Oude Friesche maten en het toezicht daarop.
Door J. R. VAN BEEK,
Ijker, Chef van dienst te Amsterdam.

Het artikel over „Boasumer Mjitte" van den heer Lootsma
in het 29e deel van „De Vrije Fries" gaf mij aanleiding nog eens
een en ander op dat gebied na te snuffelen in de hoop, dat iets
gevonden zou worden, dat enkele lezers zou interesseeren. Voor
zooveel Friesland betreft is daarbij in hoofdzaak gebruik gemaakt van een bundel desbetreffende aanteekeningen uit het
Groot Placaat en Charterboek van Vriesland, in der tijd verzameld door den heer J. H. van de Velde, oud-Ijker, Chef van
dienst te Leeuwarden en een door Z.W.E.G. daaruit samengesteld overzicht, getiteld: De Ontwikkeling van het Toezicht
op de Maten en Gewichten in Friesland x).
Reeds de Heilige Schrift gewaagt van maten, gewichten en
weegtoestellen en dringt aan op nauwkeurigheid daarvan. Zoo
o. a. in Leviticus 19 vers 36: „Gij zult eene rechte wage hebben,
„rechte weegsteenen, eene rechte efa en een rechte hin" (een efa
en een hin waren inhoudsmaten); Spreuken 11 vers 1: „Eene
„bedriegelijke weegschaal is den Heere een gruwel, maar een
„volkomen weegsteen is zijn welgevallen"; en op vele andere
„plaatsen.
En blijkbaar waren die weegtoestellen toen ter tijd nogal
nauwkeurig ook; immers Abraham woog Efron het geld (Genesis
23 vers 16) en Absaloms haar werd gewogen (2 Samuël 14 vers
26). Op een papyrus rol, omstreeks van het jaar 1350 voor Christus is zelfs de uitbeelding gevonden van de weging der ziel van
een afgestorvene met behulp van een veergewicht, dat in de
andere schaal geplaatst was. Men was dus blijkbaar wel overtuigd
van de groote gevoeligheid van de toenmalige balansen.
Ook in andere beschavingscentra werd op de juistheid van
maten en gewichten gelet: in de wetten, die Hammurabi, Koning
*) welwillend werd mij toegestaan daaruit een en ander over te nemen.
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van Babyion, omstreeks 2250 jaar voor Christus, van den Zonnegod ontving (vergelijk de geboden van Mozes!) wordt daarop
aangedrongen en ook de Koran waakt tegen het vervalschen van
maat en gewicht:
„Wee over hen die de maat of het gewicht vervalschen,
„Die als zij van anderen koopen eene volle maat verlangen,
„Maar die bedriegen als zij voor anderen meten en wegen.
(Soera 83 vers 1—3).
De oudste vorm van een georganiseerd toezicht op meten en
wegen vinden wij reeds ten tijde van Kautilya (of Vishnugupta) ± 300 jaar voor Christus. Daar waren voorschriften ter
vervaardiging van maten en weegwerktuigen vastgesteld, daar
bestond een tarief van ijkgelden en zelfs een instructie voor den
Inspecteur van den IJkdienst.
De oudste gegevens nu wat Friesland betreft, werden eerst
gevonden in 1292, waar ieder, die valsche maten of gewichten
gebruikte, bedreigd werd met een boete: „Wie bedragen word
„van valscher mate, daar hi mede ghemeten heeft, jof van vals„ken ghewichte, hi verboirde XX Scellinghen Enghels".
In eene ordonnantie van 1504 wordt in art. 61 bevolen dat
men „nu voertaen in desse onszer Vrieschlande één maeth van
„Coern ende ander Saet, één elle, één maethe van wijn ende
„beer holden zal!, naementlijck die Coern oft Saedt maethe nae
„gheijcte ende rechtfaerdygte maete ofte loepen onszer steede
„van Boelszwardt; die ellen naelencthe der ellen onszer steede van
„Worckum; ende die maethe van wijn ende beer, als van den
„ommekanne, halve ommekanne, menghelen ende pinthen, nae
„ghroetheijt der ommekanne, halve ommekanne, menghelen ende
„pynthen onszer steede van Leeuwaerden."
Bij meerdere ordonnanties, te veel om hier alle aan te halen,
werden soortgelijke besluiten afgekondigd, wel een bewijs dus,
dat in verschillende plaatsen gelijknamige maten en gewichten
in gebruik waren, die echter onderling van grootte verschilden.
Over landmaten wordt het eerst gerept in eene ordonnantie
van 24 Juli 1445: „een pondismeta landes", zonder eenige aanwijzing evenwel van de grootte.
Ook staat nergens vermeld, wat onder valsche maten en gewichten moet worden verstaan en wie die valschheid moest
constateeren. Alleen in het Stadsboek van Sneek van April
1456 komt eene bepaling voor over maten, door Schepenen en
Raadslieden gebrand, dus gestempeld, als bewijs van juistheid:
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„soe en moet niemant inmeten noch vuytmeten bij lopen, ofte bij
„halflopen, bij garters ofte bij halve garters of bij verndel, dan
„met gebranden maat, die die Scepenen ende die Raedtsluyden
„gebrandt hebben, bij een peen van twee pondt so vaeck als
„iemant daaraf becoert wordt".
Allengs werd echter beter toezicht ingevoerd en werd b.v.
op 4 Februari 1520 een Placaat en Ordonnantie Generaal (dus
niet alleen geldende voor Friesland, maar voor het geheele Keizerrijk van Karel V) uitgevaardigd, waarbij den goud- en zilversmeden werd voorgeschreven een „patroon" (standaardgewicht)
te hebben en al hunne gewichten daarmede te „ijcken ende adjusteren". Het eigenaardige van het geval is, dat de gebruikers
van de gewichten dat ijken zelf moesten verrichten met standaarden, die zij zelve in bezit hadden, dus die gemakkelijk lichter
of zwaarder konden worden. Toch moet er een soort toezicht
geweest zijn, want er werd tevens bepaald: „indien datter
„eenige faulten in bevonden waren, die Delinquanten souden
„elck verbeuren ende vallen in peyne van vijftich onse Caro„lus guldens, soo dikwils ende menichwerf als sij daar van ach„terhaelt ende verwonnen souden wezen".
Duidelijker wordt van een controle van Overheidswege gesproken in een Placaat en Ordonnantie Generaal van de Staten
der Vereenigde Nederlanden van 19 December 1589. Daarin
wordt bevolen dat door den Muntmeester-Generaal een Troysch
gewicht, gejusteerd naar den Slaper, die bij de Rekenkamer van
Holland berust („berustende ende stille liggende in de Camer
„van Rekeninghe"), moet worden gezonden aan een daarvoor
aangewezen IJkmeester, ten einde er de goud- en zilversmids
gewichten mede te ijken en te justeeren. Deze ÏJkmeester moest
de fijne balansen eveneens justeeren en de goedgekeurde, evenals de gewichten, merken met een „leeuwken". Mogelijk is dit
de oorsprong van het leeuwtje, dat thans nog voorkomt op
verschillende modellen en instrumenten bij het IJkwezen in gebruik.
Hierbij was dus, uitsluitend voor de gewichten van den gouden zilverhandel, een ijk ingesteld, echter nog geen periodieke
herijk. Eerst een honderd jaar later, bij Placaat van 20 Maart
1678 werd een soortgelijke ijk ingesteld voor de gewone handelsgewichten. Bepaald werd verder dat in alle Raadshuizen standaarden aanwezig moesten zijn, ten gebruike van het publiek en
dat de neringdoenden hunne gewichten ook mochten laten onder-
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zoeken door de „geswooren generalen ofte particuliere geëdigde
„Ytighmeesters" — een soort facultatieve herijk dus.
In tegenstelling met de hiervoor genoemde ordonnantie Generaal, wordt in deze en andere speciaal voor Friesland geldende
ordonnanties steeds gesproken over „Ytighen" en Ytighmeesters"
later in de Statuten van Vriesland van 11 April 1716 staat voor
het eerst het woord „Ijken", maar in datzelfde stuk wordt verderop weer gesproken over „Ytighmeester" en „geytigt" (zooals
bekend worden die laatste woorden ook nu nog algemeen op het
platteland van Friesland gebruikt).
Een verplichte periodieke herijk werd voor Friesland eerst
ingesteld bij een Publicatie van 16 Mei 1737 van Willem Karel
Hendrik Friso, waarbij werd bepaald dat „om alle twee jaren, van
„May 1737 af aan te reekenen, alle Maaten, Ellens, Kannen en
„Gewichten, zonder onderscheid of alreede geytigd, door de ge„heele Provincie, ende alzo in alle Grietenijen en Steden, door de
„gezwooren en particuliere Ytigmeesters op nieuw geijtigd
„zullen worden". Die Ytigmeesters mochten voor hun moeite
een zeker ijkloon in rekening brengen, waarvoor tevens het
tarief werd vastgesteld. Ook de helft van de eventueel opgelegde
boeten werd aan de ijkers uitgekeerd voor overtredingen, die zij
hadden geconstateerd. De „Grietslieden en Magistraten" werd
gelast den ijkers bij hunne werkzaamheden de behulpzame hand
te bieden en tevens.... het publiek te beschermen tegen „alle
„vexatiën en Quellingen door baatzuchtige Ytigmeesters"!!
Zooals bekend is ten tijde van de Fransche heerschappij het
stelsel van maten en gewichten in Nederland grondig herzien en
uniform geregeld en werden reeds in 1808 bij Koninklijk Decreet
de diverse maten en gewichten tot metrieke waarden herleid.
Friesland had echter steeds haar eigen maten en gewichten behouden en om nu ook de waarden daarvan in metrieke eenheden
uit te drukken, werd in 1812 door den Prefect van het „Departement de la Frise" eene commissie benoemd, bestaande uit den
oud-hoogleeraar van Franeker Tholen en de heeren F. W. Westink en G. Folkertsma te Leeuwarden. Deze commissie kreeg de
bevoegdheid om maten en gewichten, die als plaatselijke standaarden in gebruik geweest waren, te onderzoeken, terwijl den Maires
werd gelast een opgave te doen van de verschillende maten en
gewichten in hunne gemeenten in gebruik.
Het door deze commissie uitgebrachte rapport is in de Fransche taal gesteld, terwijl in 1820 door de beide laatst genoemde
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leden werd uitgegeven een „Handboekje bij het gebruik van
„Vriesche Maten en Gewigten overgebragt in Nieuwe Nederland„sche Maten". Uit bovenbedoeld rapport en uit het Handboekje
zijn de volgende gegevens geput:
Ie. Lengtematen:
de el in het geheele Departement = 0.688 meter. Algemeen
in gebruik is verder:
de F r i e s c h e h o u t v o e t — 296 nieuwe strepen (millimeters dus), hetwelk nagenoeg overeen komt met de oude Romeinsche voet, die 295 strepen bevatte;
de F r i e s c h e s c h e e p s v o e t = 284 strepen;
de F r i e s c h e K o n i n g s v o e t = 326 strepen;
de F r i e s c h e K o n i n g s r o e d e
12 voet.
Van 46 verschillende gemeenten en 10 polders worden de
lengten van roeden opgegeven, welke lengten zeer uiteenloopend
zijn. In enkele gemeenten zijn zelfs drie verschillende roeden
in gebruik b.v. in:
Anjum 3.552, 3.848, 4.144 meter.
Holwerd, 3.848, 4.144, 4.514 meter.
Augustinusga, 3.767, 3.897 meter.
Gorredijk, 3.855, 3.913 meter.
Langweer en Lemmer, 3.852, 3.913, 4.736 meter.
De kleinste, die gevonden werd is 3.14 te Oenkerk; de grootste
4.736 in de streek tusschen Wolvega en Lemmer.
De roede van 3.913 is in meerdere plaatsen in gebruik o.a. in
Lemmer, Beetsterzwaag, Gorredijk en wordt de Koningsroede
genoemd.
2e. Landmaten:
de P o n d e m a a t i s 240 vierkante Koningsroeden = 363/4
Are. Zij wordt verdeeld in 12 E i n z e n , elk van 20 vierkante
Koningsroeden of 20 P e n n i n g e n .
Van 34 gemeenten worden de grootten der pondematen opgegeven; ook hier vindt men in enkele gemeenten wel drie, soms
zelfs vier, verschillende waarden, b.v. te:
Anjum, 30.48, 35.52, 41.21 Are.
Holwerd, 35.52, 41.21, 48.88 Are.
Ternaard, 35.52, 36.48, 41.21, 48.88 Are.
De kleinste is te Anjum 30.48; de grootste op meerdere plaatsen 48.88 Are.
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Dan wordt nog vermeld:
M a d varieerende van 45.92 te Stavoren tot 61.53 Are te
Tjerkwerd.
L o p e n s t a l in de meeste gemeenten gelijk aan 36.74 Are
(dus een pondemaat), maar in:
Wolvega en Sonnega =-- 23.33 Are
Dantumawoude en Rinsumageest = 55.11 Are.
Bergum, Hardegarijp en Oostermeer = 54.06 Are.
M o r g e n = 91.85 Are, maar in:
Haske = 88.10 Are
Knijpe en St. Johannesga = 85.16 Are.
H o o f d te Stavoren = 27.55 Are.
V e e s t a l te Stavoren = 9.18 Are.
3e. Inhoudsmaten:
a. voor drooge waren (granen en boonen).
1 l a s t =--36 l o p e n of z a k k e n .
De lopens werden in Leeuwarden verdeeld in 64 maten z.g.n.
s t e d e m a t e n, die weer onderverdeeld zijn in 2 h a 1 f m at e n , 4 b o t j e s en 8 o o r t j e s m a a t j e s . Vier stedematen
heetten een v i e r m a a t , 8 een h a l f v a n d e l , 16 een
v a n d e 1 en 32 een h a 1 f 1 o p e n. In andere steden werd het
lopen verdeeld in 32 maten, z.g.n. Vriesche maten, onderverdeeld
in 2 h a l f m a t e n , 4 k o p m a t e n , 8 h a l f k o p m a t e n
en 16 o o r t j e s m a a t j e s . De oude Vriesche half maat is
dus gelijk aan 1 stedemaat.
1 1 a s t = 30.0402 hectoliter, dus
1 z a k = 83.445 nieuwe koppen (liter).
1 Vriesche
m a a t = 2.6 kop (liter).
1 S t e d e m a a t = 1.3 kop
l V r i e s c h k o p m a a t j e of-J- stedemaat = 0.65 liter
1 B o t j e s m a a t of 1 Vriesch halfkopmaatje = 0.325 liter
1 O o r t j e s m a a t = 0.16 liter.
Verder staat in het rapport nog vermeld:
D e m i z a k = 5.22 Decaliter, uitsluitend voor zout.
V a n d e 1 = 4.85 Decaliter voor groenten, fruit en aardappelen.
K i n n e t j e = 2.43 Decaliter.
M e e t k o r f où P a n n i e r = 9.7 Decaliter voor turf,
70 meetkorven vormen 1 S c h u i t e.
Ook is opgegeven de inhoud van steenen:
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M a p p e n = = 2 cub. decimeter,
D r i e 1 i n g = 1.181 cub. decimeter,
K 1 i n k e r t = 0.863 cub. decimeter,
R o d e K l i n k e r t = 0.707 cub. decimeter,
(waarbij de lengte ongeveer het dubbele is van de breedte en
deze ongeveer het dubbele van de dikte).
b. voor natte waren:
M e n g e l , verdeeld in 2 h a l f m e n g e l , 4 v a n d e l t j e s ( o o r d of d i k k o p ) , 8 h a l f v a n d e l t j e s ,
16
s t u i v e r s k a n t j e s . Soms werden nog o o r t j e s m a a t j e s gebruikt van \ stuiverskantje.
V r i e s c h e k a n = 2 mengel; het k w a r t j e houdt 10
mengel en het a k e r 40 mengel; het a a m is 4 anker; het
o x h o o f d is 6 ankers en een v a t is 4 oxhoofden.
Het V r i e s c h e m e n g e l is groot 0.97 nieuwe kan of
liter, maar de mengel van Oldeberkoop, Sonnega en Wolvega is
slechts 0.862 Liter 1 ).
Nog is in het rapport opgenomen:
„Kan où Maat te Oldeberkoop, Sonnega, Wolvega 17.24 liter;
„dans toutes les autres communes 19.4 liter; communement 4
„mengelen". Hier zijn vermoedelijk eenige drukfouten ingeslopen, want een kan is geen 4, doch slechts 2 mengel en bovendien maar 1/10 van den opgegeven inhoud.
4e.

Gewichten:

Het Handboekje vermeldt: „Het V r i e s c h p o n d bevat
„4912korrels (àO.1 g r a m ) 2 ) , en is d u s niet geheel overeenkomstig
*) Van hoeveel belang de kennis van de oude maten en gewichten soms
wezen kan, moge blijken uit het feit, dat eenige jaren geleden een hoogleeraar
uit Wageningen bij vergelijking van de melkopbrengst van koeien omstreeks
1800 tot de ontdekking kwam, dat de Friesche koeien vrijwel tweemaal
zooveel melk gaven als hare Hollandsche collega's. Al hoe goed het Friesche
vee nu ook bekend staat, dit resultaat geleek toch wel wat àl te rooskleurig,
vandaar, dat een nader onderzoek werd ingesteld naar de grootheid der
mingels, waarin die opbrengst was aangegeven. Daarbij bleek, dat voor de
Hollandsche koeien gebruikt was de Amsterdamsche mingel van 1.815 liter
en voor het Friesche vee de bovengenoemde mengel van 0.97 liter!
2
) Over het woord korrel of grein nog het volgende: In 1266 werd door
Hendrik III bij Act 51 vastgesteld: „that an English penny, callad a
„sterling, round and without any clipping, shall weigh thirty two wheat„corns, in the midst of the ear". Het gewicht nu van zulk een schoon, rijp
en van alle kaf gezuiverd tarwegraantje, uit het midden der aar genomen,
werd „grain" (grein of korrel) genoemd.
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„het Amsterdamsche pond, dat bijna 4941 korrels bevat. Dit
„maakt een verschil van 14 Vriesche Looden op de 100 pond,
„zoodat de 100 pond Amsterdamsch gewicht gelijk zijn aan 100
„pond en 14 lood Vriesch gewicht." Ook hier zal een drukfout
zijn ingeslopen, want, daar 1 Friesch pond gelijk is aan 32 lood, is
1 lood gelijk aan 153.5 korrels en is het verschil van 100 Amsterdamsch pond en 100 Friesch pond gelijk aan 2900 korrels of 18.9
lood. Bovenvermeld verschil van „14 Vriesche looden" zal dus
wel 19 moeten wezen.
In „De Friesche Grond in 1511" (Historische avonden 1907,
2e bundel) heeft Prof. Dr. T. J. de Boer verder nog naar voren
gebracht, dat de oude landmaat G r a s of S c h a r (ook koegras of koegang genaamd) verschillend was van grootte naar gelang der bodemgesteldheid. Een gras is n.1. zooveel weiland als
een koe in den zomer noodig heeft en is dus op goeden grond
kleiner, dan op slechteren bodem. Hoogstwaarschijnlijk moet
daarin de oorzaak gezocht worden van de verscheidenheid in
grootte der eenheden, waarvan de pondemaat is afgeleid, welke
pondemaat dus oorspronkelijk ook geen directe oppervlaktemaat geweest zoude zijn, maar allengs meer als zoodanig werd
beschouwd. Prof. de Boer stelt de grootte van het gras op
ongeveer \ H.A., rekening houdende met de behoefte van het
vee.
De benaming gras is in Friesland al vroeg grootendeels verdrongen door de ponds- of pondemaat (in Groningen echter langer behouden gebleven); doch komt zij nog wel voor in het Register van den Aanbreng der Floreenbelasting van het jaar 1511
bij beneficiën (pastorielanden), die n.1. niet vererfd of verkocht
werden en dus nooit gemeten behoefden te worden. Uit de beneficiaelboeken van Friesland van 1543 blijkt, dat van de diverse
pondematen de Ferwerder de grootste was en gelijk aan het gras.
Verder is in een handschrift omstreeks van het jaar 1500 van
een monnik van het oude klooster Thabor bij Sneek, bijgeschreven, dat de verhouding van de vierkante roede van Leeuwarderadeel tot die van Ferwerderadeel is als 1 : 1.26. Is dus de Leeuwarder pondemaat 36.74 Are, dan zou die van Ferwerd zijn 36.74
X 1.26 = 46.29 Are, dus ongeveer gelijk aan het gras, zooals Prof.
de Boer dat stelt.
In bovenvermeld Register van den Aanbreng staat echter weer
een verhouding vermeld van 2 : 3 en zou dus de grootste (Fer-
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werder) pondemaat gelijk zijn aan 36.74 x f = 55.11 Are, dus
juist het voren vermelde lopenstal van Dantumadeel.
Ten slotte nog iets over de eenheid der pondematen heden ten
dage. Jarenlang heeft men erbarmelijk met die landmaten omgesprongen, hetgeen o. a. duidelijk gebleken is bij een onderzoek
naar de omrekeningswaarde daarvan, in de jaren 1915—1916
door den heer van de Velde ingesteld. Toen werd n.1. gevonden,
dat bij vele advertentie's van verkoop of verhuur van land, de
herleiding had plaats gehad volgens een maatstaf, die overeenkomt met de gemeentelijke waarden, hierboven vermeld, dus varieerende van 30.48 tot 48.88 Are, terwijl de prijsbepaling bij de
veiling geschiedde volgens pondemaat. Om deze overtreding van
art. 10 (strafbaar gesteld bij art. 32) van de thans geldende IJkwet
van 7 April 1869 te bemantelen, stelde men als synoniem voor
pondemaat tusschen haakjes 36f Are, alhoewel dit veelal niet
klopte. Als voorbeeld moge dienen een aankondiging in de Leeuwarder Courant: „27 H.A. 18 A. 70 c.A. (80 x 36f Are)"; als
men dit narekent, moet het zijn" (74 x 36f Are)", dus een verschil van 4- 8 %. Er waren, als gevolg van deze wisselende
waarden soms groote verschillen in onder elkander staande advertentiën. Dat twee stukken land, bevattende evenveel H.A.,
A. en c.A., soms meer dan een pondemaat verschilden, of evenveel pondematen bevatten en in metrieke maat belangrijk uiteen
liepen, was geen zeldzaamheid. Men veilde dus in de jaren 1915—
1916 in vele gevallen in Friesland nog op dezelfde wijze, als een
eeuw geleden, ten spijt van de goede bedoeling van onze wetgevers vanaf 1812.
Het schijnt echter, dat in den chaos der diverse pondematen in
de laatste jaren verbetering is gekomen, althans bleek uit een
kort onderzoek, dezer dagen ingesteld (nagerekend werden een
40-tal opgaven) dat algemeen de pondemaat thans op 36f Are
wordt genomen, al was de afronding tot op 0.1 pondemaat soms
niet geheel juist. Indien dit werkelijk algemeen wordt doorgevoerd zullen de landeigenaren gebaat zijn en zal eindelijk een
einde gemaakt zijn aan een misbruik, dat veelal tot teleurstelling, zooal niet tot knoeierijen en daaruit voortvloeiende processen aanleiding gaf.
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„Huiselijke" beslommeringen eens vrederechters.
Door Dr. A. L. HEERMA VAN VOSS.
„La Hollande est réunie à 1'Empire": aldus het eerste artikel
van het decreet van 9 Juli 1810, waarbij de Keizer der Franschen
de aanhechting van ons vaderland aan het Napoleontische rijk
tot een feit maakte en in groote trekken regelde. Na een voorloopig bewind onder den hertog van Plaisance als stadhouder des
keizers, tijdens hetwelk alle zittende ambtenaren in hunne functies gehandhaafd bleven, zou op 1 Januari 1811 in alle takken
van staatsbestuur de Fransche organisatie worden ingevoerd.
Welk een ontzettende omwenteling dit op schier ieder gebied beteekende, kunnen wij, die zoo geheel ingeleefd zijn in de logische
moderne ontwikkeling der Fransche beginselen van administratie, wetgeving en rechtspraak en die het gemoedelijke systeem
van vroeger eeuwen, zooals zich dat tot in het begin der 19e eeuw
rustig ontwikkeld had, alleen meer of minder oppervlakkig uit
schoolonderwijs en studieboeken kennen, ons in geenen deele
meer indenken.
Ons bepalende tot de rechtspraak, zien wij ook hier het groote
beginsel van de scheiding der machten in den staat vrijwel in geheelen omvang toegepast: rechtspraak door een afzonderlijk
corps ambtenaren, onafhankelijk van de administratie, en rechtsbedeeling aan de hand van een complex van Fransche wetboeken, wier beginselen nog heden ons rechtsleven voor een groot
deel beheerschen.
Geen wonder, dat in het allereerste begin nog niet alles aanstonds even vlot marcheerde: we mogen vol bewondering vaststellen, dat de vreemde plant toch al heel gauw wortel schoot en
wel zoo stevig, dat zij, den nationalen storm van 1813 trotseerende
stand hield tot 1838: eerst toen werden eindelijk de door den Souvereinen Vorst „voorloopig" gehandhaafde Fransche rechterlijke instellingen door een nationale regeling vervangen en deze
bracht nog slechts gradueele verschillen en geenszins fundamenteele nieuwigheden.
Tot slechts een klein onderdeel der Fransche rechterlijke or-
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ganisatie willen wij ons hier bepalen: op de onderste sport van
de hiërarchische ladder staat de vrederechter, de voorganger
van onzen kantonrechter. Het keizerlijk decreet van 18 October
1910, regelende de organisatie der Hollandsche departementen,
bepaalde in art. 27, dat het departement Friesland werd verdeeld
in drie arrondissementen, overeenkomende met de sinds 1807 bestaande kwartieren: Heerenveen, Sneek en Leeuwarden. De onderverdeeling hiervan in kantons en de vaststelling van het
rechtsgebied van elk dezer vond in voorloopigen vorm plaats bij
een besluit van den Hertog van Plaisance van 27 December
1810, om tenslotte definitief te worden geregeld bij Keizerlijk
Decreet van 21 October 1811. Toen was de nieuwe staatsmachine
echter reeds bijna een jaar in werking. Het aantal kantons was
toen heel wat grooter dan thans: de geheele provincie herbergde
van 1811 tot 1838 negentien vrederechters.
Met welke moeilijkheden van „huiselijken" aard deze functionarissen vaak te kampen hadden, daarvan kunnen we hier
het een en ander mededeelen dank zij de deels vrij volledige administratie, die in het archief van het vredegerecht te Heerenveen is bewaard gebleven *).
Heerenveen dan was niet alleen hoofdplaats gebleven van het
arrondissement van dien naam, maar naast de „rechtbank van
eersten aanleg" had ook een vredegerecht aldaar zijn zetel, waaronder slechts de gemeenten Tjalleberd, Heerenveen, St. Johannesga, Knijpe en Mildam (na 1816 dus de grietenijen Aengwirden
en Schoterland) ressorteerden.
4 Januari 1811 werden aldaar benoemd: tot vrederechter M.
Coehoorn van Scheltinga, tot plaatsvervanger R. Cortenbroek
Nauta, en tot griffier P. Bootsman, eerstgenoemde op een salaris
van 960 francs, terwijl de laatste een derde daarvan genoot. Op
Donderdag 28 Februari werd in een door het districtsbestuur van
Schoterland daartoe aangewezen lokaal het gerecht geïnstalleerd
door den onderprefect van het arrondissement — d. w. z. de
vrederechter zelf en zijn plaatsvervanger, die wegens ziekte van
den griffier dezen verving, — waarna de eerste zitting aanving.
Besloten werd de gewezen executeurs en adsistenten van het
gewezen 14e district voorloopig als suppoosten aan te stellen en
te beëedigen; de „audiënties" werden eveneens bij provisie be') Nieuwe Rechterlijke Archieven in het Rijksarchief in Friesland; Inv.
Nos. 400 en 401 Verbaal van het vredegerecht 1811—1820, N°. 399 Ingekomen stukken 1811—1838.
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paald op Maandag en Donderdag van 10 tot 1 uur en staande de
zitting werd bij het districtsbestuur een lokaal aangevraagd, als
hoedanig werd aangeboden de voormalige rechtkamer van
Schoterland. In dit perceel, No. 127 te Heerenveen, toenmaals
eigendom van de floreenplichtigen tot Schoter- of Slijkenburgerzijl, had J. C. Volkmann zijn „Heerenlogement" en à raison
van ƒ 60.— per jaar kreeg de vrederechter aldaar een zittingzaal
en een griffie in gebruik x). Nadat in de tweede zitting de gewezen
executeur van Schoterland was aangesteld als deurwaarder (op
een nog onbekend salaris!) en in de derde de inmiddels herstelde
griffier beê'edigd was, konden de werkzaamheden haar geregelden loop aanvangen. Niet lang duurde dit weliswaar: 8 Juli
moest reeds een plaatsvervanger voor den heer Bootsman worden aangewezen, aangezien deze toen voor herstel van gezondheid op reis moest; de gewezen gezworen klerk van Schoterland,
S. Pz. van Goinga, werd buiten bezwaar van 's lands schatkist
als commies-griffier in zijn plaats aangesteld en zou deze eerepost
langer dan een jaar bekleeden. 2 April 1812 toch kwam aan het
licht, dat de griffier Bootsman — n. b. reeds in December van
het vorige jaar! — zijn functie had neergelegd, zooals toen bleek
uit een door hem op aanvrage overgelegd extract uit het register
„ter inschrijving van afstand van bedieningen", aangehouden
ter griffie van de rechtbank en een opvolger werd eerst bij Keizerlijk Decreet van 5 October 1812 benoemd. Toen bovendien op 26
November 1811 de eerste plaatsvervanger Nauta overleden was,
stond de vrederechter geheel alleen, aangezien een tweede adjunct nooitwas benoemd. Einde 1813verscheen alweer een nieuwe
griffier ten tooneele en van Goinga, die ook nu nog te jong was
om als opvolger te kunnen worden benoemd, werd als reservekracht (commies-griffier) gehandhaafd. Niet ten onrechte: den
nieuwen functionaris riep reeds in Juli 1814 een andere waardigheid en bij Souverein Besluit van 15 Februari 1815 volgde eindelijk de benoeming van den volhardenden plaatsvervanger tot
griffier op een salaris van 152-7-10 gld.; de vrederechter genoot
toen 457-2-14 gld. 's jaars.
1

) Dit was geen uitzondering. Toen de prefect bij een aanschrijving van
2 Maart 1811, ingevolge missive van den Intendant van Binnenlandsche
Zaken van 2 Februari, bepaalde, dat de plaatselijke besturen, voorzoover
een vredegerecht op hun grondgebied zetelde, in gemeen overleg met den
vrederechter behoorlijke lokalen en gehoorzalen moesten aanwijzen, werd
daartoe bijna overal een vertrek in het gemeentehuis of in een logement
bestemd.
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Was de personeelskwestie aldus eindelijk in goede banen geleid, nieuwe zorgen bedreigden het gerecht ten aanzien van zijn
localiteit. Reeds in September 1811 had men eens een zitting
moeten overslaan, omdat de „vergaderzaal" toen door den onderprefect voor een bijeenkomst van den Arrondissementsraad was
gerequireerd, maar dit was nog maar een begin! De weduwe
Volkman — die in 1815 nog drie jaar huur van den gouverneur
van Friesland moest vorderen, — had het perceel verlaten en
Jacob Wiersema oefende daarin nu het oude bedrijf uit. Toen nu
23 Juni 1817 de gewone zitting (die sinds 1813 om 9 uur aanving)
zou beginnen, bleek de militieraad de zittingzaal in beslag te
hebben genomen, zonder dat van dit feit den vrederechter x)
kennis was gegeven; deze werd door den kastelein naar een bovenkamer verwezen. Zoo bleef de toestand ook de volgende dagen en nu beklaagde hij zich bij den grietman, die doodleuk antwoordde, dat het aangewezen lokaal alle vereischten bezat en
dat hij de zaak „tot wederzijdsch genoegen" afgehandeld achtte!
Zeer lijdzaam drong de vrederechter nogmaals op beschikbaarstelling van het oude lokaal aan, of anders van ƒ 60.— tot inhuring
van een nieuw, beter geschikt dan het huidige „alzoo (dit) niet
„anders in zich bevat dan een slaapvertrek en waarvan de weder
„in order brenging zoo door het opmaken der bedden, bergen der
„aanwezige klederen van de aldaar geslapen hebbende personen
en andere daartoe betrekkelijke goederen meer dan eens staande
„de waarneming der zitting heeft plaats gevonden". Op deze
uiteenzetting kwam in 't geheel geen antwoord, waarna de vrederechter 20 Juli de tusschenkomst van den gouverneur inriep: hij
betoogde voor een paar dagen desnoods wel in de verhuizing te
hebben willen toestemmen, maar nu het blijkbaar gedurende de
geheele zitting van den militieraad zoo moest voortduren en men
menigmaal niet eens de beschikking kon krijgen over benoodigde bescheiden, aangezien de griffie door den militieraad was afgesloten, verzocht hij den gouverneur den grietman op zijn plicht
in dezen te willen wijzen. Dit beroep werkte al even weinig uit.
1 Augustus, toen nog geen antwoord was ontvangen, kwam de
executeur zeggen, dat het oude lokaal weer beschikbaar was. De
vrederechter aarzelde, wat te doen en schreef alvorens weer te
verhuizen nogmaals naar Leeuwarden, of hij dit zonder nadere
instructies kon doen, waarbij hij tevens verzocht, dat maatrege*) 2 Januari 1817 was als zoodanig de heer G. C. van den Bergh beëedigd.
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len tegen herhaling van het voorgevallene zouden worden genomen. Vijf dagen later bevestigde de grietman schriftelijk de
boodschap van zijn veldwachter, welk schrijven voor kennisgeving werd aangenomen. Inmiddels werden, aangezien de gouverneur blijkbaar de kwestie als afgedaan beschouwde en niet
antwoordde, de oude lokalen toch maar weer betrokken en blijkbaar zonder incidenten gedurende ongeveer een jaar gebruikt.
Wel blijkt nu en dan, dat de verhouding tusschen vrederechter
en grietman niet van de beste was: een en andermaal deden zich
administratieve strubbelingen voor en eens moest de vrederechter
zich bij den Procureur-Generaal beklagen, dat de grietman hem,
toen hij voor het teekenen van een salarismandaat in de vergadering van grietman en assessoren aanwezig was „op onheusche
wijze" behandeld had. Het kwam echter eerst weer tot een ernstige localiteitsbotsing in Juni 1818.
Kastelein Wiersema was blijkbaar niet al te zeer vereerd met
de vrederechterlijke zittingen ten zijnen huizen en zoo kwam 8
Juni 1818 een schrijven binnen van grietman en assessoren, dat
zij op herhaald verzoek van genoemden Wiersema en gezien de
aanschrijving van den prefect van 2 Maart 1811 (z. bov.) besloten
hadden, dat de zittingen met ingang van 1 Juli d.a.v. zouden
worden gehouden ten huize van den kastelein Knoll te Heerenveen, alwaar een localiteit gedurende drie dagen per week beschikbaar zou zijn. Groote verontwaardiging bij den vrederechrechter: niet alleen over den inhoud der beslissing, maar ook
over den vorm, waarin zij was genomen; deze achtte hij bepaald
vernederend, aangezien juist de aangehaalde aanschrijving onderling overleg tusschen plaatselijk bestuur en vrederechter voor
schreef. Ook in verband met het ten vorigen jare voorgevallene
besloot hij aanstonds zijn beklag in te dienen, ditmaal niet bij
den gouverneur, van wiens interventie hij blijkbaar weinig heil
verwachtte, reden waarom hij 't nu maar eens in den Haag bij
den Procureur-Generaal probeerde. Hij stelde nog eens uitvoerig
de historie der localiteitskwestie in 't licht, wees er op, dat het
aangeboden locaal weliswaar niet geheel ongeschikt was, maar
dat het lag i n . . . . Aengwirden, terwijl op Schoterlandsch gebied
wel degelijk een even bruikbaar perceel aanwezig was; dat het
gewenscht was ook buiten de drie aangeboden dagen de beschikking erover te hebben met 't oog op bijzondere gevallen; dat
bovendien de huur van het oude lokaal behoorde door te loopen
tot 31 December en dat de opzeggingstermijn in ieder geval veel
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te kort was om eventueele verhuizing tijdig in het kanton
bekend te maken, redenen waarom hij verzocht in te grijpen en
in elk geval de verhuizing tot nader order te doen uitstellen. —•
Nu kwam er spoedig antwoord, maar het was weinig bevredigend: de Procureur-Generaal verklaarde zich incompetent en
verwees den vrederechter naar zijn ouden toeverlaat, den gouverneur! De fatale Ie Juli brak aan en nog steeds was geen beslissing in zicht, totdat deze op onverwachte wijze werd geforceerd.
Toen de vrederechter zich den 13en Juli als gewoonlijk ter
terechtzitting naar zijn ambtslokaal begaf, bleek dit te zijn afgesloten en Wiersema weigerde hem den toegang! Weliswaar
werd deze met hulp van den Officier van Justitie weldra verkregen, maar de kastelein gaf uitdrukkelijk te kennen, dat dit in ieder
geval de laatste week was, dat hij de heeren wenschte te ontvangen! In allerijl werd van het gebeurde rapport uitgebracht aan
den gouverneur en nu gebeurde er dan eindelijk iets: blijkbaar
had Zijne Excellentie zich nu met het grietenijbestuur in verbinding gesteld, want eenige dagen later kwam er bericht, dat de
gouverneur gegronde redenen had om aan te nemen, dat het binnenkort tot een schikking tusschen partijen zou komen. Den 21en
Juli had dan ook een bespreking in het grietenijhuis plaats, en
het resultaat?
10 Augustus 1818 werd door trommelslag, aflezing en aanplakking bekend gemaakt, dat ingevolge schikking met het grietenijbestuur de zittingen van 1 September af niet meer in het oude
rechthuis zouden plaatsvinden, doch op No. 74 ten huize van den
griffier; t.w. die „tot Vereeniging" *) des Maandags en de twistgedingen des Donderdags, terwijl zooveel mogelijk des Vrijdags
gelegenheid zou worden geboden tot het houden van familieraden 2) en het opmaken van akten van bekendheid, alles van
10 tot 12 uur. Deze voorloopige regeling scheen den griffier niet
al te ongelegen te komen: zij bleef althans voortduren tot Mei
van het volgende jaar 3). Toen kwamen eindelijk twee vertrekken aan de Lindegracht No. 30 ter beschikking, die met bekwamen spoed werden betrokken. Weliswaar was de meubileering er
x
) Comparities van partijen, waarbij door tusschenkomst van den vrederechter getracht werd hun geschil bij te leggen en een procedure te voorkomen.
2
) Comparities van naaste familieleden tot benoeming van voogden en
regeling van verdere voogdijzaken.
3
) Spoedig daarop nam hij ontslag en vestigde zich als notaris te Heerenveen. Zijn opvolger was Roelof Biersma, die tot na 1838 in functie bleef.
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blijkbaar niet al te overdadig: in October moest de vrederechter
zich weer tot den grietman wenden; aangezien er „naar den tijd
van het jaar gevuurd" diende te worden, verzocht hij dringend
„een vuurhaardje" te mogen ontvangen, terwijl het hem ook niet
onwelgevallig zou zijn een dozijn stoelen te zien aanvoeren,
waarom hij reeds eenige malen zonder resultaat had gevraagd: als
er een familieraad of andere bijeenkomst moest worden gehouden, kostte het den deurwaarder de grootste moeite de
benoodigde zetels bij elkaar te krijgen.
Of de zittingen hier nu verder geregeld hebben plaatsgehad,
kunnen wij niet zoo aanstonds meer nagaan: wellicht dat zich
nog meer of minder ernstige conflicten hebben voorgedaan, doch
aangezien alle administratieve bescheiden tusschen 1820 en 1833
ontbreken, kunnen zij niet aan het daglicht worden gebracht.
Vast staat, dat in Mei 1833 het vredegerecht ten huize van den
kastelein P. J. Vonk zetelde, zooals de griffier in een akte vermeldt. Dat hij dat ditmaal zoo uitdrukkelijk deed, terwijl er
anders steeds staat „in het lokaal onzer gewone zitting" hield
verband met de op handen zijnde groote verhuizing.
In genoemd jaar toch kon het behuizingsvraagstuk te Heerenveen op definitieve en royaler wijze worden opgelost. Bij akte van
7 Januari 1833, voor notaris G. Peeting verleden, droegen Sophia
Angenis Beatrix van Voss, weduwe van Martinus Bouricius van
Idema, en hare kinderen aan den Staat der Nederlanden voor een
somma van ƒ 20.000.— over de huizinge Crack-State, alwaar toen
naast de Rechtbank van Eersten Aanleg ook het vredegerecht een
behoorlijk onderdak kreeg. 11 Mei berichtte de president van de
Rechtbank, dat dit college aan den gouverneur een voorloopige
verdeeling der lokaliteiten in het nieuwe gebouw had toegezonden, waarbij aan het vredegerecht „de boven Oostersche
voorkamer" was toegedacht.
Zoo was de vrederechter *) dan ten slotte toch nog op Aengwirdensch grondgebied beland en al willen we niet aannemen, dat
zijn lokalen nu ook met „Oostersche" pracht waren ingericht: hij
had tenminste nu een vast onderdak, waaruit geen kastelein hem
kon verdrijven! En het vredegerecht leefde er gelukkig tot zijn
dood in 1838 en zijn opvolger, het kantongerecht, zetelt er nog.
») Het was niet meer de heer van den Bergh, die dit ambtelijk beleefde:
in 1832 was hij opgevolgd door Mr. H. W. de Blocq van Scheltinga, die het
volgende jaar reeds plaats maakte voor J. H. Wijndels. In 1835 eindelijk
werd deze vervangen door j h r . D. Engelen, die na 1838 kantonrechter bleef.
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Muntvondst te Beetsterzwaag in 1929.
Door MR. P. C. J. A. BOELES.

