameland, dat
wáár is, hoewel Upke van Burmania daartegen protesteert.
De vrouw van den ouden Botnia zou eene kleindochter
geweest zijn van den Frieschen Koning Gondebald, Thecla
(2) Vergelijk de Levensschets van Julius van Botnia, bij van der Aa,
JBiograpldscIi Woordenb., I I , blz. 1064,
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geheeten. — Vervolgens kwamen er verschillende beroemde mannen uit dit geslacht voort. — Met Frederik,
die in 1340 te Marrum leefde, wordt de geslachtslijst geregeld voortgezet.
J. v. L.

V.
QTJITANTIE VAN FBEDRICH VAN VERVOTJ, 25 JULIJ 1586.

lek ondergescreven bekenne gelicht te hebben in t vertreek nae Otterdum tot nootlyke prouisie seuuen ende dertich ponden puluuer den XXV July 1586.
FEEDEICH VAN VEEUOU.

Frederik was de zoon van Baas van Vervou en Amelia
van Grombach, vroeger getrouwd met Johan van Egmont
van Merestein, Drost van Harlingen, en, 1544, Grietman
van Barradeel, ~ Hij was de Hofmeester en vertrouweling van den Frieschen Stadhouder Willem Lodewijk, bedrijvig deelnemer in den bevrijdiugsoorlog tegen Spanje,
Krijgsbevelhebber te Embden enz.
In het eerste deel zijner geschriften, door het Friesch
Genootschap uitgegeven, komt op blz. 35 voor:
» Den 25 July ben ick met myn vendel knechten uit
» Dockum nae de schanse Otterdum getogen, alwaer ick
» met groot peryckel de tyt van vyffthien maenden, twye
» weecken ende ses dagen over gebracht hebbe. Myn huisx> frouue ginck doenmaels swangbaar van haer eerste kindts.
j> ende tooch met my derwaerts, willende lieuer in perye*
» kei by my wezen, als in Frieslandt haer gemack hou»
» den."
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Deze quitantie is van de zelfde dagteekening, doch waar
en aan wien zij is afgegeven, blijkt niet, denkelijk aan
den Ammunitiemeester te Leeuwarden.
Zie verder over hem en zijn geslacht de belangrijke
Herinneringen van Martena-huis te Franeher, door Professor
de Crane, in het Iste deel van De vrije Fries; de voorrede van Mr- A. Telting, voor de Gedenekweerdyge Geschiedenissen van Fred. van Vervou, en het /Stamboek van
den Frieschen Adel.
J. v. L.
{Worden vervolgd.)
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V O O R L E Z I N G
OVEK HET LEVEN VAN

JACOB VAN LEEUWEN
ÈN

ZIJNE VERDIENSTEN OMTRENT DE

GESCHIEDENIS EN LETTERKUNDE
VAN

FRIESLAND,
gehouden in eene Vergadering van het ITriesch Genootschap,
den 28 October 1858,
DOOK

W. EËKHOFF,
Archivarius der stad Leeuwarden.
— i x s o Q O <§*<£>€>©«*>—•

MIJNE HEBREN! VEEL GEACHTE MEDELEDEN!

vXedurende de dertig jaren, welke het Friesch Genootschap thans bestaat, was deze letterkundige kring niet
alleen een band, welke velen verbond, die, uit liefde voor
vaderland en wetenschap, alles wat Friesland betrof wenschten te verzamelen , op te helderen en aan den dag te
brengen, maar het was evenzeer een middelpunt van het
vriendschappelijk verkeer tusschen zoo vele geletterde personen , die daaraan de reinste genoegens der zamenleving
hadden te danken. Dáárom treurden wij, leden, zoo dikwijls de dood een dier vrienden uit ons midden wegrukte,
II. s. B.
24
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en gevoelden wij met smart verliezen als die van
VAN BEYMA

THOE KINGMA ,

AMERSFOORDT ,

DE CRANE,
FONTEIN

en, helaas! nu ook weder VAN SMINIA , wier ijver voor
de belangen, waaraan ons Genootschap is gewijd en wier
minzamen omgang eene eervolle nagedachtenis en streelende herinneringen bij ons hebben achtergelaten. Maar
niemand hunner overtrof in ijver, in belangstelling, in
werkzaamheid den man, dien wij jaren lang den Voorzittersstoel zagen bekieeden, en wiens aangename gesprekken onze bijeenkomsten verlevendigden; niemand heeft meer
aanspraak op eene erkentelijke hulde dan JACOB VAN
L E E U W E N , ons in den vorigen jare ontvallen.
Ofschoon onze geachte Voorzitter reeds kort na zijn
overlijden de nagedachtenis van hem en Mr- A. D E K E T H
in eene korte aanspraak vereerde, heeft de uitnoodiging
van het Bestuur der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden 9 om een Levensberigt van hem te bewerken , aanleiding gegeven tot mijne begeerte, om door
de mededeelins' daarvan ook in deze vergadering zoowel
hem eene erkentelijke hulde toe te brengen, als een pligt
van ons Genootschap jegens zulk een ijverigen medearbeider te vervullen. Daartoe zult ge mij zeker wel uwe toegevende aandacht willen schenken.. Mij, die door een bijna
dertigjarig verkeer vriendschappelijk aan hem verbonden
was; die, bij gelijke zucht voor geschiedenis , letterkunde
en kunst, als wegens overeenkomst van ambtsbetrekking,
zooveel met hem in aanraking kwam, — mij zult ge het
zeker ten goede houden, dat dankbaarheid voor hetgeen
ik van hem mogt leeren en genieten het mij tevens tot
een voorregt en genoegen maakt, om (even als vroeger
voor onzen vriend Mr- A. VAN HALMAEL JR-) ook eene
bloem der erkentelijkheid te mogen strooijen op zijn graf (1),
(1) Zie over VAN HALMAEI, het Verslag der Maatschappij van Ned.
Letterkunde van 1851, en de Vrije Fries, V I , 270.
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JACOB VAN LREUWEN werd den 29 April van het gewigtige jaar 1787 geboren te Nieuwkoop in Zuid-Ilolland
uit

CORNELIS VAN LEEUWEN

en

GRIETJE OUDSHOORN.

Zijn vader was Burgemeester van dit uitgestrekte dorp en
de leer toegedaan der Bemonstranten, die hier de aanzienlijkste van alle dorpsgemeenten dezer gezindte bezaten,
welke eens tot leeraar had GERAED BRANDT , die hier al
zijne drie even beroemde zonen zag geboren worden. Gedurende eenige jaren opgevoed en in de nieuwere talen onderwezen te Leiden, kwam hij op veertienjarigen ouderdom
in het ouderlijk huis terug. Gaarne had zijn vader, als
grondeigenaar, hem tot het bedrijf van landbouwer opgeleid , doch daartoe ongeschikt bevonden , werd hij op het
kantoor geplaatst van den Notaris en Secretaris dier gemeente, waar hij kennis verwierf van wetgeving en administratie. Hij gevoelde zich daar echter niet op zijne plaats.
Van lieverlede ontwikkelde zich bij hem eene bepaalde
neiging voor de studie, en begeerte om tot liet Predikambt
te worden opgeleid, Zijne ouders voldeden, na lang beraad, aan zijnen wensch en vertrouwden hem, tot het
ondei'wijs in de oude talen en voorbereidende studiën, aan
den Kector Ecco EPKEMA te Boom toe.
Deze verdienstelijke man, Fries van geboorte en door
zijne later te Middelburg voortgezette studiën omtrent GTSBEBT JACOBS eervol bekend, nam hem in zijn huis en
onder zijne bijzondere leiding (2).
Hij, die, volgens getuigenis van den leerling zelven,
D aan een bondig onderrigt ook de vorming van een zui(2) Later heeft VAN LEEUWEN van dezen door hem zeer hooggeschatten leermeester eene Levensschets gegeven, welke geplaatst is voor
EPKEMA'S bewerking van T/iet Freske Ram, uitgegeven in het 2 e dl, der
Werken van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taaikimde, 1835 , i".
«
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» veren smaak en goede zeden verbond; die onder al zijne
» bekwaamheden ook de bijzondere gave bezat om den
î leerlingen gevoel voor het schoone en verhevene der
» oude talen in te boezemen; om hun de kracht en het
y> edele der welsprekendheid , de voortreffelijkheid der his» torie en goddelijkheid der poëzij te leeren kennen, ge» voelen en waarderen," — hij vond in den jongen VAN
L E E U W E N een leerling, op wien hij deze eigenschappen
met vrucht kon toepassen, en die vatbaarheid aan ijver
paarde, om zich dat onderwijs in den kortst mogelijken
tijd, ter vorming voor zijne bestemming, ten nutte te maken. Vandaar, dat die Rector » hem later meermalen als
» een voorbeeld van vlijt en goed begrip aanhaalde, die
» in twee jaren tijds zich de noodige bekwaamheden voor
» de Academische lessen had eigen gemaakt; terwijl hij
y> hem wegens karakter en omgang dermate achtte, dat
» hij later altijd (als de vriend der gansche familie is be» schouwd(3)."
In October 1808 werd dan VAN L E E U W E N als Student
aan het Seminarium der Remonstranten te Amsterdam ingeschreven. Onder zijne medestudenten vond hij aan de
Kweekschool der Doopsgezinden aldaar spoedig twee vrienden , J . H, HALBERTSMA en K. HOVENS GKEVE , in wier
vertrouwelijken omgang hij mogt deelen, en van wier
vriendschap hij verder nog bijna vijftig jaren lang aangename vruchten mogt smaken. Reeds binnen twee jaren
werd hij tot de studie van de Godgeleerdheid toegelaten.
Maar welke jaren! Terwijl Nederland, aan den ijzeren wil
des geweldenaars onderworpen, zijn vroeger zoo bloeijenden handel zag vernietigen; zijn Koning, die de overlieersching een tijdlang dragelijk had gemaakt, zag terug(3^ Volgens mededeeling van D r - P. BPKEMA te Amsterdam, die
ook na den dood zijns vaders de vriendschap met hem bleef onderhouden.
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geroepen; zijn volksbestaan zag opgeheven, e n , aan de
willekeur van Fransche beambten prijsgegeven, onder zware
schattingen en tallooze bezwaren gebukt ging, — tastte
ook 's Keizers besluit tot tiercèring der Lands Schuldbrieven het vermogen en de zelfstandigheid van talrijke
personen, familiën en inrigtingen dermate aan, dat hierdoor
aan de reeds zoo uitgeputte natie nog een gevoelige slag
werd toegebragt. Hierdoor werd ook VAN L E E U W E N in
zijne loopbaan gestuit: want zoowel het vermogen zijner
ouders als de fondsen van het Seminarium hadden een
verlies aan inkomsten geleden, waardoor hij gedrongen
was van de studie afstand te doen.
Smartelijk was deze opoffering voor hem, die zijn vurigen wensch, om eerlang de Gemeente des Heeren als
leeraar te dienen, verijdeld zag, en niet minder voor zijne
leermeesters, die van zijn gunstigen aanleg en ijverige
beoefening van de wetenschappen de beste vooruitzigten
voedden; — te smartelijker, wegens het onzekere der toekomst en de moeijelijkheid, om in dien toestand des lands
eenige betrekking te bekomen, die in zijne behoeften voorzien kon en met de rigting zijner studiën eenigzins strookte.
Met weemoed zag hij zich verpligt Amsterdam te verlaten,
veelvuldige betrekkingen en vrienden onder leermeesters
en studenten vaarwel te zeggen, en ook het genot te derven van dien letterkundigen vriendenkring, welke, als
afdeeling der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen, mannen als KINKEB , L o o x s ,
HELMEES enz. onder zijne leden telde, en die zoo gunstige
verwachting had van zijn aanleg en bekwaamheden, dat
men hem, als student, reeds de onderscheiding had bewezen van hem het lidmaatschap aan te bieden.
Duister was nu zijne toekomst; doch die Hoogere Magt,
wier liefde ons soms zegent met rampspoed en smart,
waarin wij gedrongen worden alle krachten van den geest
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in te spannen en te oefenen, en wier wijsheid ons vaak
leidt op eene geheele andere baan, dan wij ons voorgesteld
hadden te volgen , — deze beschaamde zijn moed en vertrouwen niet. Na verschillende vruchtelooze pogingen te
hebben aangewend om in eenige betrekking of ambtsbediening te geraken, vernam hij dat te Harlingen het Praeceptoraat vakant was. Met oogmerk om daarnaar te dingen , vertrok hij naar Leeuwarden, waar hij door zijn leermeester E P K E M A (vroeger Praeceptor aldaar) en anderen
bijzonder was aanbevolen aan den grijzen Rector VALENTINUS SLOTHOUWER , die zoo lang en zoo eervol het Stedelijk Gymnasium bestuurde. Het was door den invloed
van dezen, dat hem voorloopig de betrekking werd aangeboden , om de zorg op zich te nemen voor de wetenschappelijke opleiding der kinderen van den Heer AiviBEOSius AiJSO VAN BOELENS , vroeger Kaadsheer in het Hof
van Friesland, in dat zelfde jaar 1811 benoemd tot President der Regtbank te Heefenveen, later Grietman van Op~
sterland, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal
enz. wonende te Olterterp.
In het gezin van dezen voortreffelijken man en in een
der schoonste boschrijke oorden van Friesland, grootendeels
door hem zelven ontgonnen en beplant, bragt VAN L E E U WEN twee aangename jaren door, en werd daarbij de
grond gelegd van die vriendschappelijke betrekking tusschen deze achtenswaardige familie en hem, welke tot aan
zijnen dood bleef voortduren»
Intusschen zag hij aan zijnen wensch ter bekoming van
eene vaste betrekking voldaan door de benoeming tot
Commies-Griffier bij de Regtbank te Leeuwarden en tot Griffier der Kamer van Koophandel (Febr. en Junij 1813). De
betrekking van Griffier bij eerstgenoemde Regtbank werd
destijds eervol vervuld door Mr. DANIEL HEEMANNUS B E U C KER A H D E E Æ . Groot was het voorregt, in dezen bekwa-
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men en in velerlei vakken zeer geleerden man een hoofd,
een leermeester en weldra een vriend te vinden , die spoedig zijne zucht voor de studiën opmerkte en voedsel verschafte door hem zijne aanzienlijke bibliotheek te ontsluiten,
en die eerlang het bestuur der Griffie bijna geheel aan
hem kon overlaten, In deze zoowel als in elke andere
latere betrekking betoonde VAN LEEUWEN zich steeds een
geschikt en handelbaar man, die elke voorkomende zaak
met ijver onderzocht, met verstand behandelde en met
oordeel tot een goed einde wist te brengen, Als zoodanig
deed hij zich kennen en achten, toen hij eerlang tot verschillende maatschappelijke betrekkingen geroepen werd,
en als lid der Stedelijke Spijs-uitdeeling, der Stads Armekamer, der Plaatselijke School-commissie enz, ijverig werkte
aan de bevordering van het algemeen belang;.

Bij het ten einde spoeden van het laatstgenoemde jaar
1813 daagde voor Nederland 9 na zoo vele jaren van beproeving en rampspoed, eindelijk de dag der verlossing uit
de boeijen des geweldenaars, wiens heerschzucht Europa
zooveel bloeds en tranen had gekost. Onbedenkelijk groot
was de vreugde over de herwinning der vrijheid en onafhankelijkheid , welke een ieder bezielde. Uitbundig vooral
was te Leeuwarden de blijdschap bij het terugkeeren van
dat getal Friesche jongelingen, die gedwongen waren geworden als Garde d'honneur uit te trekken en nu aan
hunne familiën werden hergeven. Dien heugelijken dag
(het was de 22 December 1813) wilde het bestuur van
het Departement Leeuwarden der Maatschappij: tot nut
van 't algemeen feestelijk vieren, en VAN L E E U W E N droeg
bij die gelegenheid een lierzang voor: Op de verlossing van
Nederland, welke ongemeene bijval te beurt viel, zoodat
hij gedrongen was dit schoone vers door den druk alge-
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meen verkrijgbaar te stellen s ook om aan den opgewekten
volksgeest te voldoen. De aanhef daarvan, welke reeds
velen roerde, was :
Rijs opwaarts, vrije Nederlander,
En werp het slavenjuk ter neer!
Veracht der lYanschen oorlogstander,
Want gij zijt nu geen Franschman meer.
Ruk af de vast geklemde keten,
Geklonken om uw sterke vuist I
Uw banden zijn van een gereten,
Der Franken Vorst, zoo trotsch , vermeten ,
Ligt zelve nu in 't stof verguisd!

Viel het, vooral vroeger, den inkomenden vreemdeling
moeijelijk, zich spoedig van der Friezen gunst en toegenegenheid te verzekeren, — deze gebeurtenis en dit vers
hadden voor YAN LEEUWEN ook dit gunstig gevolg, dat
het hem tot aanbeveling verstrekte bij velen, die hem deswege eer en onderscheiding bewezen; dat men hem als
man van smaak en letteren leerde waarderen, en dat hij
spoedig onder al de geletterde personen in deze stad vrienden verwierf, wier omgang hem even aangenaam als leerzaam was, en in wier belangrijke gezelschappen (destijds
kransen genoemd) hij zich zag ingeleid, om weldra als een
der meest onderhoudende sprekers geacht te worden. Veel
had hij ook te danken aan de gunst en bescherming van
den Eerw. JAN BEOUWEE , gedurende 36 jaren leeraar bij
de Doopsgezinden alhier, wiens geleerdheid en kunstsmaak
zulk een weldadigen invloed uitoefenden op allen, die met
hem in aanraking kwamen. Zijn huiselijk geluk mogt hij
ook eerlang gevestigd zien door eene echtverbindtenis met
Mej. DELIA BONGA (26 Mei 1815), dochter van den schilder JACOB BONGA en zuster van zijn vroegeren Akademievriend SIMON BONGA , later leeraar bij de Remonstranten
te Rotterdam; een huwelijk, dat hij vervolgens met zeven
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kinderen mogt gezegend zien, in wier midden hij de gelukkigste vader was, wiens liefde en zorg even onbegrensd
waren als zijne zucht, om voor de zijnen en anderen nuttig te zijn.
Hoe vele bewijzen daarvan gaf hij niet verder in betrekking tot de Maatschappij: tot nut van 't algemeen,
wier bedoeling: de verspreiding van verlichting, beschaving en volksgeluk, hij van ganscher harte was toegedaan.
Bij herhaling tot lid van het Bestuur verkozen, was hij
daarvan Voorzitter, toen het Departement in 1817 zijn
heugelijk 25jarig bestaan vierde s en droeg hij door zijne
medewerking veel bij tot verbetering van de instellingen
en tot uitbreiding van de werkzaamheden dezer afdeeling.
Maar bovenal bevorderde hij den bloei der Winteravondvergaderingen door het houden van redevoeringen en bijdragen , die steeds den meesten bijval verwierven. Men
hoorde den begaafden spreker gaarne, hetzij hij met de
ongemeene kracht zijner welsprekendheid ernstige of historische onderwerpen behandelde, hetzij hij op humoristischen trant de gebreken der burger-maatschappij gispte ,
hetzij hij verhevene of luimige verzen voordroeg, waarbij
hij altijd het aangename aan het nuttige trachtte te paren.
Nadat hij meer dan twintig malen als zoodanig was opgetreden , erkende het Bestuur van het Departement dankbaar deszelfs verpligting jegens zijne veelvuldige medewerking, door hem in 1843 te benoemen tot Buitengewoon
lid van verdiensten.
Tot eene meer bepaalde studie van de vaderlandsche
geschiedenis, taal- en letterkunde kreeg VAN LEEUWEN
aanleiding, nadat Mr. A. VAN HALMAEL Jr- in 1817 te
Leeuwarden was gekomen en niet lang daarna met hem en
eenige andere vrienden het Taal- en Letterkundig Genootschap Constanter oprigtte. Dat ijverig werken in en voor
Constanter was bij den onderlingen naijver der leden eene
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leerschool, waaraan velen zich grootelijks verpligt achtten (4); terwijl een bijzonder vriendschappelijk verkeer met
den geleerden en edelen VAN HALMAEL vervolgens een
grooten invloed op VAN LEEUWEJST'S vorming uitoefende.
Toen was het, dat zijne liefde voor de poëzy ook feet
voornemen opvatte, eene verzameling van alle werken van
Nederlandsche Dichters bijeen te brengen , waarin hij het
later tot eene zeldzame hoogte bragt. Hij voegde daar
vervolgens eene verzameling hunner Portretten bij, toen
hij in de gelegenheid kwam aan zijn lust te voldoen, om
ook andere voortbrengselen van kunst en smaak te verzamelen en keurig opgezet te bewaren.
Doch vooral was het de geest van onderzoek en ijver
in het nasporen, welken Constanter bij hem had gekweekt
of versterkt. Eerlang kwam hij in de gelegenheid zijnen
landgenooten daarvan de bewijzen mede te deelen. De
geduchte Watervloed van 4 Febraarij 1825, die ook Friesland voor een groot gedeelte teisterde, was zulk eene gewigtige gebeurtenis, scheen zóó belangrijk te zijn in gevolgen en wekte zóó algemeene deelneming, dat VAN L E E U W E N
besloot daarvan eene beschrijving te bewerken en ten voordeele der ongelukkigen uit te geven, ten einde ook daardoor van zijne zijde iets bij te dragen ter verzachting van
den algemeenen nood. Streelend was het voor hem, dat
ongeveer 2000 inteekenaren bewijzen gaven van deelneming en vertrouwen op zijne bekwaamheid; terwijl vele
(4) Geen andere vrucht zijner werkzaamheden heeft dat Genootschap
liet licht doen zien, dan zijne bewerking van HUYGENS Batava Tempe,
't Voor-hout van 's Gravenhage, met omschrijving en ophelderende aanteekeningen, in 1824 voor de leden in gr. 4to gedrukt. K"a VAN HALSIAEL'S overlijden is het opgeheven en hebben de twse laatst overgeblevene leden, de Ileeren J. D. ANKRMGA en G. T. N. SÜBINGAK, al de
schriftelijke bescheiden en vruchten der werkzaamheden des Genootschaps
in 1858 overgedragen aan het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid en taalkunde te Lunwardan.
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anderen zich beijverden, om hem opgaven en bouwstoffen
daartoe mede te deelen. Deze en eene reis door al de
overstroomde oorden, tot het doen van plaatselijke onderzoekingen, stelden hem in staat, in het volgende jaar het
Geschiedkundig Tafereel van den Watervloed en de Overstroominç/en in Vriesland te voltooijen, aan welk voortreffelijk
werk eene algemeene goedkeuring ten deel mogt vallen,
en waarvan eene zuivere opbrengst van ƒ 1683 ten behoeve van het fonds voor de noodlijdenden kon worden
uitgekeerd. De Commissie van onderstand betuigde hem
daarom haren » warmen dank, niet alleen voor die rijke
» gift, maar vooral ook voor de waardige gedenkzuil, welke
» hij daardoor voor allen , die in Vriesland belang stellen,
» had opgerigt, dewijl hij veel, oneindig veel moeite, tijd
» en opoffering aan dezen arbeid had te koste gelegd" (5).
Bijna evenveel moeite , tijd en opoffering legde de hulpvaardige VAN L E E U W E N kort na de voltooijing van dit
werk te koste aan eene andere menschlievende betrekking,
als lid der Provinciale Commissie van onderstand voor de
noodlijdenden door de heerschende Ziekte in Friesland,
dewijl hij zicli als Secretaris belastte met de correspondentie en het beheer over eene som van ongeveer f 110,000
en eene massa goederen, die de weldadigheid onzer landgenooteri toen op nieuw aan zoo vele hulpbehoevenden in
deze provincie ten beste gaf. Vandaar, dat de Grouver's Konings bijzondere tevredenheid aan de Commissie betuigde voor de loffelijke wijze, waarop zij zich. van hare
taak had gekweten (6).
(5) Zie bl. 24 en 31 van het Rapport dei' Commissie , die toen van
onze weldadige landgenooten eene som van ruim ƒ 126,000 mogt ontvangen en aan de slagtoffere van den watervloed ter leniging van deze
volksramp uitreiken.
(6) Zie liet door VAN LEEUWEN uitgebragte Algemeen Verslag en
Verantwoording dier Commissie, even als het vorige niet lang daarna in
groot kwarto gedrukt en uitgereikt.
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De historische waarde van het genoemde tafereel van
den Watervloed was niet weinig verhoogd, doordien de
schrijver had goedgevonden, aan het hoofd daarvan eene
Inleiding te plaatsen, welke een verhaal bevat van al de
overstroomingen, welke in Friesland hebben plaats gehad,
met derzelver gevolgen en uitwerkselen. Dit belangrijk
overzigt, hetwelk al de groote veranderingen omvat, welke
de Friesche bodem gedurende achttien eeuwen onderging,
kostte hem veel tijd en nasporing, doch legde toen tevens
den grond tot nadere kennismaking met al de bronnen
der geschiedenis van Friesland. Deze kwam hem zóó belangrijk voor, dat hij dit onderwerp van nu af meer bepaaldelijk zijne aandacht wijdde. Vandaar, dat hij in 1827
zijne denkbeelden ontwikkelde omtrent een plan tot bewerking van eene uitvoerige Geschiedenis van Friesland, hetwelk veel belangstelling, aanmoediging en ondersteuning,
ook bij den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten, mogt
ondervinden, doch waarvan de uitvoering door bijzondere
omstandigheden is verhinderd geworden (7). Vandaar, dat
hij in dit zelfde jaar, toen de Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde te Leiden hem met haar lidmaatschap vereerde,
eene der mede-oprigters was van het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, aan welks werkzaamheden hij vervolgens, ook als Voorzitter van de eerste
afdeeling der Werkende leden en later als President, tot
aan zijn einde toe zoo ijverig deel nam. Vandaar, dat hij
ook toen door den Gouverneur benoemd werd tot lid der
Commissie voor de Statistiek van Friesland, in welke betrekking hij zich verphgt zag velerlei narigten omtrent
den toestand en de belangen dezer provincie in te winnen

