Stadhouder, grietman en predikant.
(Een conflict tusschen Kerk en Staat in Friesland. 1741 ')
door
Prof. dr. L. KNAPPERT.

In het rustige buitenleven van ds. Johannes Cornelis
Wiersma, gereformeerd predikant te Jelsum onder de
synode van Friesland, had ééns eene gebeurtenis plaats,
die, noch voor de wereldgeschiedenis, noch zelfs voor die
des vaderlands van beteekenis, hemzelven zóó gewichtig
scheen, dat hij er tot in zijnen hoogen ouderdom met trots
en welgevallen aan terugdacht. Voor eene korte poos
bracht zij hem uit de vergetelheid van zijn kleine dorp
tot eenige bekendheid en in aanraking met enkele hooggeplaatsten van zijn gewest, ja met den Stadhouder zelven,
deed hem eene rol spelen in een ook buiten de Friesche
grenzen gerucht makend kerkelijk proces en om de trouw
aan zijne beginselen eenige smaadheid lijden. Hoe natuurlijk en hoe menschelijk dan, dat dit toch onbelangrijk
gebeuren in zijne oogen groote afmeting aannam en hij
het der moeite waard achtte zijne bevindingen op 't papier
te brengen. Gelukkig, dàt hij het deed! Zijn relaas is,
het is waar, zeker niet zonder naïeve zelfingenomenheid,
maar zóó eenvoudig en onopgesmukt, het teekent zoo duidelijk menschen en toestanden in dit „conflict tusschen
Kerk en Staat" en heeft zulk eene prettige, lokale kleur,
dat wij het onder de documenten voor de geschiedenis
van een vroeger menschengeslacht toch ook weer niet
') Voordracht gehouden op het „Friesch Genootschap" te
Leeuwarden, 13 Januari 1916.
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zouden willen missen. Ook in het leven der vaderen
mogen wij den dag der kleine dingen niet verachten; zoo
volgen wij dan, al lezende wat zijne keurige hand opteekende, den Jelsumer predikant op het hoogtepunt van
zijn bestaan. *)
') J. C. Wiersma, Opregt en naukeurig verhaal van tgeene
is voorgevallen op die berugte Synode gehouden te Bo/swa/d
des jaars 1741. Handschrift, in perkament gebonden, 4°, met
keurige hand geschreven, 166 bladzijden. Uit de nalatenschap
van dr. M. A. Swalue, kleinzoon des auteurs, kwam het in 1872
aan mevrouw Gesina Swalue, weduwe van den heer J. F. de
Haan, in 1892 aan mejuff. Gesina Prakken te Gorredijk, van wie
ik het, door bemiddeling van dr. S. Cuperus toen nog te Huins,
ter leen ontving. Hem betuig ik voor zijne vriendelijkheid hartelijken dank. Het was de heer Cuperus, die in de Vrije Fries
deel XXIII onder den titel „Het leven in eenFriesch predikantsgezin uit de 18e eeuw", eene aangenaam geschreven studie wijdde
aan den opsteller van het „Opregt verhaal". Hij putte daartoe
uit twee huishoudboekjes van dominee Wiersma, ook in het bezit
van mejuffrouw Prakken en ik neem uit zijn artikel, waarheen
ik voor 't overige met ingenomenheid verwijs, enkele biografische
data over. Wiersma dan werd in 1702 te Leeuwarden geboren,
diende, gelijk vroeger zijn vader en later een zijner broeders,
een poos in het leger, ging in 1723 te Franeker theologie studeeren, om in 1727 de bediening te aanvaarden te Wier, onder
de classis Leeuwarden. In 1738 kwam hij naar Jelsum in dezelfde
classe, stond daar tot 1792 en ging toen als emeritus te Leeuwarden wonen, waar hij in 1795. in den gezegenden ouderdom
van drie en negentig jaren, overleed. Het leven had van zijne
krachten niet veel geëischt. Slechts dat hij vroeg zijne vrouw,
Alida Hovinga van Buitenpost, verloor, die hem twee dochters
naliet, Catharina, gehuwd met den heer Swalue en Johanna
Christina, die met den heer Posthumus trouwde, te Dockum
woonde en in haar eerste kraambed, gelijk zoovele harer toenmalige zusteren, droevig overleed. Hij, de vader, huisde voor en
na in de pastorie te Jelsum, door zijnen biograaf geschetst als
nauwgezet in zijnen arbeid, wat nuchter en kleingeestig, maar
degelijk en betrouwbaar, meer schrifgeleerde dan profeet, ijverig
tuinier en veehouder, een man, „zonder veel horizont of talent",
maar in zijn kleinen kring op zijne plaats.
De vraag dient te worden gedaan, of het relaas betrouwbaar
is? Hieromtrent deelt de auteur aan 't einde van zijn geschrift
mede, wat, het is waar, niet bemoedigend klinkt. Hij schrijft:
„Denk egter niet, geagte leser, dat alles in die ontmoetingen,
voorvallen, conversatiën en samensprekingen so net en correct
a verbo ad verbum is ter neer gestelt. Dat was niet doenlijk,
althans niet voor mij. Maar de sin, t oogmerk, 't principale, so
als dat 't een uit 't ander noodzakelijk vloeijde en so had moeten
sijn, is in agt genomen en dat volgens de licentie, die een histo-

Wumkes.nl

In het jaar 1740 ontstond er in Friesland eenige beroering door het optreden der gereformeerde kerk tegen de
doopsgezinden, die onder verdenking lagen van socinianisme, ve.afschuwdste aller ketterijen. Het kwam zelfs
tot sluiting van hunne vermaanhuizen. Zij van hunnen
kant richtten zich tot de Staten met een „Request", waarin
zij om bescherming vroegen, om vrijheid van geweten en
onbelemmerde prediking. De doopsgezinde leeraar van
Harlingen, Johannes Stinstra, was de steller van dit waardig
geschrift, gelijk ook van eene nadere „Deductie", uitvoerig
pleidooi voor godsdienstvrijheid, door het natuurrecht (hier
zijn wij wel midden in de typische ideeën der 18de eeuw),
door het protestantisme en door de wetten van de Republiek en van het gewest gelijkelijk geëischt; welsprekend
beroep op eene tolerantie (ander 18de eeuwsch ideaal), die
immers ook voor den bloei van een land zooveel bevorderlijker is, dan eene nare dwinglandij. Stinstra was zeker
niet de eerste de beste, en hij heeft het wel verdiend, dat
een historicus als wijlen Sepp ons zijne uitvoerige biografie
geschonken heeft. Goed theoloog, behoorde hij meteen tot
de toenmaals vrijzinnigen, gelijk vele doopsgezinden, maar
van eigenlijk socinianisme schijnt hij onbesmet te zijn
gebleven. Kundig literator, heeft hij in de jaren zijner
schorsing o. a. eene vertaling geleverd van Richardson's
rieschrijver heeft, om aan 't geschiedverhaal de behoorlijke form
te geven". Inderdaad, dit klinkt niet bemoedigend. Maar juist
de eerlijkheid van deze 's mans mededeeling brengt tot de overweging, dat wij op den wezenlijken inhoud van zijn stuk staat
kunnen maken. Al de namen en gebeurtenissen, door hem vermeld, zijn te controleeren en komen met het van elders bekende
overeen. Alleen de gesprekken kunnen aan geen controle onderworpen worden. Maar de Stadhouder, geslingerd tusschen zijne
vrijzinnige gevoelens en de vrees om de predikantenpartij te
ontstemmen, is toch wel historisch geteekend. Louter subjectief
is natuurlijk Wiersma's oordeel over de zaak van Stinstra, toch
tegelijk zeer levendig en aannemelijk weergegeven. Vatten wij
alles samen, dan durven wij het relaas ons vertrouwen schenken.
Ik wensch ten slotte hier van mijne dankbaarheid te getuigen
aan den heer dr. S. A. Waller Zeper, commies bij het Rijksarchief
te Leeuwarden, die mij bij mijne onderzoekingen overvloedige
hulp bewees.
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„Clarissa" en „Karel Grandison", zedekundige romans,
welker invloed ook ten onzent groot is geweest en die de
juffrouwen Wolff en Deken later tot een navolgen prikkelen zou, dat een overtreffen geworden is. Oprtchte Fries,
eindelijk, gebruikt hij in zijn taal ook Friesche spreekwijzen
en wil daarvoor gaarne verschooning verzoeken aan Hollanders, die zich daaraan stooten mochten, schoon hij niet
begrijpt, „waarom het gemeene volk in de eene provincie
van Nederland het voorregt zou hebben boven de andere
om der taal de wet te stellen".2)
Dat zulk een man in 't krijt trad voor de bedreigde
vrijheid zijner geloofsgenooten, maakte het geval ruchtbaar
in wijden kring, zoodat professor Daniël Gerdes te Groningen, ook als kerkhistoricus met eere bekend, zich gedrongen gevoelde met kracht tegen den Harlinger leeraar
op te komen. Toen was de noodlottige strijd eerst recht
ontbrand, want Stinstra greep op zijne beurt weder naar
de pen en gaf in Februari 1741 een vijftal predikatiën in
't licht, waarin hij Christus' koningrijk schilderde als vrij
van dwang en zonder den band van formulieren. Een
tweede druk met aanteekeningen voedde het vuur der gewekte verontwaardiging over dit „openlijk voorstaan van
eene alle palen overschrijdende verdraagzaamheid" en classis
Franeker besloot, daar immers het toezicht ook op de
doopsgezinden der publieke kerk was toevertrouwd, Stinstra
bij de synode, die den lsten Juni van dat jaar 1741 te
Bolsward geopend worden zou, aan te klagen als een
versmader van htt leerstuk der Drieëenheid en van de
borgtochtelijke genoegdoening van den Zoon Gods. De
classicale vergadering was niet eenstemmig geweest, eene
minderheid had voorgesteld de zaak van Stinstra over te
laten aan de predikanten en de magistraat van Harlingen
als aan zijne eigenlijke rechters, maar de meerderheid
besloot haren afgevaardigden te gelasten bij de synode er
op aan te dringen, dat deze bij Heeren Gedeputeerden om
') Joh. Stinstra in zijne vertaling van Richardson's Clarissa,
Harl. 1152, I. voorrede blz. ***** 2.
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hunne tusschenkomst zou aanhouden, opdat de auteur der
„Predikatiën" eene nadere verklaring geven en de gemeente
gerust gesteld worden mocht.2)
De synode was samengesteld uit de afgevaardigden der
zes classes (uit ieder twee predikanten en twee ouderlingen); uit de twee Commissarissen-politiek Hessel Douwe
Ernst van Aylva, grietman van Westdongeradeel en Sjuck
Gerrold Juckema van Burmania-Rengers, grietman van
Franekeradeel, beiden van edel Friesch bloed; eindelijk
uit de correspondenten der andere provinciale synoden.
Ziedaar de vergadering, waar ds. Wiersma, afgevaardigde
door cl. Leeuwarden, zijne stem zou laten hooren en zich
verzetten tegen het pogen der politieker, om de zaak Stinstra
niet in behandeling te nemen, aan de magistraat van Harlingen over te laten en aldus het opstekend onweer te
doen afdrijven. Hier eindigt dus onze korte, noodzakelijke
inleiding en beginnen wij ds. Wiersma na te vertellen.
Ook hij vangt aan met enkele woorden vooraf. Geloofd
moet allereerst zijn „Jehova den groten opsiender sijner
kerk, die de grouwelleer van den aartsketter Socinus heeft
afgeweerd". Daarna verhaalt de auteur ons, dat hij, als
lid der synode, al het gebeurde historischer wijze zal verhalen, dingen, die den lezer tot verbazing zullen verstrekken, zeer aanmerkelijke samenspraken, die hij heeft moeten
houden met Z. V. D. en gedeputeerden, waarbij God hem
herte en mond gaf. Hij schreef dit verhaal uit zijne vroegere aanteekeningen op in het jaar 1774. Maar aan wie
zou hij 't toevertrouwen, nu ook zijne tweede dochter dood
') Vergel, mijne Geschiedenis der Neder!. Herv. Kerk II,
95—100. Kühler, Het socinianisme in Nederland blz. 266 zegt:
„Stinstra durfde schrijven: „„Ik erkenne Socinus als een broeder
in Christus."" In het socinianisme was veel, dat hem aantrok . .
maar dit maakte hem nog niet tot sociniaan". KühJer herinnert
dan aan den invloed van Venema's vrijzinnig onderwijs, van
Samuel Clarke's ariaansch subordinatianisme, aan Stinstra's
onverschilligheid voor dogma's, als zij geen practisch nut bezaten — wat hem soms met de socinianen op gemeenschappelijken
bodem bracht. De subordinatianen leerden, dat Christus, de
Logos, wel voorwereldlijk, wel gelijk Gods beeld, maar toch Gode
ondergeschikt was.
'•
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was en hare zonen en zijn ander kindskind te Dockum
nog onmondig waren? Het is zulk een booze tijd, de
dierbaarste leerstukken des geloofs lijden harden aanstoot,
de arminiaansch gezinden steken bij geheele troepen 't
hoofd vrijmoedig op. Wie weet, of ook niet zijne kinderen
met den stroom der ongerechtigheid zullen mededrijven?
Hij besluit het daarom toe te vertrouwen aan neef Brugmans, den professor in Groningen, die hem ook op zijn
ouden dag eene enkele maal had gecureerd, ofschoon hij
eigenlijk natuurkundige en geen medicus was. Vader van
den Leidschen, beroemden hoogleeraar Sebald Justinus
Brugmans, overleed hij in H89, zes jaar dus nog vóór ds.
Wiersma. Van hem is toen het handschrift denkelijk aan
dr. Swalue overgegaan.
De vijf predikatiën, oorzaak der huidige beroering, lagen,
zegt de dominee, op een sociniaanschen droesem en ondermijnden de leer der publieke kerk, maar de stijl, erkent
hij, was vloeiend, fraai en mannelijk, de voorstelling vrijmoedig en stout. Op de vergadering van cl. Leeuwarden,
10 April, werd hij ter synode afgevaardigd metds. Andreas
Potter van Marssum, een vijand der toleranten en de twee
ouderlingen Gerard van Lamminga te Leeuwarden en Cornelis Claassen van Jelsum. De classis gaf hun volle macht
hun uiterste devoir aan te wenden tot het supprimeeren
van het schadelijk boekje. Nu had Willem IV, de stadhouder van Friesland, in 't college van Gedeputeerden, 27
April, eene propositie gedaan en gevraagd, of de heeren
commissarissen politiek op de eerstvolgende synode op
de schadelijke sociniaansche gevoelens en geschriften geene
serieuse attentie moesten maken? Z.H. werd deswege
gelaudeerd en de beide commissarissen Aylva en Rengers
ontvingen last ter synode op de zaak te letten en te brengen ter deliberatie van dit college (van Gedeputeerden)
opdat de ware religie beschermd worden mocht. In geen
geval mochten zij de discussies stremmen.a) Dominee
') . . „daerop naukeurigh reflexie te nemen, daar geensins door
haar hoogh gesagh de handt op te leggen, maar de saake over
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Wiersma was met deze mededeeling verantwoord, want
hij had een extract uit deze resolutie ontvangen van zijnen
vriend, ds. Joh. Arnoldus van Beem te Leeuwarden (die
het volgend jaar overlijden zou), die dat op zijne beurt
dankte aan den secretaris van Gedeputeerden Joh. Saeckma
Wijckel, die „geheel de zake Gods was toegedaan." Begrijpelijkerwijze was de voorwaarde gemaakt, dat hij het stuk
niet gemeen mocht maken. Dat hij het toch deed, is de
oorzaak geworden van veel getwist. Wat den jongen stadhouder aangaat, hij was, weet men, der gereformeerde kerk
van harte toegedaan, zonder den dissenters ongenegen te
zijn. Maar.... hij droomde van hooger staat dan alleen
het stadhouderschap van de drie noordelijke gewesten en
Gelderland en het was niet geraden de nog altijd invloedrijke predikantenpartij voor 't hoofd te stooten.
In Bolsward aangekomen werd de dominee „gebylliateerd"]) bij burgemeester D. Bouma, d. i. bij hem ingekwartierd. Dinsdag 30 Mei opende de praeses, Augustinus
Offringa, de vergadering met een toespraak, waarover ds.
Wiersma zich niet uitlaat, maar waarvan latere beoordeelaars „geene hooge denkbeelden" koesteren. Wel spreekt
hij over den scriba, ds. Gerardus van Velzen van Waaxens,
een man van veel studiale wetenschap, maar daar geen
vuur in zat, van een zachten en timieden aard, bang en
vol menschenvrees. Daarom is hij zeker later naar Harlingen beroepen, smaalt de schrijver, dat „soet Philadelphia",
waar hij als emeritus nog leeft. Zoo deed hij inderdaad
in 't jaar 1774, jaar waarin ds. Wiersma zijn „opregt verhaal" opstelde en zou nog leven tot 13 Juni 1782. Maar
vanwaar deze bitterheid? Van Velzen, een geleerd en
te nemen en te brengen ter deliberatie van dit collegie, ten einde
daarop sodanigh nader te resolveren en concluderen, als tot
bewaringe en bevorderinge van de ware en suivere religie deser
landen, na het voorbeeld van onze voorouderen, verstaan sal
worden te behoren. En sal Extract van desen aan weigedachte
heeren commissarissen tot Informatie worden uytgegeven", Resolut Boek Gedepp. van Fries/and, fol. 140 (van de copie).
') gebilletteerd.
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belezen man, was geen zeloot, maar hij had toch in zijn
„Noodtwendige voorzorg", 1741, partij gekozen vóór de
Staten, die de vrije voortplanting van de ketterij terecht
niet duldden. Was het om zijne vriendschap niet Stinstra?
Of, omdat hij zijn boek over Job had opgedragen aan Van
Aylva en dat over de bekeering van den kamerling van
Candace aan diens gemalin, Bouwina van Burmania?')
Dit laatste is zeer waarschijnlijk, want Van Aylva is Wiersma's béte noire, gelijk blijken zal en reeds nu, in den
aanvang, zegt hij, dat de grietman zich had laten afvaardigen, om zijnen lieveling, Stinstra, tegen het opkomend
onweer te dekken. Daarnaast is plaats voor zoeter herinnering. Woensdag 31 Mei werd hij met zijne huisvrouw
ten synodalen maaltijd genoodigd en door Heeren Commissarissen (die aldus eiken dag eenige gasten bij zich
aan tafet vroegen) met veel distinctie behandeld.
En dan komt zijn groote dag, Donderdag 1 Juni. Men
deed de gewone rondvraag betreffende de scciniáansche
stoutigheden en de correspondent van Stad en Lande, ds.
N. Schmaal las het stuk van prof. Gerdes tegen de vijf
predikatiën voor, door de Groningsche synode overgenomen. Aanstonds verklaarde Aylva, dat hij hier geen verder
onderzoek kon toelaten. Men kon zich, zeide hij (naar
Wiersma's aanteekeningen, die het procesverbaal, waarvan Sepp zich kon bedienen, aanvullen) tegen Stinstra
adresseeren te Harlingen en dan nog bovendien de boeten,
die er toe stonden, genieten. Dat was de knuppel in het
hoenderhok! Een aantal leden verzetten zich heftig tegen
dit doodzwijgen van eene zaak van zóó groot gewicht, en
ook onze ds. Wiersma drong op behandeling aan. Te
vergeefs: de heer van Aylva wist een groot deel der synodale broeders „aan den band te leggen".
Waarom, zoo vraagt de auteur zichzelven af, vertoonde
die heer zich als de patroon van Stinstra? En hij ant') Zij waren 8 Mei 1729 gehuwd. Bauwina (t 24 Januari 1771)
was de dochter van Frans Ëysinga van Burmania en van diens
tweede vrouw Wilhelmina Onno's dr. van Tamminga.
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woordt: „Nadat Aylva de grietenij van Westdongeradeel
verkregen had, toonde hij zich, jong en forsch van aard,
van eene losse en ongebonden levenswijze, jagende, gastieerende, zijnde ook een groot liefhebber van den wijn. Hij
woonde toen op 't slot te Ternaard en, daar hij schulden
maakte, schoot Johannes Schrader, fiscaal van de grietenij
hem geld voor, schikte zich naar zijn humeur, regeerde
daardoor alles en vergaf ook de predikantsplaatsen. Zoo
werd hij het fac-totum en de grietman maar een schaduw.
Als er geld noodig was, om stemmen en stemdragende
plaatsen te koopen, schoten de Harlingsche zoogenaamde
Mennonieten, of liever het gebroedsel van sociniaansch
gezinde geesten, dat geld voor. En mèt het geld zoog de
heer van Aylva ook hunne zielsverderfelijke gronden in.
Zóó werd hij hun Goliath en hoorden zij door hem van
al wat de Staten besloten. Daarom stond hij nu ook
Stinstra in dit uiterst gevaar bij". Aldus Wiersma. Maar
van al dit kwaad is nergens elders eenig bericht te vinden,
alle schrijvers prijzen Van Aylva gelijkelijk als grietman en
curator van de Franeker hoogeschool en noemen hem
ingetogen van gedrag.*) Slechts is het waar, dat hij,
•) Vriemopt, Athenae Frisiacae II, p. XCIX. Sminia, Nieuwe
naamlijst van grietmannen blz. 72 vlgg. Ook Sepp, Joh. Stinstra I 254 vond blijkbaar geen kwaad. Over stemdrageude
plaatsen Boeles, Fri'eslands Hoogeschool, II 236. De invloed
der doopsgezinden, die het geld, voor den aankoop dier stemhebbende hoeven (of van het stuk grond, het hornleger, waarop
het stemgerechtigd huis had gestaan, Fruin, Geschiedenis der
Staatsinstellingen blz. 243 en de literatuur blz 245 vlg.) in elke
grietenij, onder hypothecair verband, voorschoten, werd inderdaad zeer groot. Door met opzeggen van de hypotheken te dreigen
hadden zij de grietmannen geheel in hun macht. In den patriottentijd zouden zij er onbeschroomd gebruik van maken. In 1782
heet het kortweg, dat zij in Friesland domineerden. Reinhart,
baron van Lynden en grietman van Opsterland, schreef in December van dat jaar, dat de Prins van dag tot dag van zijnen
invloed in de grietenijen verloor, waarvoor de mennonieten sterk
werkten door hun geld op te eischen, van wie op dat stuk anders
dachten dan zij. Ulbo Aylva Rengers, grietman van Gaasterland,
moest zijn vierde volmacht bedanken, omdat die prinsgezind was
en hij anders zou vervolgd worden door de doopsgezinden, die
zijne crediteuren waren. Arend Julius Carel de Bere, grietman
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verdraagzaam van aard, gaarne omging met mannen als
prof. Venema en Conradi, een vriend was der doopsgezinden en te Holwerd de verhouding tusschen hen en de
gereformeerden zóó goed deed worden, dat deze laatsten,
bij de verbouwing van eigen kerk, in de vermaning preeken mochten. Hier, vrees ik, is de bron van Wiersma's
lastergeloof.
Na de rumoerige zitting ging hij naar zijne kamer, zette
zich en overpeinsde het gebeurde en besloot den volgenden dag nog eene poging te doen. Hij stelde een stuk
op en las dat zijnen medeafgevaardigden voor, wat dus
het zeggen te niet doet, dat ds. Braunius van Molkwerum
het zou gesteld hebben.1) Den volgenden dag, na het
lezen der notulen, beklaagde ds. Visscher zich, dat de
instructies der dassen, rakende de artikelen der socinianen
niet waren opgenomen, maar de toleranten, „menschen
die van religie en waarheid geen werk maken", keurden
dat goed. „Toen", verhaalt onze schrijver, „sprak ik met
veel bedaardheid den praeses aan en las, te midden der
groote menigte van omstanders (want de synodale zittingen waren openbaar en de Bolswarder kerk kon veel hoorders bergen) mijne propositie voor. Ik stelde daarin vast,
dat nadere deliberatie gewenscht was en dat de officiën
van dit tegenwoordig christelijk synodus niet mochten
worden weggenomen. Ik herinnerde ook aan het mandaat aan H.H. Commissarissen gegeven en verzocht eerbiedig omvraag over deze zaak, opdat niet de hand politice op synodale zaken zou gelegd worden.2) De praeses
van Hemelumer-Oldephaert heette naar de partij der patriotten
overgeloopen om de doopsgezinden, wier schuldenaar hij was.
Maar het schijnt, dat hij ook wel stemde in dronkenschap, zonder te weten op wie of wat. Zie (behalve Colenbrander, Patriottentijd II 249, 367) laatstelijk Gedenkschriften van Van Hardenbroek IV 106, 194, 197 vlgg.
') Sepp. a. w. I 259.
2
) In het later te noemen rapport der beide heeren commissarissen staat over dit optreden: „De praedicant van Jelsum,
J. C. Wiersma seijde, dat hij, gealtereert sijnde, sijn advies op
't papier hadde gesteld, lesende tselve voor, in welk advies, onder
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zweeg. De heer van Aylva zeide: „„Deze dingen komen
hier niet te pas, vaar maar voort domine praeses"". „Ik
sprak toen: „„Dewijl ons verzoek afgeslagen is, protesteer
ik voor God den Richter en deze groote menigte tegen
den inbreuk op het recht der kerk"". Anderen protesteerden met mij. Hierop volgden de afscheidsreden. Die van
den heer van Aylva was laag en laf. Bij 't weggaan moest
hij bij mij passeeren. Ik boog mij voor hem. Doch hij
zag mij aan als een leeuw. Ik werd door velen geprezen
en gedankt en burgemeester Syds Banga van Franeker
(ouderling) vroeg mij mijn stuk te mogen kopieeren. Maar
in mijn logement gegaan en nauwelijks mijn mantel afgelegd hebbende, werd ik door de statenboden E. Rinsma
(alsnog in leven) en R. Apeldoorn bij H H. Commissarissen ontboden. Ik ging met een biddend hart naar de
stadsherberg. Op de bovenachterkamer sprak de correspondent van Utrecht mij nog moed in. Maar hij ging heen
en ik stond bij de groote, breede theetafel bij het venster.
Daar werd de deur met force opengedaan en de beide
heeren stijgden daar binnen en traden naar mij toe als
twee tijgers, met glimmende oogen en gefronselde aangezichten. Ik boog met reverentie. Aylva begon: „„Hoe
komt, datje ons dezen morgen zoo leelijk geïnsulteerd hebt
met jou geschrift?"" En beiden te zamen riepen: „„Je
hebt ons goddeloos geïnsulteerd, wij selle van jou rapport
doen aan 't collegie"". Ik verdedigde mij en zeide, dat
ik de waarheid trachtte voor te staan. Toen riep Aylva
weer: „„Jou! Jou waarheid voorstaan. Fennemaas praatandere passagies, dese liet invloeijen, dat hij van ter zijde gehoort ende naderhant selfs gelesen hadde eene secreete Resolutie, door de E. M. HH. Gedep. aan Ons medegegeven, waarin
Ons geördineert wierde, om alles wat op de synode (rakende
de socinianerij) geoppert wierde sijn gangh te laten gaan en door
Ons hoogh gesagh daar geensints de handt op te leggen, tgeen
wij niet gedaan hadden, hebbende ons meer als eens gevergt of
wij er dan de handt oplagen, en is telkens door Ons geantwoordt, dat wij bleven bij de genomene resolutie, waarop hij,
gelijk de anderen, protesteerde om alles geboekt te hebben",
Resolutieboek van Gedepp. fol. 173.
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jes! Jou nar, je bent een weetniet, een groote nar!""
Ik legde mijn hand op de borst en zeide: „„hic murus
aheneus esto"". Hij: „„Jou met jou latijnsche versie, nou
kan hij niet meer"" Ik: „„Ja, mijnheer, quia nil mali
mini conscius sum. Daarom verblik en verbleek ik voor
niemand"". Toen hij weer; „„Maar wie duivel heeft jou
die resolutie gegeven? Jij ons voorschrijven wat wij doen
moeten. Ik beloof 't jou, ik sel 't brengen ter plaatse
daar 't hoort"". Toen kwam het discours op het boekje.1)
En hij: „„Heb je dat boekje wel eens deeg gelezen?
Weet je wel eens wat sociniaansch is? So wat praatjes
van Fennema overgenomen, omdat die het seit, daarom
seggen jimme 't ook. Jouluy bint een hoop weetnieten,
bloeden, die 't boekje niet eens verstaan"". Ik ging naar
mijn logement, verblijd dat ik verwaardigd was, om der
waarheid wille smaadheid te lijden.2) In mijn logement
gekomen, verzocht ik zoolang met den maaltijd te wachten,
totdat ik een piepje gerookt had en stelde deze gansene
redewisseling op't papier".
Daarna voorkomt onze schrijver zijne lezers met de
vraag: „maar wat beteekent „Fennemaas praatjes?1' En
hij antwoordt: „Fennema was predikant te Leeuwarden,
van singuliere godsvrucht en groote gaven. Hij schreef:
„De verburgentheit des cruices voorgetoond in Job en
vervult in J. C. den zone Gods", een uitnemend boek,
waarin een acumen ingenii doorstraalt. Ik en mijne zusters kleefden dezen weergaloozen man Gods aan met eene
zonderlinge liefde des herten. Maar, groot vijand van
socinianen en arminianen, was hij bij den heer van Aylva
gehaat".3) Dominee Wiersma vertelt nu verder hoe hij
') Stinstra's Vijf predikatiën.

2

) Vergel. Sepp, a. w. I 259 vlg., die naar dit relaas kan worden3 aangevuld.
) Ibertus Fennema, Nic-Boëtius'zoon, geb. te Marssum, 3 jaren
conrector te Leeuwarden, predt. te Oudega, Nijega en Opein.de
Aug. HOI, te Leeuwarden 9 Sept. 1703, emeritus 1744, overl.
1750, oud 81 jaren. Zijne overige geschriften Catal. Friesch
Gen. blz. 252. Romein, 'Naamlijst, blz. 31 en 153.
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Maandags te Leeuwarden zijn vader en zusteren, den heer
secretaris van Wtjckel en een aantal andere vrienden bezocht, onder wie ook de heer Livius Suffridus Lycklama
à Nijeholt, president der Staten.') Daar nu de gansene
stad van de zaak vol was, kwam zij ook Z. H. op 't Hof
ter oore, die zich daarna door Lycklama liet inlichten en
er toen ook — zegt ds. Wiersma — geheel van vervuld
was. Hij vertelt dan verder, dat de leden van 't collegie
(van Gedeputeerden)2) met zulk een wonderbaren ijvergeest werden bezield, dat zij Woensdag 14 Juni besloten
de heeren Aylva en Rengers rapport te laten doen van
hunne commissie ter synode. Wat daar ter vergadering
geschiedde, hoorde hij van zijnen vriend Kempenaer, zoon
van den Gedeputeerde Danker de Kempenaer, die burgemeester of „prirnier" was tot Harlingen. Volgens dezen
zegsman dan had de Prins o. a. gezegd : ,Ik zal hier alleen
nog maar bijvoegen, dat, volkomen afkeerig van allen
consciëntiedwang, mijn voornemen in dezen niet is om
aan UE. Mog. aan te raden de socinianen te vervolgen of
te dwingen van hare, echter ongelukkige en godslasterlijke,
gevoelens en stellingen af te gaan. Neen, zulks leert ons
't Evangelie van dien Zaligmaker en Heiland, dien zij verloochenen, niet en die handelwijze komt met zijn geest
niet overeen. Slechts moeten wij waken, dat deze grouwel
niet mondelijk of schriftelijk verspreid worde".3) Deze
') Geboren in 1695. Hij zou in 1742 curator worden der hoogeschool
te Franeker. Sinds 1718 grietman van Opstetland.
2
) Voorzitter Z. H. de stadhouder, negen leden, Jacob van der
Waeyen, Jarich Georg van Burmania, Frederik van Sminia, de
reeds genoemde Lycklama, Tjalling Edo Hes^el van Roorda van
Sixma, Epo Sjuck van Burmania, Danker de Kempenaer en de
ons reeds bekende Aylva en Burmania-Rengers. Secretaris was,
gelijk wij reeds weten, Joh. Saeckma Wyckel.
3
Resolut. Boek van Gedepp. fol. 155 geeft de laatste zinsnede aldus „Maar hoeseer wij in een landt van vrijheijt als dit
aan een yder gaarne gunnen, en ik mene, dat toegelaten magh
en moet worden voor sigh selfs te geloven, soo als hij het voor
Godt en sijn geweten meent te kunnen verantwoorden, soo meen
ik, dat men daarom dog niet minder sorghvuldigh moet bedagt
zijn en waken dat sulken grouwel leer nogh mondeling nogh
schriftelijk verspreijd en uytgebreijd wordt".
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woorden des prinsen zijn dus wel gestaafd en niet in strijd
met zijne, te dier vergadering gedane, propositie, om Stinstra's „boekie" naar al de theologische faculteiten van deze
Nederlanden, gelijk aan de zes dassen dezer provincie, te
zenden, met verzoek hun oordeel er over te willen mededeelen. Daarna zouden dan Gedeputeerden kunnen zien,
wat gedaan diende te worden ten besten van den Staat
en tnaintien van de zuivere leere der waarheid. Niet in
strijd, zeide ik. Want, schoon afkeerig van gewetensdwang,
was hij als hoofd van het gewest verplicht de zuivere, gereformeerde religie te beschermen. Bovendien had hij reden
(zooals wij reeds opmerkten) de predikantenpartij te ontzien.
Aylva, zoo leeren ons de notulen van het hooge Collegie,
verzocht rapport uit te brengen, verontschuldigde zich,
omdat zijn medecommissaris Rengers afwezig was. Men
besloot toen bij missive per expresse bode den heer Rengers „soo ernstigh als vriendelijk" te verzoeken nog ter
vergadering te komen.1) Zaterdag 17 Juni na noen kwam
bericht, dat de heer Rengers „wegens indispositie" niet
kon komen, waarop de heer Aylva weder bezwaar maakte
rapport uit te brengen of de acta synodalia over te leggen.s)
Men vond toen goed de zaak nogeens „uit te stellen en te
surcheren", omdat het onzeker was, wanneer de heer
Rengers zou hersteld zijn, de Prins op reis moest naar
zijne Duitsche staten en het lid van der Wayen naar Holland. Toch hebben de heeren commissarissen den 3den
Augustus hun rapport uitgebracht, dat echter niet in behandeling kwam. Er stond o. m. in: „Wij kunnen egter
niet afsijn ons seer gevoeligh te toonen over het gedragh
van de praedicant van Jelsum, J. C. Wiersma, hebbende
die praedicant ons en in ons (soo wij meenen) UWE. Mog.
selfs op een ongehoorde manier publijcq g'injurieert, waarover wij ook publijcque satisfactie eischen, sijnde wij door
hem selfs ook belet te voldoen aan HE. Mog. secrete resolutie te weten om alles over te nemen en te brengen ter
•j Resolutieboek van Gedeputeerden op datum fol. 156.
) Aldaar fol. 161.

2
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deliberatie van HE. Mog. hebbende hij geweygert over te
geven tgene in de volle synode heeft goedgevonden voor
sijn particulier advies op te seggen, welke weygeringe geblijken kan uyt nevensgaandt relaas van twee Boden".J)
Dit stuk luidt als volgt: „Relateren wij onderschreven
Staat-boden, dat wij op den 5den der maandt Junius 1741,
door orders van Haar Ed. Mog. Jhr. H.D.E. van Aylvaen
Jhr. S. G. I. van Burmania Rengers, als commissarissen
uyt het Collegie der Ed. Mog. Heeren Ged. Staten van
Friesland, tot 't synode gehouden binnen Bolsward een
afvraeginge gedaan aan Dus. Wierdsma (sic) pr. tot Jelsum,
om een copia van tgeen hij in de synode bij de resumptie
over 't Boekje van D"s. Stinstra heeft voorgelesen, en heeft
ons tot antwoord gegeven alsdat hij 't principael doemaals
niet hadde en dat hij ons des avonts soude bescheyt seggen,
of hij copie soude geven of niet, en doen sijn wij den
gden dito wederom na Dus. Wierdsma (sic) toegegaan en
hebben hem voor de tweede maal afgevraagt, uyt ordre
van H, E. Mog., na bovengenoemde copie en doen heeft
Dus. W. ons dese bijleggende memorie gegeven tot antwoord om die te geven aan H. E. M. Actum 13 Juny 1741.
Get. R. A(peldoorn) en E. R(insma).2)
En zelfs dit briefje van den dominee is in de notulen
opgenomen! Aldus: „Memorie voor de bodenR. Apeldoorn
en E. Rinsma. Dus. Wiersma praesenteert sijn onderdanigste dienst aan den Ed. Mog. Heer van Aylva en versoekt ootmoedigh geëxcuseert te wesen vant geschrift off
propositie over te geven als hebbende maar verstrekt tot
ondersteuningh van sijn memorie en sijnde niet geïnsereert geworden in de acten der synode".3)
Den 3den Juli had inmiddels de vergadering van classis
Leeuwarden plaats gehad. Ds. Wiersma las daar (en bij
de herdenking zwelt nog zijn hart) „onder de grootste
') A/daar fol. 170.

2
)
3

Resolutieboek
) Resolutieboek

als boven fol. 173.
als boven fol. 174.
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stilte" het verslag van het gebeurde voor l) „De broeders'^
vertelt hij, „pFezen ons uitbundig. Ik had genade van noode
om onder dit alles klein en nederig te zijn en te blijven.
De toleranten z.igen het aan met leede oogen en zaten
somtijds te meesmuilen, doch men sloeg geen acht op hen
en wierden niet gerekend". De classis, volgens den last
van Gedeputeerden, benoemde zeven harer leden, om het
boekje te lezen en daarover prae-advies uit te brengen.
Den 4'len September kwam het rapport in en veroordeelde
Stinstra's geschrift als bevattende de zielsschadelijke en
verderfelijke leere van Socinus. Men weet, dat de vijf
overige classes het insgelijks veroordeelden, al de leden
der vijf faculteiten verwierpen het eveneens, behalve Venema
van Franeker, waarop Gedeputeerden den 13''™ Januari
1742 het boek verboden en den schrijver schorsten. Eerst
vijftien jaren later herstelden zij hem in zijn ambt en hij
heeft nog lang en gelukkig te Harlingen geleefd, tot zijnen
dood, 8 Januari 1790. Wij voor ons moeten thans echter
tot Wiersma terugkeeren.
Op 3 Augustus 1741, verhaalt hij dan verder, klaagde
Aylva hem aan, dat hij hem had geïnjureerd. Zoo leerden
ons ook al de notulen van Gedeputeerden. Doch er gebeurde niets tot — den 21sten Februari 1742. Toen kwam
er te twee uren een statenbode aan de pastorie te Jelsum
en citeerde den predikant, om tegen den volgenden dag
10 uur te verschijnen in de vertrekkamer van hetCollegie.2)
Des anderen daags kleedde hij zich in pontificaal en ging
waar hij bescheiden was. Na een half uur toevens zag hij
Jarich van Burmania, den grietman van Oostdongeradeel,
') In zijn verhaal sten
ingevoegd blz. 52—59 van het Ms.
) Er zou dien 22 Februari vergadering van Gedeputeerden
zijn. Aan de rechterhand van de groote voorzaal in het Collegie
be.'ond zich de vertrekkamer der Ëd. Mcg. Heeren Rekenmeesters
met een schoorsteenstuk van R. Keyert. Het is tegenwoordig
het bureau van Mr. Menzel, maar het schilderstuk is er niet meer.
Op de tweede verdieping bevond zich naast de Groote Raadkamer ter rechterzijde de kleine, ter linker de groote vertrekkamer der Gedeputeerden. In een van deze twee heeft dus het
gesprek plaats. Tegenw. Staat van Fries/and II 79 vlg. 82 vlg.
2
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binnenkomen met Epo Sjuck van Burmania, burgemeester
van Dockum, een voortreffelijk regent, den vertrouwde
van den Prins en een uitnemend mensch. Zij waren zeer
vriendelijk. Toen jhr. Jarich voor een oogenblik weer was
heengegaan, om het boek met het rapport te halen, werd
jhr. Epo Sjuck zelfs (gelijk de dominee dit noemt) familiaar
en vroeg: „„Hoe vaartje huisvrou? Hoe varen jou kinders?"" En, terwijl hij eenig eikenhout op 't vuur wierp,
zeide hij: „„Het hout hem nogal kout, dominee,voorleden
week was 't aangenamer weer, mijn hovenier was voornemens om al te zayen. Heb je al wat in den grond?""
Toen kwam jhr. Jarich met het resolutieboek en jhr Epo
zeide: „„Dominee wij zijn van 't Collegie gecommitteerd,
om u te onderhouden over 't voorgevallene te Bolsward.
Aylva klaagt over u."" Ik zeide, dat ik ruim zooveel
redenen tot klagen had. Zij lazen mij toen't rapport voor,
waarin Aylva beweerde, dat ik hem beleedigd had. Ik
vroeg kopie van dat rapport, wat zij vriendelijk toestonden.
Ik seide: „„Ik ben H.Ed. Mog. seer verpligt. Is er iets
meer van LJEd. Mog. haar dienst?"" Daarop deden de
beide heeren eene kleine buiging en ik eene lange en ik
seide: „„ik ben UEd. Mog. ootmoedige dienaar."" Toen
ging ik vergenoegd naar mijns vaders huis en vertelde
alles, wat er gebeurd was."
's Anderen daags ontving hij de kopie, pleegde raad met
den raadsheer de Kempenaer en wandelde naar Jelsum, om
zijne defensie te schrijven. Hij betitelde haar: „Remonstrantie en verdediging van dom. J. C. Wiersma tegen de
ongefundeerde aanklagt". *) Den 8sten Maart bracht hij het
stuk zelf aan jhr. Epo en zond, op raad zijner vrienden,
die natuurlijk allen van 't geval vervuld waren, ook eene
kopie aan Zijne Hoogheid met eene afzonderlijke toespraak 3)
Maandag 12 Maart begaf hij zich naar het Hof. Maar zulke
') Ingevoegd op blz. 74—91 van het Ms.
) Ingevoegd op blz. 93—96 van het Ms. De Prins was 5
Maart weder voor 't eerst in de vergadering van Gedeputeer* en
gevveesï:
2
2
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hofvisites waren ongewoon werk voor hem, waarom zijn
broeder, agent van de beide bataillons van Z H. en kapitein bij de armee van den Staat hem onderrichtte en
voorts tot in de antichambre geleidde.}) Daar waren een
17 à 18 heeren, „en een kamerdienaar vroeg", aldus laten
wij onzen auteur zelven weder vertellen, „of wij Z. H. wilpen spreken? Het zou dezen avond nog wel gaan". Mijn
broeder ging heen en soo was ik onder die aanzienlijken
alleen. Twee saten soetelijk te discoureeren, de heer
Coenders2), overste van 't regiment cavallerij van Z. H.,
die mij eens, toen ik als predikant den legerdienst waarnam, eenen grooten dienst had bewezen, de ander Johannes Beuker,3) procureur-generaal, die veel vertelde van
') „De groote antichambre op het Hof was met een fraai
en kunstig gemaakt Turksch tapijt behangen en werd verlicht
door drie schuiframen in 't middenfront op 't voorplein, tegenover de nieuwe raadkamer van het Stadhuis. De schoorsteen
pronkte met een vorstelijk portrait in 't Oudfriesch gekleed. Vandaar kwam men in de groote audiëntie-zaal van den Stadhouder",
Tegenw. Staat van Friesland, II 98 vlg.
2
) Misschien Albert Aemilius van Coenders, die bij Statenresolutie van 24 Februari 1711 w a s benoemd tot „colonel comm a n d a n t van het regiment te p a a r d e van S. F . Dt. de heere Erfs t a d t h o u d e r " , n a resignatie van den heer C h a r l e s de Lanoy.

Te voren was hij sergeant majoor, Register der resolutiën der
Staten van Vries/and,, ed. Chalmot, Kampen, 1734, s. v. Coenders. In den „Staat van Oorlog" van 1713 komt Coenders niet
meer voor, waarschijnlijk omdat het regiment toen op naam stond
van den Stadhouder. Was hij inderdaad dezelfde als die in 's Prinsen wachtkamer „soetelijk discoureerde", dan moet hij toen wel
zeer oud zijn geweest. Anderen van dien naam kunnen niet
bedoeld zijn, Johan niet, gehuwd met Margrieth van Walta en
in 1667 kapitein van de garde te voet, evenmin Jan Sybiand
Walta Coenders, die in 1739 door gedeputeerden van cornet bij
het regiment te paard van Z. H. bevorderd werd tot kapitein bij
het regiment te voet van Schaumburg-Lippe. Want zóó vlug,
immers in 1742, zal hij wel geen overste bij de cavallerie zijn
geworden. Maar nu is er ook nog een Lt. generaal E. van Coenders, die 3 Maart 1744 het extraordinaris kolonels tractement
ontvangt en ook in 1746 nog leeft. Ook deze kan bedoeld zijn.
3
) Johannes Heucker, procureur-generaal bij den Hove, aangesteld in 1704, zou zeer kort na dien avond iii de wachtkamer,
Juni
1742, overlijden, „heel schieliik des morgens om 7 uur, int
62ste jaar zijns ouderdoms, van waar getransporteerd werd na
Witmarsum ter begravinge", Naamrol der Raden 's Holfs van
Friesland. „De procureur-generaal, wiens pligt het is om, ampts-
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zijn activiteit in 't ontdekken van dieven enz., hoe zij zichzelven in den zak prateden. Ik dagt aan 't versie:
„Navita de ventis, de tauris narrat arator,
Enumerat miles vulnera, pastor oves".
Om 7 uur kwam de dienaar, vroeg mij te volgen en ik
trad binnen. Z. H. stond digt bij de geopende deur en
zeide vriendelijk, maar met niet zeer luiden toon: „„Hoe
vaar-je mijn Heer?"" Ik boog wederom en bood hem 't
geschrift aan met beleefde woorden. Z. H.: .„Ik nebbe
îaast op 't Collegie niet geweest, ik was seer verkouden,
maar ik heb wel gehoort, dat de Heeren dat rapport geèntameert hebben. Het ging daar al wat raar toe op die
Synode"". Ik: „„Ja, je Hoogheid, 't was een seldsame
synode so als mogelijk nooijt meer voorgevallen is. Ik
doe er een net verhaal van in mijn defensie."' Z. H.:
„„Maar hebben de Heeren ook niet met je gebesoigneert
na de synode?"" Ik: „„Apparent oogt U. H. op die conversatie tusschen mij en de Heeren van de Synode?""
Z. H.: „„Ja, ik heb daar soo wat van gehoord. Mijnheer
Aylva was so wat op je gestomageerd."" Ik vertelde alles.
Z. H.: „„Wel so, dat is verbaasd, ging 't daar so toe?""
Hij vroeg mij ook nog het gansene verhaal hem onder
couvert te zenden. Hierop maakte Z. H. eene kleine beweging niet zijn lichaam voorover en ik eene diepe reverentie
en ging zeer satisfait naar mijns vaders huis en teekende
alles weer aanstonds op. Daarom hoort de lezer alles zoo
precies".
De dominee was nu geheel gerust. Maar het kwam
anders uit. „God de Heere", schrijft hij, „wiens wegen
diepten hebben, die niet te doorgronden sijn, maar die
met verdwijning in sig selven sijn aan te bidden, heeft
mij egter gesterkt". Den ll den Februari 1743 namen H.H.
halven, uit naam van de Landschappe regt te vorderen, omtrent
allerleye zoort van strafbare misdaden, den Hove onderworpen".
Den 19den Augustus 1748 werd de begeving van het ambt den
Erfstadhouder opgedragen, Foeke Sjoerds, Algern. Beschr. van
oud- en nieuw Fries/and, 1767, blz. 325—329.
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Gedeputeerden eene resolutie, inhoudende, dat hij Aylva
om vergiffenis moest vragen.1) Toen hij dat van DeKempenaer hoorde, riep hij uit: „Dat nooit! Ik geef er alles
om, ik heb er bef en mantel voor ove?!" Den 4<1en Maart
werd hij toen geciteerd tegen den 6den om 4 uur aan 't
huis van mr. Camstra op de Tweebaksmarkt.2) „Ik ging",
') „Wordende Haar Ed. [t. w. Jarich George en Epo Sjuck van
Burmania, gedepp.] wijders versocht en gecommitteerd omme
Ds. J. C. Wiersma van Jelsum, doenmaals met andtre leden van
de Classis voors. gecommitteeid zijnde geweest tot dat Synode,
en vervolgens dit rapport hebbende moeten doen, insgelijks voor
H.E. te roepen, en uyt name van dit Collegie voor te houden, en
desnoods te ordonneeren, omme ter eersten gelegentheydt zigh
te adresseeren aan onse Heren Commissarissen Aylva en Rengers en aan H. E. te temoigneeren ende te betuigen mitsgaders
te avanceeren, dat zo wanneer Z. Eerw. ietwes tegens Haar Ed.
't zij in woorden off andersins zigh
mogt hebben vergrepen oft
gesproken, dat zij Heren Commiss.eu zulks niet mogten gedenken,
maar vergeeten en hem niet toerekenen, opdat also dese saeke
geheel en al beslist en uyt de wegh genomen mogte worden",
Resolutieboek als boven op datum. Ook ingevoegd blz. 111 vlg.
van het Ms.
2
) Tjalling Willem van Camstra, 27 Nov. 1727 grietman geworden van Idaarderadeel, werd in datzelfde jaar ook gedeputeerde. Het door hem bewoonde huis op de Tweebaksmarkt
had een huurwaarde van 312 gulden. Hij was gehuwd metAuck
Aulusdr. van Haersma,' van wie het rijmpje zegt, dat zij door
hare oogen Camstra heeft bedwongen:
't Een vol liefelijke lonken
Doet zijn hart in liefde ontvonken
En dat lodderlijk gezicht
Hem tot tedre min verplicht.
Met het andre ziet ze forscher,
Ja, ook dikwijls wel wat norscher;
Zoo hij dan wat manlijk spreekt,
Pijp en glas en kan zij breekt.
Hij wordt buigzaam ais een handschoen,
Zoodat hij ter nood zijn rantsoen
Eischen zal; in plaats van gram.
Wordt hij dweeger dan een lam . . "
M. de Haan Hettema, Stamboek v. d. Friese hen adel, II 54,
aant. 62. Maar . . Tjalling stierf . . 7 Maart 1742, oud 56 jaar,
zoowel volgens Stamboek I 82 als volgens Sminia, Naamlijst
v. grietmannen blz. 157. Hoe kan hij dan 6 Maart 1743 ds.
"Wiersma nog in zijn huis ontvangen? Ik kan niet denken, dat
de dominee zich in zijne data heeft vergist. Tjalling Homme
van Camstra, de vader van onzen Tjalling, ook grietman van
Idaarderadeel en in 1704 lid van Gedepp. kan evenmin bedoeld
zijn, want hij overleed al 9 Octob. 17/7.
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vertelt hij, „en werd in de zijkamer gelaten, waar jhr.
Epo Sjuck en jhr. Tjalling Camstra ook kwamen. „„Ga
sitten, Domine, neem maar plaats"" en, wiesende met sijn
hand na de eene stoel, plaatste hij mij bovenaan. Vervolgens las hij mij de resolutie voor. Ik moest dus vergiffenis vragen en de heeren rieden mij het ook te doen.
Ik seide: „„het is dog een seer beswaarde last te moeten
temoigneeren, dat als ik mij tegens de Heeren ergens in
vergrepen heb, ik daarover verschoninge moet versoeken,
dat kan een eerlijk predicant niet doen. Ik heb toch geen
kwaad gedaan met mijn propositie, terwijl selfs H. Ed.
Mog. hadden gesegd, dat de Commissarissen-politiek er
niet de hant op mogten leggen."" Jhr. Epo seide: „„Je
hebt evenwel met het aanhalen van die secrete resolutie
in jou propositie die Heeren openlijk en op een publique
synode geprostitueerd en dat past niet."" Ik verdedigde
mij met klem en seide nog o. a.: „„Sulke avances doen
en tot sulk een lacheteit komen, dat mag een eerlijk predieant niet doen."" Ook vroeg ik nog: „„Is mijne remonstrantie van verleden jaar ook gelesen op 't Collegie?""
Jhr. Epo seide: „„Neen, daar is niet over gedelibereert'.'"
Ik: „„Dat is verbaasd! Word ik dan maar onverhoord
veroordeeld?"" Toen voelde ik in mij eenige cholère en
dat ik nu stoffe had om redenen te kunnen geven van
mijn weigering. Jhr. Camstra weer: „„Ga dog er na toe,
dan behoef je niet meer te schrijven, wat heb je er aan,
dat je jou met 't college zoud broullieren, sta dog so stijf
niet."" Eindelijk ging ik en, komende in 't voorhúús,
stond daar de lijfknecht, welke de voordeur opendoende,
maakte ik met reverentie den ootmoedigen dienaar voorde
Heeren en ging henen, verblijd sijnde, dat ik mond en
vrijmoedigheid gehad had om te spreken en dankende
den Heere".
Hij lascht hier een paar woorden over beide heeren in.
De heer van Camstra, doorgaans genoemd jonker Tjalling
was een man, „die niet hield van ceremoniën, maar regtuut opregt en voor de vuist en vertoonde daarin het
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character van een ouden standfries". Hij maakte geere
werk van godsdienst en was „van eene geringe verdieping' in kerk- en staatszaken. Jhr. Epo Sjuck van Burmania was een man van groote zielsvermogens, zeer
ervaren in kerk- en staatszaken, jaren achtereen zat hij
als gedeputeerde op 't collegie, de eerste in den raad der
stad Dockum, zeer bemind onder de burgers Hij beleidde
de zaken altijd met wijsheid en veel politesse. Ongeïnteresseerd zijnde voor zijn persoon, behandelde hij ieder
eerlijk en rechtmatig. Hij was een braaf en uitstekend
regent en maakte zeer veel werk van den openbaren godsdienst. „Ik heb", zegt ds Wiersma, „in mijn 36-jarigen
dienst wel 20 maal te Cornjum ]) gepredikt en deze Heer
heeft mij altijd gehoord en heusch, vriendelijk en beleefd
behandeld". Wij mogen zulk een getuigenis omtrent een
regent in de 18de eeuw wel op prijs stellen: wij kennen
er ook andere.
De oude heer Wiersma had een jaar vóór deze gebeurtenissen eene beroerte gehad en was daardoor ook niét
sterk meer van geestvermogens. Maar bij deze gelegenheid sprak hij, zegt zijn zoon, een aanmerkelijk woord:
„Wel zoon, zult gij eene resolutie van 't collegie niet obedieeren? Zulje dat tegen haar uuthouden? Dat sel mij
nieuw doen". Voor den ouden man, zelf aan tucht gewend,
scheen dat de grootste overmoed. Jhr. Jarich van Burmania had intusschen aan Wiersma's broeder verteld,
dat er dien ll den Februari veel beweging geweest was op
't collegie, toen die resolutie genomen werd Sommigen
hadden er warm tegen geharangueerd. De Prins had lang
gezwegen en eindelijk gezegd: „De predikant van Jelsum
mogt wel eenige, kleine satisfactie geven", maar tegelijk
had hij den secretaris verzocht wat ds. Wiersma's persoon
raakte in de „sagtste termen" te schrijven. Hij gaf dus
maar „flauties" zijne toestemming. Aylva, geen „prince') De heer van Burmania bewoonde te Cornjum Martena State,
gelijk zijn vader, grootvader en overgrootvader hadden gedaan»

Wumkes.nl

23

man", had door Rengers, die een witten voet bij Z. H,
had, dezen laten vragen, dat zij toch satisfactie mochten
ontvangen van den „Jelsummer pastoor". En Z H. wilde
een Heer in "t Westerkwartier gaarne alle plezier doen,
want in dat kwartier lag hem bij voorvallende gelegenheden aan één stem veel gelegen. Men bespeurt uit dit
relaas wel duidelijk, hoe lastig de Prins tusschen twee
vuren inzat en beide partijen te vriend moest houden.
De dominee stelde nu eene tweede remonstrantie op aan
H. E. Mog. Gedeputeerden, een goed geschreven stuk. J )
Ging 't om hem persoonlijk, lezen wij, remonstrant zou
zich gaarne verloochenen, maar op de kerk mag hij geen
smaad leggen. Hij zou zich aan openbare en onverschromelijke geveinsdheid schuldig maken door 't doen van
avances met den mond, waaraan zijn hart geene toestemming zou kunnen geven. Hij zou daardoor de uiterste
lacheteit begaan. Bovendien is hij niet personeel responsabel, maar de classicale vergadering, die hem afvaardigde.
En hij zou immers ontrouw zijn aan zijne committanten,
als hij, na gedaan rapport en daarop bekomen approbatie,
„regtdraats" buiten hunne kennis nu zou herroepen. Wat
kán hij trouwens herroepen? Hij weet van geen woord
of daad. En hoe hard is het niet voor een openbaar leeraar
verdacht te worden van gebrek aan veneratie voor H. E.
Mog ! Maar die de dwaalleer verdedigen, ja, die mogen
zeggen wat zij willen! Zóó Stinstra! Zóó Portier! In een
boekje van verleden zomer vermeldt immers deze man,
dat H.'E Mog. Commissarissen bij derzelver rapport van
5 Juni 1739 op 't allerernstigste hadden geklaagd over
zeker caluminieus en met allerlei hatelijke bewoordingen
vervuld lasterschrift door hem, Portier, gesteld; dat H. E.
Mog. dien dag wel tot eene volgende vergadering hadden
uitgesteld de deliberatie over de satisfactie bij de heeren
Commiss. gepretendeerd, maar dat zij het stuk zelf vol
noemden van onwaarheden en lasteringen, alleenlijk daartoe
') Ingevoegd blz. 124—133 van het Ms.
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strekkende om hen te diffameeren en bij al de wereld van
onbetamelijken wandel suspect te maken; en nochtans
roemt Portier in dat boekje, dat het schrieven van die
remonstrantie door de verdere hooge leden, de illustere
vergaderinge der Gedep. Staten uitmakende, niet kwalijk
is afgenomen, roemende alzoo in zijne straffeloosheid.
Hier moge, na zóó langen zin, ds. Wiersma op adem
kornen. Intusschen sta hier eene korte herinnering (die
toentertijd niemand in Friesland behoefde), wie deze Herman Portier was. In 1738 had de hervormde predikant
van de Knijpe, Wijnandus van Assen, eene aanklacht ingediend tegen zijne doopsgezinde ambtsbroeders daar ter
plaatse en te Heerenveen, Wijbe Pietersz., PiekeTjommes
en Wytze Jeens wegens sociniaansche ketterij.J) Classis
Leeuwarden had de zaak aangebracht voor den grietman
van Schoterland, Menno Coehoorn van Scheltinga, die de
beide laatstgenoemde vermaners, die meenden niet verplicht
te zijn in zaken van geloof rekenschap te geven, provisioneel afzette. Dezen hadden zich toen gericht tot de Staten
met een waardig en treffend vertoog, waarin zij zeiden,
dat de innerlijke gevoelens der menschen niet vallen onder
het bereik van de wereldlijke macht;2) dat, wat hun ge'j In 1719 was Jan Thomas, leeraar te Knijpe, afgezet wegens
îoochening van de persoonlijkheid des H. Geestes en voortaan
moesten zijne ambtsbroeders vier artikelen onderteekenen rakende de „drie goddelijke Perzonen in het goddelijke weezen".
Kühler, Het Socinianisme in Neder/., blz. 264 vlg. S. Wartena
in Doopsgez. Bijdr., 1896, blz. 149—175. H. Portier, Omstandig
en waaragtig berigt, Harl. 1742, blz. 1—5.
2
) Zij beriepen zich op Ger. Noodt (vergel, mijne Gesch. d.
N. H, Kerk 11 79 vlg. noot 5), Oratio de re/igione jure gentium
ab imperio libera en op Jean Barbeyrac, Aanmerkingen over
de verdraagzaamheid. Over de werken van dezen laatsten
(o. a. eene vertaling met aanteekiningen van De Groots De jure
be.'/i ac pacis), hoogl. te Groningen 1717 — 1744, zie zijne praefatio vóór genoemde vertaling (ook afgedrukt in Mein. Tydemans
uitgave van Grotius' meesterwerk 1773), Jonckbloet, Gedenkb.
der Hoog. te Gron. Bijl. blz. 63 vlg., J. Simon van der Aa in
Academia

Groningana,

1914, l>lz. 355 en A. Ypey, Gesch. v. d.

Krist. Kerk in de 18de eeuw, 1804, V 248 vlg. Portier's remonstrantie ook in zijn genoemd Berigt, blz. 14—20.
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schied was, geleek op de daden der Inquisitie en geheel
streed met die vrijheid, om welke de vaderen geleden
hadden. De steller van deze remonstrantie was Portier
geweest. Vier jaren later, 1742, had hij toen nog een
„omstandig en waaragtig Berigt" van het toenmaals voorgevallene gegeven, zonder dat daarop eenige veroordeeling
volgde.') Ziedaar 't geval, waarop ds. Wierstna zinspeelt.
Als hij aan dien Portier denkt, dan kookt zijn rechtzinnig
bloed. Zulke menschen, openbare ketters, roemen er in,
dat men hen ongestraft laat! En men zou meteen willen,
dat hij, een orthodox leeraar der publieke kerk, zijne toch
rechtmatige handelingen herriep, waardoor hij de eere der
kerk voorstond door 't weren der dwalingen? Maar, neen,
hij vertrouwt, dat de uitvoering van H. E. Mog. resolutie
aan zijn privé persoon niet zal worden opgelegd.
Den 30<ten Maart 1743 bracht hij dit stuk aan het huis
van den Heer van Burmania,3) die zelf niet thuis was,
waarom Mevrouw het uit zijne handen aannam. Voorts
richtte hij een tweede vertoog tot Zijne Vorstelijke Doorluchtigheid den Stadhouder, waarin hij o. a. 's Prinsen
voorstel op 't collegie tegen Socijn vergelijkt met zijne
eigene propositie op de synode.3) Dienzelfden 20"teD Maart
des avonds 5 uur ging hij toen weder ter audiëntie om
zijn geschrift te overhandigen. De landdag was „so so
aan 't einde." „Ik maakte", laten wij ds. Wiersma weder
vertellen, „twee diepe buigingen voor Z. Hoogheiden zeide:
') Sepp, a. w. I 218 vlg. laat hem door de Staten veroordeelen. Maar noch in de volgende, noch in latere vergaderingen
rept men meer over dat geven van satisfactie. Gedeputeerden
wilden hunne rapporteurs Knijff en de Kempenaer niet afvallen,
maar achtten, dat aan het recht was voldaan, nu zij Portier over
zijn geschrift hadden gekapitteld. Verder zijn zij niet gegaan,
typisch voorbeeld van de houding, door de overheid dezer landen
altijd tegenover ketterjacht, waartoe de kerk haar porde, ingenomen.
2
) Wáár dat huis stond, weten de topografen niet. Den 22»ten
Augustus 1760 kocht Burmania voor 12.000 caroli een huis met
hovinge en stalling op den Wirdumerdijk van Mevr. de wed.
IJtsma.
Volgens vriendelijke mededeeling van Mej. R. Visscher.
. 3) Ingevoegd blz. 134 vlgg. van het Ms.
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„„De nood heeft mij gedrongen, om ootmoediglijk U. H.
gunstige intercessie en protectie te verzoeken. Ik moet
gaan naar de Heeren Aylva en Rengers'". Z.Hoogheid:
„„Wel, heb je daar nog niet geweest?"" Ik: „„Neen dat
kon ik niet."" Z. H.: „„Maar waarom ben je er tog niet
na toegegaan?"" Dit sprak Z.H. met een zoort van een
lamentabile toon. Ik: „„Je Hoogheid, daar geen schuld
is, heeft ook geen strafoefening plaats."" Z. H.: „,,Ey, je
zoud dog maar reys na mijn heer Aylva toe gaan, ik verseker u, hij zal nu niet op jou intonneeren."" Ik hield
vol, dat, als ik schuit bekende, ik de goede saak abandonneerde. Toen weder Z H.: „„Wel, mijnheer, je behoevde
juist so significant geen schuld te bekennen of vergeving
te versoeken, je zoud er je so maar wat afmaken." Ik:
„„ik geloof ook dat de heer Aylva er zich mee gecontenteerd zou houden, maar zulke baselesmanosen *) te maken
met den mond voegt geen eerlijk predikant."" Z. H.: „„Je
moogt evenwel HEMqg. resoluties niet illudeeren."" Ik:
„„ik heb de grootste agting voor mijn overheit, maar ...""
Z H.: „„Wel ik wou dog, dat je er toe konde resolveeren,
je sou er mij plaisir meê doen."" Ik: „„ik zou 't mij 't
grootste voorregt agten en 't zou mij de grootste eere zijn
U. H. genoegen te geven in wat zake 't ook was, waarlijk
ik voele tegenwoordig in mij sulk een liefde voor je Hoogheit, dat bijvoorbeeld, als U.H. de troepen van den Staat
als generaal commandeerde en ik je officier was, ik ging
voor U.H. in de doot, omdat U.H. mij op heden so vriendelijk behandelt"" Z. H.: „„Ik bedankje wel seer, Mijn
Heer, je behoeft er nou jou leven niet aan te wagen, je
kunt er nu met minder moeyte af."" Ik: „„Maar ik denk
niet dat U. H. een poltron van mij zoud willen maken.
Inderdaad, ik moet U. H. zeggen, dat ik datselve in 't kerkelijke ben, 't geen mijn vader en mijn broer zijn geweest
in 't militaire, die dragen beide alsnog haare eerewonden,
die sij voor 't vaderland gekregen hebben. Die waren geen
J

) Base los manos = (ik) kus de handen. Jargon, oorspr. Spaansch.