In Mei 1929 werd te Beetsterzwaag tegenover Harinxma-state
een oud huisje afgebroken. Een verhooging van het terrein bij
dat huisje wordt de molenbult genoemd, zoodat daar vermoedelijk een molenaar heeft gewoond. Uit de fundamenten kwam te
voorschijn een onversierd lichtbruin kannetje met oor van
Rijnsch steengoed (Frechen). Fabrikaat uit de 16e eeuw, meer
bekend in den versierden vorm van een baardmans-kruik, met
drinkspreuk om den buik. Het is 15.5 cM. hoog en bevatte 75
oude munten. Op een gouden rozenobel na alle van zilver.
Blijkbaar de spaarpot van een eenvoudigen man.
In tegenstelling met hetgeen gewoonlijk geschiedt zijn niet
alleen de munten maar is ook het kannetje bewaard gebleven.
Dank zij de goede zorgen van Mr. J. Bieruma Oosting te Beetsterzwaag. Het terrein behoort aan diens echtgenoote, mevrouw
A. J. Bieruma Oosting baronesse van Harinxma thoe Slooten,
die de geheele vondst aan het F r i e s c h M u s e u m ten
geschenke gaf.
Het is altijd de moeite waard om muntvondsten in hun geheel
te leeren kennen. Deze is interessant, niet zoozeer om de zeldzaamheid der stukken dan wel om de samenstelling, die weer eens
laat zien, dat het circuleerende geld in vorige eeuwen heel
wat minder uniform was dan tegenwoordig. Hoewel de samenstelling van een muntvondst van het toeval afhangt, geeft die
toch een indruk van de munten, die tijdens de deponeering
in omloop waren.
Tot dusverre was mij slechts één 16e eeuwsche muntvondst
uit Friesland bekend en wel die van Smalle Ee bij Drachten,
op de plek waar eens een bekend klooster heeft gestaan. Deze
laatste is een twintig jaren eerder begraven dan die van Beet-
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sterzwaag en bestond uit 48 zilveren munten, met dateeringen,
loopende van omstreeks 1470—1572.
De onze loopt van 1499 tot 1592, wanneer geen rekening wordt
gehouden met den rozenobel van den Engelschen koning Edward IV, 1461—1483. Het is toch onzeker tot hoelang dergelijke
zeer fraaie Edward-nobels geslagen zijn of liever zijn nagemaakt.
Grueber, die in zijn Handbook of the coins of Great Britain
etc. in the British Museum, p. 67, deze muntsoort voor het Britsch
museum beschreef, zegt dat zij in de „Low-Countries (Nederlanden)" veel werden nagemaakt en aan de grovere afwerking
gemakkelijk te herkennen zijn. Nu het muntteeken van een bepaalde muntplaats ontbreekt, is het mogelijk dat wij hier met
een van die namaken te doen hebben. Zij waren in ons land zeer
geliefd en circuleerden nog in de 17e eeuw, zooals blijkt uit de
afbeeldingen in de muntplakkaten of beeldenaars o.a. in een van
1626 te 's Gravenhage gedrukt.
De bekwame numismaat Hooft van Iddekinge, die de vondst
van Smalle Ee beschreef in het jaarverslag van het Friesch Genootschap over 1879—80, merkt op dat deze vondst opnieuw
de stelling bevestigt, dat geen muntvondst ooit over meer tijd
loopt dan (mutatis mutandis) ééne eeuw. Dit is inderdaad ook
het geval met die van Beetsterzwaag, waarvan, zooals vermeld,
de vaststaande dateeringen loopen van 1499—1592. Kort na
laatstgemelden datum zal het kannetje onder de vloer der woning
begraven zijn.
Bij de munten van Smalle Ee was opvallend, dat geen der
stukken in Friesland geslagen was. Het vóór 1572 geslagen
Friesche geld was toen blijkbaar niet meer in omloop. Bij onze
vondst zijn er vijf Friesche munten, waaronder een zeer zeldzame stuiver van Leeuwarden, die alle nà 1572 geslagen werden
en aldus bevestigen wat Smalle Ee leerde omtrent de verdwijning
van het oudere Friesche geld uit de circulatie.
De nummers 1726, 1760, 1761 en 1768 van de hier achterstaande gedetailleerde beschrijving van de vondst vertoonen
een klop of contra-marque en wel alle dezelfde. Dergelijke
kloppen werden op reeds in omloop zijnde munten geslagen,
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ten teeken, dat deze munten door de autoriteit van de plaats
van circulatie goed gekeurd waren of wel dat de munt een door
hen vastgestelde waarde had.
De hierbedoelde klop heeft den vorm van een kasteeltje
met drie torens (afb. 1), dat werd ingeslagen met een ovaal
stempeltje. Dezelfde klop is eenigzins geflatteerd afgebeeld door
P. Mailliet, Catalogue des monnaies obsidionales etc, 2me supplément. PI. H no. 24. De heer E. Voet Jr. te Haarlem had de goedheid voor ons een meer nauwkeurige teekening te maken, die
tweemaal vergroot door ons is gereproduceerd.

Volgens welwillende mededeeling van den heer A. O. van
Kerkwijk wordt deze klop dikwijls toegeschreven aan de stad
Hasselt in België. Er is evenwel, ook z.i. reden om aan de juistheid van die toeschrijving te twijfelen, omdat een andere klop
(o.a. afgebeeld bij van der Chijs, Utrecht, pi. XVIII, no. 27)
met meerdere zekerheid aan Hasselt kan worden toegekend.
Daar er tal van steden waren die een klop sloegen in den vorm
van een kasteel*) is een zekere toeschrijving van onze klop,
aan een bepaalde stad, vooralsnog niet mogelijk. Een feit blijft,
dat dit teeken herhaaldelijk voorkomt op de stuivers van Filips de Schoone, hier op dezulke van Holland, Brabant, Vlaanderen en Namen.
No. 1740 heeft een klop, die meer aan een dubbele ladder
dan aan een kasteel doet denken, waarvan het echter een verbastering zal zijn (afb. 2). Wij laten nu volgen een korte beschrijf
ving van de te Beetsterzwaag gevonden stukken.
Friesland.
inv. A 1714. Stuiver omstreeks 1580 te Leeuwarden geslagen.
Niet bij Verkade, doch van het type van den op pi. 132.8 door
J
) K. Friederich. Ein Beitrag zur Geschichte des Konterntarken-wesens.
Jahrbuch des Num. Vereins zu Dresden; 1912.
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hem afgebeelden stuiver van 1580. De afwijking bestaat in het
randschrift, dat luidt: CONCO — RDIA — FIRMI — SSIMV —.
Voor zooveel bekend onbeschreven. Het Friesch Museum bezat reeds
één exemplaar, dat evenals het hier beschrevene niet geheel leesbaar is.
Beide vullen elkaar zoodanig aan dat volledige reconstructie van het
muntbeeld mogelijk is.
1715. Dubbele stuiver van Leeuwarden van 1580. Verkade
132.7, doch met LEOWAR — CVSA.
1716. Alsvoren, geheel als no. 7 bij Verkade.
1717. Halve gehelmde schelling, 1582. Verk. 128.3.
1718. Alsvoren, 1583.
Gelderland.
1719. F i 1 i p s I I . Bourgondische kruisdaalder 1586.
1720. Leicester-stooter 1586. De Voogt no. 47.
Holland.
1721. F i l i p s d e S c h o o n e m e e r d e r j a r i g , 1496
—1506. Stuiver van 1499. Van der Chijs XXIV, 48 en bl. 529.
1722/3. Stuiver 1499. Twee stuks. V. d. Ch. X X I I I , 37 en bl.
526.
1724/6. Stuiver. Drie stuks. V. d. Ch. X X I I I , 32. E e n m e t
klop.
1727. K a r e l V. m e e r d e r j a r i g , 1515—1555. Stuiver.
V. d. Ch. XXVII, 28—32.
1728. F i l i p s I I , 1555—1584. Tiende Filipsdaalder 1571.
1729/31. P r o v i n c i e H o l l a n d . Leicester-stooters 1586
en 1587.
1732. Gehelmde rijksdaalder met HoL.ZEL. 1584.
1733/4. Alsvoren met HOL, 1591 en 1592.
Overijssel.
1735. Leicester-stooter 1591.
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Utrecht.
1736/7. Twee gehelmde rijksdaalders, 1591 en 1592.
Zeeland.
1738. Unierijksdaalder 1590.
1739. Gehelmde rijksdaalder 1592.
Brabant.
1740/7. F i l i p s d e S c h o o n e m e e r d e r j a r i g , 1 4 9 4
— 1 5 0 6 . A c h t e n k e l e s t u i v e r s . V . d. C h . X X I I . 11 e n b l z . 2 1 9 .
Hierbij varianten en é é n m e t k l o p .
Van deze stuivers zijn er groote hoeveelheden te Antwerpen geslagen. Zij bleven, ook blijkens onze vondst, lang in omloop. Een in 1619 te
's-Gravenhage gedrukte Beeldenaer of figuer-boeck beeldt ze nog af als
„Oude Brabantsche stuyvers". Voor een deel werden zij volgens Serrure
Notice sur Ie cabinet d. Prince de Ligne p. 155 onveranderd aangemunt
nog na den dood van Filips de Schoone tot omstreeks 1520.
1748.

Alsvoren, geslagen te Maastricht. V. d. Ch. X X I I .

12.
1749/52. K a r e l V m i n d e r j a r i g , 1505—1515. Vier
enkele stuivers te Antwerpen geslagen. E e n m e t
klop.
V. d. Ch. X X I I I , 9.
1753. K a r e l V m e e r d e r j a r i g 1515—55. Halve reaal
te Antwerpen geslagen. V. d. Ch. XXV. 14.
1754/56. F i l i p s I I , 1555—98. Twintigste Filipsdaalder.
Drie stuks o.a. van 1585 en 1586. V. d. Ch. X X X , 41—42.
1757. Halve Filipsdaalder, 1562, Antwerpen.
1758. Tiende Filipsdaalder, 1571, Antwerpen.
1759. Bourgondische kruisdaalder, 1568, Maastricht.

Vlaanderen.
1760/63. F i l i p s d e S c h o o n e m e e r d e r j a r i g , 1 4 9 4
•—1506. T w e e heele e n t w e e h a l v e s t u i v e r s , w a a r v a n
twee
met
klop.
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1764. F i l i p s I I , eerste periode, 1555—76. Filipsdaalder
1562.
1765. Vijfde Filipsdaalder, 1562.
1766. Bourgondische kruisdaalder 1567.
Namen.
1767/70. F i l i p s d e S c h o o n e 1 4 9 4 — 1 5 0 6 . V i e r s t u i v e r s .
E e n v a n 1502 e n é é n m e t k 1 o p . Z i e S e r r u r e , N o t i c e p .
341 n o . 2 1 .
Spanje.
1771/5. F e r d i n a n d e n I s a b e 11 a, 1474—1504 (1516).
Vier stuivers en een halve stuiver.
1776/83. F i l i p s II, 1556—1596. Zeven Spaansche realen
van achten en een halve dito.
Frankrijk.
1784. H e n d r i k

III, 1574—1589. Frank van 1576.
Engeland.

1785. E d w a r d I V , 1461—1483. Gouden rozenobel. Grueber, Handbook. 1899, XV, 354.
Onzeker.
1786/8. Drie stuivers, slecht bewaard, waarschijnlijk
Filips de Schoone meerderjarig.
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„Van liefde coernt groot lijden."
In eene collectie, voor een gedeelte afgestaan aan het Rijksarchief door mej. Cannegieter te Hallum en dat wederom gedeeltelijk gevormd is door een achttiende-eeuwschen schooldienaar
te Ferwerd, komt het verzoekschrift voor, dat ik hierachter
laat volgen. Het is misschien bij de armvoogdij beland en allicht aan meester, die trouwens ook armvoogd is geweest, ter
hand gesteld, want „meester" had verstand van het oude
schrift en dit schrift en deze vreemde taal te ontcijferen, dat
was geen alledaagsch werk!
Het is een jammerlijk avontuur, dat van die boerendienstbode
(in die dagen mocht men nog zeggen van: boerenmeid), wier
achternaam of vadersnaam niet wordt genoemd; zij zal wel
van zeer eenvoudige of van heelemaal geen afkomst zijn geweest, de arme, die zich zoo meetroonen liet naar het vreemde
land. Haar ruiter had gediend in het regiment cavallerie onder
den kolonel Carl August Emanuel, graaf van Rechteren, ter
repartitie staande van Overijssel en was waarschijnlijk na den
vrede van Aken (1748) ontslagen. Hoe de dragonder in Ferwerd
terecht kwam, blijkt niet; hij schijnt er ziek geweest te zijn en
de arme Jacobina, misschien niet om haar niet al te jonge jeugd,
maar om haar moeizaam verworven spaarduitjes begeerlijk voor
den berooiden schavuit, die niet wist hoe hij thuis moest komen,
vatte vlam. Hoe de ziel uit den Frieschen kleihoek, die met haar
sieraden zoo hoopvol het vreemde land was ingetrokken, daarin
het verre Nederfranken te moede zal zijn geweest, kan men zich
voorstellen.
Maar laten wij onze fantasie intoomen: men heeft haar verzoekschrift althans naar Ferwerd gezonden ter informatie, hetgeen wijst op een behoorlijken gang van zaken en verder is ons
niets van de „Affair" bekend.
W. Z.
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Hochgebohrner Reichs Graff, gnädigster Graf und Herr!
Mit recht wehmütig und bestürtzten Hertzen sehe mich gezwungen Euer Hochgräflichen Excellenz kummerlich vor zu
tragen wie dass des Michael Burckhardts Sohn zu Eichfeldt,
Jacob Burckhardt, gewesener Holländischer Reuter unter dem
Löblichen Graff Rechterischen Regiment, mich fälschlich und
verführischer weiss auss Westfriessland, dem Dorff Verwitt gebürtig, da ich bey einen Bauren in Diensten gestande'n, mit
herauss in Teutschland genommen und entführet, der Versprechung gemäss, dass er sich mit mir in seinen Vatterland zu Eichfeldt in Francken ehrlich copuliren und trauen lassen wollte. Da
nun seinen Worten Glauben gegeben und bei der gehabten
Kranckheit da er völlig aufgezehret und nichts mehr übrig hatte,
sogar das Postgeldt wegen eines Briefs an seinen Vatter dargelegt
habe, so hat mich derselbe den Abend vor seiner Abreiss in beyseyn des Bauren und seines Weibs, bey denen ich gedienet,
nicht nur mündlich sondern auch mit handgegebener Treu versichert dass er sein gethanes Versprechen gewiss erfüllen und
halten wolle, worauf diese weite Reiss, in ein so entferntes x ) und
wie hernach erfahren, der hochteutschen Sprach und allda zu
verrichteten geschäften unbekanntes Land mit ihm übernommen2)
auch demselben meine wenige Habschaften alss 14 Holländische
Gulden, ein paar silberne Schuh-Schnallen, 1 silbernes Haareisen, 1 Camisol und Brust-fleck mit silbernen Knöpffen, einen
Schürtzer pro 2 (Reichs)thaler; dann 2 Hembder, die er, nebst
einen silbernen Hacken vom Stroh-huth verkauft hat, zugewendet habe, umm da solches verzehrt gewesen, lies mich derselbe
unverantwortlicherweiss 12 Stund hinter Schweinfurth sitzen,
mit der betrüglichen Aufredung, ich würde ihn in Schweinfurth
schon antreffen welches sich aber nach meiner Ankunfft daselbst
falsch befunden hat.
Nachdeme nun weiters nach Eichfeldt gegangen, so verläugJ

) Hier staat een teeken in den tekst, dat er vermoedelijk op wijst, dat
er 2iets moet worden ingevoegd. De zin is hierna ook verward.
) Het voorafgaande is waarschijnlijk te lezen als volgt: „(entferntes)
und unbekanntes Land und, wie hernach erfahren, der hochteutschen
Sprach und allda zu verrichten geschäften unbekannt, mit ihm übernommen."
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neten ihn seine Eltern und wendeten vor, er wäre wieder nach
Holland verreist, ich sahe aber seine gehabte Montur an der
Wand hangen; sie gaben mir 1 Hembdt, 1 Reichsthaler, 1 paar
Schuh und Strümpff wieder zurück. Endlich aber erblickte ich
ihn doch in seines Vatters Hauss, worauf auf tnein gegen ihn
gethane Anrede mit Schlägen hart tractiret worden bin. Wann
also bey solchen misslichen Umständen und da einen so weiten
Weg mit ihm zu marchiren recht teuflicher und boshaftiger weiss
bin vexiret und noch darzu um das Meinige von ihm gebracht
worden, dass mich bisher bey guthertzigen Leuten behelffen
muss, und noch darzu von ihm mich schwanger befinde und
weiters nirgends hinzuwenden weiss als bey Euer Hochgräflichen Excellenz Hülff zu suchen — so gelanget demnach an
Euer Hochgraflichen (sic!) Excellenz mein unterthänigst wehund demüthigstes Bitten Sich über mich als einer verführt
und nunmehro fast von allen Menschen verlassenen Weibsperson in Gnaden zu erbarmen und verordnen dass derselbe seinen Versprechen nach, mich heyrathen und so derselbe absolut
nicht dahin zu bringen wäre, mir erstlich wegen der Schwängerung den behörich landgebräuchlichen Abtrag thun, sodann
mein durchgebracht obigangeführtes Geldt und andere Habschaften wiederum restituiren und die Reisekosten bis an Ort und
Stelle, wo er mich entführet hat, vergnügen, auch alles von mir
bisher verzehrt und aufgegangenes, inngleichen was noch
ferner wegen dieser Affair aufgehen möchte, bezahlen solle.
Ich getroste mich gnädiger gewährung meiner unterthänigsten
Bitte und verharre mit tiefster respect,
Euer Hochgraflichen Excellenz
gantz unterthänigste Magd
Rüdenhaussen, a. 23ten Aprill 1749.
Jacobina C.
(Het adres luidt:) Pr. D. 24 Apr. 1749. Dem Hochgebohrnen
Reichsgrafen und Herrn, Herrn Johann Friederich, Grafen und
Herrn zu Kastell, Weyl: Ihro Röm.: Kayserl: und Königl:
Cathol: May: würkl: Geheimden Rath, Meinem gnädigsten
Grafen und Herrn gantz unterthänigst de- und wehmüthigstes
Bitten mein (sic!) Jacobina auss Verwith in Westfriessland.
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Bespreking van Literatuur.
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IX. De provincie Friesland. 's-Gravenhage 1930.
Regelmatig doorwerkende heeft de afdeeling A der Rijks-commissie voor
de monumentenzorg thans ook de voorloopigd lijst van de monumenten
in de provincie Friesland afgeleverd. Het mag voor Friesland een belangrijk feit genoemd worden. Hoe droog de lektuur van deze lijst ook moge
zijn toch geeft zij voor het eerst een alles omvattend overzicht van
hetgeen er aan oude bouwwerken is overgebleven, met een betrouwbare
dateering en beschrijving. Wij willen hopen, dat de tegenwoordige en
toekomstige beheerders of bezitters van deze monumenten voortaan
de noodige piëteit zullen hebben voor deze bouwkundige monumenten
nu zij in dit „s t a m b o e k", als iets eerbiedwaardigs, zijn opgenomen.
De voorloopige lijsten worden opgemaakt volgens reeds lang geleden
vastgestelde beginselen. Men heeft de beschrijving zoo sober mogelijk
gehouden om te voorkomen, dat meerdere uitvoerigheid den prikkel,
om ook de definitieve beschrijvingen af te werken, zou wegnemen. Van
die definitieve beschrijvingen zijn nog slechts verschenen: die van de
Baronie van Breda en het eerste stuk van Maastricht. Keurig werk,
dat veel tijd neemt. Zoo is het thans wel zeker, dat wij het zeer lang met
deze voorloopige lijst zullen moeten doen. Reeds daarom missen wij hier
een lijst van de door de commissie geraadpleegde literatuur, waarnaar
verwezen had kunnen worden, wanneer daarin een betrouwbare beschrijving of goede afbeelding voorkomt. De bruikbaarheid van het boek
zou met die lijst veel grooter geweest zijn en wij hadden meteen gezien
wat tot dusverre reeds is bereikt. Sinds jaar en dag heeft de Ned. Oudheidkundige Bond zich beijverd om die literatuur in een repertorium te
vermelden. Dat alles, over verschillende afleveringen verdeeld, zou hier
volledig tot recht hebben kunnen komen. Wij voelen het ook als een
gebrek aan erkentelijkheid, dat geschriften van pioniers als van Borssum
Waalkes, over de torenklokken in Friesland, in het geen geheel vermelding vonden. Slechts twee publicaties, uit den laatsten tijd, zijn genoemd. Naar het fraaie „Handboek tot de geschiedenis der Nederl.
Bouwkunst" van den heer F. A. J. Vermeulen, een der bewerkers van
de lijst, had herhaaldelijk verwezen kunnen worden.
De werkelijk groote beteekenis van de beschrijvende lijst, die een flink
boekdeel vult, ligt wel voornamelijk in de competente beschrijving der
dikwijls nog geheel onbeschreven bouwkundige monumenten.
De commissie heeft haar aandacht eveneens gewijd aan de v o o r h i s t o r i s c h e , R o m e i n s c h e en ou d-G e r m a a n s c h e mon u m e n t e n en kwam daarbij op een geheel ander terrein n.1. dat der
archaeologie. Deze zelfstandige wetenschap heeft voor de lokale beschrijving van vondsten haar eigen methoden. Het heeft o.i. weinig zin om
op de wijze, waarop dat is geschied, van het enorme materiaal hier en
daar iets te noemen, zonder verwijzing naar de reeds gepubliceerde
meer volledige en vaak betere beschrijvingen. Nu is dikwijls onzeker
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welke vondst bedoeld is. Dingen, die goed bewerkt waren zijn soms teruggebracht tot een staat van v o o r l o o p i g e beschrijving. Daar het
ook voor het nog te verwachten deel Groningen van belang kan zijn
moge gewezen worden op de zeer gedetailleerde beschrijving der Karolingische muntvondsten in de drie noordelijke provinciën door ons in 1915
gegeven in het „Jaarboek voor munt -en penningkunde". Wat ware eenvoudiger geweest dan verwijzing naar die beschrijving bij elke vindplaats.
De belangrijke vondst van Achlum is in de aanduiding in de lijst niet
te herkennen, die van Midlum, te onderscheiden van de wel genoemde
vondst van Byzantynsche solidi, wordt niet vermeld. Erger is dat onder
Dokkum (stad) 60 Romeinsche munten genoemd worden, die in een der
„Drie terpen" ongeveer 1.5 K-M. ten Z.W. van de stad ontgraven zijn
(100ste Verslag Fr. Gen. 1929, bl. 53 en 37). Meerdere beschrijvingen zijn
niet geheel juist en van sommigen duchten wij gevaar voor de wetenschap.
Bl. 268 vermeldt: „Eene verzameling steenen hamers en beitels (p a1 e o 1 i t i s c h), afkomstig uit een in 1925 onder de gemeente Ooststellingwerf ontgraven hurkgraf". Er is in Nederland nog geen enkele vondst,
die met zekerheid aan het paleoliticum kan worden toegeschreven. Het
hierbedoelde graf uit den G a l g e n b e r g is reeds in 1927 door ons
beschreven in het in de inleiding door de commissie vermelde „Friesland tot de elfde eeuw", blz. 11. Het dateert uit de laatste fase van den
j o n g e r e n steentijd. Vermeld kan worden dat de vondsten uit dat
graf niet meer berusten in de oudheidkamer te Oldeberkoop. Na de opheffing daarvan, in 1929, zijn zij overgebracht naar het Friesch Museum.
Onder Workum wordt genoemd een hamerbijl van vuursteen. Er bestaan
geen bijlen met steelopening van die harde steensoort, die nimmer doorboord werd. Zoo zouden wij door kunnen gaan. Waarom heeft men deze
beschrijvingen, voor dat zij gedrukt werden, niet even laten lezen door
den beheerder der vondsten?
BOELES.