(1) Het Prospectus of Berigt daarvan is opgenomen in de derde
Mnemosyne, I 278, met aanbeveling van Prof. H. W. TTDEMAN, alsmede
in de Handleiding tot de kennis van liet Ned. Staatsbestuur, V 646.
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en mede te deelen , waarvan hij zelf later, in ambtelijke
betrekkingen, goede vruchten heeft genoten.
Ondanks al die ijverige bemoeijingen en boven zoo velen
uitmuntende bekwaamheden, was hem echter sedert 181&
nog geenerlei bevordering in zijne ondergeschikte ambtsbetrekking ten deel gevallen, Wel was hij in 1817 tot
Procureur benoemd, doch er waren toen redenen, welke
hem noopten, die betrekking niet aan te nemen. Merkwaardig was dus voor hem het jaar 1828, toen hij, ten
gevolge van het overlijden van Mr. D. H. BEUCKEB AurDREÆ , bij Koninklijk besluit van 18 Julij, tot zijn opvolger werd benoemd als Griffier van de Regtbank te Leeuwarden. Hoewel hij geen Mr- voor zijn naam kon voeren,
mogt hij op die eervolle betrekking (zoo lang reeds door
hem waargenomen) zeker de meeste aanspraak maken. Doch
het verlies van dien vriend en leidsman legde hem nog
eene andere en zwaarwigtige verpligting op. Deze had
eene uitgebreide Bibliotheek nagelaten, welke in bijna alle
vakken van wetenschap, doch vooral in die der regtsgeleerdheid, geschiedenis, fraaije letteren en kruidkunde, de
voornaamste en zeldzaamste werken bevatte. Dien letterschat te beschrijven en ter verkoop te ordenen, zag VAN
L E E U W E N zich opgedragen. Door de hulp van zijn geleerden vriend VAN HALMAEL ondersteund, mogt het hem
gebeuren, daarvan een Catalogus, groot 444 bladz. te bewerken, welke wegens verdeeling en naauwkeurige behandeling hoogen lof van kenners mogt verwerven, doch die
ook daarom, als voorwerp van studie in het vak van Bibliographie, voor hem zelven eene oefenschool was, waarvan de daarin verworvene kennis hem later zeer te stade
zou komen, •—
Toenmaals had VAN LEEUWEN van al zijne geschied- en
letterkundige studiën nog weinig meer dan zijn tafereel
van den Watervloed uitgegeven; en toch had hij reeds
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een aantal onderwerpen behandeld, welke hij gaarne het
liclit zou doen zien, zoodra hij slechts een geschikt middel
vond om ze mede te deelen. Met den jare 1830 was de
Journalistiek ook in ons land vati meer beteekenis geworden , en eervol was de bedoeling, om door middel van
een dagblad letterkundigen invloed uit te oefenen op liet
publiek. De Leeuwarder Courant was destijds het eenige
orgaan in Friesland, werd algemeen gelezen om zijne advertentiën en nieuwstijdingen, en scheen het meest geschikte voertuig te zijn , om daarbij lust voor geschiedenis
en letteren bij het volk aan te kweeken. Hij kwam dus
met den uitgever dier Courant overeen, wekelijks eenmaal
daarbij een Mengelwerk te leveren, waartoe ook VAN B A L MAEL zijne ondersteuning beloofde. Van 1 Februarij 1830
tot in 1848 en alzoo gedurende ongeveer 18 jaren zijn
door hen en anderen daarin een groot getal historische,
letterkundige en dichterlijke onderwerpen behandeld, welke
(na den Belgischen opstand door staatkundige vertoogen
afgewisseld) van gunstigen invloed zijn geweest ter verspreiding van kennis en smaak in dit gewest, bijzonder
omtrent de geschiedenis en plaatsbeschrijving van Friesland. Bij den opgewekten lust voor deze onderwerpen
•was dit Mengelwerk ook voor ons en andere beoefenaars
der letteren eene gewenschte gelegenheid, om de vruchten
van onderzoek en beschouwing aan onze landgenooten
mede te deelen.
Onderwijl vormde VAN L E E U W E N met VAN HALMAEL
het plan tot gezamenlijke behandeling van twee belangrijke
werken. Het eerste was een Geslacht- en Wapenboek van
den Adel in Friesland, Jwaarvan zij in 1833 een plan en
proeve van bewerking der Kidderschap aanboden; en het
tweede eene Historische Plaatsbeschrijving van Leeuwarden,
waartoe zij van de Eegering vergunning tot liet gebruik
van de Stedelijke Archieven verzochten en bekwamen. Zij
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waren verpligt van het eerste af te zien , omdat de Eidderschap verklaarde, als h'gchaam, hun niet de verzochte
fondsen te kunnen verschaffen (8), en van het tweede deden
ze vrijwillig afstand ten behoeve van hem, die reeds jaren
lang zoo veel over dit onderwerp had verzameld en voor
wien zij de hun reeds toegekende, vergunning van de Regering verzochten (9).
Van eene vlijtige beoefening der bronnen van de Friesche geschiedenis gaf VAN LEEUWEN in het volgende jaar
1834 blijken. De boekhandelaar J. PBOOST (dien hij meermalen tot zijne uitgaven behulpzaam was) verzocht hem
eene nieuwe uitgave te bezorgen van het zeldzame werkje,
dat tot zonderlingen titel had: It aade Friesche terp of
Kronijk der Geschiedenissen van de vrye Friesen, door hem
met Bijvoegsels en Aanteekeningen te voorzien. Hij voldeed
daaraan, doch leverde in de laatstgenoemde meer dan het
dubbele van den inhoud, waardoor de waarde van dit
werkje ongemeen werd verhoogd. Die onschatbare Bijvoegsels en Aanteekeningen had hij eensdeels bestemd tot
toelichting van de geschiedenis, en anderdeels, om den
minder geoefenden den weg tot eigen onderzoek en nasporing aan te wijzen, weshalve hij bij ieder onderdeel al
de schrijvers en geschriften naauwkeurig had aangeteekend, waarin de zaken uitvoeriger behandeld waren en de
geschiedenis beter voorgesteld was. Om die reden verdient dit werkje bij voortduring alle lof en onderscheiding
en duurzaam te worden gebruikt.
(8) Later (1842—1846} heeft VAN HALMAEL zulk een werk met j h r .
DB HAAN HETTEMA uitgegeven onder den titel van: Stamboek van den
Fries dien, vroegereii en later en , Adel, 2 cün. in fol. met 42 vellen
of 258 wapens.
(9) Zie den loop dezer zaak uitvoeriger verhaald op bl. xv der
Voorrede van mijne Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, in
1845—1847 uitgegeven.
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In zijne betrekking als Griffier bij de Eegtbank vond
hij mede aanleiding tot wetenschappelijke behandeling van
verschillende zaken. Zoowel het Archief van het vroegere
Hof van Friesland (aan hetwelk vóór 1580 ook het Provinciaal Bestuur was verbonden), van den jare 1504 tot
1811, als dat van de Eegtbank, en vooral de 3000 folianten der Nedergeregten van dit Arrondissement, in 1824
daarbij overgebragt, werden door hem, zooveel de gebrekkige lokaliteit van het oude Landshuis toeliet, in 1836 en
37 geordend en geïnventariseerd. Hij leverde eene Statistiek der Bevolking en daarna van de Veroordeelden, met
den aard der misdaden en straffen, van 1813 tot 1832; hij
bewerkte Registers van de Sententien van het Hof van
1516 af en vervolgens tot 1846 voortgezet, en vulde de
Naamlijsten der Eaadsheeren, Advokaten enz. aan, met
bijvoeging van velerlei aanteekeningen omtrent geschiedenis , biograpliie, geregtelijke statistiek enz. Doch met
welke gevoelens hij, na gedurende 24 jaren bij het Hof
van Assises de pen gevoerd te hebben, vervuld was bij
zoo vele gelegenheden, om den mensch van zijne »slechtste
» zijde te leeren kennen; om met verwondering te zien,
» hoe de eerste stap tot eenig misdrijf, schoon lang verx meden, eindelijk gedaan, een tweeden en derden volgen
» deed, die regtstreeks tot den verderfelijken weg der
ï misdaad leidde," — daarvan gaf hij in 1837, na de geregtelijke behandeling van eene geruchtmakende daad, blijken , door het schrijven en uitgeven van het Verhaal van
den gïftmoord door P . S. WEYNMA aan zijne vrouw gepleegd
en van zijne teregtstelling; met eenige belangrijke bijlagen. —

Zijne verdiensten in deze betrekking werden dan ook in
het volgende jaar, bij de invoering van de nieuwe regterlijke organisatie, erkend door zijne benoeming tot Griffier
van het Provinciaal Geregtshof van Friesland.
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Destijds bestond er bij het Provinciaal Bestuur reeds
het plan » om alle Charters of oude Archieven , toebehoo» rende aan de Provincie, het voormalig Hof, de vroegere
» Nedergeregten, de Steden, Grietenijen enz." te doen
verzamelen, in orde brengen en ten behoeve van het administratief beheer en de geschiedenis aanwenden. Bij de
geringe keuze tusschen daarvoor geschikte personen, strekte
VAN LEETJWEN'S arbeid aan het Archief van het Hof besteed, gevoegd bij zijne veeljarige historische studiën, hem
tot geene geringe aanbeveling. Vandaar, dat de Staten
hem den 9™ Julij 1840 met nagenoeg algemeene stemmen
benoemden tot Archivarius van de provincie Friesland (IQ).
Met den meesten lust en ijver aanvaardde hij deze nieuwe
betrekking, welke zoo zeer met zijne neiging en de rigting
zijner studiën overeenkwam. Ten bewijze van zijne werkzaamheden gedurende de eerste tien jaren heeft hij in
1850 een Algemeen overzigt van den Staat, Inhoud en Organisatie van het Provinciaal Archief uitgegeven. Dit vergunt
ons een blik te slaan in den omvang van dezen arbeid,
zoowel besteed aan het beschrijven van de bestaande Charters als aan het bijeenbrengen van veelvuldige afschriften
van Friesche stukken uit de Archieven van andere P r o vinciën en bestemd tot aanvulling van het Friesch Charterboek; alsmede aan het regelen van duizenden Landsdagstukken, Brieven van Stadhouders, Staatsstukken enz.,
benevens het ordenen van zoo vele Resolutie-, Commissie-,
Instructieboeken, Cohieren en verdere Handschriften, Kaarten enz. Hierop had hij toen reeds voor een groot deel
Registers vervaardigd en een aanvang gemaakt met die op
de stukken, welke betrekking hebben op de publieke wer(10) Zie de gedrukte Notulen der Staten, van 1839, fol. 31 en 59 on
1840, fol. 59. De reden, waarom hij later dien titel niet gevoerd heeft,
was gelegen in de meening der hooge Eegering, dat deze betrekking
onvereenigbaar was met die van Griffier van liet Geregtshof.

II. N. E.

25

Wumkes.nl

354

VOORLEZING OVEE

ken, ten aanzien van wier eigendom en onderhoud de
kennis van de retro-acta voor het Bestuur van het meeste
belang is.
Uit zijne zucht om vooral het praktisch nut van de oude
en te veel verwaarloosde bescheiden te bevorderen, vloeide
mede voort zijn voorstel, om bij de gedrukte en op het
Archief gedeponeerde exemplaren van de Beneficiaalboeken
van Oostergoo en Westergoo ook dat van Zevenwouden
naar het bestaande handschrift te doen drukken en uitgeven» Dit geschiedde op last der Staten in 1850, en mogt
hij, na een zeer moeijelijken arbeid aan de collatie te hebben besteed 5 de Beneficiaalboeken van Friesland, bevattende

merkwaardige opgaven of lijsten der goederen, welke de
Kerken dezer provincie in 1542 in bezit hadden, uitgeven met eene historische inleiding en met afdrukken van
de daartoe betrekkelijke ordonnantiën.
Eene belangrijke uitbreiding onderging deze betrekking,
nadat de Staten den 17 Julij 1844 de gunstige beschikking
des Konings aannamen, waarbij aan deze Provincie was
afgestaan het aanzienlijkst gedeelte der Bibliotheek van het
voormalig Athenaeum te Franeker, ten einde naar Leeuwar-

den te worden overgebragt, om, vereenigd met de boekerij, aldaar op het Gouvernementshuis aanwezig, tot eene
publieke inrigting te worden gevormd tot aanmoediging
der wetenschappen en tot verspreiding van kennis. Eerst
den 27 Julij 1849 gaven de Staten last tot deze overbrenging (11), waarbij het toezigt aan VAN LEEUWEN werd
opgedragen, die, na de voltooijing van het Paleis van
Justitie en de inrigting van eene groote en schoone boekenzaal, gedurende 1851 de gansene Bibliotheek, ook
vereenigd met die van het vroegere Collegium Medicum
te Leeuwarden, plaatste en in orde bragt; geliik mede daar
(11) Zie de Notulen der Staten, van 1844, 172; 1849, 156.
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naast de voortreffelijke Bibliotheek van liet Hof van Fries-

land, volgens den Catalogus, daarvan laatstelijk in 1776
gedrukt en nader aangevuld.
Zoo werd dan deze schoone provinciale instelling in
1852 voor het publiek geopend, en mogt VAN LEEUWEN
van zijnen moeijelijken arbeid en de smaakvolle inrigting
van het geheel den meesten lof' inoogsten.
De eerste behoefte, welke zich na de organisatie opdeed , was het gemis aan een doelmatigen Catalogus. Het
geheel was verdeeld in zes hoofdvakken: 1. Godgeleerdheid, 2'. Oostersche schrijvers, 3. Regtsgeleerdheid, 4. Kunsten en Wetenschappen, 5. Fraaije Letteren en 6. Geschiedenis. Van het eerste vak, de Godgeleerdheid, bestond
er reeds een beredeneerde Catalogus, door Prof. J. AMEESFOOBDT begonnen, door zijn broeder D?- H, AMERSFOOBDT
voltooid en kort vóór de opheffing van het Athenaeum in
1842 in folio gedrukt. Met overleg van Heeren Commissarissen uit Gedeputeerde Staten tot de Bibliotheek werd
dan besloten, deze te vervolgen met een tweede deel, enkel
loopende over de vier laatstgenoemde vakken. Met moed
trok VAN LEEUWEN aan dezen voor zijne klimmende jaren
zoo moeitevollen arbeid, dien hij zich vrijwillig verzwaarde
door eene uitvoerige omschrijving van de werken en door
de bijvoeging van historische en bibliographische aanteekeningen, welke de waarde der bewerking niet weinig verhoogden. Eeeds in 1854 mogt hij deze voltooid en den
fraai uitgevoerden Catalogus der Provinciale Bibliotheek van

Friesland gedrukt zien. Aan de voorgenomene uitgave van
een derde deel, hetwelk de Oostersche schrijvers en geschriften, de Handschriften, de Herbaria, de Houtsoorten,
de uitgebreide verzameling Dissertatiën, Oratiën en Historische stukken, benevens het vervolg der Godgeleerde
en later aangekochte werken zou bevatten, bleef hij vervolgens voortwerken tot voltooijing van het geheel.

Wumkes.nl

356

VOOELEZINa OVER

In de zelfde betrekking droeg hij mede veel bij tot de
zamenstelling van Frieslands Kabinet van Oudheden, op
voorstel van zijnen veeljarigen vriend Dr- J . H . H A L B E B T SMA te Deventer,"" ingevolge resolutie van Gedeputeerde
Staten van 31 Mei 1853, in vereeniging met de verzamelingen van het Friesch Genootschap in een der andere lokalen van het zelfde gebouw opgerigt, en aan welke tevens
eene afzonderlijke Schilderijkamer werd verbonden, welke
wij vooral aan zijne zorg en smaak te danken hebben. Inderdaad, ieder, hetzij inboorling of vreemdeling, die het
schoone Paleis van Justitie, hetwelk onze stad zoo zeer
versiert, bezoekt, en zijne bewondering te kennen geeft
over de waardige wijze, waarop daar de schatten van geleerdheid , oudheid en kunst in vier voortreffelijke lokalen
zijn ten toon gesteld, — hij zal daardoor eene hulde toebrengen ook aan de verdiensten van VAN L E E U W E N , die
daarin zich zelven een monument heeft opgerigt.

Niettegenstaande dat alles mogt de altijd werkzame man
ook buiten ambtelijke betrekking, aan huis, te midden
zijner eigene letter- en kunstschatten en vooral ten behoeve van het Friesch Genootschap nog veel verrigten,
hetgeen de eer van der Friezen naam en den luister hunner
groote mannen kon verhoogen. Hij was lid der Commissie
van uitgave van Jancko Douwama's Geschriften (1829—49)
zoowel als van de Vrije Fries (1837 en verv.), en dikwijls
was de daaraan verbonden moeite voor hem grooter dan
de voldoening. Door zijne Levensschets van E c c o E P K E M A
mogt zijn hart hulde brengen aan een geliefden leermeester (1835). Eens met een Levensberigt van MENNO VAN
COEHOOEN begonnen (1829), zette hij zijne studiën over
het leven, de daden, de werken en het karakter van dien
grooten Veldoverste gedurende 25 jaren voort, droeg daar-
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i nu en dan belangrijke gedeelten voor en verrijkte
se, als keurig handschrift nagelatene, bewerking met
e belangrijke bijzonderheden. Nog meer studie beedde hij aan eene Levens- en Karakterschets van W I L L E M
N H A R E N , den staatsman en dichter, naar aanleiding
ï eene menigte eigenhandige geschriften, brieven en
3gst zeldzame stukken , welke hem uit boedelpapieren
ren ten deel gevallen, waarbij hij ook de werken zijns
t minder beroemden broeders ONNO ZWIER en stukken

trent andere leden dezer familie verzamelde (12), In
ie Herinnering aan SlCCO VAN GOSLISTGA, als krijgs- en
itsman, stelde hij de verdiensten ook van dezen voorffelijken Fries in het licht, en bragt hij bovendien eene
>ote verzameling brieven van en aan hem, benevens een
rbaal van zijn Gezantschap naar Frankrijk bijeen (13).
ivermoeid in het opsporen van merkwaardige oude stukï en brieven van Staatsmannen, bezorgde hij in het
fde jaar 1845 eene uitgave van het verhaal eener Bedevrt naar het H. Land, door den bef aamden HESSEL VAN
LRTENA en twee BOTNIA'S in 1517 ondernomen; — stelde
toen ook den grooten P E T R U S CAMPER voor als teeheir, schilder, plaatsnijder, boetseerder en beeldhouwer, en
igt hij eene Hulde aan E I S E ElSiNGA, nadat het Friesch
nootschap, op zijn voorstel, bij het graf van dezen beimden vervaardiger van het Planetarium te Franeker een
lenksteen had doen oprigten.
Sij het behandelen van deze onderwerpen en het lezen

12) Deze verzameling Hareniana, welke in den Catalogus zijner
'erkundige Nalatenschap uit niet minder dan 70 Nummers, beschreven
9 bladz., bestaat, is aangekocht voor 'de Provinciale Bibliotheek,
irvan zij thans een der sieraden uitmaakt.
13J Zie de Vrije Fries, III 277 en bl. 10 en 20 van laatst genoemCatalogus. Het Friesch Genootschap kocht deze en verscheidene
ere handschriften.
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van verschillende werken over de geschiedenis des vaderlands, kwam het hem wenschelijk voor, dat de leden van
het Friesch Genootschap zich vereenigden tot zamenstelling van levensschetsen en karakterkundige beschouwingen
van die Friesche Staats- en Krijgslieden, welke zich eervol
hadden onderscheiden en omtrent wie nog onuitgegevene
stukken en brieven voorhanden waren. Zelf gaf hij op de
Winteravond-vergaderingen des Genootschaps en later in
de Vrije Fries proeven van zoodanige bewerking, door den
Ambassadeur U L B E A T L V A VAN BUEMANIA voor te stellen in betrekking tot den toestand der republiek in het
eerste vierde gedeelte der 18 e eeuw; daarna door belangrijke mededeelingen omtrent de Generaal H A N S W I L L E M
Baron VAN A T L V A en zijn geslacht; vervolgens door eene
Herinnering aan het geslacht SIETEMA VAN GEOVESTINS ,

en later door het schetsen van verschillende voortreffelijke
leden van het geslacht A E N O L D I , waartoe hem het gebruik
van een aantal familiepapieren was gegund.
Nog is dit niet alles, wat wij als de vrucht van VAN
1/EBUWEN'S ijver en bekwaamheid te vermelden hebben,
zonder zelfs te spreken van die vertalingen en bijdragen,
welke hij in verschillende Jaarboekjes mededeelde (14),
Welk eene bevallige beschrijving gaf hij niet in 1841 van
het verblijf van Koning W I L L E M I I in Friesland, in welke
het Vaarwel eene schoone proeve is van zijn dichterlijk
talent. Hoe gaarne vermeldde hij den lof onzer Friesche
Stadhouders s en bepaalde hij ons nu bij Graaf JOHAN VAN
NASSAU , den Ouden, dan bij Graaf JOHAN MAUEITS VAN
NASSAU,

den Brasiliaan, en vooral bij Prinses

ALBERTINE

(14) Daarvan herinneren wij hier enkel aan de verzen: de Koffij, de
Wereld is kool, het hoogste Lot, de twee Zwitsers, Avontuur van Prof.
SCHMÖLKE , de veroordeelde Dichters en zijne schoone vertaling van H A L BEBTSMA'S Winter in het Waterland, van welke de vier laatste in den
Friesche Volks-Almanak zijn geplaatst.
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AGNES , omtrent welke hij belangrijke stukken Iieeft nagelaten. Hoe krachtig schetste hij het Leven en Karakter der
Raadpensionarissen JOHAN DE W I T T en CASPAB FAGS-EL.
Hoe ijverig spoorde hij bijzonderheden op omtrent de levens der Friesche Schilders! Zijn kunstsmaak gaf hem ook
dáárom regt, om lid en daarna President te zijn van het
bestuur der ook door hem mede opgerigte Maatschappij
voor Teeken- en Schilderkunst in Friesland, in welke betrekking hij evenveel ijver betoonde als hij (zoo dikwijls de
regterhand van den Gouverneur Baron VAN STTZAMA) in
1844 zich eene verbazende moeite getroostte tot het welslagen van de rijke Tentoonstelling der voorwerpen van Friesche
Nijverheid en Kunst, waarbij hij Voorzitter der Commissie
van regeling was.

Zeker verwondert het ons niet, dat een man van zoo
veel bekwaamheid en werkzaamheid zich weieens gekrenkt
gevoelde, dat, zoo dikwijls er eerbewijzen werden uitgedeeld , hij steeds werd voorbijgegaan, en dat aan anderen
meer onderscheiding werd bewezen dan aan mannen van
letteren, die zooveel invloed hebben op de beschaving
hunner landgenooten. Ook daarom trok hij zich in de
laatste jaren zijns levens meer terug, en besteedde hij zijne
uren van uitspanning liever nuttig en aangenaam door kunst
en wetenschap te vereenigen en toe te passen op zijne
groote verzameling handschriften, brieven en handteekeningen van beroemde mannen, inzonderheid van Friesche
staatslieden. Hij koos daartoe den vorm van fraai gebonden Albums, waarin hij de eigenhandige Naamteekening
hechtte van eenig vermaard persoon, waarbij hij zelf (die
zoo vele proeven gaf van een vaardig en bevallig teekenaar te zijn) het Greslachtwapen teekende, met goud, zilver en kleuren afgezet, en waarnevens hij eene levens- en
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karakterschets schreef of geschied- en letterkundige bijzonderheden daarbij voegde. Op deze wijze mogt hij vier
deelen voltooijen, waarvan het Ie van 1500—1600 5 3 , het
2e van 1600—1700 111, het 3e en 4e van 1700—1750 73
en 91 personen, allen aanzienlijke Friezen, bevatte. De
5e band mogt hij niet ten uitvoer brengen. Een dergelijk
Geschiedkundig Album, zonder Wapens en met kortere
levensschetsen bij de 121 handteekeningen, liep insgelijks
over de jaren 1500-—1750. Doch rijk was vooral een
fraaije band, getiteld : Autographa , of Handteekeningen
van Nederlandsche Vorsten en Vorstinnen, Stadhouders,
Raadpensionarissen, Ministers, Gouverneurs enz., 63 in
getal, waarbij hij in echte kleuren geteekende Wapens, afdrukken van Zegels en belangrijke bijschriften had gevoegd.
Evenzoo had hij een honderdtal orgineele geschriften,
brieven en andere historische stukken, meestal Friesland betreffende, van nette omslagen voorzien, waarop hij,
behalve den hoofdinhoud van ieder stuk, levensschetsen of
historische bijzonderheden had geschreven (15). Zóó veel
moeite gaf hij zich om de waarde dezer handschriften,
welke hij door verschillende vriendschappelijke relatiën had
bijeengebragt, te verhoogen, opdat zij, als waardige monumenten voor de eer van Friesland, nog na zijn verscheiden ook anderen nut en genoegen zouden kunnen
verschaffen,

Nadat VAN L E E U W E N in 1854 het Friesch Genootschap
had verpligt door het leveren van een uitvoerig Verslag
van een Handschrift van F . D. F O N T E I N , over de Saksische
(15) M1'» J. DIGKS hoeft reeds een begin gemaakt om de voornaamste dezer stukken, voor zoover ze door het Friesch Genootschap zijn
aangekocht, met die verklaringen achtereenvolgens in het tijdschrift de
Vrije Fries mede te deeleu. Zie het 8e deel, bl. 323.
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Regering in Friesland, werd hij in dit jaar geroepen nog
de laatste hand te leggen aan eenen voor dit gewest zeer
nuittgen arbeid. Sedert hij zich met ernst op de Friesche
geschiedenis had toegelegd, had hij SCHWABTZENBERG'S
Charterboeh van Friesland bestudeerd en als eene bron van
hooge waarde leeren schatten. Om zich het voortdurend
gebruik daarvan gemakkelijker en vruchtbaarder te maken,
had hij, reeds voor eenige jaren, tot eigen gebruik, op
die zes folianten een Alphabgtisch Register vervaardigd,
hetwelk tevens den korten inhoud van al de daarin voorkomende stukken bevatte. Die moeitevolle arbeid, herhaal
delijk omgewerkt, kon echter door eene uitgave ook anderen gelijke dienst bewijzen, en zou bepaaldelijk leiden
tot betere kennis en hoogere waardering van het Charterboek zelf, dat ten gevolge der omwenteling van 1795 niet
voltooid was geworden. Het deed hem daarom veel genoegen , dat mijn voorstel daartoe, ondersteund door het
Friesch Genootschap, bijval vond bij Gedeputeerde Staten, en dat de Staten den 14 Julij 1854 besloten, het
handschrift voor ƒ 800 van hem over te nemen, om onder
zijn toezigt voor rekening van de Provincie gedrukt te
worden.
Terwijl hij aan dien aangenamen last voldeed en zijn
arbeid herzag, begon hij daarbij aanteekeningen, taalkundige opmerkingen en bijvoegsels te maken, tot toelichting
der hoofdonderwerpen van de geschiedenis dezer provincie,
van hare kloosters, geestelijke goederen, openbare werken
en vele andere zaken. Deze waren echter gedurende twee
jaren zoodanig in omvang toegenomen, dat hij moest besluiten ze niet achter het Register te plaatsen, maar liever
als een tweede of verklarend deel later daarbij te voegen
of afzonderlijk uit te geven. Hoezeer zijne jaren stegen,
had hij nog kracht genoeg de correctie der 70 vellen druks
van dat werk te volbrengen, in April 1857 daarbij eene
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uitvoerige Inleiding te schrijven, welke een overzigt geeft
der geschiedenis van het hoofdwerk en van zijnen arbeid,
en mogt hij kort daarna het genoegen smaken zijn Alphabetisch Register of Algemeen Repertorium op het Groot
Plakkaat- en Charterboek van Friesland voltooid te zien (16).