Wumkes.nl

27

poltrons en ik ook niet je Hoogheit.""T) Z. H.: „„Hoe
vaart mijnheer je vader al ?"" Daarmede was de audiëntie
afgeloopen. Ik ging buigend naar de deur. Z. H. ging 3
à 4 voetstappen mede. De kamerdeur werd geopend (want
't schijnt wel, dat de kamerjonker aan de treden en de
beweging der voetstappen 't van buiten hooren kan) en ik
ging vergenoegd van 't Hof, dankende den Heer."
En hiermede is de geschiedenis meteen uit. „Geen de
minste molest is mij sinds aangedaan", zegt onze schrijver. Hij vermoedt, dat Z H. en de Gedeputeerden door
zijne remonstrantie overtuigd en gewonnen zijn geworden.
En hij roemt dankbaar, maar tegelijk met die (toch wel
menschelijke) overschatting van eigen bevinding: ,God
die in alle menschelijke zaken Zijn hand heeft, heeft volgens zijne aanbiddelijke en teffens gunstige voorzienigheid
't also geschikt, dat 't regt en de regtveerdigheit boven
de godloosheit en falschheit heeft getriumfeert. Den Heere
alleen eere en dankbaarheid, dat Hij mij heeft gesteund!"
Aldus aan 't einde van zijn relaas gekomen, neemt dominee Wiersma nog een paar brieven op, door hem over
de groote gebeurtenis in zijn leven ontvangen. De eerste
is van den weibekenden Petrus Hofstede. Deze merkwaardige man was toen predikant te Anjum, een „godvruchtig en geleerd man", zegt onze schrijver, „de auteur
van het historisch verhaal van het voorgevallene in de
zake van ds. Cocq te Beetgum". Dat was hij inderdaad,
maar nog niet in de dagen van Stinstras proces. Het
geding tegen Gerardus Theodorus de Cock, predikant eerst
te Harig, later te Beetgum, den oudoom van Hendrik de
Cock, den man der afscheiding, is van 1765. Hij had aanstoot gegeven door eene predikatie, waarin hij o. a. had
gezegd, dat Gods eeuwig voornemen geweest was alle
menschen zalig te maken, wat streed met de leer der
particuliere genade. Ook toen zouden de Staten gelasten,
') Dit gesprek, te beginnen bij: „wel, ik wou dog . . ." is
reeds afgedrukt in het genoemde artikel van den heer Cuperus
in de Vrije Fries XXIII (blz. 5 vlg. van den overdruk).
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dat van verdere vervolging diende te worden afgezien en
Petrus Hofstede, predikant toen reeds te Rotterdam, zou
zich in dat .Historisch verhaal'' tegen de tolerantie der
Friesche heeren verzetten, 1766.') Ds. Wiersma zegt er
van, dat het duidelijk aantoont, hoe slecht de H.H. Gedeputeerden classis Leeuwarden hadden behandeld en dat
het daarom werd gesupprimeerd, want al wat waarheid is
dat wil men veeltijds niet hooren. Het is waar, dat de
Staten den verkoop verboden, maar wij denken over dien
maatregel gunstiger, dan hij, op zijn standpunt, doen kon.
Intusschen, de thans bedoelde brief van Hofstede is van
10 Juli 1741, uiterst vleiend voor onzen predikant, wegens
den ijver, door hem ter synode betoond. Een tweede
brief is van 9 October 1741. Daarin schrijft hij, dat in
zijne classis (Dokkum) enkelen in Stinstra's „boekie"' geen
socinianerij hadden kunnen ontdekken. Halbertsma, die
booze gast (Hofstede bedoelt Sipke Halbertsma, toen prekikant te Holwerd, waar hij stond van 1739—1779, na
eerst nog 6 jaren te Arum te hebben gediend), had de
stoutheid, niet alleen om Stinstra te defendeeren, maar
ook diens geschrift, waarin hij 't indifferentisme leert,
goed te keuren en daarover zijn gevoelen voor te lezen.
Men beschuldigde hem toen van onrechtzinnigheid, maar
de classis hoorde dat onbewogen aan, velen liepen weg,
die bleven spraken niet een enkel woord en begonnen
aanstonds met andere affaires. Hofstede-zelf was die
„men", maar „uit zedigheid" teekent ds. Wiersma bij den
brief aan, wil hij zichzelven niet noemen. Voorts schrijft
Hofstede nog, dat men in de theologische faculteit te
Franeker met het eindoordeel over Stinstra heeft gewacht,
opdat Conradi mede zou kunnen stemmen, die „vandaag",
met de andere nieuw benoemde professoren, geïntroduceerd wordt. Dit bericht van Hofstede is niet zonder
belang. Inderdaad heeft Petrus Conradi 9 October 1741,
>) L Knappert, Geschied, der N. H. K. II 92—95. J. P. de

Bie, Het leven en de werken van Petrus Hofstede, blz. 124—
138. C. Sepp, a. w. II 66.
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datum van Hofstedes brief, zijn ambt aanvaard, op denzelfden dag als C. H. Trotz en L. G. Valckenaer: drie
oraties op éénen dag! En, daar het advies der Franeker
faculteit het laatst van alle inkwam, ligt het voor de hand
dat men, d. i. Venema en Laan, op hem heeft gewacht.
Dat advies is van den 14de", maar Conradi's naam staat
er niet onder. Naar de oorzaak daarvan kan men slechts
gissen.') Denkelijk heeft Laan het tegengehouden, toen
hem uit Conradi's oratie over „de noodzakelijke eigenschappen voor den theoloog-polemicus" 2) moet gebleken
zijn, dat zijn nieuwe collega geheel aan Venema's zijde
stond en ook Stinstra zou vrijspreken. Het was dus voor
Hofstede en de zijnen maar goed, dat Conradi buiten
stemming was gebleven. Hoe Hofstede zelf over het proces dacht, blijkt uit zijn gedicht, dat hij in 1742 erover in
het licht gaf, waarin hij o. m. van het nemen van de
maatregelen tegen Stinstra's ketterij zegt:
,,'Tword uitgevoerd, naar eisch der zaaken,
Men kramd het wilde swijn den bek,
En brand het, wat geknor het maake,
De steile borzels van den nek'. 3 )
De gezwollen toon van dit gedicht is als eene profetie
van het tien jaren latere en befaamde „Bloemen gestrooid
op het graf van Willem Karel Hendrik Friso".
Op deze beide brieven van den toen reeds bekenden
Petrus Hofstede, waarmee ds. Wiersma dus wel ingenomen
zal geweest zijn, laat hij er nog een volgen van ds. C. T.
Visscher, d.d. Pingjum 18 Juli 1741. Cornelis Tammert
Canter Visscher kwam in 1724 te Parrega, in 1735 te Pingjum,
waar hij tot zijn emeritaat in 1775 bleef. 4) Laten wij, schrijft
') Sepp, a. w. 11 37

2

) Oratio de necessarüs theologi polemici virtutibus. Vergel,

over
lands
3
)
4
)
eene

deze rede Sepp, a. w. II 38 vlg. en W . B. S. Boeles, Frieshoogeschool II 442.
Üe Bie, a. w. blz 36—47.
Sepp. a. w. I 255 noemt hem Cornelius Theodorus, w a t d u s
vergissing schijnt.
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hij aan zijnen vriend, maar moedig volhouden, „al woelen
de magten der Helle en Satans dienstelingen nog so sterk."
Ds. B. van Gelder (hij bedoelt Bernardus van Gelder 1717—
1759 predikant te Gaast en Ferwoude)x) praeses onzer
classis, is om zijn „slegt en qualijk ja slordig gedrag te
Bolsward heftig berispt".2) De schrijver noemt dan voorts
Fontein, met wien hij Gijsbertus Fontein bedoelt, van
1727—1730 predikant te Metslawier, van 1730-1770 te
Bolsward,3) waarbij dan Wiersma aanteekent: „Geen man
van studie, de talen kende hij niet. Ik heb met hem te
Franeker gestudeerd, ben met hem te Leeuwarden voor
de classis geëxamineerd. Van zijnen leermeester, den ouden
Braunius4) kreeg hij alle antwoorden op een briefje en
leerde die zoo wat taliter qualiter van buiten. Hij stak
in arminiaansche gronden, was rijk in goederen, trotsch
en hoogmoedig van bestaan, en vol van eigenliefde, veel
staaltjes zou ik van hem kunnen vertellen, maar 't is al
meer als genoeg." Iets later schrijft Visscher nog: „
koning Jezus, die door Stinstra niet anders dan een onderkoning en als een tweede Jozef wordt aangemerkt" —wat
zeker eene populaire uitlegging is van de sociniaansche
M Romein Naamlijst blz. 304 verwijst voor hem naar Van
d e r Aa, Biogr. Wdb. s. v. (nog niet in het Nieuw Biogr. Wdb.)
en Navorscfier
VIII 301.
2
i O p de s y n o d e v a n B o l s w a r d w a s geen d s . van Gelder lid.
„ S l o r d i g " is geen o u d w o o r d . Kiliaan heeft sloorigh, sloordigh,
s o r d i d u s . H a l m a geeft, behalve de n o g g e w o n e beteekenis, o o k
eene „slordige t a a l " of „ongeschikte wijze van spreken", u n
l a n g a g e sale. V e r d e r heeft hij „slordiu; weer", u n m a u v a i s t e m p s .
D u s „ w a t niet is zooals het hoort", wanhebbelijk. Ook komt
nog voor „slordig o p p a s s e n " , het te grof maken. Aldus de vriendelijke mcdedeeling v a n mijn vriend, prof. J. V e r d a m . Van preeken gezegd, mijne Gesch. II 147.
3
) Niet t e v e r w a r r e n met Pieter Fontein, S t i n s t r a ' s vriend,
Sepp a. w II 174 vlgg.
4
) Bedoeld is Henricus Braunius, in 1694 predikant te Pietersbienim, 1703 te Deinum, 1741 emeritus, overl. 1749, 84 jaar oud.
In 1727, toen Wiersma predikant werd en a fortiori daarna, kon
hij dus de „oude Braunius" heeten. Zijn broeder Johannes, hoogleeraar in het Hebreeuwsch te Groningen sinds 2 September
1681, overleed in 1708. Arent B., predikant te Molkwerum, boven
blz. 11.
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loochening van Christus als de tweede persoon in de Drieeenheid.
In een tweede schrijven van 7 Februari 1742 bedankt
ds. Visscher voor een brief en kostelijke tuinzaden,1) in
welken brief „de blakende liefde tot de beminnelijke waarheid doorstraalt." Ds. Scheltinga van Arum, schrijft hij
nog, komt in consideratie voor professor te Harderwijk.
Zóó was het ook. In de vacature-Ens werd hij ten jare
1742 genoemd met vele anderen, maar toen werd Gerhardus
ten Cate benoemd, die echter reeds in 1749 overleed.
Scheltinga was toen middelerwijl naar Arnhem gegaan,
1743, vanwaar hij 1750 naar Harderwijk als ten Cate's
opvolger vertrok, nadat het tractement van ƒ 850 op
/1150 gebracht was.2)
4 Dec. 1915.

L. KNAPPERT.

') Over ds. Wiersma als tuinier zie men het genoemde artikel
in 2 de Vrije Fries XXIII.
) H. Bouman. Gesch. van de voorm. Geidersche hoogeschool,
II 147—153, 257 vlgg. Over de droevige geschiedenis van prof.
Petrus Ens aldaar II 112—127.
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Johan Winkler's nagelaten geschrift over
het Oera-Linda-Bok.

Het volgende geschrift is opgesteld en geschreven door
Johan Winkler, buitengewoon lid van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden, wonende te Haarlem, eertijds wonende te Leeuwarden,
en aliaar, in de jaren 1865—1875 als arts gevestigd. In
die jaren was ik, als Bibliothecaris, werkzaam in het
bestuur van het „Friesch Genootschap" bovengenoemd.
Uit die jaren dagteekenen ook de voorvallen betreffende
het Oera-Linda-boek, die hier vervolgens beschreven staan.
Dit geschrift wordt door mij in vollen eigendom geschonken aan het bovengenoemd „Friesch Genootschap",
ter bewaring gedurende mijn leven, ter openbaring (indien
zulks wenschelijk en oorbaar wordt geacht) na mijnen
dood.
Haarlem, in Maart, 1907.

Den lezer heil!
In eene avond-vergadering van het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden,
werd door den Heer Dr. Eelco Verwijs, toenmaals archivaris van Friesland, en te Leeuwarden wonende, ter tafel
gebracht een bundel losse bladen van een handschrift.
Hij stelde dezen bundel aan het bestuur van het Friesch
Genootschap in handen, en hij vertelde daarbij dat hij,
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onlangs reizende van Harlingen naar den Helder, op de
stoomboot toenmaals tusschen die twee plaatsen varende,
in kennis was gekomen met zekeren Heer C. Over de
Linden, scheepstimmerman aan 's Rijks Marinewerf aan
den Helder. Deze man had toen den Heer Verwijs verteld dat hij eigenaar was van een over-, over-oud onleesbaar handschrift, dat, van vader op zoon overervende,
eeuwen en eeuwen lang het eigendom van zijne maagschap was geweest — van zijne maagschap, die van overbuden Frieschen stam was. Wat de inhoud van dat
handschrift was, wist de Heer Over de Linden niet
De Heer Verwijs deelde verder aan de vergadering mede
(ik zelf was daarbij tegenwoordig, en toevallig naast dien
heer gezeten) dat hij natuurlijk in dat bericht van den
Heer Over de Linden veel belang had gesteld, waarop
laatstgenoemde, vernemende dat de Heer Verwijs wel OudFriesch geschrift kon lezen, wel eenige bladen van dat
handschrift tegelijk aan den Heer Verwijs, tot nader onderzoek, wilde in handen geven. Nadat vervolgens de Heer
Verwijs, te Leeuwarden teruggekeerd, eenige bladen van
dat handschrift van den Heer Over de Linden had ontvangen, liet hij die bladen woordelijk, letter voor letter,
door eene bevoegde hand afschrijven, en zond daarna
de oorspronkelijke bladen aan den Heer Over de Linden
terug. Het afschrift daarvan bracht hij, zoo als boven
is medegedeeld, ter tafel in eene vergadering van het
Friesch Genootschap. Nadat de Heeren, ter vergadering
aanwezig, die bladen, van hand tot hand gaande, allen
nader hadden bezichtigd (ook de Heer .Eekhoff — waarvan later), en na eenige besprekingen van deze zaak,
en eenige nadere toelichtingen, door den Heer Verwijs
verstrekt, werd door den Heer Voorzitter (Mr. J. Dirks)
voorgesteld om die bladen aan mij ter hand te stellen,
ten einde daarvan, in eene volgende vergadering, een verslag uit te brengen — een voorstel dat door de leden
werd aangenomen en dat ook door mij werd aanvaard.
Ik was toenmaals nog een jong man, die de Friesche taal
3
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in haren hedendaagschen (toenmaligen) vorm, en tevens
het Oud-Friesch, uit liefhebberij beoefende, en dit reeds
sedert mijne jeugd, sedert mijnen veertienjarigen leeftijd,
onder aanmoediging en leiding van den Frieschen taaigeleerde Tiede Roelofs Dykstra, deed.
Ik nam dus die opdracht aan en keerde, na afloop der
vergadering, met dat handschrift in mijnen zak, naar mijn
huis terug. Spoedig daarna begon ik met het bestudeeren
van het geschrift, waarbij langzamerhand de meening zich
bij mij begon te ontwikkelen, dat de zaak niet „kauscher"
was, noch ook zijn kon — eene meening die weldra, toen
ik den inhoud van het handschrift goed verstaan en begrepen had, in overtuiging overging. Toch weifelde en
twijfelde ik tusschenbeiden ook wel weer in deze mijne
overtuiging. Immers ik durfde haar haast niet koesteren,
wijl ik toch, argeloos als ik was, aan rechtstreeks bedrog
van dien, mij geheel onbekenden Heer Over de Linden,
veel min nog van den mij zeer wel bekenden Heer Verwijs
niet denken kon. Dies vroeg ik, in mijne verlegenheid,
de Heeren Jacobus van Loon J.z. en Gerben Colmjon,
beide Friesche taalgeleerden, om hulp en raad. Deze
heeren kwamen daarop, op eenen avond, ten mijnen huize
met mij samen, en wij overwogen alles ten nauwkeurigsten wat met dat handschrift en met den taalvorm waarin
het geschreven was, maar samenhing. Na lang en nauwkeurig overleg, kwamen ook genoemde heeren met mij
tot de overtuiging, op taal- en geschiedkundige gronden,
dat het handschrift, voor zooverre het in mijne handen
was gesteld, onecht, valsch was. In eene vergadering van
het Friesch Genootschap, volgende op deze bijeenkomst,
bracht ik dan ook, in dien geest, een kort verslag uit betreffende het handschrift, waarbij ik tot de slotsom kwam,
dat het een valsch, een ondergeschoven stuk moest zijn —althans geenszins van den ouderdom, die daaraan werd
toegeschreven.
Dit verslag werd aangenomen, en verder werd er in die
vergadering over deze zaak niet meer gesproken. Het
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was of iedereen schroomde, zyne rechte meening ronduit
te openbaren. De Heer Dr. J. G. Ottema, bestuurslid van
het Friesch Genootschap, was mede ter vergadering aanwezig. Deze, een vroeg-oud, zwakkelijk en zenuwachtig
man, bladerde nog wat in het handschrift om, dat door
mij weer ter tafel gebracht was, en zeide: „ik wil het toch
nog eens op mijn gemak t'huis nasnuffelen", waarop hij
het, met verlof van den Heer voorzitter Mr. J. Dirks, in
zijn zak stak, en, na afloop der vergadering, meê naar
huis nam.
Des Zondags, volgende op die vergadering van het
Friesch Genootschap, waarin ik mijn bovenvermeld verslag had uitgebracht, was ik des morgens ter kerke gegaan in de Groote kerk te Leeuwarden, waar ik, als Diaken
der Ned. Herv. Gemeente, dienst had te doen. Dr. Ottema
was ook bij die Godsdienst-oefening aanwezig. Na afloop
daarvan, uit de kerk gaande met mijn' mede-diaken, die
met mij den kerkedienst (collecte) had waargenomen, loopende door de Groote-kerkstraat naar het Diakonie-huis,
waar wij, volgens gewoonte, de collecte zouden gaan tellen, bergen en boeken, hoorde ik, ter hoogte van de
zijstraat de Modder, achter mij een haastige, wankele
stap en een trillend geroep: „m'nheer Winkler! m'nheer
Winkler!" ('t Is mij waarlijk of ik dit alles nog heden, na
veertig jaren, nog zie en hoor). Omziende, ontwaarde ik
dat de Heer Ottema bovengenoemd, die roeper was — die
nu op mij toekwam en mij mededeelde, achter adem als
hij was door 't snelle loopen, en zenuwachtig, dat ik mij
zeer vergist had met in mijn verslag die bladen uit het
handschrift van den Heer Over de Linden voor onecht te
verklaren. „Och, och! wat hebt Gij U vergist", zoo zeide
de oude heer mij met bevende stem, „Wat hebt Gij U vergist! Dat handschrift is ontwijfelbaar echt, en de inhoud
daarvan is zoo schoon, zoo hoogst belangrijk en merkwaardig!! Geen volk ter wereld (of het moest dan het
Joodsche volk zijn, met zijnen Bijbel) — geen volk ter
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•wereld heeft zulk een oud geschrift en van zoo oude dagteekening, in zijnen alleroudsten taalvorm geschreven, en
zijne alleroudste geschiedenis vermeldende, als juist nu
ons Friesche volk, als juist nu wij, Friezen!!!" Enz.
Och! ik was wel uit het veld geslagen! En dit alles
geschiedde midden onder 't kerkevolk, midden tusschen
de kerkgangers. Ik was wel uit het veld geslagen — ik
de eenvoudige, argelooze jonge man, tegenover een' grooten geleerde, als waarvoor de oude heer Dr. Ottemagold!
Maar — ik zweeg bescheidenlijk.
De Heer Ottema liep, van die dagen af, zeer hoog weg
met het boek van Adela, zoo als wij toen nog die enkele
bladen uit het handschrift van den Heer Over de Linden
noemden. Hij bewoog (zoo als men wel zegt) hemel en
aarde ten bate van het boek, kreeg ook vele medestanders,
die met hem dat boek als een aller-, aller merkwaardigst,
als een hoogst-, hoogst-belangrijk geschrift beschouwden.
Slechts weinigen bleven met mij en den Heer Colmjon die
waarde ontkennen, die echtheid loochenen.
. De Heer Ottema kreeg nu van den Heer Over de Linden het geheele geschrift, het volledige Oera-Linda-boek in
handen, en rustte niet vóór hij het door den druk wereldkundig had gemaakt, 't welk in 1872 geschiedde, toen bij
den boekhandelaar H. Kuipers te Leeuwarden verscheen:
„Thet Oera-Lindabôk, naar een handschrift uit de 13ds
„eeuw bewerkt, vertaald en uitgegeven door Dr. J. G.
„Ottema".
De Heer Dr. E. Verwijs hield zich nu zooveel mogelijk
onzijdig en stil in deze zaak; hij bemoeide zich in het
vervolg ook weinig of niet meer daar mede. Geen wonder ook! Immers hij wist dat het Oera-Linda-boek onecht
was — terwijl het doel dat hij er meê vóór had, nu weshalve hij 't handschrift bij het Friesch Genootschap ter
tafel had gebracht — zijn bijzonder doel namelijk — daar
geheel en al bij mislukt was, zooals verder uit dit geschrift zal blijken. Ook ik hield mij onzijdig bij deze
geheele volgende beweging, àl hield ik, waar het te pas
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kwam, de onechtheid van het Oera-Linda-boek staande.
Intusschen, eenmaal van het begin af aan, deel genomen hebbende aan het Oera-Linda-boek en wat daarmede
gepaard ging, kwam ik veel te weten betreffende die geheele zaak, kwam ik tot de overtuiging wie de oorspronkelijke opsteller was, wie hem ter zijde stond en hielp bij
de opstelling, wie het geschrift in de wereld bracht en
hoe hij dit aanlegde, enz. enz. Deze mijne overtuiging nu
vindt men hier vervolgens beschreven.
De slotsom van mijne vele stille opsporingen en onderzoekingen, van mijne ervaringen betreffende den maker
(de makers) van het Oera-Linda-boek en van alles wat
daarmede samenhangt, is als volgt. Men merke wel op,
dat dit alles slechts mijne persoonlijke meening, mijne
persoonlijke overtuiging is — en niets meer. Een rechtsgeldig bewijs is het niet.
De gedachte om een geschrift, een geschreven boek als
't ware (zoo als 't Oera-Linda-boek naderhand geworden
îs) op te maken, is eerst opgekomen in het brein van den
Heer Haverschmidt, predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente aan den Helder. Deze was een geestig, ook een
guitig, snaaksch man, en als zoodanig reeds in zijne jongelingsjaren bekend, vooral ook te Leiden bij zijne medestudenten, ten tijde dat hij aldaar studeerde. Onder den
schuilnaam „Piet Paaltjes" heeft hij verschillende rijmen
(gedichten is daarvoor wel te weidsch eenen naam), veelal
van kluchtigen aard, geschreven en in 't licht gegeven.
Als predikant aan den Helder was hij een der eersten,
die de zoogenaamde moderne richting in de kerk vertegenwoordigde en voorstond. Na in die jaren het boek
„Les Ruïnes" te hebben leeren kennen en daarover veel te
hebben nagedacht, heeft hij willen trachten een geheirrir
zinnig geschrift op geheimzinnige wijze in de wereld te
brengen — een geschrift vol leugens en fabels, op zeer
aannemelijke wijze voorgesteld. Als dat geschrift dan
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door sommigen, misschien door velen voor waarachtig
zoude aangenomen geworden zijn, dan wilde hij later
voor 't licht komen als de opsteller, de schrijver daarvan,
en op die wijze den lieden aantoonen, dat, zoo min als
zijn geschrift op waarheid berustte, zoo min ook de Bijbel
een Heilig, een waarachtig boek was. Al werkende en
doende en schrijvende aan dit zijn opzet, kwam hij al
verder en verder en begon hij zijn doel al voorbij te schieten. In die dagen toen zijn werk zoowat klaar was,
deelde hij zijn voornemen mede aan den Heer C. Over
de Linden, aan den Helder (boven nader aangeduid), een
zijner volgelingen in zijne moderne richting. Deze was
weldra geheel met het plan van den Heer Haverschmidt
ingenomen. Immers was dit juist een kolfje naar zijne
hand, hij zoude gaarne daarbij zijne hulp verleenen —
zoo als dan ook door hem gedaan is.
De Heer Haverschmidt, ofschoon een Fries, een Leeuwarder zijnde van geboorte, was toch geenszins voldoende
met de Friesche taal bekend, althans niet met het OudFriesch, met den vroeg-middeneeuwschen vorm dier taal,
om zijn werk oogenschijnlijk zoo volkomen te maken, dat
zijn doel gevoegelijk bereikt zoude kunnen worden. Dies
zocht hij naar iemand, die voldoende, of ook maar eenigermate meer dan hij-zelf met het Oud-Friesch bekend was.
Hij vond zulk een man in den Heer Dr. Eelco Verwijs,
Archivaris van Friesland, te Leeuwarden, iemand met
wien hij misschien wel in meerdere of mindere mate bebekend, misschien ook wel bevriend was — ik weet dit
niet. De Heer Verwijs was een man, juist zóó als de
Heer Haverschmidt er een was, namelijk geestig en guitig,
en die gaarne grappen uithaalde. Beide heeren waren
het dus weldra eens; de Heer Verwijs vulde het geschrift
nog aanmerkelijk aan en verbeterde de taal daarvan,
voor zoo verre hij-zelf daar toe in staat was. Laatstgenoemde had met het openbaar maken van het geschrift
nog een ander doel dan de Heer Haverschmidt. Hij wilde
namelijk het geschrift in handen spelen van den Heer
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W Eekhoff, Archivaris van Leeuwarden en boekhandelaar
aldaar.
Deze Heer Eekhoff nu was, wat zijne geaardheid betrof,
een gansch ander man als de Heer Verwijs, de een was
het tegenovergestelde van den ander. Immers de Heer
Eekhoff was een ouderwetsch, een deftig man, altijd ernstig, vervuld ook van zijne waardigheid — een ouderwetsch
geleerde, geheel een man van den ouden stempel. Door
hun ambt kwamen de Heeren Verwijs en Eekhoff veelvuldig met eikanderen in aanraking; maar overigens was
hunne houding tegenover eikanderen verre van vriendschappelijk. Dit kon ook wel niet anders — hun beider
geaardheid in aanmerking genomen. De Heer Verwijs
bespotte ook den Heer Eekhoff veelvuldig — niet zoo zeer
uit hatelijkheid, als wel uit „nocht oan onnocht" — om
deze Friesche uitdrukking eens te gebruiken. Om een
enkel voorbeeld van deze zijne spotternij te noemen: de
Heer Eekhoff noemde zich zelven (en schreef ook alzoo
den naam van zijn ambt, b.v. op de titelbladen van zijne
twee hoofdwerken, de „Geschiedkundige beschrijving van
Leeuwarden" en de „Beknopte geschiedenis van Friesland") als: „Archivaris van Leeuwarden". De Heer Verwijs schreef, als ieder ander in die dagen en ook nog
heden, dit woord als „Archivan's". Dies noemde hij, als
hij tegen over anderen van den Heer Eekhoff sprak, dezen
steeds, spottender wijze, „de laatste der Archivariüssévz",
Hij deed dit in toespeling op den titel eener roman, die
in die dagen veel opgang maakte en zeer bekend was,
geheeten: „De laatste der Mohikanen" (een volksstam der
Indianen (Roodhuiden) in Amerika). Och, dit was maar
eene kleingeestige spotternij, ongepast tegenover zulk een
achtingswaardig, deftig man, als de Heer Eekhoff was.
Evenwel, de lieden hadden daar pleizier in Ook noemde
de Heer Verwijs den Heer Eekhoff wel: „Wopke (de Heer
Eekhoff droeg dien voornaam) — Wopke de Profeet".
Maar genoeg! (Ik heb deze spotternijen hier slechts als
ter loops vermeld, ter kenschetsing van het karakter des
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Heeren Verwijs. Maar mijne bijzondere hoogachting breng
ik hier nog toe aan de nagedachtenis van den achtingswaardigen Heer Eekhoff).
De Heer Verwijs bedacht nu om het geschrift, door den
Heer Haverschmidt eerst opgesteld, en daarna door hem
zelven verder uitgewerkt, door bemiddeling, als 't ware
door eene toevallige omstandigheid, in handen van het
Friesch Genootschap te brengen (bemiddeling van den
Heer Over de Linden) — stellig verwachtende dat de Heer
Eekhoff (die bestuurslid van dat Genootschap was), onverwijld en als met geestdrift dat geschrift voor echt en
waar zoude aannemen, en door gijn toedoen vooral wereldkundig zoude maken. Daarom werd ook dat geheele
mooie verhaal bedacht, dat de Heer Verwijs die eerst bekend gemaakte bladen uit handen van den Heer Over de
Linden zoude hebben ontvangen, zooals hier voren reeds
is vermeld. De Heer Verwijs verwachtte nu niet anders
of de Heer Eekhoff zoude op het handschrift als op eene
welkome prooi aanvallen en het „ad majorem Frisiae
gloriam", met geestdrift wereldkundig maken en uitgeven»
Maar — dit geschiedde niet.
Of de Heer Eekhoff, op de eene of andere wijze, reeds
van te voren lont geroken had, dan wel of de zaak hem
van 't begin af aan niet „zuiver" voor kwam, en hij haar
wantrouwde ook omdat zij uit handen van den Heer
Verwijs kwam — hoe dan ook, ik weet dit niet — maar
wel weet ik dat de Heer Eekhoff niet in de val liep, die
voor hem opgesteld was. Hij nam, op die vergadering
van het Friesch Genootschap (zie blad 34 hiervoren) waar
sommige bladen van het handschrift eerst werden ter tafel
gebracht, op zijn beurt ook die bladen in handen, bladerde er wat in om, zei daar bij niets en vroeg niets,
maar schoof die bladen verder, zijnen buurman aan tafel
toe. Ik zie dit nog heden, als 't ware, gebeuren.
De Heer Eekhoff bleef ook verder volstrekt onzijdig in
deze zaak. Hij bemoeide er zich niet mee — in 't geheel
niet. Hij sprak ook niets, noch ten voordeele, noch ten
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nadeele van 't Oera-Linda-boek, en heeft dit nooit gedaan.
Hij bleef er eenvoudig buiten. Maar ik kreeg die bladen
(„het boek van Adela" noemden we dat geschrift toen)
meê naar huis, om er verslag van uit te brengen. Ik
bracht eenigen tijd daarna dat verslag ook uit, en daarop
nam de Heer Dr. Ottema die bladen meê naar zijn huis —
alles zóó als hiervoren is medegedeeld.
Tot ergernis gewis van den Heer Verwijs liep dus de;
Heer Eekhoff niet in de val, die voor hem was opgesteld,
maar de Heer Ottema liep er plomp-verloren in. Toen
hield de Heer Verwijs zich verder onzijdig in dit geval,
en waarschuwde den Heer Ottema niet. Ook de Heer
Haverschmidt hield er zich buiten. Och! beiden konden
ook wel niet anders doen.
Het verdere verloop dezer zaak, beginnende met de
volledige uitgave van het Oera-Linda boek, is bekend en
openbaar. In de bescheiden, besloten in het kistje, waarin
ik ook dit onderhavige geschrift wil neerleggen, vindt men
veel bijzonders betreffende de nadere geschiedenis van
het Oera-Linda-boek.
Dit is opgesteld en geschreven door Johan Winkler,
oud-bestuurslid (Bibliothecaris) van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, en
thans buitengewoon lid daarvan.
Haarlem, Maart 1907.

NASCHRIFT
door
Mr. P. C. J. A. BOELES.
Het vraagstuk: wie de maker was van het Oera Linda
Bôk en welke beweegredenen tot dat schrijven aanleiding
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gaven, is zeker niet van alledaagschen aard. Is het boek
op zich zelf, door zijn inhoud reeds een merkwaardig verschijnsel, ook hetgeen er over geschreven is, alles wat er
in den loop der jaren, door de groote aandacht die het in
sommige tijden trok, als het ware om heen gegroeid isr
geeft er een niet te ontkennen aantrekkelijkheid aan.
Tezamen is dat alles geworden een typisch stuk cultuurgeschiedenis, dat o. a een merkwaardigen kijk geeft op de
geleerden, die zich met het O. L. B bezig hielden; want
wat is geschikter om zich een juisten indruk te vormen
van het inzicht van een literator of geschiedkundige uit
het laatste kwart der vorige eeuw, dan na te gaan hoe hij
dacht over het O. L. B.
Is het b.v. niet kostelijk en tevens verbijsterend, om een,
de reputatie van „geleerd1' genietende conrector van een
gymnasium in ernst te hooren betoogen: „dat wij in dit
geschrift, waarvan het eerste gedeelte is opgesteld in de
zesde eeuw voor onze jaartelling, het oudste voortbrengsel
(op Homerus en Hesiodus na) van de Europeesche letterkunde ontmoeten. En daar in ons vaderland vinden wij
eene eeuwenoude bevolking in 't bezit van eene ontwik'
keling, beschaving, nijverheid, scheepvaart, koophandel,
letterkunde en zuivere verheven Godsdienstige begrippen,
waarvan wij nooit eenig vermoeden hebben gehad".')
Prof. Gallée heeft in „De Gids" van 1878 no. 1 de voornaamste personen genoemd, die zich destijds bepaaldelijk
over het O. L. B. hadden uitgelaten, zoodat het onnoodig
is hierover nog nader uit te weiden. Het ligt ook niet in
de bedoeling de geheele kwestie weer op te rakelen, daartoe geven de mededeelingen van Johan Winkler geen aanleiding. Alleen zou het onverantwoordelijk zijn om ze
zonder eenige toelichting voor te leggen aan de tegenwoordige generatie, die over het algemeen niet meer op
de hoogte is van de zaak. Over de echtheid of onechtheid
') Dr. J. G. Ottema, Inleiding voor de eerste uitgave van het
O. L. B., blz. XXVI.
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van het O. L. B. behoeft nu geen woord meer te worden
verloren. Sedert de Leeuwarder archivaris, G. Colmjon,
Beckering Vinckers, Gallée, om maar enkele namen te
noemen, zich daarover hebben uitgelaten, is er eigenlijk
niemand meer geweest die met serieuse argumenten den
hoogen ouderdom van het bekende handschrift heeft staande
durven houden.
Iets anders staat het met de vraag, wie het O. L. B.
geschreven heeft, waarover ook de mededeelingen van
Winkler loopen.
Een tijdlang scheen het alsof Beckering Vinckers met
zijn brochure: „Wie heeft het Oera-Linda-Boek geschreven ?"3) voorgoed een einde aan de kwestie gemaakt had,
althans in wetenschappelijken kring. Zoo was Gallée het
in „de Gids" geheel met hem eens, dat niemand anders
dan Cornelis over de Linden aan den Helder, eerste meesterknecht bij 's Rijks Marine-werf, de schrijver was van het
handschrift, dat, toen het bekend werd, zich in diens bezit
bevond.
Het is een geluk dat B. V. omtrent den persoon van
dezen v. d. Linden allerlei gegevens heeft weten vast te
leggen in een tijd toen zulks nog mogelijk was. B.v. van
's mans bibliotheek een lijst, die allerlei werken opgeeft,
die men nu juist bij den auteur van het O. L. B. zou verwachten, o. a.: Volney, Les Ruïnes, 1839 (en de vertaling
daarvan); von Richthoven, altfriesisch Wörterbuch; De
Haan Hettema, Emsiger Landregt; Epkema, Woordenboek
op Gysbert Japicx; Worp van Thabor, Kronijk van Friesland, 2 Dln.; Genesius, Paläographische Studiën über Phönicische und Runenschrift; Frederiksen, IJslandsch leesboek; Streckfuss, Geschiedenis der wereld; Asega Buch,
ein Alt fris. Gesetsbuch der Rüstringer enz. Van der
Linden maakte ook opstellen die verwant zijn aan den
inhoud van het O. L. B. en van belang is verder een aanvullende mededeeling van Gallée, dat L. E. Laurey, gepen') Kampen, 1877.
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sioneerd machinist Ie klasse bij de marine, meermalen
Over de Linden in zijn bureau heeft aangetroffen, bezig
met de studie van Oud-Friesche boeken.
;
Het betoog van Beekering Vinckers, of wil men het door
hem verzamelde materiaal, heeft ook mij overtuigd en in
het O L. B. vind ik niets dat niet zoude overeenkomen
met de persoonlijkheid van Corn. over de Linden, een
allermerkwaardigste verschijning, wiens werk zooals Dr.
C. P. Burger Jr. ] ), zoo juist heeft opgemerkt, ook technisch, als kunststuk, zoo bizonder is, dat het niet aangaat
den maker kortweg te veroordeelen, alsof hij niet meer
was dan een antiquiteitenhandelaar, die een nagemaakt
stuk aan den man tracht te brengen. Beekering Vinckers
heeft stellig velen in den lande overtuigd, maar omstreeks
1907 heeft de twijfel weer eens het hoofd opgestoken, in
het bizonder in het artikel van Dr. Burger, nadat te voren
reeds door L. F. over de Linden, den zoon en doorGerrit,
Jansen, op. m. i. weinig afdoende gronden getracht was,
zijn betoog te weerleggen. De in 1907 anoniem geuite
bedenkingen blijken thans, zooals reeds door Dr. Burger
vermoed werd, te zijn geweest de opvattingen van Johan
Winkler. Het kistje toch met bescheiden betreffende het
O. L. B., door hem aan het Friesch Genootschap te Leeuwarden afgestaan, is thans overeenkomstig zijn verlangen,.
nà zijn overlijden (11 Maart 1916) geopend en bleek te
bevatten de hier uitgegeven verhandeling, eenige origineele
brieven van Dr. Eelco Verwijs, Dr. Ottema, Beekering
Vinckers en Leendert Flores over de Linden, voorts een
reeks gedrukte brochures en het ms. eener door den heer
Hugo Suringar in 1874'5 voor het Friesch Genootschap,
gehouden lezing betreffende het papier en verdere uitwendige karakter van het handschrift van het O. L. B.
Al waren de verwachtingen betreffende de belangrijkheid
van de mémoires van Johan Winkler bij voorbaat niet
• ') Nieuws over het Oera-Lindabok?
en bibliotheekswezen, 1907.
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zeer hoog gespannen, omdat hetgeen Winkler bij zijn leven
had „losgelaten" weinig aanneemlijk leek n.1. dat o. a Dr.
Eelco Verwijs aan de vervaardiging van het handschrift
had meegewerkt, thans nu de geheimzinnige doos geopend
is en de geheele verhandeling voor ons ligt, kan kwalijk
anders getuigd worden, dan dat er geen enkel positief
gegeven bekend geworden is, dat strijdt met de door Beckering Vinckers gegeven voorstelling.
De van verschillende zijden betuigde belangstelling in
den inhoud der mémoires, wettigt de uitgave daarvan en
al werpen zij weinig nieuw licht op de kwestie wie het
O. L. B. heeft geschreven, ze laten toch weer eens zien
hoe prettig Johan Winkler kon vertellen en hoe het in
zijn tijd gesteld was rondom de bestuurstafel van het
Friesch Genootschap.
Eelco Verwijs en Haverschmidt (Piet Paaltjens) zouden
dan volgens hem de auteurs zijn aan wie door C. over
de Linden slechts handlangersdiensten bewezen werden.
Het doel van den één was om Eekhoff, den chauvinistischen
Leeuwarder archivaris er in te laten loopen, dat van den
ander om de onwaarachtigheid van den bijbel aan te
toonen. Een stellig curieuse grondslag voor samenwerking! Dat Winkler, toen hij zelf begon te twijfelen, er
schik in gehad zoude hebben, indien Eekhoff het handschrift als echt en ontwijfelbaar oud had geaccepteerd, —
ook Dr. Burger heeft dat reeds opgemerkt — is lang niet
onmogelijk, doch hieruit volgt geenzins dat Verwijs daarom
zich de enorme moeite getroost zoude hebben, om het
handschrift mede te vervaardigen. De brieven van Verwijs
door Winkler nagelaten en hier afgedrukt moeten 't m. i.
voor ieder onbevangen lezer duidelijk maken, dat Verwijs
zelf langen tijd in het onzekere heeft verkeerd, omtrent
den waren aard van het handschrift en dat hij er zonder
twijfel eerst door C. over de Linden mee bekend geworden is. En wanneer Verwijs de mede-falsaris geweest
ware, zou hij dan aan Winkler, den 28 April 1870, nog
vóórdat deze zijn rapport uitbracht (Nov. 1870) en nog
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vóórdat Dr. Ottema zich vergalloppeerde, zóó openlijk
schrijven „dat hij tot de zienswijze begint over te hellen
dat het Hs. onecht is en een lapwerk van lateren tijd .. .
en dan zal 't ook best zijn den eigenaar te zeggen, dat de
vertaling ons den tijd er aan te besteden niet waard is,
daar wij bepaaldelijk bedrog vermoeden?"
De slotopmerking van Winkler: „toen hield de Heer
Verwijs zich verder onzijdig en waarschuwde den Heer
Ottema niet. Ook de Heer Haverschmidt hield er zich
buiten. Och! beiden konden ook wel niet anders" is dan
ook zachtkens gesproken geheel ongemotiveerd.Y)
De auteurs-firma Haverschmidt-Verwijs is na het uittreden van den firmant Verwijs niet meer staande te houden
en daarmede ligt ook de geheele auteurs-hypothese door
Johan Winkler met zooveel smaak opgedischt, in duigen.
Hij zegt immers zelf dat Haverschmidt alleen niet in staat
was om een werk als het O. L. B. samen te stellen. Trouwens indien men de opvatting van Beckering Vinckers
wil bestrijden, dan dienen er behalve hypothesen ook
argumenten, omstandigheden, daadzaken te berde gebracht
te worden en daarom mogen wij niet onvermeld laten wat
Dr. C. P. Burger Jr., de scherpzinnige bibliothecaris van
de Universiteits-bibliotheek te Amsterdam, laatstelijk over
het O. L. B schreef naar aanleiding van het overlijden
van Johan Winkler.2) Dr. Burger, die reeds als gymnasiast te Leeuwarden over het O L. B. hoorde spreken
heeft herhaaldelijk van zijn belangstelling in dezen blijk,
gegeven en is geheel op de hoogte. Dit toont ook weer
zijn jongste bijdrage waarin de stand van het vraagstuk
keurig uiteengezet wordt, met behulp ook van een lezenswaardig schrijven van wijlen Hugo Suringar, den bekwa') Het blijkt overigens uit het later te vermelden artikel van
Dr. Burger (1915) dat Eekhoff wel degelijk geloofde aan de echtheid van het O. L. B., al heeft hij dat in de Friesche Oudheden,
waarin hij een bladzijde van het handschrift liet facsimileeren,
niet ronduit durven erkennen.
2) Johan Winkler en het O. L. B. „Het Boek", 1916, blz.
134—140.
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men Leeuwarder uitgever, die het verloop der zaak van
nabij heeft kunnen aanschouwen en zelf een onderzoek
heeft ingesteld naar de echtheid van het handschrift. Een
groot deel van het betoog van Dr. Burger zouden wij
gaarne onderschrijven, doch op een belangrijk punt heeft
het ons eerlijk gezegd wat teleurgesteld. Het is waar, hij
bestrijdt de conclusie van B. Vinckers, dat C. over de
Linden de auteur zou zijn van het O. L. B. Van de
argumenten van B V. maakt Dr. B. zich m. i. wat al te
gemakkelijk af. Dr. B. heeft respect en sympathie voor
het O. L. B. — m. i. zeer terecht — en ergert zich blijkbaar over de wijze, den toon waarop B. V. zich over het
handschrift uitlaat. Hij noemt de brochure van B. V.
misleidend en vindt het volstrekt geen aanwijzing voor
het auteurschap, dat C. Over de Linden in het bezit was
van allerlei boeken over Friesche taal, geschiedenis, mythen enz. De gevolgtrekking ligt z. i. voor de hand, dat
hij door het bezit van dat oude handschrift, waarvan hij
gaandeweg meer leerde verstaan en begrijpen, er toe gebracht werd, zich lectuur aan te schaffen om zijne kennis
in verband daarmede uit te breiden.
Wanneer de gepretendeerde hulpmiddelen voor het plegen van het literair bedrog uitsluitend bestaan hadden uit
enkele min of meer courante en eenvoudige handboeken
voor de kennis van mythologie, Friesche taal- en geschiedenis en wanneer tevens vaststond — waarop het vooral
aankomt — dat Over de Linden het handschrift van zijne
voorouders geërfd had en het te goeder trouw hield voor
een echt oud geschrift, dan zoude er zeker voor de meening van Dr. B. veel te zeggen zijn.
Maar de zaak staat toch wel iets anders. Dr. B. laat
er zich niet over uit, maar het is m. i. uitgemaakt dat het
O. L. B. eerst nà 1853 voltooid is. Twee deskundigen de
heeren Frederik Muller en Smidt van Gelder, chef der
papierfabrieken te Wormerveer en Apeldoorn, zeggen im
mers dat het papier van het handschrift machinaal papier
vergé is, vervaardigd in de laatste 25 à 30 jaren (vóór
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1876) en afkomstig uit de fabriek van Tielen en Schrammen te Maastricht.J) Het onderzoek van Hugo Suringar
klopt daarmede. Dan de bekende passage over de paalwoningen, die klaarblijkelijk doelt op paalwoningen in de
meren van Zwitserland2); terwijl deze eerst in 1853 bekend werden.
O. de Linden kan het O. L. Bi dus kwalijk voor een
oud handschrift gehouden hebben, van zijn familie kan
hij 't zeker niet geërfd hebben, en als wij dat weten dan
krijgt het bezit van al die weinig alledaagsche boeken als
door ons genoemd, toch wel een andere beteekenis dan
die welke Dr. B. er aan wil geven. Waarbij nog komt
dat Over de Linden altijd het air heeft aangenomen dat
hij het O. L. B. eerst begrepen heeft uit de vertaling door
Dr. Ottema.8)
Over de Linden, die van oud-Friesche afkomst was,
schijnt ook overtuigd geweest te zijn dat de Friezen een
bijzonder volk waren. In die opvatting stond hij zeker
niet alleen. Terecht zegt Dr. B. daarvan: „De Friezen
waren — dit schijnt vooral in de jaren 1840—1860 zoo
ongeveer tot een . dogma geworden te zijn — een soort
van uitverkoren volk, eenigzins als de oude Israëlieten
dat voor onze geloovige voorvaderen waren." Eekhoff
b.v., hoe verdienstelijk ook, had stellig iets van die „Frisiomanie" onder de leden. Nu meent Dr. B. dat het O. L.
B. blijkbaar tegen die ziekelijke opvatting gericht is.
Is het niet eerder voor een deel een uitvloeisel van dat
dogma? Voor een deel, want behalve familie- en stamtrots speelden stellig ook de opvattingen van Over de Linden
omtrent godsdienst en maatschappij, een grooten rol bij
de wording van het handschrift, dat tot zooveel verschil
van uitleg aanleiding gaf, omdat het zoo moeilijk valt zich
') Nederlandsche
Spectator van 5 Aug. 1876.
ste

2

) O. L. B., l dr. blz. 151: Boven den Rijn tusschen het
gebergte, daar h e b ik de Marsaten gezien. De Marsaten, d a t
zijn menschen, die op de meeren wonen. Hunne huizen zijn op
palen
gebouwd. (Vertaling Ottema).
3
) B. V. Wie heeft het O. L. B. geschreven, blz. 26 v.v.
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met juistheid rekenschap te geven van de motieven van
den psychologisch raadselachtigen auteur.
Oogenschijnlijk is het onbetwistbaar, dat iemand, die
zooveel moeite doet om aan zijn werk het voorkomen te
geven van een eeuwenoud handschrift, in de eerste plaats
er op uit geweest moet zijn om er den één of anderen
geleerde of frisiomaan in te laten loopen. Voor eene geestige beetnemerij lijkt de inhoud mij echter veel te serieus,
te weinig bombastisch. De indruk is eerder dat de auteur
jarenlang met liefde aan de samenstelling van het m. s.
heeft gewerkt. Heeft Over de Linden dan ook niet getuigd, in de opdracht van het m. s. aan zijne nakomelingen *)
dat de inhoud, vooral die der wetten, geheel naar zijn
smaak was? Het volgende om een indruk van die wetten
te geven.2)
HYR SEND THA RJUCHTA !
HIER ZIJN DE RECHTEN
ALLER FRYAS UMBE SÊKUR TO ALLER F R I E S E N OM VEILIG TE
WÊSANDE.
WEZEN.

1. Sahwersa thêr êwa
vrwrochtwrdejeftanêjasetma
tavlikt, alsa mot-et to mêna
nitha skên, men nâmmer to
báta fon enkeldera manniska,
her fon enkeldera slachta,
ner fon enkeldera státa, nach
fon awet that enkel sy.

1. Zoo wanneer er wetten
gemaakt worden, of nieuwe
inzettingen zamengesteld, alsdan moet het ten gemeenen
nutte
geschieden, maar nimmer ten bate van enkele menschen
- noch van enkele ^
slachten, noch van enkele
staten, noch van iets dat enkeld is.
(Vert. Ottema).

En de bekende dwaze naam-afleidingen zijn zij iets anders
dan onbeholpenheid, naieveteit van een ongeschoolden
burgerman, die soms in den war raakte met al de zelfvergaarde geleerdheid, dingen die in de volkskunst zoo
dikwijls worden aangetroffen en geheel op één lijn staan
') B. V. VVie heeft het O. L. B. geschreven. Blz. 27.
) Eerste uitgave, blz. 37 v.v.

2
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met de taalfouten in het O. L. B., waarop reeds herhaaldelijk is gewezen?
Beschouwt men het O. L. B. uit dit oogpunt, dan is het
m. i. duidelijk, dat het niet is samengesteld om den één of
ander beet te nemen, gelijk ïohan Winkler zich dat voorstelde.
Leeuwarden, November 1916.

BIJLAGE.
BRIEVEN VAN DR. E. VERWIJS AAN DEN HEER J. WINKLER.
Leiden, 11 November 1869.
Amice,
Bij de toezending van het Friesche Hs. aan de Bestuurders
van het Friesch Genootschap heb ik hun het voorstel gedaan, U
te verzoeken de vertaling er van op U te nemen. Ik heb het
zoo druk met allerlei werk; dat ik geen kans zie er vooreerst mij
wat onafgebroken meé bezig te houden. Hier en daar kan men
de vertaling zoo opschrijven, doch er schuilen ook nog al moeilijkheden en vreemde woorden in. Nu weet ik wel, zoo ik er
eens mee begin, ik niet eerder rust voor ik die heb opgelost, en
zoo zou ik er veel te veel tijd aan besteden. Voor U zal het
allerwonderlijkste geschrift als Friesch dubbele aantrekkelijkheid
hebben. Een recht idee over het ontstaan er van heb ik nog
niet. De zaak interesseert mij nog al, en 't is mijn doel dan ook
niet om er mijne handen geheel af te trekken. Doch, zooals Gij
weet, heeft hij ') mij een Hs. van Worp van Thabor beloofd, zoodra ik hem de vertaling had geleverd, 't Is nu van belang dat
zoo spoedig mogelijk in handen te krijgen. Hebt Ge hier en
daar zwarigheden, dan recommandeer ik mij zeer. Zoo'n etymologische questie valt nog al in mijn smaak, en dan is ook
De Vries best te spreken. Teeken dan eenvoudig op de bladz.
van 't Hs. en 't woord, 't Is vreemd, dat er enkele zeer oude
woorden in schuilen, dat ook de vormen op een vorig tijdperk
der taal wijzen, terwijl andere uitdrukkingen zoo heel nieuw
klinken. B. v. skolt bij naht, falikant, nul in 't cijfer enz.
Doch zie en oordeel zelf.
Na groete

T. T.
Eelco Verwijs.

') C. over de Linden.
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Leiden, 13 December 1869.
Amice,
En nu over het Friesche Hs. Ook mij is dit tot dusverre nog
een onoplosbaar raadsel. Telkens als ik liet weer ter hand neem,
word ik gezweept door een wind van meeningen. Er is te veel
in dat aan de echtheid bepaaldelijk doet twijfelen, en zoo het al
oud is, dan is het toch zeker nooit zoo oud als de beide jaartallen in het begin aanwijzen. Aan bedrog, aan eene mystificatie
kan ik ook haast niet denken. De Heer Over de Linden is een
ietwat ruw particulier, geplaatst aan de Rijkswerf te Helder Hij
heeft niets geen verstand van zijn beide Hss., hete eene dee Worp
van Thabor, een bepaald echt Hs. uit de XV en XVI eeuw.
Hoe is dit bij hem verzeild? Hij vertelde mij als jongen meermalen van zijn grootvader te hebben gehoord dat zij van Friesche
afkomst waren, en dan liet de oude man zich eenigszins geheimzinnig uit over papieren nog onder hem berustende. Ik heb geen
reden om aan de geloofwaardigheid van dit verhaal te twijfelen,
daar hij een ronde ruwe kerel is. Het aanwezig zijn van een
Hs. van Worp maakt mij de zaak aannemelijker. Wat nu het
Hs. in kwestie aangaat, omtrent het papier rees bij mij aanstonds
twijfel. Het is formaat van Engelsch kwarto schrijfpapier, doch
zeer geel geworden. Een watermerk heb ik er nergens in gevonden dat mij een sleutel zou kunnen geven, 't Papier dient
dus altijd nog eens onderzocht te worden. Ook het schrift is
zeer ongewoon, en geheel afwijkend van alle middeleeuwsch
schrift. De 20 eerste bladzijden heeft hij op vloeipapier doorgetrokken, en als proefje stuur ik er U een blad van. Op een der
bladzijden is de sleutel van dat schrift, en dat komt mij ook
verdacht voor. Verder zijn de cijfers boven de bladzijden arabische, en daardoor mij ook al'verdacht. En dan de inhoud!
Die is zoo dol, zoo onsamenhangend, dat ik daardoor ook telkens tot de gedachte kom: Zoo'n geschrift kan niet echt zijn.
De taal is hier en daar oud; de vormen daar, maar dan komen
er weer zulke moderne spreekwijzen in voor, dat het onmogelijk
is dat die bv. in de middeleeuwen zoo geschreven zijn. Doch
ik durf er ook nog niet recht aan om het als een bedrog, als
een knutselwerk van later tijd te beschouwen. 1°. De aanwezigheid er bij van den codex van Worp; 2°. Wie zou of in deze of
in de vorige eeuw in staat zijn geweest zoo'n literarisch bedrog
te plegen? De man zegt na den dood van een Oom in 't bezit
dezer reliquien gekomen te zijn, van wier bestaan hij niets wist.
Zonder mij een bepaald oordeel aan te matigen stel ik de vraag:
kan ook onder de Westfriesche familie sedert langen tijd het
een en ander berust hebben, dat een ouden oorsprong had! Kan
dit misschien ook telkens overgeschreven en weer overgeschreven zijn, en zoo allengs zijn oorspronkelijke zuiverheid verloren
hebben. Doch dan zitten we nog altijd met den dwazen inhoud,
die bijna ontwijfelbaar aan een lapwerk van lateren tijd doet
denken. Maar wanneer is het dan ontstaan? Ik weet het niet.
'k Zal zien het nog eens door te lezen voor ik met Kerstmis in
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Friesland kom, en hoop er dan nog eens met U over te praten.
En nu, Amice, na groete
T. T.
Eelco Verwijs.
Ik stuur er U ook het blad bij, waarop de sleutel van het schrift.
Leiden, 24 April 1870.
Amice,
Van morgen kreeg ik een briefje van den Heer Over de Linden
uit den Helder, die wat ongeduldig begint te worden en zeer
verlangt naar den inhoud van zijn Hs. Ik klop dus maar eens
bij U aan om te vernemen, hoe het er meê is. Hebt Ge b.v.
een behoorlijk stuk er van, laten we hem dan maar wat in den
mond stoppen, dan zal hij voorloopig wel tevreden zijn. Kunt
Gij er wat voortgang meê maken, 't zal ook in het belang zijn
van het Friesch Genootschap, daar dan de aan mij toegezegde
Worp van Thabor ook gauwer in ons bezit komt. Hebt Ge hier
en daar lacunes, laat die eenvoudig open, of maak er ex conjectura wat van
Wees zoo goed mij eens met een enkel woord op mijne vraag
naar het Hs. te antwoorden: dan kan ik den Heer Over de
Linden den stand van zaken mededeelen.
Na groete,
Uw toegenegen
Eelco Verwijs.
Leiden, 28 April 1870.
Amice,
Al ben ik hoe langer zoo meer tot de overtuiging gekomen en
geheel en al van Uwe zienswijze dat het Friesche Hs. onecht is
en een lapwerk van lateren tijd, stelde Uw brief mij toch eenigermate te leur, daar ik nu niet recht weet wat aan den Heer Over
de Linden te schrijven, 't Geheel is mij nog een raadsel, zulken
onzin had men in de Middeleeuwen niet kunnen schrijven, zoo'n
samenraapsel niet bij elkaar kunnen flanzen. Maar 't is mij dan
nog altijd een even groot raadsel, wie zoo iets of vroeger of in
in den tegenwoordigen tijd bij elkaar heeft kunnen krijgen, wie
zulk een werk zou hebben willen ondernemen; want ik beloof
U, alleen 't schrijven heeft veel tijd gekost. En toch 't schrift
moet nieuw zijn blijkens de inkt, die ik tot mijn spijt niet chemisch heb laten onderzoeken, evenmin als 't papier, dat mij evenzeer jong voorkomt en expresselijk geel gemaakt, of bruin, om.
het een antiek waas te geven. Reeds de vlakken, en de aard er
van, gaven mij vroeger vermoeden tegen de echtheid, daar ik
zoodanige vlakken nooit in onze Hss. heb gezien.
Doch hoe het zij, de draden kan ik nog maar niet in de han-
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den krijgen, en ik weet niet op hoedanige wijze de zaak te zullen
ontraadselen. Is het een lapwerk van den tegenwoordigen tijd,
dan vermoed ik dat het een kunststuk is van een of ander mijner
vijanden, die mij er heeft willen laten inloopen. Maar dan moet
het al een zeer bittere vijand zijn, die zulk een bloedig werk zich
heeft willen getroosten enkel en alleen om mij er danig in te
laten loopen en het zoete der wraak in al zijn volheid te genieten. Niet wetende wie dat zou kunnen zijn, toen ik voor een
jaar of 4 het eerst er meê jn kennis werd gesteld, dacht ik toen
nog meer aan een werk uit de vorige eeuw, toen men ook wel
een Klaas Kolijn fabriceerde, al pleitte het papier er tegen, en
het excuus daarmede in verband op de eerste bladzijde.
Zooals ik U vroeger schreef, had ik geen vermoeden van
kwade trouw op den Heer Over de Linden en het Hs. van den
Worp ook in zijn bezit gaf dan ook de zaak een meer eerlijk
voorkomen. Want dat is zoo onvervalscht als goud. Is het
niets anders dan een samenzwering tegen mijn persoon, dan is
zeker de zaak zeer mooi gesponnen, daar men mij dat Hs. heeft
beloofd na afloop der vertaling. Doch wat nu den eigenaar te
schrijven? Ik ben gaarne bereid het geheel e ding nog eens aandachtig te lezen, en U dan mijne bevindingen mede te deelen.
Wordt dan mijne opinie aangaande de onechtheid bevestigd,
dan — ja, wat dan? Het lokaas van dat Hs. van den Worp,
dat mij is toegezegd, dat ik weder aan het Friesch Genootschap
heb beloofd, zoo het de onkosten van het kopiëeren wilde bekostigen, maakt voor mij de zaak moeilijk. Hoewel — 'k zal dan
ook niet aarzelen te vertellen hoe de vork in den steel zit, en
wat ik er van denk. En dan zal 't ook best zijn den eigenaar
te zeggen, dat de vertaling ons den tijd er aan te besteden niet
waard is, daar wij bepaaldelijk bedrog vermoeden.
Wat dunkt U daarvan? 'k Zal nu maar eens aan 't lezen
gaan en deel U dan mijne bevindingen nogmaals nader meê.
Adieu, na groete
Eelco Verwijs.
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Stads- en Dorpskroniek van Friesland
over de jaren 1780—1784,')
door Dr. G. A. VVUMKES.

1780.
Jan.
1 In de Gereformeerde kerk te Leeuwarden zijn gedurende 1719 gedoopt 145 jongens en 166 meisjes, kerkelijk geproclameerd 178 paren, waarvan in de kerk zijn
getrouwd 128 paren, buiten de stad 47 paren en op
het stadhuis 3 paar Joden. De kunstschilder J. Beizeit
in de Groote Hoogstraat bij de Brol te Leeuwarden
schildert pourtraiten, behangsels en schoorsteenstukken. Verkoop der materialen van het afgebroken Herbranda State te Buitenpost. De wagenmaker Broer
Heerkes in de Schrans te Leeuwarden verkoopt nieuwe
Poolsche sleeden en een nieuwmodische Fransche
schulpslee.
„
3 Verkoop van kostelijk Bildtland onder Vrouwen Parochie, geboden per morgen 520 à 530 car. gl.
„
5 Aanbesteding van het afbreken van de oude en het
opbouwen van een nieuwe school te St. Jacobi-Parochie.
„
7 De trekvaart en trekweg van Dokkum naar Stroobos
namens Gedeputeerde Staten te koop aangeboden.
„ 10 Te huur de z.g.n. „baijert" aan 't St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden.
„ 12 Verkoop ten huize van Klaas Bogtstra, castelein in de
Bogt' van Guiné te Franeker, bij strijkgeld, eerst bij
proevelkoop en daarna bij 't uitgaan van de laatste
brandende keerse en ligten der zegels uit den wasse:
een deftige en welbeklante zoutkeet c. a., gelegen op
de grachtswal te Franeker, in gebruik bij Lambartus
Bakker als eigenaar, geboden 6000 goudgl.
„ 15 Verschenen bij S, Clement en Zoon te Zwolle: Proeve
van een nationale en zedelijke leerrede van een oud
man aan de jeugd van Nederland over Esra 3 : 12,
ter gelegenheid van 't begin van de 3 e eeuw van de
Unie v. Utrecht, door Jr. O. Z. van Haren. Alsmede
Proeven voor Nederl. tooneel nagezien en veel ver') Evenals in de vorige jaargangen van de Vrije Fries is deze
kroniek getrokken uit de Leeuwarder Courant.
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1780.

„

27

Febr. 7

„

17

Maart 7
„

8

„

13

„

18

„

28

April

1

„

5

„

20

meerderde druk, door denzelfden autheur. Lijkrede
over het afsterven van O. Z. van Haaren over Job 14 : 2
door Ds. S. Nauta met Latijnsch gedicht op van Haaren, door Ds. Joh. Jellema.
Verkoop van een clavecimbel ten sterfhuize van B.
Stellingwerf, schoolmeester en organist te Oudkerk.
Juffr. Neyts, directrice der Vlaamsche opera, thans
te Leeuwarden zijnde, geeft s'avonds 5 uur in de zaal
van de sociëteit te Dokkum een groot vocaal en instrumentaal concert, waarin door haar verscheidene
arias van de voornaamste meesters zullen gesongen
en door haar zoon een solo op de viool en door den
hr. Duval op de fluyt zullen geexecuteert worden, prijs
per persoon f 1, de lootjes zijn te bekomen bij J. Tulleners te Dokkum.
Verkoop van een oude deftige heerenhuizinge te Wolvega, thans bewoond door den Graaf van Hohenlohe,
weleer bewoond door de Wed. Cleyenburg.
Verkoop van heerenhuizinge, hovinge en bosch te Sondel bij den heer W. Beuckens in leven als eigenaar
bewoond; de keukentuin bij het kerkhof.
Verkoop van 400 à 500 tonnen duivesteen van de afgebroken kerk te Wartena.
Verkoop der bibliotheek van Murck van Phelsum, Meet.
Dr. te Sneek.
Een jongeling van goed gedrag, bekwaam in den kerkendienst, geneegen om als ondermeester zig te engageeren, addresseere zig bij den schoolmeester R. van
den Berg in de Lemmer. Verkoop aangekondigd van
de buitenplaats, bewoond door wijlen Generaal Majoor
v. Haersolte c. u. als eigenaar, te Minnertsga.
Verkoop der boekdrukkerij van P. Koumans, stadsdrukker te Leeuwarden. Boelgoed ten sterfhuize van
Bouwe Abrahams Ringnalda, schoolmeester te Friens.
Verkrijgbaar in den Frieschen boekhandel: De Vaderlander, 4 dln. met titelfiguur van B. Vinkeles, betrekkelijk de Vaderlandsche oeconomie en daarin het voor
en tegen van de oeconomische tak. Aanbesteed het
afbreken van het afdak van de kerk en toren te Kollum en het wederopbouwen daarvan.
Gedrukt door A. Ferwerda, Dr. A. Siccama en G. Tresling te Leeuwarden: Catalogus universalis cum pretiis
of de Boeknegotie zijnde een verzameling van eenige
duizende boeken van 1702—1778, verschenen in alphabetische orde geschikt rnet de prijzen, XXIV dln. à
/24.—.
Een maatschappij van tien leden te Leeuwarden schrijft
een prijsvraag uit, of het voor de provincie Friesland
voordeeliger zij den uitvoer van hooi te verbieden of
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1780.
April 22

„

28

Mei

9

i,

13

„

20

„

27

Juni

1

„

14

„

17

voor altoos onbepaald open te stellen en stelt voor
het beste antwoord 30 gouden dukaten beschikbaar.
De oeconomische tak, departement Bolsward, houdt
een exercitie in het wolspinnen op het groote en kleine
wiel door jongens en meisjes op het Raadhuis in de
Vroedschapskamer: de prijzen zijn ƒ5 en / 2 ; directeur
is oud burgemeester N. Elgersma.
Verkoop van eene pelmolen staande op de stadswal
bij het Hoogend te Sneek, gebruikt door Wed. Alle
Wiebes Wouters.
Katoen- en wolspinwedstrijd vanwege de oeconomische
tak, departement Leeuwarden.
De Leeuw. Courant geeft een uitvoerige beschrijving
van de feestelijke inkomst van Jr. Sicco Douwe van
Aylva als grietman van W. Dongeradeel op Hania State
te Holwerd (9 Mei). Verschenen bij Joh. Seydel te
Leeuwarden: Patriotsche droom, een dichtstuk, à 3 et.
Verkoop ten huize van kastelein G. Sikkes te Leeuwarden : een kiereboek wagen met zwanefiest en kussens, fraai geschilderd en verguld, een geele geschilderde beugelchais met blauw trypen kussens, nog een
groen geschilderde dito. Uit de hand te koop het
orgel in de kerk te Tzum. Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: Vop. Hor. Ackeri Votum ad
pelagi numma pro incolumitate Joh. Henrici Propstingii sub auspiciis invicti herois maritimi Idsingae
navigaturi, 3 st.
Verschenen bij Siccama en Cahais te Leeuwarden:
Staatkundig schuitpraatje tusschen een heer, zeeofficier,
koopman, koopvaardijschipper, boer, matrozevrouw
en de schipper der trekschuit, spreekende over de Memorie endoor de Rus-Keizerlijke gesant Prins Gallitzin
den 3 Apr. 1780 aan hun Hoog Mog. overgegeven,
alsmede over de konstplaat De door list en geweld
aangevallen leeuw", à 6 st.
F. Buchsieb jager van Z. Hoogh. op 't Bildt maakt
bekend dat bij hem een withairige windhond is, verzoekt de eigenaar wien de hond toebehoort om die tegen
8 Juni af te halen, dat anders de hond zal worden
doodgeschoten.
Prof. Joh. Schrader te Franeker legt het rectoraat neer
na het uitspreken van een carmen panegyricum Guilielmi Ludovico dictum; of lofrede in heldendicht,
waarin graaf Willem Lodewijk van Nassau geschetst
wordt.
Algemeene jaarvergadering te Haarlem van de oeconomische tak der Ho.11. maatschappij der Wetenschappen.
In den Frieschen boekhandel te verkrijgen: Een tooneelspel in navolging van de Heeren La Seck en Schasz,
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Juni 24

„

30

Juli

8

„

12

„
„

17
31

Aug.