P. Sipma, Bijdrage tot de kennis van het Rudolfsboek. 's-Gravanhage 1930.
Tot onderwerp voor zijne openbare les ter aanvaarding van het Iectoraat in de Friesche taal- en letterkunde aan de Rijks-Universiteit te Groningen, op 4 October 1930, koos Sipma een .zg. oud-Friesche rechtsbron.
Een dergelijke keuze was te verwachten van den uitgever der „Oudfriesche Oorkonden". Het mag ons verheugen, dat tot de bekleeding van
het nieuwe ambt een door en door wetenschappelijke figuur geroepen
is, die tevens goed bekend is met het hedendaagsche Friesche leven.
Von Richthofen meende, dat het Rudolfsboek een grillig samenraapsel
is, dat in de 15e eeuw uit den bijbel, het romeinsche en het canonieke
recht, alsmede uit verschillende andere friesche rechtsbronnen werd
samengesteld. Sipma ziet er in het weloverwogen en welgeordend werk
van een hoogstaand, ontwikkeld man, een geestelijke, uitstekend bekend met de vroeg-dertiende-eeuwsche verhoudingen. Op grond van verschillende gedeelten van het boek is aan te nemen, dat de oorspronkelijke
redactie omstreeks 1225 geschreven zal zijn. Bij den inhoud van het Rudolfsboek gaat het om de actueele dingen van des schrijvers tijd. De rede
van Sipma werpt weer eens een lichtstraal op de nog zoo duistere Friesche
middeleeuwen.
B.

W. E. van Dam van Isselt. De verdediging van Friesland in
1672—1673.
In de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde,
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1930, bl. 65—139, schreef de heer van Isselt eene uitvoerige studie over
bovengemeld onderwerp, toegelicht door 3 kaartjes. Daarbij werd vooral
gebruik gemaakt van de belangrijke, nog weinig geraadpleegde briefwisseling van Johan Maurits van Nassau en Prins Willem III. Eerstgemelde was destijds bevelhebber aan den IJssel, te Muiden en in Friesland. De kaartjes hebben betrekking op de oude Friesche waterlinie van
1672—1673, en op de nieuwe, achter het merengebied en het water.
De wereldoorlog heeft ons doen beseffen, dat dergelijke liniën plotseling
een groote actueele beteekenis kunnen krijgen.
B.

Mr. H. F. Wijnman. Nieuwe gegevens omtrent den schilder Lambert Jacobsz. I.
Oud-Holland, 1930, bl. 145—156 brengt nieuwe gegevens omtrent den
te Leeuwarden gewoond hebbenden schilder L. Jacobsz, aan wien in den
laatsten tijd door tal van schrijvers aandacht is gewijd o.a. door den
heer H. L. Straat te Leeuwarden, die in De Vrije Fries, 1925, den inventaris van de nalatenschap mededeelde. De heer Wijnman heeft zijn artikel
verlucht met afbeeldingen van zes schilderijen. Wij herinneren er aan,
dat het F r i e s c h M u s e u m in de laatste jaren in het bezit kwam
van twee hier niet afgebeelde stukken, voorstellende: het huwelijksaanzoek van Rebecca (1634) en den apostel Paulus (1629). Mr. Wijnman
vermoedt, dat onze doopsgezinde schilder kort na zijn huwelijk, in
1620, te Leeuwarden gedoopt is.
B.

Dr. G. A. Wumkes. Stads- en dorpskroniek van Friesland
(1700—1800). W. A. Eisma, Leeuwarden, 1930.
De heer Wumkes is een man, waarvan iets uitgaat, waar veel van uitgaat. Hij is de eerste bibliothecaris, die zich geheel aan de provinciale
bibliotheek te Leeuwarden kan wijden. Vroeger was dit ambt gecombineerd met het beheer van het archief van Friesland. Er is nu meerdere
bedrijvigheid in de fraaie vertrekken en zalen van de Kanselarij, waar
de bibliotheek gevestigd is. Er heerscht een prettige geest en de geregelde
bezoeker voelt zich hier weldra thuis ,als in Abraham's schoot. Ook naar
buiten merken wij de resultaten van die bedrijvigheid. Thans spreekt
daarvan het bovengemelde lijvige boekdeel.
Dr. Wumkes is in 1913 begonnen in „D e V r ij e F r i e s " een Friesche Kalenderkroniek te publiceeren. Die kroniek trok vele lezers, maar
het bezwaar was, dat deze aanvankelijk naar de maanden, zonder chronologische volgorde der jaren, was ingedeeld. Ook ontbrak een register.
De nieuwe uitgave, waarvan het eerste deel nu verschenen is, ondervangt
de genoemde bezwaren. De tekst is chronologisch, het zeer uitvoerige
register systematisch gerangschikt. Wumkes heeft met deze uitgave,
die zoo rijk is aan cultuur-historische bizonderheden, ongetwijfeld aan
allen, die belangstellen in Friesland's beschaving in de 18e eeuw een
groot genoegen verschaft. Vanaf 1752, toen de Leeuwarder Courant begon
te verschijnen, zijn de gegevens uit dat Nieuwsblad afkomstig, dat aanvankelijk van zeer bescheiden formaat, met den loop der tijden zich zoodanig heeft ontwikkeld, dat de jaargangen thans nauwelijks meer opbewaard kunnen worden. Voor de eerste helft der 18e eeuw is uit andere
bronnen geput, die evenwel niet telkens zijn vermeld.
De kroniek is nu ook met tal van afbeeldingen verlucht, wat de aantrekkelijkheid natuurlijk verhoogt. Wellicht is wat te veel gewerkt met
reproductie van titelprenten van boeken. Een ander werk van Wumkes
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de „Bodders", waar dit soort illustratie meer op haar plaats is, gaf
daarvan reeds een ruim overzicht. Verschillende titels zijn niet in de
18e eeuw vervaardigd en houden dus geen verband met de kroniek.
Liever hadden wij meerdere afbeeldingen gezien van historische gebeurtenissen: een dansje om den vrijheidsboom enz. Ook zou de historische
ontwikkeling in de illustratie beter tot uiting gekomen zijn; wanneer de
veranderingen in bouwstijl, kleederdracht, het werk der Friesche zilversmeden enz. met enkele goed gekozen afbeeldingen waren getypeerd.
Het volgende deel, betreffende de 19e eeuw, zal den bewerker moeilijke
problemen stellen, van wege den omvang der te verwerken gegevens,
maar Wumkes zal er ongetwijfeld iets goed van weten te maken.
B.

FAKANSJE-KURSUS-FOARDRACHTEN.
De Provinciale Onderwijsraad van Friesland heeft sedert Augustus 1928,
telken jare, in een der lokalen van de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden,
een driedaagsche vacantie-cursus georganiseerd. In het geheel zijn daar een
25-tal voordrachten gehouden, uitsluitend in de Friesche taal, over zeer uiteenloopende Friesch-wetenschappelijke onderwerpen. Een gedeelte daarvan
is later verschenen in Friesche tijdschriften als „It Heitelân" en „Sljucht en
Rrjucht". Dit is o.a. het geval met de voordrachten van: Dr. O. Postma over
D e F r y s k e b o e r k e r y o m 1 6 0 0 h i n n e ; Dr. M. de Jong over
W e s t - F r y s l â n ; Prof. Dr. M. J. van der Meer over F r y s k e o f l i e d k i n d e; Dr. Q. Qosses over I t s t e d f r y s k ; M . Wiegersma over N atûrmonuminten.
Deze cursussen, vooral de beide eersten, hadden de charme van het nieuwe
en op het gebied van populariseering der wetenschap zit er o. i. wel toekomst
in. Voor algemeene samenwerking der wetenschappelijke krachten in Friesland,
in ruimen zin, zal toelating van voordrachten in andere talen dan het Friesch
noodig zijn. In dit opzicht staan de wetenschappelijke Friezen-congressen
op een breederen grondslag.
B.
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XX 2e ged., 204.
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heden) Historisch-Juridische
schets. XX Ie ged., 41.
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o

Wumkes.nl

128
De verzameling Bisschop en
iets over het inrichten van Musea. XX 2e ged., 449.
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het Friesch Museum. XXI, 401.
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-— Een laatste brief van Lourens Alma Tadema. XXI, 473.
De eerste bewoners van het
tegenwoordige Friesch Museum.
XXII, 117.
C. H. F. A. Corbelijn Battaerd. XXII, 144.
-— De Karolingische Muntvondsten in Friesland. XXIV, 159.
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Gemeenten in Friesland. XXII,
125.
Multatuli's Sneeker Correspondentie 1868—'69. XXIV, 88.

Wumkes.nl

129
Cammingahunderi,
Nogmaals, door Dr. S. A. Waller
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C 1 e r c q, P. d e , Ter nagedachtenis van Mr. Ph. van Blom. XXI,
292.
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D o k k u m, L. A., Het Sneeker
Oud Kerkhof en de Gravinneweg.
XXI, 416.
D o n i a w e r s t a l , De Grietenij,
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XX 2e ged., 261.
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F r i e s l a n d bij den Vrede van

Wumkes.nl

130
Munster, door Mr. A. J. Andreae.
XIX, 435.
F r i e z e n te Bodegraven, in 1672,
door R. Visscher. XX 2e ged.,
223.
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Mededeeling over het proefonderzoek van het Klooster
Smalle Ee te Smalle Ee, in Smallingerland. XXVIII, 101.
Grafheuvels in Oosterwolde.
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Goud-en Zilversmidsbed r ij f. Geschiedenis van het —
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Opgravingen in 1928, door Dr.
A. E. van Giffen. X X I X , 37.
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K a l e n d e r k r o n i e k , Friesche.
Zie: Wumkes.
K e r k h o f , Het Sneeker Oud, en
de Gravinneweg, door L. A. Dokkum. XXI, 416.
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K r o n i e k - Stads- of dorpskroniek van Friesland. Zie: Wumkes.
Kultuurgeschiedenis.
Bijdragen tot de Friesche — door
Dr. G. A. Wumkes, XXVII, 369.
K u n s t i n F r i e s l a n d , door
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P o e l m a n , Dr. H. A., De handelsstad Hindeloopen. XXVII,
326.
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P r e d i k a n t s t y p e ,
Een

Wumkes.nl

133
Friesch, uit de eerste helft der
19e eeuw, door Dr. G. A. Wumkes. XXVI, 125.
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M i c h e l e , die Friesenkirche in Rom, von Dr. H. Reimers. XXI, 73.
S a n n e s, HL, Het heerlijk Leen
Nijefenne op 't Bildt, en zijn bezitters uit de Geslachten van
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als bron voor de geschiedenis van
Friesland, door Dr. G. A. Wumkes. XXIII, 140.
S c h a r r e n , De
g e m e e n e,
van Hindeloopen en Molkwerum,
door Dr. 0 . Postma. XXVIII,
•

353.
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V a a t w e r k met geometrisch ornament uit de terpen, door Mr.
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door Dr. 0. Postma. XXVII, 268.
V i s i t a t i e v e r b a l e n , Twee,
der Commanderie van de orde
van St. Jan te Sneek, door Dr.
J. S. van Veen. XXI, 211.
V i s s c h e r, R., Friezen te Bodegraven, in 1672. XX 2e ged., 223.
•
Een Hollandsen-Russisch
woordenboekje uit 1813. XXI,
466.
Goudsmeden en hunne Leerlingen te Leeuwarden in de 17e
eeuw. XXII, 65.
Mr. W. J. van Weideren Baron Rengers XXV, 126.
Het Princessehof. XXVI, 37.
Iets over het Muziekleven te
Leeuwarden in het begin der 17e
eeuw. XXVIII, 17.
De eerste residentie van Willem Lodewijk te Leeuwarden en
de Cammingha-huizen aldaar.
Nog eens Cammingehunderi.
XXVIII, 95.
Honderd jaren uit de geschiedenis van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheiden Taalkunde. XXVIII, 177.
Zie: bibliographie.
V o 1 1 g r a f f, Prof. Dr. C. W.
Eene Romeinsche koopacte uit
Tolsum, XXV, 71.
V o s s , Dr. A. L. H e e r m a
v a n , De Conscriptio Exulum.
XXVIII, 147.
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V r ij s t e 11 i n g, Voorwaardelijke
van hoorigheid, door Dr. S. A.
Waller Zeper. XXVII, 78.
V u u r s t e e n-w e r k p l a a t s e n .
De Praehistorische, in Friesland,
door H. J. Popping XXIX, 1.
W a a 1 k e s, G. H. v a n B o r ss u m, De Grietenij Doniawerstal
in het einde der 16e en een goed
deel der 17e eeuw. XIX, 355.
Laatste stuk der Friesche
Klokken-opschriften, met andere
van elders vergeleken, en met
aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien. XIX,
41.
In memoriam Mr. W. B. S.
Boeles en lijst der geschriften
door Mr. P. C. J. A. Boeles XX,2e ged., 51.
W a g e n i n g e n, H. L. v a n, Bij
het portret van J. H. J. van Wageningen thoe Dekema. XXI,
437.
W a p e n . Het — van de provincie
Friesland. XXVII, 180.
W a p e n, H e t, der gemeente Sloten (Fr.), door G. Haitsma Mulier. XXVII, 77.
W i g e r s m a Hz., S., Drie zeldzame Oranje-penningen. XX Ie
ged., 33.
Muntvondst te Oudwoude.
XX 2e ged., 65.
De draagteekens van het
jaar 1566. XX 2e ged., 261.
Muntvondsten van vroeg-13de
eeuwsche halve obolen in Friesland. XXI, 81.
Verhaal van het ontstaan van
den gedenkpenning op de Vrijverklaring van Amerika in 1782.
XXI, 299.
W i g e r s m a , S e r v a a s , en het
munt- en penningkabinet van

het Friesch Museum, door Mr.
F. C. J. A. Boeles. XXI, 401.
W i n k 1 e r's, J o h a n, nagelaten
geschrift over het Oera-LindaBok, met naschrift door Mr. P.
C. J. A. Boeles. XXV, 32.
W i n k 1 e r, J o h a n, en het OeraLinda-Boek, door Dr. M. de
Jong Hz. XXVIII, 111.
W o o r d e n b o e k j e , Een Hollandsch-Russisch, uit 1813, door
R. Visscher. XXI, 466.
W u m k e s, Dr. G. A., Een dagboek uit den Patriottentijd. XXI
171.
Het Sneeker Planetarium.
XXI, 429.
De lijkpredikatie over pastoor Korte (1775). XXI, 468.
Een nieuwe Friesche grammatica. XXI, 475.
Waling Dykstra, 14 Aug.
1821—15 Jan. 1914. XXII, 92.
Worp van Peyma en zijn
vrienden. XXII, 150.
's Hofs Sententieboeken als
bron voor de geschiedenis van
Friesland. XXIII, 140.
Fragmenten uit het dagverhaal van een Frieschen vrijwilliger in de nadagen van Waterloo.
XXIII, 213.
Een Mysticus uit de Friesche
Veenen. XXIV, 143.
Een Friesch predikantstype
uit de eerste helft der 19e eeuw.
XXVI, 125.
• Bijdragen tot de Friesche kultuurgeschiedenis. XXVII, 369.
Friesche kalenderkroniek,
1809—1824. XXII, 1; 1825—42.
XXI, 361.
Stads- en dorpskroniek van
Friesland: 1752—59 XXVIII, 1;
1776—79 XXVII, 1; 1778—80
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XXVI, 1; 1780—84 XXV, 54;
1785—97 XXIV, 1; 1798—1808
XXIII, 1.
Z a k a l m a n a k , E e n , van Bernard van Merode, Iuitenantgouverneur van Friesland, door
Dr. P. V. Astro. XXVIII,
167.
Z e p e r , Dr. S. A. W a l l e r ,
Overeenkomst uit de XVe eeuw
betreffende het onderhoud van
een krankzinnige in Haskerconvent. XXIII, 208.
Eslawald. XXIV, 164.
Pean en Parrega. — Cammingehunderi. XXVI, 146.
Nogmaals Cammingahunderi.
XXVII, 77.

Voorwaardelijke vrijstelling
van hoorigheid. XXVII, 78.
De collectie Burmania-Eijsinga. XXVII, 119.
De oorsprong van het wapen
van de provincie Friesland.
XXVII, 180.
De oorsprong van de kleuren
der Hindelooper Sierkunst.
XXVII, 302.
Z u i d e m a, Dr. W., Friesche
overleveringen. XX 2e ged., 313.
Een onbekend Friesch Minnelied. XX 2e ged., 320.
Z w a a r d j e, Nogmaals het, van
Arum en de Hada-munt, door
Mr. P. C. J. A. Boeles. XX. 2e
ged., 190.
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Werken, uitgegeven door het Friesch
Genootschap.
Verkrijgbaar bij den Noord-Nederiandschen boekhandel te L e e u w a r d e n .
Met uitzondering van den Gids door het Friesch Museum, v o o r d e l e d e n verkrijgbaar v o o r d e n h a l v e n p r ij s bij bestelling a a n het
Friesch Genootschap, Koningsstraat n o . 1 (Friesch Museum) te L e e u w a r den. Na storting van het bedrag op de postrekening van het Friesch Genootschap n o . 113600 volgt het bestelde.