Maar nu ook was het alsof hij zijne levenstaak had afgewerkt , en overviel hem op zeventig-jarigen ouderdom
eene ziekte en verzwakking, welke, ondanks de liefderijkste zorgen der zijnen, op den 12 Julij 1857 een einde
maakte aan een leven, dat gekenmerkt was door vele deugden en verdiensten; dat getuigenis gaf van eene zeldzame
werkzaamheid ten nutte des vaderlands en der menschheid,
en dat hij door een beminnelijk karakter, door gemoedelijke
Christenzin en heusche dienstvaardigheid jegens anderen
versierd en veredeld had.
Daarom treurde met de zijnen ook dat groot getal vrienden en vereerders, meest leden van het Friesch Genootschap , hetwelk uit eigene beweging zijne lijkbaar volgde,
toen zijn stoffelijk deel te Huizum der aarde werd toevertrouwd, en eene toespraak van een oud vriend, den Heer
J. D. ANKRIN&A, hun herinnerde, wat zij in hem verloren, maar ook hoe veel vatbaarheid hij had verworven
voor een beter en hooger leven des geestes.
Daarom bragt de Voorzitter van het Friesch Genootschap , Mr- J. DIRKS , hem weinige dagen later, 30 Julij,
eene erkentelijke hulde toe, wegens de groote verdiensten,
welke^. hij zich jegens de geschiedenis en letterkunde van
Friesland had verworven.
Daarom riep de Secretaris van het Departement Leeuwarden der Maatschappij: tot nut van 't algemeen, de Heer
(16) Later is dit belangrijke werk door het Provinciaal Bestuur voor
slechts f 2.50 verkrijgbaar gesteld. De Catalogus der Provinciale Bibliotheek is echter niet in den handel gebragt, maar alleen in presontexemplaren uitgereikt.
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E, D. SMEDING , den 16 November, den leden in het geheugen terug hoeveel VAN LEEUWEN had verrigt, om
verlichting, beschaving en burgerdeugd onder zijne stadgenooten aan te kweeken.
Daarom betoonden zoo velen, die, zoo hier als elders ,
hem vereerden, of zich aan hem verpligt gevoelden, zoo
veel belangstelling in de verzameling boeken, handschriften en kunstvoorbrengselen, welke hij met zooyeel zorg
en smaak had bijeengebragt, toen zijne belangrijke Letterkundige Nalatenschap in November verkocht werd, en
zoo velen de gelegenheid schonk, om eene gedachtenis uit
de verzamelingen des waardigen mans te bekomen.
En vandaar, dat Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland in het Provinciaal Verslag over 1857 met zooveel lof
gewaagden van zijn onverdroten ijver in verschillende betrekkingen en vooral ten dienste van dit gewest, waardoor
hij zooveel aanspraak had op achting en onderscheiding.
Ja, zijn naam en gedachtenis zullen hier immer in eere,
in zegenend aandenken bewaard blijven! Hoe véél hij voor
Friesland geweest is en hoe onvermoeid hij aan deszelfs
roem en belang zijne krachten gewijd heeft, zal ook het
nageslacht dankbaar erkennen. En al zijn aan ieder onzer
niet zulke groote gaven geschonken als hem ten deel vielen, — aan ons allen toch, in welken stand ook, heeft
hij een waardig voorbeeld nagelaten, hoe wij ons kort
verblijf op aarde door zucht voor wetenschap en kunst
kunnen verlengen, veredelen en heiligen.
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DER

F E I E S C H E

W E T T E N

OF

HET FRIESCHE LÂNDREGT,
GEDEUKT TE DOKKTJM IN 1466.

VERHANDELING
VAN

»B. J . Gr. OTTEMÜ,
naar aanleiding van het exemplaar, hetwelk afkomstig is uit de
nalatenschap van Mr- P. WIEHDSMA , en thans aan het

Friesch Genootschap toebehoort.

W"S»«

vJver den oudsten druk der Friesche Wetten heeft
onze ijverige Penningmeester belangrijke aanteekeningen
gemaakt, waarop hij zijn betoog gegrond heeft, dat het
boek te Leeuwarden, omstreeks het jaar 1483, gedrukt
kon zijn. Dat betoog steunt vooral op de overlevering,
dat dié Wetten in een klooster zouden gedrukt zijn, en op
de zekerheid, dat er te Anjum geen klooster bestond. In
weerwil daarvan acht ik het onderzoek nog niet voor
afgeloopen, of de zaak ten volle beslist.
Want allen, die over dit onderwerp geschreven hebben,
beroepen zich op eene getuigenis van Botte van Holdinga,
maar zoo als de woorden van dien schrijver, in het werk
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De origine, antiquitate et situ totius Phrysiae(1),
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aangehaald

zijn in de voorrede van Gijsbert Jacobs, die door de uitgevers K. Tjallings en G. Hoogslag onderteekend is, doch
wel door S. A. Gabbema geschreven zijn zal. En het
schijnt, dat ook de Baron thoe Schwartzenberg, in de voorrede voor het 2de deel van het Charterboeh, alleen het
citaat van Gabbema geraadpleegd, en niet het werk van
Holdinga zelven ingezien heeft; omdat hij de vertaling van
die woorden door Gabbema letterlijk heeft overgenomen.
Volgens Gabbema's vertaling luiden die woorden als
volgt:
» Heer Hiddo van Cammlnga, eerst tot Dokkum en
» naaderhand tot Aanjum Perzinna, heeft ontrent die tyds
» dat boek, daar wy deeze Afdeelinge van Friesland ont» leent hebben, op zyn' eigen perzen gedrukt en aan 't licht
» gegeeven, zonder zyne of des drukkers naam daar by te
» voegen, gelyk nog veele voorhanden zyn. Een boek
» hebbe van dezelfde stoffe, met de hand van Zyds
» Unia in den jare 1475 geschreven, dat van het voor» verhaalde niet verschilt."
Het kwam mij voor, dat in deze laatste woorden eene
onzekere beteekenis lag: want nu eens scheen het mij toe,
dat het voorverhaalde doelde op hetgeen van Hiddo van
Camminga en den druk van het Biuchtboek gezegd was,
en daardoor zoude het van zelf uitgemaakt zijn, dat het
Biuchtboek althans vóór 1475 gedrukt moest zijn; maar
dan weer scheen de uitdrukking dezelfde stoffe wel zoo goed
te slaan op deze Af deeling van Friesland, en dus op het

Riuchtboek als gedrukt werk geene betrekking te hebben.
Dit leidde mij tot de vraag: is dat wel hetgene van Holdinga geschreven heeft, of zijn die woorden wel juist en
(1) MS., geschreven in 1568, berustende bij het Friesch Genootschap,
in het archief Gabbema.
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naauwkeurig vertaald ? Eene vergelijking met den oorspronkelijken tekst bragt bij mij de onnaauwkeuiïgheid van
Gabbema in beide opzigten aan het licht.
De vermelding van Heer Hidde van Camminga komt
in het tweede boek van Botte van Holdinga in het volgend verband voor:
» Certum est ibidem quod Scriptor plebiscitorum atque
» divisionis Phrysiae, ex quo hanc excerpsimus, mentionem
» facit aliquam D. Ulrichi Comitis praedicti s qui vixit
» ultra centum abhinc annos, ut diximus, cujus ille synchro» nus cum esset, testatur hanc Phrysiae partium nomen» claturam turn temporis adhuc cognitam fuisse atque veram
B et sine ulla controversia credibilem probabilemque habiB tam. Caeterum Dus. Hiddo a Camminga, vir nobilis,
» olim apud Doccumates} et postea apud Angumaeos Pa» rochus, sub idem fere tempus eundem libellum, ex quo
» hanc Phrysiae divisionem mutuati sumus, suis praelis
» excusum in lucem edidit, licet nomen suum ut typo» graphi illic non addiderit, cujusmodi passim adhuc apud
» non paucos nostratium exstant.
» Habemus et alium libellum ejusdem argumenti, manu
» cujusdam nobilis viri Sidzonis Unyae scrïptum anno
» MCCCO et septuagesimo quinto, ita ut non multum di» versae aetatis fuerit, cujus et impressus, qui praedictam
s divisionem ut veracem testatur et indicat."
Dat is:
Na de beschrijving van de Zeven Zeelanden, en de optelling van de districten, die tot elke dier Zeelanden behoorden , vervolgt B, van Holdinga aldus:
» Het is ook zeker, dat de schrijver van de Willekeuren
)) en de verdeeling van Friesland, waaruit wij deze opgave
> ontleenen, eenige melding maakt van voorzeiden Heer Graaf
» Ulrick, die nu meer dan honderd jaren geleden geleefd
s heeft (gest. 1466), gelijk wij gezegd hebben, wiens tijdge-
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i noot hij was, en getuigt, dat deze benamingen van de
» deelen van Friesland toen ter tijd nog bekend waren, en
» voor de ware gehouden werden.
» Voorts heeft Heer Hiddo van Camminga, een edelman,
» eertijds Pastoor te Dokkum, en later te Anjum, omstreeks
» dien zelfden tijd dat zelfde boekje, waaraan wij deze ver» deeling van Friesland ontleenen, op zijne eigene pers ge-

» drukt en in het licht gegeven, hoewel hij er zijnen naam
» als drukker niet bijgevoegd heeft, waarvan hier en daar
» bij verscheidene onzer landgenooten nog exemplaren aan» wezig zijn. Ook hebben wij nog een ander boekje over
» het zelfde onderwerp, geschreven door een edelman,
» Sydze Unia, in den jare 1475, zoodat het nagenoeg even
» oud is als het gedrukte, hetwelk insgelijks de voorge» melde verdeeling als waarachtig betuigt en aanwijst."
B. van Holdinga doelt hier op Da Wükerren fan Opstallisbame en Een cleen Tractaet fan da saun Zelanden, in welk

laatste onder anderen voorkomt bij het vijfde Zeeland: dat
maeste deel van disse Zelanden is eta fry ende sommich sint
onderdenig Joncher K.ene ende Grewa Ulrioh, ende sommich
sint da Groninghera onderdenich. Hieromtrent zegt hij, dat

het boek, waaruit hij zijne beschrijving van de Friesche
Zeelanden genomen heeft, klaarblijkelijk geschreven is
door eenen tijdgenoot van Ulrick, Heer van Emden, Graaf
van Oostfriesland, in de jaren 1464—1466; dat omstreeks
dien zelfden tijd het boek, hetwelk hij voor zich heeft,
gedrukt is door Heer Hidde van Camminga; dat Sydze
Unïa ook iets geschreven heeft in 1475 over de verdeeling van Friesland, welk boekje dus nagenoeg van den
zelfden tijd is als het gedrukte van Camminga.
Wanneer ik nu mij zelven afvraag: wat is de meening
van B. van Holdinga ten aanzien van de door Hidde van
Camminga gedrukte Oude Friesche Wetten, dan komt het
mij voor, dat hij het er voor houdt, dat Heer Hiddo dien
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druk bezorgd heeft, toen hij nog Pastoor te Dokkum was;
want hij noemt hem als zoodanig, en voegt er ter loops
bij, dat hij later ook Pastoor te Anjum geweest is. Opmerkelijk is het toch, dat hij er niet bijgevoegd heeft:
en daarna nog te Leeuwarden;

want aangenomen, dat die

Heer Hiddo van Camminga, die in 1484 als Pastoor te
Leeuwarden voorkomt, de zelfde persoon geweest is als
de Pastoor van Dokkum en Anjum, dan heeft zulks aan
van Holdinga niet onbekend kunnen zijn. Wanneer hij
dus Leeuwarden niet genoemd heeft, dan moet daar eene
oorzaak voor wezen, en dit opzettelijk geschied zijn, omdat het verblijf van Camminga te Leeuwarden met de
besprokene zaak in geen verband stond. Had daarentegen
H. van Camminga de Friesche Wetten te Leeuwarden,
en tijdens hij daar Pastoor was, gedrukt, dan zoude B,
van Holdinga hebben moeten berigten, dat die Wetten
gedrukt waren door Heer Hiddo van Camminga, weleer
Pastoor te Leeuwarden, en vroeger te Anjum. De laatste
bijvoeging is in beide gevallen noodzakelijk, omdat daardoor wordt aangewezen, welke betrekking er bestond tusschen Camminga en de familie Holdinga, te Anjum woonachtig, waardoor de schrijver in dezen goed en van nabij
onderrigt kon wezen. En door die relatie was zeker ook
de familie Holdinga in het bezit van dat exemplaar van
het Riuchtboek, hetwelk in de boven aangehaalde woorden vermeld is.
In een MS. register van Pastoors op de dorpen in Friesland (berustende bij het jFriesch Genootschap) komt Heer
Hidde van Camminga voor als Pastoor te Anjum in 1472.
De druk zoude dus ouder zijn dan dat jaar, en bepaaldelijk ouder dan het handschrift van Sydze Unia van 1475,
hetwelk B. van Holdinga ook later opnoemt, er bijvoegende , dat het nagenoeg even oud (dus wat jonger) is als
liet gedrukte boek.
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Voorts geeft Heer Hidde het tractaat van de Zeven
Zeelanden zoo, dat daarin van Graaf Ulrick gesproken
wordt als van een nog levend persoon. Was nu het boek
later gedrukt dan in 1466, dan kon de dood van Graaf
Ulrick aan den Edelman van Camminga niet onbekend
zijn, en men zoude verwachten, dat hij na Graaf Ulrick
diens zoon en opvolger Enno zoude genoemd hebben, gelijk
hij nu, na Joncker Keno, Grewa Ulrick genoemd heeft.
Opmerking verdient liet ook, dat B. van Holdinga niet
vermeldt, dat het boek in een Klooster gedrukt is, of dat
Heer Hidde het in een Klooster heeft laten drukken, of
dat Heer Hidde aan het hoofd van een Klooster stond.
Hij noemt hem alleen Parochiepriester te Dokkum, en
zegt, dat hij het boek op zijne eigene pers gedrukt heeft.
Nu is zeker het berigt van Holdiuga het oudste van alle
getuigenissen in deze zaak, en als die niet weet van dat
drukken in een Klooster, dan is het waarschijnlijk, dat
deze vermeende overlevering van latere dagteekening en
misschien wel eene uitvinding is van de weelderige verbeeldingskracht van Simon Abbes Gabbema. Ik vind althans
niet, dat vóór Gabbema iemand daarvan geschreven heeft.
Aan Ubbo Emmius en Schotanus, die meenen, dat het boek
te Keulen gedrukt is, was de gemelde overlevering nog
niet bekend.
Emmius stelt in 1598 den ouderdom van het boek op
130 jaren, en brengt het dus tot omstreeks het jaar 1468.
Dit komt vrij wel overeen met het berigt van Holdinga,
die, in 1567 schrijvende, spreekt van voor ruim 100 jaren.
En dit verzekert hij niet alleen op de hierboven aangehaalde
plaats, maar hij heeft de zelfde verklaring nog eens gegeven, 12 bladzijden vroeger. Daar bestrijdt hij het gevoelen
van sommigen, dat Friesland oorspronkelijk zich tot aan
Vlaanderen uitgestrekt zoude hebben, en Zeeland als het
eerste van de Friesche Zeelanden zou moeten genoemd
II. N. E.
26
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worden. Ook daar beroept hij zich op het zelfde tractaet
fan da Saun Zelanden, met deze woorden:
» Verum secundum divisionem Phrysiae ultra centum
» abhinc annos in diversis exemplaribus descriptam primae
» Zelandiae adscribuntur Phrysii cisflevani, etc."
Dat is:
Volgens de verdeeling van Friesland, die voor meer
dan 100 jaren in verscheidene exemplaren gedrukt i s , behooren tot liet eerste Zeeland de Friezen bewesten het
FJie, enz.
Daarmede bedoelt hij geene afschriften: want het woord
desoribere is altijd van drukken gebruikt, wel gewoonlijk
met bijvoeging van typis, welk woord hier ontbreekt, maar
de vermelding van meerdere exemplaren heft allen twijfel
op, als uitdrukkende juist datgene, waardoor het werk
des drukkers zicli van dat des schrijvers onderscheidt.
Met dien ouderdom van de gedrukte Friesche Wetten is
het van Holdinga dus wel degelijk ernst, en in zijnen tijd
bestond nog de mogelijkheid om dit te weten. Het was hem
bekend, dat verscheidene personen in Friesland exemplaren van dit boek bezaten; hij zelf bezat er ook een, en kon
van zijnen vader of grootvader wel gehoord hebben 9 hoe
lang dit boek reeds in liet bezit der familie geweest was.
Waarschijnlijk had zijn grootvader, Botte van Holdinga,
die een tijdgenoot van Hidde van Camminga geweest was,
het exemplaar van dezen ten geschenke ontvangen. In
dien tijd toch, waarin boeken nog zeldzaam, en het bezit
van eenige weinige boeken iets buitengewoons was, kende
men zeker de geschiedenis en herkomst van ieder boek
beter dan tegenwoordig. Heeft men dus alle reden, om
gewigt te hechten aan deze getuigenis van B, van Holdinga , dan moet het boek gedrukt zijn vóórdat H. van
Camminga (in 1472) Pastoor te Anjum was, en dus te
Dokkum, uiterlijk in 1466.
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Dit gevoelen wordt niet door mij het eerst voor den dag
gebragt. Reeds Foeke Sjoerds heeft, in zijne Beschrijving
van Friesland^ deel I , blz. 463, gezegd:
» Dog dat niet Keulen, maar het steedje Dokkum de
» geboorteplaats van dit egte Friesche werkje zij, is mij
s onlangs zeer waarschijnlijk betoogt met redenen, die
» eerlang bij de uitgave van het Groot Friesch Charter» boek der geleerde wereld staan medegedeelt te worden."
Foeke Sjoerds heeft dit dus niet zelf gevonden, maar
het schijnt hem door den Baron thoe Schwartzenberg of
den Heer Herbell, of Dr- Tliolen, medegedeeld te zijn.

In het vertrouwen op de juistheid van dit resultaat
word ik bevestigd, als ik de zamenstelling van het boek
gadeslaj_ en acht geef op deszelfs inhoud en de uiterlijke
gedaante.
Het bestaat uit 11 dubbele vellen druks in 4to (niet uit
12 vellen, zoo als in de Jager, Taalkundig Magazijn, is
opgegeven), loopende de signatuur over de letters a, h, c,
d, e, f, gj h, i, 1, m. Deze 11 katerns bevatten 88 bladen, en wel 175 bladzijden druks, daar de laatste bladzijde
in blanco is gebleven. Daaraan is toegevoegd een voorwerk van 4 bladzijden, of | vel druks, behelzende eene
inhoudsopgave van het werk, met aanduiding van de bladen van 1 tot 88, waar ieder onderwerp te vinden is. Dit
voorwerk is dus gereed gemaakt nadat de druk van het
werk zelve voltooid was, en wel vervaardigd door Hidde
van Camminga, die daarin opnoemt, welke stukken hij
in deze verzameling heeft opgenomen. Hij heeft dus niet
enkel een Handschrift, dat voor hem lag, nagedrukt, maar
van dat Handschrift, of die stukken, op zijne wijze eene
bewerking gegeven.
Die bewerking heeft dus bestaan eensdeels in de verza-
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meling van de stukken en de vaststelling van hunne volgorde, en anderdeels in het tusschenvoegen van opmerkingen , aanteekeningen en uitbreidingen, hetzij hij die alleen
gemaakt heeft, hetzij hem daarin anderen hebben bijgestaan.
Hiertoe behooren in de eerste plaats de talrijke glossen,
die overal in den tekst zijn ingeschoven, en meestal verwijzingen behelzen naar uitspraken van het Romeinsche en
Kanonieke regt. Die glossen zijn ook door Scliotanus opgenomen , maar door Wierdsma bijna alle, en door von
Kichthofen geheel ter zijde gesteld. De laatste heeft daaromtrent opgemerkt, dat zij in geen der bekende Handschriften van deze of gelijksoortige landregten voorkomen,
en hem daarom toeschijnen bijvoegselen te zijn van de hand
des verzamelaars zelven. En daarvoor dienen wij ze ook
te houden, zoo lang niet derzelver herkomst van elders
blijkt. De mogelijkheid toch bestaat er, dat Hidde van
Camminga de schrijver van die glossen is. Want geestelijken uit den stand, waartoe hij als edelman behoorde,
hadden in zijnen tijd gewoonlijk eene hooge school bezocht,
en zoo is het waarschijnlijk, dat hij ook te Keulen gestudeerd heeft, waar destijds eene vermaarde regtsgeleerde
school bestond, bij welke wij in het laatst der 15de eeuw
eeuw een leerstoel bezet vinden door onzen landgenoot
Haring Sjoerds Sinnama,
Vervolgens behooren daartoe eenige plaatsen, die, als
tot den oorspronkelijken tekst niet behoorende, door von
Eichthofen zijn nitgemonsterd, omdat zij in geene handschriften voorkomen, en in geene van de correspondeerende
landregten aangetroffen worden. Daarvan zijn de twee
grootste stukken, het eene, beginnende op f'ol. 27 verso,
met de woorden: To ieiis da saun penningen, en eindigende
op fol. 28 recto: alsofrilike toe sinen lande seinde, en het
andere, loopende van fol. 30 verso: want een dei is bettera
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oen Mmelrik, tot op fol. 31 verso: ende alla landen syn son-

deringa riucht, Zulke ingevoegde stukken toonen de mogelijkheid aan, dat er ook elders andere en kleinere inlasschingen van de hand des verzamelaars kunnen bestaan,
al zijn die niet altijd bepaald aan te wijzen en zoo duidelijk in het oog vallend als deze.
De geheele verzameling bestaat uit zeventien stukken,
die in liet voorberigt afzonderlijk zijn opgeteld.
1. Haet is riucht.
2. Fan da saun kerren.
3. Fan da kesten.
4. Fan da XXIIII landriuchta.
5. Fan da acht domen.
6. Fan da sex wenden.
7. Fan dat sindriucht int generael.
8. Fan dat sindriucht int speciael*
9. Fan da ielden enis daedslachtis.
10. Fan dae wilkerren fan da vyf delen.
11. Fan dae birecknada bota.
12. Dat boeck des Keysers Kodulphi.
13. Fan da mercked riucht.
14. Fan da swerte swenghen.
15. Fan da schaekraeff.
16. Fan da wilkerren fan Opstallisbaem.
17. Fan da saun Zelanden.
Het laatste is evenwel niet een afzonderlijk stuk, maar
eene toegevoegde verklaring van de zeven Zeelanden, die
in de Wilkeuren van Opstalsboom bedoeld worden. Het
is als eene aanteekening gehecht aan het vorige stuk. Daarom staan ook de woorden: hyr eindichied da wilkerren fan
Opstallisbame niet achter No. 16, maar aan het slot van
No. 17=
Die Wilkeuren van Opstalsboom dragen eene bepaalde
dagteekening in den aanhef: Dit is di wilker deer vard eni-
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get M. CCC. ende XXIII des lettera deis e/ter Sinte Lamhertus dei.
Het tractaet fan da saun Zelanden heeft in de vermelding
van de namen van Kene ten Broek, Sibold Edeszoon van
Eustringen en Focke Ukema, een tijdmerk, hetwelk wijst
op eenen toestand dezer landen omstreeks den jare 1430,
daar van de beide laatsten, als van nog levende personen,
gesproken wordt. Nevens deze personen nu maakt Graaf
Ulrick, die ruim 30 jaren later, in 1464, als Graaf van
Oostfriesland gehuldigd is, eene vreemde vertooning. Die
schijnbare anachronisme weet ik niet anders op te helderen , dan door aan te nemen, dat dit traclaet omstreeks
den jare 1430 opgesteld is s en dat Hidde van Camminga,
toen hij dit stuk liet drukken, er de woorden: ende Grewa
Ulrick heeft ingevoegd, om den op dat tijdstip tegen woordigen toestand, door de vermelding van den toenmaiigen
Heer dezer landen, aan te duiden.
Deze verklaring brengt ons ten aanzien van den tijd,
waarin de Oude ITriesche Wetten gedrukt kunnen zijn,
terug tot de jaren 1464—1466 (2). En wanneer wij de
zaak zoo opvatten, dan strookt zij geheel met hetgeen van
Holdinga zegt en bedoelt. Zijne redenering toch komt
hierop neder: De verdeeling van de zeven Zeelanden,
die in de Wilkeuren van den Opstalsboom vermeld zijn,
met hunne districten en plaatsbenamingen, is nog lang na
1323 in wezen en bekend gebleven, Het blijkt, dat zij
nog bestond:
1". Toen het tractaat van de zeven Zeelanden geschreven is (1430) en ten tijde van Graaf Ulrick (1464).
(2) Ulrick, Heer van Embden, word in 1453 tot Heer van Oostfriesland gekozen, en in het volgend jaar door Keizer Frederik III,
onder den titel van Graaf, met Oostfriesland beleend, maar door den
Oostfriesehen adel eerst in 1464, en na herhaald aanschrijven van den
Keizer, als zoodanig erkend en gehuldigd.
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2°. Toen dat tractaat, omstreeks den zelfden tijd, gedrukt
is door Heer Hidde van Camminga (1466), en:
3°. Zelfs nog later, in 1475, wordt zij op de zelfde
wijze aangegeven in het geschrift van Sydze Unia.
In die volgorde worden de stukken genoemd, en daardoor toont van Holdinga duidelijk, het er voor te houden,
of liever wel te weten, dat de druk van de Friesche Wetten eenige jaren ouder is dan Sydze Unia's geschrift van
1475,
Met deze zoo gevondene tijdsbepaling strookt het geheele uiterlijke voorkomen van het boek, hetwelk, met zijne
daarbij geschrevene, of liever geteekende, gekleurde en
fraai versierde initialen, toont nog voor een handschrift te
willen doorgaan. Het behoort te huis in eenen tijd, toen
de drukkunst nog een geheim was, en alleen gebruikt
werd, om handschriften te vermenigvuldigen, en die nagemaakte handschriften voor echte uit te geven. Nu vindt
men van het jaar 1467 af al op zoo menige plaats en
zoo vele boeken gedrukt, dat toen het geheim moest ophouden een geheim te zijn, en na dien tijd ziet men de
boeken ook opentlijk als gedrukt te voorschijn treden, terwijl de geteekende en gekleurde initialen allengs verdwijnen, en al spoedig de naam van den drukker en de plaats
vermeld en het jaartal er bij opgegeven wordt» Dat deed
natuurlijk de concurrentie tusschen de drukkers. Maar
toen de drukkunst opgehouden had een geheim te wezen,
had zij ook de hulpmiddelen en kunstgrepen niet meer
noodig, die zij eerst moest bezigen, om het handschrift na
te bootsen.
Daartoe behoorden dan voornamelijk de menigvuldige
verkortingen (abbreviatiën) van woorden en lettergrepen
in de Latijnsche taal, die het schrijven bespoedigden en
ruimte van papier of perkament bespaarden, maar die
weldra moesten blijken bij het drukken eenen noodeloozen
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omslag te veroorzaken, door het meerder vereischte mateteiiëel. Bovendien maakten die abbreviatiën voor de zetters
liet werk niet gemakkelijker, maar wel moeijelijker. Daarom
ziet men, vooral na 1470, ook die verkortingen in de Latijnsche boeken van lieverlede verdwijnen, hoewel langzaam,
omdat de gewoonte, om de Latijnsche woorden met die
abbreviatiën te zien en te lezen, ongetwijfeld de afschaffing
daarvan min of meer tegenwerkte. En daarom is nu ook
de veelheid dezer verkortingen in Latijnsche texten ten
naaste bij een maatstaf, om den betrekkelijken ouderdom
van verschillende uitgaven bij vergelijking te bepalen,
Wanneer ik nu in den Catalogus van incunabelen, door
den Heer Holtrop opgemaakt, de aldaar als proeven medegedeelde fragmenten van Latijnsche teksten naga, dan
vind ik geene voorbeelden van meerdere en talrijker abbreviatiën , dan er aangetroffen worden in de Latijnsche
aanteekeningen, die als glossen in het Riuchtboëk op eene
menigte van plaatsen zijn ingevoegd.
Deze aanmerking doet mij dit oude drukwerk houden
voor minstens zoo oud als een van die alle. De wijze van
abbreviëeren is in het Riuchtboek bijna volkomen de zelfde
als in het boek: PU IIpro laude Homeri praefatio , in de
Bibliotheek van het Museum Meermanno-Westrenianum,
bij Holtrop vermeld op pag. 226 en 227, onder N°. 573.
Dit boek wordt door den Heer Holtrop in de voorrede s
pag. 10, bepaaldelijk gerangschikt onder die, welke tussclien de jaren 1440 en 1470 moeten gedrukt zijn.
En wanneer ik zeg bijna volkomen dezelfde, dan bezig ik
die uitdrukking, omdat, als ik wel zie, het Eiuchtboek
ten minste nog eene abbreviatie meer heeft, namelijk de
syllabe tra van contra, en extra door twee boven geplaatste
stippen aangeduid, in odicit voor contradicit, ohen voor contrahenda, exneos voor extraneos (b. v. op fol. 12, reg. 6 en
7 v. o.). Alle andere boeken, die in of na 1467 gedrukt
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zijn, hebben deze abbreviatie niet meer, en in het geheel
minder abbreviatiën dan het Riuchtboek.
Om die reden alleen zoude ik reeds besluiten, dat het
boek vóór den jare 1470, en wel zelfs voor 1467, moet
gedrukt zijn. Ik weet wel, men zal mij tegenwerpen, dat
het Eiuchtboek voorzien is van signaturen, zonder custodes en paginering, en dat hierin het kenmerk gelegen i s ,
waaraan men in het algemeen de boeken onderscheidt, die
tusschen 1480 en 1490 gedrukt zijn. Doch dit zoogenaamde
criterium is niet van onvoorwaardelijke toepassing en volstrekt beslissend. Dan zoude het eerst bewezen moeten
zijn, dat er voor 1480 geen boek met, en na 1490 geene
boeken zonder signaturen gevonden worden. Integendeel
vind ik (bij Holtrop, p. 26) reeds Petri de crescentiis liber
ruralium commodorum vermeld als voorzien met signaturen, gedrukt te Leuven in 1474, terwijl (zie pag. 385)
Bernardi Carvaial oratio nog in 1492 te Rome gedrukt is
zonder signaturen. En kende men die al buitenlands eerst
in 1474, dan zou het toch wel geen wonder zijn, dat men
in het vaderland der drukkunst zelf al vroeger met dit
hulpmiddel bekend was geweest. Het ligt toch zoo voor
de hand, dat men, toen eenmaal de drukkunst uitgevonden was, een middel zoeken moest , om de afgedrukte
bladen te verzamelen en in orde bijeen te voegen, dat het
zeer te verwonderen zijn zoude, zoo men niet al lang voor
1474 daartoe de letters van het alfabet of iets dergelijks
gebezigd h a d , en vooral in Holland zelven. Dit is zoo
waar, dat men alreeds bij de oudste voortbrengselen van
Kosters drukpers, als zij uit een eenigzins groot getal
bladen bestaan, de letters van het alfabet aan den voet
der bladzijden geplaatst vindt, om de volgorde der bladzijden te bewaren. Op die wijze zijn reeds onder de xylographische (houtsnee) drukken, de Biblia pauperum en
de Ars moriendi van signaturen voorzien (zie Jac, Koning,
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Verhandeling over den oorsprong enz. der