9

„

12

„

30

Sept. 8

„

23

„

28

ziende op de konstplaten, toegewijd aan de leden van
de Maatschappij te Hoorn en de Oeconomische tak
der Hollandsche Maatsch. te Haarlem, als ook op de
konstplaat Tijd geeft verandering, à 8 st.
Verkoop der buitenplaats van secretaris Plettenberg te
Rijperkerk. Verschenen bij D. v. d. Sluis te Franeker:
Beschrijving van een konststuk verbeeldende een volleedig beweeglijk hemelsgestel, uitgeduyt en vervaardigt door Eiso Eisenga, rnederaad in de Vroedschap
van Franeker, door Prof. J. H. van Swinden.
Verhuring der groote kersehoven op Camminga State
te Ferwerd voor Jr. T. H. van Haersolte.
Auctïe aangekondigd van de nagelaten bibliotheek van
Jan K. Dam, Doopsgez. leeraar te Workum, met allerlei
rariteiten van verstorven personen.
Te Leeuwarden voor de eerste maal gearriveerd J.
Buffa uit Amsterdam met een fraaie gesorteerde kraam
van allerhande fijne prenten, miniaturen, landschappep
en opticaprenten; tevens een fraaie kraam van J. Spinelli uit Amsterdam met mathematische, optische en
physische instrumenten. Antonie Renaud, mr. paruikmaker in de Kalverstraat te Amsterdam maakt in de
Leeuw, courant bekend, dat hij een nieuwe uitvinding
heeft gedaan, n.1. om de pruik te laten roeren en
spelen, zoo voor raadsheeren als predikanten, zonder
dat ze het minste van haar vastigheid verliest of
zonder dat ze gekamd wordt.
Verkoop van de school te Dronrijp met tafels en banken.
Verkoop van Herbranda State te Buitenpost, bewoond
door wijlen raadsheer Knock.
Verhuring van boomvruchten in den hof van Holdinga
State te Finkum.
Te huur een buitenplaats onder Giekerk te bevragen
bij kapitein Meyers.
G. C. Roodermel en J. Roodermel, gewezene Pruisische
huzaren doctoren-oculisten, op de Haarlemmerdijk te
Amsterdam, waar de huzaar levensgroot voor de gevel
staat, zijn te Leeuwarden gedurende 2 maanden te
spreken in het logement Het Poortje en te Franeker
eiken Donderdag in het Nekker Schuitje.
Verkocht ten huize van Mr. H. U. Hamerster, Raad in
het Hof van Friesland te Leeuwarden, een kabinet schil*
derijen van voorname meesters door den overledene
verzameld.
Verschenen bij D. Romar te Franeker: Tractatus de
grietmannis a C. L. v. Beyma.
Verkoop van Bornia State onder Weidum met 13 pondematen weiland, bij wijlen Mr. H. U. Hamerster ge-
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Nov.

1

„

11

Dec.

9

„

13

„

16

„

20

bruikt; een groot gebouwd jagthuis tusschen het kerkeland en den kerketuin. Verkoop van de gerechte helft
der heerlijke zathe en landen ca. Walta State teWeidum, groot 70 pondematen, gebruikt door Hoite Sybouts
en zoon.
Bij Simon Stijl Jr. te Harlingen is alle soorten stokvisch te bekomen. Boelgoed bij Ids Alders Hasselaar,
leeraar der Doopsgezinden te Grouw. Eerste koe- en
schapenmarkt gehouden te Burum. Wie het meeste
vee om te verkoopen aanvoert, zal tot vereering genieten een zilveren koe.
Te koop een schoon steertstuk in commissie bij A.
Campen te Koudum, loopt Cis D, Dis E en F hooger
dan 4 octaven één regel clavier, unizonnen of lange
snaren, sterk van geluid. De grietman van Barradeel
biedt gegadigden de bank van leening der grietenij
aan, staande op de Grettingaburen bij Harlingen door
wijlen Johannes van Beemen 48 jaar met succes geëxerceerd. Dirk Fontein op Salverd vraagt een hovenier.
Bij A. Jeltema gedrukt: De lof van het Landleven, een
verrukkend dichtstuk, in 8 zangen.
Bij V. v. d. Plaats in auctie verkocht: een heerlijke
verzameling prentkonst van de beroemdste Nederlandsche en andere meesters.
Verkoop van 't Makkumer slaapsteed op de hoek van
Pieter Molentiesteeg, bewoond door Hendrik de Clercq.
Verschenen bij G. T. van Paddenburg te Utrecht: I.
De mof koopman of zamenspraak tusschen een rentenier,
Hollander, Vries en 3 vreemdelingen over het verval
van den koophandel, door Petrus Stads; II. Welmeenend antwoord van een vreemden studiosus wegens
het onafhankelijk verklaren van N.-America, opgedragen
aan de gewapende neutrale mogendheden. Verschenen
bij A. Jeltema te Leeuwarden: Vermakelijke lessen in
de Nederlandsche spel- en taalkunde, dichtmatig aan
de jeugd voorgesteld.
Verschenen bij A. Siccama te Leeuwarden: Beschouwing van den Staat en de vermoogens van den mensen,
vergeleken met die van de dierlijke waereld, door
John
Gregory, hoogleeraar te Edinburg-, naar den 6en druk
uit het Engelsen door Anna Elisabeth Buma.

1781.

Jan. 20 Aanbesteed het afbreken van de oude kerk te Langezwaag en het weer opbouwen van een nieuwe kerk
en toren aldaar. W. Trapman, koopman in kruidenierswaren op de Breedzijde van de Nieuwstad te Leeuwarden slijpt en verkoopt allerhande soorten van brillen.
Tegen 12 Mei is dit huis tehuur.
„ 27 Door de onlusten tusschen Nederland en Engeland
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1781.

Febr. 20
Maart 21
Mei

1

„

7

„

21

Juni

2

„

20

„

23

Juli

4

„

7

„

14

„

22

„
„

.
24
26

adverteeren eenige kooplieden binnen Harlingen, dat
zij willen uitrusten een of twee kaperschepen, in aandeden van /'100.—.
Verkoop van palm-, taxis- en hulstheggen, verder van
materiaal afkomstig van het afgebroken Herbranda
State te Buitenpost.
Bij Tjepke Jans op het rechthuis te Kollum verkocht
een fraaie verzameling van schilderijen, waaronder een
bloemstuk van A. D. Lust.
Aangifte van het recht op graven te Surhuizum bij
den schoolmeester-doodgraver.
Aanbesteed de reparatie aan 's Lands Kruitmagazijn
boven de Vrouwenwaterpoort op de stadswal te Leeuwarden.
A. Ypeij lector in de botanie te Franeker verwerft een
gouden medaille voor zijn antwoord op een prijsvraag over den oorsprong der Texelsche zeegaten,
uitgeschreven door de Holl. maatschappij van Wetenschappen te Haarlem.
Te koop bij den organist te.IJlst een steertstuk met
één regel clavier met 4 octaven. Prof. Ratelband te
Franeker draagt het rectoraat over aan Prof. H. Cannegieter over het lezen en naarstig onderzoek der
apocryfe boeken als nuttig en noodzakelijk voor de
Christenen.
Verschenen bij D. Romar te Franeker: Leerredenen
van Ds. P. Nota, beneffens een aanhangsel betreffende
de oudheeden en voornaamste gebeurtenissen van den
dorpe Berlikum.
Verkoop van een buitenplaats liggende in zijn singels
en grachten, groot 82 pondematen te Birdaard aan de Ee.
Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Vertoog
over het aanbelang van een tractaat van commerce
met de Vereenigde Staaten van America.
Verschenen bij V. v. d. Plaats het drietal bekroonde
prijsverhandelingen over den uitvoer van 't hooi door
N: Ypey, E. Alta en Sjoerd Meinerts à / 1 , — .
Aanbesteding van het maken van een nieuw eiken
klokhuis te Kooten op 8 stijlen lang pl.rn. 30 voet, zwaar
éen voet in het vierkant.
De Luthersche gemeente te Leeuwarden viert het 100jarig jubelfeest van hare vrije openbare godsdienstoefening haar bij een openlijken vrijbrief geschonken
door de Staten van Friesland, 's Morgens houdt Ds.
Everhardus Volkersz een leerrede; 's avonds Ds. Hendrik Volkersz uit Purmerend; na de preek hoornmuziek.
Verkoop van vruchten op Osinga State te Dronrijp.
Ten huize van den apotheker C. van Rees te Franeker
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Juli

is door een aanzienlijk gezelschap het 200-jarig eeuwfeest van de afzwering van koning Filips gevierd met
een rustigen dronk uit dezelfde glazen klok, die de
heeren Staten Generaal toen ter tijde gebruikt hebben
en aan het gezelschap door den Ed. Heer Jan de Vicq
Tholen in wiens geslacht dezelve over de 100 jaren
geweest is, bezorgd was geworden. Zij was de eenige,
die volgens de beschrijving van v. Älkemade in zijn
Nederl. Dischplegtigheden II, 512, zijns wetens, in de
Republyk is overgebleven.
28 De oeconomische tak van de Hollandsche maatschappij
der wetenschappen zal jaarlijks tot wederopzeggens
toe, een som van /4000 afzonderen om daarvoor ten
dienste der koopvaardij en visschers dezer landen, alle
jaren 100 behoeftige jongelieden uit te rusten boven
12 en beneden 16 jaar, binnen de Republiek geboren
en tot de zeevaart genegen, mits dezelve nooit hebben
gevaren. Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden:
Ontwerp eener Friesche oeconomische maatschappij,
voornaamlijk voor den landbouw, à 2 st., uitgaande
van het departement Leeuwarden van den oeconomischen tak.

Aug.

4 De zathe Mejontsma State te Buitenpost groot 87'/2
pondematen, doet 255 car. gl. huur.
„ 22 Verkoop van een huis naast het groot Vallaat op de
hoek van de Viooltjesteeg Ie Harlingen, eertijds bewoond
door de wed. van wijlen Pieter Visser, kompasmaker.
Sept. 1 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Boezemzugten
van Neerlands maagd bij het praalgraf van een onzer
helden, door Reinier Dibbetz de Klerk, Med. Stud. à 2
st. Bij W. Wigeri te Leeuwarden: I. De Nederlandsche
maagd juichende bij het praalgraf van M. de Ruyter
door Ds. G. T. de Cock; II. Op de bloedige zeeslag
door de Nederlanders op de Engelsche vloot bevochten
door denzelfden. Verschenen bij V. v. d. Plaats te
Harlingen een vars geintituleerd „Aan Nederlands erfstadhouder en geteekend Batavus. In den Frieschen
boekhandel te bekomen: De patriottische catechismus
ofte onderwijzinge in de waare patriottische gevoelens
der Nederlanders aangaande den tegenwqordigen oorlog
met Engeland, uitgegeven door een patriottisch genootschap, onder de zinspreuk „Met hart en hand voor 't
vaderland".
Nov. 24 Rinse van Bergutn, kastelein in Roma te Harlingen
presenteert te verloten een fraaie schulp-arresleed, niet
' een dolfijn voorop versierd, gemaakt door den zeer
gerenommeerden wagenmaker Jan Pauw te Amsterdam.
De sleede is in parelmoer geschilderd met een rood
onderstel mooi verguld, van binnen bekleed met geel
trijp, gelijk ook het kussen en kleed voor dezelve.
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1 Ten huize van den kunstschilder H. A. Baur te Harlingen wordt verkocht een collectie schilderijen door
Nederl., Ital. en Fransche meesters geschilderd, als
Gerhart, ter Burch, Aart, Egelion van der Neer, Ruisdael, D. Zeegers, M. D. Hondekoeter, M. v. Hellemont,
D, Teniers, Ph. en T. Wouwermans, J. Stoop, A. Klomp,
L. Schalon, R. Zeeman, Ferd. Boll, A. Diepraem, J. D.
de Heem, Rumbouths, T. Weyk, A. Smith, L. Duck e. a.
10 Verkoop ten huize van P. Bransma te Leeuwarden een
uitmuntende verzameling boeken waarbij een echt geuzeof bedelaarsnapje met ornamenten enz., twee zilveren
kokertjes waarin 103 zilveren penningen en een menigte schilderijen en prenten door voorname meesters.
12 Te huur of te koop de fraaie heerenhuizinge, liggende
in zijn grachten en singels te Birdaard, laatst bij wijlen procureur generaal Bourboom gebruikt.
14 Canter State op Driesumerterp te koop gepresenteerd.

„
1782.
Jan. 5 De kunstschilder H. W. Beekkerk maakt allerhande
soort van nieuw geïnventeerde kamerbehangsels.
„ 19 Verkoop van de Kapelle-Kampen met bosch daarachter
te Katlijk. Verschenen bij P. N. Lomar te Franeker:
Meditationes in Psalmum LXVIII auctore Aggaeo Haitsma Theol. Dr. Midlumensi, die ook schreef: Exercitationes selectae in Jeremiam en Commentarius ad
Exodi librum.
„ 26 Verschijnt wekelijks bij H. Post te Leeuwarden: Overijsselsche zinspeelende dichtcourant.
Febr. 9 Verkoop van een tichelwerk aan de Dokkumer Ee
onder Stiens, in eigendom bij wijlen C. J. Suringar.
„ 23 Een schoolmeester gevraagd te Sloten op een tractement van 190 gl.
Maart 6 Verkoop van een grooten tuin met allerlei vruchtboomen en fraai zomerhuis achter een groote deftige huizinge op 't St. Jobsleen; de tuin loopt tot de stadswal,
waarover men uitzicht heeft bij der Joden kerkhof.
Alzoo er één schoolmeesters en voorzangers plaats
binnen Bolsward vacant is, zo wordt een yder daartoe
geneegen zijnde en de vereischte bekwaamheden bezittende, verzogt om op Woensdag de klok 10 uur
vóórnoen op den Raadhuize te verschijnen en zijn
gaven te laten zien en hooren. Aanbesteed het afbreken van kerk en toren te Zweins en het weer opbouwen van een nieuwe.
April 17 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Een ors-^rwacht ongeluk op Paaschdinsdag te Dokkum gebeurd,
op den» trant van vader Cats. En: Klinkdicht op de
intreede van Ds. C. C. van Tricht te Leeuwarden,
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April 22 John Adams op voorstel der Friesche afgevaardigden
erkend als minister plenipotentiarius van de Vereenigde
Staten van N.-Amerika bij de Staten Generaal erkend.
Mei
7 Ten huize van den majoor E. Napjus te Sneek verkocht: een groote menigte fraaie nieuwe esschen broken tnelk-aden, frisch uit Hamburg gekomen.
„
8 De Italianer A. Solaro op de Nieuwstad te Leeuwarden
heeft ontvangen een partij tuberooze bollen, frisch uit
Italië gearriveerd à 2 et. per stuk.
„ 15 De slatters in de Zuiderhaven te Harlingen verdienen
22 stuivers per dag, de jongens die karremennen 12
à 16 stuivers.
Juni 5 De Leeuwarder Courant behelst het project-tractaat tusschen de Staten Generaal en den heer Adams pleni
potentiarius der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Prof. H. Cannegieter te Franeker te Franeker draagt
het rectoraat over met een Oratio de Pontio Pilato
ejusque Judicio de Christo instituo, na het overhandigen der eereteekens, aan Prof. G. Koopmans.
„ 22 Verkoop der buitenplaats Welgelegen aan de Harlinger vaart onder Deinum, in gebruik bij H. Vitringa,
kommies van 's Lands Rekenkamer, geboden 2000 gl.
„ 24 Te koop een beste tsjernmolen, die door een hond
wordt gedreven bij Jan de Gorret te Bolsward.
Aug. 3 Verschenen bij W. Holtrop te Amsterdam: Mengeldichten van Cynthia Lenige, dichteres te Makkum.
„ 31 Monsieur des Communes is voornemens lessen te geven op de viool, bas, alt en in de zangkunst, logeert
ten huize van den kamerbehanger H. Hesseling op de
Breedzijde van de Nieuwstad te Leeuwarden.
Sept. 4 De aannemers van het slatwerk van de Zuiderhaven
te Harlingen verkoopen 150 aardkarren, 100 paarden
en eenige honderden kruiwagens.
Nov. 1 De zathe en landen Mellema State onder Oostrum,
groot 120 pondematen bouw- en greidlanden, doet
's jaars 500 car. gl. huur.
„
2 A. S. Hempenius, orgelmaker te Franeker, verkoopt
muziekinstrumenten zooals staartstukken, clavechordiums alsmede muzyk naar de nieuwste smaak. Verkoop
van Eisinga State onder Oenkerk bewoond door wijlen
Mevrouw Heemstra, douair. v Hettinga.
„
4 L. Hoffmann en J. des Communes zullen geven
20 concerten, alle maandagen van 5—8 uur in het
Heerenlogement op de Wirdumerdijk bij den kastelein
van Nes, bij inteekening f5.5.
„ 11 De Staten van Friesland verbieden uitvoer van stroo,
wegens de slechte hooioogst.
„ 23 Anna Pieters, wed. van wijlen Klaas Nauta te Harlin-
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gen biedt aan te koop: een 40 jaar gedreven jeneverstokerij en een huizinge, een weinig oostelijk, genaamt
het huis van civielen, met vermaarde graanzolders er
boven, aan de Voorstraat omtrent tegenover het stadhuis.
Dec. 21 Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: AImanachen met het Sneeker Jaagschuitpraaîje, zijnde
eene zamenspraak van Sneek tot Leeuwarden en van
Leeuwarden tot Sneek.
1783.
Jan. 1 Alle degeene die lust heeft om als onderofficier, matroos of soldaat te dienen op een van s'lands scheepen van oorlog onder 't ressort van het Ed. Mog.
Collegie ter admiraliteit in Friesland kan zigvervoege
bij Dirk Wytsma, Geweldige provoost en generaale
werver te Harlingen. Verschenen bij IJ. P. Hayman
te Amsterdam: Vertoog over de Friesche stadsregeering of z.g.n. Premiers, door Urbanus Friso, prijs 4 st.
„
4 Verkoop van een turfgraverij te Oldelamer, bestaande
uit 50 mad klijnland, molen, tenten enz.; het land kan
door 't hoog water niet worden bezigtigd; geboden
2857 goudguldens, met molen 3500 car. gl.
„
8 Te verkrijgen bij P. Riewiersma te Leeuwarden op
den hoek van de Kleine Hoogstraat tusschen het Hof
en de Eewal binnen Leeuwarden, Zoutkamper oesters.
„ 15 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Een uitmuntend vers op het afsterven van Ds. H A. Nieuwold,
3 st.; bij G. Tresling: Nagedachtenis, gesticht ter gelegenheid van het zalig afsterven van Ds. H. A. Nieuwold
te Leeuwarden. Verschenen in den Frieschen boekhandel: Fragment van een brief van een Franeker
burger aan zijnen vriend, een lid der Vroedschap in
die stad.
„ 18 Verkoop van de heerlijke zathe Brandsma State te
Menaldum groot 95 pondematen bij Douwe Oepkes c.u.
gebruikt voor 640 car. gl. per jaar. Verschenen bij A.
Ferwerda te Leeuwarden : Rouwklagt van Leeuwardens
kerkgemeente over het allerdroevigst dog zalig afsterven
van hunnen derden leeraar Ds. H. A. Nieuwold door
Klaas Ploegsma.
„ 21 Verkoop van eenige duizenden elzen, esschen en wilgenstammen staande aan het vaarwater op de plaats voormaals door wijlen de Douairière van Camstra bewoond
en nu bij Sybe Aukes in gebruik, op Syteburen onder
Grouw.
„ 24 De Staten van Friesland loven 2000 gouden rijders uit
voor de ontdekking van auteur en drukker van het
libel „Brief over de waare oorzaak van 's Lands ongeval", gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort.
„

29 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Een vers
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op het graf van Ds. H. A. Nieuwold door Carolina Coulon.
Jan. 30 Bij boelgoed verkocht 30 schippond beste grauwe kaas,
een partij zoetmelks-kazen, benevens een jacht met
zeil en treil ten huize van T. van Esta, schoolmeester
te Franeker.
Febr. 1 Schuldeischers opgeroepen van Sybrand Teakes, instrumentmaker te Franeker, die zijn boedel heeft verlaten.
„
8 J. O. Bavius te Leeuwarden biedt zich aan om onderwijs te geven in de klassieke talen, hetgeen hij acht
jaren heeft verricht.
„ 13 De magistraat van Ijlst besteedt aan: het maken van
een gebouw van 20 kamers en van een nieuwe waag.
„ 19 Verkoop van de herberg, alwaar de Roomsche keizer
uithangt te Gorredijk.
„ 22 Magdalena Wendurp, dochter van wijlen Leendert Everwijn wonende in de Kal verstraat te Leeuwarden pikeert
allerhande soorten van zijden stoffen voor de dames
en maakt ook allerhande soorten van zijden blommen
tot schilderijen te gebruiken of om in kerkboeken te
leggen.
Maart 1 Verschenen bij J. v. d. Haak op de Wirdumerdijk te
Leeuwarden: Üitgezogte verzameling van gedichtjes ten
dienste der schooien; bij H. Post te Leeuwarden: Contraprotest door de volmachten der steden Harlingen,
Stavoren en Workum wegens het al of niet opdragen
der ambulatoire ampten en Commissien op 't quartier
der steeden vallende.
„
8 Uitgegeven bij W. Wigeri te Leeuwarden: Naamwijzer
der Ed. Mog. Heeren Staaten van Friesland, notarissen,
doctoren, predikanten, kerkenraden enz.
„ 19 's Lands schip Tjeerdt Hiddes de Vries staat onder
commando van den kapitein Willem van der Beets en
het oorlogsfregat onder het bevel van kapitein Jan
Hermanus van Kinsbergen.
April 5 Joh. Keympema te Leeuwarden beveelt zijn onderwijs
in de klassieke talen met een latijnsch vers aan in de
Leeuwarder Courant.
„
8 Boelgoed op Albada State onder Ferwerd voor de
weduwe van bijzitter F. J. Wijmstra.
Met 10 Verschenen bij J. Bolt te Groningen: Verhandelingen
over de goddelijke eigenschappen en de weegen langs
welke deselve aan en van den mensen verheerlijkt
worden, 4 dln, door Ds. L. Meijer te Twyzel.
„ 28 Antje Riddersma houdt in de steeg bij de Bagijnepijp
„klein kinderschool".
Juni 10 F. des Communes en J. des Communes vader en zoon
geven in de Stadsdoelen te Leeuwarden een concert,
vocaal en instrumentaal. De vader zingt verscheidene

Wumkes.nl

65
1783.

Juli

5

„

18

„

23

Juli

29

Aug.

3

„

13

Oct.

1

„

3

„

6

aria's comiques à groot orkest; de zoon speelt zijn
nieuwe compositie voor de viool met pauken en trompetten.
De acteurs en actrices van de Amsterdamsche Schouwburg onder directie van H. s'Gravensande vertoonen
te Leeuwarden in het Ruiterskwartier het treurspel:
de dood van Willem van Oranje en het blijspel de
Vrijer, kamenier en de knecht Minnemoer.
De Leeuw. Courant bevat het bericht dat aan Jr. Willem René van Tuyl van Serooskerken, heer van Zuilen
wegens het aanmoedigen van het begraven der lijken
buiten de kerk en het schenken van den grond tot
een begraafplaats te Zuilen een gouden medaille is
toegekend door de Algemeene Vergadering van de
Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem.
Verkoop van een heerlijk paleis, voortijds geweest
zijnde 't Corps de logis van een vorstelijk hotel met
stal, koetshuis, knegtskamer en schoone tuin in de
Groote Kerkstraat te Leeuwarden bij Mr. Eelco van
Haersma als eigenaar bewoond.
Verkoop in de Schuttersdoelen te Leeuwarden een uitmuntende verzameling schilderijen, waaronder van de
voornaamste meesters, door wijlen douaiiïère van
Camstra nagelaten.
Verkrijgbaar in den Frieschen boekhandel: Exercitieof Schutterszakboekje met 90 kopergravures. Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: I. Een trochaeisch
dichtstuk aan de Friezen; II. Dankoffer, toegewijd aan
de Regeering der stad Leeuwarden uit naam der acteurs en actrices van de Amsterdamsche Schouwburg
te Leeuwarden, gereciteerd bij het sluiten van het tooneel door Adrianus van Maerlen.
Verschenen bij H. Post te Leeuwarden : I. Heldendicht
aan het vaderland en de vrijheid 3 st.: II. Het Manuaal,
1 s t ; III. Sleutel der dichtkunde, 25 st.; IV. Nauwkeurige lessen tot een geregelde spelkunde, à 5 st.
Verkoop van de huizinge bewoond door Jr. W. F. S.
van Burmania op de Eewal te Leeuwarden, doende
100 Car. gl. huur per jaar.
Wie op de vlasmarkt te Holwerd de grootste hoeveelheid vlas brengt, zal genieten een premie van een
zilveren lepel,
Verkoop van een deftige huizinge, hovinge en stallinge
staande bij Prins Mauntsbrugge over het Blauw Weeshuis te Franeker, destijds bewoond door wijlen vroedman G. L. Roorda en laatst door Schepenske Cuperus
metterdood ontruimd, geboden 663 goudgulden.
5
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Oct.

8 Simon yau der Ley te Harlingen verkoopt gedurende
de kennis vele soorten Engelsch aardewerk.
„ 11 Verkoop aangekondigd van een ter neering staande
huizinge aan de Voorstraat tusschen de Vrouwenpoort
en de Burmaniastraat te Leeuwarden, bewoond door
den bekenden Jelle Corvinus.
„ 16 Verkoop van eenige oude balustrades en ander oud
hout van den toren te Oldeboorn.
„ 29 Verkoop van een huizinge, waarin een ankersmederij
aan de Oostzijde van den Zuiderhaven te Harlingen,
genaamd de Brandaris.
Nov. 1 Carlo Facio bezoekt met zijn troep koordedansers de
Harlinger kermis.
„ 15 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Lijkrede bij 't
smartwekkend overlijden van Jr. G. F. baron thoe
Schwartzenberg en Hobenlansberg, grietman van Menaldumadeel, door Ds. G. T. de Cock te Beetgum.
„ 19 Te koop de huizinge Noachs Arke of 't Groot Wanschapen, staande aan de Noordkant van de Noorderhaven te Harlingen door de weduwe van Carst Willems
en meer andere huisgezinnen bewoond.
„ 26 Aanbesteed het afbreken van het oude en het maken
van een geheel nieuw dak op de kerk te Allingawier,
sampt het vernieuwen van al 't binnenwerk, het afbreken van een eind choor en het wederopbouwen
van den sluitingsmuur.
„ 29 Verschenen bij G. Tresling en C. M. Cahais te Leeuwarden: De zeldzame geschiedenis van Emilia Montagne, roman in 4 dln. Bij F. Rinia chirurgijn te Balk
te bekomen potjes met kina-kina tegens de derdendagsche, anderendagsche en allendagsche koortzen. Een
voldoend potje kost 4 car. gl., een middelpotje 2 car.
gl. en een klein potje 1 car. gl.
Dec. 20 Sinjeur Stefanelli en Co. konstschelpwerkers, logeerende
op het Groot Schavenek bij Jacob Elias recommandeeren hun schelpwerken hetzij van gedierten of
blommen.
„ SI Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: De
almanach van de Roomsche pastoren in Friesland en
derzelver arm bezorgers en wanneer de diensten op
Zondagen en heilige dagen zijn. Eveneens een almanach: De Faam fin twaa wudden, ien oprieugte Geschiedenis tsien Hanzer marke oppe wey tusken Herbaeem en Midlum forfallen tusken Rykle Doekles
Roonomklaer, ien loftig Ryk Boere Zoon en Jouwerke
Komselden, een tygge mooije Ryk Boere Dogter mey
Lubbert Hansen Wolbyt agt. En daarbij: De welopvoedende moeder en de gehoorzame dogter, kamerstukje, nooit voor deezen gedrukt.
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Jan. 15 Tehuur 2 pastorieplaatsen, de een te Sibrandeburen,
groot 67, de andere te Terzool groot 97 pondematen.
„ 24 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Aan mijne landgenooten door J. A. Backer te Harlingen. Te koop een
buiten te Jorwerd, aan de kerk, met geschoren lindeboomen, ruim voorhuis beneden, groot portaal boven,
aan weerskanten een kamer met schuiframen, de eene
met schoorsteen, beschilderd met jachtstukken, verder
met tinkast en bedsteden. Voor de schuur een flinke
inreed met fraaie hamei, die toegang geeft tot een
groot plein, de tuin tusschen hagedoornheggen, in
het zuiden afgezet in volle lengte met een muur, aan
het eind een fraai bergje, van hetwelk een berceau
loopt, zoo breed als de tuin is naar een groot vierkant
zomerhuis, uitziende op den rijweg naar Franeker,
Onder het zomerhuis een schoone ruimte tot berging
van groenten en gereedschappen, in den tuin een vischvijver; te bevragen bij Ds. Edema te Terkaple en bij
Dr. Hiddinga te Heerenveen. Verschenen bij J. v. d.
Haak te Leeuwarden: Exercitieboekje, gevende een
nauwkeurige onderrigting van alle handgrepen, welke
met 't geweer alsook met de sponton en vaandel geschieden moeten; alsmede van de chargeeringe der
gelederen, het links en regts en voorwaarts marcheeren
en zwenkingen, de contramarsch en op 't centrum
marcheeren.
„ 27 Verkoop van een besloten gestoelte in de kerk te Holwerd, bezeten door wed. Seevensma.
„ 31 Een genootschap van vrije Friezen te Harlingen schrijft
een prijsvraag uit over de beste inrichting van vrij corpsen
en schutterijen; Ie prijs 40 dukaten, 2e twintig.
Febr. 21 Verschenen bij A. Jeltema in de Speelmanstraat te
Leeuwarden: Grafschrift van den HoogEd. Heer en
puntdichter Hans Paul Christoffel van Egten (overleden
te Leeuwarden in 1783), bestaande uit meer dan 100
maatlooze verzen. Alsmede: Antwoord aan den Bildtboer over de wapenoefeningen te St. Anna Parochie.
Maart 3 Verkoop van het huis aan den Noordkant van de Lanen
binnen Harlingen, bewoond door den konstschilder :B.
Lanting als huurder.
a
6 S. G. Wezel schoolmeester te Zwichum beveelt zich
aan tot het lesgeven in spel-, lees-, schrijf- en zangkonst, alsmede het spelen op clavier en viool enz.
„
8 Verjaardag van den prins van Oranje te Leeuwarden
gevierd o. a. met het lossen der kanonnen, driemaal
op de wallen, en klokkenspel. Aanbesteed het afbreken
van de oude kerk en toren te Burum en het wederopbouwen van een nieuwe,
,
19 Prof. E. Wassenbergh te Franeker houdt een lijkrede
op den aldaar overleden hoogleeraar Joh. Schrader.
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Maart 20 Ter perse bij Joh. Seydel te Leeuwarden: De echte
staatsstukken betrekkelijk het voorgevallene over de
militaire jurisdictie in de provintie van Vriesland, om
te kunnen dienen tot een aanhangsel op het werk door
Ds. van der Kemp.
„ 23 Verkoop van 11 pondematen los land, genaamd de
Goud Budde, gelegen onder Ylst.
„ 27 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Een latijnsch
vers op het afsterven van grietman Schwartzenberg
en Prof. Schrader door Ds. P. Nota te Berlikum.
April 9 Verkoop van twee zomerhuizen op Zonnebuurt buiten
de Noorderpoort te Sneek.
Mei
1 De maatschappij des Oeconomischen Taks te Bolsward
laat een aantal kinderen op het raadhuisplein in het
openbaar, volgens jaarlijksche gewoonte spinnen op
het klein en groot wiel, in het sajet en katoen.
„ 12 Bianchi nit Amsterdam doet op het exercitieveld te
Leeuwarden proeven met aerostatische luchtbollen.
„ 15 Het departement des Oeconomischen Taks te Bolsward
begiftigt J. Kerkhoven aldaar met 25 gouden ducaten
en een zilveren medaille voor zijn uitvinden van een
nieuw soort rottingsbanden.
„ 21 C. Frank, konstschilder aan de Hoeksterpoort te Leeuwarden recommandeert zich tot het maken van alle
soorten kamerbehangsels, het maken van pourtraiten
en andere soorten.
„ 25 Verschenen bij A. Siccama te Leeuwarden: Onderzoek
op de rechten van de bevelhebbers en corporaals
binnen Leeuwarden.
Juni 5 Verschenen bij Tjalling de Vries te Leeuwarden: Vertoog over de gesustineerde rechten der corporaals
binnen Leeuwarden.
„
9 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Klagte van de
E. Classis van Dokkum in zake de sententie tegen Ds.
F. Bekius.
„ 17 Aanbesteed het maken van een nieuw houten verwulft
in de kerk te Beers.
„ 21 Burgemeester A. Meinsma reikt aan het exercitiegenootschap te Leeuwarden vóór het stadhuis twee vaandels uit.
„ 26 A. Wezel, schoolmeester te Dongjum beveelt zich aan
tot het lesgeven op clavier, fluit, viool, verder in rekenen, spel-, lees-, schrijfkonst, teekenen met pastei enz.
Juli
5 De acteurs en actrices van den Nederduitschen Amsterdamschen Schouwburg onder directie van H. s'Gravesanden voeren tijdens de Leeuwarder kermis in hun
schouwburgtent, staande in het Ruiterskwartier, op:
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Juli

31

Aug.

4

„

11

„

14

„

21

„

28

Oct.

16

„

23

Nov. 13

„

17

„

20

Artaxerxes of de bezoedelde onschuld (treurspel) en
het kluchtspel: het On besturven weeuwtje, met zang
en dans.
Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: De slang
bij de vrouw in het midden van den hof, door Jacobus
Bosch, onderwijzer in de Hebreeuwsche taal,
Verhuring der vruchtenhovingen op Orxma State te
Menaldum.
Verhuring der vruchtenhovingen op Osinga State te
Dronrijp. Gevraagd voor de latijnsche school te Leeuwarden een praeceptor, met verplichting jaarlijks 13
predikbeurten te vervullen; inkomen /500 -f schoolpenningen.
Verkrijgbaar bij Tophuizen te Leeuwarden: Vaderlandsche traanen op het graf van den onsterfelijken
jonker Johan Derk baron van der Capellen tot den
Pol, 1 st.
Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Aan het Leeuwarder vrijcorps, zijnde dit het vers hetwelk 19 Aug.
1784 op de exercitieplaats geciteerd wierde.
Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Bilkers
avenpraatje tusschen Jan en Gerrit, spreekende 1° over
de exercitiegenootschappen op 't Bildt, 2° over het
stemmen van eenen edelman ten landsdag, 3° over de
verpligtinge welke de Bildtboeren aan het huis van
Oranje hebben, aangetoond uit een historischen brief
geschreven door een advocaat, groot oct. à 4 st.
Uit de hand te koop een vierkante clavecimbaal van
4 octaaf, nog een staartstuk van 4 volle octaaf, en
een van groot C tot drie gestreepte F, bij A. S. Hempenius, schoolmeester te Franeker.
J. Spooreman Jr., orgelmaker op de Voorstraat over
de Botterpiep te Franeker, vraagt twee orgelmakers.
Wie genegen is de Stadsschuttersdoele te Leeuwarden
met 12 Mei te huren, vervoege zich op het Raadhuis,
4 Dec. waar superintendenten en bevelhebbers vergaderen. Conditien bij hopman D. H. Smeding op den
Wirdumerdijk en vaandrig A. C. S. ten Bokkel op de
Weaze als bouwmeesters van genoemde Doele.
J. des Communes, muziekmeester in de Groote Hoogstraat, het 4e huis van de Brol te Leeuwarden geeft
20 achtereenvolgende Donderdagen concert ten 5 ure
's avonds; de inteekening is een gouden ducaat, voor
een gast 6 stuivers.
De kunstschilder F. G. de Hosson is woonachtig bij
den apothecar C. de Hosson op de Breedzijde van de
Nieuwstad te Leeuwarden. Hij schildert pourtraits,
behangsels, schoorsteenstukken enz.
Verkoop van de helft eener zathe te St. Anna Parochie
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groot 150 morgen heerlijk oud Bildtland, bezwaard met
315 car. gl. floreen, doende 1212 car. gl. huur.
Nov. 23 De vrijheidlievende maatschappij in Friesland, zetel te
Harlingen, die de prijsvraag heeft uitgeschreven oyer
de beste inrichting van de vrijcorpsen en schutterijen
kent een 2en prijs toe aan de verhandeling van den
erfgezetene Harmanus Oneides te Exmorra.
Dec. 1 Verkoop eener heerlijke stemdragende zathe en landen
te Oosterend, eertijds Hania State, nu Koefenne genaamd,
groot 98 pondematen, doende 820 car. gl. huur.
, 25 Te verkrijgen in den Frieschen boekhandel: Het galante
leven der actrices, die gedurende deezen zomer zoo te
Leeuwarden, Franequer en Harlingen hunne uitvoerige
tooneelstukken vertoond hebben, 3 stukjes met een
fraaie plaat.
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Romeinsche koopacte uit de terp te Tolsum.

Friesland in den Romeînschen tijd.
i.
EENE ROMEINSCHE KOOPACTE UIT TOLSUM
door
Prof. Dr. C. W. VOLLGRAFF.

De tabula van Tolsum, die in de hierna beschreven
terp is gevonden, is te beschouwen als eene belangrijke
aanwinst voor het Friesch Museum" en tevens als een
document voor de geschiedenis van Nederland in het romeinsche tijdperk, dat minstens op één lijn gesteld moet
worden met den bekenden steen van Beetgum. Het is
mij een voorrecht haar in dit tijdschrift bekend te mogen
maken. Ik dank mijn vriend Mr. P. C. J. A. Boeles voor
de bereidwilligheid, waarmede hij mij de nauwkeurige
bestudeering der tabula heeft mogelijk gemaakt, en niet
minder voor zijne belangstellende en juiste opmerkingen,
die aan mijn opstel ten goede zijn gekomen.
Ziehier hoe het voorwerp in kwestie met weinig woorden kan worden beschreven.
Het is een rechthoekig plankje van dennenhout, waarvan de hoogte 0 m- 116, de breedte 0 m- 136, de dikte, aan
den rand gemeten, 0 m - 008 bedraagt. Zoowel aan, de
voorzijde (A) als aan de achterzijde (B) is, met uitsparing
van een 0 m- 01 breeden rand, door uitsnijding een 0 m- OOI
dieper liggend vierhoekig schrijfvlak verkregen, dat dus
O ™- 96 hoog en 0 •?• 116 breed is. De oppervlakte van het
schrijfvlak is nog voor het grootste gedeelte met een dunne
laag eener zwarte stof bedekt. Aan de zijde B is van
boven naar beneden ongeveer in het midden over eene
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breedte van Om- 027 een reepje hout tot op eene diepte
van O m- 0015 beneden de oppervlakte weggesneden, zóó,
dat boven- en onderaan slechts ongeveer O m- 005 van den
rand is blijven staan. Ter hoogte van het midden van
deze uitgediepte strook vindt men aan de zijde B in den
boven- en in den benedenrand eene inkerving. Voorts
zijn er in eene van de lange zijden van den rand, op een
onderlingen afstand van O m- 08, twee ronde gaatjes van
Om- 003 middellijn geboord. Het plankje is aan beide
zijden beschreven met romeinsch cursiefschrift; de letters
staan met een scherpgepunt werktuig in de zwarte deklaag en voornamelijk in de oppervlakte van het hout gegrift. Het schrift op de keerzijde staat omgekeerd ten
opzichte van dat op de voorzijde.
Afgezien van eene lichte beschadiging aan den rand is
het voorwerp als geheel goed bewaard gebleven. Het is
alleen eenigszins gekrompen en hier en daar een weinig
krom getrokken. Het hout, dat oorspronkelijk gladx) was,
is in zijn tegenwoordigen toestand sterk geribbeld. De
oppervlakte heeft daar het voorwerp met klei bedekt is
geweest en waarschijnlijk ook door den vinder eenigszins
hardhandig gereinigd is, op vele plaatsen geleden, waardoor het schrift, vooral op de zijde A, ten deele minder
gemakkelijk leesbaar geworden is.2) Het plankje is in
het Zoölogisch Laboratorium te Groningen aan beide kanten gephotographeerd door de goede zorgen van Prof. Dr.
J. F. van Bemmelen, wien ik daarvoor mijn oprechten
dank betuig. Men vindt hier afdrukken van de negatieven
gereproduceerd, waarop ik de letters, zooals ik ze meen
te zien, met een penseel met witte verf heb overgetrokken.
Het is gemakkelijk uit te maken, waartoe ons plankje
oorspronkelijk heeft behoord. Het is de middelste tabella
') Cf. Ovid. ars am. I, 437: cera... rasis infusa tabellis.
2
) Gelukkig niet zoo onleesbaar als dat der hieronder vermelde
pompejaansche tabulae, waarvan Zangemeister getuigt, dat het
eene volkomen verklaarbare vergissing is, wanneer iemand in
een der fraaist geschreven exemplaren PoIIione leest in plaats
van Palfurio of de ordene in plaats van ab Philadelpho (sic).
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van een zoogenaamd triptychon geweest. De houten triptycha, die de Romeinen plachten te gebruiken om er testamenten en acten van velerlei aard op te schrijven, zijn
ons vrij goed bekend. Men heeft er een vrij groot aantal,
voor het grootste gedeelte in fragmentarischen toestand,
gevonden in de antieke goudmijnen van Alburnus Maior
in Dacië" (thans Verespatak in Zevenbergen); later is daar
nog eene aanzienlijke vondst uit een huis bij Pompeji bij
gekomen. De dacische tabellae, die grootendeels aan het
Museum te Buda-Pest toebehooren, zijn gelezen door Zangemeister en uitgegeven door Mommsen1); zij dagteekenen
uit de jaren 131 —167 na Chr. De pompejaansche tabellae,
die door brand verkoold zijn en zich in het Museum te
Napels bevinden, zijn gelezen en uitgegeven door Zangemeister2); zij zijn uit de jaren 15—62 na Chr.
Een romeinsch triptychon bestond uit drie uit één blok
hout (caudex, codex) gehouwen, langwerpige plankjes van
gelijke afmetingen (1, 2, 3), die op elkander gelegd en aan
eene der lange zijden door ringen of snoeren, gestoken
door gaatjes in den rand, met elkander verbonden waren.
Noemen wij de voorzijde van elk plankje A, de achterzijde
B, dan plachten de verschillende zijden der drie tabellae
als volgt beschreven te worden:
Zijde IA vertoonde geen uitgediept schrijfvlak; zij was
effen en onbewerkt gelaten, daar het niet in de bedoeling
lag er iets op te schrijven met den stilus. Wel werd er
vaak met pen en inkt eene korte aanteekening betreffende
den inhoud van het triptychon op geplaatst.
Op de zijden 1B en 2A, die beide voorzien waren van
een uitgediept en met was bestreken schrijfvlak, kwam de
tekst van het stuk te staan.
Zijde 2B was steeds kenbaar aan een uitgediept, met
was bestreken schrijfvlak, dat, zooals zijde B van onze
tabula, in twee ongeveer gelijke helften verdeeld was door
') Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. III, 2 (1873), blz. 921—960) Ibid. vol. IV suppl. (1898), blz. 275—454.

2
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een nog iets verder uitgediepte strook. Zij was bestemd
voor de zegels en de namen der getuigen, alsmede voor
het begin van een gelijkluidend afschrift van het stuk, dat
op zijde 1B en 2A stond.
Zijde 3A, die eveneens voorzien was van een uitgediept
met was bestreken schrijfvlak, diende voor het vervolg
van het bovengenoemde afschrift.
Zijde 3B was effen gelaten en niet bestemd om er op
te schrijven.
De beide uiterste plankjes waren dus alleen aan den
binnenkant met den stilus beschreven en dienden als deksels om al het geschrevene en de zegels der getuigen
tegen beschadiging te beschutten. Dat de zegels op een
dieper uitgesneden strook geplaatst werden, had ten doel
het mogelijk te maken, dat de tabulae 2 en 3 geheel aaneensloten zonder dat de zegels daaronder leden.
Bij het gebruik van een triptychon ging men nu in den
regel als volgt te werk. Men schreef eerst het stuk en
het afschrift op de voor elk bestemde plaats. Vervolgens
bond men de tabulae 1 en 2 met een koord, dat door
inkervingen in den rand op zijne plaats gehouden werd,
op elkander en zegelde met de zegels der getuigen en van
den contractant de uiteinden van het koord vast op de
middenstrook van zijde 2B. Ten slotte werd de naam van
iederen getuige naast zijn zegel geschreven. Zoo doende
was het mogelijk zonder het koord door te snijden of de
zegels te verbreken van den inhoud van het stuk uit het
afschrift kennis te nemen. Moest echter van het stuk in
rechten gebruik worden gemaakt, dan werd door den
rechter, nadat zoo mogelijk de getuigen gedagvaard waren
en hunne zegels herkend hadden, het koord doorgesneden
en de authentieke tekst van het stuk gelezen.2)
') Zie Mommsen in: Corpus Inscriptionum Latinarum, III, 2,
blz. 921—922; Zangemeister, ibid. IV, suppl. blz. 277—278; Thompson, An Introduction to Greek and Latin Palaeography (1912),
blz. 18—20; Mitteis, Römisches Privatrecht, I, blz. 298 en volg.;
Daremberg—Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s. v. tabella en tabu/a.
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Het spreekt van zelf, dat er somtijds kleine afwijkingen
in de verdeeling van den inhoud van het triptychon voorkomen. En wel moeten wij juist bij het triptychon, waarvan onze tabula deel heeft uitgemaakt, zulk eene afwijking
aannemen. Omdat de koopacte, die hier moest worden
opgeschreven, slechts kort was, had men de zijde 1B onbeschreven gelaten en de geheele zijde 2B bestemd voor
de zegels en de namen der getuigen. Het stuk beslaat
dus nu alleen de zijde 2A van het triptychon.})
De hierboven op blz. 71—72 gegeven beschrijving van
onze tabula geeft mij nu nog aanleiding tot de volgende
opmerkingen.
De heer Dr. H. H. Janssonius heeft de goedheid gehad
in het Botanische Laboratorium te Groningen den anatomischen bouw van het hout van het plankje microscopisch
te onderzoeken. Daardoor is uitgemaakt, dat het hout
afkomstig is van de zilverspar (ahies pectinata DC). Deze
boomsoort vormt vooral in Midden-Europa, b.v. in het
Zwarte Woud en in het Boheemsche Woud, maar ook
meer naar het Zuiden, o. a. in de Apennijnen en de Pyreneen, uitgestrekte bosschen. In het wild groeit zij niet
Noordelijker dan in den Harz.2) Het is uitgesloten, dat
zij in romeinschen tijd in Friesland zou hebben gegroeid.
Wij hebben hier dus te maken met een door de Romeinen
uit Zuidelijker streken aangevoerd voorwerp. Het hout
van de zilverspar, bij ons dennenhout genaamd, is voor
') Dezelfde indeeling treft men ook aan op een der pompejaansche triptycha (no. XCVÎI).
') Cf. Hoops, Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen
Altertum, blz. 233: „Die Tanne (.Abies a/ba Mill. A.pectinata DC)
ist bei uns heute durchaus auf die gebirgigen Gegenden Süd- und
Mitteldeutschlands beschränkt. Ihre Nordgrenze in Frankreich . . .
reicht... von den westlichen Pyrenäen durch Mittelfrankreich
über Nancy bis an den Ostabhang der Vogesen bei Strassburg ..."
blz. 234: „Am Nordabhang des Harzes scheint die Tanne .. gegen
Ausgang des Mittelalters ihren nördlichsten Punkt erreicht zu
haben... Sie war vor zweitausend Jahren in Deutschland jedenfalls nicht weiter nach Norden verbreitet als heutzutage..."
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de vervaardiging van voorwerpen van duurzamen aard
geschikter dan gewoon vuren- of grenenhout. Ook het
hout van de tabulae, die in de dacische goudmijnen zijn
gevonden, is volgens de beschrijving van Zangemeister
afkomstig van eene soort abies, die echter niet nader door
hem gedetermineerd is; het hout der pompejaansche tabulae is volgens denzelfden geleerde afkomstig van abies
of pinus.
De afmetingen der tabula in lengte en breedte zijn geen
veelvouden van den romeinschen duim.
Dat de oppervlakte der schrijfvlakken niet verkoold,
maar met eene zwarte stof overtogen is, heeft het eerst
Mr. Boeles vastgesteld.
Een scheikundig onderzoek van deze zwarte zelfstandigheid zou niet mogelijk geweest zijn, zonder de tabula
ernstig te beschadigen. Op grond van de antieke teksten
en van de tot dusverre door moderne geleerden opgedane
ervaringen en gegeven beschrijvingen van houten diptycha
en triptycha, zal men stellig verwachten een rnet was
overtogen oppervlak te vinden. Dat de Romeinen van
tabulae ceratae bij wijze van aanteekenboekjes enz. een
ruim gebruik hebben gemaakt, is algemeen bekend. Dat
zij ze eveneens gebruikten om er testamenten op te schrijven, blijkt o. a. uit Horatius (Satir. II, 5, 51):
qui testamentum tradet tibi cumque legendum,
abnuere et tabulas a te removere memento;
sic tamen ut limis rapias quid prima secundo
cera velit versu.
„Wanneer iemand u zijn testament ter lezing overhandigt, denk er dan aan met afwijzend gebaar de tabulae
op zijde te schuiven, echter zoo, dat gij toch met een blik
van ter zijde gewaar wordt, wat de eerste wassen bladzijde in den tweeden regel zegt". T)
Niet minder duidelijk blijkt hetzelfde ook uit Caius,
Men vergelijke ook Martialis (IV, 70, 2):
nihil Ammiano praeter aridam restem
moriens reliquit ultimis pater ceris.
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Institut. II, 104: haec, ita ut in his tabulis cerisque scripta
sunt, ita do, ita lego, ita testor . . ." Deze dingen schenk
en vermaak ik, zooals zij in deze wassen tafels beschreven staan". Voorts blijkt uit Ovidius, Amor, I, 12, 23,
dat men ook vadimonia op wassen tafeltjes schreef. Het
moge ons minder logisch toeschijnen, dat stukken, bestemd om duurzaam te zijn, geschreven werden op eene
wijze, die ongetwijfeld vervalsching toeliet, toch staat het
reeds alleen door de hier aangehaalde plaatsen uit latijnsche schrijvers onomstootelijk vast, dat dit bij de Romeinen zoo placht te geschieden.
De pompejaansche en de dacische tabulae, waarop o. a.
koopovereenkomsten voorkomen, zijn volgens Zangemeister
eveneens met was, en wel met zwart was*), bestreken
geweest. Wel is er van dit was niet veel meer over en
heeft er blijkbaar geen scheikundig onderzoek plaats gehad; wel staan de bewaard gebleven sporen der letters
ook daar grootendeels in het hout; maar op verscheiden
plaatsen heeft Zangemeister ouder, niet volkomen uitgewischt schrift onder den bestaanden tekst gevonden, hetgeen op zich zelf voldoende is om te bewijzen, dat deze
tabulae voor herhaald gebruik bestemd, dus met was
bestreken waren.
Onderzoekt men onze tabula onderden microscoop, dan
ziet men op vele plaatsen duidelijk schitterend zwarte
kooldeeltjes, maar geen spoor van was. Toch is het niet
waarschijnlijk te noemen, dat het hout in dit geval enkel
beroet of bewalmd zou zijn. Veeleer zal men mogen aannemen, dat de vervaardiger was vermengd met kool gebruikt - heeft en dat het was eens tengevolge van groote
verhitting, bij een brand b.v., gesmolten en in het hout
gedrongen is.
De inkervingen in den rand dienden, zooals reeds ge') Zwart is ook het was van eene Grieksche, in Egypte gevonden tabula uit de 3de eeuw na Chr., die zich in het Britsche
Museum bevindt. Zie Thompson, Introduction to Greek and Latin
Palaeography, blz. 17.
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zegd, om er het koord, op de uiteinden waarvan de zegels
geplaatst werden, door te laten loopen, zoodat het niet
zijwaarts kon worden verschoven. De twee ronde gaatjes
in den rand hebben gediend om onze tabula aan de twee
andere, die er bij behoorden, te bevestigen. Het is van
eenig belang vast te stellen, dat er geen andere gaatjes
in onze tabula geboord zijn. Wij lezen namelijk bij Suetonius in het leven van Nero (cap. 17): adversus falsarios
tune primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter
lino per foramina traiecto obsignarentur, „toen heeft men
tegen de vervalschers het eerst het middel uitgevonden,
dat de tabulae niet anders dan na doorboord te zijn en
nadat het koord drie maal door de gaatjes heengehaald
was, mochten worden verzegeld". Eene „uitvinding" kan
men dit met Suetonius eigenlijk niet noemen: het was
veeleer (gelijk uit Paul. Sent. V, 25, 6 blijkt) een door den
romeinschen senaat, die zulke zaken had te regelen, gegeven voorschrift. Keizer Nero nu heeft geregeerd van
54 tot 68 na Chr. In overeenstemming daarmede zijn de
dacische tabulae, die alle uit de 2de eeuw na Chr. zijn,
tot het bij Suetonius genoemde doeleinde doorboord, terwijl dit met de pompejaansche tabulae, die uit de jaren
15—62 na Chr. dagteekenen, op twee uitzonderingen na,
niet het geval is: alleen eene pompejaansche tabella uit
het jaar 61 en eene uit het jaar 62 *) vertoonen de gaatjes,
waarvan bij Suetonius sprake is, terwijl eene andere van
het jaar 602) ze nog niet heeft. Hieruit heeft Zangemeister
terecht opgemaakt, dat de door Suetonius vermelde bepaling in 60 of 61 na Chr. moet zijn gemaakt. Na dit tijdstip kunnen de Romeinen in het algemeen niet voortgegaan
zijn met zich van niet doorboorde tabulae te bedienen,
want men kan zich de zaak niet anders voorstellen, dan
dat het voorschrift van den senaat bindend is geweest.
Paulus zegt trouwens uitdrukkelijk: aliter tabulae prolatae
nihil momenti habent. Toch meen ik, dat wij hiervan
n Corp. Inscr. Lat. IV suppi. blz. 410 (no. CLV) en 404 (no. CLII).
) Ibid. blz. 392 (no. CXLIV).

3

Wumkes.nl

79

geen gebruik mogen maken om onze tabula te dateeren
onder of voor de regeering van Nero; immers wij zullen
later zien, dat de koopacte, waarmede wij hier te maken
hebben, willens en wetens niet volgens romeinsch burgerlijk recht is opgemaakt, zoodat men ook niet verwachten
mag, dat de wijze van sluiting geheel overeenkomstig het
voorschrift van den romeinschen senaat zou zijn.
Het schrift is het gewone, loopende romeinsche schrift
van de 1Q en 2de eeuw na Chr. Dit soort schrift zou op
zich zelf zeer gemakkelijk te lezen zijn, indien wij er niet
zoo weinig proeven van bezaten, dat er slechts zeer enkele
geleerden zijn, die de noodige bedrevenheid hebben om
het eenigszins vlot te ontcijferen *) en indien er niet vaak
voor ons moeilijk ontwarbare ligaturen in voorkwamen.
Onze tabula behoort in dit laatste opzicht tot de duidelijkste
exemplaren: wij vinden hier alleen herhaaldelijk de u en
de s van den uitgang us, eenmaal (B, 4) de 1 en de g en
tweemaal (A, 3, 10) de v met den volgenden klinker in
ligatuur geschreven. Wie het schrift op het facsimile wil
lezen, bedenke vooral, dat de e uit twee evenwijdige loodrechte of licht gekromde streepjes bestaat, die van een
dubbele i niet te onderscheiden zijn. Somtijds worden
deze gemakshalve door een schuinschen ophaal verbonden,
waardoor de letter gaat gelijken op een N in spiegelschrift.
De f is meestal gelijk aan de e, met dit verschil, dat het
tweede loodrechte streepje korter is.
De tekst luidt, letterlijk overgeschreven, en van geen
andere interpunctie voorzien dan die op het origineel aanwezig is, als volgt:
A
gargiliussecundusn
CXVas^el^riiperii
') Het nieuwste werk, dat men over dit schrift kan raadplegen
is: Henry Bartlett van Hoesen, Roman Cursive Writing, Princeton, 1915.
') plaats voor één letter.
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5

10

beeos. ouilalopetei
riteutilbouem
emitestecesdioci
Ig1)umutoadmeto
cil2)gsricaemtum
cfuufiognmin
iciocosVa)ds3)rprlilus
d u e r r e t us ue t.
B
t. c e s d i us
n. i u n n i us
ti. l i e u u s

t. f. 1 e g. u.
m. f
erepus
lg u n u m e
5
r i if
caiustif
seceduus
uips ius
Hierbij zij allereerst, met betrekking tot de lezing, het
volgende aangeteekend:
A, 1. Achter de eerste i van het woord Gargilius zijn
nog twee groefjes in het hout zichtbaar, die men voor
sporen van vroeger schrift zou kunnen houden.
A, 1. De n aan het eind van den regel is slechts zeer
flauw zichtbaar.
A, 2. Tusschen s en e is één letter onleesbaar geworden.
Ik meen een flauw spoor van de loodrechte streep en de
krul onderaan van een t te zien, maar ik zie niets van
een liggende of schuinsche dwarsstreep. De letter, die
tusschen 1 en r onleesbaar is geworden, maakt op mij den
indruk van rond te zijn geweest. Na deze letter kan men
naar verkiezing lezen: re of: r i i ; zie de hierboven gemaakte opmerking op blz. 79.
A, 6. In plaats van de m zou men ook kunnen lezen:
an. De tweede u en de a zijn onzeker; de u is, indien
') plaats voor één letter?
) plaats voor één letter.
3
) plaats voor twee letters.