DE V R I J E FRIES, dl. I—XXX

. . . p. afl. / 1.50 à / 3 . —
p. deel „ 4.— „ 9.50
JANCKO DOUWAMA'S Geschriften
uitverkocht
T H E T F R E S K E 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
FRISIORUMenALVINITRACTATUS . . . .
Jr. FREDRICH VAN VERVOV, Enige Gedenckweerdige Geschiedenissen (1658—1610) . . . .
„
•
, Eenige aanteekeningen van 't gepasseerde in
de Staten-Generaal, 1616—1620
„ 2.—
OUDE FRIESCHE WETTEN, uitgegeven door
Jhr. Mr. M. de Haan Hettema, 2 deelen (3 stn). uitverkocht
W O R P TYAERDA VAN RINSUMAGEEST, Vier
boeken Chronyken van Friesland, 3 stn. . . .
„
Hetzelfde werk, 5de boek
ƒ 3.50
PROELIARIUS of S T R I J D B O E K der oorlogen in
Friesland van 1485—1517
uitverkocht
(Beide laatste werken zijn uitgegeven door Dr. J.
G. Ottema).
MEMOIRES relatifs à la Guerre de Succession de
1706—1709 et 1711, de Sicco van Goslinga, Député des Etats-Généraux, publiés par M. U. A.
Evertsz et G. H. M. Delprat
ƒ 2.—
HET LEVEN VAN MENNO BARON VAN COEHOORN, uitgegeven door Jhr. J. W. Sypesteyn
„ 1.50
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DE LEX FRISIONUM, uitgegeven en toegelicht
door Dr. Karl Freiherr von Richthofen, naar Pertz
Monumenta Germaniae, gevolgd door eene verhandeling over de samenstelling van de Lex Frisionum, van Dr. B. J. Lintelo de Geer, Hoogleeraar
te Utrecht
BRIEFEDESAGGEUSDEALBADA, 1578—1584
Herausgeben von Dr. E. Friedländer
CATALOGUS der Bibliotheek van het Friesch Genootschap, 1862. (Het eerste vervolg daarop is opgenomen in het Verslag van 1862—1863 . . . .
Tweede vervolg op dezen Catalogus, 1871 . . . .
FRIESCHE OUDHEDEN. Merkwaardige Voorwerpen van Wetenschap en Kunst, gevonden in de
Archieven, Kerken, Kasteelen, Terpen enz. van
Friesland, 32 platen met tekst, 1875
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, 2 dln. in 3 bnd
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 Gemeenten in Friesland, sinds de Hervorming, 2 deelen.
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. ANDREAE, Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van Jhr. H. Baerdt van
Sminia
Mr. PH. VAN BLOM, Geschiedenis van Oud-Friesland
Mr. P. C. J. A. BOELES, Armengoederen en Arm-
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uitverkocht
/ 2.—
uitverkocht
/ 1.—

uitverkocht
ƒ 3.50
uitverkocht
„
/ 10.—
„ 2.—
„ 7.50
„ 1.50
„ 3.—
„ 2.50
„ 5.—
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besturen in Friesland (van de 14de eeuw tot heden) Historisch-Juridische schets, 1902 . . . .
ƒ 2.—
ORFÈVRERIE ANT1QUE NEERLANDAISE, 16
Planches contenant photographies de 34 objets en
or et en argent exposés à Leeuwarde en 1900, publiées par la Direction de la Société Frisonne etc.
(Musée Frison) à Leeuwarde. Avec portefeuille, uitverkocht
EPISTEL TOTTEN FRIESEN, naar het handschrif
van het Friesch Genootschap bewerkt door G. H.
van Borssum Waalkes
/ 1.—
Mr, P. C. J. A. BOELES, De Friesche Terpen I (Die
Terpen in Friesland), met afbeeldingen, 1906 . . .
„ 1.75
FRIESISCHE PAPSTURKUNDEN aus dem Vatikanischen Archive zu Rom, herausg. v. Dr. Heinrich Reimers (mit Einleitung) 1908
„ 5.—
HET FRIESCH MUSEUM, door Mr. P. C. J. A. Boe
les (Catalogus der meest belangrijke voorwerpen,
met uitzondering der schilderijen), 1909, met 24
platen
uitverkocht
K. UILKEMA, Het Friesch Boerenhuis, tekst en
platen (1916), 2 dln
/ 5.—
GIDS door de Kunstverzameling Bisschop in het
Friesch Museum door Mr. P. C. J. A. Boeles, met
platen
uitverkocht
W. L. VAN HELTEN, Altostfriesische grammatik
ƒ 7.50
N. OTTEMA, Bijdrage tot de kennis van het aardewerk in de Noordelijke Nederlanden, in gebruik in
het laatste kwart van de zestiende eeuw, (uitgraving
van de Jachthaven te Leeuwarden) met 58 afbeeldingen, 1918
„ 0.50
, De Friesche Majolica na 1670. Een vergeten
hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlandsen aardewerk, met 4 platen waarop vele afbeeldingen, 1920
„ 1.—
Bijdrage tot de uurwerkmakerskunst in Friesland, 1923, met afbeeldingen
ƒ 0.50
, De beginperiode van de Friesche Majolica,
1926, met afbeeldingen
„ 1.—
, Het oude zuivelbedrijf in het Friesch Museum,
1926, met afbeeldingen
„ 0.10
GEDENKSCHRIFT, uitgeg. bij het eeuwfeest van
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het Friesch Genootschap, 1927. Met portr., platen
en afb
N. OTTEMA, Friesch Zilver. Overdruk uit het Gedenkschrift. Met pltn. en afb
geb.
, Jaarletters en merken van Friesch zilver.
Overdruk uit idem. Met afb
CATALOGUS van de zilvertentoonstelling te Leeuwarden, van 15 Aug. tot 15 Sept. 1927. . . .
Mr. P. C. J. A. BOELES, De auteur van het OeraLinda-Boek, Met portret en facs. 1928
GIDS door het Friesch Museum, te Leeuwarden. Met
17 platen, 2e druk, 1929
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ƒ 3.—
„ 3.—
„ 1.—
„ 0.50
„ 0.80
„ 0.25

Jubileum-uitgave van het Friesch Genootschap.
P. C. J. A. BOELES, Friesland tot de elfde eeuw. Zijn oudste beschaving en geschiedenis. 1927. XII en 295 blz. Met terpenkaart, 48 platen en 11 afbeeldingen in den tekst. gr. 8vo.
Enkele boekbesprekingen:
Mr. Boeles heeft het beeld ontworpen van oud Friesland, zooals dat
thans uit directe en indirecte bronnen kan worden opgemaakt.
Het is zijn groote verdienste, dat hij geen poging heeft gedaan om te
fantaseeren, wat wij nu eenmaal niet weten en allicht niet kunnen weten
en ook wel nooit zullen weten.
Met groote zorg zijn alle beschikbare gegevens bijeen gebracht en met
scherp inzicht beoordeeld en gerangschikt.
Het uitnemende boek is op alleszins aantrekkelijke wijze verlucht.
„Nieuwe Rotterdamsche Courant".
Wij meenen al vast te mogen zeggen, dat Mr. Boeles' werk, hoezeer
strikt wetenschappelijk gehouden, toch ook door belangstellende leeken
met genoegen zal, en met vrucht kan gelezen worden.
Nergens dorre opsommingen. Mr. Boeles heeft er voor gezorgd, de
wetenschappelijke feiten zoodanig te rangschikken en te verwerken, dat
ze tot ons komen als een interessant geschiedkundig verhaal.
J. J. Hof: „Leeuwarder Nieuwsblad".
Voor de oudste beschaving van Friesland is deze samenvatting van veel
detailstudies een zeer gelukkig werk, en tevens voor die van ons heele
vaderland.
Afzonderlijk te noemen is een zeer uitvoerige en hoogst interessante
uiteenzetting over het Friesche muntwezen.
Met zijn fraaie afbeeldingen en met zijn aanteekeningen bij de verschillende hoofdstukken, die achterin zijn samengebracht is het een groote
aanwinst voor de literatuur over onze oudste geschiedenis.
Dr. N. Japikse in: „Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde".
De schrijver heeft met fijne kritiek en juist uitbeeldingsvermogen de
geschiedenis van het oudste Friesland opgebouwd uit de gegevens, die er
eenmaal waren.
Prof. Dr. H. Brugmans in: „De Groene Amsterdammer"
De schrijver heeft een nuttig werk gedaan met de verspreide gegevens
uit de literaire bronnen en de resultaten van het archeologisch onderzoek tot een welsluitend en goed leesbaar geschiedverhaal te vereenigen.
Het is een werk, zooals men van een niet-professioneel studieman maar
zelden onder oogen krijgt en ook lang niet altijd van den vakgeleerde.
Prof. Dr. I. H. Gosses in: „Tijdschrift voor Geschiedenis".
Vele geschriften hadden Boeles reeds doen kennen als een bij uitstek
bevoegd onderzoeker en beoordeelaar der in Friesland gevonden oudheden.
Het onderzoek van den bodem, m de eerste plaats de afgraving der ter-
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pen, levert een rijk materiaal op, hetwelk, mits beschouwd in verband met
de oudheidkundige vondsten in alle Nederland omringende landen, den
archaeoloog in staat stelt om de leemten der geschiedvorsching op zijne
wijze aan te vullen. De methode volgens welke dit hier geschiedt is voorbeeldig.
Prof. Dr. C. W. Vollgraff in „De Gids".
Livre d'un puissant intérêt. La première partie comprend 1'histoire proprement dite, sobrement, clairement racontée, avec une parfaite connaissance des textes. La seconde partie est Ie relevé des monuments, les
planches étants accompagnées d'un bibliographie complete et impartiale.
M. Boeles a rendu un eminent service, non seulement à la connaissance
de son pays, mais à celle de 1'Occident.
Prof. Camille Jullian: „Journal des Savants".
Cet auteur est parvenu à composer un livre de la plus haute importance,
livre qu'on peut qualifier de révélation. Le pays de Frise est encore aujourd'hui la province la plus originale du Royaume des Pays Bas.
Nous avons quelques notes de 1'époque romaine dans Tacite, quelques
vagues indications dans les Vies de Saints et bon nombre de chroniques,
et c'est tout. M. Boeles a vu le premier que dans un cas pareil, 1'historien
doit faire appel aux disciplines-soeurs, archeologie, numismatique, toponymie, histoire du droit, etc. afin d'éclairer sa lanterne. C'est en somme
le même procédé que celui appliqué par le prof. Des Marez dans son livre
recent sur la colonisation de la Belgique, et ce dernier sera certainement
fort heureux de vqir que Pidée qu'il a préconisée, se trouve dans Fair.
Henri Obreen: „Revue Beige de philologie et d'histoire".

Der Verfasser, ein gewiegter Archäolog, führt nach einem kurzen Ueberblick über die älteste Zeit die friesische Kulturgeschichte in drei Perioden
(2. Jahrh. v. Chr. — 400 n. Chr. — urn 750—11. Jahrh.) unter eingehender
Erlà'uterung der Fundstücke; für die Zeit seit dem 7. Jahrh. werden auch
die schriftlichen Quellen herangezogen. Mit den bis in kleinste durchdachten, klaren und anschaulichen Ausführungen des Verf. stenen die
wundervollen Abbildungen in erfreulichem Einklang.
Prof. O. Oppermann in: „Historische Zeitschrift"
In den Küstenländern hat man den Warfen schon von alters her ein reges
Interesse entgegengebraçht. Massenhaft sind die Streufunde. Die beste Zusammenfassung über dies alles findet man in dem wertvollen Buch „Friesland tot de l l e eeuw" von Mr. P. C. J. A. Boeles.
Dr. A. E. van Giffen: Bericht über die Jahrhundertfeier des
Archâologischen Instituts.
Prijs voor de leden ƒ 3.—, in buckram gebonden ƒ 4.50. Voor buiten
Leeuwarden wonende leden vermeerderd met / 0.30 port. Deze prijzen
gelden alleen bij rechtstreeksche bestelling aan het Friesch Genootschap te
Leeuwarden, Koningsstraat no. 1 (Friesch Museum). Na toezending van
postwissel of storting van het bedrag op de postrekening van het Friesch
Genootschap no. 113600 volgt het bestelde.

In den boekhandel (Uitgevers: Martinus Nijhoff den Haag en Meyer en
Schaatsmate Leeuwarden) bedragen de prijzen / 6.—, in buckram f 7.50.
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De houding van Dr. Eelco Verwijs
TEN OPZICHTE VAN HET OERA-LINDA-BOEK EN HET FRIESCH
GENOOTSCHAP.

Door Mr. P. C. J. A. BOELES.
I. D E STAND VAN DE OERA-LINDA-BOEK-ZAAK.

Het lijvige boek van Dr. de Jong over H e t g e h e i m
v a n h e t O e r a - L i n d a - B o e k heeft de zaak opnieuw
aan het rollen gebracht en meerdere, niet onbelangrijke besprekingen uitgelokt. Niet overbodig mag het heeten het resultaat
van de debatten te resumeeren en vast te leggen.
Het zal o. i. dan blijken, dat speciaal omtrent de houding
van Verwijs hier en daar onjuiste voorstellingen zijn blijven hangen, die niet onweerlegd mogen blijven. Daarbij gaat het niet
zoo zeer om de juiste beslissing in de O. L. B.-zaak, dan wel
om objectieve beoordeeling van de geschiedenis van het Friesch
Genootschap en van de wetenschappelijke cultuur in Friesland,
in de periode waarin het O. L. B. te voorschijn kwam en Verwijs,
sedert 21 Sept 1857, tot het Genootschap in betrekking stond
als lid en mede-bestuurder.
Volgens het „Geheim" is het O. L. B. geschreven, alleen door
Verwijs, als een parodie op het door frisiomanie beheerschte
dilettantisme van de Friesche taal- geschied- en oudheidkundige
wetenschap, zooals die beoefend werd i n d e k r i n g e n v a n
h e t F r i e s c h G e n o o t s c h a p omstreeks het midden
van de 19e eeuw.
Verwijs is, vooral voor menschen, die de Friesche zaken uit
de verte bezien, een soort barometer geworden, waarop men
meent den stand van de Friesche wetenschap in zijn tijd te
kunnen aflezen. Zijn oordeel over de hier bedoelde kringen is
ongetwijfeld de moeite waard om te leeren kennen. Maar dat is
zoo eenvoudig niet, want de vraag of hij op deze kringen heeft
neergezien in den door Dr. de Jong bedoelden zin, kan eerst
bevestigend beantwoord worden; wanneer bewezen wordt,
dat hij de auteur was van het O. L. B.
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Heeft Verwijs het boek niet geschreven, dan is er ook geen
enkele reden om aan te nemen, dat het O. L. B. bedoeld zou zijn
als een parodie op de geleerden in de kringen van het Friesch
Genootschap. Rechtstreeksche uitingen van Verwijs in voormelden geest zijn er immers niet bekend. Wel richtte hij in 1864
een scherp geformuleerde circulaire aan zijne medeleden van de
derde, de taalkundige afdeeling van het Fr. Gen., doch dit stuk
bevat slechts een verwijt van verregaande luiheid.
De voornaamste beoordeelaars *) van het boek van Dr. de
Jong zijn het er over eens, dat deze er niet in geslaagd is te bewijzen, dat Verwijs en Verwijs alleen het O. L. B. heeft geschreven. P r o f . Mr. R. F r u i n en o n d e r g e t e e k e n d e
waren de eersten, die eenigszins gedetailleerd de voorstelling
van Dr. de Jong bestreden, dat Verwijs het O. L. B. zou hebben
geschreven.
Reeds in 1917 had ik in „de Vrije Fries" dat standpunt ingenomen bij de publicatie en toelichting van de door j o h a n
W i n k 1 e r in het bekende kistje gedeponeerde „mémoires"
en belangrijke brieven door Verwijs aan hem gericht. D r.
C. P. B u r g e r heeft in 1928 op nieuw betoogd, dat Verwijs
onmogelijk de auteur geweest kan zijn. Dr. J a p i k s e ging
accoord met Fruin en Boeles, J. J. H o f, redacteur van het
Leeuwarder Nieuwsblad, Friesch literator en taalkundige, bleef,
behoudens rectificaties, bij zijn opvatting, dat Verwijs het O. L. B.
n i e t a l l e e n heeft geschreven.
Van de niet-overtuigden, hebben P r o f . Dr. H. B r u g *) Prof. Mr. R. Fruin. De jongste poging tot opheldering van het OeraLinda-boek mysterie. Het Boek, 1928, blz. 6—12. Idem Woord van verweer
inzake het O.L.B. Leeuwarder Nieuwsblad, 21 April 1928.
J. J. Hof. Verwijs en het O.L.B. Leeuwarden 1928. Idem. Prof. Fruin
en het O.L.B. Leeuw. Nieuwsbl. 10 April 1928. Idem. Mr. Boeles over het
O.L.B. L. N. 8, 9 en 10 Mei 1928.
Mr. P. C. J. A. Boeles. De auteur van het O.L.B, (met een portret).
De Vrije Fries, 1928. Ook afzonderlijk verschenen bij de N.V. NoordNederl. Boekhandel te Leeuwarden. Idem. De heer Hof over het O.L.B.
Leeuw. Nieuwsbl. 21, 22 en 25 Mei 1928.
Dr. C. P. Burger Jr. Het O.L.B, en Eelco Verwijs. Het Boek, 1928. Ook
afzonderlijk verschenen. Idem. Het laatste slachtoffer van het O.L.B.
Het Boek, 1928, bl. 367. Idem. Weer een offer van de Oera-Linda kolk. Het
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m a n s en P r o f . Dr. J. W. M u l l e r zich bepaald tot
een min of meer uitgebreide bespreking van het „geheim"
van Dr. de Jong. Een bepaalde auteur is door hen niet aangewezen. Met het Verwijs-alleen-beginsel staat het er dus al heel
slecht voor.
De positie van den ouden favoriet voor het auteurschap
C o r n e l i s o v e r de L i n d e n , is niet alleen niet verzwakt
door den aanval van de Jong, maar zelfs heel wat sterker geworden.
De Jong heeft wel beweerd (Geheim, 291), dat het standpunt
van Dr. Beckeringh Vinckers, die in 1877 C. L. (Cornelis over
de Linden) als auteur aanwees, thans — na zijn, de Jong' boek —•
verouderd was, doch daarmede verkocht hij kennelijk de huid
van den beer, die nog geschoten moet worden.
Van de voormelde beoordeelaars houden ondergeteekende,
Fruin en Japikse C. L. voor den auteur. Verheugend mag het
genoemd worden, dat Dr. Burger thans veel dichter tot dit
standpunt is genaderd. Voorheen was Burger van meening,
dat het O. L. B. beschouwd moest worden als een parodie op de
frisiomanie en meende hij, dat noch C. L., noch Verwijs het O.
L. B. hadden geschreven. Burger heeft in zijn laatste brochure
de meening van hen, die C. L. voor den auteur houden niet meer
bestreden en hij zegt zelfs, dat Beckeringh Vinckers toch het
sterkst staat. Hij voegt er aan toe, dat de bekende, nog nader
te noemen papiervondst een sterke aanwijzing brengt voor het
auteurschap van Over de Linden. Even verder (bl. 285) lezen wij,
„we w e t e n n u d a t hij a a n h e t
handschrift
h e e f t g e w e r k t!"
Burger spreekt thans van de „beweerde parodieering" van
de Friesche Wetenschap en slaat de literaire waarde van O. L. B.
minder hoog aan dan voorheen. Dit is een groote stap in de richting van volledige overeenstemming tusschen onze opvattingen.
Bestaat er eigenlijk nog wel verschil?
Hof heeft in zijne, tot een brochure gegroeide, reeks van artikelen, wederom met overtuigende argumenten aangetoond,
dat C. L. aan de samenstelling van het O. L. B. heeft gewerkt,
zij het z. i. ook als compagnon van Verwijs, dien hij desnoods,
als zoodanig niet gekend behoeft te hebben.
Reeds met het oog op de briefwisseling tusschen C. L. en Verwijs kunnen wij wel aannemen, dat er van een dergelijke samenwerking geen sprake geweest kan zijn. De Jong en ondergetee-
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kende zijn het daarover eens. De argumenten van Hof houden
echter nog steeds hunne waarde, voor zoover zij het auteurschap van C. L. betreffen. De voormelde beoordeelingen en
studies zijn alle verschenen in 1928. Daarna, omstreeks November
1929, een vrij uitvoerige repliek van Dr. de Jong: S m a a d schrift,
Romantiek
of
Wetenschappelijk
B e w ij s? Behalve Dr. Burger, met een korte bespreking in
„Het Boek", hebben de overige tegenstanders tot dusverre
niet van dupliek gediend. Wij komen op dit verweer terug in
het laatste gedeelte van deze verhandeling.
Al zijn dan de beoordeelaars van het groote boek van Dr. de
Jong het er over eens, dat deze er niet in geslaagd is zijn Verwijsalleen-theorie te bewijzen of zelfs aannemelijk te maken, toch
zijn door sommigen opmerkingen gemaakt, die aan een objectieve beoordeeling van de wetenschappelijke cultuur in Friesland
in den weg staan. Het is daarom wenschelijk, dat de volledige
onschuld van Verwijs wordt aangetoond en dat alles wat aan
sommigen nog raadselachtig en verdacht voorkomt in diens
houding wordt verklaard en opgehelderd. Het is hier als met een
brand, waarbij het directe gevaar is bezworen: de brandweer is
het vuur meester, maar op enkele plaatsen smeult het nog.
Wordt ook dat smeulende vuur niet gedoofd door „naspuiten",
dan blijft alsnog het gevaar dreigen, dat de brand telkens opnieuw uitbreekt.
De opmerkingen, die wij op het oog hebben zijn:
1°. van Prof. Brugmans, in diens in druk verschenen verhandeling voor de Koninklijke Akademie, waar hij blz. 14 zegt:
Veronderstellen wij, dat Verwijs het boek niet heeft geschreven, dan is
zijn houding bij de ontdekking en wat daar verder op is gevolgd, in hooge
mate zonderling. Wat zou men van een geleerde van zijn kennis en ervaring mogen verwachten? Misschien niet, dat hij onmiddellijk het bedrog bespeurt, maar toch wel, dat de falsificatie spoedig door hem is
onderkend. En dan zou de man, die toch ook officieele plichten in dezen
had, onmiddellijk zijn waarschuwende stem hebben moeten doen hooren. Niets van dat alles. Verwijs vat de zaak zeer ernstig op, zoodra hem
iets van het handschrift in handen komt; hij adviseert tot onderzoek
en gaat zelfs daartoe naar den Helder; hij brengt 17 December 1867
rapport uit aan Gedeputeerde Staten van Friesland. Dat rapport is
een model van officieele waarheid, die eigenlijk niets zegt: het handschrift is zeer belangrijk, maar men moet alles nog nader onderzoeken:
er is eenige reden tot twijfel. Als het Verwijs' bedoeling is geweest de
zaak warm en zichzelf buiten schot te houden, dan kon hij niet anders
hebben gehandeld, [hier wordt verwezen naar: „de breede uiteenzetting
van De Jong, 366 vlg."]
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Eerst, toen het boek goed en wel was uitgegeven, toen de kritiek van
alle kanten los kwam, en dus de vervalscher — wie dan ook — zijn doel
had bereikt, eerst toen kwam ook Verwijs met zijn als altijd goed gedocumenteerde kritiek. [Hier wordt verwezen naar: „Ned. Spectator, 1877,
86 vlg."]. Het is zonderling, om niet te zeggen verdacht.
2°. van Prof. Fruin, die in zijn aangehaald artikel in „Het
Boek", blz. 8 schrijft:
Eene belangrijke aanwijzing meent Dr. de Jong te moeten vinden in de
houding van Verwijs, die, zegt hij, als de echtheid van het O.L.B, ter
sprake komt, telkens draait. Nu eens prijst hij het handschrift als hoogst
belangrijk, dan weer breekt hij het af, alleen om de belangstelling te prikkelen. Ik kan dit niet toestemmen. Toen Verwijs alleen de hem door den
heer Jansen gezonden calques in handen had, twijfelde hij aan de echtheid, d.w.z. hij betwijfelde, dat er een handschrift bestond, waarvan
calques genomen waren; hij dacht, dat die z.g. calques gemaakt waren
om er hem, Verwijs, te laten inloopen. Toen hij eenige bladen van het
handschrift ontving, was die vrees van de baan en kon hij het handschrift in dien zin ontwijfelbaar echt noemen. Ook Beckering Vinckers
dacht eerst, dat het O.L.B, uit de 18e eeuw dateerde. Tegenover Over de
Linden heeft hij toen het handschrift opgehemeld om het van dezen los te
krijgen, terwijl hij overigens vaak een slag om den arm hield. Dat laatste
laat zich verklaren door zijn heimelijk verlangen, nu eens de vrees, dat
men hem zelf voor het lapje had willen houden, verdwenen was, dat de
heeren van het genootschap er zouden invliegen, gelijk Ottema er inderdaad ingevlogen is; Joh. Winkler zal dat gevoeld hebben, en dit verklaart wellicht even goed diens latere houding als de door Dr. de Jong
uitgesproken veronderstelling van Verwijs' schuld.
Wat de opmerking van Prof. Fruin betreft hebben wij alleen
bezwaar tegen diens vermoeden, dat Verwijs een heimelijk
verlangen koesterde, dat de heeren van het Friesch Genootschap
er zouden invliegen. Wij hopen aan te toonen, dat zulks geenszins het geval was en tevens, dat de opmerkingen van Prof.
Brugmans in strijd zijn met de vaststaande feiten.
Het is nog een leemte in de O. L. B.-literatuur, hoe uitgebreid
die moge zijn, dat tot dusverre geen schrijver de houding van
Verwijs systematisch heeft behandeld aan de hand van de voorhanden gegevens, althans, zonder daarbij uit te gaan van eene
vooropgezette meening. Wij mogen aan Dr. de Jong de eer niet
onthouden, dat hij de gegevens naar tijdsorde heeft besproken,
al heeft hij hier en daar, zooals zal blijken, wel iets laten zwemmen, dat van groot belang was. In zooverre kan men het onderzoek van de Jong betreffende de houding van Verwijs systematisch en wetenschappelijk noemen. Maar de interpretatie, de
methode van uitlegging, die de Jong toepaste, spot met alle
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begrip van objectief onderzoek. Het is soms alsof Asmodée de
pen voert om het „S a t a n s w e r k" te beschrijven, dat
het „Geheim (blz. 370) door Verwijs laat verrichten. Allerlei
drijfveeren en bedoelingen worden telkens bij Verwijs ondersteld,
waarvan uit de behandelde dokumenten of van elders niets blijkt.
Het zijn onderstellingen, alleen gegrond op de als een bewezen
feit vooropgestelde meening, dat Verwijs het O. L. B. heeft geschreven. Ook thans nog schrijft de Jong (Verweer 44): „Verwijs
heeft het O. L. B. geschreven. Van dit standpunt uit is zijn
houding, zijn gedrag, zijn karakter te beoordeelen".
Bij het nagaan van de houding van Verwijs mag natuurlijk
alleen uitgegaan worden van behoorlijk gestaafde feiten. De
onderzoeker dient zich uitsluitend te laten leiden door den wensch
om de houding te begrijpen en achter de waarheid te komen. Aldus beoordeeld te worden is zelfs het recht van iemand, die verdacht wordt van een strafbaar feit.
Nu het punt van uitgang van Dr. de Jong niet deugt, reeds
omdat niemand — behalve Dr. de Jong — bewezen acht, dat
Verwijs het O. L. B. heeft geschreven, is het onderzoek van de
Jong betreffende de houding van Verwijs zoo misleidend, dat
het wel opnieuw gedaan moet worden. De Jong geeft de feiten
waaronder brieven, die nog niet gepubliceerd waren, voor zoover
hij die mededeelt, correct weer. Maar in „Het geheim" dischte
hij die gegevens broksgewijs op, met zooveel pikante opmerkingen en zoo gegroepeerd, dat de oorspronkelijke beteekenis en
het juiste verband verloren gingen. Eerst in het verweerschrift
komt, als mosterd na den maaltijd, de onversneden correspondentie van C. L. met Verwijs. Deze bijlage is te waardeeren,
maar geeft lang niet genoeg. Sommige niet onbelangrijke gedeelten, zijn slechts in resumé gegeven. De zeer belangrijke brief van
Verwijs aan Jansen, die er aan voorafgaat, dient geheel gelezen
te kunnen worden, evenals de correspondentie met Johan Winkler, die verband houdt met de laatste brieven van Verwijs aan
C. L., door de Jong medegedeeld.
Er bestaat ongetwijfeld behoefte aan een gemakkelijk te raadplegen uitgave van de voornaamste schriftelijke dokumenten,
die op de eerste lotgevallen van het O. L. B. en de houding van
Verwijs betrekking hebben. Hoe weinigen hebben de O. L. B.
-literatuur bij de hand en den tijd om daaruit de gegevens bij
een te zoeken en naar tijdsorde te sorteeren. Toch komen eerst in
dit verband de dingen tot hun recht. Dit geldt wel in het bizon-
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der van een fragment van een brief, die tot dusverre geen rol
heeft gespeeld en zal blijken een der meest belangrijke stukken
te zijn.
Er gaat ten slotte ook niets boven het lezen van de oorspronkelijke brieven en daartoe wenschen wij ieder, die zich voor dit
onderwerp interesseert in staat te stellen. Wij hebben dan ook
niet geschroomd in de bijlagen deze correspondentie, die reeds
geheel of in fragmenten hier en daar te vinden was, nu, wat de
brieven van Verwijs betreft, vrijwel volledig en o n v e r k o r t
te doen afdrukken, daartoe in staat gesteld door den heer C.
o v e r d e L i n d e n , hoofd-inspecteur van Politie te Amsterdam, den tegenwoordigen bezitter van het O. L. B. die de welwillendheid had de brieven van Verwijs en één van zijn overgrootvader voor ons af te schrijven, zonder eenige wijziging.
Beter zal nu ook kunnen worden begrepen hoe het mogelijk
was dat zelfs een man als Verwijs er aanvankelijk danig en danig
met het O. L. B. is ingevlogen. Dit feit is bij de beoordeeling
der verdere houding van Verwijs al te veel uit het oog verloren
en dan ook door velen niet begrepen.
Menigeen die het boek van Dr. de Jong besproken heeft, gaf
blijk, dat hij zich een onjuiste voorstelling maakte van den kring
van het Friesch Genootschap. Daarover is ook nog maar weinig
geschreven en terecht heeft Dr. de Jong beseft (bl. 95), dat het
voor hem niet bijzonder gemakkelijk was om Eelco Verwijs
te plaatsen in het kader „van Friese wetenschap en letteren".
Daar het op den weg van het Friesch Genootschap ligt om
zijn eigen geschiedenis bekend te maken is in het derde hoofdstuk van deze verhandeling nog het een en ander naar voren
gebracht, dat tot nu toe geheel onbekend was.
II.