Boekdrukkunst,

blz. 98 en 101).
In de plaats van dus te conclndeeren: Het Riuchtboek
is van signaturen voorzien, ergo moet het na 1480 gedrukt
wezen; zoude ik, de conclusie omkeerende, zeggen, dit
boek is in 1465 of 1466 gedrukt, en van signaturen voorzien , ergo bezigde de Hollandsche drukkunst de signaturen al lang vóór 1470, en voordat men te Maintz, Keulen of Leuven dat hulpmiddel kende.
Zonder dit hulpmiddel was ook de druk der Oude Friesche Wetten niet op die wijze uit te voeren geweest, als
hij uitgevoerd is, en wel moest worden. Want het boek
bestaat niet uit vellen druks, maar uit katernen van twee
in elkaar geschovene vellen, of liever vier halve vellen in
kwarto formaat gevouwen, waarvan de bladzijden een voor
een gedrukt zijn. Wanneer toch, bij het afdrukken van een
geheel vel, de keerzijde niet naauwkeurïg wordt opgelegd,
zoodat eene bladzijde hooger of lager, of meer regts of links
staat, clan die op de voorzijde, alsdan moet noodwendig
bet zelfde plaats hebben bij alle bladzijden van dat vel. Doch
hier vinden wij bij het zelfde vel soms al die verschijnselen
tegelijk , en slechts zelden twee bladzijden volkomen juist
tegen elkander gedrukt. Dit is een bewijs, dat alle bladzijden afzonderlijk, en niet meer dan ééne tegelijk, gedrukt
zijn. En dit moest zoo zijn, toen de grootte van de pers
in den beginne niet toeliet heele vellen, veel min dubbele
vellen, gelijk hier het geval worden zoude, in eens uit te
zetten en af te drukken* Om dus bij enkele bladzijden te
drukken, moest men eerst de beide eerste bladzijden van
vier halve vellen achtereen afdrukken, en dan de beide
overigen van elk blad, in eene omgekeerde volgorde. Dit
was niet uit elkaar te houden zonder die halve vellen te
kenmerken, zoo als hier geschied is met a I, a II, a I I I ,
a IIII, b 1, b II, b III, b IIII, enz. En nog kon hierbij
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eene vergissing plaats hebben, gelijk blijkt uit de bladzijden 159 en 158, die in dezen druk kennelijk verkeerd
geplaatst zijn, gelijk door Jhr. Mr. M. de Haan Hettema
opgemerkt en door den Vrijheer von Kichthofen erkend is.
Dat drukken nu van eene bladzijde tegelijk wijst op den
eersten tijd der drukkunst, en verklaart tevens de mogelijkheid , van met eene kleine pers en een niet zeer grooten lettervoorraad een geheel boek te drukken; van deze
laatste had men genoeg, als telkens de volgende bladzijde
konde afgezet worden, terwijl de voorgaande bladzijde gedrukt werd.
En nu moet ik nog terugkomen op de onloochenbare
nabootsing van handschriften en de geheimhouding van de
kunst van drukken, waarvan ik zoo even sprak. Alleropmerkelijkst is de overeenkomst van dezen' druk met nog
oudere handschriften, b. v. met het handschrift der Wetten van Brokmerland, vervaardigd omstreeks den jare
1345, hetwelk von Kichthofen op blz. xv zijner inleiding
vermeldt als Oelrichs perkament handschrift, en waarvan
hij ein gelungenes Facsimile mededeelt. Vergelijkt men deze
nabootsing van de eerste bladzijde van dat Handschrift
met de eerste bladzijde van het Friesche Kiuchtboek,
dan is de gelijkenis zoo groot, als zij slechts wezen kan
tusschen het schrift van twee personen, die bijna eene gelijke hand schrijven. Het gedrukte onderscheidt zich van
het geschrevene alleen, doordat de regels zuiverder rechtlijnig zijn, en dat zij aan de einden gelijkmatiger afgedeeld
en naauwkeuriger even lang zijn. Maar overigens zijn zij
zoo gelijk, dat men alleen het gedrukte voor netter geschreven zoude kunnen houden. Van daar zal het wel
komen, dat het exemplaar op de Keizerlijke Bibliotheek
te Parijs (Recueil des Lois, édits et ordonnances données auæ
Frisons par Ie Roi Charles et l'Empereur Modolphe), onder
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~N°. 10503 3, geplaatst is en gevonden wordt bij de Manuscripten. (Volgens opgave van Mr- L, Ph. C. van den
Bergh.)
De overeenkomst van dezen ouden druk met de wezentlijke handschriften is door von Richthofen niet genoeg opgemerkt in eene aanteekening op blz. 387. Bij de afdeeling
van dis Grewa incomst. § 1. Dit is landriucht der Freesna,

enz., merkt hij aan: » voor Dit hebben de oude druk en
» Schotanus I(; de uitgave van Wierdsma heeft de fout,
x. die in verscheidene volgende paragrafen terugkeert, ver» beterd. Die fout laat zich daaruit verklaren, dat bij het
i> schrijven van de Friesche handschriften de gekleurde aany> vangletters uitgelaten werden, om die naderhand in te
» vullen, en dat dit wel eens achterwege bleef."
Hetgene von Richthofen hier van de handschriften zegt,
is geheel waar van den ouden druk der Friesche Wetten.
Daarin is de bedoelde fout niet als fout, want daarin is
telkens de noodige ruimte, ter hoogte van twee of drie
regels, opengelaten voor eene gekleurde hoofdletter, om die
naderhand bij te teekenen. In het exemplaar, dat wij hier
hebben, misschien het fraaiste, van de negen bestaande,
altans bekende, exemplaren, zijn al die hoofdletters ingevuld , en dit exemplaar is door Wierdsma bij zijne uitgave
gebruikt, en daarom heeft die uitgave de door von Richthofen bedoelde fout niet. En het is waarschijnlijk, dat de
hoofdletters of niet, of niet alle ingevuld waren in het
exemplaar, hetwelk Schotanus in zijnen druk gevolgd heeft,
en in dat van den Heer Keizer, te Groningen, hetwelk
door von Richthofen gezien is.
Wat eindelijk het geheim van de kunst betreft, dit is
zoo wel bewaard gebleven, dat eerst honderd jaren na dato
Botte van Holdinga er opentlijk in geschrifte mede voor
den dag komt.
Andreas Cornelis Stauriensis, een tijdgenoot van B. van
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Holdinga, heeft ook het Kiuchtboek als gedrukt boek gekend en aangehaald, zonder evenwel Hidde van Camminga
te noemen. In het tweede boek, op het jaar 809, sprekende van Magnus Forteman, en de door hem medegebragte privilegiën, voegt hij er dit bij:
j> Hiervan getuigen ook de Friesche uitgaande gedrukte
i boeken, die onder andere aldus daarvan zeggen, want
» ik dit van woord tot woord daaruit genomen hebbe:
» » Alderaest dae Mm die paus dat breef in da hand
» » joe da hoef op Magnus een Leysa en sangh Christus
s » onze nade Kirioleis, enz." "
Deze plaats is genomen uit het Riuchtboek, folio 24 verso.
Doch opmerkelijk is het stilzwijgen van vroegere schrijvers ten aanzien van dit merkwaardig boek. Wij hebben
wel geene schrijvers, die regtstreeks tijdgenooten van Camminga waren, en in het tijdvak van 1460 tot 1490 schreven; maar onmiddelijk daaraan grenzen Jancko Douwama
(gest, 1530), en Worp van Thabor (gest. 1536), beide
mannen die met vele zaken en personen van hunnen tijd
bekend waren. Jancko Douwama, in Het Boek der Partijen (uitgave van het Friesch Genootschap, blz. 28), geschreven hebbende van de Soewen Zelanden van Frieslant,
geeft ook nog een ander manere van de Soewen Zelanden,
nae der wyze als se staen int landtrecht. Op blz. 32 schrijft
hij: » Als de Zelanden up de laetête reise to Upstallis boeme
» bescrewen worden ende alst in het Frieske Landtrecht ver» claert staet." En op pag. 51 maakt hij er in dezer voege
melding van: » Daer staet screwen in uns Ffries Lantreoht:
ï Alsder tydt, als Coninck Kaerl Coninck Ratboet verwan^ so
» was to Almenum een kereke gemact van holten raemen, ende
» gedeckt met zeyl, dat is linwaet, dat der tydt niet meniger
» in Frieslant were," enz. Hier heeft hij op het oog hetgene in het Kiuchtboek staat op fol. 2 5 : » Dat lestma in
» Älmenum in Sinte Michels doem, deer to der tyd was ramed
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» nút holt ende reyl, deer was to der tyd binna Freesland
j> ielkers naet manich."

Driemalen van het Landrecht gewag makende, en wel
van uns Fries landtrecht, toont hij dit boek te kennen, en
toch zegt hij er niets bijzonders van. Hij schijnt het dus
niet als een gedrukt boek gekend, en niet van Hidde van
Camminga geweten te hebben. En dat liij toch het gedrukte boek gezien en daar naar geciteerd heeft, is duidelijk juist uit de woorden zeyl dat is linwaet. Want in het
gedrukte staat reyl, en Jancko Douwama heeft te recht
begrepen, dat zulks eene drukfout was. Hij heeft die getracht te verbeteren, door te lezen zeyl, en als het ware
tot verdediging van die conjectuur er de interpretatie, dat
is linwaet, bijgevoegd. Hij had echter de fout niet in de
eerste, maar in de laatste letter van het woord moeten
zoeken, en corrigeeren reyt; want het is zeer natuurlijk,
dat de oude kerk van Alnienuin een rieten dak gehad heeft.
Een dak van zeildoek is meer dan onwaarschijnlijk.
Worp van Thabor heeft in het 1ste boek zijner Kronijken een kapittel over de zeven Zelanden, die hij even
zoo en bijna met de zelfde aanmerkingen er bij opnoemt,
als wij daarvan : n het Tractaet fan da saun Zelanden lezen»

Hij stemt daarmede zoo in bijzonderheden overeen, dat
hij of het Riuchtboek zelf, of een gelijkluidend afschrift van
het tractaat van de zeven Zelanden moet gezien hebben.
Hij had dus de zelfde gelegenheid als B. van Holdinga,
om van Hidde van Camminga te gewagen, en de bron,
waaruit hij geput had, als een gedrukt boek te citeeren.
Uit zijn stilzwijgen daaromtrent moet ik dus besluiten,
dat hij of het gedrukte Riuchtboek niet gekend, of het
Toor een handschrift, gelijk anderen, aangezien heeft. In
gijnen tijd waren gedrukte boeken nog eene zeldzaamheid,
en een in Friesland en in de Friesche taal gedrukt boek
wel de grootste zeldzaamheid van alle.
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In den Proeliarius wordt het als eene belangrijke bijzonderheid vermeld, dat Hertger, Pastoor te Oldemirdum,
in het laatst der 15de eeuw, aan het Klooster van Hemelum gelegateerd heeft, drie nieuwe boehen van Panormimitanus, tria nova volumina Panormitani. Dat waren nieuwe

exemplaren, en dus zeker gedrukte: want er bestonden
toen reeds: 1°. Nicolai Panormitani de ïudescis, Practica de modo procedendi

in judicio.

In universitate Lova-

niensi, apud Johannem de Westplialia, 1475. Later s
tusschen 1499 en 1500, ook te Lyon uitgegeven, bij
Matthias Husz,
2°. Nicolai Panormitani Siculi, Lectura super secundo,
quarto et quinto ïibro Decretalium. Basileae, apud Johannem
de Amersbach, 1487 et 1488.
Daar dit laatste in twee jaren en in twee deelen is uitgegeven , gis ik, dat die tria volumina juist deze beide
werken geweest zijn, en mogelijk waren het wel de zelfde
exemplaren, die thans zich op de Koninklijke Bibliotheek
bevinden. Doch dit in het voorbijgaan. Ik bragt het
slechts bij als een voorbeeld, waaruit men zien kan, hoe
destijds gedrukte boeken als een kostbaar legaat werden
beschouwd. En ik koester daarom de hoop, dat nog te
eeniger tijd ergens, in testamenten uit het laatst der 15de
en begin der 16de eeuw, die misschien in bestoven familie
archieven verscholen liggen, melding zal aangetroffen worden van exemplaren van het Friesche Landregt, waardoor wij omtrent de in der tijd aanwezige exemplaren, en
de verspreiding daarvan, eenige opheldering mogen ontvangen.
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BOTTE VAN HOLDINGA.

-Dotte van Holdinga was de zoon van Wilko van Holdinga, en de kleinzoon van dien Botte van Holdinga, die
in de twisten tusschen de Schieringers en Vetkoopers eene
beduidende rol gespeeld heeft. Zoo bekend als daardoor
de grootvader bij de geschiedschrijvers is, zoo onbekend
is bij hen de kleinzoon geweest. Wij weten uit het Stamboek alleen, dat hij in 1577 gestorven is, en dat zijne
vrouw was Hack Feyesdochter van Eysinga. Hij zelf vermeldt ergens, dat hij in 1535 getrouwd is, en dat bij die
gelegenheid Douwe Gerbranda van Harlingen, op die
bruiloft tegenwoordig, hem de volgende bijzonderheid verhaalde.
Gerbranda namelijk, die toen niet boven de 60 jaren
oud was, heugde het nog, dat zijne ouders land hadden
liggen ten westen van Harlingen, op zulk een afstand,
dat er maar twee wagens met hooi op een dag van daar
naar huis konden vervoerd worden, welk land later geheel
door de zee was weggespoeld.
Wanneer nu Gerbranda dit, zoo als hij zegt, gezien
heeft op eenen leeftijd, waarvan hij later nog herinnering
konde hebben, dan moet die toestand van het land ten
westen van Harlingen zoodanig nog geweest zijn tusschen
1480 en 1485.
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Dat Botte van Holdinga eene geleerde opvoeding genoten heeft, blijkt uit het door hem geschreven werk, waarin
hij eene uitgebreide belezenheid aan den dag legt in Latwsche schrijvers, en toont aan Grieksche dichters kennis
te hebben. Hij moet voorts in zijne jeugd eene wetenschappelijke reis gedaan of buitenlands gestudeerd hebben : want hij noemt ergens Conradus Peutinger zijnen
vriend, bij wien hij te Turin die kaart gezien heeft, welke
onder den naam van Tabula Peutingeriana bekend geworden is.
Botte van Holdinga is bij de komst van Alba in de
Nederlanden, met vele andere Protestanten, nf.nr Embden
uitgeweken, waartoe voor hem nog de bijzondere reden
bestond, dat zijn zoon Wilko aan het Verbond der Edelen
had deel genomen. Hij zelf, schoon een heftig Protestant, schijnt bij de gebeurtenissen van die dagen zich van
alle opentlijke handelingen onthouden te hebben. In de
ordonnantie van 9 Januarij 1568 komt de naam van zijnen
zoon Wilko voor onder de uitgewekenen, die ingedaagd
worden, en in die van 8 September des zelfden jaars nogmaals op de lijst van hen, wier namen wegens rebellie
aangeplakt moeten worden te Leeuwarden, op de plaatsen,
waar zulks gebruikelijk is. Maar den naam des vaders
heb ik nergens aangetroffen. Hieruit maak ik op, dat
Wilko het land heeft moeten ruimen, om zich aan de vervolgingen te onttrekken, en dat Botte met zijne echtgenoot hunnen zoon vergezeld hebben, om tevens voor zich
buitenlands eene rustige verblijfplaats te zoeken. Die zamenhang van omstandigheden verklaart den naam, dien
Botte van Holdinga zich zelven op het titelblad geeft:
Christi voluntarius eœul, een vrijwillig balling in de dienst
van Christus. Bovendien noemt hij zich, vivus marlyr,
een levend martelaar, en multijugus martyr, een getuige
II. N. E.
27
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onder velerlei j u k , welke woorden weder doorgehaald
zijn, en toch geheel uitdrukkingen zijn van de benaauwdheid dier benarde dagen. E r staat: Autliore Anomalo Christi voluntario exule. Raadselachtig is de bedekte
naam (pseudonyme) Autliore Anomalo, Misschien doelt
dit op den anomalen toestand, waarin hij verkeerde, hij
is een martelaar en hij leeft nog, liij is een balling en
niet gebannen. Naderbij vind ik geene verklaring van dit
woord.
Mogt ik die verder af zoeken, dan zoude ik het volgende woord er bij trekken, en de uitdrukking Anomalo
Christi beschouwen als een woordenspel, waarmede de
schrijver, door eene omzetting, doelt op zijne bekeering en
overgang uit de Koomsche tot de Evangelische kerk. Want
als men liet tweede woord vooraan stelt, dan kan men er
uit lezen Christiano malo, Dan zoude de schrijver door die
omkeering te kennen geven, dat hij na het omgekeerde,
het tegenovergestelde, van een slecht Christen, namelijk een
goed, een waar Christen is.
In het jaar 1567 had hij zich dan naar Embden begeven, Daar vervolgde hij het onvoltooid gebleven werk:
De origine, antiquitate et situ Phrisiae, hetwelk hij reeds
in 1564 op het touw gezet had: want dat jaartal staat
aan liet einde der voorrede. In 1570 was hij er nog aan
bezig, blijkens eene op den rand bijgeschrevene aanvulling, waarin hij melding maakt van eene kaart van Salland, ten vorigen j a r e , negen en zestig, uitgegeven door
Mascopius en Nicolaus Lyfrinx. In 1573 voegde hij ergens
boven de woorden: Her. Lemmo, (unde Harlemia amoena
ae praecellens civitas nomen sortita) tusschen de regels in;
ante Ducis Aïbani obsidionein. Zoo sleet hjj^ zijne verdere
levensdagen te Embden, en bragt die door met letterkundigen arbeid. Wegens het goed onthaal, dat de ge-
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vlugte Protestanten te Embden genoten, maakt hij herhaalde malen met dankbaarheid gewag van die stad, haar
noemende Càristianorum mite diversorium, en zeggende, dat
zij bloeit ob hospitale jus ao benevolentiam, qua omnes Evangelicos undecunque exactos tractaL
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FRIESCHE WOORDEN,
SPREEKWOORDEN EN SPREEKWIJZEN,
DOOK

m.

posvmuMir®.

(Vervolg van deel II, blz. 254, Tweede Reeks.)