2
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zij goed gelezen is, zeer klein; de a is bijna niet te zien.
Van de d ziet men het onderste en het bovenste gedeelte.
A, 7. De c aan het begin van dezen regel is op het
origineel eigenlijk een ander teeken, waarover hieronder
nader.
A, 8. Van de tweede u is slechts het achterste gedeelte
zichtbaar.
A, 9. De ligatuur van u en s aan het eind van dezen
regel is nauwelijks zichtbaar.
B, 3. Boven de i ván Lievus staat een schuinsrechts naar
boven loopende streep, die aan de letter het voorkomen
van eene t geeft. Ik houd deze streep voor eene toevallige
beschadiging van het hout. De tweede loodrechte streep
van de e staat veel lager dan de eerste.
B, 6. Van den naam s e c e d u u s schijnen mij de drie
eerste en de twee laatste letters zeker. De middelste letters, die zeer onduidelijk zijn, zijn waarschijnlijk door mij
verkeerd gelezen.
Bj 7. De eerste u is onduidelijk.
Ziehier nu hoe ik dezen tekst met aanvulling van alle
afkortingen, die er in voorkomen, zou overschrijven:
A
Gargilius Secundus nummis
centum et quindecim a S[t]el[o] Riiperii
Beeoso vila Lopetei
rite uti licet bovem
5 emi teste Cesdio, centurioni
legionis Victricis, Muto Admeto,
centurioni legionis Rapacis. lus civile abesto. Emtum
Caio Fuufio Gnaeo Minicio consulibus, ante diem quintutn idus Septembres.
Rebus praestari recte Lilus,
10 Duerretus veteranus.
B
Titus Cesdius, Titi filius, legionis Victricis.
Numerius Iunnius, Marci filius.
6
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Tiberius Lievus Erepus,
legionis Victricis, Nume5
rii filius.
Caius, Tiberii filius, Seceduus.
venditoris ipsius.
Zooals men ziet, is het stuk gesteld in gewoon, correct
latijn van den tijd der romeinsche keizers. De geringe
afwijkingen van de meest gebruikelijke schrijfwijze, die
hier voorkomen, zijn alle ook uit andere bronnen bekend.
Zoo vindt men het woord vila (A, 3), evenals meestal
vilicus, ook elders wel met een 1 in plaats van met twee
I's geschreven. Voor den uitgang van den ablativus van
een woord als centurio op i (A, 5, 7) heeft men op Romeinsche inscripties vele analoge voorbeelden.!) De schrijfwijze
van het verleden deelwoord emtus komt naast emptus niet
zelden voor.2) De verdubbeling van het letterteeken om
den langen klinker voor te stellen, die hier in Rá'perii
(A, 2), zoo men ten minste niet Rfperii lezen moet, in
Bi?£oso (A, 3) en in Fuufio (A, 8) voorkomt, is vrij gewoon.3)
Het einde van bijna alle regels valt samen met het einde
van een woord. Slechts in twee gevallen is hiervan afgeweken. In B, 4 valt het einde van den regel samen met
het eind van een lettergreep midden in een woord. In A
is het woord Min/icio zonder op het uiteinde der lettergrepen te letten over de regels 8 en 9 verdeeld.
Vertaling.
A
Ik, Gargilius Secundus, heb voor honderd vijftien sestertiën van Stelus, zoon van Riperius, den Beosiër, van het
') Zie Kühner, Ausf. Gramm. der lat. Sprache2, blz. 286; Dessau,
Inscr. Lat. Sel. III, blz. 849.
2

) Zie Kühner, 1.1. blz. 2 2 0 ; Dessau, 1.1: blz. 829. — In h e t
woordenboek van Festus (de verb. signif. ed. Lindsay, p. 67), w a a r
overgeleverd
is: em, turn, stel ik voor te lezern: erntum, emptum.
3
) Zie b.v. Diehl, Vulgär-lateinische Inschriften, 233: quii, suiis.
Dessau, 1.1. III, blz. 804 en volg.
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landgoed van Lopetejus, op de gebruikelijke wijze, zooals
geoorloofd is, een rund gekocht, waarbij getuige was Cesdius, centurio van de legio Victrix, en Mutus Admetus,
centurio van de legio Rapax. Het burgerlijk recht sta
hierbuiten. Gekocht onder het consulaat van Caius Fufïus
en Gnaeus Minicius op den vijfden dag voor de idus van
September (den 9don September). Dat voor de zaken naar
behooren wordt ingestaan (hebben beloofd) Lilus en de
veteraan Duerretus.
B
Titus Cesdius, zoon van Titus, van de legio Victrix.
Numerius lunnius, zoon van Marcus.
Tiberius Lievus Erepus, van de legio Victrix, zoon van
Numerius.
Caius, zoon van Tiberius, Seceduus.
(het zegel) van den verkooper zelf.
Commentaar.
A, 1. Gargilius Secundus zal een dier kleine negotiatores geweest zijn, die zich overal ophielden waar romeinsche troepenafdeelingen waren. Misschien was hij leverancier
of provisor van zulk eene afdeeling. Een verplegingsofficier,
door wien vee voor de romeinsche troepen werd aangekocht, zou ik niet in hem willen zien, daar anders zijn
rang allicht vermeld zou zijn. De naam Gargilius wijst
op afrikaanschen oorsprong. Kubitschek heeft niet lang
geleden de opmerking gemaakt, dat de naam Gargilius
Felix in Africa zeer veel voorkwam;1) maar ook wanneer
het nomen Gargilius door een ander cognomen dan Felix
gevolgd wordt, kan gewoonlijk aangetoond worden, dat de
drager in Noord-Africa thuis hoorde. Zoo komen b.v. van
de 14 Gargilii, die in Dessau's Inscriptiones latinae selectae
voorkomen, niet minder dan 10 op inscripties uit de provincie Africa voor. Ook met betrekking tot de bekendste
dragers van den naam, de consuls Q. Gargilius Antiquus
') Zie Dessau, 1.1. 9085,1.
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en L. Pullaienus Gargilius Antiquus, heeft men te recht
aangenomen, dat zij waarschijnlijk van africaansche afkomst waren. *)
Het is eenigszins opvallend, dat Gargilius zijn voornaam
weggelaten heeft.2)
2. De prijs van het rund bedraagt 115 nummi of sestertii,
d. w. z. wanneer men geen rekening houdt met de — zeer
aanzienlijke — vermindering der waarde van het geld,
ongeveer elf en een halven gulden. Ik heb geen onderzoek
gedaan naar de veeprijzen in de oudheid. Volgens Festus
werd een rund oudtijds geschat op 100 as.3) In een te
Pompeji gevonden diptychon4) van 15 na Chr. bedraagt
de prijs van een muilezel 520 sestertii. In eene der dacische
tabulae 5) kost een big 5 denarii = 20 sestertii. De Friezen bezaten in het romeinsche tijdperk ongetwijfeld hoofdzakelijk vee. Wij weten uit Tacitus 6) en door de vondsten
in de terpen, dat hunne runderen klein van stuk waren.
Een rund moest dus in Friesland in romeinschen tijd betrekkelijk goedkoop zijn.
De naam van den verkooper luidde waarschijnlijk Stelus
(zie blz. 80). Op grond van een aantal in Friesland en
elders voorkomende persoons- en plaatsnamen heeft Johan
Winkler 7) aangenomen dat er oudtijds een Friesche mansnaam Stelle bestaan heeft. Hoewel er op de bewijskracht
van sommige door Winkler aangehaalde namen veel valt
af te dingen, schijnt, wat de uitkomst betreft, onze tabula
niettemin zijne gevolgtrekking te bevestigen.
Volgens romeinsch gebruik wordt Stelus' naam gevolgd
door dien van zijn vader. Deze is eenvoudig in den geni') Zie Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der ciassischen Altertumswissenschaft, VII, blz. 763.
2
) Cf. D e s s a u , 1.1. 9056,5 (diptychon u i t 150 n a . Chr.).
3
) Festus, de verb. sign. blz. 129 Lindsay: aestimabaturque
bos centussibus; blz. 220: boves centenis assibus aestimatae.
4
) Corp. inscr. lat. IV, suppl. blz. 281.
5
) Ibid. III, 2, b l z . 9 5 3 .
6
) Tac. Ann. IV, 72: modica domi armenta sunt.
7
) Winkler, Friesche Naamlijst (Leeuwarden, 1898), blz. 368.
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tivus geplaatst, zonder bijvoeging van het woord filio,
gelijk dat meer voorkomt in provinciale inscripties, wanneer de vader een niet-romeinschen naam draagt. *) Men
kan naar verkiezing lezen Riiperii of Reperii. Ik heb
Riiperii geschreven naar aanleiding van hetgeen Förstemann 2) mededeelt over een mansnaam, die in de vroege
middeleeuwen voorkomt in de vormen Ripher, Ripar,
Rifheri, Rifarus (nieuwhoogduitsch Reiber). Kan er samenhang zijn met de friesche namen Rippert, Ripperda?3)
3 : Beeoso. Dit is zonder twijfel de naam van een frieschen stam. Wij kennen uit inscripties, die betrekking
hebben op friesche krijgslieden, die in het romeinsche
leger dienden, nog twee andere namen van friesche stammen, nl. die van de Aballavenses *) en van de Tuihanti.6)
In het laatste gedeelte van den naam Beeosus heeft men
niet den uitgang -osus te zien, want deze uitgang is in
het latijn wel veel gebruikt voor de vorming van bijvoegelijke naamwoorden, maar niet van volksnamen.
vila Lopetei. Aanduiding van het domicilie van den
betrokken persoon op deze wijze komt meer voor in
romeinsche opschriften, b.v. domo Pisauri.6) Dat er reeds
vroeg landgoederen met vrij aanzienlijke behuizingen in
het door de Romeinen bezette gedeelte van Friesland
waren, bewijst de bekende plaats bij Tacitus 7), waar gezegd wordt, dat bij den opstand der Friezen in 28 na Chr.
vierhonderd romeinsche soldaten een toevluchtsoord zochten in de villa van Cruptorix, die vroeger in het romeinsche
leger gediend had. Met betrekking tot den naam Lope') Zie Cagnat, Cours d'épigraphie latine3, blz.
58,1.
Förstemann, Alt-deutsches Namenbuch, I2, blz. 1278.
) Schrijver dezes is leek op het gebied van germaansche en
Keltische taalkunde en laat het oordeel over de niet-romeinsche
eigennamen, die op de tabula voorkomen, geheel aan de bevoegde
beoordeelaars over.
4
) Dessau, 1.1. 2635; Riese, Das rheinische Germanien in den
antiken Inschriften, 1853.
5) Dessau, 1.1. 4760; Riese, 1.1. 1855, 2440.
6
) Cagnat, 1.1. blz. 63.
lj
) Tac. Annal. IV, 73.
2
)
3
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teius heb ik mij afgevraagd, of hij van keltischen oorsprong zou kunnen zijn. De uitgang -eius is in romeinsche
eigennamen zeer gebruikelijk 3) (b.v. Pompeius, Cocceius).
Geromaniseerde Kelten komen als eigenaars van villae in
de Rijnstreek veel voor.
4—5. 1. is eene meer voorkomende afkorting voor: licet.
De koop is gesloten rite uti licet, d.w. z. volgens de ter
plaatse bij verkoop geldige regelen 2) en overeenkomstig
de bepalingen door den praeses der provincie Germania
Inferior gesteld of bekrachtigd. Het is geen koopovereenkomst, die geldig is volgens het eigenlijke recht der
Romeinen, het ius civile. Door de Romeinen werd namelijk bij alle voorwerpen en zaken, waarvan iemand
eigenaar kon zijn, onderscheid gemaakt tusschen zoogenaamde res mancipi en res nee mancipi. De res mancipi,
waartoe o. a. de runderen behoorden, konden volgens het
ius civile (om van het geval van in iure cessio af te zien)
alleen wettig verkocht worden langs den weg eener mancipatio. Deze vond plaats met inachtneming van een
vasten, door de wet bepaalden vorm en in tegenwoordigheid van vijf getuigen, die romeinsche burgers moesten
zijn, en een zoogenaamden libripens. Vijf getuigen zijn
er'in onze tabula wel aan te wijzen, doch geen libripens.
Op de tabulae, waarop mancipaties staan, vindt men ook
niet geschreven zooals hier: emi, maar: emit mancipioque
accepit. Het ius civile beschouwt den verkoop eener res
mancipi zonder mancipatio als eene traditio zonder meer
en verklaart dezen in rechten nietig: „si tibi rem mancipi
neque mancipavero neque in iure cessero, sed tantum
tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure
') Zie Cagnat, 1.1. blz. 50.
) Dat de Romeinen bij de uitlegging van overeenkomsten somtijds waarde toekenden aan het plaatselijk gewoonterecht, wordt
bewezen door het getuigenis van den
beroemden rechtsgeleerde
Ulpianus, die in het begin van de 3 de eeuw na Chr. heeft geleefd:
„semper in stipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur
quod actum est; aut, si non pareat quid actum est, erit consequens, ut id sequamur, quod in regione in qua actum est frequentatur" (Digest. L, 17,34: Ulpianus libro XLV ad Sabinum).
2
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Quiritium vero mea permanebit". *) Wij hebben hier evenwel te maken met eene koopovereenkomst volgens ius
gentium 2), echter niet, zooals wij zien zullen, volgens het
zuivere ius gentium, zooals dat in den keizertijd tusschen
Romeinen onderling kon worden toegepast3), maar volgens een provinciaal ius gentium, dat eenigszins een compromis vormde tusschen de rechtsgewoonten en rechtsopvattingen van de Romeinen en die der onderworpen
bevolking.
Het is trouwens volkomen natuurlijk, dat er in Friesland
onder romeinsch bestuur, althans van 28 na Chr. af, geen
mancipaties konden worden gesloten. Men zie hiervoor
wat Boissevain in dit tijdschrift4) over den rechtstoestand
der Friezen in die tijden geschreven heeft. Dat de Friezen peregrini waren, zou op zich zelf nog geen volstrekt
beletsel voor hen geweest zijn om in hun verkeer met de
Romeinen de mancipatio toe te passend. Ulpianus zegt:
„mancipatio locum habet inter cives Romanos . . . eosque
peregrinos, quibus commercium datum est; commercium
est emendi vendendique invicem ius".6) Zij moeten echter
van 28 na Chr. af, voor zoover zij niet vrijgevochten bleven, peregrini dediticii geweest zijn.6) Uit de — helaas
niet gedateerde — inscriptie van Beetgum blijkt, dat zij
dit waren in den tijd, toen de pachters der visscherij
hunne gelofte aan Hludana nakwamen door haar beeld te
') Gajus, Institut. II, 41.
) Cf. Gajus, 1.1. II, 65. — „Es ist aber dieses ius gentium...
ein, wenn auch thunlichst denationalisirtes, so doch römisches
Verkehrsrecht, welches in dieser Anwendung wohl den wichtigsten und vielieicht auch den ältesten Fall des Reichsrechts bildet"
(Mitteis, Reichsrecht nnd Volksrecht, blz. 124).
3
) Gajus, 1.1. I, 1: p o p u l u s . . . R o m a n u s partim suo proprio,
partim communi omnium hominum iure utitur.
") Vrije Fries, XVII (1888), blz. 334 en volg. Cf. Mnemosyne,
1888, blz. 445 en volg.
5
) Ulpian. lib. singul. regularum, XIX, 4.
6
) Gajus, 1.1. I, 10: vocantur autem peregrini dediticii hi, qui
quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde se dediderunt.
2
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wijden. Dediticii nu hebben het recht om mancipaties te
sluiten niet.x)
Indien derhalve, gelijk aangetoond kan worden, onze
tabula jonger is dan het jaar 28 na Chr., zoo is zij uit
een tijd, waarin geen mancipaties tusschen Romeinen en
Friezen geoorloofd waren. Den rechtstoestand van dediticii kan men in het algemeen karakteriseeren als een
rechtloos zelfbestuur: de Romeinen plachten hun hun
eigen recht te laten, behoudens de veranderingen, die het
den bestuurders der provincies behaagde daarin bij edict
te brengen. Wat Friesland aangaat weten wij, dat er ten
tijde van den veldtocht van Domitius Corbulo op die wijze
door het romeinsche bestuur ingegrepen is.2)
Van den aard der friesche rechtsgewoonten bij koop
en verkoop blijkt overigens in ons document eerst aan het
slot iets, en er is eene goede reden, waarom daarvan ook
niet veel kon blijken. Volgens germaansche opvatting
was eene overeenkomst alleen daardoor in rechten geldig,
dat getuigen ze hadden zien en hooren voltrekken3); aan
geschreven ' stukken werd geen waarde gehecht. Onze
tabula is dus ook alleen bedoeld geweest als eene kwitantie en een waarborg ten bate van den romeinschen
kooper.
5: emi. Gewoonlijk staat in dergelijken samenhang het
werkwoord in de derde persoon. Van het gebruik van de
eerste persoon vindt men evenwel ook elders enkele voorbeelden. 4)
Hoewel het geheele stuk door vier met name genoemde
getuigen gezegeld is, worden er toch ook in den tekst der
koopacte zelf tegen de gewoonte twee getuigen genoemd.
De reden daarvoor ontgaat ons; analogieën zijn mij niet
bekend. De eerste dezer beide getuigen is dezelfde als de
')
)
3
j
4
)
131,
2

Cf. Mommsen, Schr. IV, blz. 291 en volg.; 307.
T a c . Annal. XI, 19: leges imposuit.
Zie Amira, German. Recht 3 , blz. 221, 225, 269, 273.
Zie Wilmanns, Exempla inscr. lat. 37: mancipio do; 76,
2693.
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aan de andere zijde der tabula bovenaan geplaatste, indien
het ten minste niet toevallig een gelijknamige bloedverwant van hem is. De andere getuige komt onder de aan
de keerzijde vermelde niet voor.
De naam Cesdius is ons noch uit Italië noch uit eenig
ander deel van het romeinsche rijk bekend.*)
6. Met de afkorting lg. V. kan a priori bedoeld zijn of
het 5de legioen of een der legioenen, welker bijnaam met
eene v begint.
Er, zijn twee legioenen geweest, die het getal vijf droegen:
1°. de legio Va Macedonica. Dit legioen is nooit in
Germanië geweest.
2°. de legio Va Alaudae. Dit legioen is onder Augustus
in Germanië gekomen. Bij zijn dood in 14 na Chr. lag
het te Vetera (Xanten). In 28 streed het tegen de Friezen,2)
in 69 begaf het zich onder geleide van een van Vitellius'
onderbevelhebbers op weg naar Italië.8) Het laatste gedeelte van zijne geschiedenis is niet bekend: volgens sommige geleerden zou het in 82, volgens andere in 92 ontbonden zijn.
Er zijn drie legioenen geweest, waarvan de bijnaam met
de letter u of v aanving:
1°. de legio VIa Victrix. Dit legioen is tijdens den opstand van Civilis (69—70 na Chr.) naar Germania Inferior
verplaatst. Het had zijn hoofdkwartier te Neuss en, naar
alle waarschijnlijkheid van 105 tot 120, te Xanten (Vetera).
Onder Hadrianus is het naar Britannië gegaan.
2D. de legio XXa Valeria Victrix. Dit legioen is in Germania Inferior gekomen ten tijde van de nederlaag van
Varus (9 na Chr.) en reeds onder keizer Claudius (41—54)
naar Britannië verplaatst. Er is geen voorbeeld van bekend, dat men bij afkorting van den dubbelen bijnaam
') Zie T h e s a u r u s linguae latinae, Onomasticon, vol. II (1907—
1913).
2
) T a c . Annal. IV, 73.
3
) T a c . Histor. I, 61 en volg.
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Valeria Victrix met eene enkele v zou hebben volstaan.
Niettemin zou dit niet ondenkbaar zijn.
3°. de legio XXXa Ulpia. Dit legioen is eerst gevormd
door Trajanus en is onder Hadrianus, waarschijnlijk omstreeks 120 na Chr., in Germania Inferior verschenen.
Ik zal hieronder trachten aan te toonen, dat onze tabula
geschreven is in een jaar, waarop van al de hier genoemde
legioenen alleen de legio VIa Victrix zich in de Nederlanden bevond.
Het nomen van den tweeden getuige is niet met volkomen zekerheid gelezen.
De naam Admetus, die van griekschen mythologischen
oorsprong is, kwam bij de Romeinen vrij veel voor als
naam van slaven en cognomen van vrijgelatenen. Dat een
centurio dezen naam draagt, is eenigszins opvallend. Maar
onmogelijk zal men het niet noemen, wanneer men zich
b.v. herinnert, dat wij uit eene inscriptie *) ook een Batavier kennen, die te Rome bij de keizerlijke lijfwacht diende
en den naam Alcimachus droeg.
7. De hier gebezigde afkorting voor het woord centurio,
ontstaan uit de omgekeerde letter C en in vorm ongeveer
gelijk aan het arabische cijfer 7, komt in latijnsche opschriften veel voor.
De leg. R. kan slechts de legio XXI" Rapax zijn, daar
er geen ander legioen was, waarvan de bijnaam met eene
r begon. Gevormd na Varus' nederlaag, was dit legioen
in 14 na Chr. te Vetera in garnizoen. Het nam deel aan
Germanicus' veldtochten in Germanië. Jn 68 lag het te
Vindonissa (Windisch, bij Bazel), waarheen het waarschijnlijk reeds in 40 verplaatst was. Het nam deel aan den
oorlog tegen Civilis en bleef daarna aan den Rijn met
Mainz tot hoofdkwartier, waar zijne aanwezigheid nog
omstreeks 90 na Chr. is geconstateerd. Het laatste gedeelte
van de geschiedenis der legio Rapax is niet bekend.
De afkorting i. c. beteekent ius civile o. a. in de Notae
>) Corp. inscr. lat. VI, 8802; Riese, 1.1. 2399.
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Lindenbrogianae ]) en in het handschrift van Gajus' Institutiones, dat uit de 5 de eeuw na Chr. dagteekent.2) De
afkorting i. c. a. komt in latijnsche inscripties voor in de
beteekenis van: ius civile abesto.8) Men zal misschien
vragen, of deze beteekenis hier past. Daar het toch duidelijk is, dat er geen mancipatio had plaats gehad, waartoe
was het dan nog noodig uitdrukkelijk te zeggen, dat de
bepalingen van het ius civile hier niet toepasselijk zouden
zijn? Overbodig is de bijvoeging der formule i. c. a. zeer
zeker, maar zij wordt m. i. toch begrijpelijk, wanneer men
bedenkt, dat de romeinsche machthebbers de rechtspraak
in het door hen bezette gebied van Friesland, gelijk van
zelf spreekt, in hooge mate naar willekeur konden handhaven, en dat het, bij gebrek aan andere rechtsmiddelen
en wanneer de billijkheid het eischte of heette te eisenen,
voor geoorloofd gold om alle acties van het ius civile ook
op peregrini toe te passen, door eenvoudig te fingeeren,
dat zij romeinsche burgers waren.4) De reden, waarom
in onze acte aan het ius civile zoo nadrukkelijk de deur
wordt gewezen, kan trouwens tweeledig zijn: deverkooper
gevoelde zich gerust gesteld, wanneer hij kon aannemen,
dat er alleen sprake zou kunnen zijn van toepassing van
het hem bekende recht, en de kooper was er tevens mede
gebaat, omdat zoodoende eene strengere verplichting tot
vrijwaring kon worden opgelegd, dan volgens ius civile
mogelijk zou zijn geweest.
emtum. In mancipaties staat op deze plaats geregeld:
actum. De term agere zal hier opzettelijk vermeden zijn.
Het is bekend, dat emere en emptio een zeer ruimen zin

•) Gramm. lat. ed. Keil, IV, blz. 288—300.

2

) Cai. Institut. ed. Studemund, blz. 272 en volg.
) Orelli, Inscr. lat. sel. 4390; Wilmanns, Ex. inscr. lat. 217.
4
) Zie Gajus, Institut. IV, 37: civitas romana peregrino fingitur,
si eo nomine agat aut cum eo agatur, quo nomine nostris legibus
actio constituta e s t . . . etc. Cf. Mitteis, Reichsrecht u n d Volksrecht, blz. 129, d.
3
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hadden: iedere koop, hoe ook tot stand gekomen, heette
emptio. *)
8. Wij kennen de Fufii als een voornaam romeinsch
geslacht uit de l ste eeuw vóór en de l ste eeuw na Chr.
De naam C. Fufius Geminus komt voor op de consullijst
voor het jaar 2 vóór Chr. en het jaar 29 na Chr., evenwel beide malen met een anderen ambtgenoot dan den
Jiier genoemden Gn. Minicius. Het jaar 2 vóór Chr. is
trouwens uitgesloten door de vermelding van de legio
Rapax, die toen nog niet bestond, en het jaar 29 is alleen
reeds door den opstand der Friezen in 28 vrijwel onmogelijk. Een andere Fufius met den voornaam Caius was
ons tot nu toe niet bekend.
De Minicii waren een zeer voornaam en aanzienlijk
geslacht in de 2 de helft der l ste en in de 2 de eeuw na
Chr. Onder de ons bekende leden van het geslacht is er
slechts één, die den voornaam Gnaeus heeft gedragen, nl.
Cn. Minicius Faustinus, consul suffectus in September 116
na Chr., zooals bewezen wordt door een diploma militare,
dat zich in het Museum te Wiesbaden bevindt.2) Dit
diploma is gehavend, zoodat de naam van Minicius' medeconsul er niet meer op voorkomt.
9. Achter de namen der consuls kan hier moeilijk iets
anders gestaan hebben dan de datum, hoewel deze in
verreweg de meeste gevallen aan de vermelding der consuls vooraf pleegt te gaan. Aangenomen dat dit het geval
is geweest, zoo zijn de drie door mij gelezen teekens V
d s voldoende om de lezing V id. Sep. aannemelijk te
maken, omdat er dan na het cijfer V alleen eene afkorting voor kalendas of nonas of idus kan worden verwacht,
en er slechts één maand in den kalender is, waarvan de
beginletter s is.
Met den datum en de vermelding der consuls plegen
') Cf. Digest. XV1I1, 1 (uit Paulus): est autem emptio iuris gentiunii Ibid. XL, 7,29 (uit Labeo): . . , quoniam lex XII tabularum
emptionis verbo omnem alienationem complexa videretur...
2
) Corp. inscr. lat. III, blz. 870; Riese, 11. I, 93.
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acten en dergelijke stukken te besluiten. Tegen de gewoonte vinden wij hier nog iets aan den inhoud van het
stuk toegevoegd. De afkorting r. p. r. komt in latijnsche
inscripties, voor zoover ik kan nagaan, niet voor. Maar
er staat wel in Valerius Probus' iuris notarum liber en
in de Notae Papinianae et Einsiedlenses l) opgeteekend,
dat de afkorting r. r. p. beteekende: rebus recte praestarL
De verklaring van deze formule vinden wij in de romeinsche
wetboeken: haec verba „nis rebus recte praestari" hoc
significant, ne quid periculum vel damnum ex ea re stipuiator sentiret.2) De grieksche bewerkers hebben ze aldus
wedergegeven: înl

TOVTOIÇ nçáy/iuoi rà OQ9ÓV Ttaçaúyid'îjvai-

wfA,ol6yrjai.3) Letterlijk in het Nederlandsch vertaald beteekent zij dus: „dat voor deze dingen naar behooren
wordt ingestaan (daartoe heeft zich verbonden N. N.)".
De zeldzame constructie van praestare in dezen zin met
den dativus van de zaak, waarvoor men borg staat, vinden wij terug in twee stipulationes (mondelinge overeenkomsten), die Varro ons medegedeeld heeft als bij veekoop
gebruikelijk. Deze verdienen ook overigens hier te worden aangehaald: emi solent sic: „illasce oves sanas esse
habereque recte licere noxisque 4) praestari neque de pecore
morboso esse spondesne?" . . . Eos cum emimus domitos, stipulamur sic: „illosce boves sanos esse noxisque*}
praestari spondesne?"5) Tusschen Gargilius Secundus en
Stelus moeten wij eene mondelinge stipulatio in denzelfden
geest veronderstellen: van het bestaan daarvan getuigt de
formule r. p. r. gevolgd door de namen der borgen Lilus
en Duerretus. Zulke stipulaties behooren, naar wij weten,
') G r a m m . lat. ed. Keil, IV, blz. 276 en 327.
) Ulpianus in Digest. L, 16, 7 1 . Cf. ibid. VI, 1 (de rei vindicatione), 19: Ulpianus libro XVI° a d E d i c t u m : ipsi q u o q u e r e o
cavendum esse Labeo dicit: „his r e b u s recte p r a e s t a r i " , si forte
fundi nomine d a m n i infecti cavit. .
2

3
)
4

Basilica, II, 2, 69.
) Men voegt hier somtijds ten onrechte het woord „solutas(-os)"
in, om de constructie van praestare met den dativus der zaak
uit den weg te ruimen.
5
) Varro, rer. rust. II, 4, 5; 5, 11.
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in het ius gentium thuis, *) dat onze geheele koopovereenkomst beheerscht.
Wat zouden trouwens, daar van nog meerdere getuigen
geen sprake kan zijn, de twee aan het slot der acte genoemde personen anders kunnen zijn dan borgen, die
hadden in te staan voor uitwinning (praestare evictionem)
en voor de afwezigheid van verborgen gebreken bij het
gekochte stuk vee? Deze opvatting ligt hier zoo voor de
hand, dat wij, dunkt mij, zonder bezwaar de afkorting
r. p. r. voor identiek in beteekenis kunnen verklaren met
de overgeleverde afkorting r. r. p. De jongere taal heeft
oogenschijnlijk aan het bijwoord recte zijne gebruikelijke
plaats vóór het werkwoord gegeven, terwijl de oudere taal
er juist eene zekere voorliefde voor had om het bijwoord
op het werkwoord te doen volgen.2) Deze woordstelling
vindt men bij Plautus vrij veel, en nog Cicero schrijft bij
voorbeeld: additur ad hanc definitionem a Zenone recte3);
manus adfecta recte est 4 ); mens mundi cum . . . vel prudentia vel providentia appellari recte possit.5)
Het aanwijzen van zulke borgen is echter niet overeenkomstig de rechtsgewoonten der Romeinen: bij hen rustte
de verplichting tot vrijwaring op den verkooper zelf. Waar
het romeinsche recht in aanraking kwam met hetgrieksche
recht, dat steeds borgen voor uitwinning, door den verkooper aangewezen, (ptpaiwTfjQfs) eischte, hebben de Romeinen deze gewoonte vaak onaangetast gelaten.G) Blijkbaar hebben zij in Friesland op soortgelijke wijze eene
') Gajus, Institut. III, 92 en yolg.: verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, veluti: dari spondes? spondeo. dabis?
dabo. promittis? prornitto. fidepromittis ? fidepromitto. fideiubes?
fideiubeo. facies? faciam. sed haec quidem verborum obligatio:
„dari spondes? spondeo" propria civium Romanorum est; ceterae
vero iuris gentium sunt itaque inter omnes homines sive cives
Romanos sive peregrinos valent.
Cf. Wenger, Das Recht der Griechen und Romer (Kultur der
Gegenwart,
II, 7, 1), blz. 250.
2
2
) Kühner (Ausführl. lat. G r a m m

handelt
dit vraagstuk vluchtig.4
3
•

6

II, 2, blz. 613 en volg.) be-

5
) Cic. Tusc. III, 75.
) Ibid. 19.
) Ibid 16.
) Zie Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, blz. 503—510.
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germaansche gewoonte bestendigd en in hun handelsverkeer met Friezen overgenomen. Het staat namelijk vast,
dat ook het germaansche recht koopborgen kende, zij het
dan ook niet in den gewonen zin des woords; ik bedoel
namelijk borgen, die niet zelf aangesproken konden worden, maar die het recht en den plicht hadden den verkooper
aan zijne verplichtingen te houden en hem, zoo noodig,
voor den rechter te brengen.l) Dit verklaart ook het reeds
door Mitteis vermelde en op den voorgrond gestelde feit,
dat de germaansche volksrechten, die op westromeinsch
gebied opgeteekend zijn, koopborgen kennen.3)
9: Lilus. Lilus of Lillus heette ook een pottebakker in
de Rijnstreek, wiens naam op vele stempels van vazen
van terra sigillata uit den keizertijd voorkomt.s) Deze
stempels zijn o. a. gevonden te Straatsburg, Spiers, Rottenburg, Mainz, Heddernheim, Bingerbrück. De naam zal
keltisch zijn.
10: Duerretus. Ook deze naam (waarvan de klank ons
herinnert aan den dux Frisiorum Verritus, die bij Tacitus4)
voorkomt) zou keltisch kunnen zijn. Waarschijnlijk zullen
Lilus en Duerretus woonachtig zijn geweest, hetzij op het
landgoed van Lopeteius, hetzij in eene andere op friesch
taalgebied door vreemden gebouwde villa.
De drie letters, die achter den naam Duerretus staan en
het slot van het instrumentum emptionis vormen, zal men
aanvankelijk lezen: v i t. Ik heb mij eenigen tijd lang
afgevraagd, of men hierin niet eene afkorting zou hebben
te zien van het Friesche woord wita, getuige. Maar Lilus
en Duerretus kunnen niet wel opgevat worden als getuigen
— daarvan zijn er in de acte waarlijk reeds genoeg —
doch alleen, zoo ik mij ten minste niet bedrieg, als borgen.
') Zie Amira, N o r d g e r m a n i s c h e s Obligationenrecht, I, blz. 346
en volg., II, blz. 352 en volg.
2
) Lex Visigothorum, V, 4, 2 : si venditor non fuerit idoneus,
i n g e n u u m fideiussorem d a r e debebit emptori, et emptio ita h a beat
firmitatem.
3
) Corp. inscr. lat. XIII, 3, 10010, 1146.
4
) Tac. Annal. XIII, 54.
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Ik geloof daarom, dat men te lezen heeft: vet, de gebruikelijke afkorting voor: veteranus. In regel A', 3 zijn de v
en de i van vila op zoodanige wijze in ligatuur geschreven,
dat de i nagenoeg geheel opgegaan is in de v. Kunnen
nu niet hier de v en de e zoodanig tot één geheel geworden zijn, dat de eerste loodrechte streep van de e in de v
is opgegaan? Ligatuur van v en e komt voor op een papyrus te Berlijn,') die volgens Gradenwitz-Krebs uit de
jaren 41—54 na Chr., maar volgens van Hoesen veeleer
uit het eerste gedeelte der 2de eeuw na Chr. is, en opeen
anderen papyrus eveneens te Berlijn2) uit 156 na Chr.
Den vorm dezer ligaturen heb ik niet kunnen onderzoeken.
B, 2: Iunnius. Bedoeld is ongetwijfeld: Iunius.
3. Ik ben geneigd de eigennamen Lievus en Erepus
voor de friesche namen Liewe en Erp, Erpo te houden.
7. De woorden: venditoris ipsius komen op eenige
dacische tabulae onderaan de lijst van de namen der getuigen voor.8) De afkorting v. voor venditor, die ik gemeend heb te moeten aannemen, is mij van elders niet
bekend.
Opmerkelijk is, dat de getuigen zelf hunne namen hebben
geschreven. Dit blijkt uit de afwijkende vormen van sommige letters. Zoo loopt bij Cesdius de haal van de d loodrecht naar boven in plaats van schuins naar achteren,
terwijl de vierde getuige andere vormen van de a en de
f gebruikt, dan die op zijde A voorkomen. In het algemeen schijnt het volgens romeinsch recht voor koopacten
geen vaste eisch te zijn geweest, dat de getuigen eigenhandig hunne namen naast hun zegel schreven.4)
De tabula is gedateerd in het jaar 116 na Chr. door de
') Gradenwitz-Krebs, Aegypt. Urk. 2, no. 611; van Hoesen, 1.1.
blz. 57 en volg.
2

) Wessely, Schrifttafeln, 6; van Hoesen, 1.1. blz. 65 en volg.
) Corp. inscr. lat. IIL 2, blz. 939: Dasi Verzonis ipsius venditoris; blz. 943: Bellici Alexandri ipsius vendit(oris); blz. 959:
Cl(audi) Philetae venditoris ibsius.
4
) Zie Mitteis, Römisches Privatrecht, I, blz. 304.
3
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vermelding van den consul Gn. Minicius. Daar het echter
niet ondenkbaar zou zijn, dat een ons onbekend gebleven
naamgenoot van dezen in een ander jaar het consulaat
zou hebben bekleed, is het van belang na te gaan, of er
ook andere gronden bestaan, die ons nopen de tabula
aan het begin van de 2de eeuw na Chr. toe te wijzen.
Men kan zich daarbij bedienen van de volgende criteria:
.1° het schrift; 2' de afkortingen en de leesteekens in den
tekst; 3° de geschiedenis der in den tekst genoemde legioenen; 4° de namen der romeinsche krijgslieden en
burgers.
lu. Een stuk als het onze enkel naar den vorm der
letters te willen dateeren, is eene hachelijke onderneming
voor ieder, die geen specialist in romeinsch cursiefschrift
is. Slechts dit meen ik met stelligheid te kunnen zeggen,
dat het schrift een ouderen indruk maakt dan dat der
dacische tabulae, waarvan de oudste uit 131 na Chr. is.
2\ De afkortingen ei. voor centurioni (A, 5 en 7), lgs.
voor legionis (A, 7) naast leg. (B, 1) en Ig. (A, 6; B, 4}
zijn strijdig met den regel, die in ouderen tijd gevolgd
werd. Oorspronkelijk werden namelijk de eerste letters
van het woord genomen, iets later, vooral in de provincies, ook wel de beginletters der lettergrepen. Wanneer
evenwel zooals hier ook de eindletter, de buigingsuitgang,
in de afkorting wordt opgenomen, zoo wijst dit op lateren
tijd.
Na elke afkorting staat in teksten uit goeden tijd een
punt ter hoogte van het midden van de regels. Zoo ook
hier, behalve in regel A, 10, waar na de afkorting vet., en
in regel B, 3, waar na de afkorting Ti. de punt onderaan
den regel staat. Dit komt zeer zelden voor.l) Na de afkorting lg. (A, 6) staat een liggend streepje.2)
Eene enkele dezer afwijkingen van de geijkte vormen
mag misschien geweten worden aan de omstandigheid, dat
') Zie Cagnat, 1.1. blz. 28.
) Cf. Garruccius, Sylloge inscr. latin. blz. 15; blz. 16: rarissima est linea iacens inter voces pro punctis.
2

Wumkes.nl

98

de acte waarschijnlijk niet door een tabellio van beroep
was opgemaakt; maar tezamen genomen wijzen zij zeker
eer op de 2de eeuw dan op de l ste en wettigen althans de
gevolgtrekking, dat het stuk, voorzichtig uitgedrukt, bezwaarlijk aan den tijd vóór Claudius kan worden toegeschreven.
3°. Uit hetgeen hierboven over de geschiedenis van de
legio Rapax gezegd is, blijkt dat de jaren vóór 9 na Chr.
volstrekt en de jaren 40—70 na Chr. met groote waarschijnlijkheid uitgesloten zijn. Na het dempen van den
opstand onder Civilis hebben de Romeinen geruimen tijd
het land der Batavieren met eene vrij sterke krijgsmacht
bezet gehouden. Onder anderen schijnt de legio Xagemina
van 70 tot 105 onafgebroken te Nijmegen te hebben gelegen. In en na het jaar 105 heeft er ten gevolge van de
oorlogen van Trajanus tegen de Daciërs eene belangrijke
opschuiving van troepen van het Westen naar het Oosten
plaats gehad; het land der Batavieren was toen trouwens
geheel gepacificeerd. Nu valt het zeker moeilijk aan te
nemen, dat detachementen van twee aan den Rijn te Xanten
en Mainz liggende legioenen met de bewaking van Westelijk Friesland belast zouden zijn geweest, zoolang er, zooveel meer in de nabijheid, een ander legioen te Nijmegen
lag. Laat men deze overweging gelden, dan zijn, behalve
de jaren vóór 9 na Chr., de jaren 40—105 uitgesloten.
Ik voeg hieraan toe, dat de jaren 28—40, liggende tusschen den geweldigen opstand der Friezen en den veldtocht van Corbulo ook niet waarschijnlijk lijken: men kan
zich moeilijk voorstellen, dat er in dien tijd reeds weder
villae in Friesland zouden zijn geweest, waarvan romeinsche burgers en officieren vee kochten. De namen der
meeste consuls tusschen 9 en 28 na Chr. zijn bekend;
evenwel zijn er toch in onze consullijst van 21 tot 27 na
Chr. nog wel enkele gapingen .. .
4°. De naam van den centurio Cesdius is naar alle
waarschijnlijkheid niet itaîisch; de namen van den legionarius Lievus Erepus zijn dit in geen geval. Nu beginnen
uit de provincies afkomstige romeinsche burgers eerst onder

Wumkes.nl

99

Claudius (41—54 na Chr.) in de legioenen voor te komen
zoodat personen met de namen Lievus Erepus en Cesdius,
de laatste nog wel als centurio, niet wel voor dien tijd in
een legioen kunnen'hebben gediend. Vooreen centurio met
het cognomen Admetus geldt, voorzoover ik zie, hetzelfde.
In A, 1 en in A, 6 doet zich het geval voor, dat het
praenomen van een met nomen en cognomen genoemden
persoon niet vermeld is.x)
In B, 4—5 staan de woorden: Numerii f. geheel achteraan, in plaats van onmiddellijk achter het nomen, zooals
de regel van den goeden tijd het wil.
In B, 5 en 6 zijn de voornamen Numerius en Caius
voluit geschreven. Voorbeelden van het voluit schrijven
van praenomina vindt men niet vóór de 2de eeuw na Chr.2)
De slotsom van het bovenstaande onderzoek is, dat men
om formeele redenen geneigd zal zijn onze koopacte te
dateeren, in ieder geval tusschen 41 en 131, met waarschijnlijkheid tusschen 100 en 131, en op geschiedkundige
gronden na 105 na Chr. Trouwens het stuk als geheel
beschouwd schijnt reeds eene vrij langdurige inwerking
van de romeinsche beschaving op de toestanden in Friesland te veronderstellen; in dit verband vestig ik er nog
de aandacht op, dat de verkooper, ongetwijfeld een Fries,
gebruik maakt van een romeinschen zegelring. Wij mogen dus wel zonder aarzelen voor waar houden, dat de
in het stuk genoemde consul Gn. Minicius inderdaad te
vereenzelvigen is met den consul Gnaeus Minicius Faustinus van 116 na Chr. Zoo blijkt dus onze koopacte opgemaakt te zijn in hetzelfde jaar, waarin Tacitus zijne
Annales schreef.
Vraagt men nu ten slotte, wat de tabula van Tolsum
in het algemeen aan onze kennis van de geschiedenis van
') Cf. Lübker, Reall.8 blz. 699: das praenomen wird allmählich
völlig bedeutungslos: führend ist dabei das Beispiel der vornehmen
Personen und Geschlechter.
2
) Zie Cagnat, 1.1. blz. 38,4.
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Friesland toevoegt, zoo is het dit. Men wist tot nu toe
wel, dat de Romeinen in de 2de en 3 de eeuw na Chr. in een
deel van Friesland gezag uitoefenden: anders kon namelijk
het dienen van Friezen in het Romeinsche leger in Britannië niet verklaard worden. Maar men wist niets naders
omtrent den aard van dit gezag en de wijze waarop het
werd uitgeoefend. Ons document leert ons nu voor het
jaar 116 na Chr., het jaar, waarin het romeinsche rijk
onder Trajanus' voortvarende leiding zijne grootste uitbreiding heeft bereikt, het Westelijk gedeelte van Friesland
kennen als eene tot op zekere hoogte geromaniseerde
landstreek met eene militaire bezetting: elke andere verklaring van de aanwezigheid van twee officieren en een
soldaat van twee verschillende legioenen zou gekunsteld
en onwaarschijnlijk zijn. Wanneer deze militaire bezetting daar voor het eerst gekomen is, blijft ons onbekend.
De grenzen van de romeinsche macht waren steeds veranderlijk. Het bevel van keizer Claudius aan zijn veldheer
Domitius Corbulo: referri praesidia cis Rhenum*), was
een militair bevel voor het oogenblik, geen stelregel voor
de toekomst. Toen Tacitus in 98 na Chr. zijne Germania
schreef, rangschikte hij de Friezen onder de vrije volken
van Germanië; zij wonen, schreef hij, aan de oevers van
groote meren, die door romeinsche vloten bevaren worden. 2) Hieruit zal iedereen aanvankelijk geneigd zijn op
te maken, dat er toen geen romeinsche troepen op frieschen
bodem stonden. Is er dus onder de regeering van Trajanus met een deel der Friezen hetzelfde geschied als wat
Tacitus verhaalt van de Mattiaci, die, ofschoon zij ten
Oosten van den Rijn (in de streek van Wiesbaden) woonden, aan het rijk zijn toegevoegd: protulit enim magnitudo
populi Romani ultra Rhenum ultraque veteres terminos
imperii reverentiam 3)? Of zou Tacitus de bezetting van
') Tac. Annal. XI, 19. De Romeinen konden trouwens desnoods Westergo beschouwen als liggende in de delta van den
Rijn, zooals Boissevain 1.1. te recht heeft opgemerkt.
2
) Tac. Germ. 34.
3
) Tac. Germ. 29.
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een deel van Friesland onvermeld hebben gelaten, omdat
het slechts zulk een klein gedeelte was in vergelijking
met de geheele uitgestrektheid van dit land ? Van meer
dan eene militaire bezetting van Westergo kunnen wij
namelijk ook thans niet spreken. Oostelijk van de Middelzee zal de macht van Rome zich ook toen wellicht niet
hebben uitgestrekt, daar zij dan, om eene natuurlijke grens
te vinden, zou hebben moeten gaan tot aan de Eems:
ware dit het geval geweest, zoo zou de geschiedenis de
herinnering aan zulk eene belangrijke gebiedsuitbreiding
eerder hebben bewaard.
Mogen anderen spoedig op hunne beurt de tabula van
Tolsum onderzoeken en de hier voorgestelde lezing en
verklaring hetzij bevestigen hetzij verbeteren!
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Friesland in den Romeinschen tijd.
ii.
DE VONDSTEN UIT DE TERP „GROOT TOLSUM". DE
INVOER VAN TERRA SIGILLATA IN FRIESLAND
door
Mr. P. C. J. A. BOELES.

De belangrijke inscriptie op het in de te'rp „Groot Tolsum" gevonden romeinsche schrijftafeltje vestigt weer
eens in het algemeen de aandacht op de in Friesland
ontgraven romeinsche oudheden en op die uit Tolsum in
het bizonder.
Ongeveer een zestal kilom. recht ten zuiden der stad
Franeker verhief zich tot het najaar van 1914 de terp te
Tolsum, ook wel genaamd „Groot Tolsum", ten zuidwesten van het dorp Tzum en te midden van uitgestrekte
groene weiden, geheel „op de ruimte" zooals de terpbaas
het noemde, d. i. eenzaam, ver van bewoonde buurten.
Men kwam er niet gemakkelijk: eerst langs een binnendijk
met smallen kunstweg over de Vlaren, en daarna over
den Slachtedijk zonder kunstweg, begraasd door schuwe
koeien en hier en daar afgezet met voor den wielrijder
hoogst lastige hekken. Op het blad Franekeradeel in den
bekenden in 1849/59 bij Eekhoff uitgegeven atlas van
Friesland wordt de terp aangegeven met „Tolsum", een
naam die ook op de kaarten der A. N. W. B. is terug te
vinden.
Reeds spoedig na het begin der afgraving, omstreeks
1910, trok deze terp de aandacht van het Friesch Museum
te Leeuwarden door het daar gevonden geometrisch ver-
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sierde vaatwerk x ) en de hier afgebeelde sigillata-scherf.
De voorkomende terpbaas Piersma heeft, vooral na mijn
eerste bezoek in Augustus 1911 trouw voldaan aan zijne
belofte om de vondsten nauwkeurig te verzamelen en ongeveer de diepte te noteeren, waarop zij gevonden werden,
Behalve op geometrisch versierd vaatwerk, werd bij de
arbeiders bizonder de aandacht gevestigd op de gemakkelijk te herkennen scherven van terra sigillata, waarover
straks nader, en stellig is het aan al deze zorg te danken
dat ook bewaard is gebleven het uiterlijk zoo onaanzienlijke schrijftafeltje, dat in dit jaarboek door Prof. Vollgraff
is gepubliceerd. Aangenaam is het mij hier te kunnen
vermelden, dat mejuffrouw Aletta Hingst te Amsterdam,
die bij den verkoop der terp zich eigendomsrechten op de
vondsten had voorbehouden, die vondsten aan het Friesch
Museum heeft afgestaan, omdat, gelijk zij schreef „ d a a r
d e p l a a t s is, w a a r z u l k e z a k e n t o t h u n
r e c h t k o m e n en a l l i c h t m e e h e l p e n a a n h e t
g e v e n v a n een b e e l d o m t r e n t de b e s c h a v i n g o n z e r v e r r e v o o r v a d e r e n en d e n i n v l o e d d o o r v r e e m d e n d a a r o p u i t geoefend".
Stellig een voorbeeld van ruim inzicht dat algemeen navolging verdient.
Het schrijftafeltje kwam binnen in 1914, met de laatste
zending, die het museum uit deze terp ontving, afzonderlijk gewikkeld, evenals de kleinste versierde scherf, in een
stuk krantenpapier, met de notitie „uit het zwart p. m.
15 cM. beneden Z(omer) P(eil)". De overtollige kleiresten,
die er aan kleefden zijn door Prof. Vollgraff verwijderd,
terwijl uit den rand een splinter genomen is voor het
houtonderzoek. Andere bewerkingen heeft het voorwerp
niet ondergaan sedert het in het museum kwam.
Waar de ontcijfering van het vooral aan de voorzijde
lastig te lezen cursiefschrift, ook met het oog op de af
kortingen en moeilijk te ontwarren ligaturen zeer speciale
1
Zie daarover mijn artikel: Vaatwerk met geometrisch ornament uit de terpen. Vrije Fries, 1913, blz. 441 v.v.
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kennis vereischt, is het zeer te waardeeren, dat prof.
Vollgraff, destijds te Groningen en in dezen bij uitstek
deskundig, bereid gevonden werd dit werk op zich te
nemen. De zeer belangrijke uitkomsten van zijn onderzoek, maken het gewenscht ons rekenschap te geven van
het milieu waaruit de tabula te voorschijn is gekomen.
Daarom stel ik mij voor hier de overige romeinsche vondsten uit Tolsum te bespreken, in verband met aanverwante oudheden uit andere Friesche terpen.
De terp, die 3.97 hectare groot was, verhief zich in 191 î
nog ongeveer twee meter boven A. P., doch was hooger
geweest, daar de bovenlaag reeds vroeger voor eigen
gebruik werd afgegraven. De vondsten zijn genummerd
C XXIII, 1—346, waarbij in aanmerking komt dat onder
nos. 86, 103 en 123 drie bakken met in hoofdzaak vóórKarolingisch Friesche scherven geboekt zijn, samen ongeveer 500 scherven.
Een betrekkelijk groot aantal scherven van Friesch vaatwerk met gekartelde randen, wijzen er op dat de terp
reeds bewoond werd in de eerste eeuw nà Christus. Voor
de dateeringskwestie laten wij het geometrische versierde
vaatwerk, dat hier zoo veelvuldig voorkwam, buiten beschouwing. Enkele fragmenten van onversierde Frankische
potten, wat Saksisch vaatwerk en eindelijk de laat-Karolingische scherven van het bekende geïmporteerde genre
Pingstorff, bewijzen dat de bewoning onafgebroken voortduurde tot aan het einde van den terpentijd. Ook de
romeinsche vondsten, die — om den lezer niet door te
veel details af te leiden — hierna afzonderlijk zijn gecatalogiseerd, getuigen van eene bewoning in de eerste eeuw
en we! volgt dat bepaaldelijk uit het vinden van het terracotta lampje met voluten aan den tuit (Afb.l) 2). Dit
lampen-type, dat dikwijls fraai versierd is, komt reeds voor
in den tijd van keizer Augustus en verdwijnt in de Rijnstreken, waar ze o. a. te Xanthen vervaardigd werden,
') Afb. verwijst naar de platen; fig. naar reproducties in den
tekst; n°, naar de beschrijvingen aan het slot.
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Afb. 1. Marsbeeldje van brons uit Tolsum.
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omstreeks 90 n. C. De archeologen in Duitschland hebben
dit niet onbelangrijke gegeven na nauwkeurig onderzoek
van verschillende legerkampen met zekerheid kunnen constateeren, en tevens dat de kunstzinnige versiering niet
komt voor rekening van de pottebakkers in de provincie,
maar eenvoudig te danken is aan het feit dat men uit
Italië geïmporteerde lampjes bezigde om er vormen mee
te maken. Namaak is waarlijk niet alleen van dezen tijd!
In Friesland zijn deze lampjes zeer zeldzaam. Ik ken er
slechts drie à vier uit de Friesche en Groninger terpen,
waarvan een, met de voorstelling van een hercules met
knods, uit de terp te Blija te voorschijn kwam.x) Dit
geringe getal wijst er reeds op dat deze lampjes niet als
handelswaar geïmporteerd zijn ten gerieve der Germaansche terpbewoners. De invoer van romeinsch vaatwerk
bij de Friezen n.1. van terra-sigillata begint zooals wij
nader zullen zien eerst in een tijd toen de voluten-Iampjes
niet meer in zwang waren. Hun voorkomen in de terpen
van Friesland en Groningen wekt dan ook eerder het vermoeden dat zij daar door de Romeinen zelf gehanteerd zijn.
Of dit ook het geval geweest is met het fraaie bronzen
Marsbeeldje (Afb. 1) uit Tolsum is moeilijk uit te maken.
Het aantal der in de terpen gevonden bronzen godenbeeldjes van romeinsche herkomst, is groot genoeg om
aan te kunnen nemen, dat zij, althans gedeeltelijk, aan de
Friezen zelf hebben toebehoord en voor hen werden aangevoerd. Men bedenke ook dat de Friezen langen tijd
deel uitmaakten van de romeinsche hulptroepen en zoodoende met de niet-germaansche goden bekend werden.
Zoo kennen wij uit Engeland een geloftesteen aan Mars
gewijd, die opgericht werd door germaansche burgers,
behoorende in het begin der derde eeuw tot eene afdeeling
van Friesche hulptroepen. Deze gentianen waren Tuihantï
of Twenten. Geliefd vooral waren de voorstellingen van
den god van den koophandel Mercurius en daarnaast deze
') Zie de afbeelding in mijn catalogus van het Friesch Museum,
1909; pi. III n°. 185.
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Marsbeeldjes, waarvan in de aanteekeningen, die hier volgen niet minder dan vijf stuks uit de Friesche terpen zijn
beschreven. Dat uit Tolsum is het grootste (18.5 cM) en
verreweg fraaiste. De god van den krijg vertoont zich
hier in de gestalte van een edelen jongeling, die rustig
op zijn (verdwenen) lans steunt. Alleen het hoofd is bedekt met een Korijnthischen helm. Hoe geheel anders is
de Ares-figuur bij de oude Grieken: de menschendoodende,
bloeddorstige, inurenverpletterende Ares van Homerus
(Ilias E, 31), die meer overeenkomt met onze moderne
voorstellingen van den geest van den oorlog. Evenals de
gestalten van Hermes en Dionysos heeft de Mars-figuur
zich reeds in de Grieksche kunst geheel gewijzigd: „Aus
einem bärtigen wilden Krieger wurde er zum schonen
Jüngling, den Liebesgedanken quälen".]) Zoo doet hij
zich ook hier voor evenals in drie der andere terpenbeeldjes, van ruwer maaksel, waarin het droomerige en
weeke niet tot uitdrukking is gekomen.
De oudere voorstelling bleef naast de jongere in zwang,
hoewel in mindere mate, zooals o. a. het beeldje uit 't
legaat Quaestius aantoont (no. 42).
Uit een historisch oogpunt van grooter beteekenis is
een tweede godenbeeldje uit de Tolsumerterp, waarvan
slechts een gedeelte, in fragmenten tot ons gekomen is.
Het is een Fortunabeeldje van terra-cotta, zeer hard gebakken, geel getinte aarde en de omstandigheid dat dergelijke voorwerpen vervaardigd werden met behulp van
een vorm, zoodat er meerdere geheel gelijke stukken bestonden, maakte het in verband met een gelukkig toeval
mogelijk vast te stellen, dat onze fragmenten afkomstig'
zijn van een' ongeveer 20 cM. hoog beeldje voorstellende
de godin van den overvloed, gezeten op een troon en geflankeerd door twee naakte kinderfiguurtjes, waarvan het
linkschehier bewaard bleef (Afb. 3). In de houding van
de treurende geest des doods rust dit kind met het hoofd.
') Roscher, Lexicon der Griechischen und Rörnischen Mythologie, in voce „Ares".
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Romeinsch lampje (2) en fragmenten van een Fortunabeeldje |3) uit Tolsum.
Schrijf griffel van been (8) uit Hijum.

Wumkes.nl

107
op den rechter arm en het hoog opgetrokken linkerbeen.
Een gelijk beeldje toch, waaraan slechts het hoofd en
het bovenstuk van den hoorn des overvloeds ontbreken
(fïg. 1) en dat 17.6 cM. hoog is, werd gevonden bij Remagen in een graf uit den tijd der Flavische keizers (69—96
n. C), dus nog uit de eerste eeuw n. C. en is evenals ons
beeldje te Keulen vervaardigd, vrij zeker in de fabriek van
Alfius, van wien aanverwante gemerkte statuetten bekend
zijn.

Fig. 1. Fortuna-beeldje van terra-cotta, gevonden te
Remagen (Duitschland). Vóór- en achterkant.

In Keulen zijn omstreeks 1883 toevalligerwijs achterelkaar verschillende fabrieken van dergelijk heiligenbeeldjes
ontdekt, die men min of meer kan vergelijken met de
„hiïlegebackers", die o. a. in de 15de eeuw te Utrecht ta!
van fraaie pijpaardenbeeldjes van heiligen vervaardigden.
Hoewel de Romeinen ook beeldjes van pijpaarde kenden,
werkten de hierbedoelde Keulsche fabrikanten met terracotta, hetzelfde materiaal waaruit het straks besproken
vroege lampje bestaat. -Sommige fabrikanten maakten
zoowel beeldjes als lampjes. De Fortuna van Tolsum is
het eenige terra-cotta beeldje dat mij uit de terpen bekend

Wumkes.nl

108
is. Het is zooals wij zagen omstreeks het einde der eerste
eeuw vervaardigd en kan dus zeer goed nog in het begin
der tweede eeuw in den grond geraakt zijn, ongeveer in
den tijd, waaruit de tabula dateert. Een geheel andere
voorstelling der godin Fortuna, in brons, werd gevonden
in de terp te Lions.a)
En nu het terra-sigillata uit Tolsum, dat zich eveneens
leent tot min of meer nauwkeurige dateeringen en gevolgtrekkingen van verschillenden aard. In 1911 is al het
destijds uit de Friesche en Groninger terpen bekende sigillata stuk voor stuk door mij nagegaan 2) en leidde tot
het resultaat dat dit alles in hoofdzaak vrij laat is en
voornamelijk afkomstig uit fabrieken in de Rijnstreken,
in het bizonder uit bakkerijen te Rheinzabern bij Spiers
(tusschen Mainz en Straatsburg).
Sedert de onderzoekingen van Dragendorff, Déchelette,
Ritterling en anderen is nà 1895 onze kennis betreffende
dit typische roode, verniste romeinsche aardewerk enorm
vooruitgegaan. Opmerkelijk vooral is dat het centrum
van uitvoer zich met den loop der tijden steeds meer naar
het Noorden verplaatste. Met andere woorden de fabrikanten vestigden zich steeds dichter bij de plaatsen waar
de voornaamste afnemers woonden; terwijl de invloed der
verder afgelegen fabrieken in gelijke mate afnam. In een
der oudste Duitsche legerkampen, te Haltern, vinden we in
den tijd van keizer Augustus, vrijwel uitsluitend Italiaansch
sigillata. Te Hofheim in den Taunus komt daarentegen
nà 't jaar 40 n. C. reeds bijna geen Italiaansch werk"
meer voor, maar vooral de waar uit Zuid-Fransche fabrieken (Graufesenque), die ook in ons land veel in de legerplaats te Vechten werd aangetroffen.3) Graufesenque wordt
') Catalogus, Friesch Museum, 1909 pi. III n°. 201.
) Boeles, Friesische Keramik und Terra Sigillata aus den
Niederländischen
Terpen. Röm. Germ. Korrespondenzblatt, 1911
S. 3 60 ff.
) C. W . Vollgraff. Eenige opmerkingen
omtrent de waarde
2
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weer verdrongen door de fabrieken te Lezoux in midden
Frankrijk, dat reeds omstreeks 60 n. Chr. begint te exporteeren, doch eerst aan het einde der eerste eeuw de markt
begint te beheerschen. Inmiddels beginnen ook in OostGallie, en daarna ook, in de eerste helft der tweede eeuw,
te Trier deze industrie op te komen en dan de fabrieken
te Rheinzabern, die met Trier vooral nà 150 de export in
handen kregen.
Noch in ons land, noch in Engeland schijnt het tot het
oprichten van fabrieken te zijn gekomen. De karakteristieke bewijzen daarvoor n.1. de ovens en de vormen, waarin
de versierde stukken vervaardigd werden, zijn immers tot
dusverre in deze streken niet gevonden. De wijze waarop
die vormen zelf vervaardigd werden is voor een goed begrip van zaken niet zonder belang, Het zijn in hoofdzaak
min of meer dikke kommen, waarin aan den binnenkant,
vóór het bakken, met behulp van stempels, verschillende
ornamenten gedrukt zijn. De voorstelling van Diana met
hinde, voorkomende op na te melden scherf van een kom
(afb. 7) uit Tolsum, is b.v. in den vorm waarmede de
kom vervaardigd werd, eenige malen ingedrukt met één
stempel, de andere ornamentdeelen weer met andere stempels. Daarna is de weeke vorm gebakken. Zij diende
alleen om de versierde buik van de kommen te vormen.
De hooge gladde randen en de voet werden er uit de hand
aangedraaid. Dezelfde ornamentstempels zijn gebezigd
voor tal van vormen, die onderling zeer kunnen verschillen
wat de ornamentschikking betreft. Zelfs, wat de zaak
ingewikkelder maakt, hebben verschillende pottebakkers
uit één centrum sonis dezelfde ornamentstempels gebezigd.
Daarnaast hebben de latere fabrieken de ornamenten van
de voorgangers nagevolgd, doch dan zijn er gewoonlijk
verschillen in grootte en afwerking, kleine wijzigingen, en
eene andere schikking van het ornament, die kunnen leiden
tot onderscheiding van de diverse fabrikaten en het mogelijk
van de verzameling van het Provinciaal Utrechtsen Genootschap. Aanteekeningen van dat Genootschap, 1907.
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maken om in vele gevallen zelfs kleine scherven van versierde kommen aan bepaalde fabrieken toe te schrijven.
En niet alleen zijn thans door het vinden van ovens,
vormen, fabrieksafval enz. vele fabriekscentra bekend, maar
ook de fabrikanten zelf, de pottebakkers, kennen wij in vele
gevallen bij name omdat zij hun naam, al weer met een
stempel, soms ook met een stilus in de vormen drukten
of schreven, of aanbrachten op de reeds gevormde maar
nog niet gebakken producten Dit laatste in den regel
met de geheel uit de hand vervaardigde, onversierde schalen
en borden, waarvan de vormen zich met den loop der
tijden wijzigden, wat ook al weer een middel aan de hand
geeft om te beoordeelen of een onversierd fragment vroeg
of laat is.
Voor de kennis van onze terpen is het sigillata van
buitengewone beteekenis, als dateeringsmateriaal en als
middel om de relaties tusschen Romeinen en Friezen en
het peil der beschaving van deze laatsten te leeren kennen.
Eerst in deze eeuw is dat ingezien. In 1905 hadden wij
uit 25 terpen in Friesland met elkaar slechts 46 sigillatascherven. In Mei 1911 uit Friesland en Groningen samen
200 nummers, waaronder ook enkele gave stukken en nu
heeft het Friesch Museum uit Friesche terpen reeds ongeveer 700 stuks. Uit Tolsum alleen 54 scherven, dus meer
dan er in 1905 uit geheel Friesland bekend was. Dit is
alleen een gevolg van een verbeterde methode van verzamelen. De arbeiders weten tegenwoordig dat het Friesch
museum zelfs voor het kleinste romeinsche scherfje iets
betaalt en dat werkt uitstekend.
De in 1911 ten aanzien van Friesland en Groningen
verkregen indruk heeft zich ondanks den aanwas van het
materiaal niet gewijzigd wat betreft den tijd waarin de
aanvang van deze sigillata import in Friesland ongeveer
gesteld moet worden. Wel is echter als geheel nieuw feit
aan het licht gekomen, dat naast de bekende fabrieken
van Rheinzabern ook fabrieken te Trier een grooten rol
speelden bij dien invoer. Deze laatste fabrieken zijn eerst
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goed bekend geworden door de uitnemende, in 1913 verschenen studie van Mej. Fölzer.J)
Voordat wij overgaan tot de eigenlijke sigillata import,
die eerst in de tweede helft der tweede eeuw n. C. voor
de terpen beteekenis kreeg, nog een enkel woord over de
daaraan voorafgaande periode van den Romeinschen tijd.
Ook uit die eerste periode is er eenig sigillata voorhanden,
dat echter niet op één lijn te stellen is in beteekenis met
het latere dat als handelswaar ingevoerd werd, ten dienste
van den Germaan. De oudste voorwerpen van Romeinschen oorsprong zijn gevonden in de terp te Winsum iets
ten oosten van Tolsum. Ik herinner er slechts aan dat
verschillende resten van amphorae en slanke kruiken, het
bewijs leveren dat de Romeinsche soldaten zich vóór den
opstand der Friezen in het jaar 28 n. C. hebben vertoond op de Winsumer terp. Dit is geen theorie, maar
een vaststaand iets, waarover Prof. Vollgraff en Dr, Holwerda zich na mijne publicatie dier vondsten 2) in gelijken
zin hebben uitgelaten. Deze vondsten zijn ook daarom
zoo merkwaardig, omdat zij de oudste der met zekerheid
te dateeren terpvondsten zijn.. Er zijn er m. i. wei oudere
stukken, doch daaromtrent loopen de meeningen uiteen.
Onder deze Winsumer stukken bevindt zich nu ook een
fragment van een bord van sigillata met het stempel (no.
9) van den bekenden pottebakker Gnaeus Ateius, uit den
tijd van keizer Augustus, wiens waar veelvuldig gevonden
werd in de vroeg-Romeinsche legerplaats te Haltern aan
de Lippe. Uit dezen zelfden tijd zijn mij uit de terpen nog
slechts twee andere fragmenten (no. en afb. 10) bekend
van een zeer fijn sigillata-bekertje uit de terp Bilgaard, een
paar kilometer ten noorden van Leeuwarden. Precieuse
scherven, die stellig wijzen op een bezoek van Romeinen
in den eersten tijd onzer jaartelling. Dat men nu te Winsum
') 'Die Bilderschüsseln der Ostgallischen
facturen.

Sigillata-Manu-

2

) Catalogus Friesch Museum, 1909, blz. 26/27. Elsevier, 1908

blz. 172. (De oudste beschaving op de Friesche klei)'
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mag spreken van een vaste bezetting (praesidium) der
Romeinen acht ik zeer waarschijnlijk. Slechts een nader
onderzoek evenwel zou dat stellig hebben kunnen uitmaken
en in 1887—-90, toen de vondsten voor den dag kwamen,
is hunne beteekenis niet terstond ingezien.
Dat er geen Romeinsche legioentegels of andere steenen
gevonden zijn, bewijst natuurlijk niets, want — en dit
schijnt niet algemeen bekend te zijn — in die vroege
periode bouwden de Romeinen hunne kampen en forten
uitsluitend van hout en aarde en het blijft altijd mogelijk,
dat we nog eens, ook buiten de eigenlijke terpen, sporen
van een dergelijk versterkt kamp aantreffen, immers in die
periode — dat wordt vooral in den laatsten tijd duidelijk —
kon men, ten minste in den zomer, heel wel wonen op
het onbedijkte platteland van Friesland, dat destijds alleen
bij zeer hooge vloeden onder liep.
Tusschen het in den grond raken van die enkele zeer
oude stukjes sigillata uit Winsum en Bilgaard en het in
ouderdom daarop volgende sigillata uit andere terpen ligt
een heele lange tijd, waarin overigens, gelijk wij zagen
toch zeer veel sigillata gefabriceerd is en ook in ons land
uit romeinsche nederzettingen voor den dag gekomen is.
Geen enkele versierde scherf uit de terpen kan nog met
zekerheid aan een Zuid-Fransche fabriek (Graufesenque)
worden toegekend en slechts een paar aan Lezoux.
Nu is het waar dat Friesland met zekerheid slechts tot
omstreeks 47 n. C, toen keizer Claudius de Romeinsche
nederzettingen terug riep tot den linker Rijnoever, tot het
Romeinsche rijk gerekend kan worden; terwijl het nà den
opstand in het jaar 28 n. C. langen tijd weinig van het
Romeinsche gezag bespeurd zal hebben. Maar de Romeinsche geloftesteen uit Beetgum, die ons in kennis
brengt met Romeinsche pachters der visscherij, een steen
die volgens Zangemeister „der Schrift nach" vermoedelijk
uit het einde der eerste eeuw dateert en het schrijftafeltje
van Tolsum, duiden er toch wel op dat ook nà 47 ons
Friesland min of meer als rijksland behandeld werd, zoo-
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Fig. 15. Kom van terra sigillata uit de terp Tjaard bij Wirdum.
Einde der tweede eeuw n. C, door Firmus te Rlieinzabern.