D E HOUDING VAN VERWIJS

Be thou as chaste as ice, as pure as snovv,
thou shalt not escape calumny.
HAMLET.

In de maand Juni 1867 ontving Verwijs, destijds archivaris
en bibliothecaris van de provincie Friesland, wonende te Leeuwarden, van het schoolhoofd Jansen te Harlingen overtrekken,
facsimile's, van enkele bladen van het O. L. B. Cornelis over de
Linden, eerste meesterknecht, d. i. bedrijfsleider, bij de Marine
werf te Den Helder, eigenaar van het origineel, wenschte dat
vertaald te hebben. C. L. had de overtrekken zelf gemaakt en
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door bemiddeling van zijn vriend Siderius te Harlingen aan Jansen doen toekomen. Deze facsimile's, later gevolgd door een
tweede bezending, bevatten tezamen den inhoud van de eerste
21 bladen en van den sleutel van het eigenaardige letterschrift,
waarmede het boek is geschreven. Een sleutel, die in het boek
zelf voorkomt. Over dezen gang van zaken bestaat geen verschil
van meening. Wat Jansen aan Verwijs schreef, ter begeleiding
van deze eerste zending, is niet bekend. Later blijkt, dat hij
den naam van den eigenaar niet heeft mogen noemen; waarschijnlijk bepaalde hij zich tot de mededeeling, dat het iemand
uit den Helder, althans uit West-friesland was. Verwijs antwoordde Jansen den 28 Juni 1867 in een brief, die aan C. L. ter inzage
is gegeven en later door Siderius is gepubliceerd (Bijl. 1).
Kennelijk was Verwijs in hooge mate verrast door den inhoud
der facsimile's, waarmede hij zoo geheel onvoorbereid kennismaakte. Terecht schrijft hij: „hoe uitgebreid de verzameling
oud-friesche wetten ook zijn moge, een stuk van dien aard is ons
uit het Friesch nog niet bekend". Hij gelooft er in te zien een
vondst zoo belangrijk als er voor het Oud-Friesch in geen jaren
is gedaan.
Wie begrijpt niet de emotie van den man, die p l o t s e l i n g
iets ontwaart, dat op het eerste gezicht deed denken aan een
wetenschappelijke schat van hooge waarde. Elke geleerde, die
op zijn gebied een ontdekking doet of meent te doen, zal er
geheel van vervuld zijn — ook geleerden hebben hunne hartstochten — maar niet ieder zal dat zoo spontaan en tevens zoo onvoorzichtig laten blijken als V. deed in dezen brief aan Jansen.
Verwijs was nu eenmaal levendiger en spontaner dan zijn meeste
collega's. Hij uitte zich vaak feller, minder beheerscht dan zulks
in wetenschappelijke kringen gebruikelijk is. De circulaire, die
hij in 1864 richtte aan zijne medeleden van de taalkundige
afdeeling van het Friesch Genootschap levert daarvan een voorbeeld. (Geheim, bl. 107).
Verwijs, zelf schoolopziener, kreeg de overtrekken van een
betrouwbaar te achten schoolhoofd en van een rustige beoordeeling van de eerste 21 bladen, laat staan van het geheele O.
L. B., was ten tijde van het schrijven van den brief nog geen sprake geweest. V a n m o r g e n , staat er, heb ik een geheele
speech gekopieerd, die mij nog niet in allen deele duidelijk is.
De rest had hij even door geneusd. De brief brengt ons de allereerste indrukken, geestelijk ongecorrigeerd en een slecht ver-
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taalde zin. Reeds dat begin van het O. L. B. was juist iets om
iemand als Verwijs, zoo gevoelig voor al wat literair curieus was,
te boeien. De vrees „voor de papen, die ongemerkt tornen aan
alles wat onze vrijheid betreft, in zoete woorden verschrikken,
alles om der vette prebenden wille1), heeft hij ongetwijfeld prachtig gevonden. Wij hooren hem grinneken. Maar daar volgt niet
uit, dat hij de onechtheid besefte. Er werd in de middeleeuwen
wel meer opgedischt wat ons thans vermakelijk voorkomt en
Verwijs zou zoo iets er dadelijk uit halen.
In de volgende brieven komt de nadere correctie. Zij geven
een duidelijker beeld van de wetenschappelijke opvatting,
die V. in deze eerste phase had van het O. L. B., waarover hij
nog steeds moest oordeelen op grond van fragmenten. C. L.,
in kennis gesteld met den brief aan Jansen, zond niet het verlangde volledige handschrift, maar weer, via Siderius en Jansen,
een tweede stel facsimile's. Toen daarop de correspondentie
tusschen Verwijs en Jansen spaak liep, zooals straks zal blijken,
liet C. L. zijn incognito varen en trad hij zelf met Verwijs in
correspondentie (Bijl. 2). Deze eerste brief, van 7 Oct, 1867
bevestigt, dat het initiatief om het O. L. B. bij anderen bekend
te maken van C. L. is uitgegaan. Verder blijkt uit dit schrijven
en uit de volgende correspondentie, dat C. L. en Verwijs te
voren op geenerlei wijze met elkaar in contact hadden gestaan.
Dr. de Jong denkt daar ook zoo over en men leze de brieven zelf
maar eens. De lotgevallen van het O. L. B. beginnen dus met
een poging van C. L. om Verwijs om den tuin te leiden ten opzichte van de herkomst van het O. L. B. Vast staat inmmers, dat
het nà 1853, toen in Zwitserland de paalwoningen ontdekt
werden, moet voltooid zijn. Het verhaal van C. L., dat hij het in
1848 van een tante kreeg, was een bewuste leugen.
Bij alle bedrog gaat het eerste initiatief uit van den bedrieger
en reeds daarom is het erg onwaarschijnlijk, dat Verwijs de bedrieger geweest zou zijn en C. L. de bedrogene, gelijk de Jong
het heeft voorgesteld.
') Ottema vertaalt deze passage aldus: „Iaat de oogen van een monnik
(papekappe) toch nooit over deze schriften weiden. Zij spreken zoete
woorden, maar zij tornen ongemerkt, aan alles wat ons Fries (niet vrijheid) betreft. Om rijke prebenden te winnen, heulen zij met vreemde koningen". Siderius heeft den brief aan Jansen niet volmaakt correct overgeschreven, maar men krijgt toch den indruk, dat Verwijs moeite had
met het lezen van het O. L. B. In den eersten brief aan C. L. (Bijl. 3)
spreekt hij van passages, die hij niet verstond en nog niet verstaat.
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Verwijs antwoordde den 13 October 1867, in een uitvoerig
schrijven (Bijl. 3). Verwijs vertelt waarom de correspondentie
met Jansen op niets was uitgeloopen. Bij het eerst toegezondene
had hem meermalen getroffen, dat onder de oude taalvormen
zooveel uitdrukkingen verscholen waren, die een veel jongeren
oorsprong aanduidden en dat had hem nog meer getroffen bij
het tweede gedeelte. Zoo rees het vermoeden van een letterkundig bedrog, een namaaksel van lateren tijd, dat wel met zeer
veel talent was vervaardigd, maar toch niet met genoegzaam
talent, om niet hier en daar zijne valschheid te verraden. Dit
schrijft Verwijs dan toch maar. Welke bedrieger zal zoo de zwakke punten van zijn eigen maaksel aanwijzen? Reeds bij het eerstgezondene waren de jongere uitdrukkingen hem opgevallen.
De eerste brief aan Jansen rept daar niet van; doch die bevatte,
zooals wij zagen, slechts de allereerste indrukken. Na dien brief
zal V. zijn onderzoek hebben voortgezet. Ik dacht — schrijft
V. verder — dat men den toeleg had om er mij eens te doen inloopen. Doch telkens dacht ik toch, hoe gaarne wou ik dien
knappen kerel eens zien, die met zooveel talent zoo iets kon doen.
Telkens nam ik het toegezonden weer ter hand, doch daar ik
taal noch teeken van den heer Jansen hoorde, dacht ik dat mijn
v e r m o e d e n juist was geweest, en liet ik de zaak verder
rusten. Wij hooren Verwijs hier duidelijk verklaren, dat hij destijds wel dacht aan bedrog, doch daarvan niet zeker was. Telkens verkeerde hij weer in twijfel. Men ziet hoe gevaarlijk het is
om voorop te stellen, dat een man als Verwijs het bedrog al
spoedig moet hebben doorzien en wel zoo, dat dit voor hem een
uitgemaakte zaak was. Wie wel eens te doen gehad heeft met
vervalschingen, of zich bekende gevallen herinnert, beseft, dat
er op dit gebied dikwijls nog een lange weg ligt tusschen vermoedens en zekerheid. Ook is bekend, om maar eens te wijzen op
het geval met de Flora-buste, die door Prof. Bode voor echt
verklaard werd, dat zelfs vermaarde deskundigen er wel eens
inloopen. Wij zouden nog een paar frappante gevallen kunnen
noemen, die zich in ons eigen land en waarlijk niet in de provincie,
in deze eeuw hebben voorgedaan, maar die pijnlijke gebeurtenissen laten wij liever rusten.
Er volgt nu in den brief aan C. L. iets dat op het eerste gezicht
vreemd aandoet en tot veel misverstand aanleiding heeft gegeven. Ook ik ben wel even geschrokken toen ik dat voor het
eerst las: „en daar ontvang ik uwe mij zoo hoogst welkome be-
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zending (o. a. enkele blaadjes van het origineele m. s.) waardoor
mij de echtheid onwederleggelijk wordt bewezen".
Hoe is dat nu te rijmen met de talrijke uitdrukkingen van
veel jongeren oorsprong, waarvan deze zelfde brief spreekt?
Moeilijk vooral nu volgt: „maar stel mij de zaak zoo voor. Een
uwer voorouders u i t de 13e e e u w heeft een oud familieheiligdom omschreven en laat dat als een kostbaar reliquie aan
zijn zoon na". Verklaart Verwijs hier dan niet, dat hij het O. L. B.
aanziet voor een onwederleggelijk echt handschrift uit de 13e
eeuw?
Hadden wij alleen dezen brief, dan zou ik geneigd zijn deze
vraag bevestigend te beantwoorden. Toch zou dit niet juist
zijn. Een regel van een der volgende brieven, n.1. van 19 October
1867 (Bijl. 7) doet zien, dat Verwijs het handschrift volstrekt
niet aanzag voor een uit de 13e eeuw en het is wel opmerkelijk,
dat Dr. de Jong juist dien regel in zijn „Geheim" heeft laten
zwemmen. Er staat: „'t Is zeker e e n m e e r m a l e n o v e r g e s c h r e v e n h s c h r . van een uwer voorouders". Eerst
in de bijlagen tot het verweerschrift (n°. 6) van de Jong, komt
die regel, zonder commentaar, voor den dag. Die regel was nog
nergens gepubliceerd. Wij begrijpen nu ook, waarom C. L. in
den Spectator van 4 Nov. 1871 — de „stumper" kon een heel
behoorlijk artikel schrijven — schreef, dat het verschil tusschen
de opvatting van Dr. Ottema en Verwijs hier in bestond, dat
de eerste het O. L. B. aanzag voor een boek geschreven door
Hiddo Oera Linda (in de 13e eeuw), de laatste voor een dat meermalen is overgeschreven. In den brief aan Winkler van 13
December 1869 (Bijl. 20) drukt Verwijs zijn meening nader uit
in 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". Dit zou dan verklaren het voorkomen van
jongere taalvormen onder de oude. Bepaald onwetenschappelijk
is dit a a n v a n k e 1 ij k e standpunt van V. zeker niet, daar
een dergelijke combinatie van oudere en jongere vormen wel
voorkomt in latere teksten van oude wetten enz.
Door voormelden regel in den brief van 19 October 1867 wordt
dus tot zekere hoogte de juistheid bevestigd van de boven aangehaalde opvatting van Fruin, dat de „onwederleggelijke echtheid", waarvan Verwijs spreekt, beteekent, dat deze de hem
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door C. L. toegezonden bladen hield voor afkomstig van een
echt handschrift en dat hij zijn vrees, dat aan de z. g. facsimile's
geen origineel m. s. ten grond had gelegen, daarom liet varen.
Hoe oud Verwijs het m. s. van het O. L. B. destijds schatte,
is uit den brief niet op te maken. Mannen alsB. Vinckersen Prof.
Gallée, aan wier oprechtheid zelf niet getwijfeld is, dachten aanvankelijk ook, dat het O. L. B. een betrekkelijk oud en in zooverre
echt handschrift was. B. V. vermoedde in 1875, dat het ongeveer
200 jaar te voren geschreven was door Simon Abbes Gabbema.
Maar zij beschouwden het overigens wel degelijk als een product
van bedrog; terwijl Verwijs aan C. L. te kennen gaf, dat het
O. L. B. vermoedelijk een afschrift was van een veel ouderen
tekst. Verwijs heeft dus meer willen zeggen dan Prof. Fruin veronderstelt, doch minder dan Dr. de Jong aanneemt. Eerst later,
in een brief aan Winkler van 28 April 1870, (Bijl. 23), doch n o g
v ó ó r d a t i e m a n d e r i n w a s g e v l o g e n , schrijft
Verwijs, dat hij aanvankelijk het O. L. B. gehouden heeft voor
een werk uit de 18e eeuw, toen men ook wel een Klaas Kolijn
fabriceerde". Zijn geheugen zal hem toen, na drie jaren, eenige
parten gespeeld hebben; want zoo ver was hij nog niet toen hij
den eersten brief aan C. L. schreef. Zijn enthousiasme was daarvoor te groot.
Verwijs is er dus aanvankelijk ingeloopen blijkens zijne voorbarige uiting omtrent de echtheid van het O. L. B.. Zijn oordeel
is nog steeds van voorloopigen aard. Hij zegt in den hier besproken brief, „wegens de onvolledige kennis kan ik nog moeilijk
zeggen wat het O. L. B. eigenlijk is". Ook mag er wel eens op
worden gewezen, dat wat Verwijs in het O. L. B. interesseert, geheel ligt in de lijn van hetgeen men van hem, die bij voorkeur
taalkundige en literator — geen historicus — was, zou mogen
verwachten. Hij spreekt slechts over het belang van het boek
voor de kennis van de Friesche taal der middeneeuwen. Hij acht
het nog belangrijker voor de letterkunde, die er een werkelijke
aanwinst door zou krijgen. Hij denkt aan allerlei o v e r l e v e r i n g e n van her en der bijeen vergaderd, waaronder
vele van zeer ouden datum, van heidenschen oorsprong. De
interessante brief (n°. 10) spreekt van „ e e n f a b e l a c h t i g e
g e s c h i e d e n i s". Een groot verschil met den kijk dien Ottema op het boek had, nadat hij het geheel had kunnen lezen.
De eerste indruk is vooral bij een man als Verwijs, die geen kenner
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was van de hedendaagsche Friesche spreektaal en die het geheel
niet kon overzien, wel verklaarbaar. Hij was op de vergaderingen
van ,,Jong Friesland" x) bekend geworden met de oud-Friesche
wetten, die voor een deel uit sagen bestaan over de lotgevallen
en daden der Friezen. Hij zal ook gedacht hebben aan de soms
wonderlijke oude Friesche kronieken. De ter zijner beschikking
staande fragmenten van het O. L. B. behoorden, oppervlakkig
gezien, tot een soortgelijk genre. De verandering van inzicht,
waarvan deze brief aan C. L. getuigt: het laten varen van het
tegen Jansen uitgesproken vermoeden van bedrog, wordt in
dit licht bezien begrijpelijk en o. i. door Verwijs volmaakt aannemelijk gemotiveerd.
Voor vrees, dat Jansen, of wie dan ook, iets gefabriceerd hadden, was geen grond meer nu hij denken moest, dat het O. L. B.
reeds lang in het bezit van C. L. was geweest. De eigenaar, aan
wiens bestaan hij getwijfeld zal hebben, nu Jansen geen naam
wilde noemen, was voor den dag gekomen als een oogenschijnlijk
zeer betrouwbare persoonlijkheid. De bladen van het andere
handschrift van C. L., als monster bijgevoegd, waren zoo echt
als goud en bleken later stukken te zijn van een kroniek van
Worp van Thabor. Ik ben van meening, dat wij het recht missen
om deze verandering van inzicht, van houding, verdacht of
zonderling te noemen. Alles wat Verwijs aanvoert is logisch
en feitelijk juist.
Verwijs brandde nu weer van begeerte om het geheele O. L. B.
te leeren kennen en in handen te krijgen. De gereserveerde houding
van C. L. maakt hem steeds happiger en hij begint C. L. en
diens handschrift op te hemelen —• zooals Fruin terecht opmerkte — om het los te krijgen. De hierachter afgedrukte, desbetreffende correspondentie met C. L. (Bijl. 5—-11) spreekt voor
zich zelf en behoeft geen commentaar. Alles wat er in staat
is volmaakt echt en natuurlijk. Zulke brieven bedenkt men
niet, als de begeerte ze niet spontaan dicteert.
Wat de inhoud der brieven zegt, wordt nog eens en ditmaal
onmiskenbaar duidelijk aangetoond, door een anderen stap, dien
Verwijs gedaan heeft om zich van het bezit van het O. L. B.
te verzekeren. Den 16 October 1867 schrijft hij aan C. L.: „Is
het bewuste handschrift een heiligdom in uwe familie, zoo ja,
vergun dan de openbaarmaking, zoo neen, mag ik dan in mijne
kwaliteit als Archivaris er met den Commissaris des konings
l