-ff cli of eecliwurh is scherp en snijdend ijzerwerk: b. v.
messen, leppen, lodden, Nederlandsen spaden, sichten, Nederlandsen sikkels, seinnen, Nederlandsen zeissens, enz.
Ich is de scherpe kant van een mes, waarmede men snijdt;
rœch, r u g , heet de stompe kant van het lemmet van een
mes; in het Friesch is lemmet lems.
Of ich, eech, ook nog in gebruik is in de beteekenis
van den kant, of wal, van een water, durf ik niet stellig
zeggen. Wij hebben nog wel de spreekwijze: it is alle
egen in einnen te kort, het is aan alle kanten en einden,
dat is, in alles, een achterlijke boedel, met schuld overladen , waarin ecli of ich de beteekenis van kant nog heeft.
Het gebruik van dit woord op zich zelf in dien zin ken
ik niet: maar ook het gebruik daarvan over het geheel
neemt af. Wij gebruiken het ook nog in de zegswijze:
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it rooit eecli noch kant s het is geheel verkeerd, mis, van
het doel hemelsbreed verwijderd. Maar in deze spreekwijze wordt eech ook al meer en meer vervangen door het
gebruikelijker wal, wal, sloots-, vaartswal.
Egge is hier en daar in Groningerland die kant, of rand,
van een stuk linnen enz., welke wij seîjkânt noemen, of
de kant van een stuk linnen , katoen enz.3 in zijne breedte
genomen: de kanten zijner lengte heeten de einnen. Ons
icli, ecli, het Groningerlandsche egge, zijn een met liet
Hoogduitsche ecke, en het Engelsche edge, in de uitspraak
edje. Voor zoo verre ich, ech, eech, iets scherps, om er
mede te snijden of te steken, aanduidt, heeft het zijn wortel in ac, enz. Men vindt dien onder anderen in de Latijnsche woorden ac-us, ac-ies, ac-uere, naald, scherpe
kant van een zwaard, scherpen. Of egge, ig, enz., in den
zin van kant, wal en hoek, ook uit den zelfden wort el
zijn, of niet, beslis ik niet. Wij hebben toch ook nog het
woord eker, een bed, of een zeker deel van een stuk land,
of van een akker, Engelsen acre. Hetgeen in het Nederlandsen akker, als het geheele stuk land is, is ons eker
als een deel daarvan. Een akker is in meerdere, of mindere , ekers afgedeeld.
Er is bij ons ook een spel in gebruik geweest, of is dit
nog, waarin men, om geld, een mes in de hoogte smijt,
en dan een ander laat raden: eech of rœcli, scherp of r u g ,
valt dan liet mes met dien kant van zijn lemmet, hetzij
de scherpe of' stompe, naar hem toe, die liet opwierp,
welke door den andere geraden is, zoo heeft deze het
gewonnen. Een soortgelijk spel was vroeger met duiten,
onder het raden van letter of lieuw, letter of leeuw, in
gebruik, wat men nu met centen doet.
Iel, Nederlandsch aal, Engelsch eel (spreek uit iel),
Duitsch en Deensch mede aal, en zoo verder door de
Germaansche taaltakken henen met eene geringe voCTTal-
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verandering, geeft bij ons de zelfde soort van visschen te
kennen, als het woord paling. In ons spraakgebruik heeten de verscheidenheden in deze vischsoort, poetiel, ielquàbben en ielpipers. Poetiel (korte œ) is in het Engelsen
powt en eelpowt, in het Nederlandsen, naar Sewel, in zijn
Engelsch en Nederlandsch Woordenboek, op Powt, ook negenoog genoemd.
Misschien heet die aal dus naar de bijzondere gedaante
van zijn hoofd, daar pow in het Schotsch hoofd beteekent.
lelquabben zijn korte alen met een dik hoofd. Misschien
ook om hun vorm aldus genoemd, daar quab, quabbe, bij
ons iets diks beteekent: b. v. in quabbe fiesh, fet enz., eene
klomp vleesch, vet. Quabbe is bij Kiliaan een visch met
een dik hoofd, in het Latijn gobio capitatus, capito, genoemd.
Deze alen werden vroeger in het Nederlandsch, volgens
Kiliaan , ook lompen genoemd, welken naam zij, volgens
hem, ook in het Engelsch droegen. Dit woord lomp, een
in afstamming en beteekenïs met het Friesche Hompe,
duidt ook weder de korte dikheid dezer alen aan. Ielpipers zijn eene dunnere klasse van alen, welke het volksgeloof voor vergiftig houdt. Men houdt ze wel eens, even
als de goudvisschen, in glazen, als eene soort van weer»
voorspellers. Of zij pipers heeten, omdat men gelooft, dat
zij, in tegenspraak met het spreekwoord: sa stom as in
fisk, zoo stom als een visch, pypje, pijpen, of een fijn
geluid maken kunnen, of dat dit zoo is, of wel om eenige
andere eigenaardigheid dezer alen, laat ik onbeslist. Halma,
die een geruimen tijd in Friesland woonde, en daarom
hierin meer geloof verdient dan een woordenboekschrijver,
met wien dit niet het geval was, geeft in zijn woordenboek, op het woord aal, ook. nog panaal, neb-, snebaal,
zeeaal en hataal op. Kataal is dus, om zijne kleinheid,
genoemd, omdat hij alleen tot voedsel der katten, en niet
tot gebruik van den mensch geschikt is. Neb- en snebaal
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zullen zoo heten, om hunne spitse nebben, snebben of
bekken. Fanaal zal wel kleine aal zijn, geschikt om in
de pan gebraden te worden. Zeeaal heeft geene opheldering noodig.
Om de aal te vangen, bezigt men 5 buiten de ielfoeken,
aalfuiken , ook ieltoeken, aaltoeken , een ijzeren werktuig 5
met platte tanden met weerhaken onder aan een langen
stok. Hiermede toekt, tokt, steekt, men de alen, die er
dan in hangen blijven. Een soortgelijk werktuig met ronde
tanden met weerhaken, ook onder aan een stok vastgemaakt, heet in ielstekker, een aalsteker, ook in snoekestekker, een snoekesteker, daar men die visch ook wel op
zulk eene wiize vangt. Ook zijn er non; slacliielhers, een
gelijksoortig werktuig met platte tanden met weerhaken,
welke niet onder, maar ter zijde, aan den stok uitsteken,
en waarmede men slaat, in plaats van steekt. Jelher mag
in dit woord wel het zelfde zijn als aalgeer, elger, in de
uitspraak gemaks- en kortheidshalve dus veranderd. Geer
is in het oudere Duitsch althans een drietand, spies, werpspies $ pijl, in een woord, een scherp gepunt werktuig,
om er mede te steken, of er iets in vast te haken.
Het spreekwoord: in gled iel bij de sturt haivwe, een
gladden aal bij den staart hebben, om een hoogst moeijelijk werk uit te drukken , is bekend en algemeen. Hij is
sa taai as in ielshoed, een gierigaard.
Ielregel, aalreiger, reiger. De laatste r is bij ons in dit
woord, mogelijk om de sluitletter l in iel, veranderd in l;
zoo als l en r menigmaal in de spreektaal met elkander
verwisseld worden. In het oud-Duitscli wordt de naam
van dezen vogel regara, regero, regro, regreo, als ook ,
heigir, lieigro, in het Angelsaksisch hragra, en in het Yslandsch hegri, geschreven, volgens Schmeller op het woord
raiger. Mogelijk is de wortel van reiger, regel, te zoeken
in het werkwoord regen, hetwelk ook de beteekenis van
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aantasten, aanvatten, heeft in het Duitsche anregen. Men
vergelijke hierbij het Nederlandsche raken, ons reitse, verder ons rehe, reiken, bereiken, rekke, rekken, uitstrekken , enz.
Ien, in en yn, zijn, voor zoo verre men de uitspraak
als regel der spelling mede volgt, aldus, naar de aangenomene waarde der klinkers, in de spelling te onderscheiden , daar die woorden, althans nu bij ons, zoo worden
uitgesproken.
Ien is, zoo als de taaibeoefenaars het noemen, het telwoord een: b. v. ien minsïce, ien hynder, een mensch, een
paard, één mensch, één paard, en geen meer dan één,
De tweeklank ie heeft dus hier de zelfde waarde als éó of
ee zonder accent er boven, in het Nederlandsen, in onderscheiding van e in en.
In, of voluit inde, of ind, is het Nederlandsche voegwoord en, zoo als de spraakkunst het noemt, of zoo als
het vroeger voluit geschreven werd, ende. Wij laten in
dit koppelwoord de scherpste der klinkers i, en niet den
lageren en breederen e-klank, hooren. De vorm van dit
koppelwoord, voluit geschreven, is die van een tegenwoordig deelwoord, zoo als dit ook het geval is met het
Duitsche und, unde, en het Engelsche and, welke dan
ook de wortel moge zijn, waar zij uit voortgesproten zijn.
Yn, met eene dubbele i i, ofschoon de vorm van deze
letter dit in den eersten oogopslag niet aanwijst, is het
voorzetsel in, waardoor een zijn in, of eene beweging
naar, het inwendige van een voorwerp wordt te kennen gegeven, in tegenstelling van uut, uit. Zoo zeggen wij ynwurh en uuiwurk, werk binnen en buiten huis s
of op liet land. Toen ik te school ging, leerde men
ons de letter y uitspreken als ij ij, of ook wel doebbel
ij, zoo als nu de ij wordt uitgesproken door de Hollanders in de Nederlandsche woorden mijn, zijn, wijn,
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enz. Bij ons wordt die klank der ij in het Friesch ook
gehoord in de woorden hij, mij, dij, waarvoor men in
andere streken, zoo als de Woudstreek, daarin de enkele
i laat hooren, dus hi, mi, di. Niets loopt ligter in elkander over j dan de zoo weinig gevormde geluiden, welke
wij klinkers noemen, en in geen der zamenstellende deelen der taal is dus eene grootere verscheidenheid. Erkennen wij die verscheidenheid 5 in zooverre zij natuurlijk is,
dan zullen wij ons leeren wachten voor zulke verwarringen,
als er ontstaan, wanneer wij in plaats van wijden weiden,
lijden leiden, rijden reiden, enz. spreken , of zelfs schrijven.
Ienlik, eenzaam , ienlikheit, ienlikens, eenzaamheid. In
ienlik libben, een afgezonderd, ook een ongehuwd , leven.
It ienlik libben is net goed, het eenzaam leven is niet goed.
In den zelfden zin hebben wij ook nog in ienber persoon,
in ienber minske, voor een enkeld persoon, een mensch,
die alleen is, of woont.
Ientje, ienije-letter, een op linnen , met enkelvoudige
steken, genaaide, of gestikte , letter. E r zijn ook blokjeletters j welke met blokjes van vier steken, en dus vierkant
genaaid worden, Bij Gysbert heeft men ook nog beamkeletters, letters, met een boom er tusschen , zoo als ik haar
nog wel meen gezien te hebben voor op de hemden. Mogelijk hadden zij vroeger, toen zij nog in de mode waren,
wel de gedaante van een beamke, boomke, zoo als men
in oude en nu ook weder in nieuwe boeken wel geïllustreerde initiaalletters vindt. De boomkeletters komen meer
en meer buiten gebruik, of zijn dit reeds.
Ientje, huiskrekel, welke veelvuldig, zoo als bekend i s ,
in de bak- en bakkershuizen worden aangetroffen. Ientje
heet elders imerke, emerke, gelijk bijen ook hier en daar
imen heeten, en mieren bij ons eamelers genoemd worden.
Ons ientje mag wel, om zijn, bij ons zeer gewonen, verkleinenden uitgang, tje, uit imerke gevormd zijn, daar de
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m in deze lettervereeniging moeijelijker is uit te spreken
dan de n. Zouden tentje, imerke, ime, eameler, niet een
gemeenschappelijken oorsprong hebben ? In het Schotsch
is immick en in het Engelsen emmet een mier s waarschijnlijk verwant aan ons ientje, imerke, ime, emeler, enz.
Schmeller geeft in zijn woordenboek imb, imp en imm, op,
en in de beteekenis van een zwerm bijen, en in die van
eene enkelde bij. Kiliaan heeft aemis in de beteekenis
van mier, als in het oude Sicambriën, een gedeelte van
Gelderland, gebruikelijk, opgeteekend. Benevens emmet is
er ook nog in het Engelsen ant, in de uitspraak meer of
min emt, in gebruik als benaming van eene mier. Wanneer wij dit een en ander overwegen, en onderling vergelijken , wanneer wij in aanmerking nemen , dat de benamingen der dieren hare reden hebben in de eene of andere
bijzondere eigenaardigheid des diers, dan zal de gissing
niet geheel ongerijmd zijn, dat al die namen, hier opgegeven, hunnen oorsprong hebben in een wortel, die steken,
bijten, enz. beteekent. Ik wijs, om dit niet verder uit te
breiden, met onzen Bilderdijk, hier alleen nog ter opheldering op ons enten, Friesch intje, welks grondbeteekenis
toch wel steken, insteken, zijn zal. Videant acutiores!
Iepen, open, open staande : iepenje, open doen, in verschillende beteekenissen: iepenlik, openbaar , in het openbaar, in de uitspraak hoort men in dit laatste woord eene
t, dus iepentlik; iepenlywich is zoo veel als min of meer
aan buikloop lijdende*
Ier, in den zoogenaamden stelligen trap der grammatica,
vroeg. De vergelijkende en hoogste trappen zijn bij ons :
earder, ierst. Waarvan ontstaat in de verbuiging van dit
woord die vocaalverandering? Is ons ier, ofschoon dan
in liet gebruik altijd in den stelligen trap genomen, eigenlijk een vergelijkende graad van een oud ie of Nederlandsen et Of is ier oorspronkelijk stellig van beteekenis,
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voor zoo verre als er iets stellig uitgedrukt kan worden,
wanneer er van den bestendig voortgaanden tijdstroom
sprake is ? De laatste letter van dit woord, r, door de
grammatica als een kenteeken van den vergelijkenden trap
opgegeven, beslist het niet. Het adjectyf waar is toch
niet in den vergelijkenden trap, niettegenstaande r de
sluitletter er van is: dit is zoo veel als het zijnde, of wordende, warer dan waar kan dus niet gedacht worden. Hoe
men ons ier dan ook verklare, en welke vergelijking in de
gedachte, er door uitgedrukt, ligge, zoo als in ier in let,
vroeg en laat, het heeft geenen stelligen trap, zoo als de
taaibeoefenaars het noemen,
Ier moorn, vroeg in den morgen; ierripe ierappels, vroegrijpe aardappels; ier oppe dei, vroeg op den dag, enz.,
enz,, is het en blijft het bij ons; het woord ier moge
in vorm en beteekenis eenen verloren stelligen trap doen
vermoeden, het gebruik zegt hefc5 taalkundig genomen,
anders.
Ier, graanaar: ier je, in de aren schieten, of komen,
b. v. de rogge begint te ierjen, in de aar te komen.
Ier en ierjen worden natuurlijk alleen van graanvruchten
gebruikt. Ierlœse, ook alleen lœse , aren lezen , of lezen ,
de aren opzoeken, nadat de vrucht is ingehaald. Dat deze
naoogst gewoonlijk niet rijk is, kan de lezer, die de menschen kent, door een weinig nadenken, wel gissen. Soortgelijke gebruiken waren in vroegere tijden van meer heteekenis dan nu. Bij de oude Joden en andere volken
bestond dit menschlievend gebruik reeds, en was, zoo als
men weet, aan de eersten door hunne wet geboden. Men
beeft in ons spraakgebruik de namen stouw-, stuif-, en
brân- brand-e'emi, aren, voor bedorvene en-onvruchtbare,
vooral in weit en haver, zoo als men in de rogge het
zoogenaamde moederkoorn aantreft. Ier is misschien zooveel als het uitschietende, uitloopende, en kan verwant
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zijn aan het oud-Duitsche ar, uit, en ar in het Latijnsche
arista} aar, enz,
Ier, ader, in het menschelijk ligchaam, en ook in de
aarde, voor een natuurlijk zoowel als voor een gegraven,
grooter of kleiner, waterkanaal, waterloop, b v. de moneier, de ader van den watermolen, het kanaal, dat het
water ten laatste in den watermolen, of in zijn schroef of
scheprad, brengt. Eene natuurlijke ier in de aarde, of
eene dns genaamde waterpijp, of waterbuis, loopt meer
horizontaal, en in wel, een wel, meer verticaal. Is ons
ier zaamgetrokken uit ader, of hangt het te zamen met
art) in het Grieksche en Latijnsche arteria? Is de grondbeteekenis van dit woord misschien vloeijen, en is het dan
zoo verder toegepast op iets, dat vloeit, bloed en water,
en op dat, waardoor het vloeit ? Men denke hierbij aan
den riviernaam de O der,
lerde, aarde, als in het Nederlandse!], Goede in Icweade
ierde, vrucht- en onvruchtbare aarde. Lichtierdich lân, land,
waar weinig vruchtbare aarde boven op is. Gruusierdich,
innerlijk morsig, vuil, van linnen en kleederen gesproken,
ook van het vel der handen, enz. Ierde - tjuiister, pikdonker, zoo duister als de aarde, of als het onder de aarde,
is, dat men de duisternis, als het ware, zien kan. Ierdje,
gaten in de dijken met aarde vullen. Oonierdje, planten
aanaarden , of die van onderen met aarde bezetten. Ierdride, of ierdkarkje, de aarde, of modder, vooral uit de
slooten, met eene kar in kleine bullen, of hoopen, over
het land rijden, lerdstruie, die aardhoopen uit elkander
strooijen.
Iesen, azen, met aas voorzien, Dit woord is vooral
onder de visschers gebruikelijk in de beteekenis van wormen aan de vischhoeken te doen, om er zoo visch mede
te vangen. Ook zegt men de mage oeriese, voor de maag
overladen, onmatig eten. Iesen en ite, eten, het Latijn-
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sche esse, zamengetrokken uit edere, ook eten, zijn naauw
aan elkander verwant.
lest, eene plaats , of inrigting , waarop ists, cichoreiwortels, b. v. met vuur gedroogd wordt, eene stookplaats.
Dit woord wordt opgehelderd door zijne verwanten, als
de Latijnsche woorden aestuare, heet zijn; aestus, en misschien ook nog aestas, zomer, wier eerste syllabe aest een
is met ons test.
lester, een hoekje afgeschut land bij de boerenhuizen,
waarin de beesten gemolken worden, zoo als Wassenbergh,
in zijn Idioticon, dit woord te regt verklaart. Ik gis, dat
het voluit iester-steed, iester-pleats, plaats, waar de koeijen
vroeger niet alleen gemolken, maar ook geiesd, gevoederd,
werden, zal geweest zijn, in overeenstemming onder anderen met pleister-pleats, plaats, waar men zich op reis
ophoudt, om eenige rust en verfrissching voor zich zelven
te nemen, en aan de paarden te geven. Het zoude dan
van het bovenstaande iesen komen.
Inch, inge, benamingen van enkele stukken weid- en
miedlanden; ingelân, laag, moerassig weidland: op de
Waaxumer mieden is althans een stuk greidland, dat zoo
genoemd wordt.
Iper, iperen beamen, in het Nederlandsch ijpenbooinen ,
met verwisseling van r en n,
Itialije, ytclije, ijken, een ijk- of wettigingsmerk op maten en gewigten zetten, ter aanduiding hunner wettigheid.
Het vervolg hierna.
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JUNY TOT DECEMBER 1572.

Den Heer Secretaris van het Friesch Genootschap.
WEL EDEL HEER!

J-k zie uit den Letterbode van 7 Augustus 11., dat M>- W.
W. Buma, in de zomervergadering van uw Genootschap,
de zoogenoemde Correspondance de Frise ter sprake gebracht
heeft. De vergadering, het belang in aanmerking nemende,
dat de nadere kennisneming van die Correspondance voor
de geschiedenis van Friesland hebben kon, heeft daarop
besloten bij den Belgischen Archief beambte A. Pinchart,
voorloopig aanvraag te doen, om een inventaris der daarin
vervatte stukken; eene aanvraag, waaraan het dien Heer,
bij al de verpligtende welwillendheid, die hem als al zijne
medebeambten kenmerkt, en van welke steller dezes zelf
herhaaldelijk de schitterendste proeven erlangen mocht,
maar al te moeyeiijk zal vallen te voldoen, gelijk ook
het vluchtigste inzicht in de bedoelde verzameling al aanstonds zou doen blijken. Die Correspondance de Frise toch
omvat, in zeven of acht deelen in folio, niet meer of minder
dan al de uit Friesland ingekomen brieven, verslagen en
andere bescheiden, door de achtervolgende stedehouders
van dat en de daarmee vereenigde gewesten, tot op Aug.
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1572, aan het Hof van den Landvoogd te Brussel opgezonden. Juist tot op die dagteekening dan ook, en dat
van 1567 af, heb ik, In mijn door Mr. JBuma vermelden Opstand enz,, een doorloopend en trouw gebruik gemaakt van
al de in die Correspondance voorkomende stukken, en ga
ook in het ter perse liggend vervolg mijner geschiedenis
daarmede voort. Hare bijlagen zullen daar, als in het tot
dusverre verschenene, de belangrijkste in de Correspondance
vervatte brieven of bescheiden, als zoovele bewijsstukken
van het door mij geboekte, den lezer voor oogen leggen.
Wat mij echter thans bepaaldelijk dit schrijven aan u doet
richten, is de verdere mededeeling, dat, van Augustus 1572
af, de met Friesland, zijn Stadhouder en Baad gewisselde
brieven, nog niet als de vorige bijeengezocht en gebonden,
maar onder de ingekomen stukken uit de overige Nederlandsche gewesten verspreid liggen, met welke zij, in een
macht van liassen, eenigsins naar tijdsorde gerangschikt,
eene nieuwe verzameling vormen, onder den naam van
Conseil d'Etats et Audience, aan alle bezoekers van het
Belgisch Rijksarchief bekend, Uit die Kassen heb ik dan
ook, na het vermelde tijdstip, voor de geschiedenis der
Beroerte in Friesland moeten putten, en de reeks van
Merachter volgende brieven bijeengegaard, voor zoo ver
zij den tijd na Augustus 1572 betreffen. Mijne bijlagen
zouden te veel, en ver buiten haar billijk bestek uitdijen , wilde ik er alles in blijven opnemen, dat, op de
geschiedenis onzer Noordelijke Gewesten betrekkelijk, in
het Belgisch Archief vervat is; en ben ik daarom te rade
geworden, een en ander, waarvoor hare meer beperkte
grenzen geene ruimte geven, elders openbaar te maken.
Mag ik hopen mij daarbij niet bedrogen te hebben, wanneer ik aan uw, voor de Friesche geschiedenis zoo ijverig
werkzaam Genootschap, de volgende brieven, als eene
voor die geschiedenis niet onbelangrijke bijdrage s ter
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plaatsing in zijne werken, welkom acht ? In die veronderstelling veroorloof ik mij, ze U hierbij te bieden, mij
voorts met alle hoogachting teekenende,
TJWEd. Dienstwillen.,
Katwijk a. d. Kijn, 20 Aug. 1858.
VAST VLOTEN.

I.
(Verg. Nederlands Opstand tegen Spanje, 1572 -1575 ;
bijlage XXVIII.)
Presid. en Kaden van Vriesl*. 20 Mei: Er » hebben ontrent tachtich ofte tnegenticli welgewapende personen, na©
luyt 't advertissement van den Drossart van Stavoren ons
gedaen, hen vervordert des nachts, tusschen den xvijen ende
xviij deezer inaenÉ binnen dei' steede Hindeloopen, zijnde
een open vleck opter Zujderzee gelegen, te begeven ende
aldaer 't heilich weerdich Sacramenthuys ende outaren te
destruëren 5 vernielen s ende daeruyt te nemen tgene zy
aldaer bevonden; hebben oeck daerenboeven den pastoir
aldair die kelcken genoemen, zijn huys gespoliëert, ende
der meeste burgers geit ende goedt geroeft ende gestoolen,
daermede trekkende nair Flielant, ende die selve burgers
alsoe getracteert, dattet te erbermen is. Ende hoewel nu
by den Heere van Groesbeek (1) twee jachten toegerust
worden, ende nochtans te beduchten is, dat dezelve jachten
nyet genoech zullen weesen, omme die voors. piraten geheel te moegen onder bringen, enz,5 hebben daeromme niet
connen gelaeten 5 uwe F. D. dairvan te adverteren. —
(1) Groesbeek was voor den 13en in Groningen geweest, om daar te
handelen „ sur les pirates;" men zeide hem, reeds zes schepen te hebben uitgerust.
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Post datum 21 May: » worden voerts sekerlicken onderricht , dat den Drost van Empden losgelaten heeft zekere
gevangens , namentlyken : Marien broerken , cleyne Marien
van der Jonvvere, ende Jelche Seerps, gedefameert, voer
die principaelste van de knevelaers in deese landen passerende ;" en welker ovenzending zij hem herhaaldelijk gevraagd hadden.
» De namen van de Capiteynen van 't voors. gebufft:
M^. Hindryck, eerüjts Coster ende Schoelmeister op die
Nyezijl, Capiteyn,
Peter Smydt van Harlingen, onlancx tot Dockum gevangen geweest, Schipper, verclaerde: » zj wilden my
T hangen, daer ick het niet verdient hadde, dan Iaeten zy
» coemen, ende hangen my n u , dewijl ik het nu beter
» verdient hebbe."
Melchior Wever van Midtlum, eertijts, van den Grietman
van Barradeel, toe Leeuw, gefancldycken geschikt, dwelcke
in 't apprehenderen den Casteleyn der sterckte ende huyse
Harlingen twee dootlycke wonden ende stecken gegeven,
dat die adem daer uyt gegaen i s , Provoest.
De broeder van den tromslager, dwelke cortelycken tot
Leeuw, geiustificeert is, Luyttenant.
Het wort ook gezeyd van degheenen, die van Vlyelandt
komen, dat den xviij 's avonts ende de daeraenvoîgende
nacht, Peter Smidt, Lange Hoyte van Worckum , Claes van
Nyezijl, ende Cornelys, by Franeker woenende, ende
noch twee, alsoe onder hoere sessen, ten huyse van Claes
Jansz, tavernier op't Vlielandt, goet gescier gemaeckt,
alsoe datse noch gaen noch staen konden.

(Robles aan Alva 3—7 Junij 1572.)
J e m'enchemineray ce jour d'huy vers Harlingen pour
metre en nier demain ou après (demain) au plus tart
I I . N. E.
28
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les sept batteaux que j'ay escript a V- Exee. que je faisois
la armer.
Sy V. Exce. trouvoit convenable, que je levis trois enseignes de Wallons, j'espererois (Dieu m'aydant) asseulrer
mieulx ce quartier de Frise, qui est escoutant les mauvailses nouvelles qui abordent de toutes parts. De Staveren ce iij de Juing 1572.
Postdat. Achevant de soubsigner ceste, j'ay reeen
]a Ire de Y. Exce- du xxxe- de May, contenant Ie
recouvrement de Valenciennes et exploict faict en
icelle ville, laquelle nous a tellement resjoy, que
j'asseure a V. Exce- n'avoir eu de longtemps nouvelles sy a propos. Je les feray divulguer aux lieüx
plus convenables., principallement à Embden, que
s'y dict a table du Comte Edgar la surprinse dud„
Valenchiennes et Mons, adjoustant aussy Cambray
et Douay, avec extreme joye.

La Ire de V. Exce du xxviij de May m'at este donnee
deux jours apres celle du xxx°-; et suyvaat Ie contenu et
aussy en celles qui m'ont escript Ie Comte de Boussu et
Sr- de Boscliuysen du mauvais gouvernement de leur gens,
j'avois tant faict, qu'il a pleu a J3ieu faire encheminer ce
jour d'huy à six heures après midy droict vers eulx les sept
batteaux de Frise, accompaignez du Capne Monclieau avec
cent et cincquante soldats, qu'a inon avis basteront pour
encorrager les bons de larmée d'Amsterdam et îdonner
occasion aux mauvais d'estre plus prompt à faire bon service. Je les cotoyerai Ie long des dicques de si pres, jusques à Staveren, avec la reste de mes gens, qu'ils me
trouveront pres d'eulx toutes les fois qu'ils auront affaire
de moy.
J'ay advierty ceulx de Swoll et Campen, quils soyent
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sur leur garde, leur offrant 1'assistence qui serat en ma
puissance s ayant tousiours 1'oeuille sur Groeninghen et
conservation de ce pays de Frise. De Harlingen ce vije.
de Juing 1572.

{Robles aan Aha, 20 Juny, 72.)
J'envoye a V re Exce la confession d'ung Cape. qui estoit
en lung des trois batteaux, que print dernièrement îe SgrJehan de Moncheau a veue de Stavere, à laquelle je n'ay
adjoinct celle des aultres , qui ont este executez avec luy
au loing de la marine pres Worckum, à raison qu'elles ne
portoient aaltre substance que 1'occasion pour les faire
mourrir:
Belydenisse van Peeter de Jonghe, Cape- van
de Zeerovers, gerichtet den xiijen Junij 1572
by der stede Worckum.
Pierre de Jonge, olt omtrent xxvij jaeren, geboeren
tho Werdom by Leeuwarden in Vrieslant; naedemael, dat
hy geaccuseert is geweest van vijff zyne medegesellen,
die hy opgelicht hadde in Denemarke, om die Geusen
tho Enckhuysen oft elders tho dienen, heeft bekent sonder
eenige vrese ende met zijn eygen wille, datter in "Vranckrijck toegernstet zijn xxv scepen in die haeven van Brumaige, Bordeaulx, La Rochelle, ende tho Morbihan, over
die welcke die Heere van Strosse Coronel was, met viijm.
knechten, ende dat die gemeene sprake zeer liep, dat die
Coninck van Franckrijck wilde oirloghe vueren tegen den
Coninck van Spaigniën, ende dat die Heere van Landreau
hadde oick vier schepen gereet, de Heere van Sordewal
eene, ende die Coninghinne-moeder met die Heere van
Servey hadden oick twee; heeft oick bekent, verstaen te
hebben, dat groote menichte van Duytschen den Kijn aff
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quaemen, — Ende omdat die voirsz* Peeter verstaen hadde,,
dat die Prince van Oraigniën zoe sterck was, dat hy die
meestendeel van den lande geconquesteert hadde, ende
dat men hem hiel voor grooter meester als die Hertoghe
van Alve; nam oirloff van den Cape- öordewal, om naer
Coppenhave te gaen in Denemarek, van waer hy zijn
yolck opgenomen heeft s wekken hy meynde in den dienst
van de Geasen te brengen, ofte die Prince van Oraigniën.
Ende hadde voer hem genomen in Eynckhuysen to commen, en liadde die empeschement gewest van onsen volck,
meynnende dat die Hertoghe van Alve verlaeten was van
die van den lande; ende is daerop gestorven.

Dez. 16 Juny.
Depuis cette escrite, Ie Capne. Mandeviile m'at envoye
copie icy joincte d'une Ire que luy ont escript dix Capnes
Pirattes ancrez vice à vice du Delfzyl, laquelle je n'ay
voulu faillir envoyer à V. Exce.:
Laus Deo desen 12 Junij a°. 1572»
Wy Capiteyn van weghen den doorluchtighen Hoochgeboren Vursten ende Herren H. Wilhelm s Prince van
Oraengiën, Grave van Nassau , etc, dese tegenwoordighe
ondertekent hebbende, ontbieden und laten frundelicken weten aen den Capiteynen oft bevelsluyden van onsen G. EL
den Go. van Spaengiën, nu teghenwordelick wesende bynnen den bolwercke van Delftsiele; dat, considerende desen
teghenwordighen tiit van troire, die onsen vyant, den Hertoghe van Alva in dese, onse Nederlanden toegerichtet heeft
(alsoe als wy doer Goedts hulpe hopen haest een eynde
nemen sal); ende oick uyt orsaeken ons het gantsche lant5
metten subjecten daerinne teghenwordichelick wonaclitich,
ons van weghen onsen F . H. toegedaen sijn; ende boven-

Wumkes.nl

FRIESCHE BRIEFWISSELING.