10
1
12
Terra sigillata: Scherven uit terpen te Tolsum (7), Bilgaard (10), Wijnaldum (12).
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dat men eenig correspondeerend sigillata onder de vondsten
zoude verwachten. Dit is dan echter behoudens dan die
enkele scherven uit Lezoux (nos. 11 en 12) die toch ai
reeds in de tweede eeuw vallen, tot dusverre niet het
geval, althans bij gebrek aan karakteristieke fragmenten,
niet te constateeren.
Maar wel komt hierdoor des te sterker uit dat het sedert
de tweede helft der tweede eeuw n. C. betrekkelijk ruim
ingevoerde sigillata in hoofdzaak een handelsproductwas,
ten dienste van de Friezen. Vandaar dat het ook voorkomt
in alle terpen in Friesland en Groningen, die in. den Romeinschen tijd bewoond werden. Mocht men er nog aan
twijfelen dat de eenvoudige Germaan dit romeinsche vaatwerk bezigde, dan wijs ik er op dat andere romeinsche
oudheden uit denzelfden tijd, zooals die in elke werkelijk
romeinsche nederzetting overvloedig voorkomen, hier zeldzaam zijn.
In hoofdzaak kwam dat late sigillata uit fabrieken te
Rheinzabern, waaraan een tiental nummers uit Friesland
(nos. 13—21 bis) kunnen worden toegeschreven en uit Trier,
waarvan het Friesch Museum minstens veertien stukken
(nos. 22—35) bezit, terwijl mij uit Groningen, waarvan ik
het nà 1911 ontdekte niet heb nagegaan, al vast één scherf
uit Trier bekend is. Nu lijken deze cijfers in verband met
het totaal der voorhanden scherven, wellicht gering, doch
men bedenke dat ongestempelde gladde scherven, die de
hoofdmassa vormen, wel aan bepaalde tijdperken, doch
niet met zekerheid aan bepaalde fabrieken kunnen worden
toegekend. Een enkele maal is het voorts onzeker welke
plaats in aanmerking komt omdat de pottebakkers langzamerhand naar het Noorden trokken en Firmus en Domitianus b.v., wier stempels hier voorhanden zijn, zoowel
te Heiligenberg als te Rheinzabern gewerkt hebben. Dat
dergelijke kommen als de hier afgebeelde van Firmus
(Afb. 15) ook nog na 171 n. C. vervaardigd werden bleek
duidelijk door een elders gevonden kom, die versierd was
met den afdruk van een munt uit dat jaar, een omstan8
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digheid die mede aanleiding gaf om de vroegere sigillatadateeringen iets te verjongen. We mogen als zeker aannemen, ook op grond van de studie 'van Mej. Fölzer, dat
de sigillata import bij de terpbewoners minstens tot de
vierde eeuw n. C. heeft voortgeduurd, hetgeen bevestigd
wordt door het feit dat daar ook voorkomt het sigillata
uit den vervaltijd, de met radstempels versierde kommen
uit de vierde eeuw.
En welk een aardige kijk op het leven onzer Friesche
voorouders geeft nu het resultaat van het nauwkeurig
verzamelen van louter scherven van gebroken potten en
pannetjes! Het waren in hoofdzaak stevige onversierde
borden, schalen en bekers en op de buik versierde kommen van een bepaald model, met gladde randen en voeten,
verder vooral ook wrijfschalen met leeuwenkop-tuiten en
daarnaast ook wel, doch zeldzamer, vazen met kerfsneeornament, borden waarvan de randen met bladwerk en
relief (barbotine) versierd zijn. In hoofdzaak werd er alleen
sigillata en geen ander romeinsch vaatwerk geimporteerd,
al zijn er ook enkele halzen van één of twee-oorige kruikjes en brokken van verniste vaasjes bekend. Naast het
sigillata, waarmede men zuinig omging, evenals wij met
porselein, bleef de Germaan zijn eigen grof vaatwerk gebruiken. Sommige sigillataborden zijn half zwart gebrand
en blijkbaar door hitte gesprongen. Dit was o. a. het
geval met een bord uit de terp te Blija (n°. 36, zie ook
nos. 19 en 12) dat gevonden werd bij het hoofdeinde van
een half verbrand lijk, dat nog in het museum bewaard
wordt. De schotel zal hier eenig voedsel bevat hebben
voor de ziel van den afgestorvene. In Hogebeintum kwamen skeletten uit een later tijdperk voor den dag met
houten schotels bij het hoofd, zooals bij één skelet, thans
in den kelder van het museum, nog intact is gelaten.
Het sigillata uit Tolsum wijkt niet af van den algemeenen regel. Het is laat en eerst na 150 n. C. als
handelswaar voor eigen gebruik van de germaansche
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terpbewoners ingevoerd. Er moge onder de kleine niet
karakteristieke scherven een enkel fragment van een ouder
stuk schuilen, doch aan den hoofdindruk doet dat niet af.
Rheinsabern is bepaaldelijk vertegenwoordigd door een
schaalfragment met kegelvormig oploopenden bodem waarop het stempel van den pottebakker Regulinus (no. 6);
terwijl de hier afgebeelde fraaie scherf van een o. a. met
de geliefde voorstelling van Diana met de hinde verversierde kom (afb. 7) in een fabriek te of in de buurt
van Trier vervaardigd is, omstreeks het midden der tweede
eeuw. Om een juisten indruk van dergelijke kommen te
geven lieten wij tevens een volledig exemplaar reproduceeren, gevonden in de terp Tjaard bij Wirdum en iets
later door den pottebakker Firmus vervaardigd te Rheinzabern (afb. 15).
Summa summarum blijkt dus dat Tolsum wel door
Romeinen is bezocht, doch dat de vondsten niet wijzen
op eene Romeinsche nederzetting van eenigen duur of
beteekenis.
**
Of de koopovereenkomst, waarvan het tafeltje getuigt
en waarbij twee centurio's, behoorende bij romeinsche
legioenen, te pas kwamen, in het tegenwoordige Friesland tot stand gekomen is, weten wij niet. Prof. Vollgraff heeft aangetoond dat onze houten koopakte ten
dienste van den kooper Gargilius werd opgemaakt. Deze
zal het stuk dus in zijn bezit gehad en waarschijnlijk niet
langer bewaard hebben dan noodig was om met de hoedanigheden van het gekochte rund, de af- of aanwezigheid
van verborgen gebreken, bekend te raken. Het tafeltje
wijst in ieder geval op een bezoek van Gargilius aan
Friesland. De mogelijkheid dat het daar ook beschreven
werd is niet à priori uitgesloten, hoewel de sigillata-statistiek voorloopig niet wijst op de aanwezigheid van vaste
Romeinsche bezettingen in Friesland, met uitzondering
van de periode vóór den opstand der Friezen in het jaar
28 n. C, waartoe behooren de vondsten van Winsum,
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de sigillata-scherven uit Bilgaard (n°. 10) en de holle punt
van een slanke amphora (Loesche, Halter'n V, type 69).,
gevonden in eene terp te Oosterlittens (Inv. 56, 8), in de
nabijheid van Winsum. Oudheden, die in ieder geval het
bewijs leveren van de aanwezigheid van Romeinsche soldaten in het land der terpen.
De op het schrijftafeltje met name genoemde centurio's
kunnen zich in het jaar 116 n. C. ook tijdelijk in Friesland hebben opgehouden. Doch wat daar ook van moge
zijn, het tafeltje wijst stellig op verkeer met de Romeinen,
speciaal op het leveren van vee.
Afgezien van terra-sigillata, zijn er nog verschillende
vondsten, die getuigen van betrekkingen met de Romeinen,
gedeeltelijk ook van verblijf van Romeinen of van geromaniseerde Veteranen in Friesland. Te Dronrijp, tusschen
Franeker en Leeuwarden raapte Dr. Pleyte in een terp
zelfs fragmenten van ongestetnpelde romeinsche dakpannen x) op, die doen denken aan een romeinsche villa
of hoeve. Bekend is de vondst van romeinsche denariën
te Feins, ten N.O. van Bolsward, munten, die volgens
wijlen Dr. Willers, die al de aanverwante vondsten in
Duitschland en Nederland naging, aan het einde der eerste
of het begin der tweede eeuw n. C. in den grond geraakt
moeten zijn, om van de latere vondsten van denariën op
de Vlaren bij Tzum en te Winsum te zwijgen.2) Uit
Achlum, ook in Westergo, komt een thans 8.375 K.G.
wegend stuk lood, waarop is aangeduid dat het 30 romeinsche ponden gewogen heeft. Zangemeister heeft deze
inscriptie gepubliceerd.3)
Uit terpen rondom Hallum, in Oostergo, kennen wij
twee handvatten van romeinsche zwaarden (Vgl. Pleyte,
Friesland, pi. VII) en een paar schijfvormige beslagstukken van brons, denkelijk phalerae van paardentuig, die
') Thans in het Friesch Museum.
) Vgl. Catalogus Fr. Museum, 1909, blz. 73/74.

2

3

) Riese. Das Rheinische Germanien in den Antiken In-

schriften,

1914, no. 4608 en C. I. L. XIII, 10029, 27.
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weer aan romeinsche soldaten doen denken, doch niet te
dateeren zijn.
Sporen van schrift uit dezen tijd ontbreken niet geheel
en dit schrift heeft ook weer een romeinsch karakter. De
bekende germaansche runen-inscripties van het Leeuwarder museum zijn stellig jonger dan het romeinsche tijdperk. Alle schrift wordt in dezen tijd verlatiniseerd, ook
de namen van personen, wat reeds door het schrijftafeltje
wordt bewezen. We hebben op het oog sigillatascherven
uit Hichtum en Cornjum. Op een daarvan is gekrast de
naam . . . MANDVS') waarschijnlijk aan te vullen tot
Amandus; op twee anderen, die bijelkaar behooren, een
waarschijnlijk onvolledige en daardoor niet te ontcijferen
naam. Toevallig is er een Friesche soldaat met den naam
„Amandus" bekend, hij diende in de derde eeuw in Engeland. 2) Wie weet of het niet een „Hichtumer" was, al
komt de naam Amandus ook voor buiten Friesland b.v.
onder de pottebakkers te Rheinzabern. Het krassen van
namen op vaatwerk is overigens een bekend verschijnsel.
Rechtstreeks op schrijven in Friesland wijst de hier afgebeelde fraaie beenen schrijfgriffel of stilus (afb. 8) uit
een terp te Hijum in Oostergo. Het breede bovenvlak
diende om de was glad te strijken, de scherpe punt om
bij het vormen der letters de was als het ware weg te
krabben. Men schreef niet zoozeer „in" de was als wel
„door" de was, die zwart gemaakt werd om een goed contrast te krijgen met de lichte kleur van het hout, dat bij
het schrijven weer voor den dag kwam. Onze tabula
laat deze tegenstelling nog eenigzins zien en tevens dat
dat de stilus doordrong tot in het hout.

') Van Giffen, Fauna, Taf. III, 11.
) Riese, t. a. p. n°. 1856.

2
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Nadere beschrijving der besproken Romeinsche oudheden
uit terpen in de provincie Friesland.')
A. UIT DE TERP GROOT-TOLSUM.
1 Mars. Naaktfiguur van brons. De rechterhand omklemde
een thans verdwenen lans. Op den rug tegen den linker
schouder een geoxydeerde massa, mogelijk de rest van een
mantel (chlamys). Voetstuk modern. Hoog 18.5 cM. Zie
afbeelding. Inv. 123, 106.
2 Lampje, defect, met voluten aan den tuit. Blijkens de links
nog zichtbare boogjes was de spiegel versierd met „Muschelornament", dat op deze lampjes nog al eens voorkomt. Van
vuil witte, hard gebakken en bruin verniste aarde (terracotta). Om den bodem een flauw uitspringende, 5 mM.
breede standring. Diam. bodem 4.1 cM. Diam. bovenvlak
in de br. 6.3 cM. Hoog 2.8 cM. Inv. 123, 325. Midden der
eerste eeuw n. C. Vgl. Ritterling, Das frührömische Lager
bei Hofheim. Nass. Aan. 1913, Type 35 en 36 en S. 264 en
Loesche, Haltern V, Taf. XIX. Zie afbeelding.
Een aanverwant lampje type 35 uit de terp Wierumerschouw te Groningen, versierd met een Victoria, is afgeb. bij
van Giffen. Fauna der Wurten, Taf. Hl. Dit laatste exempl.
is te Xanthen vervaardigd. Zie een dito bij Loesche. Bonner
Jahrb. 117, S. 421.
3 Fortuna zittende op een stoel of troon, aan weerszijden
waarvan een naakt kinderfiguurtje (eroot). Van dit beeldje
zijn slechts drie fragmenten bewaard. Het komt in grootte,
en vorm geheel overeen met het in de tekst afbeeide, te
Remagen gevonden beeldje, dat thans, zonder hoofd, nog
17.6 cM. hoog is. Zie Lehner, Zur Kenntnis der röm. Terrakotta fabriken in Köln. Bonner Jahrb. 1903 S. 191, n°. 8/9
en S. 196 en de Fortuna S. 189 n°. 7/8. De fragmenten ben
c passen aanelkaar. A en b ziet men op de afbeelding van
de voorzijde c van de keerzijde. Van geel getinte, witte,
zeer hard gebakken aarde. Fragment a is nog 8.5 cM. hoog.
Inv. 123, 158. Eene foto van het Fortuna-beeldje uit Remagen en van de bijbehoorende grafvondsten geeft E. Funck
in Bonn. Jahrb. 116, Taf. II, 4.
') Tenzij het tegendeel vermeld is bevinden deze oudheden zich
in de verzamelingen van het Friesch Museum te Leeuwarden.
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4 Halsrand van een éénof twee-oorig kruikje
van witte aarde, hardgebakken. Zie bijgaande afbeelding op ware
grootte. Inv. 123, 119.
5 Bodem van een mat vernist bekertje, afgeb. bij van Giffen,
Fauna, pi. III n°. 16. Thans verz. Friesch Museum.
6 Schaal-fragment, onversierd, van terra sigillata. Op den
kegelvormig oploopenden bodem het stempel van den te
Rheinzabern werkzamen pottebakker Regulinus. Ludowici,
Rheinzabern II, S. 282. Vorm
ongeveer als Lud. III, Sa. Inv. n.^, <-^. » wv.v.«^ ..^^ «v.,'
tweede eeuw of iets later.
7 Gedeelte van een versierde kom van terra sigillata (.vorm
Drag. n°. 37). Vervaardigd in een fabriek te Trier of in
eene aanverwante Oost-Gallische fabriek. De versiering bestaat uit medaillons met schelp als Fölzer, Taf. XV, 38. Dit
medaillon dat een grootste breedte heeft van 33.5 mM. en
32 rnM. hoog is schijnt gelijk te zijn aan 't medaillon n°. 830
bij Fölzer, dat echter volkomen rond geteekend is. Verder
tweemaal een Diana met hinde als Fölzer, Taf. XVIII, 6, dus
bijna gelijk n°. 478 op de typenkaart, die enkele mM. grooter
is. De eierlijst komt overeen met die op laatstgemeld n°. 6.
Het blad dat er viermaal op voorkomt is tusschen den passer gemeten 3 cM., dus iets kleiner dan n°. 752 bij Fölzer,
dat overigens gelijkvormig is.
Het materiaal is hard gebakken, de glazuur goed en fraai
donkerrood, de afwerking zorgvuldig, zoodat deze kom wel
omstreeks het midden der tweede eeuw gedateerd kan worden. Inv. 123, 24. Zie de afbeelding.
B. UIT ANDERE TERPEN IN DE PROVINCIE FRIESLAND.
8 Stilus of schrijf-griffel van been, versierd met kleine cirkels.
Uit een terp te Hijum ten noorden van Leeuwarden. Lang
10.8 cM. Inv. 25, 136. Vgl. Lindenschmidt, Altertürner u. h. V.
.. V, Taf. 53, n°. 974 en Curie. A. Roman frontier post and its
peop/e, 1911; pi. LXXX. Het platte bovenstuk diende om
de was glad te strijken. Zie afbeelding.
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Terra sigillata uit het begin der eerste eeuw n, C.
9 Onversierde scherf, waarschijnlijk van een bord, met stempel
van den pottebakker Gnaeus Ateius, wiens bloeitijd valt in de tweede helft der.regeering van
keizer Augustus (30 v. C.—14 n. C.) en wiens waar
in de dagen van keizer Tiberius in Gallie en
Germanië verdwijnt. Zie een dergelijk stempel in: Mitteilungen
der Altertums-Kommission f. Westfalen, V, Taf. XXVI, 19 en
20 en een aldus gemerkt bord uit het kasteel Höchst, O. R.
L. 37, Taf. I, 2. Terp Winsum, Inv. 53, 74.
10 Twee scherven van een zeer fijn kommetje uit dezelfde fabriek,
althans uit dezelfde periode. De rand komt overeen met die
van servies II uit Haltern (Westf. Mitt. V S. 137 en 151):
Terp Bi/gaard, ongeveer 2 K.M. ten noorden van Leeuwarden.
Inv. 14 k, 33. Zie afbeelding.
Terra sig.illata uit Lezoux.
11 Scherf van een versierde kom, met gedeelte van een groot
medaillon en den amor met twee fakkels (Déchelette n°. 265).
Eerste helft der tweede eeuw n. C. Terp Blija. Inv. 28 b, 295.
12 Acht, gedeeltelijk aan elkaar passende scherven van een fraaie
kom (vorm Drag. n°. 37), versierd met door golflijnen afgescheiden metopen, halfb'ogen en groote medaillons. In de
metopen minstens tweemaal een naar links ziende mansfiguur,
die met de linker hand steunt op een staf, ongeveer als de
Jupiter n°. 5 bij Déchelette. Deze kom, die ongeveer in den stijl
van Doeccus versierd is, mag met groote waarschijnlijkheid
aan Lezoux worden toegekend. Eerste helft der tweede eeuw
n. C. Terp Wijna/dum. Inv. 144. 13, 14, 16, 44 en,53. Een
der scherven is zwart gebrand, zoodat de kom in vuiir gesprongen is. Zie afbeelding.
Terra sigillata uit fabrieken te Rheinzabern:
13 Halve kom (vorm Drag. 37). In groote medaillons de menschelijke figuur, Ludowici II, M. 42 en het hert Lud. II, T.
121. Einde der tweede eeuw n. C. of begin der derde eeuw.
Terp Sù'ens ten noorden van Leeuwarden. Inv. 21 a, 296.
14 Fragment van een dito kom met stempel Cornitialis (fragment). Comitialis werkte ook te
Westerndorf. Terp Ferwerd. Inv. 101, 552,
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15 Versierde kom van buiten gemerkt
Pirmus. In tien medaillons driemaal de fig. Lud. II M. 84; driemaal
de vogel met slang, als in den door
.,
Firmus gebezigden matrys, Lud. II. S. 225 en éénmaal de kip
Lud. III, T. 236. Einde der tweede eeuw n. C. Hoog 13.9
cM. Uit de terp Tjaard bij Wirdum, ongeveer 8 K.M. ten
zuiden van Leeuwarden. Deze kom was gevuld met vischgraten. Inv. 17 b, 22. Zie afbeelding.
16 Fragment van dito kom met stempel Comitialis. Terp Blija.
Inv.'28 b, 523. Vgl. n°. 14.
17 Scherf van dito kom, met dansende figuur Lud.
III, M. 141. Stempel Cer(ialis). Terp Blija.
Inv. 28 b, 492.
18 Scherf van dito kom met den herkules, Lud. II, M. 79. Terp
Wijnaldum bij Harlingen, waar reeds ruim 70 sigillata scherven gevonden zijn. Inv. 77 a, 4.
19 Onversierde schaal. Op den kegelvormigen
bodem het stempel Domiti(anus). Domitianus werkte o. a. te Rheinzabern. Lud.
I, S. 29, waar hij dergelijke schalen van den vorm Sa vervaardigde, doch vooral ook te Heiligenberg waar zijn stempel
45 maal gevonden werd. Zie Forrer. Die röm. Terra sigillata löpfereien von Heiligenberg u. s. w., 1911 S. 97 en
232. Tweede helft tweede eeuw. Terp Kimswerd. Inv. 121,
19. Defect doch voor reconstructie vatbaar en gedeeltelijk
zwart gebrand.
20 Fraai fragment van rand en buik van dito kom (vorm Drag.
n°. 37) met paard Lud. II, T. 54, alleen met iets smalleren
staart en de leeuw Lud. III, T. 13. Terp Wijnaldum. Inv. 144,11.
21 Fragment van dito kom met sporen van twee groote medaillons, waarin telkens de haas Lud. II, T. 97. Terp Hogebeintum. Inv. W. 28, 670.
21 bis. Fragment van dito kom met medaillons, waarin de doiphijn Lud. II, T. 45. Zie een dito scherf eveneens met gevleugelde staven bij Knorr, Cannstalt und Köngen-Grinario,
XXXII, 2. Terp Marsum. Inv. 52, 196.
Verschillende fragmenten van wrij'f'schalen met îeewwenmasker als tuit,
en van horden, waarvan de randen met barbotine bladwerh versierd
zijn, hunnen zeer goed uit Rheinzabern komen, waar dergelijke waar
gefabriceerd werd» Doch ook elders b.v. te Heiligenberg en Trier
teerden dergelijke borden vervaardigd.
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Terra slgillata uit fabrieken te Trier. Onze toeschrijvingen
aan Trier berusten op het belangrijke werk van Mej. E. Fölzer.

Die Bilderschüsseln der Ostgallischen Sigillata-Manufacturen. Bonn. 1913. Men dient er rekening mede te houden
dat de producten van Trier nog niet zoo nauwkeurig bekend
zijn dat altijd met volle zekerheid deze stukken te onderscheiden zijn van de aanverwante Oost-Gallische fabrieken.
Zie hierover Hähnle, Röm. Germ. Korrespondenzbl. 1914, S. 16.
22 Groote scherf van een versierde kom (vorm Drag. n°. 37),
vrijwel gelijk versierd als de scherf bij Fölzer, XXII, 28: o. a.
de eierlijst n°. 944, dezelfde halfbogen, de vliegende amor
n°. 545, boven tusschen de bogen de figuur n°. 506 en beneden dezelfde bladerenkrans. Eind tweede of begin derde
eeuw n. C. Terp Holwerd, Inv. 139, 3.
23 Drie scherven van een dito kom met den man met den ezel,
Fölzer n°. 505. Terp Hogebeintum. Inv. 28, 339.
24 Scherf alsvoren met wagenmenner n°. 504, hond n°. 651, eierlijst n°. 946. Zeer grof. Zie een dito scherf uit Vechten bij
Fölzer, XVII, 12, die wordt toegeschreven aan Censorinus
(omstreeks 175—225 n. C). Terp Hogebeintum. Inv. 28,249.
25 Dito scherf met het hert n°. 622. Eind 2e of begin 3e eeuw
n. C. Terp Blija. Inv. 28 b, 494.
Te oordeelen naar een mij door Dr. van Giffen verstrekte
foto komt ditzelfde hert voor op een door hem »Fauna
der Wurten" Taf n°. 9 afgebeelde scherf uit de Groninger
terp Brillerij: ook het haasje 659 en het ornament 766 komen
op deze dus uit Trier stammende scherf voor.
26 Dito scherf met tweemaal het blad n°. 772. Terp Blija. Inv.
28 b, 524.
27 Dito scherf met de halfbogen n°. 809 en 810 en den panter
n°. 595. Zie een iets grootere doch geheel gelijke scherf van
een blijkbaar in denzelfden vorm vervaardigde kom bij Fölzer,
Taf. XVII, n°. 21, die aan Criciro (175—225 n. C.) wordt toegekend. Terp Blija. Inv. 28 b, 496.
28 Dito scherf met ornament n°. 795 en de half boog n°. 809.
Zeer verweerde scherf ongeveer als Fölzer Taf. XV, 9. Terp
Blija. Inv. 28 b, 393.
29 Dito scherf met de haan n". 686 in een klein medaillon, het
vogeltje n°. 668, de eierlijst n°. 940/1. Terp Oosterbeintum.
Inv. 28bis, 73.
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30 Dito scherf, geheel zwart gebrand, met hert n°. 626, Diana
met hinde n°. 478 (onbeduidend verschil) en het dier n°. 663.
Terp Wijnaldum. Inv. 77 a, 43.
31 Drie dito scherven met telkens het dier n°. 663 in een klein
medaillon. Eierlijst n°. 954. Terp Wijnaldum. Inv. 77 a, 3
en 187.
32 Dito scherf met ornament no. 794 en tweemaal het ornament
766 (onbeduidende afwijking). Zie ook volgend nummer en
n°. 25. Terp Wijnaldum, Inv. 144, 14.
33 Dito scherf met haasje n°. 659, ornament n°. 766, halfbogen
n°. 809 en 810, rozet n°. 856 en een gedeelte van een persoon n°. 483? Terp Kimswerd. Verz. Friesch Museum (vroeger verz. van Giffen n°. 793).
34 Dito scherf met haasje n°. 659. Terp Hallum. Inv. 111, 97.
35 Dito scherf met hetzelfde haasje. Terp Cornjum. Inv. 120, 429.
Terra sigillata uit onbekende fakrieken.
36 Volledig bord, ongeveer vorm Drag.
31, met stempel: Bou(d)ilu fi, Laat i
type met in het midden oploopenden bodem. Half zwart gebrand
stond het bij het hoofdeinde van een half verbrand skelet in
de Sytsma terp te Blija. Vgl. C. I. L. 10010, 346. Inv. 28 b, 327.
37 Groot gedeelte van een bord (Drag. n°. 36), waarvan de rand
versierd is met bladornament van opgespoten klei (barbotine).
In het midden een stempel van verbasterde letters. Dergelijke borden
werden in verschillende fabrieken vervaardigd o. a. te Trier en Rheinzabern, in de tweede helft
der tweede eeuw en waarschijnlijk ook nog in de derde
eeuw. Terp Wijnaldum. Ins. 77 a, 6.
38 Bodemfragment met stempel R V C C A V .
Uit een terp te Wijtgaard, 8 Kilometer
ten zuiden van Leeuwarden. Inv. 17 a, 2,
Dit stempel komt o. a. voor op borden
(vorm Drag. n°. 31), die niet ouder doch wel jonger zijn dan
het einde der eerste eeuw. Vgl. Bonner Jahrb. 1895. S. 148.
Marsbeeldjes van brons:
39 Naaktfiguur met helm. Terp Spannum. Inv. 65, 1. Hoog
9 cM. Afgeb. Boeles, Catalogus, pi. III n°. 200 boven.
40 Naaktfiguur met helm, rechterhand en voet ontbreken. In
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de naar beneden gerichte linkerhand een steen (?). Vgl. een
dito bij Lindenschmit, Altertümer IV, Taf. 63 n°, 8. Terp
Dongjum. Inv. 67, 6. Hoog 11 cM.
41 Naaktfiguur met helm. Rechterhand en onderbeen, linkerarm
en voet ontbreken. Terp Cornjum. Inv. 20, 198. Thans
hoog 9,5 cM.
42 Met baard en helm en in wapenrusting. Het rechterbeen
ontbreekt. In de opgeheven rechterhand een opening voor
den lans. Uit een niet nader te bepalen terp in Friesland,
waarschijnlijk Dronrijp. Inv. 87 a, 2. Hoog 12,1 cM. Afgeb.
Boetes, Catalogus pi. III n°. 200 beneden. Legaat Mr. A.
Quaestius, die te Dronrijp woonde.
Zie over Marsbeeldjes en Marsvereering o. a. Düthey. Bonner Jahtlücher LUI, Lindenschmit t. a. p. Pleyte, Mars Thincsus. Verslagen
en Mededeelingen der Kon. Alcad. 1885, Hz. 109 v. v. Riese, Das

Rhein. Germanien in den Antiken Inschriften, 3019 v. v.
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Kaartje van de provincie Friesland.
(Overgenomen uit „De Vrije Fries" XXI, blz. 446.)
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Mr. W. J. VAN WELDEREN Baron RENGERS
door

R. VISSCHER.

In de bestuursvergadering van het Friesch Genootschap
van 2 October 1915 gaf onze hooggewaardeerde voorzitter,
de heer Wilco Julius van Weideren baron Rengers tot ons
aller leedwezen te kennen, dat hij om gezondheidsredenen
het presidium van het Genootschap, hetwelk hij sinds 1901
had bekleed, moest neerleggen. Zeer snel zijn zijne krachten sedert afgenomen en den 218ten Februari 1916 is hij
ontslapen.
In ons tijdschrift mag een woord van warme hulde aan
de nagedachtenis van den heer Rengers niet ontbreken.
Elders zijn zijne groote hoedanigheden gehuldigd als staatsman, die, zonder als redenaar op den voorgrond te treden,
door zijn hoogstaand karakter en de achting, welke zijne
alom bekende integriteit aan ieder afdwong, door zijne
menschenkennis en zijn wèl overwogen, met zorg gekozen
woord een grooten invloed in de Eerste Kamer had verkregen, waarin hij gedurende 25 jaar, van 1888—1913,
zitting heeft genomen. Hier willen wij alleen herdenken,
wat hij voor Friesland, zijne Vaderstad en ons Genoot,
schap is geweest.
Den 14en November 1835 werd Wilco Julius Rengers
te Leeuwarden geboren uit den Frieschen tak van het
Groningsch geslacht Rengers. Hij bezocht eerst de Latijnsche school hier ter stede, welke toen nog gevestigd
was in het gebouw der tegenwoordige Burger Dag- en
Avondschool in de Bollemansteeg, onder leiding van den
rector dr. J. C. G. Boot, ging daarna naar de destijds zoo
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bekende kostschool van den heer Kaptein te Barneveld,
legde zijn staatsexamen af en voltooide zijne studiën te
Utrecht, waar hij in 1861 tot doctor in de rechten promoveerde op het proefschrift: „Beschouwingen over het verband tusschen het burgerlijk recht en de staathuishoudkunde". Daarop zette hij zich te Leeuwarden als advocaat
neer en trad van 1866 tot 1877 als Rijks-advocaat op. ïn
1865 tot lid van den gemeenteraad gekozen, werd hij twee
jaar later tot wethouder benoemd en behield deze functie,
totdat hij in 1877 het burgemeestersambt van Leeuwarden
aanvaardde. Zes jaar lang heeft hij dit bekleed. Het
waren niet de gelukkigste jaren zijn levens, daar hij gebukt ging onder een ooglijden, dat hem met geheele blindheid bedreigde.
Veel is er in de Gemeente onder zijn bestuur tof stand
gebracht, o. m. de reorganisatie van de stads-reiniging,
die van het gymnasiaal onderwijs, die van de brandweer,
waarbij de heer Rengers reeds eene electrische oproeping
der leden van de vrijwillige brandweer voorstelde, welke
eerst jaren later in practijk is gebracht. Onder zijn bestuur werden de plannen tot demping van den Eewal en
het Heerenwaltje voorbereid, het nieuwe gymnasium en
gemeentescholen voor lager onderwijs gesticht en is in
1880 het Beurs- en Waaggebouw op den Wirdumerpoortsdwinger geopend, nadat men zich sinds 1795 met een
hulpbeurs had tevreden gesteld, al twistende over de plaats,
waar dit gebouw zou verrijzen. Zeker hebben de diplomatieke gaven van den burgemeester dezen meer dan
tachtigjarigen strijd mede tot een goed einde gebracht.
Hoe vruchtbaar derhalve zijn bestuur voor Leeuwarden
is geweest, toch wenschte de heer Rengers niet als burgemeester herbenoemd te worden, doch trad in 1883 af om
verder de politieke loopbaan te volgen, waartoe hij zich
steeds aangetrokken had gevoeld. Van 1883—1888 nam
hij voor het hoofddistrict Leeuwarden zitting in de Provinciale Staten van Friesland en van Mei tot October 1884, —
toen zijn mandaat, tengevolge van zijne houding in de
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schoolquaestie, niet werd hernieuwd —, en van September
1885 tot 1888 was hij lid van de Tweede Kamer voor het
hoofddistrict Dokkum. In 1888 werd hij tot lid der Eerste
Kamer gekozen en heeft daar onafgebroken zijn zetel behouden, totdat hij in 1913, uit hoofde van zijn hoogen leeftijd
en lichaamszwakte, meende zich uit het openbare leven
terug te moeten trekken. Noode zal hij zijne staatkundige
loopbaan hebben opgegeven, waarin hij steeds de belangen
der liberale partij zoo warm had voorgestaan.
De staatkunde was zijne geliefkoosde studie. Fijn opmerker, was hem het naspeuren der verschillende politieke
stroomingen een genot. Daaraan danken wij zijne „Schets
eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland, sedert
1849", waarvan het eerste deel in 1891 en het tweede in
1893 bij de firma Mart. Nijhoff verscheen. Dit standaardwerk, geschreven in helderen, vloeienden stijl, zal de bron
blijven voor allen, die de ontwikkeling van onze constitutioneele beginselen sedert 1848 wenschen te bestudeeren.
Aan den tweeden druk, welke van 1905—1907 in drie
deelen uitkwam, heeft de schrijver enkele hoofdstukken,
bevattende de jaren 1883—1891 en een overzicht der „Wer„king van het constitutioneele stelsel onder de regeering
„van Willem III" toegevoegd. In dit overzicht, dat thans
het boek besluit, toont de heer Rengers zich opnieuw een
warm voorstander van de rechten van het Nederlandsche
parlement, zooals die niet alleen door de wijziging van
de grondwet op een nieuwe basis waren opgebouwd, doch
in jaren van strijd waren bevestigd. „Terecht", zoo schrijft
hij,1) „wilde alzoo Thorbecke in zijnen zoo belangwekken„den strijd tegen Groen van Prinsterer, hoewel den histo„rischen band van Nederland en Oranje eerbiedigende,
„nooit van een ander Koningschap weten, dan dat, door
„de Grondwet erkend en omschreven, en beschouwde hij
„de souvereiniteit des Konings, evenzeer als de volkssqu„vereiniteit, onvereenigbaar met de gezonde opvatting der
„constitutioneele begrippen".
') Parlementaire Geschiedenis III, blz. 425.
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De „Parlementaire Geschiedenis" is het eenige werk,
dat wij van de hand van den heer Rengers bezitten. In
latere jaren vatte hij nog hel: plan op, de geschiedenis van
de Friesche stadhouders te schrijven, doch uit zijne nagelaten papieren blijkt, dat hij hiervan slechts een plan
heeft opgesteld en een aanvang heeft gemaakt met het
eerste hoofdstuk.
Vele waren dan ook de dagelijksche werkzaamheden,
welke hem beletten zich rustig tot historische studie te
zetten. Het beheer van zijn aanzienlijk fortuin, de beslommeringen, welke zijne groote, in stilte uitgeoefende weldadigheid met zich bracht en zijne vele bemoeiingen voor
Friesland's welvaart legden beslag op een groot deel van
zijn tijd. Daarbij was hij president-voogd van het OldBurger-Weeshuis, rentmeester van het Ritske-BoelemaGasthuis, voorzitter van het Friesch Genootschap en had
daarenboven zitting in tal van commissiën en besturen op
economisch gebied. Gedurende de crisis, welke onze provincie in de tachtiger jaren doormaakte, was hij een der
voormannen, die Friesland „door Arbeid tot Verbetering"
brachten. En toen zijne zonen later zijn werk op landbouwgebied voortzetten, bleef hij, als lid van verdienste
van de Friesche Maatschappy van Landbouw steeds in
contact met de landbouw-organisaties en stond deze met
raad en daad bij. Als landheer heeft hij door zijn humaan
optreden een grooten invloed ten goede uitgeoefend op
den boerenstand in Friesland. Die invloed werd zeer juist
geschetst in een artikel van het Friesch Weekblad, dat na
zijn dood verscheen en dat ik niet kan nalaten hier aan
te halen. „Boer van den heer Rengers te zijn", zegt de
schrijver, „was het ideaal van iederen pachter. Niet zoozeer omdat hij met een matige huur genoegen nam, maar
„omdat zijne boeren zich veilig voelden en wisten, dat hun
„recht zou worden gedaan onder alle omstandigheden.
„Dat dit een diepen invloed rnoet hebben gehad op het
„moreel der pachters in het algemeen, blijkt hieruit, dat
„men eigenlijk nooit de bezwaren van het pachtwezen
9
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„hoorde opsommen en op minder goede hoedanigheden
„van verhuurders wijzen, of er werd aan toegevoegd: „ja,
„als ze allen maar zoo waren als Mijnheer Rengers". Zoodoende bleef er geen plaats voor bitterheid en ieder
„erkende, dat er landheeren zijn, die van een stelsel met
„vele gebreken in theorie, een ideaal-instelling in de practijk
„kunnen maken. En men besefte tevens, dat tegenover
„zulke landheeren niets anders past dan een houding, die
„van evenveel waardigheid getuigt. Wanneer men de
„vraag stelt: waarom het pachtwezen in Friesland zoo
„weinig reden tot klagen geeft en de ontwikkeling van den
„landbouw niet in den weg staat, dan moet de verklaring
„worden gezocht in den invloed, die van mannen als Ren„gers is uitgegaan, een invloed, die een zedelijk element
„vormt, dat sterker is, dan de gebreken van den juridi„schen opzet".
Een man ruim van opvatting, open van geest toonde
hij zich steeds. Was zijne sympathie eenmaal voor eene
zaak gewonnen, dan steunde hij die krachtig. Zoo herinner
ik mij, dat het Bestuur der Openbare Leeszaal- en Bibliotheek te Leeuwarden (de derde inrichting van dien aard
in ons land) bij hare oprichting in 1903 de hulp van verschillende vermogende ingezetenen uit onze stad inriep,
tot het verleenen van eene jaarlijksche bijdrage gedurende
drie jaar, opdat deze Vereeniging in dat tijdsverloop blijk
zou kunnen geven van levensvatbaarheid. Enkele bestuursleden werden afgevaardigd naar den heer Rengers, die
onmiddellijk, op de meest onbekrompen wijze zijn' steun
verleende, ingenomen als hij was met het vrijzinnige denkbeeld, dat aan deze Leeszaal ten grondslag ligt.
Ongetwijfeld zullen velen kunnen getuigen van zijne
mildheid en vooral van de vriendelijkheid des harten,
waarmee hij die mildheid uitoefende en waardoor hij het
neerdrukkende gevoel van verplichting aan zijne weldaden
ontnam. Geheel Leeuwarden, groot en klein, is hem en
zijne echtgenoote, Vrouwe Catharina Theresia baronesse
van Weideren Rengers, geboren Looxma dankbaar voor de
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schenking van het Rengerspark, een lusthof, waar menigeen ontspanning en rust vindt.
De heer Rengers, die, Fries in hart en ziel, veel voor
Frieslands geschiedenis en oudheidkunde gevoelde, was de
aangewezen man om het presidium van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde op zich
te nemen, toen de heer Mr. W. B. S. Boeles dit om gezondheidsredenen neerlegde. Den 14™ Maart 1901 werd
de heer Rengers tot lid en tevens tot voorzitter van het
bestuur van het Genootschap benoemd. Met veel toewijding nam hij deze functie op zich en zij, die met hem
samen hebben gewerkt, kunnen getuigen van den ijver,
waarmee hij de belangen van het Genootschap voorstond
en de aangename wijze, waarop hij de vergaderingen leidde.
Door zijn tact en door de achting, welke ieder hem toedroeg, wist hij botsingen in het Bestuur te voorkomen,
oneenigheden te beslechten en zijne mede-bestuurders nader
tot elkaar te brengen.
Tijdens zijn presidium is het museum met zeer belangrijke aanwinsten verrijkt, waaronder de verzameling Bisschop in de eerste plaats dient vermeld te worden. Stellig
is het mede aan het beleid van den heer Rengers te danken,
dat deze rijke collectie aan de Provincie is geschonken,
ter plaatsing in het Friesch museum. Wel was het
de wensch van den heer en mevrouw Bisschop-Swift,
dat hun interieur een plaats zou vinden in dit museum,
doch de wijze waarop de heer Rengers de onderhandelingen daarover heeft gevoerd, de invloed, welke van hem
uitging, hebben in geen geringe mate meegewerkt tot de
vervulling van dien wensch.
Waar het den een of anderen aankoop voor de verzamelingen betrof, welke moeilijk uit de kas van het
Genootschap bestreden kon worden, daar gebeurde het
dikwijls, dat de heer Rengers meedeelde, juist iemand te
hebben ontmoet, die onbekend wenschte te blijven, en die
hem de ontbrekende som had ter hand gesteld. Daarbij
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hield hij zijn gezicht ernstig in de plooi, doch niemand
werd daardoor misleid. In den besloten kring der bestuursvergaderingen toonde hij zich een aangenaam causeur van
scherp vernuft en fijnen humor, die in geestige scherts
veel behagen vond, doch daarbij tevens welwillend en
zacht van oordeel bleef. Soms haalde hij rnet zijn tijdgenoot en medebestuurslid Mr. W. A. van Sloterdijck oude
herinneringen uit Leeuwarden op; dan traden figuren uit
lang vervlogen dagen ten tooneele, zóó levend, alsof men
ze voor zich zag en voerden u in de zeden en gewoonten
van het midden der vorige eeuw terug. Wie voor de
belangen van het Genootschap tot den heer Rengers kwam,,
vond steeds een belangstellend oor. Hij schonk hem al
zijn aandacht, hoorde rustig de uiteenzetting van bezwaren aan en was steeds bereid, deze uit den weg te
ruimen.
Toen de heer Rengers het presidium op vergevorderden
leeftijd aanvaardde, had hij zich voorgenomen veel in de
handschriften- en oorkondenverzameling van het Genootschap te werken, doch zijne veelvuldige bezigheden en de
slechte toestand zijner oogen hebben hem daartoe niet
meer in de gelegenheid gesteld.
Als voorzitter van het Genootschap heeft hij op 26 Sept.
1905 H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik, op
4 Oct. daaraanvolgende H. M. de Koningin-Moeder van
Italië, Margherita, en op 15 Sept. 1906 H.M. de KoninginMoeder Emma in het Friesch Museum ontvangen. Bij het
eerste bezoek toonde de heer Rengers aan Hare Majesteit
en Zijne Koninklijke Hoogheid het model voor het standbeeld van Uz Heit, graaf Willem Lodewijk van Nassau,
dat door de Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer en het Friesch Genootschap zou worden
geplaatst vóór het voormalige „Hof van sijn Genade" te
Leeuwarden. Het initiatief tot de oprichting van dit standbeeld was jaren geleden door genoemde Vereeniging genomen, doch de uitvoering van dit plan is in de eerste
plaats te danken aan de bemoeiingen en den fïnantiëelen
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steun van den heer Rengers, die zoo warm voor het
Vorstenhuis voelde.
Met zeer veel leedwezen vernamen zijne mede-bestuursleden, dat de heer Rengers zich om gezondheidsredenen
genoopt gevoelde als president af te treden. Zij wenschten
hem het eere-voorzitterschap van het Genootschap op te
dragen, doch daar de wet van het Genootschap deze
functie niet kent, werd hij op, de Algemeene Vergadering
van 22 October 1915 bij acclamatie tot eere-lid benoemd.
Slechts zeer korten tijd heeft het Genootschap dit eere-lid
mogen behouden: zijne lichaamszwakte nam hand over
hand toe, terwijl zijn geest helder bleef. Met de hem
eigene beminnelijkheid wenschte hij ieder van zijne medebestuursleden nog eens toe te spreken en stelde allen in
de gelegenheid afscheid van hem te nemen.
Wie den heer Rengers nader leerde kennen, moest hem
hoogachten om den adel zijner persoonlijkheid, die zoo
aantrekkelijk was door de groote bescheidenheid, welke
met zijn veelomvattende kennis gepaard ging. Hij was
een man met warm hart. Zooals dr. Wumkes kort na
zijn verscheiden schreef: „Een rijk, schoon, nobel leven
„is afgesneden, doch het laat een lichtend spoor na. Deze
„edelman heeft het noblesse oblige verstaan als een daad
„van toewijding aan de hooge belangen zijner mede„menschen".
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De oorsprong van het Friesche Tooneel l)
door
P. SIPMA.

Een volledig overzicht, of zelfs maar een overzicht der
geschiedenis van het Friesche Tooneel is tot heden niet
gegeven. Hetgeen volgt zal zeker ook nog zeer aan
onvolledigheid lijden, doch naar een overzicht in groote
lijnen zal gestreefd worden.
Herinnerd zij, dat de geschiedenis der Friesche literatuur verdeeld kan worden in drie tijdperken. Van 1200
tot 1600, om ronde getallen te nemen, is de periode der
Oude Friesche Wetten met al die geschriften welke daarvan het uitvloeisel zijn of die daarmee verband houden.
Van 16OO tot 1800 is de periode van het eerste letterkundige werk; weliswaar is dit nog schaarsch vertegenwoordigd, maar toch hebben wij hierin den grooten Gysbert
Japiks (1603—1666), wiens werk is als een oase in de
woestijn. Ook treffen wij in de tweede eeuw van dit tijdperk schrijvers aan als de Althuysens, Van der Ploeg en
Eelke Meinderts, al kunnen deze in de verste verte niet
met Gysbert Japiks vergeleken worden. In deze periode
van 1600—1800 kunnen wij, als wij terdege op de kleintjes
passen, in elk geval de ontwikkeling der taal volgen. Dan
begint ongeveer 1800 de zoogenaamde Nieuwfriesche periode,,
welke een opbloei van het Friesch doet zien: Wassenbergh
en zijn school staat aan het begin daarvan, de vooruitgang
') Lezing, gehouden op de Vergadering van het Friesch Genootschap den 17den Febr. 1916; met nog enkele bijzonderhedeE
aangevuld.
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der denkbeelden op allerlei gebied en de loutering tijdens
de Fransche overheersching, spoedig ook de verbetering
der levensvoorwaarden, zijn de gunstige factoren van dit
begin. De werkzaamheid van het Friesch Genootschap
en van het Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse
draagt krachtig bij tot de verderontwikkeling van dit tijdvak;
aan het einde er van begint de Jongfriesche beweging.
Indien het „Friesland zingt niet" in Friesland ooit heeft
gegolden, dan mag zeker met nog meer recht „Friesland
speelt niet" gezegd worden. Vóór 1600 vinden wij geen
spoor van een wereldlijk of geestelijk tooneel, zooals b.v.
in Zuidelijker streken. Het feit dat de litteraire ontwikkeling, na het Germaansche tijdvak, waarin van tooneel geen
sprake is, uit het Zuiden komt en betrekkelijk veel tijd
noodig heeft om uit de Zuidelijke Nederlanden naar het
Noorden op te klimmen, kan hier ter verklaring aangehaald worden. Maar er is meer. Ook andere omstandigheden werken belemmerend. Het Friesche land is zeer
dun bevolkt, de gemeenschap moeilijk, ook zijn de tijden
meermalen vol beroering, zoodat het wel zeer verklaarbaar
is, dat de vrijheidlievende en op zijn recht staande Fries
dat recht wenscht gecodificeerd te hebben, maar tevens
dat de tijden zeer ongeschikt zijn voor letterkundig en
speciaal dramatisch werk. Het is zeer wel aan te nemen,
dat de geestelijkheid, evenals elders, in de kerk episodes
uit het leven van Jezus zal hebben gedramatiseerd, maar
van een ontwikkeling daarvan tot een geestelijk tooneel
buiten de kerk is mij niets bekend geworden.
Anders staat het met het tijdperk van het Middelfriesch,
dat wij ongeveer 1600 laten aanvangen, al was eenig letterkundig werk, als de Rijmspreuken van R. Bogerman
reeds aan dat jaartal voorafgegaan. Het was al na dit
ronde eeuwjaar, dat de eerste Rederijkerskamer op Frieschen bodem werd opgericht, terwijl de oudste Kamers in
Zuid-Nederland van plus minus 1400 of even daarvóór
dagteekenen. Zooveel jaren waren dus noodig geweest
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om dien betrekkelijk korten weg van Zuid naar Noord
af te leggen. Terwijl in het laatst der 16de, maar vooral
in het begin der 17de eeuw de Rederijkerij in Holland in
veredelden vorm bloeide en te Amsterdam, in de Eglantier, nieuwe letterkundige wegen insloeg, — zoodat daar,
na een Roemer Visscher en een Hendrik Laurenszoon
Spieghel, een Hooft en een Vondel te voorschijn traden, —
schijnt benoorden het IJ de Rederijkersbeweging dood te
loopen. In zijn werk „Geschiedenis der Rederijkers in
Nederland" (Amsterdam 1862) noemt Dr. G. D. J. Schotel
slechts Kamers te De Rijp, Hoorn en Enkhuizen (zie de
lijst in het 2e deel). „In Vriesland", zegt de schrijver
(deel I, blz. 61) „is mij slechts ééne Kamer, die onder de
zinspreuk: Och mocht het rijsen, te Leeuwarden voorgekomen". Onder Friesland zal hier zeker tegelijkertijd
Groningerland zijn te verstaan. Trouwens Schotel voegt
er bij (t. a. p.): „In Overijssel en Drenthe werd er, voor
zoover mij bekend is, slechts eene te Hasselt gevonden".
Evenwel worden in de lijst van Kamers in het tweede
deel van het aangehaalde werk nog Kampen en Hoogeveen
genoemd. Het blijkt dus toch wel, dat de Rederijkerij in
onze Noordelijkste gewesten laat opkomt en weinig uitbreiding heeft gekregen.
De eenige in Friesland bekende Kamer werd opgericht
door Jan Janszoon Starter. Deze merkwaardige persoonlijkheid, Engelschman van afkomst, opgevoed in Holland,
litterair gevormd in de Amsterdamsche Kamer de Eglantier, was in 1614 naar Leeuwarden getogen, waar hij
zich als boekverkooper vestigde. In Kalff's Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde (IV. 172, 173) lezen wij:
„Een stekje van den Eglantier werd door hem in zijn
nieuwe woonplaats overgeplant, een Rederijkerskamer,
opgericht onder de zinspreuk: Och mocht het rijsen (1617).
Die Kamer moest eenig letterkundig leven wekken in
Frieslands hoofdstad, misschien ook den jongen boekverkooper-uitgever aan klanten en werk helpen. Voor het
tooneel dier Kamer schrijft Starter in 1618 zijn twee tragi-

Wumkes.nl

137
comedies Timbre de Cardone en Daraïde. In het eerste
stuk was als tusschenspel de Sotte-clucht van een Advocaat ende een Boer gevoegd. Dat Starter dien boer, Sjouck
Sipkes, plat Friesch deed spreken, was er natuurlijk op
berekend om de Kamer, het stuk en den auteur zelven
populair bij het publiek te maken".
Hiermee is dan een begin met Friesch tooneelwerk gemaakt!1) Veel beteekent het niet. Een poging om het
stuk en den auteur populair te maken zou het kunnen
zijn. Waarschijnlijk lijkt het mij dan echter, dat Starter
den boer uit zijn Sotte-clucht om dezelfde reden Friesch
Iaat spreken (en bovendien allerlei Latijnsche benamingen
laat verhakstukken), als waarom tientallen andere schrijvers,
— b.v. Bredero in zijn Spaansche Brabander en Langendijk
in zijn Spieghel der Vaderlandsche Kooplieden, om een
paar zeer bekende te noemen, — een hunner personen
een afwijkend dialect in den mond leggen, namelijk om
een goedkoop succes te krijgen. De „vermaecklijcke Sotteclucht" is overigens al zeer weinig vermakelijk en van
een minderwaardige zotheid.
De zinspreuk der Leeuwarder Kamer: Och mocht het
rijsen, klinkt als een verzuchting. En inderdaad, het bleek
spoedig hoe weinig hoopvol haar toekomst was. Het
comediespel stond bij de Dordtsche Synode in zeer kwaden reuk en de voorzitter daarvan, Ds. J. Bogerman, was
sedert 1604 predikant te Leeuwarden. De streng-orthodoxe predikanten waren in dit opzicht wel het tegenovergestelde van de katholieke geestelijkheid uit vroeger tijden.
Maar na de invoering der Hervorming in de Nederlanden
hadden de Rederijkerskamers het de wereldlijke en geestelijke overheden ook niet gemakkelijk gemaakt. Viel het
zelfs te Amsterdam de Kamer „In Liefde Bloeijende" en
later de Academie moeilijk zich tegenover predikanten en
kerkeraad te handhaven, te Leeuwarden, waar het comediespel vermoedelijk ook bovendien een eenigszins ver') Opnieuw uitgegeven door Dr. F. Buitenrust Hettema.
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dachte nieuwigheid was, kon de Kamer slechts zeer kort
bestaan, ofschoon zij volgens Eekhoff,2) tachtig aanzienlijke
personen tot leden telde. Bij resolutie van 9 Januari 1619
werd haar „het ageren voortaan opgesecht" en „Jan Starter
met zijn gesellen" gelast het gebouw, waar de uitvoeringen werden gehouden, te ontruimen. Dit gebouw was . . .
het voormalige tuchthuis, eerst de kerk van het vroegere
klooster der Grauwe Bagijnen, kort te voren voor hef
overbrengen van tuchtelingen ingericht, maar in 1616 als
zoodanig weer afgeschaft, dat sedert dien zonder bestemming had leeggestaan, waarna het aan Starter voor het
geven van tooneelvertooningen in gebruik was gegeven.
Eekhoff in zijn Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden 2) (II p. 27) vermoedt, dat dit buiten voorkennis
van Gedeputeerden zal zijn geschied.
Spoedig daarop, in 1620, verhuisde Starter naar Franeker, waar hij zich als student liet inschrijven. „Naar het
schijnt", zegt Prof. Kalff (t. a. p.) heeft hij getracht ook
in Franeker een Rederijkerskamer op te richten; in Aug1620 ten minste verbiedt de Senaat der Academie het
geven van voorstellingen".
Dit was dus wel een poover resultaat. Waar te Leeuwarden, de hoofdstad van het gewest, en in de academiestad Franeker de zaken zoo staan, zal er van rederijkerij
op andere plaatsen wel nauwelijks sprake zijn geweest.
En deze toestand duurde vrij lang. Eekhoff in zijn Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden (dl. II 203)
zegt: „Lang deelde ook hier de Regering in dat gevoelen
der Predikanten, die „waarschuwingen tegen het frequenteren der Commedien en andere Batementspeelen" van
den kansel afkondigden, toen in 1671 en 1680 hier, eerst
in de Schrans, en daarna, bij een beperkte toelating, in
de stad, tooneelvertooningen werden gehouden". Later
werden die, volgens Eekhoff, weer geheel geweerd.
Toch had het Leeuwarden uit omstreeks die dagen een
') Geschiedenis van Friesland, Leeuwarden 1851, p. 402.
2
) Leeuwarden, 1846.
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tooneelschrijver binnen zijn muren in den persoon van
Wilhelm Geest, boekverkooper evenals Starter, en tevens
zeer middelmatig dichterx) schrijver van „Aldegonda en
Barsime of dubbelde ontschakingh. Droef blyeyndent spel"
(Amsterdam 1663) en van „Vorstelijke Herderinne of de
twee gelijke Princessen (z. pi. e. j.)- De mogelijkheid bestaat dat deze boekverkooper-dichter Starters voorbeeld
volgde en zich met tooneelvertooningen te Leeuwarden
bemoeide: het is mij evenwel niet gebleken.
In het jaar 1679 liet Jac. Kemp in zijn „klucht van de
bedroogen Srnith, Gespeelt op d'Amsterdamsche Schouburgh. Op het Spreeckwoordt: Die eens verliest sijnfaam
en eer, Die kryghtse noyt of selden weer" een der personen (Jellemer) Friesch spreken, zoodat de Amsterdamsche
Schouwburgbezoekers bij de vertooning daarvan zich eens
weer met een ander soort kromtong konden vermaken!
Dit stuk werd volgens den Catalogus der Prov. Bibl.
(I 302) in 1726 herdrukt.
De tweede helft van het Middelfriesche tijdperk, de
18de eeuw, is op tooneelgebied, althans op het gebied der
tooneelschrijverij, iets minder arm. Wij treffen nu een
klein getal schrijvers van Nederlandsche en Friesche tooneelstukken aan. Vooreerst Wybrandus de Geest,2) schrijver van „De wederspannige Zoon, kluchtspel" (1702),
„Valentinas, treurspel" (1707), en „Boëtius, treurspel"
(1711), alle drie te Leeuwarden uitgegeven. Dan O. Z.
van Haren, wiens „Agon, sultan van Bantam" (1769),
„Willem de Eerste, Prins van Oranje" (1773) en „Pietje en
Agnietje of De Doos van Pandora" (1779) ook nu nog vrij
bekend zijn. Verder Simon Stijl, geneesheer te Harlingen,
die eenige tooneelstukken schreef: „De vrijer naar de
kunst" kluchtspel (1754), „Krispijn Filosoof", blijspel (1754)
en „De Mityleners", treurspel (1768), en in zijn woonplaats
als liefhebber meespeelde. En eindelijk moet nog genoemd
worden de Harlinger koopman Jan Auckes Backer3), die
') Biogr. Wdb. 2) Biogr. Wdb. 3) Biogr. Wdb.
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door achteruitgang in zaken broodschrijver werd en zoo,
volgens het Biographisch Woordenboek, zijn niet ongeIukkigen dichterlijken aanleg „vermoordde". Hij schreef:
„Agnes de Gastro" treurspel (1775), „De beloonde deugd",
treurspel (1785), „Allardus of de zelfmoord door liefde",
treurspel (1786), „Het ontdekt bedrog", Herderszangspel
(1787), „De Moerbeziënboom", Herderszangspel (1792).
Aan al deze stukken is niets speciaal Friesch. De schrijvers hadden evengoed Hollanders of Gelderschen kunnen
zijn. Of er vóór het einde van dit tijdvak tooneelvertooningen werden gehouden? Er is mij tot nog toe slechts
weinig van gebleken. Hei Biographisch Woordenboek maakt
melding van een zekeren Yede Jürjens, schrijver van „Den
Trotsen Edelman, of verstoorden Minnaar", treurspel. Toneelswijse te Arum vertoont (Harlingen 1709, derde druk
Î740) en van de *Klugt van 't Verken" (aldaar 1740). Een
treurspel te Arum: zeker iets zeldzaams! Eekhoff vermeldt,1) dat het Bestuur van Leeuwarden „niet zonder
moeite" toeliet, dat Mej. C. E. Krayesteyn met haar reizend
gezelschap in 1790 en 1792 op de kermis in een tent
Comediespelen gaven. „Na 1795", zegt hij t. a. p , „kwam
dit gezelschap, onder het bestuur van W. van Dinsen, hier
vele malen terug, nadat de muzykmeester J. des Communes,
die in een huis op de Vleeschmarkt eenigen tijd kamerspelen had gegeven, eerst gedurende zes jaren in den tuin
der voormalige R. K. kerk in de Sacramentstraat, en
daarna in den tuin van den door hem gehuurden Schutters-Doelen eene tent had laten oprigten, waarin ook de
Sociëteit: tot Leering en Vermaak mt\ gvoottn bijval speelde".
Wat hierin opvalt, is in de eerste plaats de gebrekkige
speelgelegenheid: men moet zich te Leeuwarden met een
tent of een particulier huis behelpen. Maar tevens zien
wij, dat van 1790 af en vooral na 1795 herhaaldelijk gespeeld werd door vreemden en door Leeuwarder liefhebbers, en dat dit met grooten bijval geschiedde. Dit is dan
Geschiedk. Beschr. v. Leeuw. II, 203.
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ook het begin van een betere periode; van dezen tijd af
doet het tooneel voorgoed zijn intrede in Friesland om in
de volgende eeuw, en wel in de tweede helft daarvan, ook
voor het platteland van groote beteekenis te worden.
Alvorens tot het volgende tijdvak over te gaan moeten
hier nog de in het Friesch geschreven tooneelwerkjes uit
de 18de eeuw genoemd worden. Nog is de oogst schraai
en de letterkundige waarde der stukjes gering of afwezig;
ook zullen ze niet of nauwelijks voor opvoering bestemd
zijn geweest. Naar tijdsorde is het eerste: „Waatze Gribberts Bruyloft, dat is: Acht aerdige en geneuglijcke Uytkomsten; vertoonende de slechten Boeren Aerd, plompe
Zeeden ende drollige Reden: Seer geneuchlyck en vermaeckelijck om te lesen. In 't platte Friesch. Gedruwckt
midden ynne Wraad". Op het laatste blad na de „Togift" staat: Gedruwkt voor de Ljeafhabbers, in dit tjinwirdich Jier 1701. Dr. F. Buitenrust Hettema J) vermoedt,
dat er nog een oudere druk, een katnerspel, in vijf uitkomsten bestaan heeft, omdat aan het eind van de vijfde
uitkomst de woorden: Nu, taar wol, in wes from, en yte
nette faack, dat jimme langh sterck blieuwe" een slot
vormen. Wassenbergh spreekt van een druk van 1712,
verder zijn er drukken van 1733 en eind 18de eeuw, van
1820 (bezorgd door Wassenbergh) en 1840. Dat is tezamen
zeven drukken: waarlijk veel eer voor een werkje als dit,
maar toch ook verklaarbaar als men bedenkt, dat het geheel en al volkslectuur is. Hierop volgt: „De Burkerij of
it Boerebedrief, verdeeld yn fjouwer tiiden fin it jier; as
Forjier, Zimmer, Herst en Winter. Verhandele as in Bliidspnl, tusken de Boer, syn Burman, Boerinne, Feint, Faam,
Zoon, Dogter en de Teskers. By eltjoor brogt trog ien
Boere-zoon". (Dokkum 1774). De rijmende vijfvoetige jamben van dit stuk zijn uitstekend leesbaar, voor opvoering
is het echter ongeschikt. In 1778 verschijnt „Mayke Jakkeles Reys fen Hallutn nei Ljeauwert om it ynheljen fenne
') Bloeml. II, 100.
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prins to sjen in 1778" van den Doopsgezinden predikant
te Hindeloopen F. van der Ploeg. Het wordt ook gedrukt
in een Almanak voor 1779, de derde uitgaaf geschiedt in
1830 „Neysjoen in hette forbettere, trog ien Foreerder
fenne Friesche Taal".
„De Tankbre Boere Zoon, tonneel-spul yn ien bedryf,
of fjouwer en-trytig tonneelen, maest oerzet ney Engels
wurkje", dateerend van 1778, is slechts gedeeltelijk in het
Friesch geschreven.2)
In 1779 verscheen „It libben fen Aagtjen Ysbrandts of
dy Fryske Boerinne" van Eelke Meinderts. Het is geen
eigenlijk tooneelwerk, maar, alleen met uitzondering van
een tiental bladzijden aan het slot, in dialoogvorm geschreven, niet met het doel dat de lezer het zal lezen
„om ta laaitzen of uit kortswyl", maar „om dy wrad kennen te leeren ta syn betterschip". En aan het eind van
„Ien wurtje oan dy Laezer" zegt de schrijver: „dy wol
oprnarkt, dy leert wol, zeit it sprekwurd, opmerken is hjir
dy boatschip, der leit yn elke perzoon hette ta leering
opsletten, oars hienne wy ze der net mei yn behelle; oendertusken is er net ien ynne wrad, dy er perzoanlyk yn
ta ney spritzen wurd, is er onderwyls ien dy de schoeg
past dy kenze oantjen; dy begrynsze zyn misgrypen en
net uis, forbetterje him, libje en stjaer gelokkig"! Het
boekje werd driemaal herdrukt: in 1808, 1827 en 1861
(de laatste maal door W. Dijkstra, met een „Wirdtsje
foarôf" van T. R. Dijkstra).
Ten slotte moet uit dezen tijd nog genoemd worden:
„Het jonge lieuws boosk. Plesier-spul yn fyf bydrieuwen
byschreun; Mei Æste Wyn, en Bytrokken Luft, For de
Leafhabbers fin 't Booskjen". In: Nieuw Harlinger Almanach voor 1780. Een merkwaardigheid van dit stuk is,
dat een der personen Stadsfriesch en eenige anderen
Hindelooper Friesch spreken. Het werd in 1832 herdrukt.
'} Dr. G. A. Wumkes vond in de Leeuwarder Courant dat
het werkje een overzetting is naar het Duitsch van Engel. (Zie
Yn ús eigen tael 1917, blz. 46).
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Overzien wij dit kleine getal Friesche stukken uit de
18de eeuw, dan treft ons in de eerste plaats het volksaardige van alle en in de tweede plaats het didactische
van de meeste. Hieruit moet zeker verklaard worden, dat
de werkjes, blijkens hun herdrukken, eenige populariteit
hebben gehad, al was er ook van opvoering zeker geen sprake.
Na dit overzicht van het tijdperk 1600—1800 komen wij
in een periode van snellen overgang. Het bleek al, dat
het laatste tiental jaren der 18de eeuw voor de tooneelspeelkunst te Leeuwarden gunstig was, vooral door de
bemoeiingen van den muziekmeester J. des Communes.
Hij was niet de eenige. Eekhoff in zijn Geschiedkundige
Beschrijving van Leeuwarden (II 203) verhaalt: „Intusschen
was de organist en muzykmeester Johannes Posthumus
begonnen, bij sommige gelegenheden, op den zolder zijner
kleine woning in het Maria-Anna of Moriaansstraatje met
eenige vrienden tooneelstukjes te vertoonen. Hoe bekrompen die ruimte en hoe gebrekkig de inrichting van
tooneel en schouwplaats ook waren, zij vonden, als uitspanning, bij velen bijval, en gaven aanleiding, dat hij in
den winter van den jare 1800 een achterzaal huurde van
het huis: de Toren van Babel, waar nu op grootere schaal
en betere wijze vertooningen konden gegeven worden.
De ruime toeloop, welke hij hier mogt ondervinden, moedigde hem aan, om op de vestiging van een eigen Schouwburg bedacht te zijn. Hiertoe kocht hij in 1801 twee
woningen aan de zuidoostzijde der Haniasteeg, welke tot
een beneden- en bovenzaal verbouwd werden, waarvan
de eerste steen gelegd werd den 3 Sept. 1801. Dit was
het beginsel van den tegenwoordigen Schouwburg. In
Febr. 1802 werd hier het tooneel, onder de zinspreuk:
en Jouant on Apprend, geopend met het blijspel: Vriendschap en Eerzucht, gevolgd door een allegorische voorstelling: Men doet wat men kan genaamd".
Zoo was dus Leeuwarden in het bezit van een Schouwburg. De onderneming nam zoo gunstig op, dat het vol-
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gende jaar reeds uitbreiding noodzakelijk was. „Door
vermogende begunstigers geholpen, kocht Posthumus in
1803 acht woningen rondom eene bleek achter zijn erf, in
wier plaats toen de Comediezaal en het Tooneel door
A. en B. van der Ploeg gebouwd, en met de beide vorige
zaken verbonden werden; terwijl door het aankoopen en
verbouwen van een huis in het Ruiterskwartier aan het
geheel een woonhuis en een meer geschikten ingang in
de Haniasteeg toegevoegd werden. Nog in 1803 werd dit
nieuwe tooneel geopend met de vertooning van: de Verbanning en het Nieuwjaarsgeschenk".l)
Het was in dezen Schouwburg, dat het Leeuwarder
publiek in 1804 Ward Bingley met zijn reizend gezelschap
zag optreden en waar andere beroemde acteurs als Wattier-Ziesenis, Snoek, Majofski e. a. hun kunst vertoonden.
Zoo goed ging de zaak, dat de Schouwburg nauwelijks
groot genoeg bleek om de bezoekers te bevatten. „De
liefde voor de kunst was ook de oorzaak, dat zich in
1811 hier mede eenige aanzienlijke ingezetenen vereenigden
tot de oprigting van een Liefhebberij-tooneel, hetwelk gedurende een elftal jaren algemeen bijval mogt verwerven".2)
Dit was dus reeds de tweede liefhebberij-vereeniging te
Leeuwarden; „tot Leering en Vermaak" werd reeds genoemd.
Dat er op den Schouwburg vrij druk gespeeld werd kan
blijken uit de Kroniek door Dr. G. A. Wumkes uit de
Leeuwarder Courant opgemaakt (Vrije Fries 1913, 1914,
1915). Wij lezen daar o. a. dat de Vereeniging: tot Leering en Vermaak op 26 Febr. 1805 opvoerde: „De Bevrediging" van A. J. von Guttenberg, en : „De Hoogduitsche
Schoenmaker", Italiaansche opera met muziek. Onder de
opgevoerde stukken treffen wij bv. aan „Het incognito"
van Kotzebue (5 Jan. 1810), welke dramaschrijver te dien
tijde in ons land bijzonder in trek was. Na de opvoering
van dit stuk, waaraan het tooneelspel „De erfenis" reeds
was voorafgegaan, volgde nog: Prometheus of de Ge') Eekhoff t. a. p. II 204.