) Boeles. De auteur van het O. L. B., 1928, bl. 29.
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en Gedeputeerden over spreken en hun een voorstel doen m e t
U t e o n d e r h a n d e l e n o v e r de o v e r n a m e ? "
Verwijs heeft zich inderdaad officieel met het Provinciaal
bestuur in verbinding gesteld, blijkbaar mondeling, want het
provinciaal archief bevat daaromtrent geene gegevens. Dat deze
stap gedaan is kan met zekerheid worden afgeleid uit het feit,
dat hij van zijn bezoek aan C. L. officieel rapport heeft uitgebracht aan Ged Staten. Of hij zich nu bepaald heeft laten machtigen om het O. L. B. aan te koopen of alleen om voorloopig
met C. L. over den aankoop te onderhandelen, in elk geval
heeft hij de aandacht van het Provinciaal Bestuur op het O. L. B.
gevestigd, als op iets dat voor de provincie een ding van belang
was.
Dit officieele optreden van Verwijs zegt, dat hij destijds nog
groote verwachtingen koesterde van de wetenschappelijke beteekenis van het boek. Had hij toen reeds doorzien dat het O.
L. B. onecht was, dan zou hij zich daarmede stellig niet officieel
hebben ingelaten. Nadat hij aldus te kennen had gegeven, dat hij
het O. L. B. van belang achtte voor de provinciale verzamelingen, bleef hij niet meer buiten schot. Voortaan zou hij niet meer
kunnen beweren, dat hij het bedrog terstond of reeds spoedig
had doorzien. Een archivaris zal toch niet voorstellen een handschrift te koopen, waarvan hij weet dat het valsch is.
Als de onechtheid later blijkt, zal een ieder denken dat hij
er in is gevlogen. Deze stap bij de provincie is het bewijs, dat
Verwijs er tot dusverre danig was ingeloopen, zooals hijzelf later,
in 1877, heeft erkend. Hij heeft toen waarlijk niet voor dupe gespeeld, zooals de Jong (384) zegt om zich er uit te redden. Wie zal
trachten anderen er in te laten loopen ten koste van zijn eigen
reputatie, zijn wetenschappelijk prestige, een punt waarop
geleerden wellicht het meest gevoelig zijn? De rol van gedupeerde
trekt geleerden niet aan. Eerder zullen zij trachten om, indien zij
er eens ingevlogen zijn, hun houding zooveel mogelijk goed te
praten. Dat heeft Verwijs ook gedaan toen hij in 1877, in den
Spectator, zoo geestig vertelde hoe en waarom hij er was ingeloopen.
De laatste poging van Verwijs om het O. L. B. in handen te
krijgen was zijn brief aan C. L. van 24 October 1867, gevolgd
door zijn officieel bezoek aan den Helder. Omtrent dit bezoek
hebben zoowel Verwijs als C. L. later iets medegedeeld (Geheim
382 v.v.). Het gelukte niet het geheele handschrift los te krij-
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gen, slechts een enkel katerntje. V. ging boos heen zegt C. L.,
wiens indruk was, dat Verwijs het O. L. B. voor een appel en een
ei uit zijn handen trachtte te krijgen. Verwijs zelf schrijft in zijn
zoo even aangehaalde spectatorartikel: „Hoe ook twijfelend
aan de echtheid, en later ten volle van de onechtheid overtuigd,
nooit is het in mijn hersens opgekomen, dat de origineel, want
dat was hij, die tegenover mij zat, ooit de maker kon zijn van
zulk een werk, waarvoor toch uitgebreide kennis noodig is".
Is er niet alle reden om aan te nemen, dat C. L. zijn rol goed
heeft gespeeld en dat Verwijs daarvan de dupe is geworden?
Van C. L., die wist, dat het handschriftpapier modern was, er
vellen van heeft nagelaten; die ook wist hoe het handschrift
papier bruin gekleurd was. Verwijs schrijft hoe hij op de terugreis om de onzinnige verhalen van het O. L. B. heeft gelachen
— wat wel juist zal zijn — en wekt daarmee den indruk, dat
hij toen dan toch het bedrog wel heeft begrepen. Rechtuit heeft
hij dat niet durven zeggen en daarom geloof ik, dat deze voorstelling der feiten eenigszins geflatteerd is.
;; Van den Helder reist Verwijs naar Leiden, waar hij o. a. in
contact was met Prof. de Vries, die hem toen, of reeds iets eerder,
aanzocht om medewerker te worden van het Nederlandsche
Woordenboek, wat mede zou brengen verandering van betrekking en verhuizing naar Leiden. Den 28 November 1867 is hij
te Leeuwarden en bracht hij dien dag, op een winteravondvergadering van het Friesch Genootschap, voor de eerste maal
verslag uit omtrent het O. L. B. De inhoud van dit verslag is
niet bekend. Drie weken later volgt het bekende schriftelijke
rapport aan Gedeputeerde Staten van Friesland, reeds door mij
in zijn geheel gepubliceerd achter mijne verhandeling, over
„De a u t e u r v a n h e t O. L. B." in de Vrije Fries van 1928.
Van enthousiasme valt in dit rapport niets meer te bespeuren.
Het oordeel over het O. L. B. luidt uiterst gereserveerd. De
omstandigheid, dat dit rapport een officieel karakter draagt
is niet geheel voldoende om het verschil van toon te verklaren,
dat er bestaat tusschen dit stuk en de voorafgaande brieven
aan C. L.
Natuurlijk is deze verandering van houding aan velen opgevallen. Sommigen noemen dat verdacht. De Jong vraagt:
„hadden zich nieuwe feiten voorgedaan?" en antwoordt:
„Uit niets blijkt dat". Uit het boek van de Jong blijkt het zeker
niet, want hij heeft nu juist van het rapport een zin onvermeld
2
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gelaten (Geheim 389), die alles verklaart. Er staat: „Te Leiden
zijnde heb ik mij een ganschen morgen met Prof. de Vries met
het Hs. (van het O. L. B.) bezig gehouden, en ook later met den
Heer te Winkel". De Vries en Te Winkel, mede de beste experts
op het gebied der taalkunde, al waren het, evenmin als Verwijs,
specialisten in het Friesch, hadden met hun kritiek, die nog in
na te melden zin van het rapport doorklinkt, Verwijs ongetwijfeld
tot groote voorzichtigheid gemaand en zijn eigen dubia, die hij
reeds tegen Jansen had geuit, versterkt naar voren doen komen.
De conferentie met voormelde geleerden zegt nog veel meer.
Zij maakt de opvatting van de Jong totaal onaannemelijk. Indien Verwijs de auteur van het O. L. B. was geweest, zou het
voor hem wel het toppunt van dwaasheid geweest zijn om het
onechte handschrift aan zulke bona-fide experts voor te leggen
met de vraag, ook eens te willen nagaan of het wel echt was. Zoo
iets doen falsarissen nu eenmaal niet. Zij wekken nimmer de
gedachte op, dat het stuk wel eens valsch zou kunnen zijn.
Nu volgt de kritiek: „Ontegenzeggelijk komen er een menigte
zeer oude friesche woorden in voor, maar aan den anderen kant
is de zegswijze zoo modern, mist zij zoo geheel en al de eigenaardige oude kleur, dat telkens weer twijfel oprijst. Een nauwkeurig chemisch onderzoek naar het papier of het van katoen of
linnen is, naar de gele kleur, of die er later is aangegeven enz.,
naar de inkt zal tevens moeten plaats grijpen, aleer men tot
vaste conclusie zal kunnen komen".
Vergelijkt men den inhoud van het rapport met de boven weergegeven opmerking van Prof. Brugmans, dan blijkt hoezeer deze
respectabele geleerde zich door de „breede uiteenzetting" van
zijn voormaligen leerling de Jong heeft laten meesleepen. Hij
gaat hier zelfs verder dan de Jong en leest in het rapport dingen,
die er niet in staan. Hij resumeert: „het handschrift is z e e r
b e 1 a n g r ij k, maar men moet alles nog nader onderzoeken:
er is e e n i g e r e d e n t o t t w i j f e l . Als Verwijs' bedoeling
is geweest de zaak warm te houden en zich zelf buiten schot te
houden, dan kon hij niet anders hebben gehandeld". Aldus
Brugmans. Inderdaad komt de uitdrukking „zeer belangrijk"
in het rapport voor, maar niet sub 1°., waar het gaat over het
het O. L. B., maar sub 2°., waar Verwijs het andere handschrift
behandelt, dat later bleek een kroniek van Worp van Thabor
te zijn. Van eenige ophemeling van het O. L. B. is in het rapport
geen sprake, noch minder van een opzet om zelf buiten schot
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blijven en anderen er in halen. Verwijs zegt uitdrukkelijk dat
h ij zich voorstelt, zich vooreerst bezig te houden met het afschrijven en vertalen van het O. L. B. Eerst den 11 November
1869, nadat hij twee jaren lang met het handschrift had omgetobd, wordt een ander en wel Johan Winkler in de zaak betrokken. „Er is eenige twijfel". Dat is toch geen juiste karakteristiek van den zeer ernstigen twijfel, die Verwijs, als het ware
mede uit naam van de Vries en Te Winkel, op taalkundige gronden uitspreekt.
Voor een goed begrip van de nu volgende correspondentie
van Verwijs met C. L. en de houding van Verwijs ten opzichte
het Friesch Genootschap is van groot belang, dat in het rapport gezegd wordt:
Ik trachtte beide Hss in hun geheel van den eigenaar mede te krijgen,
doch daartoe liet hij zich niet vinden. Hij eischte bepaaldelijk dat het
oude Hs. (O. L. B.) eerst in zijn geheel voor hem werd vertaald. Was dit
geschied, kende hij er den inhoud van, dan zoude hij er volstrekt niet
tegen zijn, dat het Hs. werd uitgegeven, mits het maar niets bevatte dat
zijne familie kon compromitteeren! Ik verzekerde hem tot nu toe niets van
dien aard ontdekt te hebben, maar begreep dat ik met een onverzettelijk
karakter te doen had, met een man, die niet zoude afwijken van het
eens opgevatte voornemen. I k b e l o o f d e h e m d u s h e t g e h e e l v o o r h e m t e z u l l e n v e r t a l e n , iets dat wel eenigen
tijd zal vorderen, maar anders niet vele bezwaren in heeft, te oordeelen
althans naar hetgeen reeds door mij er van is gezien. Dan eerst zal hij
ook het andere Hs. afstaan, dat door een ervaren kopiist met gemak
kan worden afgeschreven. Het Friesch Genootschap zoude zich daarmede zeker gaarne belasten.

Dit alles klopt precies met de voorafgaande correspondentie en
bespreking met C. L. Wat zegt de Jong nu van die belofte van
Verwijs aan C. L. om het O. L. B. voor hem te vertalen. Hij vraagt
„wilde hij dan in ernst gaan copieëren? Wel neen immers!
Zijn „copie" lag gereed. Het was het originele handschrift van
het O. L. B. Maar daar kon hij nu nog niet mee voor den dag
komen". Waarop steunt die logica van Dr. de Jong? Alleen op
diens vooropgezette meening, dat Verwijs het O. L. B. heeft
geschreven. De Jong nam bij voorbaat als bewezen aan, wat
juist bewezen moet worden, mede op grond van aanwijzingen
ontleend aan de houding van Verwijs.
Toch was de animo bij Verwijs om het O. L. B. te vertalen
niet heel groot meer, maar om een geheel andere oorzaak dan de
Jong daarvoor aangeeft. Zijn twijfel aan de echtheid was onder
invloed van de Vries en te Winkel en wellicht ook door de nadere
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bestudeering van het te Den Helder ontvangen katerntje versterkt. Het enthousiasme was verdwenen. Hij had zich te diep in
de zaak gewerkt om die nu maar in eens te kunnen laten liggen
en er zich geheel aan te onttrekken. Belangstelling zal hij nog
zeker gehad hebben in den O. L. B.-puzzle, overal ook in het
zeer lastige auteurs-vraagstuk. Daar kwam bij de verandering
van betrekking. De verhuizing naar Leiden (Zie nos. 14 en 15).
Men onderschatte ook niet het werk dat het maken van een goede
vertaling zou vereischen. De zaak bleef sleepen. Daar is waarlijk
niets in dat verdacht is. Onverklaarbaar zou het gebrek aan actie
bij Verwijs alleen geweest zijn, indien het O. L. B. het moeizame
product ware geweest van zijn eigen pen en wraaklust. Dan zou
hij zeker niet gerust hebben voordat het boek zijn bestemming
had bereikt. De lange tusschenpoozen, die de nu volgende brieven
van Verwijs aan C. L. scheiden zijn wel de beste bewijzen voor
de juistheid van mijn opvatting.
Verwijs wist nog steeds niet hoe de vork in den steel zat en
zal geen kans gezien hebben zich kortweg te ontslaan van de
aan C. L. beloofde vertaling en dat zal hem ook moeilijk gevallen
zijn, nu die belofte in het rapport ook aan Gedeputeerden was
gedaan en wellicht ook in zijn voorafgaande verslag aan het
Friesch Genootschap. Hij had tegenover C. L. het handschrift
zoo opgehemeld, dat hij zonder afdoende argumenten zich niet
aan de vertaling kon onttrekken. Wat doet men in een dergelijk
geval? Men stelt telkens en telkens weer uit. Wij krijgen nu de
periode der uitvluchten.
De eenige bij wien, in dezen tijd, de belangstelling in , de liefde
voor het O. L. B. nimmer verflauwde, was C. L. Telkens bleef hij
Verwijs manen om de vertaling. Zonder aanmaning geen brief
van Verwijs. Soms werd een brief van C. L. in het geheel niet
beantwoord. Ook werd vriend Siderius uit Harlingen op Verwijs
afgestuurd. Verwijs zag hem komen met schrik. Dat ging zoo
door tot 11 November 1869. Twee jaren lang. Om iets te doen liet
Verwijs, destijds te Leiden, den 4 Februari 1869, het bestuur van
het Friesch Genootschap door de leden machtigen om een kopij,
geen vertaling, van het O. L. B. te laten maken onder toezicht van Verwijs door den candidaat F. Goslings ^. Het Genootschap betaalde / 40.— voor die kopij in modern letterschrift.
In November 1869 was de kopij Goslings gereed. Verwijs verl

) 41ste Verslag van het Friesch Gen. 1868/9, blz. 175/6.
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zond die den 11 November aan het Fr. Genootschap, d. i., vrij
zeker aan zijn vriend den secretaris Mr. I. Telting, van wiens
correspondentie helaas niets meer te vinden is. Verwijs doet tevens aan het Bestuur het voorstel om — niet Eekhoff of Ottema
— maar het jongste bestuurslid Johan Winkler met d e v e r t a l i n g te belasten.
Verwijs lichtte zijn voorstel toe in een gelijktijdigen brief
aan Winkler, die gelukkig bewaard bleef en reeds door mij is
gepubliceerd. Die brief (Bijl. 19) is zeer belangrijk, want daaruit
blijkt nogmaals, wat reeds door den voorafgaande gang van zaken duidelijk werd, dat Verwijs nooit het heimelijk verlangen
gekoesterd kan hebben, dat de heeren van het Friesch Genootschap er in zouden loopen. Zelfs nu nog onttrekt hij zich niet
geheel aan de zaak. Het was Verwijs alleen te doen om de vertaling; vooral ook om daarmee van den onverzettelijken C. L.
af te komen. Ik twijfel ook niet aan de oprechtheid van zijn mededeeling, dat de zaak hem nog al interesseerde. Om den ijver
van Winkler te prikkelen, zou het ongetwijfeld doelmatig gev/eest zijn om verwachtingen omtrent de beteekenis van het O.
L. B. op te wekken. Tot de eer van Verwijs mogen wij zeggen, dat
hij dat heeft vermeden en alleen aan W. heeft voorgehouden,
dat C. L. het handschrift van Worp van Thabor beloofd had,
zoodra de vertaling geleverd was. Nu de zaak zoo herhaaldelijk
was aan de orde gesteld, was het toch ook wel wenschelijk dat
er een vertaling kwam.
De correspondentie met Winkler, door dezen in het kistje
gedeponeerd met zijne memorie, doet wel eenigszins de teleurstelling vergeten, die de zoo poovere memorie heeft gewekt. Zij
stelt ons in staat ons in Verwijs' positie in te leven en te begrijpen
met welke moeilijkheden hij te kampen had, bezwaren die voor
het tegenwoordige geslacht niet meer bestaan en dus gemakkelijk
worden vergeten. De oorzaak van de aarzelingen van Verwijs, de
reden waarom hij slagen om den arm hield, was een andere dan
de wensch om de heeren van het Genootschap er in te laten loopen. Dit bewijst reeds onomstootelijk de soms zeer krasse en
stellig goed gedokumenteerde kritiek op de echtheid van het
O. L. B.. Geuit in deze brieven — zouden wij aan Brugmans willen voorhouden — nog geruimen tijd voor dat er iemand, behalve
hij zelf, was ingevlogen. De brieven spreken voor zich zelf.
Voldoende is er op te wijzen, dat de persoon van Cornelis over
de Linden voor Verwijs de groote puzzle was. Zoolang hij hem
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voor bona fide hield, eerst in den laatsten brief aan Winkler, begint hij daaraan te twijfelen, moest hij haast wel aannemen,
dat het O. L.B. een erfstuk, met althans een betrekkelijke ouderdom was. Op de kwestie van het auteurschap kon hij, ook daardoor, maar geen juisten kijk krijgen. Moeilijk om hem dit euvel
te duiden, nu dat ook thans nog blijkbaar voor sommigen — gelukkig niet voor allen — zoo moeilijk blijkt te zijn. Verwijs
roept uit: „Wie zou of in deze of in de vorige eeuw in staat geweest zijn zoo'n literarisch bedrog te plegen?
Die vraag hebben velen zich gesteld toen Ottema het O. L. B.
bekend had gemaakt. Men begint dan veronderstellingen te
uiten, hypothesen op te bouwen, zeepbellen te blazen. Dat er
dan wel eens aan Verwijs gedacht is zegt niets. Verwijs was met
het boek voor den dag gekomen en een zeer kundig man. Verwijs
kon niet zoo gemakkelijk een vermoedelijken auteur aan wijzen.
Voor Verwijs was Verwijs „hors concours".
Dat Verwijs telkens als hij het O. L. B. ter hand nam gezweept
werd door een wind van meeningen lag ook aan den aard van
dat boek. Het is in zijn soort een unicum. Het is kennelijk de
s p o n t a n e uiting van een zeer eigenaardige persoonlijkheid.
Daarom is het uit een literair oogpunt beschouwd een zeer oorspronkelijk werk en maakt het den indruk, dat het iets is wat
echt is. Daardoor kon Verwijs natuurlijk geen recht idee krijgen
over het ontstaan. De toon is ernstig en alle toespelingen op
het doen en laten van bepaalde personen ontbreken. De Jong
heeft er ijverig naar gezocht, maar niets kunnen vinden tot steun
van zijn bewering, dat het een parodie is.
Er is ook niets in het boek, dat doet denken aan een toeleg
van een g e l e e r d e om h e t p u b l i e k t e b e d r i e g e n .
Dat heeft reeds Ottema zeer juist gevoeld *). Een deskundige
zou in een dergelijk geval een bekend feit tot punt van uitgang
hebben gekozen. De Friesche kronijkschrijvers geven als eerste
en oudste bron op een kroniek van Occo Scharlensis, een geestelijke van het St. Odulfs klooster te Staveren, die omstreeks
de negende eeuw zou hebben geleefd. Die kroniek zou verloren
gegaan zijn. Welk een voor de hand liggend gegeven om zoo iets
valschelijk te maken en te laten ontdekken! Zoo zou een geleerde
gehandeld hebben. Dat er geheel andere motieven konden zijn
om een onecht handschrift voor oud te doen doorgaan is bij
l