405

dien oyck, dat die selve Hertoghe van Alba tegenwordichlick in apprehentie is, also dat hy u lieden in gheene
saken en can ontsetten oft behulpich sijn. Ten anderen
oyck, dat hy veel toegericht heeft in onsen landen, sonder
consent, weten, ende wille van onsen G. H. den Co. van
Spangiën, als gepractiseert hebbende tot eene ruyne,
slavernye, ende bederffenisse van ons und onsen nacomelinghen, gelijck tselve ulieden genoch notoir is. Begherren daeromme aen ulieden, .Qverste en Bevelsluyden boven
genoempt, dat, alsoe wy allen ingeborenen van onsen
lande gelijckerhant behoren eendrachtich te wesene, om
denselvighen onsen vyant gelijckerhant uyt onsen landen te
verdryven, met allen synen aenhanck, opdat tselve mach geregeert worden by de rechten erven ende heeren van denzelven, Soe laeten wy uleeden weten, dat onse fruntelijcke
bede aen ulueden is, oftet ulueden g?Jieve uwe schantsche
met tghene daer teghenwordichlyck inne is op te geven, in
onsen handen, tot onsen Gr. H. den Co. van Spangiën
und des edelen Prince van Oraengiën behoeve Waeroppe
wy vriendelijcke begherren in haeste een vrundelijcke antwort ende bescheet te hebben, oft ulieden gelievet ulieden
te begeven in onsen geselscappe ende broederscappe, achtervolghende ulueden eet, den Co. van Spaengiën gedaen,
hem getrowelijck te dienen, und den Prince van üraengiën te kennen voor Gouverneur van deselve onse landen.
Ende indien 't ulueden gelievet u daerinne te begeven and
met ons spraeke te holden, soe geloven wy ulieden in
alle vruntschappe te ontfangen ende te bewysen, ende op
vrygeleyde, ingevalle van geen accorde, vry ende veylich
laten teruggekeeren. t Selve geloven wy ulieden op onsen
eedt ende vromicheyt te onderholden, und alle t ghene in
onze macht is ulieden met geit, goedt, und bloet te ontsetten. Waerop wy begeren binnen twee uren na dato
van desen een antwort te hebben, ende deselve ons te
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senden aen onse boert; oft anderssins, indien ghylieden
daer toe nyet gedelibereert en sijt, soe willen wy noch
met diversche andere Capiteynen' van schepen van orloghe
ulieden commen besoecken, welcke schepen tegenwordichlick liggen onder Borckum-Balch. Hiermede sijt den
Heere bevolen. In haest; aen boert, desen twelfsten Junij
a°. 1572, ter clocke ontrent zesse uren.
By my Jan Claesz, van
By my Gappeteyn Cornelius
Sneeck.
van Luerdingen.
By my Willem Mahuysen.
By my Hans Camphoirts van
Bruessel.
Per me Laurents Ploech.
Wyllem Claesz,, Cappeteyn.
A MonsT- Monsr- Ie Capitaine de Nre Eoy
estant pour Ie present à la Delfsielle
en la main propre. Cito s cito.

20 Juny.
Depuis mes dernières il n'est rien survenu en ce quartl?r, sinon que 1'assemblée d'ennemys qui s'estoit faicte à
Munster, tirant Ie costé de Wedden, se sont separez; les
uns ont prins leurs chemin versz Sutphen s et les autres
se sont embarquez à Embden, Larolt, et Cnock aux
batteaux des Pirates, qui s'estoient mis devant Ie Delfsiel 5 et tost après mon arrivée en ce lieu firent voile
versz la haulte mer pour la crainte qu'ils avoient (à ce
qne disent àeux prisonniers eschappez d'eulx) des batteaux
de Frise.
J'emmene 1'ingeniaire Bartholome quant et moi a Harlingen, pour remedier une bresche qui y est tombée, auquel
il seroit bien nécessaire pourveoir de quelque argent, pour
ce que les ayant deux ans entretenus du mien, les extraordiniares grandz que je faictz astheur a tous costez sont
eause que je n'en ay plus Ie moyen. Et sy V. Exce nat
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memoire de m'en faire recompenser je demeureray moy
niesme detruict, car s'est icy ung pays auquel Ie service
du Koy ne se peult efîectuer sans argent.
De Groeninghen ce xx de Juing 1572.

3 July.
Sachant que les rebelles de Hoorn et Eyncklmysen de»
liberoïent venir Ie jour de N re Dame surprendre ie Cuynder et Ie Blockzijl par les moyens de cent aultres traistres
comme eulx, manants ausd. lieux, je me suis à 1'instant
encheminé, accompaigné du Chancelier d'Overyssel vers
led. Cuynder où (s'estant mis en fuyte lesd. cent traistres
à mon arrivée) j'ay laissé Ie Cape Gantau et ses gens
repartiz ausd. lieux, si bien que j'espère seront gardez
cepandant qu'ils sont là et Ie passaige ouvert quy est pour
ceulx d'Overyssel et de Frise de grande importance.
Le Drossart de Gelmuyden m'at faict instammant requerre le secours d'aulcuns de mes hàrcquebousiers;
j'ay ordonne aud. de Gantau de luy envoyer 20, le
terme de huyct jours , qu'il aurat moyen de se pourveoir
d'aultres.
De Leeuw. 3 Juillet 1572.

Leeuw. 24 July.
Monseigneur. Je croy que Vre Ex«e aurat veu, par la
lre du Cape Gantau que j'avois envoyé a Mons» de Boussu
pour faire tenir a icelle, Fhenreuse rencontre qu'il at eu
oultre celle de la Cuynder et Blockzyl contre les ennemys qui s'estoient commencliiez a fortiffîer dedans ung village de Frise nommé Sloten, où il avoient coupé le dicq
et mis à 1'entree 8 petites pièces d'artillerie de fer, ayant
quattre enseignes accompaignez de cent et cinqnante hom-
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mes ou environ, quy furent tous deffaictz et prins lesd.
enseignes, desquels il y en avoit trots de taffetaff des couleurs du Prince d'Oranges, et 1'aultre estoit standart d'ung
des trois batteaux qu'ils avoient vice a vice dud. Sloten,
entre lesquels estoit une petite gallere, qui ont este aussy
prins par les nres.

Je fus hier au Delftzyl, a raison qu'ayant Ie Cape Moncheau avec 1'armée de Frise chassé 5 ou 600 pirattes jusques aupres d'JEmbden,j'entendis qu'il s'assembloient autour
de Wedden, la ou je I'envoye avec ses gens en petites
barques pour essayer de les surprendre. Mais comme ils
s'estoient partis de Ia Ie jour auparavant, ils ne firent rien}
et les fiz rembarquer et tirer Ie chemin de Borckum pour
dela se mettre a Loisteremps pres de Dockum, a cause
qu'entendois de tous costez que les pirattes ont envye d'occuper ce lieu Ja.
Le Cliancelier d'Overysel et moy avons tant faict vers
les prelatzs gentilshs, adheritez et proprietaires de la Drente^
qu'ils ont accordé de prest viiijm iiijc florins pour le secours
des soldats de Groem'nghen, moyenant que les douze
mil -fë qu'ils doibvent d'ayde a S. M. leur peuvent servir
de payement a 1'armee advenir et que des aultres 2m 4e
V. Exce. leur donne asseurance d'en estre remboursé en
dedans 1'an.
(De soldaten van Harlingen vragen verhooging; hoewel
hij klaagt over » la malignité qui se passé entre ces bas» allemans," (in hunne bezwaren aan den Drossaert George
van Espelbach) raadt Robles toch aan die verhooging te
geven, en vraagt in 't algemeen geld voor zijne troepen.)
De Leeuwarden 24 July 1572.
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25 July. — Nous sommes icy en grande peine pour
1'entretenement des 7 batteaux de ITrise, à raison que
desià les depenses surmontent les déniers que les estats
ont accordé et ceulx que j'ay preste; et pour cela j'ay faict
rassembler les deputez pour essayer de tirer encorres
quelque chose d'eulx; mais j'entens de toute part que leur
volunté est tant corrumpue qu'il ne peuvent faire nul bon
fruict.
Aulcuns Capes ennemis estans à Breme ont escript à
ceulx de la Drente que, s'il nous baillent Ie prest accordápar eulx, ils viendront brusler toutes leur maisons, qui les
meet en tel accessoire que demain il s'assemblent pour conclure ce qu'ils respondront. Je laisse penser à V. E., si
ce peu nous deffault, Ie bransle en quoy je me trouveray
en tout ce pays icy; car d'en riens tirer sans la poincte
de 1'espée, il n'y fault pas penser.
Il est plus que nécessaire de commander à tous les Coronels de ne recepvoir nuls soldats de mon regiment sans
pasport du date de ce mois en avant, pour ce qu'aultrement
estant icy sy estroitement tenu avec deux sols, ils ne s'enfuyent de jour à aultre. — De Leeuw, 25 July.

(Gantan heeft de rebellen, die, na Vollenliove en Toutenburg te hebben genomen, naar Blokzijl kwamen, van
daar verdreven en drie vaandels buit gemaakt; hij heeft
voorts ook Vollenhove genomen, en belegert nu Toutenburg; Eobles heeft hem versterking gezonden. Hij (E.)
vraagt zijn achterstallige inkomen van 137 maanden her. —
1 Aug. Leeuw.)

19 Aug. Leeuwarden.
Comme j'aye à eest instant receu ke. du Cape HerII. N. E.
29
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nando Lopez, ensemble copie d'une que Vre Ex«e luy
escript, par laquelle icelle 1'ordonne bien expressement,
de ne passer de Nimeghen encha, ains faire tout ce
que Ie S r de Hierges luy ordonnerat; je me trouve aultant estonné, que fust jamais homme, à raison de la
mauvaise volunté, que je vois de jour à aultre s'augmenter
en ce peuple, et que les ennemys ayans prins Campen,
Gelmuyden, Swoll, Hasselt, Meple, Steenwijck, Vollenhoe, sont venuz à la Cuynder, duquel j'avois retiré 50
liarquebousiers que j'avois là, pour mectre en ce lieu par
faulte d'aultres, et en delibération à ce qu'on dict de nous
venir assiéger icy; d'où il est impossible se deffendre sans
les trois enseignes; et à ceste cause j'ay escript audit H.
Lopez (pour ne souffrir ceste affaire sy grand dilay, que
d'aller et venir vers V re Exce,principalement s'estant desjà
mis les Geulx hier au soir dedens Sneek) il aye a incontinent
sans nulle replique s'encheminer vers moy; ce que je ne
doubte qu'il ferat, et que M. de Hierges se pourrat fort
bien passer de luy, veu que je luy ay envoyé, il y a 6
jours j les 3 enseignes de bas Allemans, qu'il at icy faict
lever; lesquelles j'ay nouvelles estre déjà adjoincts avecq
Ie Ducq de Holstayn. Asseurant à V re Exce que sy les
miennes n'eussent este retardées en chemin, jamais ces larrons
n'eussent mis Ie pied en une des villes de ITrise; et encores
s'ils arrivassent, j'espererais avec 1'ayde de Dieu de les en
faire repentir. Maïs puisque Vr° Exce 1'at voulu aultrement
ordonner, en recompence d'avoir employé toute ma substance pour les lever, et du travail que j'ay prins et prens, pour
bien adresser à son service, ne sçaurois de quoy me plaindre, sinon de mon infortune. De Leeuw. 19 d'Aougst 1572.
Achevant ceste j'ay receu la lre de V. Exce du
iiije de ce mois, et quant à ce qu'elle touche les
xij11! flor. de ceulx de la Drenthe; je crains que
V. Exce ni nous n'en joyrons pour astheur; car ils
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sont tellement menassé des ennemys, qu'ils ont
desjà failly Ie prest, par ou V. Ex ce peult sentir
en quelle extrémité je me trouve, et s:yl est nécessaire d'y pourveoir, veu mesmement que auicuns
du Magistrat et commun de Groeninghen commenchent fort monstrer tout semblant de vice.

II.
(Zie Nederl. Opstand, enz. (1572—1575), bladz. 81, aant.)
Deurluchtighe HoocJigeboren Furst,

genaedige

Heere.

Den Heere van Billy by uwe F.-D, gecommitteert sijnde,
omme te beslechten de questie verresen tusschen die binnen- ende buytendijxters, soe eest gebeurt, dat dese landen , geduyrende den tijt, dat den voors. Heere zijne
Commissie exercerende was, grotelycken van den piraten
ende zeerovers zijn beschadicht geworden, învallingen
doende aen allen oorden ende plaetsen, ende besonder
naer dat Enchuysen in handen van de rebellen is overgegeven geweest. Sulcx dat den voors, Heere van Billy,
genegen wesende omme daerinne te remediëren ende denzelven piraten ende rebellen afbreek te doene, hy uyt
Groninghen binnen dese landen heeft doen komen omtrent
vier hondert Walsche souldaeten, daervan een seker getal
opte schepen van oirloghe, die men alhier heeft uytgerust
gehadt, gelecht zijn geweest, becrenckende denzelven piraten zoe vele moegelijcken geweest is om doenej ende die
reste van den Walsenen souldaeten, diemen opte voors.
schepen nyet gebruyet en heeft, zijn gelecht in de nootlixte plaetsen van dese landen ende namentîick aen de
seecanten. Sulcx dat ten ketsten die rebellen, heuren
aenslach maeckende op een vlecke in Overijssel, de Kuyn-

Wumkes.nl

412

FRIESCHE BRIEFWISSELING.

der genaempt, ende stotende aen Vrieslandt, men raetsaem gevonden heeft dzelve vlecke, wesende een open
plaetse, een weynîch te fortifiëren ende vast te maecken;
gejijck, sulcx geschiênde, die kercke zo vast gemaect is geweest , dat, by een seecker getal van omtrent tseventich
ofte tachentich souldaeten, een langen merckelijcken tijt
dzelve plaetse innegehouden is geweest, nyettegenstaende
diversche bezoecken ende aenvechtingen, die den rebellen,
mit galeyen ende andere schepen ter oirloghe toegerust,
de voirs. plaetse ende die gheene die daerinne waeren gedaen
hebben; binnen welcken tyde, de rebellen, aenmerckende,
dat sy voor de handts opte selve Cuynder nyet en consten
uytiïchten, hebben een ander hoeck van dese landen bestokeltj ende zijn alsoe gecomen in een quartier van Frieslant Geesterlant genoempt; alwaer hen van den ingezetenen
geen resistentie geschiedende, stracx getrocken zijn in een
open vlecke Sloten genaempt, twelck eertijtz een besloten
stadfc is geweest, der meeninghe om 't selve vast te maecken , gelijck sy oock bestonden te doen; dan zulcx by den
souldaeten in de Kuynder leggende vernomen sijnde, sijn
van daer verruct ende de rebellen binnen Sloten gaen besoucken ende onder oghen getrocken; welcke rebellen
sekere enghe wech, responderende op Sloten, affgegraven,
schansen gemaect ende mit geschut besetli hebben; des
nyettegenstaende de Walsche souldaeten sterck aendruckende
hebben ten laesten, naerdat dzelve rebellen hoer geschut
tweemael gelost ende opten souîdaeten afFgeschoten hadden , de voors. rebellen overrompelt, eenighe ter neder
gelecht, andere verlopen, ende alsoe dselve geheel verstoert
ende van daer verjaecht zijn geweest. Waernae hadden
hen eenighe andere rebellen, die uyt Enchuysen gecomen
waeren, omtrent tot negenhondert in 't getale, begeven
in een vlecke aen de zee leggende, Blocqsijl genoempt,
die van een cleyn getal van Walsche souldaeten, aldaer
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ontrent leggende, insgelijcx ter neder gelecht sijn, immers
veel dootgeslaegen, andere în zee gejaecht ende verdroncken , oock eenighe gevanghen, ende anderdeels ontlopen;
sulcx dat der rebellen aenslaegen aldaer gefailgeert ende
geen voortganck en hebben gehadt. Ten derdemael sijn
een seker troupe van rebellen, tot ontrent hondert in 't
getale, gecomen binnen Vollenhove, innenemende 't huys
van Toutenburgh; hen aldaer een weynicli tijts onthouden
hebbende, is 't seîve huys by de Walsche souldaeten aldaer omtrent leggende, beseth ende belegert geworden,
ende zijn daer geen meesters over connen worden by gebreck van geschut ende 't cleyn getal van souldaeten;
doch deselve souldaeten hen een weynich uyten gesichte
van den rebellen begevende, ende dzelve menende, dat
de souldaeten waeren vertrocken, sijn benodicht geworden,
by faulte van provande, omtrent de helft van denzelven
huyse te schicken; twelck dvoors. souldaeten vernemende
zijn daer achter gecomen ende eenighe van henl. geschoten, andere in zee gejaecht, ende oock eenyghe gevangen;
ende naementlijcken haerluyder Capiteyn Jan Claess genaempt, wezende van Sneeck van geboorte, die all in
seecker cleyne schuyte gecomen was, menende t' ontcomen, in dezelve schuyte doorschoten ende omgebrocht is
geweest. Ende alhoewel die voors. souldaeten hen zeer
wel hebben gequeten, soewel die in de Cuynder voors.
als op andere plaetsen gelegen hebben, soe hebben sy hen
uytte selve plaetsen moeten begeven, vermits die van Campen, Swoll, Hasselt, Vollenhoeff, ende Steenwyck, all in
Overijssel gelegen, hen overgegeven hebben aen handen
van den rebellen, die oock alsnoch by denselven worden
innegehouden; sulcx dat men niet langer en dorste bestaen, sulcken cleynen getale van volcke, die wy tot bewaernisse van dese landen, op diversche oorden ende plaetsen , langes die zeecandt gestelt hadden, daer te laeten
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blyven, dan heeft men dezelve bynnen Leeuwaerden doen
komen; alleenlijck datmen, zoe op den huyse Staveren als
Herlinghen, tot bescliermenisse van dien gelecht heeft elcx
vijftich souldaeteni Eude soe ons altoos grotelijcken getwijfelt heeft gehadt aen die van Sneeck, sorgende voor
revolte, gelijcx sulcx (Godt beter 't!) gevolcht is, heeft
den Heere van Billy onderstaen, ornme mit een goeden
maniere eenige souldaeten inne te brengen; twelck hy niet
te wercke en conste gebrengen, ten laesten hem gepoocht
selffs in persoon derwaertz te trecken, tot zijnder assistentie nemende een uyt onse collegie; dan en hebben hem,
hoewell sijnder meeninghe nyet en was anders dan den
borghers t' animeren, ende goeden moet aen te spreken,
nyet willen ontfanghen ende hem d' poorten voor 't hooft
gesloten; zulcx dat hy benodicht is geworden weder te
keren; ende omtrent den vierden dach daernae hem aen
banden van den rebellen overgegeven, userende aldaer
van zulcken faetsoene als by hen overall wordt gedaen.
Sijn oock nu geheel onlancx bynnen dese landen gecomen,
soe uyt Campen aîs andere steden, die by den rebellen
geoccupeert worden, een groot getall van rebellen, hebbende tot heurîuyder Overste eenen die hem seyt van Batenburch te wesen, mitten titule van Stadtholder van
Vrieslandt, Groningen, ende Ommelanden, nemende in
allen hoecken ende oorden van dese landen knechten aen
tot behoeff derselver rebellen, ende hebben een seer groten
toeloop ; twelck in onser macht niet en is om te beletten,
gemerct de soberheit van crijsvolck ende alsnoch nyet en
vernemen van eenich ontseth. Ende by gevalle van ontset
(daeromme wy demoedelijcken sijn biddende) is geschapen
ende oock grote apparentie van te verliesen Bolzwaerdt
ende Franeker, ende alsoe 't geheele landt; gelijck sy
alrede Zijne Mats blockhuyse van Staveren sterckelijcken
fcelecht hebben, tselve mit seven stucken geschuts (twelck
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sy uyt Campen gebracht hebben) beschietende; het ware
meer als redelijck, dat de Heere van Billy denzelven blockhuyse secours dede, twelck hy oock gedenct te doen ,
daertoe hy sal moeten gebruycken die souldaeten, die wy
alhijr binnen deser stede hebben, wesende ongeveerlycken
drye hondert personen. Wat met sulcken cleynen getale
van volck uyt te richten is, ende dselve hier uyt deser
stadt genomen sijnde, ende voorts in wat state wy alsdan
in deeser stadt sitten sullen, heeft uwe F« D, liclitelijcken
te spoiren. ÜSTyettemin sullen allen vlijt, mit behulpiclieydt
van den voors. Heere van Billy, voorwenden, dat goet
gehouden sal worden alle dat moegelijck sal sijn t' doen.
Vernomen hebbende, dat binnen Dockum by den rebellen
een loopplaetze gehouden ende gemaect scude sijn geweest,
hebben wy, d'zelve anticiperende, een deel Walsche oock
Duytsche souldaeten derwaertz geschiet, mit bevellich
Benick van Dekema gegeven, om den trommel te roeren,
ende een vendel knechten aldair te lichten, omme te beletten den vorder toeloop van de rebellen; biddende daeromme andermael ootmoedelicken, dat uwe F . D. sicli dese
landen ontbermende s ons tot behulp van dengetrouwen
souldaeten, ende tot ons ende der ingesetenen bescherme»
nisse, believe toe te schicken ontset van volck, zulex als
uwe F. D. bevinden sal van noden te zijn.
Deurl. Hoocligeb. Furst,

Gen. He,

gebiedende ons seer

gedienstelijcken in uwer F. D. goede gratie, biddende
Godt alm. d'selve te gespaeren lanck levendich gesondt in
salicheyt met prosperiteyt. Geschreven tot Leeuwarden,.
den xxvijen Augusti, anno xv<> twee ende tseventich.
Uwe F . D. goetwillende dienaeren, die Presidt
ende Kaeden des Conincs in Vrieslandt verordent,,
Postdata. En hebben uwe F. D. nyet conen onderlaeten t'adverteren, dat die van Bolzwaert te voi-
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ren, ende daernae die stadt van Franeker hen insgelicx den rebellen hebben overgegeven; uyt welcke
steden althans veel hoochmoets wort bedreven, schickende van hun volck herwaertz ende derwaertz,
wechnemende uyten velde den beesten ende anders
tgheene sy konnen bekomen, den overgebleven goede
ondersaeten toebehoerende. Ende alsoe den voors.
Heere van Billy mit onsluyder advyse binnen Dockum liadde geschiet een seecker getal van Walsche
ende Duytsche souldaeten, tot ontrent hondert toe
in 't getale, gelijck voren gesecht is, der meeninge
om 't selve sulex te verstereken, dat ons, doer 't innemen van deselve vlecke, de provande comende van
Oosten nyet onttrocken ofte behindert en zoude moegen
worden. Soe hebben wy naederhandts, considererendatmen Colmersijll oock Oostmahorn niet en conde
besetten oft vast maecken, dezelve knechten ontboden wederomme terugge naer Leeuwaerden te comen;
ende, voor ende alleer zy gevoechlycken van daer
hebben konen comen, zijn ytlicke rebellen, comende
van Embden, somen seyt, een van adel van dese
landen voor Capn hebbende, in Dockum gevallen, tot
hem gelopen sijnde een groot getal van huysluydens
ofte boeren van't quartier omtrent Dockum, leverende
ons volck schermutsinghe; die hen ter weere gestelt
hebbende, deselve rebelen genoech wederomme opte
vlucht gedreven hebben; die oock de vlucht algeheel
souden hebben moeten gheven, ten waere de burgers
van Dockum voors., de partye van denselven rebellen sustinerende, op ons volck nyet en hadden innegeschoten ende geslaegen, schietende ende werpende
met steenen uyt de vensteren, ende eenighe van
deselve souldaeten van 't leven gebracht, 't Welck
vernemende dselve souldaeten hebben de vlucht ge-
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nomen ende sijn alsoe naer Leeuwaerden gekeert; 't
welck by den voors. Heere van Billy vernomen, ende
in 't zeeckers geadverteert sijnde van de gelegentheyt
der saecken ende den handel van dien, is veroorsaect geworden, soe secretelycken als hy tselve heeft
te wercke konnen brengen, eenich crijsvolck uyt
deser stadt Leeuwaerden te nemen, ende voorts mede
eenich crijsvolck ende schutten te peerde uyt Groeningen ontboden, henluyden bescheyden hebbende
gelijckelycken te komen op een seeckeren tijt binnen
Dockum; allwaer comende hebben allen den rebellen ende borgers, die sy gemoetende waeren, behalven wijff ende kynderen, geslaegen, de huysen
geplundert, ende voortz 't vuyr in der stadt gesteken, ende omtrent de derde part van dien verbrandt.
Van allen tghene voors. is, hebben wy Uwe F. D.
in alderobediëntie geern willen adverteren.
Wy hebben naederhandts geconsidereert, gelijck
ons den Heere van Billy mede verclaert heeft, dat
mitz hebbende tottet crijsvolck, die wy alreetz hier
hebben noch ses vendelen knechten, zouden verhopen ons daermede te moegen behelpen,
Den Deurl. Hoochgeb. Furst enz.
Don F. Ah. van Toledo, Hert. van Alve, enz.