2

) ld. 205.
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daanteverwisseling", pantomine, versierd met onderscheidene comique vertooningen en dans, waarin o. a. een
horlepijp op stelten met meer dan 20 differente toeren" (!).
Maar niet alleen te Leeuwarden werd comedie gespeeld.
Den 30 Dec. 1796 werd te Harlingen een „Sociëteit van
Toneel Oeffeninge opgerigt" door een vijftigtal leden die
aan renteloos verschot de som van ƒ1058 bijdroegen. Het
archief van deze Sociëteit, die tot 1845 heeft bestaan, bevindt zich in de bibliotheek van het Friesch Museum.
Onder de oprichters waren verscheidene bekende Harlingers, ook Dr. S. Stijl, en het zal dus die vereeniging zijn
geweest, waarin deze tooneelminnaar en beschrijver van
het Leven van Jan Punt als liefhebber meespeelde. Nadat
een gebouw voor het geven van vertooningen was ingericht, werd op 31 Maart 1797 de eerste „representatie"
gegeven en opgevoerd: »De Burgemeester en na hetzelve
De Wiskunstenaars", wat het laatste betreft (De Wiskunstenaars of het gevluchte Juffertje van Pieter Langendijk) een zeer goede keus. Er was blijkbaar ook hier
veel liefhebberij, want deze eerste voorstelling bracht aan
„lootjes" op f 185. De directeuren van dit Liefhebberijtooneel verzochten en ontvingen in 1811 van den prefect
van het Departement Vriesland «consent om als van ouds
van tijd tot tijd met het geven van eenige representatien
te mogen continueeren"; het verzoek werd toegestaan,
,mits dat geene andere Toneelstukken worden uitgevoerd,
dan de zoodanige waarvan de executie op de openbare
Hollandsche Toneelen is gepermitteerd". Zoo luidt de
missive van den Prefect, d.d. 11 Jan. 1811. Onder de
archiefstukken bevindt zich verder een „Inteekening en
besluit tot wederoprichting" in 1833, en van dat jaartal
af een lijst van gespeelde stukken. Uit deze laatste blijkt,
dat in 1833 één maal, drie maal in '34, twee. maal in '35
een voorstelling door liefhebbers werd gegeven; dan is
er een gaping tot '38; in de jaren '38, '42, '43 en '44 vinden we representaties door Roseveld c. s. en in '45 een
representatie door De Koning c. s. vermeld. Het is, zoo10
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als tot op heden in Friesland de gewoonte is gebleven,
telkens een voor- en een nastuk, soms worden er drie
stukken na elkaar gespeeld. We treffen o. a. aan: „Menschenhaat en Berouw", „De Vrek", „Liefdewraak of het
tweegevecht ten tijde van kardinaal Richelieu".
Terzelfder tijd dat dit liefhebberijtooneel, vooral onder
directie van den rector Greidanus bloeide, werkte te Harlingen mejuffrouw Froukje Herbig, institutrice, die enkele
tooneelstukjes schreef, welke zij door haar leerlingen op
school liet uitvoeren. Tot deze stukjes behoorden „De
verloren zoon of Breda verrast" (Groningen 1836), „Hugo
de Groot", „Het onverwacht geluk", e. a. l)
Naast Leeuwarden en Harlingen moet verder nog Sneek vermeld worden. In de Kroniek van Dr. G. A. Wumkes vinden
wij dat op 30 Dec 1812 in den Schouwburg te Sneek werd
opgevoerd: „De Spanjaarden in Peru of de dood van Rolla",
gevolgd door het blijspel: „De echtgenoot kluizenaar".
Andere mededeelingen daaromtrent heb ik niet aangetroffen.
Uit het bovenstaande blijkt derhalve, dat in 1800 en
daarna, ook nog eenige jaren daarvoor, in de drie voornaamste Friesche steden tooneelvoorstellingen in het Nederlandsen werden gegeven. Deze zullen m. i. zeker mede
aanleiding zijn geweest tot de ontwikkeling van hettooneel
in het Friesch.
Maar voor de ontwikkeling van het Friesche tooneel was
zeker nog iets meer noodig. Allerlei factoren hebben sedert
+ 1800 daaraan meegewerkt. In de eerste plaats de staatkundige gebeurtenissen van het laatst der 18de en het begin
der 19j8 eeuw. Als tijdens en na den veelbewogen Franschen tijd het Nederlandsche en ook het Friesche volk zich
zelf weer vindt, begint de nationaliteits-idee nieuwe kracht
te krijgen. Als een periode van rust is ingetreden en de
levensomstandigheden beter worden, als de Friezen zich
ongestoord kunnen wijden aan hun bezigheden en hun
gezin, beginnen zij weer aandacht te schenken aan hun
') Zie: Leeuw. Cour. 21 Juli 1857.
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geschiedenis en hun taal. Ik meen hier twee stroomingert
te moeten onderscheiden, die ik de intelleclueele en de
volksstrooming zou willen noemen. Wat de eerste, de
intellectueele strooming, betreft, moet allereerst gedacht
worden aan Prof. E. Wassenbergh te Franeker. Tot nog
toe was er van Frieslands Hoogeschool niets uitgegaan
wat wees op beoefening van hetFriesch, om van zorgvolle
aandacht voor de Friesche literatuur maar niet te spreken:
bij de inrichting der Nederlandsche academiën, hoofdzakelijk gesticht om godsdienstleeraren te kweeken en wat de
philologie betreft geheel staande in het teeken van het
classicisme, was dit ook vrijwel ondenkbaar. Wassenbergh
bracht daarin verandering: hij beoefende de Friesche taal
en letterkunde en alhoewel hij er geen college in gaf,
kweekte hij een groep van leerlingen, die met en na hem
enthousiast aan den arbeid togen. De meesten konden
weliswaar niet bogen op groote letterkundige talenten, (een
tweede Gysbert Japiks is onder hen niet geweest), maar
het was al veel, dat zij hun krachten wijdden aan de studie
van geschiedenis, oudheidkunde, taal en literatuur. En
zoo goed gingen de zaken, dat de Middelburgsche rector
E. Epkema een voor dien tijd voortreffelijke Gysbert Japiksuitgave bezorgde, nadat Wassenbergh meer dan eens de
aandacht op Frieslands grootsten dichter had gevestigd en
A. ten Broecke Hoekstra ook reeds een plan tot uitgave
had aangekondigd. Deze Gysbert Japiks-vereering is een
schoon begin: Wassenbergh, die het voorbeeld van Franciscus Junius volgt in zijn beoefening van het Friesch en
zijn dialecten, die een Latijnsche en een Nederlandsche verhandeling over Gysbert Japiks publiceert, en een van diens
grootste gedichten uitgeeft, Ten Broecke Hoekstra die hem
wil uitgeven, Epkema die de groote taak met meesterhand
volvoert en daarop zelfs een degelijk woordenboek laat
Volgen, en ten slotte het enthousiasme te Bolsward, waar
Mr. D. Jakles op het Nutsdepartement over hem spreekt;
deze en andere soortgelijke verschijnselen wijzen op den
gunstigen ommekeer. En terwijl Gysbert Japiks in zijn
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eigen tijd door slechts weinigen gewaardeerd werd, al zijn
daaronder ook Gabbema en Junius, blijkt nu uit de lijst
van inteekenaren op Epkema's uitgave hoezeer dit is veranderd. De apotheose van dit alles is de onthulling van.
het borstbeeld in de Broederkerk te Bolsward Gevolgen
zijn verder nog de heruitgave van andere oudere Friesche
werkjes: Waatze Gribberts (1820), De tankbre Boeresoan
(1823), Aagtsje Ysbrands (1827), Maeike Jakkeles (1830),
It Jongeljues-boask (1832). Ook kan nog gewezen worden
op het werk van Hoeufft, van Visser & Amersfoordt, van
de Scheltema's, van Eekhoff, van Montanus Hettema en
anderen, terwijl de buitenlanders Wiarda, Rask, Grimm,de grondlegger der nieuwe taalwetenschap, Outzen en
anderen het hunne bijdroegen. Het ligt al zeer voor de
hand, dat de intellectueele strooming, waarvan ik sprak,
samenliep in het Frysk Genoatskip, opgericht in 1827, dat,
— ook al richtte het zijn werkzaamheid meer en, meer op
geschied- en oudheidkunde en ten opzichte van de taal in
hoofdzaak op het Oudfriesch, — toch van grooten invloed
is geweest.
Waar het in deze lezing speciaal het tooneel betreft,
moet hier afzonderlijk genoemd worden de naam van Mr.
A. van Halmael Jr., Geboortig van Amsterdam (1788) en
aldaar opgevoed, te Leiden tot Doctor in de beide rechten
bevorderd, was hij eerst advocaat te Amsterdam. Hij
werd genoodzaakt als garde d'honneur naar Frankrijk
te trekken. Als dichter opgetreden, werd hij door Bilderdijk aangemoedigd, dien hij ook als Auditeur Militair te
Amsterdam opvolgde. In 1817 kwam hij als zoodanig
te Leeuwarden, waar hij in 1850 stierf. •) Van Halmael
had groote voorliefde voor het tooneel; hij werd dus
gaarne werkend lid van de Tooneel-Societeitte Leeuwarden,
waarover reeds gesproken werd en waaraan hij in hetzelfde jaar, 1817, zijn blijspel De Hekelaar opdroeg.2) Met
') Deze en volgende mededeelingen, zijn ontleend aan EekhofPs
Voorlezing
over Mr. A van Halmael Jr., Vrije Vries 1853, 270.
2
) Eekhoff, Vrije Vries, 1853. 279.
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verscheidene letterkundigen richtte hij in 1819 het Taaien Letterkundig Genootschap Constanter op, bekend door
zijn publicatie van Huygens Voorhout met omschrijving
en ophelderende aanteekeningen (1824). De beoefening
der Geschiedenis van Friesland was een zijner liefhebberijen. Aan de Friesche Gesch'edenis ontleende hij de stof
voor zijn treurspelen: Ats Bonninga (1830) en Adel en
Ida, of de Bevrijding van Friesland (1831, in hetzelfde
jaar in den Schouwburg te Leeuwarden gespeeld ] ), Radboud de tweede, Koning van Friesland (1839) en voor zijn:
De Schieringers en de Vetkoopers, Rornantisch-Dramatische
Tafereelen uit de Geschiedenis van Friesland, in de ijdc
eeuw (1841) en nog van vele dicht- en prozastukken. Van
Halmael nam deel in de uitgave van het blad De Tooneelkijker en schreef Bijdragen tot de Geschiedenis van het
Tooneel, de Tooneelspeelkunst en de Tooneelspelers in
Nederland (1840). Blijkens zijn rede op het Taal- en Letterkundig congres te Gent stond hij een verheffing en
nationaliseering van het tooneel voor.
Schreef van Halmael zijn Friesche stukken in het Nederlandsen, anders deed Ds. R. Posthumus, die in 1829 in
het licht gaf De Keapman f en Venetien en Julius Cesar,
twa toneelstikken f en Willem Shakespeare: uut it Ingels
foarfrieske. In 1842 volgde daarop nog van zijn hand
As jiemme it lije meie, in blyspil, uut it Ingels f en W.
Shakespeare, forfryske en mei forkleerjende notenforsjoen.
Deze uitstekend bedoelde poging heeft weinig vruchten
gedragen, het was daarvoor nog te vroeg, want voor het
Friesche tooneel moest nog alles gedaan worden. Dit
moet ook worden toegeschreven aan de omstandigheid,
dat Posthumus ver beneden het origineel is gebleven. De
lezing van de beroemde Forum-scène uit Julius Caesar
alleen is reeds voldoende om dit in te zien.
Doch het wordt nu tijd om een en ander te zeggen van
de zoo even genoemde volksstrooming. Het zou zeker
') Dr, S. A, Wumkes, Kroniek 19/3 31.
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verkeerd zijn, deze geheel te scheiden van hetgeen ik de
intellectueele strooming heb genoemd, maar toch is het
goed er afzonderlijk over te spreken.
De"gebeurtenissen van het laatst der 18de eeuw, de beweging op geestelijk gebied, de ommekeer in velerlei opzicht,
de politieke vereenigingen hadden ook in Friesland diepe
indrukken nagelaten. Een drang naar ontwikkeling ontstond allerwegen. De oprichting van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen, weldra ook in Friesland in een
aantal Departementen vertegenwoordigd (b.v. Leeuwarden,
Heerenveen, Gorredijk, Bolsward, Marssum) had zegenrijke
gevolgen. Het is interessant, in de Kroniek van Dr. G.
A. Wumkes mededeelingen te vinden als b.v. deze:
1795. 3. III. De burgervolkssociëteit te Leeuwarden noodigt alle burgerleesgezelschappen in de provincie die op
vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn gegrond, uit om
met haar in correspondentie te treden.
In datzelfde jaar blijken Volkssociëteiten te bestaan in
Ferwerderadeel, te Sneek, te Lekkum, te Ulst, enz., en
vraagt het Leesgenootschap „Leert uwe rechten kennen
en handhaaft dezelve" te Hindeloopen correspondentie,
terwijl hetzelfde verzocht wordt door de sociëteit te SintJacobi Parochie.
Ook wordt in 1795 blijkens de aangehaalde Kroniek de
tweede hoofdvergadering der gecombineerde Volkssociëteit
te Leeuwarden gehouden, waar die van de Dille voorstelt
stappen te doen tot verbetering van het onderwijs, waarna
de sociëteiten van de Dille, Grouw en Warga verzocht
worden een plan daarvoor op te maken.
In 1804 richt het Nutsdepartement Bolsward een bibliotheek op en in 1911 het leesgezelschap „Tot bevordering
van kunst en menschlievendheid" te Joure een weduwenfonds; in 1842 vierde het leesgezelschap „Ledige uren
nuttig besteed" te Oude Bildtzijl zijn 50-jarig bestaan, het
was dus in 1792 opgericht.
Dit zijn zeker sterksprekende feiten. De opkomst van
het onderwijs tengevolge van de verbeterde wetgeving in
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de beginjaren der 19de eeuw, *) de verademing naden
Franschen tijd, de vooruitgang op stoffelijk gebied, de
Belgische opstand zijn nu verder, ook voor het Friesche
volk, factoren in de ontwikkeling, waarvan het peil gestadig rijst; en het nationaliteitsbesef, het stam bewustzijn
groeit er door aan. Daardoor is het mogelijk, dat naast
de intellectueele strooming bovengenoemd, een volksstrooming ontstaat. Het verschil tusschen beide vinden
wij zeer duidelijk in het Friesche letterkundige werk. De
schrijvers van de intellectueele strooming staan ten duidelijkste onder invloed van Gysbert Japiks (Telting, Ankringa,
Posthumus, Tresling, Wielinga Huber, Salverda e. a), de
eerste volksschrijvers sluiten zich meer aan bij Waatze
Gribberts, Aagtsje IJsbrants en Maeike Jakkeles. In den
beginne komen zij nog zeer sporadisch en gedeeltelijk
anoniem voor, maar wanneer het werk der gebroeders
Halbertsma als een sterke aansporing aan de Friezen is
gegeven, zien wij de volksstrooming in breedte en diepte
en in kracht toenemen en ten slotte uitloopen in het Selskip
for Fryske tael en skriftenkennisse, opgericht 1844. Van
nu af aan, dus van + 1840, ontmoeten wij hoe langer
hoe meer schrijvers; in afzonderlijke werkjes, tijdschriftjes
en almanakken wordt hun proza en poëzie het leesgrage
publiek aangeboden. Papier en druk zijn weliswaar meermalen niet van het beste, de letterkundige waarde meestal
gering of geheel afwezig, didactiek dikwijls hoofdzaak,
dit alles neemt niet weg, dat het velen bereikte en den
lust tot Friesch lezen aanwakkerde. Ook zijn het juist
de beste werken die het meest in den smaak vielen: het
werk van de Halbertsma's werd bij uitstek populair en
Gysbert Japiks werd in een en hetzelfde jaar 1853 geheel
door Waling Dykstra en gedeeltelijk door P. Leendertz
uitgegeven. Dat het aantal der nieuwe Friesche werkjes
') In 1822 verscheen te Leeuwarden: Plegtige viering van het
Friesche volksfeest, aan de opvoeding gewijd, gevierd te Leeuwarden 18 Oct. 1821, door Ds. H. W. C. A. Visser, lid en secretaris der provinciale commissie van onderwijs in Friesland.
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groot was, werd b v. door T. G. van der Meulen geconstateerd in de „Fryske Nijsbode" 1865, no. 7 waar hij zegt:
„Wier it forskinen fen in Frysk boek yn de foarige ieu
in seldsumheid, sont 1854 is der sa'n great tal fryske
boekjes en boeken yn 't ljocht komd, det in kompleet stel
in hiele bibliotheek útmakket".
Uit het bovenstaande blijkt de groote vooruitgang in
vergelijking b.v. met de 18de eeuw. Er blijkt ook uit, dat
zoo al ergens, niet in Friesland volk en literatuur zijn te
scheiden. Het streven naar ontwikkeling, de groote leeslust, de graagte der Friezen in het kennismaken met de
nieuwe denkbeelden op staatkundig, maatschappelijk en
godsdienstig gebied en daartegenover de liefde voor het
oude, de sterke individualiteit, dit alles dringt zich op aan
dengene die met de literatuur van dezen tijd kennis maakt.
Te betreuren is alleen, dat de intellectueelen zich van de
beoefening van het hedendaagsche Friesch en speciaal
van de letterkundige beoefening daarvan meer en meer
afgewend hebben.
Het spreekt van zelf, dat na al het voorafgaande ook
een vooruitgang op tooneelgebied kan verwacht worden.
Inderdaad begint nu pas de geschiedenis van het eigenlijke Friesche tooneel. Voor een goed inzicht doen wij
het best, het Nieuwfriesche tijdperk (1800—heden) in twee
deelen te splitsen. Het jaar 1860 kan ongeveer als grens
aangemerkt worden. Wat vóór dien tijd aan Friesch tooneelwerk is geschreven kan beschouwd worden, hoofdzakelijk als lectuur te zijn bedoeld geweest. Dit is in de
eerste plaats het geval met de Shakespeare-vertalingen
van R. Posthumus, waarvan boven reeds gesproken werd.
Ook de reeds genoemde herdrukken der 18de-eeuwsche
tooneelstukken waren niet voor opvoering bestemd. Vermoedelijk zal dit evenzoo het geval geweest zijn met twee
stukjes van den bekenden Frieschen voorman Harmen
Zylstra, die zich later Sytstra noemde. Het zijn: ItBoask
fen de Kasteleinsdochter. Blijspilyn tri/e útkomsten (Franeker 1842) en De Stellene Kersen, toaneelspil foar Jonge
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Ljeafhabbers fen 'e Fryske Tael (Franeker 1847). Het
eerste stuk is overigens zeer goed speelbaar en zou zeker
een bij uitstek geschikt volksstukje geweest zijn. In zijn
voorrede, spreekt de schrijver met geen enkel woord over
opvoering er van, maar hij geeft het zijn lezers in handen
met den wensch, dat zij er minstens zoo veel vermaak in
mogen hebben met het te lezen, als hij gehad heeft met het
te schrijven. Het stukje speelt in de 18de eeuw, is goed geslaagd, beter zelfs dan vele latere stukjes van dit soort,
het is in pittige alexandrijnen geschreven; de invloed van
Waatse Gribberts Brilloft is niet te miskennen, maar het
lijdt niet aan overdrijving, heeft niets van het ruwe, en de
domme figuur is vrij aannemelijk Het is zeer wel denkbaar, dat de lezing van dit aardige stukje, dat herdrukt
dient te worden, bij velen den wensch heeft doen opkomen
om het op te voeren; maar zeker heeft het in zoo goed
als alle plattelandsplaatsen aan de speelgelegenheid ontbroken. Immers pas na 1860 zien wij, dat deze gelegenheid, en hoe primitief dan nog vaak, wordt geschapen.
Het tweede stukje van Zylstra is een vertaling naar
M. van Heijningen Bosch, wiens Kleine Kindervriend, Vader
Jakob en Moeder Anna toentertijde zeer in trek waren.
De lievigheid en weeïge sentimentaliteit van den Hollandschen schrijver doen in het Friesch al zeer raar. Zylstra
vertaalde het met de bedoeling, lectuur te geven voor
kinderen die het schoolonderwijs achter den rug hadden.
Maar hoe goed zijn bedoeling was, dit werkje heeft door
zijn Brave-Hendrik-achtigheid blijkbaar vrij wat minder
opgang gemaakt, dan zijn Gelukkig Hansje, dat voor jongere kinderen, zijn Tsientuwsen út de Lotterij of Jouke
Rommerts skriften, dat voor ouderen bestemd was. Dit
zijn echter geen tooneelwerken.
Uitsluitend als leesstuk bedoeld en ongeschikt voor opvoering was het werkje De Schoall'forsjongery as 't sielweagen by 't examen to N. (Toneelspil yn ien uitkomste)
berymd troch Argus (Franeker 1847), d. i. de satiricus en
epigrammatist H. G. van der Veen. Het stukje is een
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heftige satire op de wijze waarop toenmaals de scholen
werden vergeven. De beide fransche motto's: Faites- en Ie
récit à vos enfans, et que vos enfans Ie fassent à leurs
enfans, et leurs enfans à une autre génération (Joel 1 : 3)
en: Hurlez, et dites: Ha, la malheureuse journée! (Ezech.
30 : 2b) geven de bedoeling van den schrijver zuiver weer.
In dit verband moeten verder de samenspraken genoemd
worden, die weliswaar reeds vóór 1800 in het Friesch
werden aangetroffen blijkens: Een tsamensprekinghe van
twee boersche persoonen Wouter en Tialle, Beschrijvende
den Bruyloftstaat van Marco à Lycklema . . . ende , . .
Juffrou Perck van Goslinga (Leeuwarden 1609, herdrukt
1714 en 1826), maar die omstreeks en na 1800 herhaaldelijk voorkwamen en meestal de een of andere strekking
hebben. In den beginne worden zij alleen als lectuur geschreven en vinden wij er Nederlandsche en Friesche,
omstreeks en na 1860 zijn ze blijkbaar ook als voordracht
voor een of twee personen bedoeld.') Onder de Nederlandsche trof ik b.v. aan: Winteravondgesprekken tusschen
twee boeren, zijnde de een van de Gereformeerde en de
andere van de R. K. godsdienst over de tegenwoordige
kerkelijke en burgerlijke gesteldheid van ons vaderland
(20, II, 1796), verder een paar over de Evangelische Gezangen (3, I, 1807; 31, I, 1807), een over de bezoldiging
voor de leeraars van den Hervormden Godsdienst (9, X,
1818), Gesprekken over den geest des tijds door Ds. T. E.
Mebius te Beers en Jellutn (22, III, 1833), Een woord

van

pas, of eenvoudige samenspraken over de voornaamste
oorzaken der scheuringen in de Gereformeerde kerk voor
waarheidlievende Christenen (Sneek, 1834), Drie gesprekken
over het werk van Dr. F. Strauss, getiteld Das Leben Jesur
door P. Cool, doopsgezind leeraar te Harlingen (aldaar 1840).
Ook in het Friesch bestaan er ettelijke. Zij geven eenig
idee van de zaken waarmee men zich bezig hield; de
') Zoo gaf b.v. Auke Boonemmer den 21sten Jan. 1861 in de
Nutsvergadering te Hardegarijp, geassisteerd door een der leden
de door hem zelf bewerkte dialoog „Oud en Nieuw" ten beste.
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schrijvers die iets aan het volk willen zeggen maken gaarne
van den gesprekvorm gebruik. In Dr. G. A. Wumkes'
kroniek wordt op 23 Juli 1796 vermeld een: Zamenspraek
fin een boer uit Menaldumadiel in ien Frentjer burger op
Tongersdey dy sânde Juli sântien honderd seix in neugentig.
în De boereschrieuwer oer it nys fin de dey (l e &2e stikje,
Snits 1821) zijn „de Boer en Boerinne yn gesprek mey
har Borlui, oer ien en oare dingen fen disse tyd. In De
Roeker komen voor In jounpraatje fen Ork en Sint oer it
bankerotspyljen (1832) en It stimrjucht, in twadde jounpraatje twisken Master en Bette (1834). Een boekje door
W. de Jong Jz. in 1840 te St. Anna Parochie in 't licht
gegeven en in 1841 door B. W. Schultetus Aeneae (Dr. in
de medicijnen) in 't Nederlandsch vertaald: De domenijs
hifke mar follen te ligt achte, heeft den vorm van een gesprek tusschen Tewis, Jansen en Gillis. Een onbekende
schrijft: De wrâld scil forgean. Petear fen in boer ensin
arbeider oer it sissen dat er in comeet tsjin ûs ierdbol oan
pompje scil op 'e 13 Juni i8fj; daarop volgt een Lokwinsk
oan alle yet libjende minsken, mar foaral oan miin Friiske
Lânsljue, dat it mei de IJ Juny sa goed ûtpakt is (het
eerste Franeker 1857, het tweede Leeuwarden 1857); R.
Posthumus schrijft: Sint Jans apokryf Testemint, in joonpraatje tusken twa boerljue.... (Dokkum 1857).
Om den geest en de bedoeling dezer samenspraken des
te beter te kenschetsen noem ik hier nog van Waling
Dykstra: Fier-ou socht en tichte by to finen. Petear fen
in Heit mei sîn soan oer 't bysonder kristelik onderwîs.
In rim. Utjown troch de „Vereeniging tot bevordering van
het volksonderwijs" (Leeuwarden 1868) en: Aid en Earm.
Petear fen Atse Roukema mei Bienseboer de Earmfaud,
te vinden in W. Dykstra & A. Boonemmer, Friske Winterjoune-nocht, 4e boek met de bijvoeging aan het slot: „Dit
stik is makke en útspritsen foar 1870, om de neidelige
wirking fen de earmewet dy't do bistie, ûtkomme to litten.
As 't nou better gean scil, dat mat de tiid leare".
Hier vinden wij dus vermeld, dat deze samenspraak
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uitgesproken werd en dit brengt ons op de Winterjounenochten van Waling Dykstra met T. G. van der Meulen,
•G. Colmjon, A. Boonemmer en ten slotte van den eerstgenoemden alleen. Deze begonnen in l?60 en zijn van
zeer grooten invloed geweest op de Friesche beweging in
het algemeen en de Friesche tooneelspeelkunst in het bijzonder. Overal tot in het diepste binnenland en de verste
uithoeken van Friesland droegen zij hun stukken en ook
hun samenspraken voor, zooals er b.v. in het 4e boek van
Fryske Winterjounenocht fen W. Dykstra en A. Boonemmer
niet minder dan negen voorkomen. Het zou zeker onjuist
zijn te zeggen, dat deze en dergelijke samenspraken het
begin van het tooneelspelen in het Friesch zijn geweest,
maar dat zij van invloed waren, lijkt mij toch zeer aannemelijk. Sommige van de tooneelstukjes uit later tijd
zijn weinig anders dan een eenigszins vollediger be- en
uitwerking van een samenspraak; in beide worden dikwijls soortgelijke vraagstukken besproken.
De stroom van Friesche werkjes en periodiekjes tusschen
de jaren 1820 en 1860, steeds aangroeiende en meer en
meer in den smaak vallende, maakte het Friesche volk
geschikt voor het genieten van de Winterjounenochten van
Waling Dykstra en de anderen. Deze Winterjounenochten
en de vroeger genoemde factoren zullen het geweest zijn,
die de Friesche plattelanders zin in tooneelspelen deden
krijgen. Velen kunnen daarin gesterkt zijn door het zien
van Nederlandsche tooneelstukken in de voorname plaatsen.
Overigens werd in geheel Nederland veel aan rederijkerij
gedaan' en bestonden ook vóór 1860 in sommige Friesche
plaatsen reciteer.gezelschappen, rederijkerskamers of liefhebberij-tooneelgezelschappen die in het Nederlandsch
speelden. Ook blijkt het dat meermalen zanggezelschappen
overgingen tot tooneelspelen in het Hollandsen en Friesch.
Maar omstreeks en kort na 1860 verrijzen op ettelijke,
plaatsen, tot zelfs zeer kleine, de Friesche Gezelschappen
als paddestoelen uit den grond, zoodat reeds in 1862
T. G. van der Meulen schrijft: „It libbet tsjinwirdich
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fen fersopsizzersselskippen en rederikerskeamers". Zoobestaat in 1858 een zangvereeniging „Apollo" en een
muziekgezelschap „Euterpe" te Drachten; in 1859 een
zanggezelschap „De Vriendenkring" te Menaldum; in 1859
een Friesch gezelschap „Gysbert Japiks" te Dantumawoude; in 1860 voeren eenige leden van het zanggezelschap te Halluin onder directie van H. Bakker een stuk
van Kotzebue en T. G. van der Meulens Mál út, mál thûs
op, waarvan de verslaggever in de Leeuwarder Courant
wenscht: „dat deze eerste welgeslaagde poging de jeugdige
liefhebbers moge aanmoedigen ons met dusdanige uitspanningen meer te onthalen". In 1860 geven vier leden
van het zanggezelschap te Vrouwen-Parochie een voorstelling van W. Dykstra's Sokke mar mear; in hetzelfde
jaar is te Franeker de rederijkerskamer „J. van Lennep"
werkzaam; de „Krite Birgum" voert in 1860 in vereeniging met het zanggezelschap Fen de Wüp nei Dokkum en
fen Dokkum nei de Wüp op; in 1860 voert „Vriendenkring"
te Beetsterzwaag op Sokke mar mear; in het volgende jaar
geeft dezelfde vereeniging een liefdadigheidsvoorstelling;
in 1860 geven een zestal jongelieden te Berlikum ten huize
van den logementhouder Tolsma een tooneelvoorstelling;
het zanggezelschap "Eensgezindheid" aldaar geeft met een
bestaand tooneelgezelschap*) het volgende jaar een liefdadigheidsavond waarop W. Dykstra's Utfenhûser by de
bakker wordt opgevoerd. In dat jaar (1861) wordt te
Oldeboorn door eenige met name genoemde jongelui opgevoerd De útdragerswinkel ef De keap nimt de hier wei,
verder nog Baes Flip, Ketellapper en een Hollandsen blijspel; de Leeuwarder Courant zegt in het verslag: „De
eerste proeve en het ongewone in aanmerking genomen,
is het boven verwachting geslaagd". In 1862 heeft Arum
') Zeker wel hetzelfde waarvan KI. Aartsma As. spreekt in de
Voorrede van zijn It tsiende gebod (1862): Forline jier hiene
wy hier mei elkoar in lieafhabberij komeedsje opriuchte, dy earst
tige în fleur wier mar dy nou om dizze en jinge reden wêr ûtstoarn is.
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een reciteergezelschap „Borger".x) Het zanggezelschap
„Nut en Genoegen" te Menaldum is in 1862 en volgende
jaren bijzonder werkzaam: het speelt tooneel en gaat uit
tooneelspelen, bovendien komen daaruit een drietal tooneelstukjes voort: Trye jieren letter of Levi Smoel, de Lotteryjoad, Toneelstikje in twa ûtkomsten (Franeker, Telenga
1863), Rabbery beskamme en woldwaen beleane, Toaneelstikje în twa ûtkomsten (id. 1865), Fryheid, Likheid en
Broerskip, Toanielstik în trye ûtkomsten. In 't liocht jown
mei in foarwird fen Waling Dykstra (Leauerd, Kuipers,
1865). Het eerste hiervan bevat een Voorbericht van den
directeur der vereeniging, waarin gezegd wordt: „Onder
de veranderingen, die de tijd in den toestand der menschen
brengt, is deze eene gelukkige, dat de volksvermakelijkheden, — ook onder onze volwassene jeugd, — langzamerhand beter worden. Getuigen daarvan zijn de Zanggezelschappen, steeds in vermeerderd aantal en somtijds zelfs
op kleine dorpen opgerigt; getuige daarvan, dat men op
die Zanggezelschappen zich begint bezig te houden met
het doen van voorstellingen en voordragten op dramatisch
gebied. Wij noemen deze verandering een gelukkige, wijl
er uit blijkt, dat men bij volksvermakelijkheden iets anders
begint te zoeken dan enkel grof zinnelijk genot. Ook het
te Menaldum bestaande Zanggezelschap voerde in den
vorigen winter op twee dorpen, door eenige zijner leden
een tooneelstukje in het publiek uit. De goede uitslag en
bijval, die het vond, deden al spoedig naar iets anders
uitzien. Toen bleek evenwel hoe gering de voorraad was
van geschikte tooneelstukken, — van stukken uit het leven
genomen zonder in persoonlijkheden te vallen, van stukken, zonder grofheden, voor een beschaafd publiek ingerigt, en waarin ieder fatsoenlijk jongeling of meisje eene
rol zou wenschen te vervullen, — van stukken eindelijk,
waarin ook vrouwen of meisjes als handelende personen
•) Deze bijzonderheden ben ik grootendeels verschuldigd aan
Dr. Wumkes, die de goedheid had mij het handschrift voor het
vervolg zijner Kroniek ter inzage te geven.
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optreden. Ik bragt den leden onder het oog, dat, wat
men ook uitkoos, men altijd menschenwerk zou hebben,
en wij zelven ook menschen waren, en stelde voor, of wij
zelven niet wilden beproeven, iets zatnen te stellen, en
gaf daarbij eenige wenken en raadgevingen. Het gevolg
was, dat alras een onzer leden mij een ontwerp liet zien,
dat al dadelijk mijne goedkeuring wegdroeg. Er werden
nog eenige veranderingen en bijvoegingen gemaakt, en
zoo ontstond het stuk, dat in December jl. alhier met den
gunstigsten uitslag uitgevoerd is. De jeugdige schrijver
heeft zich m. i. jegens zijne mede-leden verdienstelijk gemaakt, en met de uitgave hopen wij voor het publiek
nuttig te zijn. Moge het blijken, dat die wensch op goede
gronden steunt!" Dit Voorberigt is van veel gewicht voor
de geschiedenis van het Friesche tooneel kort na 1860,
het werd daarom in zijn geheel overgenomen, waarna
verdere verwijzing overbodig wordt.
Hier volgen nog enkele bijzonderheden betreffende dezen
tijd: De Fryske Nijsbode van 1865 nü. 2 meldt uitTwijzel:
„It bigjint hast sa fier to kommen, det men sizze kin: In
doarp dêr't net komeedzjespile wirdt, is net op 'e hichte
fen de tiid. Mar dat kin tominsten net fen ús doarp sein
wirde. Wy habbe hjir in lêzselskip, dêr't ek alles hwet
yn 't Frysk yn 't ljocht komt, by nomd wirdt; en deleden
dêrfen habbe ek nocht oan komeedzjespyljen. Aldjiersjoun
1864 habbe se opfierd: „Sokke mar mear". Ditzelfde Leesgezelschap speelt 14 Febr. 1865 weer en dan maar even
vier stukken, waaronder één Nederlandsch. Het bestuur
van het Nut was er bij uitgenoodigd, er waren 80 à 90 toehoorders, was er geen ijs geweest, de toeloop zou nog
grooter geweest zijn, een oud man van 70 jaar was uitermate verwonderd, dat daar jonge lieden waren die het zoo
mooi konden doen! (Fr. Nb. 1865 n°. 8). In de Fryske
Nijsbode van 1864,65 komen verder berichten voor van
Gorredijk, waar R. Kiemstra voor het „jongfolk" zijn It
keallefel en 't lotterijbriefke schreef, verschenen 1862, van
't Selskip „Halbertsma" te Warga, dat Waling Dykstra en
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G. Colmjon tot eereleden benoemt; van „Oefening kweekt
kunst" te Appelscha, dat bij gelegenheid van de jaar- en
beestenmarkt speelde, hetgeen „wer lyk as altyd best foldie"; van het liefhebberij-tconeelgezelschap „Concordia"
te Oosterzee, dat in Juni 1864 aldaar twee Friesche en
één Nederlandsen stuk opvoert, waarvan het verslag zegt:
„Fryske toanielskriuwers en jimme, leden fen Concordia!
gean foart op de wei dy jimme ynslein binne". Voorts
hooren wij: „To Drachten wirdt sein det Apollo net mear
komeedzjespylje scil". Sommige gezelschappen gingen toen
al reeds naar elders voor het geven van een opvoering:
Zoo het daareven genoemde „Concordia" te Oosterzee, dat
te Echten een voorstelling van drie Friesche tooneelstukjes
gaf en de vereeniging „Nut en Genoegen" te Menaldum,
die onder de leiding van den directeur J. van der Ley te
Warga „in nuttige en oangename joun" gaf. Deze vereeniging had toentertijde blijkbaar een goeden naam blijkens het verslag in de Fryske Nijsbode, waar wij lezen:
„Is de rop fen dat selskip al mear en mear forspraet, it
hat ús bliken dien, det dy ek yn alle opsichten fortsjinne
is". Er wordt verder van den grooten bijval gesproken
die de uitvoerenden oogstten en de hoop geuit, dat zij eens
weer zullen komen en dan voor het spelen van een paar
komediestukken. Verder bevat het genoemde Friesche
Weekblad, waaraan wij dit ontleenen, de mededeeling, dat
het reciteergezelschap „Ons Genoegen" van Deersum vier
tooneelstukjes, waaronder twee Nederlandsche op de Dille
speelt, dat het Liefhebberijtooneelgezelschap „Tot Nut en
Genoegen" te Oldeboorn tweemaal optrad met drie stukjes,
waaronder één in het Friesch. In één der nummers wordt
de draak gestoken met de uiting van een tooneelminnend
inwoner van De Joure, die blijkbaar in het tooneelspelen
een teeken van vooruitgang ziet en verklaart, dat de Joure
honderd jaar in vooruitgang achterstaat, omdat er in de
laatste acht jaar geen komedie op Jouster kermis is geweest! Eindelijk noemen wij nog het tooneelgezelschap
„Door oefening volmaakter" te Holwerd, waarvan de opvoe-
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ring van De Bruid daarboven door Multatuli en Een verkeerd
apropos door îpsema Vinkeles wordt vermeld. Om naast al
deze aanhalingen nog een andere te geven: Waling Dykstra
zegt in de Voorrede van Fryheid, Llkheid en Broerskip,
toanielstik in trye ûtkomsten, door zijn bemiddeling in 't
licht gegeven (Leeuw. 1866): dat de schrijver lid is „fen
in Selskip1) dat, lyk as tsjinwirdich hast oeral de trant
is, ek al mei komeedzjespyljen pielt".
Het is goed enkele zaken uit bovenstaande mededeelingen nog even afzonderlijk te noemen. Allereerst het vaststaand feit, dat van ongeveer 1860 af de in het Friesch
spelende „Selskippen" beginnen op te komen en dat zij
weldra zeer talrijk worden. Dan, dat vele dier vereenigingen niet uitsluitend Friesch spelen; het komt voor,
dat er één stuk van de vier, één van de drie, twee van
de vier, twee op de drie Friesch zijn. Voorts dat het
aantal stukken nog klein was. Verder, dat b v. te Holwerd, de woonplaats van Waling Dykstra, althans eenmaal uitsluitend Nederlandsch werd gespeeld (waaronder
van Multatuli!). Een der vereenigingen was een leesgezelschap. Van een andere vernemen wij, dat het niet komediespeelde, deze had dus niet uitsluitend tooneel ten doel.
Voorts zijn de namen van sommige vereenigingen Nederlandsch. T. G. van der Meulen zegt in 1862, dat de reciteer- en tooneelgezelschappen, waarvan hij het nut meteen
betoogt, overal Hollandsen ten gehoore brengen, maar
zelden wordt het Friesch in eere gehouden, en W. D.
teekent in een noot daarbij aan: zoo was het in 1860
ongeveer, sedert is het veranderd en verbeterd.2) Uit dit
alles is af te leiden, dat de Friesche tooneelgezelschappen,
d. w. z. zij die in het Friesch speelden, gedeeltelijk ook
zullen zijn ontstaan uit vereenigingen die in het Nederlandsch rederijkten, en voor een ander deel uit reciteercolleges, zang- en leesgezelschappen, dat voorts, naast de
') Te Menaldum, zooals boven werd vermeld.
J Zie T. G. van der Meulen, Aid en N/j, dl. I, blz. 311.
11

2
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stadskomedies, kermisvertooningen van invloed zullen zijn
geweest. En waar, zooals boven werd gezegd, de lectuur
van het Friesch belangrijk was vooruitgegaan en het
Friesch gevoelen krachtiger geworden, waar de winterjounenochten sedert 1860 dit nog sterk aanwakkerden, is
het zeer verklaarbaar, dat de ontwikkeling zoo snel was.
Dan behoeft het geen verwondering te wekken, dat T. G.
van der Meulen in 1862 kon zeggen, dat het van reciteercolleges en rederijkerskamers leefde en de verslaggever
uit Twijzel in 1865 kon beweren, dat een dorp waar geen
komedie werd gespeeld, niet op de hoogte van den tijd
was, al bedoelden zij daarmee volstrekt niet, dat het in
die vereenigingen alles Friesch was, wat de klok sloeg.
Integendeel komen reciteer- en tooneelclubs die of uitsluitend of gedeeltelijk Nederlandsch voordragen of spelen
tot op heden voor; in het voorbijgaan kan hier mede opgemerkt worden, dat nog steeds ook combinatie b.v. van
zang en tooneel wordt aangetroffen: het hangt meermalen
slechts van de leidende persoon af, of Nederlandsch dan
wel Friesch, zang of tooneel de hoofdzaak is.
Dat het tooneelspelen in het Friesch niet of nauwelijks
vóór 1860 kan hebben plaats gehad, wordt bovendien
duidelijk, als men bedenkt, dat de eerste, inderdaad voor
de uitvoering bestemde Friesche stukken pas van omstreeks dien tijd dagteekenen. De snelle opgang kan blijken uit het aantal, zoo zagen bv. alleen in de jaren 1859,
'60 en 61, om bij dit drietal alleen te blijven, minstens
zooveel het licht als in de geheele 18de eeuw. Ik noem:
T. G. van der Meulen, Mâl út, mâl thús. 1859.
W. Dykstra, Sokke mar mear, 1860.
„
In útfenhûzer by de bakker, 1860.
„
De útdragerswinkel, 1860.
„
In faem en in arbeidster by Keapman
Watse, 1861.
T. G. v. d. Meulen, Fen de Wylp nei Ljouwert en fen
Ljouwert nei de Wylp, 1861.
W. Dykstra, De giergens bidraegt de wiisheid. 1861.
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Het valt op, maar het wekt geen verwondering, dat de
schrijvers der eerste Friesche tooneelstukken uit deze
periode de mannen zijn van het Winterjounenocht, W.
Dykstra en T. G. van der Meulen. Zij zijn, na de Halbertsma's, de voorgangers en leiders. Zij verblijden nog
ettelijke malen de Friesche tooneelliefhebbers met nieuwe
en vaak betere stukken; deze eerste zijn echter wegens
hun kortheid en eenvoudigheid, wegens hun gemakkelijke
opvoerbaarheid vooral, juist geschikt om door beginnelingen te worden gespeeld en om de liefhebberij voor het
komediespelen tegelijkertijd te bevredigen en aan te wakkeren. Het is niet uitsluitend eigen initiatief van de schrijvers: immers Van der Meulen deelt in zijn -Foarwird"op
Mäl út, mâl thûs mee, dat men hem al vaak verzocht had
een tooneelstuk te schrijven, „dat grappich wier en sonder folie omslach útfierd wirde koe". Zoo schreef hij dan
dit stuk en liet op den titel drukken: „Dat mei weinich
omslach útfierd wirde kin l ) en wol grappich is om te
lézen". Hij stelt zich dus waarschijnlijk ook de mogelijkheid voor, dat het voor velen nog leesstuk zal blijven,
zooals veel later, in zijn „Murk fen Ipecolsgea". Ook
hier meen ik den invloed van Waatze Gribberts Brilloft en
van It Boask fen de Kasteleinsdochter te herkennen en
in dit opzicht is het vrij wat minder dan Zylstra's werkje;
het bevat onmogelijke dom- en lompheden, maar ook satire
hier en daar, al is het uitsluitend tot vermaak bedoeld.
Dit is bij de genoemde stukjes van W. Dykstra ook wel
hoofdzaak, maar toch blijkt uit sommige, dat de schrijver
meer op het oog had. Sokke mar mear is nog niets anders
dan een klucht, het herinnert levendig aan de Middelnederlandsche „genoechlike clute van Nu noch", later door
Dr. J. B. Schepers in het Friesch bewerkt. In útfenhûzer
by de bakker is een aardig volksstukje, berijmd, met wel
wat lange redeneeringen, het is mede als leesstuk bedoeld,
het motief is de blijvende liefde ondanks alle tegenspoed
') Hetzelfde in de voorrede van „Fen de Wylp nei Ljouwert.
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en het kant zich fel tegen huwelijksberekening. Het „ljeafde
wol giin twang", vinden wij weer in In faem en in arbeidster by keapman Watse, naar het Oudhollandsch; De
útdragerswinkel ef De keap nimt de hier wei is minder
geslaagd, maar het bevat in de liedjes scherpe hekeling.
Dit was geheel en al de volkstrant en genoemde stukken
vielen dan ook verbazend in den smaak, zooals mij ook
uit mededeelingen van oude menschen is gebleken. Er
ontstond zeer snel een omvangrijke tooneellitteratuur:
ettelijke tientallen schrijvers schreven eenige honderden
stukken, in de wintermaanden was weldra het komediespelen niet van de lucht.
De geschiedenis van het Friesche tooneel sedert 1860
kan in deze lezing nu nog in enkele hoofdlijnen worden
gegeven.
Het is een omvangrijke en ook wel aantrekkelijke taak,
de beschouwing van het Friesche tooneel sedert 1860. He't
werd reeds gezegd dat het aantal stukken in het tijdperk
tusschen ± 1860 en nu geschreven, verbazend groot is.
Aantrekkelijk is de taak niet zoozeer, omdat de kunstwaarde
dier stukken zoo groot is. Trouwens van de kunstwaarde
van legio elders in Nederland opgevoerde stukken zou ook
alleen negatief kunnen worden gesproken: ook de Nederlandsche tooneellitteratuur der 19de eeuw bevat veel dat
uit litterair-aesthetisch oogpunt gerust onvermeld zou kunnen blijven.
Het Friesche tooneel sedert 1860 is een zuiver volkstooneel en moet als zoodanig beschouwd worden. Een
vergelijking met het volkstooneel elders zou misschien ten
opzichte van verschillende punten niet ongunstig voor het
Friesche uitvallen. Het ontwikkelingspeil van het Friesche
volk was gedurende de eerste decenniën der 19de eeuw
belangrijk gerezen; het is van algemeene bekendheid, hoe
gaarne het zich met vraagstukken van allerlei aard bezighoudt; hoe nieuwe ideeën, in weerwil van een eigenaardige vasthoudendheid aan allerlei dingen, snel ingang
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vinden; hoe met name de moderne denkbeelden op staatkundig, maatschappelijk en godsdienstig gebied — men
denke slechts aan algemeen kiesrecht, drankbestrijding,
socialisme, staatspensionneering, enz. — er spoedig ingingen.
Een eigen standpunt te hebben na met scherp onderscheidingsvermogen te hebben gekozen, is het kenmerk van
den Fries. Door zijn tweetaligheid wordt dit in de hand
gewerkt; het liefst is het hem evenwel, het vraagstuk met
zijn mede-Friezen in zijn gewone omgangstaal van alle
kanten te beschouwen, het vóór en tegen te wikken en te
wegen; hij wenscht gaarne goed en volledig ingelicht te
worden en is dit hem voldoende geweest, dan gaat hij
uitsluitend met eigen verstand en gemoed te rade in het
bepalen van de zijde die hij zal kiezen. Zoekt hij vermaak
elders dan bij kaatsen, zeilen, schaatsenrijden, enz., waar
het op kracht en behendigheid aankomt, dan is het hem
toch aangenaam, daarbij iets op te doen, waarover hij zijn
gedachten kan laten gaan; als „er niets in zit" voldoet
het hem maar zeer matig. De domheid mag zijnentwege
gerust aan de kaak gesteld worden; oneerbaarheid is hem
een gruwel; ondeugden en gebreken vinden bij hem strenge
afkeuring; van halfheid houdt hij niet.
Op het Friesche tooneel vinden wij dit alles terug en
hierdoor juist krijgt het den stempel van volkstooneel
met dat eigenaardig Friesche karakter. De studie van dit
tooneel brengt ons telkens weer in aanraking met bovengenoemde eigenschappen, wij vinden hierin dus een der
belangrijkste bronnen voor de kennis van het Friesche
volk.
Van 1860 af moet het tooneel in het Friesch sprekende
deel der provincie eigenlijk nog geheel en al van den
grond af opgebouwd worden. Om te beginnen moet er
in de eerste plaats de speelgelegenheid zijn. De „Winterjounenochten" konden overal gehouden worden, waar een
grootere of kleinere herbergzaal aanwezig was en desnoods werd elke gelegenheid, waar een aantal tnenschen
«enigszins dragelijk konden samenzijn, daarvoor benut.
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Voor de komedievertooningen was evenwel een toonee!
noodig en dit ontbrak op een groot aantal plaatsen. Met
vereende krachten werd daarin, zij het dan ook primitief,
voorzien. Wie mee kon helpen een los tooneel te ontwerpen en op te zetten, wie mee in staat was het noodige
daarvoor te verschaffen, was welkom. De timmerman van
het dorp, — hij mocht het zelf zijn of nog beter zijn zoon,
die misschien mee zou spelen, — sloeg uit een aantal
planken den, wel eens wankelen, onderbouw op. De afscheiding van het overige der zaal werd gemaakt van
houten ramen, met behangselpapier beplakt; een linnen
rolgordijn, waarop de dorpsschilder den naam der spelende
vereeniging met nog een of andere fantastische combinatie
van een lier, bloemen of decoratieve figuren had geschilderd, maakte den trots der leden uit en werd door het
publiek met hoopvolle verwachting aangestaard, vooral,
wanneer daarachter geluid werd gehoord of hamerslagen
weerklonken ten bewijze, dat „het spul" in werking was.
De losse, schuin opgehangen zijcoulissen bestonden eenvoudig uit vierkante ramen van latten, aan weerskanten
met behangselpapier beplakt, ongelijk om verschil van decor
te kunnen aanbrengen: met touwtjes werden deze aan een
spijker in de zoldering vastgemaakt, zij behoefden bij
tooneelverandering dan slechts omgekeerd te worden.
Ramen en deuren werden eenvoudig tusschen deze zijcoulissen verondersteld, maar het gebeurde toch ook, dat een
vierkant stuk vitrage of witte stof met franje op één ervan
was vastgehecht: een smalle zwarte rechthoek daaronder
stelde glas voor. Het papieren achterdoek bevatte wel
eens een heusche deur. Ditzelfde decor moest ook dienen
om een bosch- of buitentooneel voor te stellen; dit kwam
evenwel gelukkig weinig voor: de meeste stukken spelen
binnenshuis. De speelruimte was gewoonlijk zeer beperkt, veel personen tegelijk konden zich bijna niet bewegen, het beste was wel een tafel in het midden met
het onmisbare thee- of koffiegerei er op, de sprekende
personen — van handeling is dikwijls weinig sprake —
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daaromheen. De rekwisieten werden door de spelers of
zeer vaak ook door den kastelein verschaft. Van grime
en kostuum werd in den regel weinig werk gemaakt en
behoefde trouwens niet veel werk gemaakt te worden, daar
de personen bijna niet verschilden van hetgeen ze in het
gewone leven waren. Een kleedkamer ontbrak niet zelden:
in dat geval werd eenvoudig in de enge ruimte achter de
coulissen zoo noodig van kostuum verwisseld; waar een
kleedkamer aanwezig was, werd die door mannelijke en
vrouwelijke spelers zonder onderscheid gebruikt (hony
soit qui mal y pense!) en was die meermalen zóó klein,
dat de daarvoor uitgevonden vergelijking van „bedstede"
zeer gepast was; soms ook was de kleedkamer de zolder,
die langs een steile ladder beklommen moest worden.
Wat de spelers betreft: het waren natuurlijk personen
uit het volk, jonge menschen meestal, die het tooneel vaarwel zeiden, zoodra zij huwden. Het leeren van hun ro!
was tegelijkertijd een les in het lezen van Friesch. Op
de repetities gaven zij zich zoo goed als nooit geheel.
Typisch is het, dat de Friesche meisjes in den beginne
niet tot komediespelen waren te bewegen. Dit blijkt b.v.
uit de voorrede van T. G. van der Meulen in Fen de Wylp
nei Ljouwert en f en Ljouwert nei de Wylp (1861), waar hij
zegt: „Folie Fryske toanielstikjes binne der yet net, en
dy't der oant nou ta bisteane binne faek yet al in bytsje
moeilik om út to fieren, forearst omdet der meast yet a!
gans tastel by moat, en foaral omdet der ek frouljue yn
spylje moatte. Op in hopen pleatsen litte de Fryske fammen hjar yet net biprate ta komeedzjespyljen foar 't algemien; dêrom giet men den wol hinne en men klaeitjonges
ef manljue yn frouljuesklean en lit dy for frouljue spylje.
Mar dat is doch altyd ienichsins onnatuerlik, al wiedt it
ta yn't onbigryplike moai dien, lyk as op inkelde plakken
pleats het". En daarom schreef hij dit stuk, dat geen te
hooge eischen stelt aan decor en costumes en waarin alleen
mannenrollen voorkomen. Weldra evenwel deden de „Fryske
fammen" gaarne mee blijkens de voorrede van den tweeden

Wumkes.nl

168
druk van het genoemde stukje, waar wij lezen: „Do't ik
dit stikje biwirke, wier der giin tinken oan det de fryske
fammen komeedzje spylje woeden. De tiden binne nou
oars. Nou moasten der frouljues rollen by. Sadwaende
komt Fen de Wylp nei Ljouwert amperoan alhiel fornijd,
onder in nije titel, foar 't ljocht".
De eerste tooneelschrijvers uit deze jaren, W. Dykstra
en vooral T. G. van der Meulen streven een gemakkelijke
opvoerbaarheid na en geven overigens meermalen allerlei
raad omtrent decor en spel, waaruit is af te leiden, dat
hieromtrent eenige voorlichting wel noodig was. W. Dykstra bewerkt H. Zylstra's Boask fen de Kasteleinsdochter
onder den titel Yn 't forgulden Bûterfet (1877). Hij zegt,
toen Zylstra's stuk verscheen (1842) deden de Friezen van
het platteland nog niet zooveel aan tooneelspelen. Het
stuk was ook niet recht bruikbaar, alhoewel de nieuwe
bewerker het als een mooi werk beschouwt. Daarom
bracht hij het in proza over, wijzigde het eenigszins, liet
het spelen in zijn eigen tijd en laschte er zang in. Naar
ons inzien is het evenwel volstrekt geen verbetering. Bij
Van der Meulen vooral treffen wij allerlei goede raadgevingen aan: Men moet van de personen geen karikatuur
maken, want het zijn allen knappe lieden, zegt hij ergens.
De spelers moeten vooral niet rooken onder het spel.
Men moet „biheind" (dit woord is duister, want het beteekent gewoonlijk „gebrekkig", „beperkt", hier vermoedelijk „niet overdreven") en „oannimlik" spelen. Groote en
zware stukken moeten niet in kleine zalen opgevoerd
worden. De tooneelplaatsing moet verbeterd worden. De
vertooners gaan vaak te veel, te lang en te spoedig zitten.
Men moet zooveel mogelijk gaande en staande op een
ruim en vrij tooneel en op den voorgrond spelen. Men
moet spreken tegen elkaar, maar meteen ook tegen dé
meest achteraan zittende toeschouwers; men moet tegelijk
natuurlijk en kunstig spelen, de rol goed opvatten, de
woorden bezielen, opdat die den weg naar het hart vinden. Naar de leiding van een deskundige moet gezocht
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worden. Voor costumes wordt naar het Museum van Oudheden te Leeuwarden verwezen, waar deze in werkelijkheid of op schilderijen te zien zijn; kan men over veel
decoratief beschikken, dan kan voor een ander bedrijf een
andere kamer genomen worden, zoo dit niet het geval is,
moet men maar een spiegel of schilderijen ophangen of
wegnemen om wat afwisseling te brengen. Het spelen
van Friesche stukken verdient de voorkeur: „Oege hoeft
nou net for „Markies" ef Hoatske for „deszelfs gemalin"
to spyljen, d. w. s. persoanen to forbyldzjen dy't hja nea
foar eagen hiene — lyk as yet fiers to folie bart". Ook
anderen geven goeden raad; zoo bv. O. Stellingwerf: „Wêz
natuerlik yn jimme praet en jimme dwaen, nim gjin toan
en hâlding oan, dy't jimme yn 't deistich libben net hearre
ef sjugge". Bij het schrijven der stukken wordt bewust
rekening gehouden met deze en soortgelijke zaken, zoo
bv. door C. Wielsma, wiens ervaring, — ook door zijn
medewerking aan de uitvoeringen van het met roem bekende tooneelgezelschap Thalia te Grouw, — hem deed
schrijven: „Ik ha trije dingen sjoen to mijen: toanielforoaringen, allinne-praten, fen-siden-praten".
Dit alles strekte natuurlijk zeer tot verbetering van het
tooneel en wij zien dan ook weldra, dat sommige Selskippen een grooten naam krijgen. ïk noemde reeds Thalia
te Grouw, vele andere als Vriendenkring te Gorredijk,
Halbertsma te Stiens, Halbertsma te Warga, It Ljouwerter
Toanielselskip te Leeuwarden (want ook in de steden begon men Friesch te spelen en vaak onder vrij wat beter
omstandigheden wat tooneel en regie betrof, men zag daar
nu en dan beroepsspelers, een leider was vaak beter te
krijgen, maar de Stadsfriezen konden soms op wonderlijke wijze het Friesch mishandelen!), e. v. a. waarvan ik
zeker nog zeer goede oversla.
Meestal werd en wordt door de Vereenigingen, onder
leiding van den meester van 't dorp, een zeer enkele maal
onder die van den dominee, maar dikwijls ook van een
gewoon particulier, met hart en ziel gewerkt. Er zijn
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gevallen bekend dat, vooral in de nieuwste stukken, die
trouwens ook zeer veel van de opvoerende personen vergen, de spelers van de hoofdrol er «kapot" van waren en
werkelijk wankelend afgingen of zelfs nog een tijdlang
achter de coulissen zaten te snikken. Over 't geheel kan
gezegd worden, dat er door de besten zeer veel werk gemaakt wordt van de goede stukken en men ziet heden ten
dage ook personen van litteraire- en tooneelontwikkeling
meermalen gaarne ter Friesche komedie gaan.
Wie en wat waren nu de schrijvers der stukken? Het
waren in de meeste gevallen eenvoudige mannen uit het
volk, wier letterkundige horizon dikwijls weinig uitgebreider was dan die van spelers en publiek. Met het zuiver
schrijven van het Friesch, dat door allerlei omstandigheden en vooral ook door zijn rijkdom aan één-, twee- en
drieklanken een vrij lastige spelling heett, die occasioneel
wordt aangeleerd en waarin pas na 1876 vastheid is gekomen, konden sommigen niet al te best overweg. Hun
Nederlandsche lectuur bracht hen wel eens tot Hollandismen. Zij moesten meermalen door een ander in de uitgave worden bijgestaan. Menschen van allerlei beroep en
werkkring zijn er onder: boekhandelaars en uitgevers,
bakkers, winkeliers, herbergiers, boeren, handelaars, burgemeesters, notarissen, krantenmenschen, onderwijzers, hoofden van scholen, leeraren, enz. enz. Nu eens bleef het
bij een enkele zwakke of geheel mislukte poging, dan
weer werd het herhaaldelijk op nieuw geprobeerd. Sommigen schreven op verzoek of gaven een stukje dat in
hun woonplaats gespeeld was, op aandrang uit. Somtijds
schijnt het, of het lezen of zien van een of ander stukje
iemand aanspoorde een soortgelijk te maken. Uit kunstdrang hebben maar weinigen geschreven, maar zij hadden
meermalen iets tot hun mede-Friezen te zeggen. Ook was
het stuk wel de tijdkorting van verloren uren of het werk
eener vroolijke luim.
Het werd reeds gezegd, dat T. G. van der Meulen en
W. Dykstra de eersten zijn. Zij hebben de Friezen tot
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tooneelspelen in het Friesch gebracht. Beide zijn zeer
productief en hun productie loopt over ettelijke jaren. Zij
zijn de leermeesters en de voorbeelden van vele anderen
en maken spoedig school. Vooral Waling Dykstra helpt
velen bovendien in de uitgave van hun stukken, die hij
dan zoo noodig corrigeert en van een aanbevelend woord
voorziet. Jaren lang staat het Friesche tooneel geheel en
al in het teeken van deze beide mannen; sommigen erkennen veel aan hen te danken te hebben, van anderen
is dat ook zonder de vermelding daarvan wel duidelijk.
Meer of minder vruchtbare en goede schrijvers zijn verder: F. G. Looijenga, C. D. van der Weg, T. Velstra,
D. Zijlstra, W. Vrijburg, T. W. Sytstra, I. Kaastra-Bakker, IJ. Schuitmaker, R. W. Canne. Al schreven zij minder,
toch moeten nog vermeld worden: T E. Halbertsma, J. S.
van der Steegh, O. Stellingwerf, L. Wagenaar, A. Bouma.
Vele schrijvers ontleenden vaak de stof aan hun omgeving en gaven daaromtrent een voorstelling die met hun
inzichten overeenkwam. Naar voorbeelden werd zeer dikwijls gewerkt, de meeste daarvan moeten in het Nederlandsen gezocht worden, hetzij het oorspronkelijke of in
het Nederlandsch vertaalde werken zijn: een groot aantal
der Friesche tooneelschrijvers kende geen andere taa!
naast de moedertaal dan het Nederlandsch. Toch werd
ook wel uit het Fransch en Duitsch (vermoedelijk ook
Platduitsch) overgezet; zeldzaam uit het Engelsen. Het
zijn meestal schrijvers van den zooveelsten rang die nagevolgd worden, sommigen vertaalden of liever bewerkten
echter naar schrijvers als Molière, zoo bv. W. Dykstra
naar L'Avare, Tartuffe en Le Médecin malgré lui, T. E.
Halbertsma naar Le Bourgeois-Gentilhomme. Schuitmaker
schrijft Skyn onder indruk van Ibsens Steunpilaren der
Maatschappij, P. J. Troelstra Oan de Sédyk onder den
indruk van Jean-Marie. Ook wordt de stof wel in de
Friesche literatuur zelf aangetroffen: W. Dykstra bewerkt
Zylstra's Boask fen de Kasteleinsdochter, T. G. van der
Meulen werkt tweemaal naar Dr. E. Halbertsma (Murk
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fen Ipecolsgea, De reis nei de Jlchtmasters). Typisch is,
wat Van der Meulen schrijft voor In moai Wolkomthús •
hij heeft gewerkt naar een fabel van Gellert en naar De
kleine Vossen van Beecher Stowe, het comisch intermezzo
heeft hij in een „merkwaardig tooneelwerk'' te Chicago
gehoord.
Ook waar de schrijvers beweren en met eenigen trots
op den titel vermelden oorspronkelijk werk te leveren,
wil dit nog volstrekt niet zeggen, dat hun geen ander
(tooneel)werk voor den geest heeft gestaan; hun zeggen
doelt vermoedelijk dikwijls hierop, dat zij aan toestanden
enz. uit hun omgeving denken. Overigens vertalen zij
zelden of nooit letterlijk: zij „forfryskje", door personen,
.intrigue, inkleeding enz. zoo goed mogelijk Friesch te
maken, en zij doen dit opzettelijk: zoo zegt W. Dykstra
bv. in zijn Oebele Glûper, dat hij vrij vertaald heeft om
het stuk beter bruikbaar te maken voor het Friesche tooneel, dat het daarom twee personen minder heeft dan het
oorspronkelijke en dat de rol van de getrouwde vrouw
veranderd is in die van een ongetrouwde, die er zich toe
leent het voor de leus met Oebele Glûper te houden, het
andere zou volgens den „forfrysker", en hij heeft gelijk, te
veel in strijd zijn geweest met den Frieschen volksaard.
• Wat de stukken zelf aangaat, kan allereerst opgemerkt
worden dat de bouw er van meestal zeer eenvoudig is
en de intrigue vrij doorzichtig. Meermalen mag aan beide
het predicaat onbeholpen worden gegeven. De personen
zijn eerst typen en lang niet altijd welgeslaagde, daar de
typeering dikwijls vrij wat te wenschen overlaat; later
worden het hoe langer hoe meer karakters. Dikwijls zijn
zij aan de werkelijkheid ontleend, althans in enkele trekken; de schrijvers verzekeren echter meermalen, dat zij
niemand persoonlijk bedoeld hebben. Sprekende namen
worden bij tientallen aangetroffen. In het algemeen hebben de schrijvers genoeg zin voor het reëele om de personen in hun doen en laten naar waarheid te teekenen;
overdrijving valt gauw niet in den smaak. Lange rede-

Wumkes.nl

173
neeringen, weinig actie, veel monologen en terzijdes worden al te vaak aangetroffen, maar wij merkten reeds op,
dat de schrijvers dit ook begonnen in te zien en naar
verbetering streefden. Wat de ernstige tooneelwerken betreft, zijn het voora! Schuitmaker en Canne die het in de
tooneeltechniek tot een tamelijk voldoende hoogte hebben
gebracht, al gebiedt de billijkheid te zeggen, dat ook anderen
voor en tijdens hen nu en dan in dit opzicht geslaagde
stukken schreven. Het inzicht, dat hier meermalen al te
veel aan haperde, deed het Selskip for Fryske tael en
skriftenkennisse tusschen 1881 en 1885 prijsvragen uitschrijven, waaiop enkele goede antwoorden inkwamen.
Zoeken wij naar lijnen van ontwikkeling in het Friesche.
tooneel van 1860 tot heden, dan valt het ons op, dat de
stukken in den beginne zoo goed als uitsluitend tot vermaak bestemd waren; de Selskippen die zich „Nocht en
Wille" noemden toentertijd, drukken zich zeer juist uit.
Maar de tooneelwerkjes bevatten al zeer spoedig ook hekeling en stellen zich daarmee al op een hooger plan. Dan
komt naast de klucht en het blijspel ook het tooneelspel
te voorschijn. Wanneer het stuk geen moraal bevat, verontschuldigt de schrijver zich wel eens, met er op te wijzen, dat de Friezen meestal voor het vermaak naar de
komedie gaan, dat in het bewuste stuk weliswaar niet
veel moraal steekt, maar ook niets, wat in strijd is met
den goeden smaak of met de goede zeden! En inderdaad
wordt van nu af aan getracht een moraal in het stuk te
leggen, wij zijn in de didactiek verzeild, en de meest geschikte naam voor de vereenigingen is nu: „For Nut en
Nocht". Zeer dikwijls wordt die moraal in een slotzang
samengevat; is dit al niet het geval, dan komt de didactische strekking aan het slot sterk naar voren. De meening dat het tooneel tot leering moet strekken, blijft lang
bestaan: nog in 1909 schrijft Jan fen 'e Gaestmar ter aanbeveling van Memme liet door W. Vrijburg, dat het stuk
hem zoo heeft voldaan, „net allinne, om't it astoanielstik.
joech hwet it jaen moast, mar ek om de minskekennisse
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dy't der út spriek, en om de learing dy't der yn laei".
Interessant zijn hier dikwijls de motto's die door de
schrijvers gekozen worden. Vooral die van T. G. van der
Meulen zijn leerzaam. Voor zijn Tri/e Snjeontojounen ef
In segeprael for 't Bygelove (1870) is het: „Wie de waarheid verzwijgt uit vrees voor dezen of genen te kwetsen,
die offert het geluk van de menschheid op aan de zwakheid van enkelen (Darwin)". Voor Troch 't tsjoede ta 't
goede (1876) rijmt hij:
„Jimmer neger, jimmer better,
Nei de geest en nei de letter,
Dat 's de stelling fen in ketter",
met welken ketter hij natuurlijk zich zelf bedoelt. Om
nog een voorbeeld van denzelfde te noemen, voor In
stoatersk Dasspjeldtsje (1899) luidt zijn motto, aan Cer
vantes ontleend: „Beschouw den schuldige over wien gij
een oordeel moet vellen, als een ongelukkige, die door
de zwakheid der menschelijke natuur voor de verzoeking
bezweken is, en wees zoo barmhartig en genadig als mogelijk is". En Canne plaatst voor zijn Fen 't hirde libben
(1906) het motto: „Sjuch ho Ijeaf is it, as soannen fen it
selde hùs as broerren mei elkoar libje". Wij zien dus
een streven, in de stukken de algemeene menschenliefde,
de ontwikkeling en den vooruitgang, den strijd tegen bijgeloof te propageeren. Herhaaldelijk wordt tegen den
drank te velde getrokken, reeds in het begin der periode
die hier behandeld wordt, is dit het geval, later komen
stukken die uitsluitend als propaganda bedoeld zijn. Vooral
Schuitmaker (For yens neiste, Fry, ook in Krystjoun,
Memme Jierdei) is een vurig strijder en zijn stukken hebben ongetwijfeld sterk ten goede gewerkt. Dit is geheel
het standpunt van den schrijver, die in zijn „Wirdke
foarôf' van Skyn zegt: „Hwa it Fryske Toaniel allinne
brûke wol om de minsken hwet nocht en wille to jaen,
dy moat dit stik net spylje, hwent it is makke for dy jinge,
nei hwaens oertsjûginge ek ús Frysk Toaniel yet in oare
roppinge hat en in earnstich opfiedende krêft wêze kin".
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Een schrijver bij wien de didactiek zich aan een eenigszins vreemde romantiek paart, is T. Velstra. Herhaaldelijk
komt zijn didactische richting aan het slot zijner stukken
aan het woord: hij kan daarom als typisch vertegenwoordiger aangemerkt worden. Zoo in zijn Skoenmakkerj háld
dy by dyn leest, waar het slot luidt:
Beint: „En lit elts nou, hwa as 't is, de heechmoed forachtsje, de ienfâldichheit earje en jimmeroan trou bliuwe
oan it âlde sprekwird: Skoenmakker, hâld dy by dyn
leest!"
Allegearre: „Ja, skoenmakker, hâld dy by dyn leest!"
Iets dergelijks vinden we in Sake Heechsira, waarvan
't slot is:
Douwe (h e a 1 t s j i n 't p u b 1 y k):
„De heechmoed brocht stees ûnk en wea,
Komt foar de fal, forjit dit nea".
En in Sjouke de Fries, met den ondertitel: Rjucht en
Sljucht giet der mei, zeggen alle spelers aan het slot in
koor:
„Ja, rjucht en sljucht dat giet der mei!"
waarop nog een slotzang volgt van zuiver didactisch gerijmei in vier coupletten ieder met den stok:
„Rjucht en sljucht dat giet der mei".
Zoo nog in Alde Baeije, waar aan het eind de oude
rentenier Binne verzucht:
„mocht dêrmei alle laster, kweasprekkerij en kwaksalverij úttsjinne habbe! Hwet in lok scoe dat wêze for ús
hiele wrâld!"
En in De- âlde Baron:
Jelmer ( s a h w e t h e a l t s j i n i t p u b l y k ) :
„In leste ûre, in leste groet, in lest farwol is altyd swier,
mar lokkich is 't det de onforskillichheid fol djip birou
de holle bûgt en triennen skriemt by de deade, hwaens
libben in foarbyld hjitte kin for hiel de wrâld".
Men ziet, dat Velstra hierin met W. Dykstra overeen-

stemt, in wiens Omke Wiberen en syn erfgenamen wij aan
't slot als les te hooren krijgen:
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Wiberen: „Ik hie jild by pongfollen en ik wierongelokkich, en ik sjuch it allé dagen klearder yn, det goede
minsken lokkich wêze kinne sûnder jild".
waarop Blomsma:. . . .„Jild makket immen net gelokkich..
Mar jild mei soun forstân en in goed hert dêr by, dàt
makket in minske gelokkich".
Zeker een zeer practisch standpunt en een waarheid die
velen uit het publiek vermoedelijk ook zelfstandig hebben
gevonden!
Het Friesche tooneel heeft al te lang in dit teeken gestaan. C. Wielsma in In lilke paster geeft zelfs een les
in het Friesch en Canne b.v. bij wien overigens de realiteit nummer één is, is nu en dan van een zekere didactiek
nog niet vrij. Van Schuitmaker, wiens werk ook geheel
in de werkelijkheid staat, bleek het reeds, dat hij een ernstige opvoedende kracht aan het tooneel toeschreef.
Zoo wordt dan herhaaldelijk tot eenvoud, onderlinge
waardeering, eendracht, verdraagzaamheid, onderling hulp*
betoon en dergelijke ideëele zaken krachtig opgewekt, nijd
en afgunst, onmenschwaardige behandeling, drankmisbruik,
bijgeloof, kwakzalverij, enz. worden naar verdienste aan
de kaak gesteld. Onder de motieven komt vaak voor de
verhouding van man en vrouw; standsverschil en liefde;
tegengewerkte liefde van twee jonge menschen, waarvan
de een naar ouderlijken, meest vaderlijken wensen, een
geldhuwelijk moet aangaan; de rampzaligheid van zoo'n
huwelijk door vader of moeder doorgedreven; opoffering
van het kind voor de ouders of omgekeerd; een dochter
die slecht wordt behandeld en tenslotte de plaats kan
innemen welke haar toekomt; een belachelijk oud viijer
of oude vrijster die nog een huwelijk begeert met een jong
meisje of een jonge man; enz. Dikwijls ook is de verhouding van werkgever en werknemer het motief; — het
arbeidersvraagstuk is in Friesland lang van groot gewicht
en grooten invloed geweest, — reeds vroeg wordt gepleit
voor een menschwaardig, onafhankelijk bestaan, speciaal
ook voor den ouden, afgeleefden werkman.
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Het zijn eerst allemaal „droef blij-eindende spelen" die
geschreven worden: „Ze krijgen elkaar" of wel het loopt
ingeval van andere motieven gelukkig af. Toch komt er
een tijd, dat de schrijvers tot andere inzichten dienaangaande komen. Een realistische richting begint zich baan
te breken, maar hierbij moet „realisme" zoowel als „richting" niet misverstaan worden. Het komt eenvoudig hierop
neer, dat men meer waarheid en werkelijkheid op het
tooneel brengt, dat het om met O. Stellingwerf te spreken
(in de voorrede van Giet il sa?) is „út it libben, nei it
libben, for it libben". Stellingwerf en P. J. Troelstra hebben deze richting in de Leeuwarder Kamer „Gysbert Japiks"
voorgestaan tegenover „it Ljouwerter Toanielselskip", dat
de didactisch-romantische richting van T. Velstra vertegenwoordigde. Van „richting" kan feitelijk nog weinig
worden gesproken, het aantal dezer schrijvers is daarvoor
te klein, al zijn het juist de beste hedendaagsche tooneelschrijvers, n.1. IJ. C. Schuitmaker en R. W. Canne die van
het realisme de vertegenwoordigers zijn. Naast hen staan
nog verscheidene aanhangers van de vroegere richtingen,
maar het werk van de beide genoemden staat gemiddeld
vrij wat hooger en hier mag inderdaad nu en dan een
aanzienlijke kunstwaarde aan toegekend worden. Vergelijken wij Schuitmakers tooneelspelen Maerteblom, Op wylde
weagen, Neist elkoar, Skyn, Lysbet en zijn blijspel De Kandidaat (enkele andere stukken werden reeds vroeger genoemd) of Canne's Libbensstriid, Fen 't hirde libben, Yn
dúnjende djipte, It njuggende gebod, Rjuchten en plichten,
Der wier ris . . . . met de eerste producten der Friesche
tooneellitteratuur, dan blijkt de vooruitgang in de halve
eeuw die daar tusschen ligt.
Dit overzicht van de Friesche tooneelliteratuur zou niet
compleet zijn zonder dat met een enkel woord gesproken
was over de enkele historische drama's, welke in het
Friesch bestaan. Het stuk van T. G. van der Meulen: It
oproer yn 'e skoalle fen Master Broor yn 1787, door hem
zelf genoemd: In klucht ef in stoarysk toanielstik, worde
12
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hier slechts pro memorie vermeld, daarentegen met veel
waardeering genoemd het krachtige Tsjerk Ages door Dr.
L. Wagenaar, voor het openluchttooneel te Heerenveen
bewerkt door F. G. Looijenga {Fnje Friesen, 1913).
Het muziekdrama is in het Friesch ook slechts schaarsch
vertegenwoordigd. Wel waren van den beginne en sedert
nog ettelijke jaren de spelen met zang niet van de lucht.
Een vaudeville-vorm heeft De keninginne f en it jier door
J. S. van der Steegh, door hem genoemd: Satire mei Sang.
Het werk van G. L. van der Zwaag Dochs torjuchte komd
is ook nog geen eigenlijk muziekdrama, al komen er veel
aria's en koren in voor. Muziekdramatische werken, d.w.z.
zulke waarvan de muziek niet alleen een integreerend deel
is, maar ook het lyrische en episch-dramatische voorbereidt, leidt en verwerkt, schreef, als men Keapman Oark,
operette yn 3 útkomsten, Muzyk fen Martin Schuil, en
misschien nog een enkel vertaald werk wat den tekst betreft,
niet meerekent, voor zoover ik weet alleen L. A. Dokkum.
Mij zijn daarvan de volgende bekend: In Ijeafde mei jaloerskens. Sjongspil yn ien bidriuw, dateerende van 1893.
De walsprelude van dit stuk werd door het Groninger
harmonie-orkest herhaaldelijk ten gehoore gebracht. Een
teleurstelling ten opzichte van een opvoering van het geheel te Leeuwarden, werkte, naar de schrijver-componist
mij meedeelde, remmend op zijn schepping, zoodat pas in
1910 kwam Nij libben, toaniehpil mei muzykliedingen yn
3 bidriuwen, dat in Maart 1911 voor de Krite Snits werd
opgevoerd. In den winter van 1912/13 volgde hierop:
De iennige ûtkomste, great sjongspil yn 3 bidriuwen. Dit
naar mijn inzien grootste en schoonste werk van den
componist, van hooge dramatische kracht, speelt in de
Middeleeuwen op Frieschen bodem en wel bij het Sneeker
Meer. Aanleiding tot het ontstaan er van waren de onderzoekingen van den auteur aangaande het zgn. Sneeker
oud-Kerkhof en de Gravinneweg, zoodat wij hier een
merkwaardig samengaan hebben van wetenschap en kunst.
Opvoering van dit werk zou zeker gewenscht zijn, maar
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stelt zeer hooge eischen aan uitvoerenden en decors. Een
„lyts sjongspil yn ien bidriuw", getiteld It Spylmansbern
dateert van 1913, het werd door Sneeker dilettanten in
datzelfde jaar opgevoerd — en met veel succes — te Sneek
en te Groningen. Eindelijk schreef de heer Dokkum in
1914 nog Dy't wachte wirdt, sjongspil yn 2 bidriuwen.
Al deze stukken (en bovendien ook verscheidene Nederlandsche van denzelfden auteur) bestaan jammer genoeg
slechts in handschrift; hier is het voornamelijk, dat de
kleine omvang van het Friesche taalgebied ongunstig
werkt.
Is het aantal Friesche tooneelstukken, geschreven in de
laatste 50 à 60 jaren, groot, talrijk zijn ook de vereenigingen die ze spelen en legio zijn de uitvoeringen gedurende de wintermaanden. Men behoeft de Friesche Nieuwsbladen slechts in te zien om daarvan een denkbeeld te
krijgen. Een tooneeluitvoering op een dorp is ook heden
ten dage nog een gebeurtenis van gewicht, waarover lang
te voren reeds gesproken wordt en lang wordt nagepraat.
Het openluchtspel te Heerenveen werd eenige keeren herhaald telkens voor een groote menigte van heinde en
ver samengestroomde toeschouwers. Aîs de herbergzaal
geen voldoende ruimte biedt, wordt de uitvoering wel
tweemaal gegeven, nl. eenmaal voor gehuwden en eenmaal
voor het „jongfolk". Soms houdt men een voorstelling
tegen verlaagden entreeprijs voor arbeiders. Bij de keuze
van dag en datum wordt vooral ook rekening gehouden
met de maan. Voor zeer velen is dit, zooaî niet de eenige,
dan toch de voornaamste uitgaansavond in den winteren
het succes daarvan kan eigenlijk alleen ernstig bedreigd
worden door het ijs! Wordt een der acteurs of actrices
ziek, of treedt eenige andere verhindering op, dan wordt
meermalen een kracht van elders geleend. De gewoonte
is een „voorstuk" en een „nastukje" te spelen; het „efternei dounsjen" is van algemeene bekendheid. Doorgaans
heerscht er een opgewekte en gezellige geest; wanklanken
worden zelden vernomen. Het publiek geeft zich geheel
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aan het spel over, evenals de spelers ook, en merkwaardig
is het, dat in weerwil van het amateursspel, de gebrekkige hulpmiddelen en de meermalen al te beperkte tooneelruimte, de illusie bij velen toch volkomen kan zijn.
Gaarne wordt in de pauzen of na afloop over sommige
figuren nagepraat: hun doen en laten, de waarheid in
hun redèneeringen, de meerdere of mindere gegrondheid
hunner stellingen, het schoone of minder schoone in hun
streven wordt door velen aan kritiek onderworpen of met
groote instemming gereleveerd. Applaus bij open doek is
uiterst zelden, kransen of bloemen worden niet aangeboden ; maar meermalen vraagt na afloop iemand uit het
publiek het woord om de uitvoerenden den dank der toeschouwers te brengen: is het dan, dat deze spreker op
gelukkige wijze het woord voert en vooral eenige trekjes
uit de opgevoerde stukken van toepassing weet te brengen,
dan kan hij zeker zijn van succes. Dan blijkt het, dat
de strekking wel zeer duidelijk is geworden en de moraal
wordt gewaardeerd, dat het redeneerachtige weinig afbreuk aan het genieten heeft gedaan, dat naast den trek
voor het nuttige, niet minder dien voor het ideale bij het
volk leeft. Het behoeft dan ook geen verwondering te
wekken, dat uit sommige stukken allerlei gezegden, rijmregels of sprekende namen in het volksgeheugen zijn blijven hangen.
Reeds werd gesproken over het groote aantal vereenigingen die het Friesche tooneel beoefenen. Op het platteland worden zeker weinig plaatsen gevonden waar er niet
een bestaat, zij het dan ook vaak een tijdelijke combinatie
voor één winter. De grootere Friesche plaatsen staan
volstrekt niet achter en dit is voor de ontwikkeling vaa
het Friesche tooneel van goede uitwerking geweest. Evenzoo de „Bûtenselskippen", waar geregeld en met animo
wordt gespeeld en waar meestal veel werk van de uitvoering wordt gemaakt. Een bijzondere vermelding moet
hier gemaakt worden van de vereeniging „It Frysk Toaniel" te Amsterdam, die zich onder leiding van den reeds-
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genoemden tooneelschrijver R. W. Canne met studie op
het spelen van Friesche stukken toelegt, geregeld repeteert,
en ook uitvoeringen naar buiten geeft, zoodat zij in de
Kerstweek van 1915 zelfs een kleine tournee ondernam en
in drie opeenvolgende avonden speelde te Sneek, Bolsward
en Franeker. De prestaties van het kleine gezelschapje
stonden toen, ondanks den korten oefentijd, reeds vrij
hoog, zijn werkzaamheid kan het Friesche tooneel zeker
ten goede komen. Overigens werd reeds gezegd, dat ook
in Friesland zeer goede „selskippen" worden aangetroffen.
Van voortreffelijke uitwerking zullen ongetwijfeld ook zijn
de „toanielfoardrachten" van IJ. C. Schuitmaker; wiedezen
eenmaal hoorde, zal dit onmiddellijk toestemmen. Het zijn
voornamelijk Schuitmaker en Canne die door hun stukken
en hun practischen tooneelarbeid den litterairen en den
^kunstsmaak der Friezen op een belangrijk hooger peil
hebben gebracht. Hun werk wordt heden ten dage dan
ook zeer veel opgevoerd.
De prijsvragen, uitgeschreven door het „Selskip for Fryske
tael en skriftenkennisse" en het „Ljouwerter Toanielselskip"
behoeven tegenwoordig niet meer herhaald te worden. In
de plaats daarvan zijn de tooneelwedstrijden gekomen, die
ook al weer hebben meegewerkt tot den bloei van het
Friesche tooneel, daar hierbij in den regel de beste stukken worden gekozen, waarvan natuurlijk veel werk wordt
gemaakt wat spel en regie aangaat, en ook, daar hierbij
door de jury kritiek wordt gegeven. Uit den aard der
zaak hebben deze wedstrijden, die scharen volk trekken,
meest in Friesland zelf plaats, toch werd in den winter
van 1906/1907 te Groningen „Priistoanielspyljen" gehouden,
waar vier gezelschappen uit Friesland, n.1. Wommels, Stiens,
Gorredijk en Ternaard, met eere in het krijt traden. Een
eigenaardige wedstrijd hield de „Boun fen Fryske selskippen bûten Fryslân", waarbij de mededingende vereenigingen in de plaats hunner vestiging zelf speelden en de
jury rondreisde.
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Aan het einde van het overzicht gekomen, dat ik mij tot
taak had gesteld, dien ik nog even een kort resumé van
het besprokene te geven. Het bleek, dat van een Friesch
tooneel, in den zin van tooneelspelen in de Friesche taal,
vóór 1860 nauwelijks sprake is* Maar tevens, dat te beginnen met dat jaar ongeveer zich een tooneelliteratuur
gaat ontwikkelen, en dat men tot zelfs op plaatsen waar
men het volstrekt niet zou verwachten, met ijver aan het
spelen gaat. Dat het Friesche tooneel een volkstooneel is,
waarvan het milieu, de personen, de intrigue, de conflicten,
nationaal zijn en waar de behandeling en de oplossing
die is van den gewonen Fries. Als nationaal verschijnsel
moet het tooneel dan ook zeer belangrijk worden geacht:
voortgekomen uit nationalen zin, heeft het dien niet weinig
gesterkt; het is daarin, dat de groote beteekenis van het
Friesche tooneel gelegen is. Al is de kunstwaarde meermalen afwezig of in andere gevallen gering, het geeft ons
daarvoor een juist en zuiver beeld van het geestes- en
gemoedsleven van het Friesche volk. Dat dit beeld niet
is de weerspiegeling van een grooten geest, dat het weinig
geniaals aan zich heeft, zal niemand verwonderen; het
moet niet met den maatstaf van den genialen kunstenaar
gemeten worden, maar met dien van een volk, van een
taalgemeenschap, van een samenleving met veel eigens.
Het is zeker van groot gewicht, dat het Friesche tooneel
blijvend samenhangt met het individueele en het volksleven. Het Friesche volk, dat als geheel beschouwd,
grootendeels staat buiten de Nederlandsche literatuur, dat
evenwel nog alléén in het Nederlandsen wordt onderwezen en zijn geestelijken vooruitgang tot nog toe van het
Nederlandsen alleen moest hebben, schiep zich zelf in de
laatste eeuw een volksliteratuur en in de tweede helft
daarvan een volkstooneel, welke bevrediging gaven aan
zijn gemoed. En het schoonste hierin is de stijgende lijn.
Want in weerwil van alle ongunstig werkende invloeden,
valt er een verblijdende vooruitgang waar te nemen, vooruitgang in kunstwaarde der werken en in de ontwikkeling
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van den smaak bij het publiek. Zoodat wij, indien wij
het begin en het eind van deze korte periode met elkander vergelijken, deze tegenstelling krijgen: in het begin
onder Dykstra en Van der Meulen is het tooneel weinig
meer dan een nieuwe vermakelijkheid vermengd met vrij
wat didactiek, later ook met romantiek, — aan het eind
is het, vooral door de werkzaamheid van Schuitmaker en
Canne, een aanleiding tot aesthetisch en emotioneel genieten. Dan plaatst het tooneel ons voor de werkelijkheid
en voert het den mensch op in zijn deugden en gebreken,
zijn goed en kwaad, zijn idealen en zijn heftig streven
naar de verwezenlijking daarvan. Dan is het in staat,
den toeschouwer aan zich zelf te ontdekken en zijn geestesen gemoedsleven op hooger peil te brengen, daar het ook
en voornamelijk het algemeen menschelijke te zien geeft
in zijn hoogste uiting.
Tot slot blijft mij nog de aangename taak over, in de
eerste plaats mijn dank te betuigen aan al degenen die
mij in dezen in een of ander opzicht van dienst zijn geweest. Zoo den heer S. van den Burg, notaris te Makkum,
die mij in den herfst van verleden jaar een kist met ver
over de tweehonderd tooneelstukken uit zijn belangrijke
Friesche bibliotheek in bruikleen zond, hetgeen mijn studie
aanzienlijk heeft vergemakkelijkt. Ook Dr. G. A. Wumkes
te Sneek, wiens uit de Leeuwarder Courant getrokken
Kroniek in de Vrije Fries mij kostelijke inlichtingen verschafte en die ook de goedheid had, mij het vervolg daarvan in handschrift ter inzage te geven. Verder hen die
mij mededeelingen gaven over allerlei kleine afzonderlijke
punten. En eindelijk verschillende bibliotheken, waaruit
ik werken en materiaal kon opdoen.
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NASCHRIFT.
De invoer van terra sigillata in Friesland.
Aan de mededeeling op b!z. 112, dat tot dusverre geen
enkele versierde scherf uit de provincie Friesland met
zekerheid aan eene Zuid-Gallische fabriek kan worden toegeschreven, moet worden toegevoegd, dat het Friesch
Museum thans wel een paar gladde scherven uit voormelde fabrieken bezit (nos. 43 en 44). Deze scherven zijn,
hoe gering ook, als historische dokumenten niet zonder
belang, omdat ze zeer nauwkeurig te dateeren zijn o. a.
door aanverwante vondsten uit de eerste periode (39—51
n. C.) der zoo meesterlijk door Ritterling onderzochte en
beschreven Romeinsche legerplaats te Hofheim in den
Taunus. Bij de meest karakteristieke der hier bedoelde
Zuid-Gallische scherven, afkomstig uit de Burmania-terp
te Ferwerd en uit de Dekema-terp te Cornjum, kan men
verder groepeeren het lampje uit Tolsum (n°. 2) en eenige
bronzen mantelspelden, uit verschillende terpen, waarvan
wij, afgezien van de reeds in mijn catalogus van het museum beschreven „Augenfibeln", hier speciaal vermelden
een eenig exemplaar van een niet vroege aucissa-mantelspeld uit de terp Foswerd bij Ferwerd en een speld met
scherp geknikten beugel (Hofheim typen Va en Ia) uit
de terp Fatum ten zuiden van Tzum. Deze geheele groep
draagt het kenmerk van het midden der eerste eeuw n . C ,
den tijd waarin Domitius Corbulo (47 n. C.) de Friezen
weer aan het Romeinsche gezag heeft onderworpen. Wij
laten hier de nadere beschrijving der Zuid-Gallische scherven volgen:
43 Randscherf van een kommetje, navolging van de in den tijd
van Augustus uit Italië geïmporteerde en te Haltern voorkomende soort, waarvan de terp te Bilgaard de hiervoren
onder n°. 10 besproken en afgebeelde fragmenten opleverde.
De kerfjes op den rand (Rädchenverzierung) ontbreken. In
de eerste periode van Hofheim komen eenige verwante stukken van dit latere type nog juist voor (Nassauer Annalen
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40, typus 5, S. 207). Ritterling zegt er van: „in der frühesten
Zeit scheinen die gallische Töpfer diese Tasse häufig hergestelt zu haben".
Randhoogte 2.2 cM., uit de Burmania-terp te Ferwerd, Inv.
101, 1406.
44' Fragment van een bakje met steilen rand en konisch naar
den voet zich versmallenden buik. De rand is door middel
van een radje met verticale groefjes versierd (Ritterling t. a.
p., typus 6). Deze soort komt te Hofheim voor in verschillend formaat, doch uitsluitend in de oudste periode (39—51
n. C.) hetgeen overeenstemt met de omstandigheden waarin
een dito bakje te Vetera Castra bij Xanthen gevonden werd
(Hagen, Bonner Jahrb. 1913, S. 419 n°. 5).
Randhoogte 2 cM. Uit de Dekema-terp bij Cornjum. Inv.
120, 293.
Twee gladde gebogen scherven met ribbel randje uit deze
zelfde terp (n°. 294) moeten van wege de fraaie spiegelende
glazuur en goede afwerking vrij zeker ook als Zuid-Gallisch
gedetermineerd worden. Verwant aan de nos. 10 en 42 is
ook nog een randscherfje met rad-ornament uit een andere
terp te Cornjum, n.1. waar de kerk op staat. Inv. 20, 215.
Mr. P. C. J. A. BOELES.
Verbetering: blz. 118, 2 voor Loesche lees Loeschcke.

Ten gevolge van een misverstand is het »naschrift" over terra
sigillata dat ik had willen laten vervallen hier opgenomen,
Bij nadere vergelijking met een bakje uit Nijmegen bleek n,l.
dat het als no. 44 beschreven fragment op grond van de bruinroode glazuur en eenigzins slordige afwerking niet met zekerheid aan eene Zuid-Gallische fabriek mag worden toegeschreven,
doch eerder is op te vatten als een product uit midden-Gallië
(Lezoux) uit omstreeks de eerste helft der tweede eeuw n. C.
Hoewel gelijk van vorm vertoonen de werkelijk Zuid-Gallische
bakjes een donkerder glazuur en betere afwerking, Vgl. Behn,
Römische Keramik, 1910, vorm 268 en nos, 578 en 675.
B.
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FRIESCHE BIBLIOGRAPHIE. 1915—1916.*)
door
R. VISSCHER:

I. Aîgemeene Werken, Geschiedenis, Oudheidkunde enz.
Aanwinsten der Provinciale Bibliotheek van Friesland, gedurende het jaar 1914. Leeuw. 1915. 8vo. 43 blz. — Idem, gedurende
1916. Leeuw. 1917. 8vo.
Adresboek, Nieuw Jaarlijksch, van de Gemeente Leeuwarden,
benevens het aangrenzend deel van Leeuwarderadeel (Schrans,
Verlengde Schrans, Huizum) met plattegrond der stad. Leeuw.
1915—1916. Jrg. 10 en 11. 8vo.
Almanak, Provinciale, van Friesland voor het jaar 1915. Gedeeltelijk bewerkt door N. L. Reuvecamp en N. Struiksma. Leeuw.
A. Bruis, 8vo. — Idem, voor het jaar 1916. Leeuw. A. Bruis, 8vo.
Apeldoorn, L. J. van, De kerkelijke goederen in Friesland.
Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795. Acad. proefschrift. Leeuw.
1915. 2 dln. gr. 8vo.
Berns, J. L., Het Rijks-archief in Friesland. (Verslagen omtrent
's Rijks Oude Archieven XXXVII, 1914, blz. 281—296 en XXXVIII,
1915, blz. 237—250).
Besuyen, K. P. W., De friesche electriciteitsvoorziening. (Gemeente, jrg. 9. (1916), blz. 877—878 en vv.).
Boekenoogen, G. J., De portretten van Menno Sirnonsz. Leid.
1916. Met portretten. (Doopsgez. Bijdragen, 1916, blz. 33—106).
Boeies, P. C. J. A., De Karolingische muntvondsten in Friesland. (Vrije Fries, XXIV, blz. 159—163). Met afb. in den tekst.
, Les trouvailles de monnaîes carolingiennes dans les
Pays-Bas, spécialement celles des trois provinces septentrionales.
(Jaarboek v. Munt- en Penningk. 1915). Met pltn. en afb. 8vo.
, Gids door de kunstverzameling Bisschop in het Friesch
Museum te Leeuwarden. Leeuw. 1915. Met afb. kl. 8vo.
, Over een onbekende Friesche munt van Albrecht van
Saksen en den oorsprong van het Friesche wapen. (Jaarboek v.
Munt- en Penningk. 1916).
*) Vervolg van De Vrije Fries XXIII, blz. 199—207.
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Boelès, P. C. J, A., De beschaving in het Merovingische tijdvak
(Bulletin v. d. Ned. Oudheidk. Bond, 1915, blz. 130—136 en 220).
—, Catalogus der tentoonstelling van kunstwerken ten bate
van het Koninkl. Nationaal Steuncomité 1914, in het gouvernementsgebouw te Leeuwarden, 5—8 Februari 1915. (Leeuw. 1915). 8vo.
Brusse, M. J., Yn 't eine-pike-lân. (Nieuwe Rotterd. Crt. 13,
20, 23, 27, 30 Juni en 12 Juli Ochtendblad; 21 Juni en 1 Juli
Avondblad, 1915).
Burger Jr. C. P., Johan Winkler f en het Oera-Linda boek.
(Het Boek, jrg. 5. 1916, blz. 134—140).
, Friesch» bibliografie en de voortgang van de beoefening van het Friesch. (Het Boek, 1916, blz. 20- 21).
Busé, H. J., Multatuli's Sneeker correspondentie, 1868-1869.
(Vrije Fries XXIV, blz. 88—142].
, Volkszonden en kerkelijke tucht in de 2de helft der He
eeuw. 'sGrav. 1914. (Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis, XI,
blz. 78-96).
Mededeelingen uit de Kerkeraadsboeken van Ijlst.
Catalogus der Buma-bibliotheek te Leeuwarden. Zesde vervolg. 1907—1912. Leeuw. 1915, 148 blz. Zevende vervolg. 1913.
Leeuw. 1914, 46 blz. Achtste vervolg. 1914. Leeuw. 1915, 29 blz.
Cuperas, S., Het leven in een Friesch predikantsgezin uit de
18e eeuw. (Vrije Fries XXIII, blz. 46-81). Leeuw. 1915.
, Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de
Republiek. Deel I: De predikant. Leeuw. 1916. 8vo. 249 blz.
Cuyck, Ä. van, Fokke Yntes Kingma in zijn betekenis voor
het onderwijs aan spraakgebrekkige en achterlike kinderen. (Tijdschrift voor Onderwijs aan achterlike kinderen, jrg. 8. 1916, blz.
1—7 en vv.).
Deeîken, J. H. C. Oude meubileerkunst op Ameland. („Oude
Kunst", November 1916,). Met afb. 4to. 8 blz.
Dorhout, U. G., Het Stedeke Sloten. Amst. (1916). („Het Huis,
Oud en Nieuw"), met 32 afb. 4to.
Dijkstra, Waling, Friesche spreekwoorden en gezegden, (laeitsjenoas). Leeuw. 1915. 8vo. (Vrije Fries XXIII, blz. 122—132).
, Sijtstra, O., Waling Dijkstra. (Eigen Haard, 1916. blz.
785—788).
, Onthulling van het monument te Leeuwarden (N. Rott.
Crt. 20 Sept. Avond- en 21 Sept. Ochtend- en Avondblad).
, Wumkes, G. A., Heilich Patryottisme. Wyingstaspraek
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halden op de Waling Dykstra-dei to Ljouwert, 20 Sept. 1916,
Ljouwert, 1916. 8vo.
Dijkstra, Waling, Wirklist fen 'e Waling Dykstra-dei op
Woansdei 20 Septimber to Ljouwert. Snits (1916). 8vo.
Eyck van Heslînga, H. van, De Friesche kerk. (Hervormd
Zondagsblad voor de provincie Friesland. Nos. 291—334). Leeuw.
1915. fol.
Fockema, R. A., Mr. Daam Fockema (1771 — 1885). Leeuw. 1915.
Met portret. (Vrije Fries, XXIII, blz. 82—121).
Fries, De Vrije, Tijdschrift, uitgegeven door het Friesch Genootschap. Deel XXIII. Leeuw. 1915. Met portr. en afb. 8vo. 245 blz.
Idem, deel XXIV. Leeuw. 1916. 8vo. 199 blz.
Hettema, F. Buitenrust, 't Friese Lied. (Groot Nederland, jrg.
14 (1916). I blz. 598—530).
, Preken in 't Fries. (Amst. Weekblad, 28 Maart 1915).
, De Friezendei in Utrecht, 5 April 1915. (Amst. Weekblad, 18 April 1915).
Hobma, J., Het Friesche réveil. (Stemmen voor Waarheid en
Vrede, jrg. 52, blz. 808-826 en vlg.).
Horsen, J., Menno Simons. His life, labors and teachings.
Scottdale, Pa., 1916. Met kaart, 324 blz. 8vo.
J a a r b o e k j e , Friesch, of almanak voor 1915, jrg. 89. Leeuw.
R. J. Schierbeek. — Idem, voor 1916, jrg. 90. Leeuw. R. J. Schierbeek. 12 mo.
Kalma, G., Franeker. (Buiten, jrg. 9. (1915), blz. 532—534 en
vv.). Met afb.
Kamerling, G., Een bezoek aan Friesland. Leeuw. 1916. Met
portr. en afb. 4to. 123 blz.
Kerkwijk, A. O. van, De Friesche muntmeester Willem van
Vierssen. (Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. III. 1916).
Kersken Hzn., H., Beschrijving van een Lemsteraakjacht met
hulpmotor. (Watersport, jrg. 5, 1916—1917, blz. 89—92). Met afb.
Kooîj, T. van der, Een stuk zeventiende-eeuwsche pedagogiek:
het reglement van het weeshuis te Hindeloopen. (Paedag. tijdschrft
voor Christelijk Onderwijs, jrg. 8. 1915—1916, blz. 126-139).
Kunst, J., Terschellinger volksleven. Gebruiken, feesten, liederen. Uithuizen, 1915. Met afb. en muziekbijlagen. 8vo.
Leeszaal en Bibliotheek te Leeuwarden. Maandblad. Leeuw.
1916. 1 jrg. (no. 1 verscheen in October 1916).
Leusen, H. J. van, Ruilverkaveling op Ameland. (Tijdschrift
/v. de Nederl. Heidemaatschappij, jrg. 28. 1916, blz. 289—299).
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Ligtenberg, R., Grafzerken der XVIe eeuw in Friesland. Leeuw.
1915. Met platen. (Vrije Fries XXIII, blz. 156—198).
, Romaansche grafzerken. (Bulletin v. d. Nederl. Oudheidk..
Bond, 1915, 8e jrg. blz. 12—32). Met afb.
, Romaansche doopvonten in Nederland. (Aldaar, 8e jrg:
blz. 154-190 en 236-252). Met afb.
Hierin worden ook de grafzerken en doopvonten in het Friesch
Museum behandeld.
Martin, H.. Een belangrijke vondst. („Oude Kunst" 1917,,
no. 3). Met afb.
De kloostervondst op de plek van het voormalige Nijeklooster,
te Scharnegoutum.
Meulen, van der, De Pendopo. (Nederl.-Indisch huis, Oud en.
nieuw, jrg. 2. 1915—1916, blz. 75—81). Met afb.
(De Indische verzameling te Bergum).
Nieuwenhuis Nijegaard, J. D. Dotneîa, Het 4e eeuwfeest der
friesch-nederlandsche nederzetting op het eiland Amager in Denemarken. (Tijdspiegel, jrg. 73. 1916, blz. 33—42).
Nijdam, B., Het Nieuwe Huis, 1876—1916. Gedachtenisrede,
uitgesproken bij gelegenheid van de herdenking der inwijding van.
de Vermaning der Doopsgezinde Gemeente te Veenwouden op
22 April 1865. Bergum, 1916. Met afb. 8vo.
Nijland, M. C, Oude klokken te Sneek. (Bulletin v. d. Nederl.
Oudheidk. Bond, jrg. 9, 1916, blz. 217—221).
Oever, K. van den, Het Friesche landschap. (Het Centrum,
19 April 1915). Utrecht, fol.
Overvoorde, J. C, De collectie Bisschop in het Friesch Museum.
(Bulletin v. d. Nederl. Oudheidk. Bond, jrg. 8, blz. 66—68). 1915.,
Met afb.
Paarden-Stamboek. Het, Stamboek over de provincie Friesland. Leeuw. 1915 en 1916. Afl. 37 en 38. 8vo.
Priester, E., Beknopte geschiedenis van Wijmbritseradeels cum.
annexis contributie zeedijken, met naamlijst der zeedijksofficierenj
naar het archief bewerkt. Sneek, 1915. Met 3platen. 8vo.
Rapport over de dichtvisscherijen in Friesland en de belemmering van de scheepvaart en de afstrooming. Uitgave van de
Hoofdafdeeling „Zoetwatervisscherij" der Nederl. Heidemaatschappij
te Arnhem. 1916. 8vo.
Rauwer da, A., Onderzoek van een aantal monsters hooi uit
de Friesche graslanden. (Officieel Orgaart v. d.. Ned. Zuivelbond/
jrg. 10. 1915, blz. 782—786 en v.v.).
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Rundvee-Stamboek, Het Friesch, Leeuw. 1915 en 1916, afl.
41 en 42. Met platen, 8vo. — Hulpstamboek. Leeuw. 1915 en 1916,
afl. 31 en 32. Met platen, 8vo. — Verzamelboek van het stamboekvee en de afstammelingen, 1914 en 1915. Leeuw. 1915 en
1916. 8vo.
Schotman, E., Het Friesche geslacht Acker. (Navorscher, jrg.
64, 1915, blz. 384—391 en jrg. ,65, 1916, blz. 217-220).
Steenhuis, J. F., Bijdrage tot de kennis van den diluvialen
ondergrond van Drenthe en Friesiand. 's Grav. 1916, 8vo.
Uiikema, K., Het Friesche Boerenhuis. Onderzoek naar het
ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland. Uitgeg.
door het Friesch Genootschap. Leeuwarden, 1916. — Tekst met
afb. 87 blz. Platenatlas van 69 platen. 35 blz. 8vo.
, De greidboerderij in Friesland. (Centraalblad voor bouwbedrijven, jrg. 7 (1915-1916), nos. 9-12). Met afb.
- - - , Van Blom, D., Uilkema, Het Friesche Boerenhuis. („De
Gids", 1916, no. 11).
, Buitenrust Hettema, F., Over het Friesche Boerenhuis. Naar aanleiding van K. Uilkema, Het Friesche Boerenhuis.
(„De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland" van 18 Nov. 1916).
. Tolman» R., Het Friesche Boerenhuis, door K. Uilkema.
(De „Guiden Winckel" van 15 Juli 1916, jrg, 15, no. 7).
Veen, J. S. van, Een brief van Boëtius Epo. (Vrije Fries, XXIII,
blz. 219-221).
Veenstra, G. J., Het Popta-of Struivingspoortje te Leeuwarden(Bouwwereld, jrg. 15, 1916). Met afb.
, De Schierstins te Veenwouden. (Bouwwereld, jrg. 15,
blz. 19—20). Met afb.
Velde, J. H. van de, De ontwikkeling van het toezicht op maten
en gewichten in Friesland. Leeuw. 1916, 8vo. 16 blz.
Verslag van den toestand der Provincie Friesland over 1914
aan de Staten van dat gewest gedaan door de Gedeputeerde
Staten, in de zomerzitting van 1915. Leeuw. 1915, 8vo.
, Over 1915, in de zomerzitting van 1914. Leeuw. 1916, 8vo.
Vos, K., Wybrandt Jansz. van Hartwerd. 's Grav. 1915. (Nederl.
Archief voor Kerkgeschiedenis. N. S. deel XII, blz. 202-205).
, De Avondmaalsbediening bij de Doopsgezinden, 's Grav.
1916. (Aldaar, blz. 258—27i).
; De copia der Outsten en dooplijsten van de Harde
Vriezen uit de 16e en 17e eeuw, (Aldaar, deel XI, bîz. 342—350).
Waterschapsbelangen, Maandblad, gewijd aan het water-

Wumkes.nl

189
schapswezen in Friesland. Redact. R. Pollema, Ie en 2e jrg. 1—3,
Oct. 1915—Dec. 1916. Sneek, 1915 en 1916, 8vo.
Wet van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde, vastgesteld in de Algemeene Vergadering van 25 Maart
1916. Leeuw. 1916. 8vo, 11 blz.
Wurnkes, G. A, Friesche Kalender-Kroniek over de jaren
1798—1808. (Vrije Fries, XXIII, blz. 1—45) en over 1785—1797.
(Vrije Fries, XXIV, blz. 1—87).
; Mozes Dea. Preek halden to Tsjum, 3 Jan. !915. Snits,
1915, 8vo.
—, Paulus to Rome. Preek halden to Dearsum, 1 Augustus
1915. Snits, 1915. 8vo.
, It ljocht fen 'e Wrâld. Preek halden to Ljouwert. Snits)
Warkum en Gaest yn Jan. 1916. Ljouwert, 1916. 8vo.
, Mr. W. J. van Weideren baron Rengers. (Eigen Haard,
18 Maart 1916, no 12). Atnsb 1916. Met portret.
, 's Hof s Sententie-boeken als bron voor de geschiedenis
van Friesland. (Vrije Fries, XXIII, blz. 140—155).
, Fragmenten uit het dagverhaal van een Frieschen vrijwilliger in de nadagen van Waterloo. (Vrije Fries, XXIII, blz.
213—219).
, Een mysticus in de Friesche veenen. (Vrije Fries, XXIV,
blz. 143—158).
, Van stins tot openbare leeszaal. (Maandblad voor Bibliotheekwezen, jrg. 3 (1915), b!z 34—39). •
Openbare Leeszaal te Sneek.
, Dienst der verzoening. Vervolg op het Sneeker adres
aan de Synode. Sneek, 1915. 8vo.
, De logjende hagebeam. Taspraek halden op'e Friezendei to Snits, 26 Juli 1916. Snits, 1916. 8vo.
, Tajefte op Jentsze Sytema. (Yn ûs Eigen Tael, 1915,
blz. 27 en vv).
, Ut 'e pompieren fen prefester E. Wassenberg (Aldaar,
1915, blz. 78 en vv. en 225 en v.v.
, Rinze Zylstra. (Aldaar, 1916, blz. 55 en v.v.)
, Oan 'e Neitins fen Johan Winkler. (Aldaar, 1916, blz.
98 en v.v.).
, Ut 'e striid om it eigene. (Aldaar, 1916, blz. 162 en v.v.).
Zie ook op Waling Dykstra.
Zee, Sj. de, By de Fryske soldaten yn de mobilisaesje 1914—'15.
Buitenpost (1915). Met afb. 8vo.
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Zee, Sj. de, Printsjes út it soldatelibben. Ljouwert, 1916. 4to„
Zeper, S. A. Waller, Overeenkomst uit de XVe eeuw betreft
fende het onderhoud van een krankzinnige in Haskerconvent»
(Vrije Fries, XXIII, blz. 208-212).
, Eslawald. (Vrije Fries, XXIV, blz. 164—166).

II. Taal en Letteren.
Akkerman, O. S., For elk hvvet. Samling fen foardrachten
en fersen. Aldeboarn, 1915. 8vo. 3e printinge.
, It nije foardrachteboek. Nije foardrachten en fersen.
Earnest en koartswyl. Aldeboarn (1915). 8vo.
, Swier to rissen. Taspraek halden op 'e Friezendei to
Snits, 26 Juli 1916. Snits, 1916. 8vo.
Burg, S. van der, Twa Fryske Sêgen. Grou, 1915. 8vo.
Canne, R. W., Dêr wier ris. Oarspronkelik toanielstik yn
fjouwer bidriuwen. Ljouwert, 1916. 8vo.
Cannegieter Dzn., H. G., Onze hedendaagsche Friesche schrijvers (Algetn. Handelsblad, 28 Nov. 1914—2 Jan. 1916). Amsfc.
9 stkn. fol.
Doctor Schepers. Het Frieseh als taal des geloofs. It Christlik Selskip. De Roomsch Katholieken en de Friesche taaibeweging. In Frysk famke. (S. Kloosterman). Friesche schoolmeesters.
De Jongfriesche beweging, Onderwijs in het Frieseh. Het Frieseh
in het Buitenland.

Foardrager, De Fryske, Ljouwert, 1916. 8vo.
1°. Veenstra, O., Ljeave Syts. Sangfoardracht for 1 persoan.
2°.
, Raer folk. Sangfoardracht for 1 persoan.
3°' Hager, H., De âlde flear ef to let. Foardracht for 1 persoan.
4°.
, Gjin mâlder gûd as minsken. Spektakelstibje yn 1
útkomste troch in unbipaeld tal manljue en frouljue.
5°. Stienstra, K. Fetsje goedkeap. Foardracht mei sang for
ien persoan.

Forjit my net. Utjefte fen it selskip for Fryske Tael- en
Skriftenkennisse. Grou, 1915. Meibeiblêd: Selskips-meidielingen,
1915 en 1916. 8vo. (Zie „Fryslân").
Frisia. Moanneskrift fen de Jongfryske Mienskip. Under redaksje fen D. Kalma en A. de Vries. Snits, 1917, 8vo.
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Fryslân. Algemien Frysk wykblêd. Utjown fen it Selskip for
Fryske Tael- en Skriftenkennisse en it Boun îen Fryske Selskippen bûten Fryslân. Redaksje: O. H. Sytstra, R. W. Canne,
J. J. Hof. Snits, 1916, Ie jrg. 4to.
Dit weekblad heeft het maandblad „Forjit my net" vervangen.
Hager, H., As heit wêr thús komt. Toanielstikje yn ien bidriuw. Ljouwert, 1916. kl. 8vo.
Hânfol Ieren, In, Bydragen en foardrachten fen forskate skriuwers en dichters út earder en letter tiid, byenoar socht fen
Sj. de Zee en J. van der Pol. Dokkum, 1916. 8vo.
Heinertz, N. O., Friesisches, in Indogermanische Forschungen.
(Zeitschrift für Indogermanische Sprach- und Altertumskunde,
XXXV, 1915, blz. 304 en v.v.).
Huismans, S., Wachter, ho let is it yn 'e nacht? Tiidpreek.
Snits, (1915). 8vo.
, Preekjen yn eigen tael. Taspraek halden op'e Friezendei to Snits, 26 Jtily 1916. Snits, 1916. 8vo.
Hylkema, B. S., Simen de profeet. Oarspronkelik blyspil yn
trye útkomsten. Frentsjer (1916). 8vo.
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Acht en tachtigste Verslag
van den toestand en de handelingen van het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden,
over het jaar 1915/1916.
. ^Uitgebracht in de Algemeene Vergadering dan 3 November 1916)..

Geachte Toehoorders!
Bij den terugblik over het afgeloopen Genootschapsjaar
rijst het beeld van onzen vorigen, hooggeschatten voorzitter Mr. W. J. van Weideren baron Rengers voor ons
op en wijden wij aan hem onze eerste gedachte vol dankbare waardeering. Reeds in October 1915 gaf de heer
Rengers te kennen, dat zijne krachten hem niet meer toelieten het presidium te vervullen en eenige maanden daarna
kwam de tijding van zijn overlijden. In hem verloor het
Genootschap een man, die vol toewijding zijne belangen
heeft behartigd; een man van ruimen blik, die door den
invloed van zijn hoogstaand karakter en zijn rustige,.
kalme persoonlijkheid, door zijn tact en wèl overwogen
woord menige moeilijkheid voor onze Vereeniging uit den
weg heeft geruimd. In de bestuursvergaderingen wist hij
zijne mede-bestuursleden door zijn overwicht en groote
welwillendheid steeds samen te brengen en aan zich te
verbinden; zelfs in de laatste maanden zijns levens, toen
zijne krachten reeds sterk waren afgenomen, toonde hij
hun nog zijne groote belangstelling door van ieder persoonlijk afscheid te nemen. Mild was hij in hooge mate;
hoe dikwijls is het niet voorgekomen, dat de heer Rengers,
wanneer het Genootschap gaarne een aankoop wenschte
te doen en daarvoor geen geld beschikbaar had, juist
iemand had ontmoet, die onbekend wenschte te blijven en
die de ontbrekende som aanvulde. Waarlijk, het Genoot-
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schap heeft groote verplichting aan hem en zijn aandenken
zal in dankbare herinnering bewaard blijven.
In plaats van den heer Rengers werd de vice-voorzitter
mr. R. A. Fockema tot president van het Genootschap
gekozen en aanvaardde deze functie. In de ontstane vacature is voorzien door de benoeming van dr. S. A. Waller
Zeper, die zich later bereid verklaarde de zorg voor de
bibliotheek, en wel bijzonder voor de handschriften, op
zich te nemen.
Nog eene andere wijziging had in het Bestuur plaats,
' waarvan een zeer belangrijke verandering voor het Friesch
Museum het gevolg is geweest: de heer Mr. Boeles trad
af als conservator van het museum, wegens toeneming
zijner werkzaamheden. Ofschoon het ons mede-bestuurslid, hier tegenwoordig, niet aangenaam kan zijn, wanneer
men in het openbaar hulde brengt aan zijne verdiensten,
kan ik toch niet nalaten te wijzen op den grooten ijver
en de warme belangstelling, waarmee hij zijn taak heeft
vervuld; door zijne kennis en smaak heeft hij het peil van
het museum in de jaren van zijn conservatorschap verhoogd; en het is mede aan zijne goede zorgen te danken,
dat het Friesch Museum thans geldt voor het belangrijkste
provinciale museum in den lande. Ofschoon de vermeerdering van zijne bezigheden hem verhindert de directie
van het museum voortaan op zich te nemen, wil hij zijn
vrijen tijd blijven wijden aan die afdeelingen, welke meer
in het bijzonder tot zijn studiegebied behooren : de archaeologische afdeeling, het munt- en penningkabinet en de
landbouw-afdeeling.
Bij zijn aftreden stond het Bestuur voor de vraag, of
het een nieuwen conservator uit zijn midden zou benoemen,
dan of het thans zou overgaan tot de creatie van het ambt
van een directeur van het museum. Daar het Van Eysingafonds, dat gelegateerd en aanvaard werd met het doel om
mettertijd uit de revenuen een directeur te kunnen bezoldigen, thans tot eene voldoende hoogte is aangegroeid en
het beheer van het zich steeds uitbreidend museum nood-
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zakelijk alle krachten van een deskundige vereischt, besloot
het Bestuur over te gaan tot de benoeming van een directeur en vond dien in den heer H. Martin, die in Juni 1916
in functie is getreden. Tengevolge van deze verandering
heeft er eene wetswijziging plaats gehad, die overeenkomstig de bestuursvoorstellen in de openbare ledenvergadering van 25 Maart 1916 is vastgesteld.
Het Bestuur is thans samengesteld als volgt:
Mr. R. A. Fockema, voorzitter.
Mr. W. A. van Sloterdijck, conservator der moderne
schilderijen.
De heer H. Beucker Andreae, penningmeester.
Mr. P. C. J. A. Boeles, conservator der bovengenoemde
afdeelingen.
Dr. G. A. Wumkes.
Mr. W. B. Buma.
Dr. S. A. Waller Zeper, bibliothecaris, tevens conservator
der handschriften.
Mejuffrouw R. Visscher, secretaresse,
terwijl in de vacature C. Broekema thans zal worden voorzien. Dezer dagen berichtte de heer Broekema ons n.1.
tot ons groot leedwezen, dat hij uit ons Bestuur moest
treden, omdat zijne functiën hem naar den Haag riepen.
Wij zien hem zeer ongaarne vertrekken. Hij — onze landbouwspecialiteit — kon slechts weinige uren van zijn overbezetten tijd voor het museum afstaan, doch hij woekerde
met die oogenblikken en bereidde met den heer Boeles
onze landbouwafdeeling voor. Aan hem danken wij het,
dat menig werktuig, dat thans bij de verandering in het
boerenbedrijf in onbruik geraakt, in het museum kan worden
ten toon gesteld. Op zijn gebied zal de heer Broekema
moeilijk in ons Bestuur te vervangen zijn. Hem dankend
voor hetgeen hij voor het Genootschap heeft verricht, roepen
wij hem een vriendelijk „vaarwel" toe.
Wat de gedrukte werken der bibliotheek en de prentverzameling van het Genootschap aangaat, daarvoor is de
zorg opgedragen aan den directeur van het Museum. Nog
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dient hier te worden vermeld, dat de heer A. B. Mengel van
Koetsveld van Ankeren het Bestuur gedurende een paar
maanden ter zijde heeft gestaan met bibliotheekarbeid,
welken hij, wegens vertrek naar elders, moest neerleggen.
Ook dit jaar gaven verschillende personen door schenking en erflating blijk van hunne belangstelling in het Genootschap en in zijn museum. Daar deze aanwinsten bij
de betreffende afdeelingen zullen worden behandeld, treed
ik hierover niet in nadere bijzonderheden. Eveneens ga
ik stilzwijgend het moment voorbij, waarop de aandacht
van allen, die de quaestie van het Oera-Linda-Bok hebben
gevolgd, op het Genootschap was gevestigd: ik bedoel de
opening van het vermaarde kistje van wijlen den heer
Johan Winkler, waarvan de inhoud nader zal worden
omschreven in de Vrije Fries.
Voordat ik overga tot de mededeeling van de verrichtingen van het Genootschap in het afgeloopen jaar, wil ik
het bezoek in herinnering brengen, dat Z. K. H. Prins
Hendrik der Nederlanden op 31 Mei 1.1. aan het museum
bracht en dat vnl. de vier nieuwe Bisschop-kamers gold.
Zijne Hoogheid toonde zich zeer ingenomen met deze
waardevolle collectie en sprak het voornemen uit zijn bezoek spoedig te zullen herhalen.
Op Vrijdag, 3 November 1915 werd in het museumgebouw
de jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden onder het
voorzitterschap van Mr. R. A. Fockerna. De heer Mr.
J. M. van Hettinga Tromp bracht mede namens dr. W. Poort
verslag uit over de rekening van den penningmeester. Met
dankzegging voor zijn nauwgezet beheer werd de thesaurier,
de heer H. Beucker Andreae, gedechargeerd. De begrooting voor het volgend jaar werd toegelicht en goedgekeurd.
Hierop had de verkiezing van vier bestuursleden plaats;
de drie aftredende bestuursleden, de heeren Mr. R. A.
Fockema, H. Beucker Andreae en dr. S. A. Waller Zeper
werden herkozen en namen hunne herbenoeming aan. In
de vacature, ontstaan door het vertrek van den heer C.
Broekema, werd de heer N. Ottema benoemd.
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Na afloop der huishoudelijke werkzaamheden gaf de
Voorzitter het woord aan Mr. P. C. J. A. Boeles voor eene
mededeeling over den oorsprong van het tegenwoordige
Friesche wapen, in verband met een onbeschreven munt
van hertog Albrecht van Saksen. De spreker toonde deze
munt, welke onlangs voor het Friesch penningkabinet werd
aangekocht en herinnerde daarbij aan het „Verslag aangaande een onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de
geschiedenis der Nederlanden", door prof. dr. Blok in 1887
uitgebracht, waaruit blijkt dat de Roomsch-Koning Maximiliaan op 19 Aug. 1499 aan Hertog Albrecht vergunde
het Friesche wapen te voeren. Dit wordt daar beschreven
als zijnde een blauw schild, waarin twee loopende gouden
leeuwen, met opgeheven staarten boven elkaar geplaatst
zijn, terwijl boven en onder de leeuwen gouden blokjes
zijn aangebracht.
In den loop van dezen winter werden er drie avondbijeenkomsten gehouden. Op voorstel van den heer A.
Engelsman, lid van het Genootschap, werd een proef genomen om leerlingen der hoogste klassen van gymnasium,
H. B. S. en andere inrichtingen van onderwijs den toegang tot deze lezingen te vergemakkelijken.
Als eerste spreker trad prof. dr. Vogelsang uit Utrecht
op, met het onderwerp: Pieter de Hoogh en Johannes
Vermeer van Delft. In de inleiding zijner rede, welke
door lichtbeelden werd verduidelijkt, gaf hij een kort overzicht van de wijze, waarop de Hollandsche schilders in
de 15de en 16de eeuw het binnenhuis op het doek brachten; daarna deelde hij het weinige mede, dat van het
leven van deze beide beroemde Hollandsche meesters bekend is en wees eindelijk op de overeenkomst en het
onderscheid van hun werk: voor de Hoogh zijn zijne
interieurs vol gloed en warmte hoofdzaak, terwijl de figuren daaraan ondergeschikt blijven, terwijl Vermeer zijne
stille, rustige binnenhuizen, met koel licht, als omlijsting
laat dienen voor de figuren, die op den voorgrond treden.
De tweede lezing werd gehouden door prof. dr. L. Knap-
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pert uit Leiden, die den kerkelijken strijd behandelde,
welken de hervormde predikant J. C. Wiersma in het
midden der 18de eeuw tegen de verlichte denkbeelden van
den doopsgezinden predikant J. Stinstra van Harlingen
voerde. Naar U weet, bevat de Vrije Fries van het vorige
jaar een alleraardigste schets van ds. Cuperus, getiteld:
„Het leven van een Friesch predikantsgezin uit de 18de
eeuw"; naar aanleiding van een drietal handschriften, nagelaten door ds. J. C. Wiersma, die van 1738—1792 als
predikant te Jelsum stond. Twee daarvan bevatten huishoudelijke aanteekeningen; het derde houdt het verhaal
in van Wiersma's optreden in de Synode van Bolsward
van 1741 en zijne daaruit voortgevloeide verwikkeling met
de Gedeputeerde Staten van Friesland, waarin ook de
stadhouder prins Willem IV werd betrokken. Aan de hand
van dit laatste manuscript schetste prof. Knappert den
toen gevoerden strijd tusschen behoud en verlichting, die
met Stinstra's veroordeeling eindigde, — en liet daarbij
uitkomen, hoe gemoedelijk en huiselijk het in die dagen
tusschen de Hooge Overheid en den eenvoudigen predikant toeging.
Op den derden avond gaf de heer P. Sipma uit Sneek
een overzicht over het Friesche tooneel, waarvan op dit
oogenblik nog geene geschiedenis bestaat. Hij deelde
mede, dat er vóór 1600 geen spoor van een wereldlijk of
geestelijk tooneel in Friesland te vinden is; daarna zijn
er sporadisch tooneelvoorstellingen gegeven, o. m. door
Jan Starter's rederijkerskamer „Och, mogt het rijzen!" —
doch telkens werden deze, op aandrang der predikanten,
verboden. Eerst aan het einde der 18de eeuw komt de
tooneelspeelkunst in Friesland op, onder den invloed der
staatkundige gebeurtenissen, en dan ook treft men enkele
in het Friesch geschreven tooneelstukken aan. In de I9 de
eeuw komt de Friesche letterkunde tot grooten bloei. Wat
vóór 1860 voor het tooneel werd geschreven, is meestal
niet ter opvoering, maar tot lectuur bestemd geweest;
daarna, wanneer de weg door de Fryske winterjoune-
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nochten gebaand is, rijzen de Toanielselskippen als uit
den grond op en tallooze tooneelstukken worden voor hen
geschreven. Bij de voortbrengselen dezer volkskunst zal
ik hier niet blijven stilstaan, daar de spreker beloofde
zijne studie in de Vrije Fries te zullen publiceeren, zoodat
zij U eerlang in druk zal worden aangeboden.
Het Friesch Genootschap gaf dit jaar het XXIVste deeî
van de Vrije Fries uit, waarin het 87ste verslag van zijne
handelingen is opgenomen. Tot dit deel behoort de afzonderlijk verschenen bijdrage van den heer K. Uilkema,
over het Friesche Boerenhuis, met bijbehoorenden platenatlas. De schrijver geeft daarin een geheel nieuwen kijk
op den ontwikkelingsgang van het Friesche boerenhuis
in de bouw- en in de greidestreek en komt tot resultaten,
welke aanmerkelijk verschillen van die, welke prof. Gallee
in het „Boerenhuis in Nederland" bereikte. De kennis
der oude boerderijen is een belangrijke factor voor de
vaststelling der stamgrenzen, daar elk volk zijn eigen
huizentype bezit, waaraan het buitengewoon gehecht is.
Nu echter de zuivelfabrieken zulk eene ingrijpende verandering in het boerenbedrijf hebben gebracht en destallen langzamerhand ook worden gewijzigd, doet de invloed
van den modernen tijd zich reeds sterk in den bouwtrant
gevoelen en verdwijnt het oude type der boerderijen. Zoo
bestaat er van de door den heer Uilkema weder ontdekte
oud-Friesche greidboerderij nog slechts één exemplaar.
De omvangrijke arbeid, die aan Uilkema's boekje ten
grondslag ligt, moet thans derhalve dubbel worden gewaardeerd. De uitgave zou door hare onmisbare afbeeldingen die tot bewijs-materiaal dienen, te zwaar op het
budget van het Genootschap hebben gedrukt, indien de
heer Broekema daarvoor niet eene subsidie had weten te
verwerven van den Directeur-Generaal van den Landbouw.
In het prentenkabinet is op den dag der onthulling van
den gedenksteen van Waling Dijkstra eene tentoonstelling
geopend van werken en handschriften van Waling-Om.
In het geheel werd het museum in het Genootschapsjaar,
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loopende van 1 Juli 1915 tot 30 Juni 1916, bezocht door:
7366 betalende en
+ 950 niet betalende personen;
totaal ± 8316 bezoekers.
Dit cijfer steekt bij dat van het vorige jaar (+ 5724 bezoekers) zoo gunstig af, omdat, waar het uitbreken van
den oorlog het bezoek aan het Friesch museum in Augustus
en September 1914 zeer drukte, thans de voortduring van
den krijg vele landgenooten noodzaakt hunne zomervacantie
binnenslands door te brengen, wat ook aan Friesland ten
goede is gekomen.
Op 1 November 1916 bedroeg het aantal:
Gewone leden
576.
Buitengewone leden 34.
Eereleden
1.
Donatrices
7.
Te zamen 618 leden.
In den loop van dit jaar verloor het Genootschap een
zijner eereleden: Mr. W. J. van Weideren baron Rengers.
Van de buitengewone leden stierven: Jhr. Mr. Victorde
Stuers, Johan Winkler en Dr. Tergast van Embden; —
van de gewone leden bedankten er 28 en ontvielen er 10
door den dood.*)
Wat de fmantiën van het Genootschap betreft, beliepen
de ontvangsten dit jaar
ƒ 16017.605
de uitgaven
- 16706.47
zoodat er op den gewonen dienst een nadeelig
slot is van
• • f 688.8Ô5
Het fonds voor Buitengewone Herstellingen en Amortisatie bedraagt /2717.355, en het Van Eysingafonds ƒ 31265.22.
R. VISSCHER,
Secretaresse.
') In de Algemeene Vergadering van 3 November 1916 zijn er
101 nieuwe leden toegetreden, zoodat het aantal gewone leden
thans 677 bedraagt.
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Verslag van den Conservator van het Friesch Museum
over het jaar 1916.