Deurl. Hgeb. F. Gen, He. Aenmerckende den jegenwoordigen tijt ende noot, althans voorhanden sijnde, ons
goet gedocht heeft eenyghe knechten tot vijff vendelen toe,
te doen aennemen, omme te resisteren ende wederstaen
de vorder invasiën der rebellen ende hen affbreuck te
doen, soeveel moegelicken zoude wesen om doen; dan
zwaricheyt bevindende om de betaelinge ende 't onderhoudt
derselver voor den tijt van drye maenden, 'twelck ongeII. N. E.
30
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veerlicken voordens. tijt, naer onze calculatie, belopen soude
omtrent tuschen vierendetwintich ende dertich duysent
guldens; hebben onder ons collegie mit oock eenyghe edelluyden, by maniere van leeninghe gevonden (daervan eenighe hun quote alreetz hebben opgebrocht) ontrent ses
duysent Carolus guldens; dan soe 't selve naeuwelicx tot
onderhoudt als boven voor een maendt mach verstrecken,
soe hebben wy doen verschrijven die Gedeputeerde van
de landen myt eenighe andere ingezetenen, wezende personen die hen onder die gehoirsaemheit van Z, M' hebben
gedraegen; dzelve hebben wy doen proponeren ende voorhouden , hoe men gevoechlixt tot minste schade van den
landen soude konnen ofte moeghen d' voors. knechten onderhouden; waerop sy eyntlicken voor antwoorde hebben
gegeven, naer diversche redenen by hen geallegeert, dat sy
nyet en waeren dan private personen, nyet representerende
die Staeten van den Landen, ende over sulcx geen macht
hebbende, omme yets te moegen consenteren. Ende soe
nochtans meer als van noden was, verseeckeringhe te hebben , waermede men dzelve knechten zoude moegen vertroosten, by gebreck van dewelcke sy gelichtelicken souden
geraecken te moeyten, gelijck sulcx in gelijcke saecken
wel meer gebeurt is. Soo hebben wy mit malkanderen
geraempt "om zulcx te verhoeden, dat soo wanneer de
landen in ruste gebracht sijnde, men opte floreenrente
ende op die gemeente van den steden een ommeslach van
de penn. daertoe van noden zoude moegen maecken, omme
daermede den gheenen hun getrouwicheyt getoont hebbende
van hun geleent geldt restitutie te doen hebben, ende de
knechten vorder betaelinge daermede te doen naer behoiren. Verhopende nyettemin nae den troost, die ons de
voors. beschrevene, die hem nyet en hebben willen draegen voor Staten van den landen, hebben gegeven, dat
alle zaecken in goede puncten gebracht zijnde, de landen
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hen goetwillich tot een ommeslach van acht ende twintich
duysent Carolusg. sullen laeten vinden. Sulcx en hebben
wy nochtans nyet eyntelicken willen ofte moegen sluytens
voor ende alleer wy uwe F . D. daervan hadden geadverteert, die wy demoetlicken bidden, ons hierop zijne F . D.
antwoorde ende goede meeninghe te willen overschryven,
waernae wy ons mit alderobediëntie gaen sullen reguleren. Deurl. Hoochgeb. Furst, enz. Geschreven tot Leeuwaerden, den eersten Septembris anno xvc twee ende
tseventich.
Uwe F. D. goetwillende dienaeren ,en<5. Pres* ende Raeden.
Monseigiv. V re Ex°e aurat entendu par mes précédentes
1'entrée des ennemys à Sneeck, Bolswaert, et Franicker
qui leur ont ouvert les portes de leur bonne volunté. Ce
qui s'est offert depuis est: qn'entendant que lesd. ennemys
déliberoient aussy entrer dedans Docknm, pour de tout
coustez assieger ceste ville ét luy couper les vivres, j'envois illecq soixante Wallons et quarante Allemans, seullem', pour ne se pouvoir plus estendre mes forces; lesquels
furent assailliz deux jours apres par deux enseignes de ces
larrons venans d'Embden, quy menoient quant et eux six
basses sur rues (d. i. roues).
Nonobstant lesquelles il furent repoussez sy vivemcnt
par les nres, qu'il avoient desià gaigné lesd. basses, quant
les bourgeois dud. Dockum les assaillierent par derier,
de façon qu'il furent constrainctz se retirer par ung
coing de la ville vers ce lieu, avec perte de quinze Wallons desquels il en tuoient à coulps de cousteaux et de
pierres (jusques à s'y mesler les femmes et enfans) les
trois, et les aultres combatierent sy vaillemment, que maulgré eulx se retiroient en la tourre de la grande egliese,
laquelle lesd. bourgeois brusloient, pensant les faire mou-
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rir; mais Dieu les gardat de telle sorte, qu'estant tombe
les cloches et tout ce qu'estoit en lade tour, il demouroient là vyff jusques au secours, que fut quattre jours après,
oú j'envoys de ce lieu avec Ie Cape Moncheau deux eens
hommes et trente harquebousiers à cheval, et de Groeninghen cent et vingt hs; lesquelles firent sy bien leur debvoir,
combatant une grosse heure, que nonobstant la force de
deux mil et cincq eens hs qu'estoient léans, à cause que
trois Grietenyes s'estoient joincts avecq eulx, et la grande
fortresse qu'il avoient fait allentour, ayant dessus leur
trenchées xiiij harquebousiers à crocqs de bronze, portant
balies de trois livres, et une deœy serpentine et doublé
basses jusques au nombre de xxxvij, il entrarent, demourant d'eulx sur la place environ quattre eens, et des miens
xxix mortz et xxxvj blessez. La ville at esté la plus grand
part saccaigée et brusleé, pour donner exemple aux aultres
malheureux comme eulx.
Le chasteau de Staveren est assiegé par Ie S r de Batenbourg, quy est envoyé par le Prince d'Orenges pour
Gouverneur de ce pays, passé quinze jours, où j'ay mis
ie Cape Gantan et cinquante Wallons, que je m'asseur
le deffendront jusques à la mort; encorres que le Drossart
n'avoit pour deffendre led, lieu que soixante livres de
ÜD3 pouldre, et ne luy en ay peu faire tenir que trois eens
de plus et mil de grosse, à cause qu'en tout ce pays, de
salpètre ny aultre chose pour la faire, il n'est poinct recouvrable; et n'eust esté que de mon argent j'en ay envoyé
querre trois mil livres à Breme de fine, toutes ces places
fussent demouré sans; par où Vre Excs verrat en quy je
me doibs icy fier. J'espère avant peu de jours employer
toutes mes forces pour secourrir led. Staveren.
Je fais fort paisiblement chasser tous les suspects hors de
ceste ville, pour en pouvoir tirer. partie de mes gens et deœourer plus asseuré. Je feray le mesme à Groeninghen à
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la première opportunité. D'aultre part je ne puis laisser
d'advertir V re Exce, que par gentilzh» de la Drente, passé
ung mois, et aultres qualifiez du pays de Frize, je suis
esté acertiné du mauvais vouloir qu'avoit contre Ie Roy
cestuy qui at charge de ce chasteau, qu'at esté aultresfois
halbardier au feu C'e d'Aremberge ; qu'estoit telle, selon
Ie rapport que j'eus encorres hier au soir du Pres* de
Frize, que sortant ma personne de ce chasteau où je ne
layssoy que xv harquebousiers Wallons de garde avecq
quarante des siens, il me debvoit faire serrer la porte et
après avoir coupé la gorge ausd. xv Wallons laisser entrer
les ennemys par la faulce porte; ce qu'at esté pause que je
luy ay osté les cleffs et toute la superintendence, sans
faire semblant de rien, ayant 1'oeuille dessus et augmentant ma garde, pendant qu'il plairat à V re Exce m'ordonner
ce que je feray de luy, Tous les Conseilliers que j'ay
assemblé pour consulter de son faict, sont d'advis qu'il
sorte de eed. chasteau, tant pour les raisons que dessus,
que pour ce que du temps des aultres troubles il at esté
tousjours tenu pour suspect, et mesmes Ie feu CHe d'Aremberge luy at aultresfois mis à ses raisons ung cheff pardessus luy.
S'il plaisoit à Vre Ex<=e me secourrir bientost de mil
ou douze eens harquebousiers, j'espererois sans aultre despence reduire tout ce qu'est diverty à 1'obéissance de Sa
Mté, quy sçait Ie Créateur auquel je prie donner à V re
Exoe la prosperitó, longue vie, qu'à tous ses tres humbles
et obeyssans serviteurs importent et desirons. De Leeuwarden, ce viije de Septembre 1572.
it0

A Son Eæce,

i to

es mains du Secrétaire

C

Berty.

De V " Exce tres We et
tres ob* serviteur,

Gaspar de Robles, Billy.
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Monsgr. J'avois escript à V re Exce par mes dernières,
comme les ennemys avoient, passé quinze jours, assiègé Ie
chasteau de Staveren, et qu'il y en avoit dix qu'il Ie battoient, à raison de quoy je deliberois assembier toutes mes
forces pour Ie secourrir. Ce que j'ay faict avecq telle diligence que Ie xe de ce mois j'y envoys sis eens harquebousiers Wallons et deux eens des Allemans, quy ont icy
esté Levez par advis du conseil.Lesquels firent par ensemble sy bien leur debvoir, par les conduictes des Caps
Moncheau, Dopy, et Dekema, ^ni'il deffirent douze eens
hommes, qu'estoient fortifiez dedens la ville dud. Staveren,
quy les attendoient de piedt coy, prenant toute leur artillerie, en nombre de cinq grosses pièces de bronze, assavoir:
deux doubles colevriness ung demy canon renforcé, et deux
aultres, de quoy il battoient les deffences, avec plusieurs doublé basses et quattre de leurs enseignes, ravictuaillant fort à leur aise led. chasteau de tout ce qu'il avoit
mestier.
Ce qu'entendu par les confederez de Sneeck, Bolswart,
et Franicker (pensant venger leurs compaignons) se deliberoient ensemble d'aller estoupper Ie lendemain trois escluzes aux nres, et à la derniere pres de Coldum les attendre, ce qu'ils firent en fort bon ordre, en nombre de
xvjc hommes et cinquante reytres, bien deliberez (sy
sembloit) de combattre; ce que voyant les Caps susd. desembarquoient tous leur geus, quy retournoient en petites
schuytes, comme ilz estoient allez, et les alloient assaillir
sy vivement qu'il les deffirent tous, les poursuyvant d'une
grande lieuwe; de sorte qu'en ces deux deffaictes en est
demouré sur la place sy grand nombre par Monceauxr
qu'il ne se peult juger, et des nres aulcuns blessez, mais
peu de mortz, C'at esté oevre de Dieu plus que d'hommes; je luy supplie nous donner la grace de continuer et
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à Vre Exce la prosperité, longue vie, etc. De Leeuwarden,
ce xiiije de Septembre 1572. De Vre E<=e etc.
Gaspar de Robles, Billy.
Postdate. Il est arrivé à Sneeck depuis six jours,
Ie C te Joos de Schouwenbourgh, quy fut defFaict
joindant la maison rouge pres de Groeninghen, à
veue de V re Ex°e, accompaigné de trois chevaulx et
deux batteaux de bagaiges, lequel dict estre Gouverneur de Frize, Overyssel, et Groeningerlant, de
la part du Prince d'Orenges, dont Batembourgh,
venu pr avecq ceste mesme charge, est en sy grande
dispute avecq luy, que 1'ung se tient au chasteau de
Franicker et 1'aultre aud. Sneeck, sans oser sortir
nul d'eulx deux ung pas des mesmes lieux.
Monsgr, Voyant que nonobstant avoïr adverty V re Exce
tous les huyctz jours des heureuses victoires qu'il a pleu
à Dieu nous donner en ces quartiers, je n'ay eu depuis
ung mois aulcune responce ny entendu chose qui se passé
par delà, craindant que la faulte ne viengne des messagiers, n'ay peu laisser de despescher vers V re Exce ceste
femme expres à raison des mauvais bruycts que les Geux
semment en ce pays, ayant faict imprimer livres à Embden, que Vre Exce avoit perdu la bataille contre Ie Prince
d'Orenges et que Mons estoit seconrue; de quoy il ont
faict sy grands feux de joye, que sy ce peuple n'eust quy
les asseure Ie contraire, il s'en fussent fort esbranlé.
J'avois escrit à V re Ex ce la trahison qu'avoit envye de
faire contre Sa M*é cestuy qni avoit charge de ce chasteau, lequel depuis (après une longue maladie) est tombe
en une apoplesie, de laquelle il est mort; et par ainsy Ie
eheff des Wallons que je tiens en ce lieu est denomé ea
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sa place; laquelle je supplie tres humbl' à Vre Ex<=e ne luy
oster, pendant qu'il plairat à icelle se servir icy de moy;
car s'est une office tant importante pour la conservation
de ce pays, que je ne 1'ose quasy fier qu'en moy mesmes.
Depuis mes dernières il n'y at aultre changement en
ce quartier sinon qu'entendant que les ennemys de ces
trois villettes pourroient avoir fauîte de vivres, sy je leur
sçavois garder Ie Bildt, j'ay ;mis une partie de mes gens
en trois lieux tant propices, assavoir: Berlicum, abbies de
Haignum et Lidlum, que de ce costé il ne se peuillent
nullem* servir, quy cause entre eulx une grande necessité et discorde, et sy par cela Sa M*é perderat peu de
chose des rentes qu'il at sur led. Bildt; esperant faire
aussy à icelle et à Vre Exce tel service à ce que concerne
son profit au faict de ces troubles, qu'elle aurat contentem*.
S'yl plairoit a Vre Exce me faire tant de faveur de m'envoier bientost Ie S r Jehan Dariette avecq ses genss et quelqu'aultre petit nombre jusques à xij ou xvc harquebousiers
en tout, je ferois mon mieulx de reduire ce peu qui s'est
perdu en Frize sans aultre despences. Quy est 1'endroict
où je prieray Ie Créateur donner à V ie Exee, etc. De
Leeuwarden, ce iiije d'Octobre 1572. Gaspar de R. Billy.
Postdate. Les soldats que je tiens icy en Frize
sont constrainctz de menger sur les bourgeois, pour
n'y avoir nul moyen de trouver prest; et feront Ie
mesme à Groen, après la sepmaine quy vient passé
pour estre la failly. Je ne sçay à la longue, sy V re
Ex ce ne nous faict ceste faveur de mectre 1'ordre
convenable, ce quy en pourrat succeder. J'ays à
eest instant eu nouvelles que les Geulx demandent
à ces trois villettes, là où il sont, quarante mil floïins payez en trois jours, sur paine de la hardt aux
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principaulx et saccaiger la reste. Le C'e Joos de
Schouwenbourgh et le S* de Batembourgh sont en
sy grande dissention sur le maniement de ces déniers, qu'il peuillent avoir, qu'il ont mis desia les
mains aux armes 1'ung contre 1'aultre deux ou
trois fois.

Onzen lieven besundercn,
Pres*- ende Raeden des
Conincx in Vrieslandt.

Don Fernande Alvares de
Toledo, Hertoge van Alve,
etc. Stadtholder, Gouverneur,
ende Capn gen.

Lieve besundere. By onze antwoirde aen u gescreven
beroerende die betalinge van de drye vendelen knechten,
in Vrieslandt gelicht tot resistentie van voirder invasiën
der rebellen aldaer, hebt ghy onder andere mogen verstaen, dat wy op den middel by u voirgehouden, om te
vinden de penn., behoerende tot betalinge van de voors.
knechten, gescreven hadden aen dien van Co. Mts Rade
van State, wesende te Bruessele, ende want deselve jegenwoirdelycken ons daerop geantwoirdt hebben, ende
gemerct dat alreede die ses duysent guldenen voir de betalinge van die eerste maent van de voors. drye vendelen,
by vorme van leeninge gevonden zijn (1); hebben 't selve
voir goet aengesien, begeerende seer ernstlijcken die handt
daeraen te willen houden, dat de betalinge van de twee
andere volgende maenden op geiijcken voet opgebrocht
ende gevonden mach worden, zoewel onder u ende die
edelluyden ende zunderlinghe onder de Grrietenyen, als
andere tot Zyner Mts dienst geroepen ende geaffectionneert
wesende; twelck Z. voirs. M' ende wy voir zunderlingen
(1) Zie boven.

II. sr. R.

31
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aeneenamen dienst houden ende achten sullen. Ende sa!
't remboursement daervan verhaelt mogen worden opde steden ende particuliere persoenen, die oirzake gewest hebben
van deze rebelliën ende costen, ende dat nae de reductie
van dien; oft by wegen van eenen ommeslach op de floreenrente, wesende den ordinarys middel, daermede men
gewoenlyck is die beden in den voirs. landen van Vrieslant op te lichten ende vinden, indien by gemeenen accorde
van de gedeputeerde van de Staten desselfs lands, daerop
gehoirt zijnde, gheen ander bequamer middel gevonden en
worde. Begeerende voirts u daerinne zulcx te willen employeren ende die andere daertoe te onderwijsen ende induceren , dat de betalinge van de voirs. twee andere volgende maenden by den voirscreve middele gevonden mach
worden, opdat, by gebreke van dien, Z. Mts dienst nyet
verachtert en worde; des wy ons gantslijcken t'uwerts versien, Aengaende de duysent haeckschutten by u begheert,
wy sijn nu treckende nae 't lant van Gelre, van waer wy
sullen besien u te stereken van alle 't ghene mogelick sal
sijn. Lieve hesundere, onze Heere God zy mit u. Gescreven te Thienen, den thienden dach Octobris xvc lxxij.

Monsgr, Voyant qu'il a pleu à Dieu donner à mes gens
ej ce quartier tant d'heureures rencontres, et specialement
avanthier, xviije de ce mois, en ung fort que les ennemys
avoient faict pres d'icy5 Ie Conseil et moy s'est determiné
d'envoyer les deux Conseilliers, porteurs de ceste, pour
particulariser Ie tout à V^e Ex<=e, ensemble 1'estat en quoy
se retrouvent les affaires de ce pays a demy inondé, ausquels je me remetz, suppliant treshumbl* à V^Exce leur
donner audience et commander s'yl luy plaist qu'ils soient
bientost despechez. Et en eest endroict finiray par prier
Ie Créateur, etc.
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De Leeuwarden, ce xxje d'Octobre 1572.
Exce, etc. G. de Kobles, Billy.

427

De Vre

Postdate. Achevant de soubzsigner cette, m'est arrivé la lre de V re Exce du xe de ce mois, ensemble
les causes imprimés du saccagement de la ville de
Malines, lesquelles je ne fauldray de faire semer par
tout ce pays de Frize et Groeninghen, esperant que
ceste juste exemple serat cause que les trois villettes
de ce pays acheveront du tout de leur convertir.

Monsgr. J'ays avecq extreme contentem' entendu par
deux lres de Y™ Ex« du xe et xxvj d'Octobre (que j'ays
quasi receu ensemble) 1'heureulx succes qu'il at pleu à
Dieu donner aux travaulx d'icelle et la reduction des villes
de Brabant et Geldres, luy suppliant que de bien en mieulx
luy plaise de continuer, de maniere que celles qui restent
soyent chastiez de telle sorte, qu'elle garde les aultres de
ne plus tomber en semblables accidens.
Le Drossart de Gelmuyden s'est venu icy rendre prisonnier en mes mains s'asseurant de son bon droict; je le
tiens nonobstant bien enserré pendant que V re Ex ce ordonnerat de sa cause, comme aussy d'ung gentilhomme du
Cte Joos de Schouwenbourgh, vassal des Ctes d'Overembden, quy 1'estoit venu servir depuis XX jours avec deux
eens soldats levez au pays d'Embden, lesquels se perdoient
tous à la derniere deffaicte du vije de ce mois. J'espere que
V re Ex c e donnerat le chastoye que merite un si mauvois
voisinage, car le renforcement des ennemys vient la plus
part delà, et aussy les vivres et amonition de guerre*
Sy V re Exce trouvoit bon de m'envoyer les deux mil
harquebousiers que je luy avois supplié, les ennemys sont
en telles termes, que j'espererois bien tost avoir achevé de
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les chasser hors de ceste contrée, que sçait Ie Créateur,
auquel je prie, etc. De Leeuw, ce xij de Novembre, 1572,
G. de E. Billy.
Posdatum, Le recepveur genl de Frize desireroit
qu'il pleust à V re Exce 1'excuser de huyct eens florins, que Mess^s des finances luy ont escript payer
par ordonnance de V re Exce „ à cause que pour
ayder à furnir aulcune pouldre qu'il at convenu par
force achapter, il at preste quattre eens florins et
oussy aux soldats de Harlingen et Staveren le patar
et demy par jour que Vre Exce a commandé leur
bailler.

A Mr de Billy.
M. de Billy. J'ay receu vre Ire du xije du pres., et
par icelle, et ce que m'enseignent joinctement ceulx du
conseil de Frize, entendu le bon exploict que vos gens
ont de rechieff faict oontre les rebelles, dont après graces
que j'ay donné à Dieu, ne scauroye assez louer et vous
et vosd. genz, vous advisant que depuis la reprinse de
Zutphen ceulx de Swoll sont venuz se rendre, et que
s'espere que ceulx de Campen feront le mesme, S'ils
le font, j'ay advisé faire partir vers vous les Wallons du
regt du C'e du Koeuhc et du S r de Molin, qui, soubz le
S r de Hierges marchoyent contre lesd. villes de Swoll et
Campen; qui pourront bientost estre vers vous; aultrement
en feray mander des aultres qui pourront plus tarder.
Quant au Drossart de Gelmuyden qui s'est venu rendre
prisonnier entre voz mains vous avez bien faict de 1'avoir
faict enserrer et garder. L'on oyra ses raysons à sa justification et deffence, et m'en advertirez pour après ordonner ulterieurement sur ce faict. Et au regard du gentilhe
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du C'e Josse de Sch., aussy prisonnier, je desireroye
grandement sacquer des mains des rebelles Ie Sr de Quaderebbe, qu'ils tiennent prisonnier, et aussy pouvez regarder s'il y auroit moyen de faire un change de ces
deux et m'adviserez de ce qu'en avez faict.
Tonchant les viijc florins, comme escripvez que Ie recepveur de Frize requiert estre escusé, il fauldroit que
je fusse plus particulieren!' informé à quoy lesd. viijc fl.
sont ordonnez par ceulx des finances, avant que y ordonner aulcune chose. A tant, etc. De Nynmegen, Ie xxije
jour de Novembre, 1572,
(F. A. Duc d'Alve.) Berty.

Deurl. Hoochgéb. Furst,

Gen. Hre. W y en konnen uwe

F. D. nyet berghen, dat den Heeren van Billy, vernoemen hebbende dat Graeff Joost van Schouwenburch sich
uyter stadt Franeker mit zyn volck opten vlucht hadde
begheven, denselven in alder ijl ende neersticheyt heeft
vervolcht; in 't welck doende die saecken (Godt heb loff
ende danck!) soo geluckt sijn, dat den voors. Hie van
Billy den xxijen deser maendt den schanse tot Mackum,
die is van seer stercke gelegentheyt, in sijn macht ende
gewaldt verkreghen ende die stadt Bolswaerdt, op genaede,
den xxiijen derselver maendt ontfangen heeft, die rebellen
ende vianden van S» M* uyte steden Sneeck ende Franeker gevlucht sijn, den Olderman der stede Sneeck, by
ons aldaer van S. M* weghen geordonneert, geapprehendeert ende aldaer in hechtenisse gestelt heeft Diederick
van Bronckhorst ofte Baetenborch, die hem mede gebaptiseert heeft Stadthouder van dese landen te sijn, met
eenighe van sijn geselschap. Sulcx dat wy den voors.
Ouderman bevolen hebben denselven Bronckhorst wel te
verseeckeren ende te bewaeren, ter tijt toe, wy hem te
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hulpe souden comen; hebben oock die van Franeker op
hujden ons doer twee hen volnrn. seer oitrnoedelicken,
mitz vallende opten knyen, te kennen gegeven, dat sy de
stadt, mitz wordende in genaede ontfangen, wel souden
willen leveren in handen van S. Mt, te vreden sijnde
in dyen gevalle sulcken garnïsoen van knechten inne te
nemen, als men tot conservatie van d'selve, tot behoeff
van S» Mt, bevynden soude te behoiren. Waerop wy hen
wederomme voir antwoorde hebben gegeven, dat S. Mt
nyet gewoontlicken was, sijne steden onder conditie in
genaede t' ontfangen, dan selffs conditiën te geven; ende
dat sy daeromme die stadt puyr ende simpelicken, vertrouwende opte goedertierenheyt van S. M* in den Stadthouders handen, tot behoeff van S. Mt, souden overleveren ende garnisoen ontfangen tot synen believen. Dan soo
die voors. volmen. verclaerden tot sulcx geenen last te
hebben, ende dat nochtans de voors. ingesetenen van Franeker meninghe sulcx genoech was, hebben wy d'selve
volmn wederomme naer Franeker gesonden, omme alsulcken last jeghens morghen te haelen, die oock dien volghende sijn vertrocken mit belofte aen onsen handen gedaen,
dat sy op morgen wederomme alhier mit sulcken procuratie sullen erschijnen. Ende want de saecken van desen
landen (Godt loff!) als nu alzoo gelegen sijn, dat den
B>e van Billy ende wy verhopen, dat dens. Heeren,
mit het crijsvolck alhier onder desselvens Heeren reg* wesende, die voors. steden ende voorts tgeheele landt wel
wederomme sal reduceren ende brenghen in de gehoorsaemheyt van S. Mt-, gelijck dselve alreetz gereduceert
sijn; alsoe Graeff Joost van Schouwenborch voorn, die
hem mede gebaptiseert heeft Stadthouder van desen lande
te wesen, mit d'andere rebellen ende vyanden van Z. Mt
uyt desen lande gevlucht sijn. Soe eest, dat ons, onder
correctie van uwe F . D., goet dunckt, nyet van noden te
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sijn 5 alhier eenych crijsvolck te schicken, dan dat uwe F .
D. het crijsvolck op desen lande gedistineert elders sal
moegen employeren ende gebruycken, nae 't believen van
uwe F . D.
Deurl. Hoochgeb. F., Gen. He, gebiedende ons seer
gedienstelycken, enz. Geschreven tot Leeuwarden, den
xxiiijen Novembris, anno xv c tweeëntzeventich.
Den Deurl. Hoochgeb. Furst,
Uwe F . D. goetwillende dieonsen gen. He, Don F. A. de
naren, Presid' ende RhaToledo, Hert. van Alve, enz.
den ons Heeren 's Conincx
in Vrieslandt verordent.

Monsgr. Le S r Debbinga, porteur de ceste, gentilhe
des principaulx de Frize quy ont bien et leaulment servy
Sa Mté, vat de ma part vers V™ Exce sy bien informé
de la deffaicte du C te Joos, prison de Batenbourgh, et
rendition de toutes les villes alterez de ceste d. Frize, à
cause de la prinse de Mackum, que me remectant à sa
relation, je ne dirays aultre chose, sinon que pouvons
justement tous ceulx du Pays Bas, donner les louanges
à Monsgr. Don Fredericque, que donnarent le peuple
d'Israël à Josué, quant par son moyen furent delivrez des
mains de Faro; Dieu en soit loué et donne à V^e Exee
après tant d'heureuses victoires la santé qu'il luy convient h cestuy sien treshumble et obeysant Serviteur que
je luy suis. De Bolswart ce xxvje de Novembre 1572.
Je commenceray d'icy à sept ou huyct jours a remplir
les fossez de ces trois vilettes pour estre chose que convient grandem* au service de sa M'é, Vre Ex^e, et tranquillité de ceste contrée, en cas que ne me viegne aultre
ordonnance de V re Exce. Ceulx d'Embden se sont de
rechieff declarez et monstrez tant vrays ennemis de Sa
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M'é, que je ne puis laisser de raffrescher à V re Exce Ie
temps propice qui s'ofFre astheure, pour leur donner Ie chastiment que leur meschantez méritent, et aussy supplier tres
humbl' à V re Exce ne permectre que pour mon absence
icelle laisse de me faire 1'honneur et mercede, que mes
bons services ont mérité. De Vre Exee etc. Gr. de E. Billy.
A. Son Exw-

Eæcellentissirne Duæ. Tot beneficijs, per V. E. providentiam, fortitudinem, vigilantiam, nos circumvallat benïgnissimus Deus, ut ea omnia commemorare neque possibile sit neque literarum ratio patiatur. Quis enim tam
subitam omnium rerum mutationem speraret? Quis expectaret provincias Belgiae omnes deperditas et plane desperatas, tam cito posse recuperari et, unde exciderant, suae
saluti restitui? Tametsi enim qui V. E. Germanïca et
alia gesta norunt minus admirantur, nemo tamen est qui
non fateri debeat opus esse plnsquam humanum ac rarae
divinaeque virtutis. In Erisia vero res etiarn felicissime
ceciderunt, nam ad nominis V. E. tremorem Ds de Eobles,
vere strenuus et illustris miles ac prudentissimus moderator , post frequentes et admirandas de Goeusiis reportatas
victorias, omnes nunc, quasi pugnante nobiscum Deo, dispersit, fudit, profiigavit, et simul eodem tempore oppida
ab illis occupata cum summa omnium letitia recepit, unde
immortali gloria dignum omnes virum suspicimus, et pro
Gubernatore perpetuo (quod utinam contingat!) summis
votis exoptamus; et nunc ecce in manu V. E. omnes sumus, coram Deo et hominibus morti obnoxii, et quid
dicamus aut quem defensionis colorem pretendamus vere
non habemus, tamtummodo in S. M. et V. E. nativa
mansuetudine vitae fiduciam collocamus, sperantes quod,
sicut patriarcha Joseph et rex David, potius ex dementia
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quam ex vindicandi potestate (quae semper apud vos manet), laudein coram Deo V. Ex. malet promereri; etenim
neque magnum neque difficile S. M*i aut V. Ex. fuerit
homines miserrimos , nudos, timore jam emortuos, vindicare. Ceterum quod tanta mnltitudo per vos vivat, emendetur, et ad salutem suam dirigatur, hoc demum (uti
novit V. E.) vere magnificum, arduum, regium, divinum
est, quo patrem nostrum celestem imitamur. Qnalescunque
enim, Illustre D^e Gubernator, jam simus, popnlus tamen
S. M. existimus, quibus, uti confidimus, si pepercerit, in
viscera sua misericordiam ostendet. Dnus Jesus Deus Opt.
Max. V. E. diu nobis servet incolumem. Datum Leovardiae 28 Novembris a° 1572.
V. E. humilis servitor, Cunerus Petri,
Illustro Exc°. Gubernatori
Episcopus Leovards. indignus.
nostro Duci Albano.