Met den 5 Juni 1916, het in functie treden van den
heer H. Martin, is de ondergeteekende tot het museum in
andere verhouding komen te staan, hoewel hij conservator
is gebleven. Dit conservatorschap, uitgeoefend sedert het
vertrek van Dr. T. J. de Boer in het jaar 1897, omvatte
tot dusverre het dagelijksche beheer van het geheele museum, met uitzondering van enkele afdeelingen, o. a. het
indertijd door den heer Wigersma zoo uitnemend beheerde
munt- en penningkabinet, dat later ook voor rekening van
ondergeteekende kwam; terwijl Mr. W. A. van Sloterdijck
de moderne schilderijen verzorgde en ook de porseleinafdeeling min of meer tot diens ressort gerekend werd.
Tot 1 Januari 1914 was ondergeteekende bovendien bibliothecaris.
Slechts wie met dergelijk werk bekend is kan begrijpen,
wat het in heeft, verplicht te zijn om alle deelen van het
uitgestrekte veld van studie, waarmede de voormelde afdeelingen verband houden, af en toe te moeten betreden
en zich ten dien aanzien, althans eenigermate op de hoogte
stellen, belangstellenden en speciale onderzoekers bij hunne
aanvragen en nasporingen te helpen, te zorgen dat die
afdeelingen op peil blijven, en dat alles met beperkten
tijd en zeer beperkte hulp.
Dit universeele, dit alles, ten aanzien van één enkele
provincie, omvattende karakter van een provinciaal museum heeft echter ook zijn groote bekoring, omdat het de
dingen van het verleden in hun juiste verband leert begrijpen. Op den duur komt echter de neiging tot meerdere
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concentratie, de wensch ook om het ervarene samen te
vatten en vast te leggen.
In het begin van het jaar 1916 heeft ondergeteekende
aan het bestuur medegedeeld, dat hij van zijn taak, in den
voorschreven omvang, wenschte ontheven te worden om
zich — voortaan buiten bezwaar van de kas — te kunnen
bepalen tot enkele afdeelingen, terwijl dan het overige
beheer aan eenen directeur zoude kunnen worden opgedragen. Het bestuur heeft zich hiermede vereenigd en
tot directeur van het museum benoemd den heer H. Martin
te Leeuwarden, terwijl ondergeteekende als zijn ressort
heeft behouden:
1°. De archaeologische afdeelingen, waartoe dan in het
bizonder de vondsten uit de terpen behooren.
2°. Het munt- en penningkabinet.
3°. De zorg voor de in wording zijnde boerenafdeeling,
die is opgedragen aan den ondergeteekende en aan den
heer Martin te zamen.
Het dagelijksche beheer van het museum wordt door
den directeur en door den conservator, elk voor zijn ressort, voortaan uitgeoefend onder toezicht van de museumcommissie; waarvan ondergeteekende voorzitter en de
directeur ambtshalve secretaris is. Op deze wijze kan
ondergeteekende voeling blijven houden met de vroeger
door hem beheerde afdeelingen, die nog steeds zijne volle
belangstelling hebben.
**
*
Wat de archaeologische afdeeling betreft, zal ik ditmaal
niet een overzicht geven van de meest belangrijke aanwinsten, doch een oogenblik belangstelling vragen voor
een feit van algemeenen aard, dat met de belangen van
onze afdeeling ten nauwste verband houdt. In het voorjaar van 1916 is er n.1. opgericht eene Vereeniging voor
terpenondersoek, die zich ten doel stelt de wetenschappelijke afgraving van terpen in de provinciën Friesland en
Groningen en wat daarmede samenhangt. Deze vereeniging heeft zooals reeds uit het doel blijkt een Friesch-
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Groningsen karakter en de Friezen hebben dan ook een
belangrijk aantal der bestuurszetels bezet. Twee leden en
één oud-lid van ons bestuur, de heeren Fockema, Broekema
en ondergeteekende en voorts de heer Th. van Weideren
baron Rengers te Oenkerk vormen met een vijftal Groninger heeren het voorloopig bestuur der vereeniging. De
statuten bepalen dat de ontgraven oudheden geplaatst
zullen worden in het Friesch Museum of in het museum
te Groningen, al naar gelang de vereeniging graaft in de
provincie Friesland dan wel in Groningen.
De vereeniging heeft haar werk kunnen beginnen te
Wierhuizen bij Appingedam, waar de leiding is toevertrouwd aan Dr. A. E. van Giffen. In aanmerking nemend
dat de kosten jaarlijks op 4 à ƒ5000.— geschat worden,
kan men zich eenigermate eene voorstelling vormen van
de beteekenis van het ondernomen werk en van de bezwaren, die overwonnen moesten worden voor dat de
eerste spade in den grond gestoken kon worden. Zonder
de hulp van den bekenden industrieel, den heer J. E.
Scholten, zou dit niet mogelijk geweest zijn, vooral nu de
regeering geen bijdrage kon geven in de tegenwoordige
omstandigheden. Daar de resultaten rechtstreeks voor de
kennis van de terpen in onze provincie van belang zijn,
veroorloof ik mij om hier gedeeltelijk te herhalen eene
door mij in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 23
Oct. 1916, Avondbl. A gegeven beschrijving van:
Een bezoek aan de terp Wierhuizen bij Appingedam.
In het noordelijk gedeelte van de wierde, die daar reeds vroeger
tot ongeveer A. P. werd afgegraven, op de oude onsystematische
wijze, is een vierkant afgerasterd, ongeveer 50 bij 50 meter groot
en daarbinnen werken een achttal gravers, waarvan sommigen
bepaalde stukken zorgvuldig vlak en schoonmaken, zoogenaamd
„afschuiven", om de sporen die de bewoning daar eeuwen geleden
in den maagdelijken bodem of in het oudste woonvlak heeft
achtergelaten, zoo duidelijk mogelijk uit te doen komen. De eerste
aanblik reeds was verrassend. Behalve putten en palen ook
rechthoekig elkaar kruisende sporen van uit zoden geconstrueerde
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walletjes, misschien wel resten van wanden van stallen of woningen, dingen die eerst bij verder onderzoek van 't naast gelegen
terrein tot volkomen klaarheid zijn te brengen, doch die opvallen
omdat ze door hun regelmatigen vorm min of meer herinneren
aan de grondsporen, die voor den dag komen bij de ontgravingen
van Romeinsche villa's en andere gebouwen uit den Romeinschen
tijd. Zooveel regelmaat hadden wij hier niet verwacht en aardig
is 't te zien hoe duidelijk de omtrek der rechtopgezette zoden nog
te onderkennen is, vooral bij een geheel uit zoden opgebouwdert
put. De zuiver lichtgrijs getinte klei, waaruit de ondergrond bestaat, werkt uitnemend mede om de oude cultuursporen terug te
doen vinden. De donkere vulling der paalgaten, de genoemde
walletjes, de breedere sporen uit latere perioden, de randen der
putten alles teekent zich met scherpe omlijning duidelijk af in de
zuiver afgeschoven grijze klei als ware het niello, geïncrusteerd
in blank metaal. Typisch is het nauwkeurig verzamelen der vondsten. Daarvoor is het terrein als het ware verdeeld in vakken
van drie bij drie meter, soms zelfs van kleineren omvang en al
die vakjes zijn genummerd, een nummer dat ook voorkomt op een
der kleine manden, waarin de vondsten vergaard worden. In
hoofdzaak zijn het hier scherven van oud-Friesch vaatwerk, dat
veelvuldig voorkomt. De keet bergt reeds een zestigtal manden
vol scherven, die een globale dateering mogelijk maken, waarover wij hier niet willen uitweiden. Alleen nog iets over een
15-tal palen, die dicht bij elkaar voor den dag kwamen en als
vanzelf het paalwoningvraagstuk op het tapijt brachten. Vroeger
zou de beteekenis van dergelijke palen moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn vast te stellen. Hier wordt echter elke paal gestut en
zorgvuldig tot de punt ontgraven. Nu blijkt dat niet alle bij
elkaar behooren, sommige ingeslagen werden toen het terrein
reeds op den bodem bewoond werd. De leider zal de zaak wel
nader uiteenzetten, maar interessant was het zeker te zien hoe
dergelijke vraagstukken hier met zekerheid kunnen werden opgelost.
Wat er in dit late seizoen gegraven is, was slechts een proefgraving, die dezer dagen beëindigd wordt. In het volgende jaar
komt het nog bewaarde hooge middenstuk der terp aan de beurt.

Wat de aanwinsten betreft kan ditmaal worden verwezen naar de lijsten.
Het museum werd in het afgeloopen genootschappelijke
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jaar uitstekend bezocht. In het bizonder zij hier vermeld
het bezoek van Z. K. Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden, dat in hoofdzaak de verzameling Bisschop gold,
waar ik de eer had zijn Z. K. H. rond te mogen leiden.
De Conservator,
Mr. P. C. J. A. BOELES.

DE VOORNAAMSTE AANWINSTEN DER
ARCHAEOLOGISCHE VERZAMELINGEN EN VAN HET
MUNT- EN PENNINGKABINET.
, Januari 1916—Januari 1917.

I. Opgegraven voorwerpen, meerendeels uit de terpen
in de provincie Friesland.
No.

CXLI. Achlum, Boltaterp onder.
17—25 Heft van been, cylindervormig, versierd met
vischgraatornament en cirkels met centraalpnnten (24), geometrisch versierde scherf met witte
vulling (22), geïmporteerd Karolingisch kruikje
met plat oor, versierd met roodbruine verfstrepen (20).
XX. Cornjum, terp waar de kerk op staat.
243—261 IJzeren beslag van een spade. Randscherf van
een fraaie versierde, zwarte Saksische urn (249).
Scherven van geïmporteerd Karolingisch vaatwerk met opgelegde ornamentbanden (248). Kraal
van barnsteen (260).
Diverse scherven van een donker grijze, hard
gebakken pot, die versierd is met twee banden
van ingedrukte rechthoekjes, waartusschen gegolfde lijnen (147). Vroeg Karolingisch.
CL Ferwerd, Burmaniaterp.
1335—1430 Onder meer: twee bronzen naalden, die aan
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CXLV
No. 70—149

CXXXII
2—16

CXI
119—132
CXXXIX
9—30
CXLVI
1—4
CXXV1
6—12

weerszijden gaffelvormig gesplitst zijn en dienden
om netten te breiden. Lang 14.8 en 13.3 M. Dergelijke reeds te Hofheim. Zeven scherven van
terra-sigillata.
Schoen of sandaal van één stuk leder (1421) vrij
wel gelijk aan een exemplaar uit een terp te Hallum, afgel. Catalogus 1909, pi. V n°. 362.
Diverse scherven van geïmporteerd Karolingisch
vaatwerk.
Smalle speerpunt van ijzer, lang 40 cM. (1388).
Onversierde riemtong van brons 11391). Scherf van
een kommetje van 4e eeuwsch terra-sigillata, met
radstempelornatnent (1405).
Ferwerd, terp Foswerd.
De voorwerpen uit deze terp zijn gedeeltelijk afkomstig van de bewoners van het klooster Foswerd. Een scheiding is niet zuiver door te voeren.
Twee bronzen naalden om netten te breiden (139
en 149), zie ook bij n°. Cl. Platte, doorboorde,
beenen speelschijf (?) uit den kloostertijd, waarin
aan den eenen kant met kapitaal romaansch lettertype gegrift is- T H I A I R E. Aan de andere
zijde: T h I. Diam. 4.1 cM. (147).
Franeker, terp „Groot Lankum" (nos. 245 en 246
der terpenkaart).
Helft van een bijna rechthoekige beenen kam,
waarvan de dekplaat versierd is met halfbogen.
Waarschijnlijk Karolingisch. Thans lang 11.7 cM.,
breed 5.2 cM. .7). Oesterschelp, geheel plat, fraai
radiair geribd (16). Verguld (?) cylindervormig
kraaltje (12); dito, zwart en geel (132).
Hullum, terp op Jousumburen (100).
Twee groote, oorlooze, vóór-Karolingisch Friesche
potten (119 en 120).
Holwerd, terp bij het station.
Schaatsen van been, bolpotten enz.
Kimswerd, terp te
Vier vóór-Karolingisch Friesche twee-oorenpotten.
Midlum, terp „Middelstein".
Plat convex, doorboord beenen schijfje, straals14
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XXVIIIoMi
No. 187—226

CXLVII
1

2
CXLIV
43—55

gewijs versierd met zes uitgespaarde zigzaglijnen.
Diam. 4.5 cM. (9).
Oosterbeintum (n«. 87), terp te
Zes scherven van terra-sigillata. Versierd Saksisch urntje op voet, hoog 11 cM., met verticale
ribbels, omstreeks 5e eeuw (190), alsvoren, in den
vorm van een vaasje (191), groote onversierde Saksische brandurn, met wijde opening (206). Deze
drie urnen komen overeen met die uit de Saksische
grafvelden uit Hogebeintum en Beetgum.
Vechten, provincie Utrecht.
Fragment van rand en buik van een versierde
kom van terra-sigillata (vorm. Drag. n°. 37). Waarschijnlijk Gallisch fabrikaat. Thans hoog ongeveer 8 cM., br. 11 cM.
Voetje van terra-sigillata met stempel O SI L VI.
Deze twee stukken werden begin 1916 door een
militair gevonden. Geschenk van N. N.
Wijnaldum, terp „Voorrijp".
Diverse scherven van terra sigillata. Zie hiervoren
»Friesland in den Rom. tijd" blz. 120 n°. 12.
Voet van een romeinsche vaas of kruik, bruin geverfd, met zwarte banden. Diam. bodem 5 cM.,
thans hoog 4.6 cM.

II. Aanwinsten van hei munt- en penningkabinet.
A 1327 Halve obaal van de abdij St. Bertin à Saint-Omer. Zilver, 0.275 gr. Gevonden in Friesland en afgebeeld door
S. Wigersma Hz. in zijne „Eenige aanteekeningen over
de Ned. in het bijzonder over de Friesche Muntgeschiedenis" Tijdschrift jr. 1906, fig. 37. Afkomstig van de
veiling der verzameling Wigersma.
Geschenk van den heer A. O. van Kerkwijk te 's Gravenhage.
1339 1481. Stichtsche (?) stuiver van de stad Deventer. Fraai
exemplaar. Zie een dito bij v. d. Chijs XII, 20. Het
door v. d. Chijs afgebeelde exempl. was blijkbaar afgesleten. Het schildje van het Oppersticht in het hart
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1336

1337

1338

1335

van het kruis op de keerzijde, dat op deze stuivers
steeds voorkomt, is n.I. op dat exempl. niet meer zichtbaar. Zeldzaam. Gevonden in de kerk te Jelsum onder
de plankenvloer. Vgl. een dito van 1492 bij van Kerkwijk, Bulletin Ned. O. Bond, 1916, blz. 246.
1500. Dubbele stuiver van Hertog Albrecht van Saksen
als Gubernator Frisiae. Zie mijne beschrijving van dit
vroeger onbekende type in het „Jaarboek voor munten penningkunde", 1916: Over een onbekende Friesche
munt van Albrecht van Saksen en den oorsprong
van het Friesche wapen.
1677. Koperen gildepenning. Op de v.z. staat: Anno
1677 Hindrick Eelkes, rondom een veld waarin een
groote A met de kleinere letters H. E. Keerzijde: een
gekroonde hamer, geflankeerd door twee bijtelvormige
voorwerpen.
Ontvangen door bemiddeling van Mr. R. A. Fockema
te Leeuwarden.
Driekantig loodje met de letters A K naast het wapen
van Harlingen en het jaartal 1781. Gevonden in baggerspecie te Sloten.
Geschenk van den heer H. Hattink, arts te WijckelPlaquette met buste portret van den heer G. M. Kam,
door J. C. Wienecke, 1916. Brons.
Doosje met weegschaal en muntgewichten. Op het
gedrukte adres staat: Recht Abgezogene Waagen und
Gewicht macht Meister Jacob Grevenberg Waagenmacher wonhaft zu Cöllen unter Helmslager. Met de pen
is ingevuld het jaartal 1749. Algem. inventaris n°. 1930.
Geschenk van den heer Th. van Weideren baron
Mengers.
De Conservator,
Mr. P. C. J. A. BOELES.
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Verslag van den Directeur van het Friesch Museum,
over het tijdvak: 5 Juni—1 Juli 1916.

Daar het Genootschapsjaar van Juli tot Juli loopt en ik
den 5 en Juni 1916 als Directeur in functie trad, heb ik dus
slechts verslag uit te brengen over de periode loopende
van 5 Juni—1 Juli 1916. De conservator, de heer Boeles
zal ditmaal nog verslag uitbrengen over het tijdvak
1 Juli 1915—5 Juni 1916. Mijn volgende jaarverslag zal
dan het Genootschapsjaar 1 Juli 1916—1 Juli 1917 kunnen
omvatten. Uit den aard der zaak kan ik dus thans met
de volgende, weinige mededeelingen volstaan.
Werkzaamheden. Onmiddellijk werd door mij begonnen
met de wetenschappelijke bewerking der, in het Museum
aanwezige, oude en moderne schilderijen, waarbij tevens
de inventaris grondig werd herzien en aangevuld. De
resultaten dezer werkzaamheden zullen worden verwerkt
in een catalogus der schilderijen waaraan groote behoefte
bestaat en waarmede ik in 1917 hoop gereed te komen.
Voorts nam ik den 18en Juni, in gezelschap van den heer
Boeles, deel aan een interessante excursie naar de Hunzeterpen in de provincie Groningen, onder leiding van Dr.
A. E. van Giffen.
Den 24en Juni bezocht ik met den heer H. H. Key de
terp van den heer D. Jippes te Hallumerhoek waarop eenmaal het klooster Mariëngaard stond. Bij het afgraven
van deze terp waren n.1. graven gevonden. Den 29en Juni
verrichtte ik ter plaatse een kleine opgraving waarbij verschillende geraamten werden blootgelegd en gefotografeerd.
De heer Jippes schonk aan het Museum zoowel de geraamten
als enkele interessante bouwresten van het klooster, welke
door mij in de puinhoopen op het terrein werden gevonden
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ti.1. verschillende profielsteenen en enkele tegels. Een
typische, vermoedelijk vroeg-middeleeuwsche pot, werd
mede door mij aangekocht.
Museumsgebouwen. De toestand der gebouwen is gunstig
te noemen. Maatregelen zullen worden overwogen om aan
brandgevaar in sommige afdeelingen nog beter het hoofd
te kunnen bieden, terwijl de moeilijke vraag hoe in oorlogstijd het gebouw het meest afdoende tegen geweld te beschermen, nog niet is opgelost.
De vroegere werkkamer van den conservator werd door
mij in gebruik genomen, waardoor de conservator niet
over een geschikte studeergelegenheid beschikt, een euvel,
dat spoedige voorziening behoeft.
Versamelingen. De toestand der verzamelingen is eveneens over 't algemeen bevredigend. Bij de bewerking der
schilderijen blijkt echter steeds meer dat vele stukken
dringend restauratie behoeven. Ook de opstelling der verzamelingen kan in enkele vertrekken verbeterd worden.
Er werd door mij een begin gemaakt met het doen opruimen der zolders en het sorteeren der voorwerpen, daar
in depot.
Voor de aanwinsten zie men het hoofdstuk van dien
naam. Het loopt, in afwijking van bovenstaand verslag,
van 1 Juli 1915—1 Juli 1916.
De Directeur,
H. MARTIN.
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Verslag van den Bibliothecaris
(December 1915—Juli 1916).

In December 1915 heb ik de taak van bibliothecaris op
mij genomen, die sedert 1 Januari 1914 onvervuld was
geweest. Ik ondervond daarbij sedert Januari 1916 de hulp
van den heer Mengel van Koetsveld van Ankeren, die de
catalogiseering der sinds eenigen tijd op beschrijving wachtende ingekomen gedrukte werken onder mijn toezicht ter
hand nam. Toen de heer van Koetsveld in Mei wegens
verandering van woonplaats deze werkzaamheden neerlegde, was deze arbeid grootendeels beëindigd.
Het plaatsgebrek in de boekerij is nijpend: eene andere
wijze van berging van de boeken, die ik mij voorneem toe
te passen, zou een weinig ruimte kunnen geven, althans
in de kasten; dit plaatsgebrek en de inrichting der boekerij
laten bijna niet toe, dat ik er in mijne vrije uren werkzaam ben; het belemmert eveneens het bijeenbrengen der
handschriften, die op te veel verschillende plaatsen zijn
geborgen.
De uitgaven, door ruiling van de buitenlandsche genootschappen verkregen, bleven, tengevolge van den oorlog,
grootendeels achter.
Inlichtingen werden door mij verstrekt aan de heeren
U. G. Dorhout te Venhuizen, Gebrs. van der Meulen te
Bergum, G. J. van der Ploeg te Bolsward en Dr. F. Buitenrust Hettema te Zwolle, resp. over bijzonderheden van Sloten,
Glinstra en Glinstra-state te Bergum, den levenden Friescheti
adel en de Friesche almanakken.
De Bibliothecaris,
S. A. WALLER ZEPER.
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AANWINSTEN DER BIBLIOTHEEK. *)
(1 Januari 1914—1 Juli 1916).
Aa, Mr. C. P. E. Robidé v. d., De dood van Lord Byron.
Leeuw., 1827.
Van den heer A. Doorman.
Aberg, Nils, Die Steinzeit in den Niederlanden (Uppsala Universitets Arsskrift 1916).
Van den schrijver.
Almgren, Oscar, Kung Björns Hög (Kungl. vitterhets historie
och antikvitets akademien). Stockholm, 1905.
Van deze Academie.
, Die altere Eisenzeit Gotlands. Erstes Heft (Kungl.
vitterhets historie och antikvitets akademien). Stockholm, 1914.
Van deze Academie.
A n d r e a e , P. C , Zeilvereeniging Sneek. Gedenkschrift door de
directie, ter gelegenheid van den lOOsten jaarlijkschen wedstrijd
op Woensdag 20 Aug. 1913 den leden aangeboden.'
Van de Directie der Zeilvereeniging Sneek.
Apeldoorn, L. J., van, De kerkelijke goederen in Friesland.
2 deelen. Leeuw., 1915.
Van den schrijver.
Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht
Dl. 39. 1913.
B., I. K., Marije. Toanielstik yn fjouwer útkomsten. Leeuw. z. j .
1 In swier stik. Toanielstik yn fjouwer útkomsten.
Leeuw. z. j .
B a k k e r Sr., H., In misforstân. Klucht yn ien útkomste. Leeuw. z.j.
B a k k e r , S. K., Ut it iepen finster. Twa lezingen en in preek.
Dronrijp, z. j . (1914).
Balk, het dorp van het „fijne" Pieter Jelles volk (Uit: Eigen
Haard van 8 en 15 Nov. 1913).
Baren, J. van, Die Hochmoore der Niederlande (Uit: Die
Ernährung der Pflanze, 9e Jhrg. 1913, No. 1).
De vertikale bouw der Zeeduinen in Nederland (Uit: Tijdschn
Ned. Aardr. Gen., Dl. 30, 1913).
De morfologische bouw van het Diluvium ten Oosten van den
ÏJssel, I en II (Aldaar dl. 27, 1910, afl. 5 en 6).
Geschenken van den schrijver.
*) Bovendien ontving de bibliotheek door ruiling de gewone uit
gaven van de Genootschappen, waarmede men, volgens de aan het
verslag toegevoegde lijst, in correspondentie staat.
N.B. De bibliotheek (Friesch Museum) is voor de leden en voor
Tivetenschappelijk onderzoek dagelijks geopend van 10—4 uur. Boeken
"worden op aanvraag franco aan de leden toegezonden. Voor het
raadplegen van handschriften wende men zich tot den bibliothecaris.
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Be ets. N., De houteneden in Vorsterman's bijbel van 1528
(Uitgeg. door het Koninklijk Oudheidk. Genootschap, 1915).
Van dit Genootschap.
Behn, Friedrich, Römische Keramik (Kataloge des röm.-germanischen Central-Museums, no. 2). Mainz, 1910.
Bergens Museums Aarbog, 1906. Bergen, 1906.
Blume, Erich, Die germanischen Stämme und die Kuituren
zwischen Oder und Passarge zur römischen Kaiserzeit. I. Teil:
Text (Mannus-Bibliothek, no. 8). Würzburg, 1912.
Boeles, P. C. J. A., Les trouvailles de monnaies carolingiennes
dans les Pays-Bas etc. (Jaarboek v. h. Kon. Ned. Gen. voor
Munt- en Penningk.), Amst, 1915.
Van den schrijver.
Brants, A., Nederlandsche vlinders. Sepp's Nederlandsche insecten. Serie III, afl. 7 en 8.
Van het Ministerie van Binnenl. Zaken.
Bruinvis, C. W., De zeevaarder Frederik Houtman en zijne
naamgenooten (Uit: Navorscher LXIII, 417).
, Genealogie van Teijlingen (Uit: Navorscher LXII, 258,470).
, Geslacht van Geesteren of Geesteranus. (Uit: Navorscher
LXIII, 84).
, De geneeskundige school te Alkmaar. 1915.
, 1°. Memorie van defensie van G. A. de Lange. 2°. Schagen in 1813 (Uit: Navorscher LXIII, 152).
, Alkmaar. (Uit het Hist. Gedenkboek van 1813).
Geschenken van den schrjjver.
Burg, S. van den, Twa fryske sêgen. Grouw, 1915.
Van den schrijver.
Burger, C. P., Catalogus van de schenking Quack. Amst., 1915.
Van de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam
, Johan Winkler f en het Oera Linda Boek (Uit: Het Boek).
Van den schrijver.
Burger, C. P. Jr., Tijdschriftenlijst van de Bibliotheek der
Universiteit te Amsterdam. 1913.
Van deze bibliotheek.
Cahn, Julius, Münz- und Geldgeschichte der Stadt Strassburg
im Mittelalter. Straatsburg, 1895.
Campbell, M. F. A. G.,

G. H. M. Delprat (Uit: De Nederl.

Spectator, 1871).
Van Jonkvr. C. Engelen te Zutphen.
Cappelle, H. van, Verslag van een studiereis naar Parijs,
Bazel, Zürich en Luzern. 1914.
Catalogus van de openbare leeszaal en bibliotheek te Leeuwarden, 3e druk. Leeuw., 1913.
der Bijbel-tentoonstelling in het Stedelijk Museum te
Amsterdam, 1914.
Van de firma Roeloffsen, Hübner en van Santen.
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Catalogus der verzameling Jacob Honig Jsz. Jr. in de Zaanlandsche oudheidkamer te Zaandijk, 2e afd.
Van de vereeniging tot instandhouding enz. dier verzameling. 1914.
der handschriften van de Bibliotheek der Universiteit van
Amsterdam. Dl. V, bewerkt door Dr. T. P. Sevensma. Amst, 1912.
Van Dr. C- P- Burger Jr.
der tentoonstelling van kunstwerken ten bate van het
Kon. Nat. Steuncomité 1914 in het gouvernementsgebouw te
Leeuwarden, 5—8 Februari 1915.
Van Mr. P. C. J. A. Boeles.
Cate, D. H. S. Blaupot ten, Bodembewegingen van Nederland.
Uit: De Ingenieur van 20 en 27 Nov. 1915.
Van den schrijver.
Clercq, P. de, Toespraak en verhandeling over plaatselijke
keuze. 30 Dec. 1913 en Jan. 1914. z. pi. 1914.
Van den schrijver.
OolenbraBder, H. T., Rede, gehouden in de vergadering der
vereeniging tot beoefening van Overijsselsen Regt en Geschiedenis den 28sten November 1913.
Dagh-Register gehouden in 't Casteel Batavia, 1680. Uitgeg.
door Dr. F. de Haan. 's Gravenh.-Batav., 1912.
Dirks, Rudolf, Sir L. Alma Tadema (Art Journal. Christmas
number).
Dokkum, L. A., Twa fryske sangkjes for mingd koar. Leeuw., z. j .
, Mycological Parasitisms in the rind of cheese specially
with an eye to the so-called „Cheese-cancer" in Friesland, z. pi., z. j .
, Wateronderzoekingen in verband met de centrale drinkwatervoorziening van Friesland, z. pi., z. j .
Geschenken van den schrijver.
Dorhout, H. G., Het stedeke Sloten (Uit: Het Huis Oud en
nieuw). Amst, 1916.
Van den heer Haitsma Muiier, burgemeester van Sloten.
Engelen, Jonkvr. C, Catalogus van voorwerpen in de oudheidkamer van Zutphen en de Graafschap, z. pl„ 1916.
Van de schrijfster.
Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Coöperatieve stoomzuivelfabriek te Achlum. z. pi., z. j .
Van het bestuur.
—
, uitgeg. bij het 70-jarig bestaan der vereeniging van
notarissen in het arrondissement Leeuwarden. (Leeuw., 1914).
Van het bestuur der Vereeniging.
Gelder, Dr. H. E. v., Catalogus van de verzameling Haagsch
porcelein (Gemeente Museum te 's Gravenhage). 1916.
Van de Commissie van Beheer van dit museum.
Gids in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem. 5de dr. door
J. J. Graaf en H. A. Th. van Dam. Leiden, 1913.
Van den heer J. J. Graaf.
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Giffen, A. E. v., Die Fauna der Wurten. Dl. I. Acad. proefschrift,
Leiden, 1913.
Van den schrijver.

Goasses, G., In faern mei fjouwer frijers. Blijspü yn ien útkomst. Leeuw., z. j .
Gonggrijp. G. H. E., Het regeeringsgeslacht Gonggrijp in
Harlingen, Sneek en Franeker. 1915.
Vau den schrijver.
Gonnet, C. J., Inventaris van het archief van Purmerend (Uit:
Verslagen omtrent 's Rijks Oude archieven XXVII dl. 2. 1914).
Grienberger, von, Zwei Runeninschriften aus Norwegen, und
Friesland (Uit: Zeitschrift für Deutsche Philologie. Bd. XLII, 1910).
Grietmannen in Friesland, De, Leeuw., 1848.
Van Jonkvr. C. Engelen te Zutphen.
Grjjpink, P. M., Register op de parochiën, altaren, vicariën
en de bedienaars. Dl. I. Amst., 1914.
Van het Min. van Binnenlandsche Zaken.
Halmael, A. van, Reinier en Willem van Oldenbarneveldt, 1828,
— Ais Bonninga, 1830, — Adel en Ida, 1831, — Peter de Groote,
1834, — Mathilda en Struensee, 1837, — Radboud II, 1839, (Treurspelen).
Van den heer A. Doorman.
Heeringa, K., De rekeningen en andere stukken in 1607 uit
de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. 1913,
Van het Rijksarchief in Zeeland.
Historisch Gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813. Dl. III en IV. Met registers.
Van de Erven F. Bonn te Haarlem.
Hoff, J. J., Is der in fryske tael? Leeuw., 1914.
Holwerda, J. H„ Das Gräberfeld von „De Hamert", Well bei
Venlo. Leiden, z. j .
, Die Niederlande in der Vorgeschichte Europa's (Suppl. zu
Bd. XXIII Internationales Archiv. für Ethnographie) Leiden, 1915.
Geschenken van den schrijver.
Hoogland, P., Lezing oer it ûnderwys yn Frysk. Buitenpost,
z. j . (1910).
Van den schrijver.
Houten, M. J. van, Johannes 1—5. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. DeLeekz.j.
Van Dr. G. A. Wumkes en Dr. de Graaf.
Huismans. S., Wachter, ho let is it yn'e nacht? Tüdpreek.
Sneek, z. j. (1915). '
Inventaris der verzameling kaarten, berustende in het Algemeen Rijks-Archief. l s t e suppl. 1914.
•, Van het Algemeen Rijksarchief.

Jaarboek van het Kon. iMed. Gen. voor Munt- en Penningkunde. I en II.
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Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden
en Rijnland. 1914. Elfde jaargang. Leiden, 1914.
Jalink, J. M., Sparta superior. Ernst en luim uit het Doetinchem van omstreeks 1880. Doetinch., 1913.
Van mevrouw Groeneweg—van Dijk.
Janet, Charles, Sur 1'origine de la division de 1'orthophyte en
un sporophyte et un gamétophyte.
, Le sporophyte et Ie gamétophyte du végétal; Ie soma
et le germen de 1'insecte.
, Sur 1'existence d'un organe chordotonal et d'une vésicule pulsatile antennaires chez Fabeille et sur la morphologie
de la tête de cette espèce.
, Organes sensitifs de la mandibule de 1'abeille (Apis
mellifera L o ).
, L'alternance sporophyte-gamétophytique de générations
chez les algues. Limoges, 1914.
Geschenken van den schi ijver.
Jongstra, A. F., Het St. Anthony-Gasthuis te Bolsward.
Heerenv., 1857.
Van Jonkvr. C. Engelen te Zutphen.
Joosting, J. G. C, Catalogus van de Boekerij-Mr. L. Oldenhuis
Gratama, berustende in het Rijksarchief in Drente te Assen. 1914.
Van het Rijksarchief in Drente.
Kalma, D., De Jongfryske biweging. Dokkum, z. j . (1915).
Keuning, J., De Kartografie van Friesland in de 16de eeuw. (Uit:
Handd. van het XlVe Ned. Natuur- en Geneeskundig Congres te
Delft, 1913).
—
, De Kartografie van Friesland tot 1600. (Uit: Tijdschr.
van het Kon. Ned. Aardr. Gen. 2e ser., dl. XXXI, afl. 1, 1914.
Geschenken ran den schrijver.
Kieketousch, Dr. Albert, Der Einfluss der römischen Kultur
auf die germanische im Spiegel der Hügelgräber des Niederrheins
(Studiën und Forschungen zur Menschen- und Völkerkunde, III).
Stuttgart, 1908.
Kingma, R., Een uitstapje naar Kopenhagen en Stockholm,
z. pi., z. j .
Van den heer T. H. Kingma.
Kloot Mejjburg, H. van der, Onze oude dorpskerken. Rott, 1912.
Konst der Notarien volgens de practycq in de Provincie van
Frieslandt. Leeuw., 1761.
Van Jonkvr. C. Engelen te Zutphen.
Kossinna, Gustaf, Die deutsche Vorgeschichte. (Mannus-Bibliothek, no. 9). Würzburg, 1915.
Kunst, Jaap, Terschellinger Volksleven. Uithuizen, 1915.
Lasonder, L. W. A. M., De archieven van de rechtbanken,
weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordige grondge-
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bied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. 1914. De Zeeuwsche eilanden 1456—1811 (1852).
Van het Rijksarchief in Zeeland.
Liigtenberg, R., Romaansche grafzerken. — Romaansche doopvonten in Nederland (Uit: Bulletin v. d. Ned. Oudheidk. Bond 1915).
Van den schrijver.
Lijst, Voorloopige, der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Dl. III. De provincie Zuid-Holland, 1915,
Van 's Rijks Monumenten-Commissie.
Man, Marie G. A. de, Een en ander over het Goud- en Zilversmidsgilde te Middelburg. Amst, 1914.
Van de schrijfster.
Martens van Sevenhoven, A. HL, Archief van het Kapittel
van St. Marie op het Hof te 's Gravenhage. 1914.
Van het Algemeen Rijksarchief.
Matile, J. C. H., Supplement op de hist. geneal. aanteekeningen betreffende het adellijk geslacht Stapert. Amst., 1914.
Van den schrijver.
Meulen, Dr. A. J. v. d., Gedenkschriften van Gijsbert Jan van
Hardenbroek. 1747—1787. Dl. IV. 1782-1783 (Uitgave van het
Historisch Genootschap). Amst., 1915.
Mitteilungen der Altertums-Kommission für Westfalen. V.
Munster i/W., 1909.
Moes, E. W., De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers
in de zestiende eeuw. Dl. IV afl. 16. Amst., 1914.
Muller, S. Fz., Catatogus van den Topographischen Atlas
der provincie Utrecht. 1914.
, Catalogus van het Archief der Staten van Utrecht
1375—1813. Utrecht, 1916.
Geschenken van het Rijksarchief in Utrecht.
Museum, Het, ten bate van het onderwijs te 's Gravenhage en
zijne toekomst door Dr. H. van Capelle. z. pi. (1913).
Nederlandsclie volksboeken, Die historie van Christoffel
Wagenaer. Leiden, 1913.
Nota betreffende de oudst bekende generaties van het geslacht
Siccama, thans Hora Siccama. z. pi., z. j .
Van Jhr. A. F. L. Hora Siccama.
Oanwizing, Koarte, by de punten fen studzje, hokker yn de
opropping fen 1911 esfh. neamd binne for hjar dy't in biwiisfen
bikwamens for it lesjaen yn frysk op folksskoallen bihelje wollen.
Heerenv., 1914.
Ortrojj, Fern. van, Gerard Mercator. Lettres, Requêtes, Documents divers. (Uit: Bulletins de la Commission royale d'histoire
de Belgique. 1912. t. LXXXI).
Van den schrijver.
Overvoorde, J. C, Catalogus van voorwerpen in het stedelijk
museum „de Lakenhal" te Leiden. 1914,
Van het bestuur van dit museum.
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Priester Jr., E., Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeels'
cum annexis, contributie, zeedijken, met naamlijst der zeedijksofficieren enz. Sneek, 1915.
Van het Dijkbestuur.
Prou, Maurice, Les monnaies Carolingiennes (Cat. des Monnáies françaises de la Bibliothèque Nationale). Parijs, 1896.
Publicatiën, 's Rijks Geschiedkundige
Groote serie. Colenbrander, H. T., Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland. VII: Vestiging van het Koninkrijk, 1813—1815. — VIII, 1, 2 en 3. Regeering vanWilleml,
1815—1825.
Japikse, N., Resolutien der Staten-Generaal van 1576—1609.
I. 1576—1577.
Molhuysen, P. C, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche
Universiteit. I. 1574—1610; II. 1610—1647.
Worp, J. A., De briefwisseling van Constantijn Huygens. III.
1640—1644; IV. 1644—1649; V. 1649—1663.
Posthumus, N. W., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche
textielnijverheid. IV. 1611 — 1650.
Kleine serie. Hoogewerff, G. J., Bescheiden in Italië omtrent
Nederl. kunstenaars en geleerden. II. Rome: Archieven van bijzondere instellingen.
Brom, G., Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis
van Nederland. III. Rome: Overige archieven en bibliotheken.
Knuttel, W. P. C, Acta der particuliere Synoden van ZuidHolland. 1621—1700. Dl. V. 1673—1686.
Geschenken van de commissie voor deze publicatiën.
Repertorium der verhandelingen en bijdragen betr. de geschiedenis des vaderlands, door Louis D. Petit. Dl. II. Leiden,
1901—1910.
Ritterling, E., Das frührömische Lager bei Hofheim i. T.
(Uit: Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde 1912).
Twee deelen: text en platen. Wiesbaden, 1913.
Boos, A. G., Geschiedenis van, de bibliotheek der Rijks-Universiteit te Groningen. Gron., 1914.
, Catalogus der incunabelen van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. Gron., 1912.
Geschenken van deze Bibliotheek.
Sasse van IJsselt,
A. F. O. van, De voorname huizen en
gebouwen van Js Hertogen bosch, alsmede hunne eigenaars of
bewoners in vroegere eeuwen. Dl. II en 111.
Van het Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noord-Brabant.
Schuiling R. en Jac. P. Thjjsse, Een terp in het noorden
van Friesland (Uit: Nederl. landschappen door Heimans en
Schuiling). Gron., 1915.
Van Mr. P. C. J. A. Boeles.
Schuitmaker, Y. C, Memmejierdei, Toanielstik. Leeuw., 1913,.
, De Kandidaet. Leeuw., 1913.
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Schwantes, G.. Aus Deutschlands Urgeschichte. Leipzig, 1913.
Sikes, F. H., The non-marine mollusca of Friesland (Uit: The
Journal of Conchology).
Van den schrijver.

Sinderam, H. W., Handleiding tot zelfonderricht van Friesch
houtsnijwerk. 9e dr. Amst, z. j .
, Handleiding voor de verfijnde motieven der Friesche
houtsnijkunst. z. pi., z. j ,
Geschenken van den schrijver.
Snelleman, Joh. T., Houtsnijwerk van Duitsch Nieuw Guinea.
(Uit: Het Indische Huis Oud en nieuw. Januari en Augustus 1914).
Van den schrijver.
Steenhuis, J. F., Bijdrage tot de kennis van den diluvialen
ondergrond van Drente en Friesland. Acad. proefschrift, 's Gravenh., 1916.
Van den schrijver.
Stienstra, K., De foardrager fen Skeanhuzen. Klucht in ien
ûtkomste. Leeuw., z. j .
Sytstra, T. W., Gléd mei 't spil oan. Blijspil yn ien bedriuw.
Leeuw., 1916.
Thurlow Leeds, E., The archaeology of the Anglo-Saxon
settlements. Oxford, 1913.
Tolsma, R., Hans Skoenmakker of hwa scil gelijk ha? Blijspil yn ien ûtkomste. Leeuw., z. j .
Ven, D. J. van der, Neerlands grootste vestingheid in het stille
dorpje Wijckel herdacht (Uit: Eigen Haard van 28 Februari 1914).
Van den schrijver.
, Mooi Gaasterland. Geïllustreerde gids. Dordrecht, z. j .
Vinhuizen, J. en G. A. Wumkes, Het Avondmaalszilver in
de provincie Groningen. Sneek, 1913.
Van de schrijvers.
"Vlielander Hein—Couperus, C. R. G., De overgave van
Malakka aan de Engelschen door den gouverneur Abraham Couperus (Uit: De Indische Gids. April 1915).
Van de schrijfster.
Vos, K., Menno Simons (1496—1561). Zijn leven en werken en
zijne reformatorische denkbeelden. Leiden, 1914.
Vries, W. H. de, Fûgelflapperij. Sneek, 1916.
Wartena, Sjoerd, It is mei sizzen net to dwaen. Foarste
Fryske preek bûten Fryslân. Dronrijp, z. j . (1915).
Weert, Jan de en Buisman, G., Lubbert en Olfert. Foardracht mei sang for twa manljue. Leeuw., z. j .
Westink, ? F. W., en Folkertsma, G., Handboekje bij het gebruik der Vriesche Maten en Gewichten. Leeuw., 1820.
Van Jonkvr. C. Engelen te Zutphen.
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Wildvang, Dodo, Eine prähistorische Katastrophe. Emden, 1911.
Wilke, Dr. Georg, Spiral-Mäander-Keramik und Gefässmalereï
Hellenen und Thraker. (Mannus-Bibliothek, no. 1). Würzburg, 1911.
Wumkes, G. A., Paulus to Rome. Preek halden to Dearsum.
Sneek, 1915.
, Hoe ik predikant te Sneek werd.
, Mozes' Dea. Preek halden to Tsjum. Sneek, 1915.
, Prof. Dr. Cornelis Hendrikus van Rhijn. 22 Juli 1849—
16 Februari 1913. (Uit: De Gron. Volksalm. 1914).
, Ds. Remko Engels en het réveil (Uit: De Gron. Volksalm. 1914).
, Dienst der verzoening. Vervolg op het Sneeker adres
aan de Synode. Sneek, 1915.
, Friezendom en Christendom (Utjeften fen De Jongfryske Mienskip ûnder samlerskip fen D. Kalma. No. 1).
, It Ljocht fen 'e Wrâld. Leeuw., 1916.
, Mr. W. J. van Weideren baron Rengersf (Uit: Eigen
Haard, van 18 Maart 1916).
Geschenken Tan den schrijver.
Wybenga. A., Foar de fust wei. Foardrachten for Fryske
gearkomsten, Sneek, 1914.
Zeitschrift Niedersachsen.
1 Aug. 1908, 13e Jahrg. No. 21. Emsland-Nummer.
1 Aug. 1909, 14e Jahrg. No. 21, waarin: „Das zweite Friesenfest auf Sylt am 26 u. 27 Juni 1909".
15 Juli 1913, 18e Jahrg. No. 20, waarin: „Der dritte Friesentag
auf Föhr am 8 Juni 1913". Mit der Fest-Ordnung.
Van den heer P. de Clercq.
Zee, Sjouke de, By de Fryske soldaten. Buitenp., z. j . (1915).
Zeper, S. A. Waller, Jan van Henegouwen, heer van Beaumont. Acad. proefschrift, 's Gravenh., 1914.
Tan den schrijver.
Zwierzina, W. K. F., Penningkundige geschiedenis der Regeegeering van H. M. de Koningin der Nederlanden 1898—1908.
Amst, 1914.
Van den schrijver.
Zylstra, D. H., In misse set fen Wopke. Blijspil yn ien bidriuw.
Leeuw., z. j . (1914).
, It nije stik. Blijspil yn ien bidriuw. Leeuw., z. j .
Periodiek

verschijnende

werken.

Aanwinsten der Provinciale Bibliotheek van Friesland.
Anzeiger für Schweizerische Althertumskunde.
Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde.
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Bijdragen tot de kennis van de Provincie Groningen en omgelegen streken.
Bulletin, uitgegeven door den Ned. Oudheidkundigen Bond.

Forjit mij net
Huis (Het), Oud en nieuw. Uitgave van Ed. Cuijpers.
Jaarverslag der Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven
van een inventaris enz. van de Nederlandsche monumenten
van Geschiedenis en Kunst.
van het Friesch Volkssanatorium „Herema State".
Korrespondenzblatt (Römisch-germanisches).
Kunst (Onze), geïllustreerd maandschrift.
, (Oude),
Kruis (Het groene en het witte), onder redactie van F. C. Fleischer.
Maandblad van het genealogische-heraldièk genootschap „De
Nederlandsche Leeuw".
Nasporinçen en studiën op het gebied der Nederlandsche krijgsgeschiedenis.
Oud-Holland, onder redactie van Dr. A. Bredius en E. W. Moes.

Praehistorische Zeitschrift.
Revue Beige de numismatique.
Sljuoht en Rjucht, Frysk wykbled.
SwanneWommen.
Tat 1 (Yn us eigen) Tiidskrift fen it Christliik Selskip for Fryske
tael en skriftenkennisse.
Tijdschrift van het Ned. Genootschap van Munt- enPenningkunde.
Upstalboomblätter.
Verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden.
van den toestand der provincie Friesland.
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven.
omtrent 's Rijks verzamelingen van geschiedenis en kunst.
Volksalmanak (Groningsche).
(Nieuwe Drentsche).

Handschriften.
Friesche manuscripten van Eile van der Wal, schoolmeester te
Offingawier. 3 portefeuilles.
Van de gebroeders Van der Wal aldaar.
Astronomische aanteekeningen van Arjen Roelofs (f 1824 te Hijum).
1 portefeuille.
Van den heer A. Hommema te St. Anna Parochie.
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Pigorini, Dr. L., Rome.
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Albarda, S. C.
Aleva, F., Anjum.
Aleva, Mr. J. J. F., Leeuwarden.
Algra, B. C, Stiens.
Alta, Mr. A. Ph. W., Utrecht, (Plompetorenbrug).
Andreæ, H. Beucker,
Leeuwarden.
Andreæ, Mr. J. H. Beucker,
„
Andrese, J. H. Beucker, 's Gravenhage.
Andreæ, Mr. A. D. H. Pockema,
Arnhem.
Andreæ, Prof. Mr. S. J. Fockenia, Leiden.
Andringa, A., Leeuwarden.
Andringa.Mr.A.R., Arnhem (Betuwestr.2).
Apeldoorn Jr., Mr. L. J. van, Leeuwarden.
Asbeck, G. C. baron van, 's Gravenhage.
Attema Dz., P., Leeuwarden.
Bakker, F. H.,
Bakker, Th.,
Bakker, G. Murray, Amsterdam, Prinsengracht 774.
Bakker, H. J., Murray, Zeist.
Banga, Ds. W. A., Wolvega.
Barbas, Mr. F. C, Leeuwarden.
Beaufort, Jhr. Mr. B. de, Doorn.
Beaufort Az., Mr. W. H. de, Leusden.
Beekhuis, Mr. C, Leeuwarden.
Beintema, D. A.,
„
Beintema, D., "Westergeest.
Beintema, D. J., Bngwieruni.
Beintema, D. K.,
„
Beintema, E. J.,
,
Beintema, J. J.,
,
Beintema, IJ., Leeuwarden.
Bekker Wz„ A.,
„
Bekkering, J. H., Heerenveen.
Bemmelen, Prof. Dr. J. F. van, Groningen.
Berghuis, J. H., Leeuwarden.
Bergsma, Edo, Enschedé.
Bergsma, Jelle, Rauwerd.
Bergsma, K., Mantgum.
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Sijtsma, F. L., Anjum.
Sytsma, S. L., Aalsum.
Sytstra, 0. H., Leeuwarden.
Sytzama, Mr. M. P. D. baron van, Elburg.
Taconis, J. H., Heerenveen.
Taconis, S. A. B., Leeuwarden.
Tadema, A. P., 's Gravenhage.
Tadema, 0. Z., Oosterwolde.
Talsma, J. L., Leeuwarden..
Telting, Mr. J. W., Zwolle.
Terwisga, W. H. van, ,
Thöne, Mr. C. W., Lemmer.
Timmer, J. J., Kimswerd.
Tjallingii, P., Harlingen.
Tjebbes, C, Workum.
Tjebbes, K., Maarseveen.
Tjebbes Cz., T., Leeuwarden.
Tijsma, IJ. W.,
Leeuwarden.
Tijsma, Mr. J. W.,
„
Tombrock, C. A. A.,
Toorn, A. A. ,T. H. van der, Rijnkade 84,
Arnhem.
Trip, Mr. H, Zeist.
Troelstra, Mr. P. J., Scheveningen.
Tromp, Mr. C. J., Balk.
Tromp, A. EL Woudsend.
Tromp, H. M.. Sneek.
Tromp, Mr. J. M. van Hettinga, Leeuwarden.
Tromp, Mr, T. S.. Heerenveen.
Troost, R., Cubaard
Tulp, A., Leeuwarden.
Tulp, H.,
Twijnstra-geb. Bouma, Mevr. wed. TL,
Leeuwarden.
Tijmstra, B. S., St. Jacobi Parochie.
Uffelie, F. L., Leeuwarden.
Uffelie, W. F. J.,
Uiterwijk, Mr. C,
„
Umbgrove, M. H. J. van Lulofs, Leeuwarden.
Vaas, J. H.,
Leeuwarden.
Valkenburg, F. A. van.
„
Veeman, D. K., Engelum.
Veeman, .T. H.,
,
Veeman, P. K., Marssum.

Veeman, E. M., Marssum.
Veen, Ds. J. van, Tjummarum.
Veen, Mr, R. van, 's Gravenhage.
Veen, Dr. A. van, Nijland.
Veenland, S, J., Drachten
Veenstra, G. J., Leeuwarden.
Veenstra, H., Huizum.
Vegelin van Claerbergen, Jhr. P. B. J.,
Joure.
Vegter, J., Velp (G.), Rozendaalsche
Laan 308.
Velde, R van der, Leeuwarden.
Veldhuys, W. C. C. ten, Leeuwarden.
Velding, H., Franeker.
Velstra, Tj., Leeuwarden.
Verkouteren, M. A. J., Heerenveen.
Vermeer, L., Dronrijp.
Vieweg, M. W., Leeuwarden.
Vinhuizen, J., Middelstum (Gr.).
Visscher, Mej. R., Leeuwarden.
Visser, A. B., 's Gravenhage, Stadhouderslaan 156.
Visser, Bouke, Heeg.
Vollgraff, Prof. Dr. C. W., Grouingen.
Vondeling, A., Appelscha.
Voorst "V ader, Mr. P. J. A. van, Dordrecht.
Vrendenberg, H., Leeuwarden.
Vries, J. H. de, Lemmer.
Vries, L. W. de, Minnertsga.
Vries, A. Draisma de, Oosterbeek, Frysia,
Julianaweg.
Vries v. Doesburgh, Mr.J.de, Leeuwarden.
Waardenburg, H., Rijperkerk.
Wachter, W., Leeuwarden.
Wageningen, H. L. van, Lymington,
Hants, Engeland.
Wal, G. G. van der, Leeuwarden.
Walle, H. S. de,
Wanrooij, Ds. M. C. J., Hempens.
Waringa, N. J., Amsterdam, Nassaukade 151.
Wassenaar, A., 's Gravenhage, Bezuidenhout 2.
Wassenaar, F., Leeuwarden.
Wassenaar, Dr. T., St. Jacobi-Parochie.
Wassenbergh, F., Kollum.
Wassenbergh, Mr. H. A., Leeuwarden.
Weerd, A. de, Leeuwarden.
Weerstra, J. F.,
„
Weg, H. van der, Amsterdam, Hondecoeterstraat 7.
Weijhröther, J. von, Leeuwarden.
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Wessem, Ds.A.A.van, St Anna Parochie.
Westendorp, Dr. J. D. van, Wijnjeterp.
Wester, J. Gr., Leeuwarden.
Westerhuis, Dr. P. B., Leeuwarden.
Westra, J. Zevenhuizen, o. Franeker.
Wiegersma, M., Hoorn (Terschelling.)
Wierdsma, D. Gr. Wichers, Leeuwarden.
Wiersma, J. P., Leeuwarden.
Wieten, Dr. L. Th., Zwaagwesteinde.
Wijbrandi, K. Tigler, St. Jacobi-Parochie.
Wilde, H. W. de, Leeuwarden.
Winkel, Dr. J. te, Amsterdam.
Wint, J. T. van de, Aalzum.
With, J. M. de, Driebergen.
With, Jhr. Mr. D. de Blooq van Haersma de, de Bildt.
Witte, Dr. D. J. de, Heeg.
Wolff, Mr. L, Leeuwarden.

Woltring, Dr. L., Leeuwarden.
Wouda, T., Sneek.
Wonde, J. S. van der, Deersum.
Wuite, H , Leeuwarden.
Wuite, Jz. J., Tjalleberd.
Wumkes, Dr. G. A., 8neek.
Tkema, Dr. K.., St. Nieolaasga.
IJsbrandy, Ds. H. N., Pingjum.
Zaaijer Az., Dr. J., Hilversum.
Zeper, J. Waller, Haarlem.
Zeper, Dr. S. A. Waller, Leeuwarden.
Zijlstra, L.,
„
Zijpp, P. N. van der, Warns.
Zoete, Ds. D., Lemmer.
Zoethout. Jz., J., Leeuwarden.
Zwart, Dr. A., Bergum.
Zwart, J. M. A., Leeuwarden.

D0NATR1CBS.
Rinia van Nauta, C. M., Leeuwarden.
Andreæ, M. Beucker, Leeuwarden.
Vos van Steen wijk, baronesse C. J. de.
Andreæ, Wed. Mr. A. J., geb. Hnber,
Canada.
Oosterbeek, („Villa Collaheim"
Gockinga, geb. Losgert, Mevr., Leeuütrechtseheweg 175).
Brunings, Mevr. B. T., Assens, Funen
warden.
(Denemarken).
Eengers, Q. .T., baronesse van Burmania,
geb. van Weideren Rengers, Haarlem.
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Genootschappen en Inrichtingen
die in correspondentie staan met het Friesch Genootschap.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

A. B u i t e n l a n d s c h e .
Gesellschaft für bildende Kunst und vaterl. Altertümer zu
Emden.
Das königliche Staatsarchiv zu Aurich.
Oldenburger Verein für Altertumskunde und Landesgeschichtet
zu Oldenburg.
Die historische Gesellschaft des Künstlersvereins, zu Bremen.
Verein für Geschichte und Altertümer der Herzogtümer
Bremen und Verden, zu Stade.
Historischer Verein für Niedersachsen, zu Hannover.
Das Provinzial-Museum, zu Hannover.
Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, zu
Lübeck.
Der anthropologische Verein in Schleswig-Holstein, zu Kiel.
Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Ge~
schichte zu Kiel.
Verein für Mecklenburgische Geschichte, zu Schwerin.
Königliche und Universitäts-Bibliothek, zu Königsberg.
Physikalisch-oekonomische Gesellschaft, zu Königsberg.
Historische Gesellschaft, für die Provinz Posen, zu Posen.
Historischer Verein, zu Osnabrück.
Harzverein für Geschichte und Altertümer, zu Wernigerode.
Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde.
zu Jena.
Bergischer Geschichtsverein, zu E/berfeid.
Der Aachener Geschichtsverein, zu Aachen.
Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, zu Bonn.
Der Oberhessische Geschichtsverein, zu Giessen.
Kaiserliche Universitäts- und Landes-bibliothek, zu Strassburg.
Grossh. Badische Universitäts-bibliothek, zu Heidelberg.
Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben,,
zu Ulm.
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25. Das germanische Museum, zu Nürnberg.
26. Historischer Verein der Oberpfalz und Regensburg, zu
Regensburg.
27. Königliche Akademie gemeinnütziger Wissenschaften, zu
Erfurt
28. Vogtländischer altertumsforschender Verein, zu Hohenleuben.
29. Altertumsverein für Zwickau und Umgegend, zu Zwickau.
30. Verein für Chemnitzer Geschichte, zu Chemnitz.
31. Verein für Geschichte der Stadt Meissen, zu Meissen.
32. Geschichte- und altertumsforschender Verein, zu Leisnig.
33. Historischer Verein für Steiermark, zu Grätz.
34. La Bibliothèque Royale de Copenhague.
35. Société Royale des Antiquaires du Nord, à Copenhague.
36. La Bibliothèque de Funiversité royale de Norvège, à Christian/a.
37. Kungl. Vitterhets Histoirie och Antikuitets Akademien,
Stockholm.
38. La Société des Antiquaires de France, à Paris.
39. La Société des Antiquaires de Picardie, à Amiens.
40. La Société historique de Compiègne.
41. La Société française d'Archeologie pour la conservation
des monuments historiques, à Tours.
42. L'Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg.
43. La Bibliothèque Royale de Belgique, à Bruxe/les.
44. La Société Royale d' Archeologie, de Bruxelles.
45. La Société scientifique et littérraire, à Tongres.
46. La Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut,
à Mons.
47. De Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde, te Gent.
48. De Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde, te Gent
49. Oudheidkundige Kring van het land van Waes, te St.Nicolaas (Vlaanderen).
50. L'Institut Archéologique, à L/ège.
51. Public Library at Melbourne (Australië).
52. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
53. Rügisch-Pommerscher Geschichtsverein, zu Greifswald.
54. Kongl. Humanistica Vetenskaps-Sanfundet, Uppsala.
55. Finnische Altertumsgesellschaft, Helsingfors.
56. Fuldaer Geschichtsverein, zu Fulda.
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57. Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, te
Mechelen.
58. Nordfriesischer Verein für Heimatkunde und Heimatliebe, zu
Husum.
59. Bibliothèque d'art et d'archéologie, 19 rue Spontini, Paris.
B.

Binnenlandsche.

1. De Provinciale Bibliotheek, te Leeuwarden,
2. De Stedelijke Bibliotheek, te Leeuwarden.
3. Het Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse, te Z-eeuwarden.
4. Het Gymnasium, te Leeuwarden.
5. De Rijks Hoogere Burgerschool, te Leeuwarden.
6. De Universiteits-Bibliotheek, te Groningen.
1. Het Provinciaal Museum van Oudheden in Drenthe, te Assen.
8. De Vereeniging voor Overijsselsen Recht en Geschiedenis,
te Zwolle.
9. De Stadsbibliotheek, te Deventer.
10. De Bibliotheek der gemeente Kampen.
11. Het Historisch Genootschap, te Utrecht.
12. Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, te Utrecht.
13. De Universiteits-Bibliotheek, te Leiden.
14. De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden.
15. De Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage.
16. De Heraldische Vereeniging „de Nederlandsche Leeuw", te
's Gravenhage.
17. Het Rijksmuseum van Oudheden, te Leiden.
18. Het Leeskabinet te Rotterdam.
19. Gemeente-Bibliotheek van Rotterdam.
20. Het Archief der gemeente Rotterdam.
21. Teyler's Genootschap, te Haarlem.
22. De Stedelijke Bibliotheek, te Haarlem.
23. Het Koninklijk Oudheidknndig Genootschap, te Amsterdam.
24. De Koninklijke Academie van Wetenschappen, te Amsterdam.
25. De Universiteits-Bibliotheek, te Amsterdam.
26. Het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen, te Middel-

burg.
21. Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, te 's Hertogenbosch.
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28. La Société historique et archéologique dans Ie duché de
Limbourg, te Maastricht.
29. Aartsbisschoppelijk Archief, te Utrecht
30. De Redactie van de Bijdragen voor de Geschiedenis van het
Bisdom Haarlem.
31. Stedelijk Archief, te Alkmaar.
32. Vereeniging Fléhite, te Amersfoort.
33. Gelre, Vereeniging ter beoefening van Geldersche geschiedenis en recht, te Arnhem.
34. Vereeniging „die Haghe", te 's Gravenhage.
35. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Leeuwarden.
36. De Rijks-commissie voor de inventarisatie van Monumenten
te 's Gravenhage.
37. Het Museum van Oudheden, te Groningen.
38. De Commissie tot bewaring van voorwerpen van Geschiedenis en Kunst, te Nijmegen.
39. Het Stedelijk Museum, te Leiden.
40. Het Westfriesch Museum, te Hoorn.
41. De Vereeniging „Rembrandt", te Amsterdam.
42. Bulletin van den Nederl. Oudheidkundigen Bond.
43. De Openbare Leeszaal te Sneek.
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Bij de Uitgevers MEIJER & SCHAAFSMA te Leeuwarden
zijn te bekomen de volgende werken van het Friesch
Genootschap:
DE VRIJE FRIES, dl. I—XXV: per deel f 4 . - , per afl.
JANCKO DOUWAMA'S Geschriften
THET FRESKE RUM, met aanteekeningen van E. Epkema
GESTA FRESONUM, uit de Apographa Juniana, met
aant. en eene voorlezing over Fr. Junius, door Mr. J.
W. de Crane
DIE OLDE FREESCHE CRONIKE, met aanteekeningen
van E. Epkema, benevens de GESTA FRISIORUM en
M. ALVINI TRACTATUS
Jr. FREDRICH VAN VERVOV, Enige Gedenckweerdige
Geschiedenissen (1568—1610)
—
, Eenige aanteekeningen
van 't gepasseerde in de Staten-Generaal, 1616—1620
OUDE FRIESCHE WETTEN, uitgegeven door Jhr. Mr.
M. de Haan Hettema, 2 deelen (3 stn.)
WORP TYAERDA VAN RINSUMAGEEST, Vier boeken
Chronyken van Friesland, 3 stn
Hetzelfde werk, 5e boek
PROELIARIUS OF S T R I J D B O E K der oorlogen in Friesland van 1485—1517
(Beide laatste werken zijn uitgegeven door Dr. J. G.
Ottema).
MÉMOIRES relatifs à la Guerre de succession de 1706—
1709 et 1711, de Sicco van Goslinga, Député desEtats
Généraux, publiés par M. U. A. Evertsz et G. H. M. Delprat
HET LEVEN VAN MENNO BARON VAN COEHOORN, uitgegeven door Jhr. J. W. Sypesteyn . . . , . . . „
DE LEX FR1SIONUM, uitgegeven en toegelicht door Dr.
Karl Freiherr von Richthofen, naar Pertz' Monumenta
Germaniae, gevolgd door eene verhandeling over de
samenstelling van de Iex Frisionum, van Dr. B. J.
Lintelo de Geer, Hoogleeraar te Utrecht
BRIEFE DES AGGEUS DE ALBADA, 1578-1584, Herausgegeben von Dr. E. Friedländer zu Aurich
CATALOGUS der Bibliotheek van het Friesch Genootschap, 1862
(Het vervolg daarvan is opgenomen in het Verslag
van 1862—1863, dat echter is uitverkocht).
Tweede Vervolg op dezen CATALOGUS, 1871 . , . .
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FRIESCHE OUDHEDEN, Merkwaardige Voorwerpen van
Wetenschap en Kunst, gevonden in de Archieven, Kerken, Kasteelen, Terpen enz. van Friesland. 32 platen
met tekst
Dr. J. REITSMA, Honderd jaren uit de geschiedenis der
Kerkhervorming en der Hervormde Kerk in Friesland.
Mr. W. B. S. BOELES, Friesland's Hoogeschool en het
Rijks-Athenaeum te Franeker, met platen, kaarten en
portretten, Ie deel f5.40, 2e deel, Ie stuk f 3.60, 2e
stuk f4.80, te zamen
AEM. W. WIJBRANDS, Gedenkschriften van de Abdij
Mariëngaarde
REGISTER van den aanbreng van 1511, 4 dln., met voorbericht van Mr, I. Telting
G. H. VAN BORSSUM WAALKES, Dat Boeck van den
Oorspronck
'T. A. ROMEIN, Naamlijst der Predikanten van de Hervormde Gem. in Friesland, sinds de Hervorming, 2 dln.
Dr. S. D. VAN VEEN, Aanvullingen en verbeteringen van
Romein's Naamlijst
Prof. Dr. J. REITSMA, Register van de geestelijke opkomsten van Oostergo
Mr. A. J. ANDREÆ, Nalezing op de Nieuwe Naamlijst
van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia.
Mr. PH. VAN BLOM, Geschiedenis van Oud-Friesland. .
Mr. P. C. X A. BOELES, Armengoederen en Armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-Juridische schets ,
ORFÈVRERIE ANTIQUE NÉERLANDAISE, 16 Planches
contenant les Photographies de 34 objets en or et en
argent, exposés à Leeuwarde en 1900, publiées et éclaircies par la Direction de la Société Frisonne etc. (Musée
Frison) à Leeuwarde. Avec portefeuille
EPISTEL TOTTEN FRIESEN, naar het handschrift van
het Friesch Genootschap bewerkt door G. H. van Borssum Waalkes
Mr. P. C. J. A. BOELES, De Friesche Terpen, I (Die Terpen in Friesland), met afbeeldingen, 1906
•FRIESISCHE PAPSTURKUNDEN aus dem Vatikanischen
Archive zu Rom, herausg. v. Dr. Heinrich Reimers (mit
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Einleitung), 1908 . . . .f 4.50
GIDS voor de kunstverzameling Bisschop in het Friesch
Museum te Leeuwarden, door Mr. P. C. J. A. Boeles.
Verkrijgbaar in het museum
„ 0.25
K. UÏLKEMA, Het Friesche Boerenhuis. Onderzoek naar
het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in
Friesland. Leeuw., 1916. Tekst met platenatlas. 8vo. . „ 1.75
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