Monsgr. La l re de V r e Ex c e du xxij de Novembre m'at
esté donnée à eest instant; et comme je m'asseure que
icelle aurat desia entendu par Ie S r Debbinga, porteur de
mes precedentes, Fheureuse grace qu'il at pleu à Dieu
nous donner en ce quartier, je ne doubte que V r e Exce
ferat retarder les gens de guerre, ordonnez pour venir icy,
là où il n'y a plus personne quy ne crie: misericorde! — à
laquelle je les &j receu, moyennant Ie bon plaisir de Sa
M*é et V r e Exoe, ayant mis en chne des villes trois eens
Wallons; avec lesquels ils sont assez chargez, veu Ie peu
d'habitans quy sont demourez en icelles.
J'ay envoiez les trois compies d'Allemans par les villaiges, au pourchasse d'aulcuns des ennemys qui se pensent
cacher dedens Ie pays; V r e Exce me cornmanderat (s'yl luy
plaist) sy je les doibs casser ou non.
Quant au gentilhe prisonnier, avec lequel V r e Exce desiII. N. B.
3âL-
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reroit retirer des mains des ennemys Ie S* de Quade»
rebbe, il ne me sernble de sy grande quaîité, que pour
lny il Ie voullussent rendre; mais je tiens Ie Si' de Batenbourgh, vassal du Duc de Clevess quy m'offre assez bonne
ranson, laquelle, s'yl plaist à V re Exce, je tiens qu'il rendront led. de Quaderebbe pour luy, et aultres s'yl les ont.
Le nombre des prisonniers s'augmentent tellement de
jour à aultre en ce chasteaa, qu'il surpassent la force de
la garde ordinaire; à raison de quoy je suis esté d'advis
leur consigner prison en la ville, pendant que V*e Ex ce
ordonnerat aultre chose, veu que les forteresses avec lesquelles Sa M*e' conserve son pays, ne doibvent (saulve
treshumble correction) se mectre en tel hazardt, ny estre sy
ordinairement frequentées par toute sorte de gens qu'il
conoient y entrer, pour 1'administration de leur jugement,
et nng monde de parens qui viennent tousjours les visiter,
avecq ung seul billet pour le portier du procureur gen1.
Quy est 1'endroict où je prieray le Créateur, etc. De
Leuwarden, ce dernier de Novembre, 1572.
G. de E. Billy.

Deurl Hoochgeb. Furst, Gen. H%

Alsoe, naer onse laeste schrijven, den Heer van Billy
(Godt heb loff!) van weghen Zijne M* die steden Sneeck,
Fraeneker, ende Boîswaerdt, die in dese landen hadden
gerebelleert, heeft innegenomen 3 ende daerinne, mitsgaders oock op eenyghe andere plaetzen, daer Syne E. bevonden heeft de nootsaeckelickheyt te vereysschen s garnisoen gelecht. Sulcx dat, alle de saecken van troublen in
desen lande alsoo in stilte gebracht zijnde, wy verhopen
deselve alsnu voirts, mitte hulpe van Godt almachtich,
wel te sullen blyven, ende gehouden te worden alleen
mitten garnisoen van den He van Billy voors. Dan soo
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wy eevenwel vorstaen uyte brieven, by uwe F. D. aen
den He van Billy geschreven, in date den xxven der
naest verledener maent, dat herwaerts aenkomen twaleff
vendelen knechten, tot assistentie van den He van Billy,
eertijts by ons versocht, omme te helpen reduceren die
steden ende plaetzen deses landts, die hebben gerebelleert,
ende d'selve reductie by den voors. Hre van Billy nu
(loff zy Godt!) als vooren al is gedaen, Soe versoucken
wy oitmoedelicken, dat uwe F„ D. believen will de voors.
twaeleff vendelen knechten terugge te roepen, ende hen
bevel te gheven van in dese landen nyet te komen, ende
die zelve elders t'employeren, daer Uwe F. G. bevynden
sal te behoiren, soo wy die nu tot assistentie ende reductie als voiren niet van noden en sullen hebben, ende hen
oock daer te boven seer lastich ende moeyelicken sal wesen in deze landen te komen ende wederomme daer uyt
geraecken, soo dit landt 5 besonder des winters ende by
tyde van doyen, een heel onbequaem landt is voir den
reysenden man, als meestendeel al gebroocken landt sijnde;
is oick de provande, die alhier te lande is, seer sober
ende weynich, Ende schrijft den H> van Billy jegenwoordichlicken aen de Gapen van de voors. twaeleff vendelen
knechten, mit versoeck dat sy willen blyven ter plaetsen
daer sy sijn, ter tijt toe sy ander bescheyt van uwe F, D.
sullen hebben ontfangen.
Ende soo den He van Billy verclaerdt, dat Syne M> stercte
deeser stede Leeuwairden grotelycken gecrenckt wordt,
emmers daerop al nyet sqncler groote vreese te logeren
en is, doer de menicbfuldighe gevangenen, die aldair uyt
desen gehelen lande worden gebracht, heeft dens. He van
Billy ons belast een andere bequaeme plaetse, tot een gevangenhuys dienstich» binnen deser stede Leeuwarden te
soecken; ende alhoewel aldaer gheen plaetsen ofte huysen daertoe dienstich en sijn, ende voor de handt daertoe
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niet lichtelicken bequaem gemaect konen worden, vermidtz
dat men in desen couden tijt, in steen ende calck niet
bouwen en kan, hebben nochtans daertoe by provisie
seecker huys gevonden ende tzelve, voer zoe veele moegelycken is, daertoe gereet doen maecken. Versoeckende
oitmoedelicken, dat Uwe Excie believen wil, tselve voor
goet aen te sien, ende die van financiën ende reeckeninghe t'ordonneren ende te bevelen in reeckeninge te passeren die penn., die daertoe gedeburseert zijn ende alsnoch
sullen worden gedeburseert, ende tgeene diesaengaende
by den rentm1' genl van S. Mt van desen lande in reeckenïughe sal worden gebracht,
Soo oick de He van Billy, mit eenyghe souldaeten, de
Mts huysen van Leeuw. Harl. ende Stav. versterct heeft
boven d'ordinnaris souldaeten opte selve huysen leggende,
ende aen ons versocht heeft middele te vynden, daermede
men die selve soude onderhouden ofte anderssins uwe F . D.
daervan adverteren ; soe eest, dat wy in alder reverentie
versoecken (hoewel dese saecke ons niet en conoerneert),
dat uwe F. D. believe daerinne sulcke ordre te stellen als
die selve bevynden sal te behoiren, ten eynde dzelve souldaten uyten comptoire van Z. M', gelijck de Duytsche
souldaten te voiren, ofte anderssins onderhouden mochten
worden. Hebben nochtans wyluyden middeler tijt by provisie, overmidtz de jegenwoordige nootsaeckelicheyt, opten
floreenrenthe van 't geheel landt seeckeren ommeslach doen
doen tot onderholdinghe van de souldaeten voors,
Voortz alsoe de Heere van Billy, nae de reductie van
de voors. dry e steden, swaricheyt bevonden heeft in de
naevolgende punten s te weten: off die goederen by den
rebellen van de goede luyden gerooft ende genoemen ende
in de steden Sneeck, Franeker, ende Bolswaerdt gebracht,
ende nu aldaer noch bevonden, wederomme sullen worden
gerestitueert den eygenaers van dyen ofte niet, ende hoe
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men daermede handelen sal. Item, off alle der personen
goederen s te weten: soewel van den goeden als van den
quaederij ïn de voors. steden wesende, indifferentlicken sullen worden geannoteert ende geinventarizeert oft niet. Off
men oock d'oude weth der voors. steden sal continueren ,
off nyet. Ende off men de Duytsclie souldaeten. hier te
lande aengenomen, sal casseren off nyet» — Is den He van
Billy voors. daerop de resolutie van uwe F . D. verwachtende, omme 't believen van deselve daerinne te volcomen.
Deurl. Hoochgeb. Furst, enz, Geschr. tot Leeuwairden,
den vierden Decembris a° xvc tweëntzeventich. Uwe F .
D. goetw6 dien11- die Presid' ende Rhaden,

Onsen lieven, besunderen Presid1 ende Raeden
des Coninoæ, in Vrieslandt.
Lieve, besundere, Wy hebben ontfangen uwen brief van
den iiijen dach deses jegenwoerdigen maents, ende by
dens. seer gheerne verstaen die continuatie van den goeden
voertganck der saecken aldaer in Vrieslandt, ons versekerende dat ghy, met de hulpe Godts ende uwe goedt
debvoir, die dingen alsoe sult onderhouden; op wellick
vertrouwen wy wederboeden hebben het crijchsvolck, hetwellick alreede derwaerts treckende was, Ende aengaende
een bequaeme plaetse binnen de stadt Leeuwaerden, tot
bewaerenisse der gevangenen, overmits hoere menichvuldicheyt, toe te rusten s de He van Billy heeft ons tselve
hier bevoerens oyck verwitticht; ende hebben hem daerop
geantwoerd, dat men de gevanghenisse sou de ledich maecken met executie der gevangenen, sonder langhe opholdinge
ende accumulatie derselven, gelijck noch onze meyninge is,
dat gescliiê; opdat onnoodich sye die costen te doen der
toerustinglie van het voors» gevangenhuys ; ende soe veer
ymmers nyet doenlyck, die toerustinge der voors, gevanc-
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kenisse te excuseren, dat men de costen daertoe noodich t
vinde op eenige amenden ofte ander extraordinaris expediënt, sonder cost van S. M>s wel wetende dat Derselver
rentm1' gen. aldaer anderssins meer belast ende beswaert
is3 dan hy wel draegen kan. Boe veel aengaet den knechten opten huysen van Leuw, Uarl. ende Stav., ghy sult ons
overschrijven 't getal derselver verstercten knechten op
elck huys, om daernae geordineert te worden, soe men
bevinden sal te behoeren. Âengaende die goederen by den
rebellen gerooft, aengesien dat die voors. steden hen van
selffs wederomme gestelt hebben in de gehoersaemheyt
van S. M* ende nyet met gewalt erovert sijn, wil onses
erachtens recht ende billick sijn, dat sullick goedt den
eygenaeren gerestitueert wordde, doch dat sy te voerens genochsaem bewysen die selve goederen hen toe te
hoiren. Belangende die annotatie ende inventarisatie aller
goeder in de voirs. drye steden 5 saî men sullicx bis tot
andere ordinantie aenstaen laeten* — Soeveel betreft, oft
men d' oude wetten der voirs. steden sal continueren oft
nyet, indien dieselve wetten sijn van goede ende Catholycke
lnyden, sal men denselven moegen continueren; indien
nyet, andere goede ende Catholycke ende tot S. M> geaffectioneer.de personen daerinne stellen, nemende ende
dragende seer scherp ende vlietich insien, dat sullicx alsoe
geschie. — Ende belangende de afdanckinge der Duytscher soldaeten, aldaer te lande aengenomen, wy hebben
alreede hier bevoerens den He van Billy geschreven, indien
sijns vermoedens de voirs» knechten aldaer nyet meer noodich sijn, dat men deselve soude afdancken 5 waernae men
alsnoch sich sal hebben te regeeren. Lieve besundere, God
sye met n ! Geschreven te Nymmegen, den xjen dach Decembris, 1572.
(Alva,)
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KERKE-BOEK VAN WTRDUM,
VAN 1555—1620, BLADZ. 20.
BESLISSING VAN DEN COMMISSARIS-GENERAAL VAN 008»
TERGOO , WAARBIJ AAN JOÜ JOXJSMA BE VIOARIE
TE WIEDUM WORDT TOEGEWEZEN, MITS
HIJ DEZELVE DOOR EEN GESCHIKT
KAPELLAAN LATE BEDIENEN.
GEGEVEN TB LEÉTJWAKDBN, DEN 18 JULIJ 1525.

Medugüde-eld en vertaald, met bijvoeging van enkele aanmerkingen, düut
liet Lid des Geuootschaps Mr' W. W. BTJMA. December 1858,

COPIÂ.
An causa quæ vertitur inter Dom: Thamonem, Capellanu*
vicariæ in Wirdu, parte ex altera et inter Nobilem capitaneif Jou Jeusma parte ex altera, ratïone capellanat5 Vicariæ in Wirdum, administrationis receptionis et sublevationis fructurf emolumentorn et obventionum dictæ vicariæs
coram nobis Dno Magno Bartoldi, Ecclesiæ S*i Martini in
Doccum ppetuo Vicario s nee non toti9 Ostergoë Comiss0.
generali jipetuo; Allegatioif9 et causæ meritis sumarie et
de piano auditis, visis et reuocationib9 et inhibitionib9 Dno
Thamoni factis de servitio dictæ vicariæ non ampli* subeundo, constitutis de fructuum conductione et precij uenua-
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datione pro Jou Jousma et Adriano de Dorpen exolutis
pro ano vigesimo quinto; Nos igitur pro tribunali sedentes, Deum et justitiam præ oculïs habentes; peritorum
consilio pri9 habito, Dei et beatæ Mariæ Virginis nominibus inuocatis, parte actrice pro sentiâ instante, altera verö
parte reâ absente, cui9 absentia Dei presentiâ suppleatur,
dicim9, pronuntianr9 et decernim5, his scriptis, qua ten9
dict9 reus Dom5 Thamo relaxat, dimittat et relinquat ser~
uitium fruct9 et redit5 dictæ vicariæ ad voluntatem Actoris, Insuper adiudicam9 dicto Actori possessionem fructuum et obventionum dictæ vicariæ; Dumodo tamen per
idoneum capellanu dictæ vicariæ faciat inserviri comoditati de Wirdum aptum et sufficientem. Mandando deniq^
dicto reo Dno Thamoni sub suspencionis ab officio poenâ,
ne ipse aut ali9 ei9 nomine ampli9 de fructib9 aut obuetionibus d"tæ vicariæ se ïntromïttat sine consensu d"ti Actoris
aut nostrâ licentiâ speciaK: lecta, lata et publicata est hæc
sententia in aula Mag~ri Petri pjaetui Vicarij sancti Viti
Leovard": anno vigesimo quinto die vero Mensis Julij decimo octavo, Nostro sub signeto solito et consueto; expensis hinc inde iustis rationibus animum nostru" ad hoc
moue~tib5' co~pensatis; Datu" utsupra: Subscripserat Magn9
ITtolei cum solitis characterib et signis, etc.
VERTALING.
In de zaak, die aanhangig is tusschen Heer Tamme,
Kapellaan van de Vicarie te Wirdum, ter eenre zijde, en
tusschen den Edelen Hoofdeling Jou Jousma ter andere
zijde, wegens het Kapellaanschap van de Vicarie te Wirdum, het beheer, den ontvang en de heffing der vruchten,
toevallige voordeelen en opkomsten van genoemde Vicarie,
voor ons Heer Magnus Bartelds, vaste Vicarius van de
Kerk van S* Marten te Dockum, en vaste Algemeene
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Commissaris van geheel Oostergoo, — Summierlijk en eenvoudiglijk gehoord het aangevoerde en de verdiensten van
de zaak; — Gezien ook de herroepingen en verbiedingen
aan Heer Tamme gedaan, om zich de bediening van genoemde Vicarie niet langer te onderwinden; Het vastgestelde over de huur der vruchten en den verkoop van den
prijs voor Jou Jousma en Adrianus van Dorp betaald
zijnde voor het jaar vijf en twintig;
Wij derhalve op den regterstoel gezeten, God en de
geregtigheid voor oogen houdende, vooraf ingenomen hebbende den raad van deskundigen, de namen van God en
van de zalige maagd Maria ingeroepen hebbende, de
eischende partij aanwezig zijnde om vonnis te aanhooren,
maar de andere, gedaagde, partij afwezig zijnde, welker
afwezigheid door Gods tegenwoordigheid worde aangevuld.
Zeggen, spreken uit en beslissen door dit geschrift, dat
genoemde gedaagde Heer Tamme, loslate, late varen en
verlate de bediening, de vruchten en opkomsten van gezegde Vicarie, ter wille van den Eiscber.
Bovendien wijzen wij toe aan den gezegden Eischer het
bezit van de vruchten en opkomsten van de genoemde
Vicarie, mits hij evenwel de gezegde Vicarie doe bedienen door een bekwaam Capellaan, geschikt en genoegzaam voor het nut (1) van Wirdum.
Bevelende eindelijk aan genoemden gedaagde Heer Tamme,
op straffe van schorsing in zijne bediening, dat noch hij,
noch iemand namens hem, zich langer met de vruchten
of opkomsten van de genoemde Vicarie bemoeije, zonder
toestemming van den eischer of ons bijzonder verlof.
Dit vonnis is gelezen, gegeven, en openbaar gemaakt
in de voorzaal van Meester Pieter, vaste Vicarius van
(1) Of van de Gemeente van "Wirdum, indien men soms communitati
in stede van commoditati moest lezen.
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S* Vitus te Leeuwarden, in het jaar vijf en twintig, op
den achttienden dag der maand Juiij, onder ons gewoon
en gebruikelijk signet»
De kosten wederzijds, om regtvaardige ons gemoed
daartoe porrende redenen, vergelijkende.
Gegeven als boven»
(Onderteekend had) Magnus Bartolei, met zijne gewone
streeken en teekenen, enz.
AANTEEKENINGEN.
Heer Tamme. Deze, die uit dit stuk blijkt Kapellaan
van de Vicarie te Wirdum te zijn geweest, is ons overigens onbekend gebleven.
Vicarie te Wirdum. Te Wirdum was, blijkens het Beneficiaal Boek van Friesland, behalve de Pastorie, ook eene

Vicariet waarop, blijkens dit stuk, het Wirdumer geslacht
Jouwsma regt had j voorts eene Prébende, waarmede het
Wirdumer geslacht Unia in betrekking stond, nog een
Sacriste of vierde Priesterschap, en eindelijk nog eene Prebende, die aan het Wirdumer geslacht Oenema behoorde.
Volgens den Aanbreng van 1511 was de bezitting der
Vicarie, die de Vicaris zelf gebruikte, groot 19 koegang,
getaxeerd op eene toenmalige huurwaarde van 12 goudgulden o£ floreen en 6 stuiver.
Jou Jousma. Volgens het Stamboek, 1, 235 , was deze
een zoon van Oene Jouwsma, en van Lisk Harinxma thoe
Heeg. Hij, Jou, huwde a. Eelk van Ockinga, b. Marij
Tjaerdas van Rmsumageest, bewoonde Jouwsma-State te
Wirdum, en overleed in 1541.
Vooraf ingenomen hebbende den raad van deskundigen. Het

bij de Burgerlijke Nederregters in Friesland tot in het
begin dezer eeuw bestaan hebbende gebruik, om, eer zij
vonnis gaven, een regtsgeleerden te raadplegen, schijnt
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dus, in 1525, ook bij den Geestelijken Regter in zwang te
zijn geweest.
Magnus Bartelds, Volgens de O. en Gest. v. Friesl., I ,
404 s werd de aan Martinus toegewijde Parochie-Kerk te
Dockum door twee Vicarissen waargenomen. Magnus zal
dus een van deze twee zijn geweest. Elders kwam hij ons
niet voor.
Agemeene Commissaris van Oostergoo. Dit was Magnus
voorzeker van wege den Bisschop van Utrecht.
Adrianus van Dorp. Op den 21 April 1539 klaagden
de Staten van Friesland, dat onder anderen » die zoone
» van Adriaen van den Dorpe, op zijn Vicarie te Wijrdum,
» dair oeck cura aen is
nyet en resideert." Zie
Charterb., I I , 732. Hieruit blijkt, dat aan deze Vicarie
ook cura animarum, zielenzorg was verknocht. Die zoon
schijnt dus aan zijn vader te zijn opgevolgd in die Vicarie.
Meester Pieter komt als tweede Pastoor van Oldehove,
onder wiens bezit de van Papinga afkomstige goederen
behoorden, voor Bene/. Boek, p, 60»
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FRIESLAND,
UIT DE NALATENSCHAP VAN WIJLEN

J . VAM L E E Ü W E I ,
(Uitgegeven door Mr. J. DIRKS.)
(Verwig van De vrije Fries, VIII, bh. 336.)

VI.
ORDONNANTIE VAN HET HOP VAN FRIESLAND AAN DEN
RENTEMEESTER GENERAAL B. VAN LOO, TOT BETALING VAN VACATIEGELDEN AAN HESSEL VAN ATSMA,
PRESIDENT VAN HET HOP , ONDERTEEKEND
DOOR DEN GRIFFIER HOBBJE BAERDT, MET
DE QUITANTIE VAN H, VAN ATSMA ,
20 EN 21 MAART 1587.

-tleer .Rentmeester Generael van Vrieslant Boudewyn
van Loo, t hoff van Vrieslant ordonneren u te betalen
an D. Hessel Aysma president van de selve Hove de
summe van sesthien gulden ende sestien stuyvers van acht
dagen vacaties (1) by de selve tot dienst van de Lande te
(1) Het vacatiegeld was dus voor een President van het Hof van
Friesland in 1587 ƒ 2.10 of twoo en veertig stuivers per dag! Een der
vele bewijzen, hoe de geldswaarde, dien tijd met den tegonwoordigeu
vergeleken, is veranderd.
(J. D.j
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Franeker gedaen deur commissie van den hove, die u by
u eerste rekenïnge mits overbrengende dese gepasseert sullen worden.
Actum den xx martii 1587.
H. BAERDT.

lek ondergeschreven bekenne d bovengeschr. somma van
sesthien gl, XVI st. ter causa hier boven verhaelt, wuit
handen van den Rentemeester deur zijnen Clercq ontfangen
te hebben. Actum den 21sten Martii A°. 1587.
H . AYSMA,

1587. 3, 21.

Hessel van Aysma was de zoon van Schelte van Aysma
of Schelte van Lauta en Tjets van Aesgema. — Hij
trouwde I. Taeck van Mockema, Wede van Lieuwe Beyma; II. Catharina van Aesgema, Wede Eienck van Gratinga.
Hij was een man van geleerdheid en veel verstand.
Suffridus Petrus noemt hem zijn gemeenzamen vriend. De
geschiedschrijvers vermelden, dat hem de zorg der correctie
van het Martena Landboek was aanbevolen, en sommigen,
dat hij het ook vervolgd zou hebben, maar later is dit
ook betwijfeld geworden. Te Water prijst hem hoog, als
een man van bekwaamheid en schrander doorzigt. —
Daar hij tot de verbondene Edelen behoorde, moest hij
Friesland verlaten, en zijne goederen werden verbeurd verklaard, Hij ging naar Emden, om geld en krijgsvolk te
verzamelen. — Zijne voorzigtigheid en standvastig karakter blonken uit in de onderhandelingen met Eennenberg,
over de burgerwacht te Bolsward.
In 1577 keerde hij terug, en werd dadelijk afgevaardigde naar de Staten Generaal. — Nadat in 1578 de
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Spaansche Saden van het Hof waren afgezet, koos men
hem tot Voorzitter» In 1581, toen de Prins van Oranje
die benoeming goedkeurde, nam hij dien post op zich. Intusschen was hij als Gezant naar Antwerpen gezonden, om
te onderhandelen over het Keulsche vredestractaat en over
de vrijheid van godsdienst. Hij nam vol ijver 's lands belangen waar, waarvan bijzonder ten blijke verstrekt een
aantal eigenhandige brieven van hem, aan Gedeputeerde
Staten geschreven, en in het Archief van Friesland bewaard gebleven.
Bij zijnen moed en standvastigheid bezat hij een zeer
welsprekend talent, zoodat hij zelfs tegenover Rennenberg
eene taal voerde , die dezen, anders ook niet onbespraakt,
tot een verlegen stilzwijgen bragt. —- Als President ijverde
hij zeer voor 's Hofs gezag, weerstond allen inbreuk daarop,
en verlangde dat het burgerlijk bewind } toen aan hetzelve
ontnomen, weder met het regterlijke zou vereenigd worden» Maar de Gedeputeerden en Duco van Martena verzetten zich hiertegen. Aysma hield echter zijn streng zoo
vast, dat de Gedep. en de Stadhouder hem wilden afzetten , hetwelk echter toen niet is gebeurd. Intusschen
had zijn ijver eene zee van twisten verwekt tusschen die
beide collegiën, waarmede de Kegisters van Staat zijn
opgevuld.
Na den noodlottigen dood van Willem I werd hij met
Jelger van Feytsma naar Frankrijk gezonden, om den
Koning het bestuur der Nederlanden aan te bieden. In
Sprokkelmaand 1586 was hij als Gezant te Londen, om
namens de Staten Generaal over het verleenen van bescherming en het zenden van een persoon, die de regering
op zich zoude nemen, waartoe Leycester bestemd werd,
te onderhandelen. Wybrand van Ayïva en Dominicus van
Postella waren ook daar als Volmagten van Oostergoo,
maar Aysma was de pen van het kompas (zegt Hooft),
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waarop de handel draaide. •— Deze nu viei in groote
verdenking van te veel den Engelschen genegen te zijn;
daartoe gaf sterken grond eene ontdekte geheime briefwisseling met Posîella, voorstander van Koningin Elisabeth 5 een man van ergerlijken wandel en bloedvijand van
de Staten, die hem het Procureur-Generaals-ambt hadden
ontzegd. — Reidt schildert Aysma zwart af, en Hooft
deelt dit gevoelen. Te Water is wat milder in zijn oordeel,
en ook naar mijn inzien billijker: want hij was niet onervaren , ligtgeloovig en kleinmoedig, zoo als de eersten
zeggen; dit wederspreken zijne daden. — Maar was hij
niet hooghartig, hoogmoedig, bij tegenstand halstarrig? -—
Een magtig Hofs-President op den aristocratischen zetel!
Hij werd geweerd uit den Raad van State, gevangen en
in zijn huis bewaakt 5 zijne papieren verzegeld, eindelijk
van al zijne ambten ontzet, en het algemeen moest dus
niet twijfelen , of hij had 's lands belang aan zijne eerzucht
opgeofferd ; maar ik geloof het niet.
Wat hem na dien tijd is overgekomen} weten de historieschrijvers niet, en mijne nasporingen waren tot nog
toe vruchteloos, ook naar zijn geboorte- en sterfjaar(2).
Zijne zuster, Jel van Lauta, die in 1562 stierf, is getrouwd geweest met den verdienstelijken Groslick van Hiddema. Te Wier kon men zijn grafschrift lezen.
Hobbe Baerdt of van Baerdt was de zoon van Syoerd.
Hij had een broeder, Rienck, die getrouwd is geweest met
Rixt Douma. — In 1580 was Hobbe gecommitteerd uit
de Staten met Foppe van Grrovestins, om met de kloos»
terlingen te transigeren over de cessie der goederen, behoorende aan het Karmeîiter klooster te IJlst. In 1582
Secretaris en ook daarna Burgemeester van Harlingen, is
(2) Vergelijk deze levensschets van Ilessel vftn Aysma met die bij
van der Aa, Biographisch Woordenboek dei' Nederlanden, I, blz. 460—462,
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hij in commissie naar Braband tot den Prins van Oranje
gezonden. — In 1584 heeft hij als Gedeputeerde Staat
mede geformeerd en geteekend de acte van afzwering van
den Koning van Spanje. — In 1585 is hij, in plaats
van Baudimont, Griffier van het Hof geworden. Hij stierf
den 9 Junij 1591 te Marssum, en is aldaar in de kerk
begraven. — Zijne vrouw was Jeltje Swijns, dochter van
Hessel, bij wie hij een zoon had, Dirk, die in 1601
Grietman van Haskerland was (3).
J. v. L.

(3) Vergelijk v. d. Aa, t. a. p., II, blz. 24,
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