) Ottema. De Deventer Courant en het O.L.B., 1876, blz. 13 v.v.
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Ottema niet opgekomen. Men komt daar zoo niet op. Ook Verwijs niet en dit was mede een reden, die hem met de handen in
het haar deden zitten.
Aan C. L. als auteur dacht Verwijs niet. Hoe zou hij ook. Eerst
de onthullingen van Berk en Beckering Vinckers hebben in 1877
den waren C. L. eenigszins leeren kennen. Ook C. L. was in zijn
soort een unicum. Gesloten, zeer moeilijk te doorzien. Ver liggende buiten het bereik van alledaagsche psychologie en menschenkennis. Het in 1928 door mij afgebeelde portret toont hem
als een „persoon", een pientere vent met hoog gewelfden schedel
en beslisten mond. Nog in 1877 maakte zelfs Verwijs zich een
geheel onjuiste voorstelling van de mentaliteit van C. L., toen
hij dacht, dat na zijn bezoek aan Den Helder, de werkplaats van
den meesterknecht wel weergalmd zal hebben van diens luiden
schaterlach, omdat hij het genot had gehad er hem, Verwijs,
zoo danig en danig in te laten loopen. Het O. L. B. is niet gemaakt
om geleerden een mal figuur te laten slaan.
De dateering van het handschriftpapier en de vaststelling,
dat het O. L. B. geschreven moet zijn nà de ontdekking der
paalwoningen in Zwitserland in 1853, had nog niet plaats gehad
toen Verwijs met Winkler correspondeerde.
Verwijs begreep in die periode wel, dat het O. L. B., niet zoo
oud was als de beide jaartallen aan het begin aanwezen en dat
men in de Middeleeuwen zulken onzin niet had kunnen schrijven.
Hij is dan ook langzamerhand (n°. 23) tot de overtuiging gekomen, dat het Friesche Hs. o n e c h t i s en e e n l a p w e r k
v a n l a t e r e n t i j d , maar hoe het ontstaan was bleef hem
een raadsel. Wat had hij meer moeten schrijven? Wat had hij
meer kunnen schrijven?
Verwijs is nu dan zoo ver gekomen, dat hij C. L. begint te
wantrouwen. Zijn laatste briefje aan dezen van 28 Juni 1870
(n°. 24) is dan ook zeer koel en kort. Het „waarde Heer" in
den vorigen brief is vervangen door „Wel Edele Heer". Als hij
de volgende maand te Leeuwarden komt zal hij over het werk
(de vertaling) nog eens spreken. Met Winkler natuurlijk. Dat
gesprek zal wel hebben plaats gehad en wij mogen wel aannemen,
dat Verwijs bij zijn zienswijze is gebleven, dat het O. L. B. onecht en een lapwerk van lateren tijd was, en dat de vertaling
den tijd er aan te besteden niet waard was.
Aan Winkler had hij den 28 April 1870 geschreven, dat hij
bereid was, „het geheele d i n g nog eens aandachtig te lezen".

Wumkes.nl

22

Dr. de Jong heeft gemeend, dat Verwijs, nadat hij het origineel
aan C. L. had teruggestuurd, alleen zijn e i g e n c o n c e p t
van het O. L. B. heeft kunnen raadplegen (Geheim 394). De Jong
vergeet, dat er nog velerlei andere mogelijkheden zijn. Verwijs
had van het eerste gedeelte facsimile's. Verder is hij zelf aanvankelijk ook aan het afschrijven gegaan. Het Fr. Genootschap
ontving een g e h e e l door Goslings geschreven kopie. Verwijs
kan dat stuk, voordat hij 't aan Winkler zond, voor zoover noodig, door een ander hebben laten overschrijven. Zijn vrouw
kan dat voor hem gedaan hebben. Goslings kan eerst een klad gemaakt hebben, dat in handen van Verwijs bleef, onder wiens
toezicht het kopieeren moest plaats hebben. Dat laatste is nog
het meest waarschijnlijke, want de kopie in de bibliotheek
van het Fr. Genootschap (Inv. n°. 59), maakt geheel den indruk
in het net te zijn overgeschreven. Alleen de eerste bladen zijn
bijgewerkt. Blijkbaar n a d a t dit afschrift het Friesch Genootschap heeft bereikt.
Winkler heeft de vertaling niet gemaakt. Hij was ook niet
de man zoor zulk een veel tijd en nauwgezetheid eischend wetenschappelijk werk, dat later door Ottema keurig is afgeleverd.
Daar komt bij dat hij, evenals Verwijs, het O. L. B. niet vertrouwde. Het slot van de zaak is geweest, dat Winkler den 24
November 1870 in de gewone vergadering der leden van het
Friesch Genootschap verslag uitbracht omtrent zijn onderzoek
van het O. L. B.: „Het kwam hem zeer verdacht voor, doch hij
kon geen opheldering geven, wanneer, door wien en met welk
doel het zou zijn vervaardigd. De inhoud is allervreemdst, deels
mythologisch, deel historisch, de taal ten deele oud-friesch;
maar er komen ook uitdrukkingen in voor, die van zeer jonge
dagteekening schijnen te zijn; volgens zijn oordeel zoude e e n e
v e r t a l i n g den tijd en de moeite daaraan besteed niet beloonen" x).
Dit was dan het resultaat van de bemoeiingen van Verwijs::
een afwijzend rapport van Winkler, gemotiveerd met argumenten
die als het ware letterlijk uit de brieven van Verwijs waren overgenomen, zonder vermelding van den bron.
Hoe dwaas zou dat resultaat worden, indien men aannam,
dat Verwijs het O. L. B. had geschreven als parodie op het
1) Verslag Friesch Genootschap, 1870/71, blz. 202/3.
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Friesch Genootschap, met de satanische bedoeling voorts om
de heeren er in te laten vliegen. Mede om zijn eigen, bewust aan
den vertegenwoordiger van het bestuur medegedeelde kritiek,
zou de opzet mislukt zijn!
Er moet nog eens de nadruk op gelegd worden, dat Winkler
geen opdracht had om een rapport uit te brengen omtrent de
echtheid en beteekenis van het O. L. B. Zijn rapport was slechts
een motiveering van zijn voorstel om verder maar geen werk te
maken van de vertaling. Winkler heeft in den Spectator van 7
April 1877 een stuk geschreven over de oudste geschiedenis van
het O. L. B., dat veel beter is dan zijn memorie van 1907 in het
kistje. Doch reeds in dit artikel komt een onjuiste voorstelling
voor n. 1., dat het afschrift, door Goslings vervaardigd, in zijn
handen gesteld zou zijn, ten einde verslag uit te brengen over de
echtheid of onechtheid van het oorspronkelijke handschrift.
Dat hij de vertaling moest leveren — waarvan hij zich had afgemaakt — wordt niet vermeld.
Bij voorloopige maatregelen om het archief, betrekking hebbende op het Friesch Genootschap, te reconstrueeren, kwam
mij in handen een stel gedrukte convocatiebiljetten voor de
leden-vergaderingen, met telkens een los blad, waarop W. Eekhoff met merkwaardige toewijding, van af omstreeks 1835 tot
1879, v o o r z i c h z e l f met potlood aanteekeningen had
gemaakt van het in die vergaderingen behandelde. Het zijn
notitie's, die een directen indruk geven van hetgeen ter vergadering is voorgevallen. Zij zijn uiterst kort, maar ter aanvulling
van hetgeen de secretaris in de gedrukte jaarverslagen vermeldde,
soms niet zonder belang voor de geschiedenis van het Friesch
Gen. Voor de O. L. B.-zaak, zijn die aanteekeningen niet van
veel beteekenis, ook al omdat van enkele vergaderingen notities
ontbreken, maar wij vermelden deze verzameling al vast, omdat er verderop nogmaals gebruik van gemaakt zal worden.
Zij zijn afkomstig uit de nalatenschap van Eekhoff en eerst in
1912 aan het Fr. Genootschap afgestaan door de dochter van
Eekhoff (84° Verslag, bl. 15). Uit deze aanteekeningen blijkt
weer de juistheid van hetgeen Verwijs in zijn eersten brief aan
Winkler (n°. 19) van 11 November 1869, schreef omtrent den
inhoud van zijn voorstel om Winkler met de v e r t a l i n g te
belasten. Op de ledenvergadering van 18 Augustus 1870, deed
Ottema een mededeeling over de uitgave van het vijfde boek
van Worp van Thabor, waarvan toen acht vellen waren afge-
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drukt. Hij heeft toen zooals Eekhoff noteerde: „Winkler herinnerd) Hs. over de Linde, en dezen kopij te zenden door middel
van Dr .Verwijs om Worp te bekomen".
Dat handschrift van de kroniek van Worp van Thabor, in
het bezit van C. L. heeft het Genootschap, nu de vertaling niet
afkwam, nimmer bereikt 1).
Kort na het uitbrengen van het rapport van Winkler, kwam
Dr. Ottema, v o o r h e t e e r s t , voor den dag met zijne
bekende opvatting van het O. L. B. Er is wel eens beweerd, dat
Verwijs Ottema had moeten waarschuwen. Johan Winkler
heeft in zijn memorie zelfs gezegd: „Toen hield de heer Verwijs
zich verder onzijdig in dit geval en waarschuwde den heer Ottema niet". Dat de memorie wemelt van feitelijke onjuistheden
is bekend. Dit blijkt ook hier, want Verwijs woonde destijds te
Leiden en wist van het eerste optreden van Ottema, waarop
toch wel niemand verdacht kon zijn — behalve de boekenhelden
van Dr. de Jong — niets af.
Toch heeft Verwijs iets gedaan, waarop, naar ik meen tot dusverre, door niemand de aandacht is gevestigd en waardoor volmaakt duidelijk wordt bewezen, dat hij Ottema er niet in heeft
willen laten loopen en dezen zijn kritisch oordeel over het O.
L. B. heeft medegedeeld, nog voor dat Ottema openlijk als kampioen voor de echtheid van het boek was opgetreden.
Ottema had zich n.1. zeer spoedig na het uitbrengen van het
rapport Winkler van 24 November 1870, tot Verwijs gewend
om inlichtingen. Dit volgt uit een brief, dien Verwijs reeds op 1
December 1870 aan Ottema schreef vanuit Leiden. Wij kennen
van dien brief slechts een fragment, door Ottema zelf medegedeeld 2 ). Doch dit fragment spreekt boekdeelen:
Verder het papier, dat èn om den vorm èn om de stof mij verdacht
voorkomt. Oogenschijnlijk is het velijnpapier, dat in den rook heeft ge1) L. F. over de Linden, de zoon van C. L., deelde den 3 April 1877 aan
den gedeputeerde van Loon mede, dat dit handschrift, half latijn, half
hollandsch, bij de veiling der boeken van C. L. in commissie gekocht
was door den boek- en papierhandelaar H. A. Staderman (Jr.) te Helder (de
oude en meer bekende Staderman was toen reeds overleden). In wiens
bezit het gekomen was wist hij niet. Hij had het lange jaren onder zijns
vaders boeken gekend. Van waar deze het had wist hij niet. Eene opgave
omtrent eigendomsovergang had hij er niet op aangetroffen. Dit schrijven, waarnaar Dr. de Jong gezocht heeft, is door mij gevonden in een
letterlijk afschrift van het O. L. B. in de bibliotheek van het Friesch Gen.
2) Voorbericht bij de tweede uitgave van Thet Oera Linda Bok; blz. IX.
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hangen — scheurt men de bladen in, dan vertoont het zich op de scheur
veel witter. Een watermerk is nergens te vinden, en ik heb nooit middeleeuwsch papier gezien zonder watermerk en kan mij het zelfs niet denken.

Dat „Verder", waarmede het uittreksel aanvangt, wijst op
voorafgaande argumenten, die evenals hetgeen volgde, pleitten
voor de onechtheid van het O. L. B. Het zullen soortgelijke argumenten geweest zijn, als reeds eerder in dit zelfde jaar aan
Winkler werden opgegeven (Bijl. 23). Men ziet dat alles wat
Winkler later over de houding van Verwijs schreef maar leuterpraatjes waren, die echter heel wat kwaad gedaan hebben. Toen
W. nog goed bij de pinken was, wist hij wel beter. T o e n w a s
e r v a n v e r d e n k i n g v a n V e r w i j s g e e n s p r a k e1).
Geheel terecht schreef hij in zijn reeds aangehaald Spectatorartikel van 1877— evenals wij thans —: „Dat -i in 't begin
twijfelde, 't bewijst eenvoudig dat-i zelve te eerlijk was, om
terstond zoo'n grove oneerlijkheid bij 'n ander (bij den schrijvereigenaar van 't handschrift) te kunnen vermoeden".
Waarom heeft de Jong voormeld fragment uit den brief van
Verwijs aan Ottema laten zwemmen?
Voor ons is dit stukje, dit vodje papier, de proef op de som,
een prachtige sluitsteen voor ons betoog: een tijdige waarschuwing van Ottema door Verwijs, die er niemand wilde laten
inloopen.
Het is mij niet gelukt den volledigen brief van Verwijs in
handen te krijgen. Daarvoor heeft Ottema wel gezorgd. Hij heeft
de brieven, door hem ontvangen over het O. L. B., geschift,
eigenhandig naar tijdsorde genummerd en aldus, in een portefeuille vereenigd, gegeven aan de Provinciale Bibliotheek te
Leeuwarden. De brief van Verwijs heeft hij er niet bijgevoegd.
Daarin werd immers de echtheid van het O. L. B. bestreden.
De brieven van C. L. heeft hij, op één na, teruggestuurd aan
diens zoon L. F. over de Linden, om bij het handschrift van het
O. L. B. bewaard te worden en daar berusten zij nog heden.
De talrijke brieven van L. F. over de Linden aan Ottema zijn
als een dagboek uit het kamp der verdedigers van de echtheid
van het O. L. B. Zij houden ons steeds op de hoogte van den
1) Dr. Burger, schrijft in zijn brochure Het Oera-Linda-Boek en Eelco
Verwijs, 1928: Het blijkt dat Winkler heel in den aanvang met zoovelen
gedacht had „het zal wel een grap van Verwijs zijn". Dit berust op een
vergissing. Dr. B. heeft, zooals hij mij schreef, een l a t e r e uiting voor
een uit den eersten tijd gehouden.
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stand van den strijd 1) en laten ook zien hoe Verwijs daar af en toe
in betrokken werd.
De overige uitlatingen van Verwijs zijn van minder belang.
Reeds in 1871 deed ik — schrijft hij in 1876 2) — in een der
winteravondvergaderingen der Leidsche Maatschappij van Letterkunde eene mededeeling, waarin ik de ontwijfelbare onechtheid
besprak. Maar op de vraag: „Wie kan het dan gemaakt hebben?
moest ik het antwoord schuldig blijven". Het O. L. B. was toen
nog niet uitgegeven. Waarom hij die mededeeling deed zal nader
blijken. Had Verwijs krasser tegen het O. L. B. kunnen optreden?
Dat hadden velen van hem verwacht. Voordat de vertaling
gereed en het onderzoek was afgeloopen en voordat Ottema
het O. L. B. als een historisch dokument had gesignaleerd 3), was
er geen reden om in het openbaar het onhistorische karakter
van het boek uiteen te zetten. Verwijs had reeds duidelijk aan
Winkler geschreven (28 April 1870), dat men zulken onzin in de
Middeleeuwen niet had kunnen schrijven, zoo'n samenraapsel
niet bij elkaar kunnen flanzen. Na het verschijnen van het verslag van Ottema en van de eerste uitgave van het O. L. B. zal
het Verwijs zeker niet hebben aangetrokken tegen een oudmede-bestuurder, die ongetwijfeld veel verdienstelijk werk had
verricht, te velde te trekken. Wij weten ook met welke bezwaren
hij nog lang te kampen had en als hij in het openbaar de echtheid
van het O. L. B. ging aantasten zou C. L. wel eens voor den dag
kunnen komen met de enthousiaste brieven, die Verwijs hem
geschreven had. Verwijs zal zich zoo langzamerhand wel geschaamd hebben over zijn aanvankelijk voorbarig optreden.
Z o o i e m a n d b l i j f t l i e f s t w a t op d e n a c h t e r grond.
De brieven bleven ook niet onbekend. Toen de eerste openlijke
strijd over de echtheid van het boek losbarstte, na de verschijning van het verslag van Ottema in Juni 1871 en de Redactie
van den „Spectator" zich niet onbetuigd liet, kwam C. L. terstond in het geweer 4) om zijn geliefd handschrift te verdedigen.
1) Soms kwamen er geleerden om het boek te zien o.a. in 1876 professor
Vitringa uit Deventer, die aan L. F. mededeelde, dat B i s m a r c k zeer
ingenomen was met het O. L. B.! De beschouwingen van Vitringa over
het2 O. L. B. zijn meen ik ook in het Duitsch vertaald.
) Zie de „Friesche Courant" van 7 Sept. 1876.
3) Het eerst op 16 Februari 1871 in een uitvoerig rapport, dat in juni
1871
in druk verscheen. Verslag Fr. Gen. 1870/71, blz. 203.
4
) Spectator 1871, 4 November.
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Zijn sterkste troef was een aanhaling uit den eersten brief van
Verwijs (n°. 3) „En daar ontvang ik uwe mij zoo hoogst welkome
bezending, waardoor mij de echtheid onwederleggelijk werd bewezen".
Dat was pijnlijk voor Verwijs. Indien hij het O. L. B. had geschreven, zou hij zich wel gewacht hebben voor het schrijven
van dergelijke brieven. In zijne mededeeling in de wintervergadering van de Leidsche Maatschappij van Letterkunde van 1871
heeft hij er op gereageerd. In 1874 heeft Ottema dezen eersten
brief van Verwijs aan C. L. vrijwel geheel gepubliceerd, ook al
weer om zijn tegenstanders van de echtheid van het O. L. B. te
overtuigen. Het hielp hem niet veel, daar men wel wist dat
dit slechts „oude plunje" was.
Toen Verwijs in 1876, als gemeld, bekend had gemaakt, dat
hij reeds in 1871 in de Leidsche Maatschappij had verklaard,
dat het O. L. B. onecht was, haastte de heer L. F. over de Linden
zich om in dat zelfde blad (de Groninger Cr.) nogmaals extracten
uit de brieven aan C. L. te publiceeren, waarin Verwijs had verklaard, dat hij overtuigd was van de echtheid 1). Het eenige genoegen, dat hij er van beleefde was, dat de Amsterdamsche
Courant deze stukken weer overnam als een „staaltje van inconsequentie van een taaigeleerde". Men zal nu wel begrijpen,
dat Verwijs, wetende dat hij dergelijke brieven geschreven had,
niet kras tegen het O. L. B. heeft kunnen optreden. Toen die
brieven bekend gemaakt werden, trachtte hij telkens er zich zoo
goed mogelijk uit te redden.
III.

HET FRIESCH GENOOTSCHAP IN DEN TIJD VAN VERWIJS

In het artikel „De auteur van het Oera-Linda-Boek" is door
mij reeds eenig materiaal bijeengebracht, dat een anderen kijk
geeft op het Friesch Genootschap in de dagen van Verwijs, dan
de al te tendentieuse voorstelling van Dr. de Jong. Dat Verwijs
zijn medebestuurders zou hebben gehaat, dat de grond hem in
Friesland te warm werd onder de voeten, zijn slechts bedenksels.
Het verslag loopende van 1 Juli 1867 tot 1 Juli 1868, het laatste
jaar waarin Verwijs te Leeuwarden vertoefde, gewaagt nog van
een voorlezing van Verwijs over de tochten van Albrecht van
Beijeren, van het reeds genoemde verslag over de handschriften
1) Overgenomen in de „Friesche Courant" van 14 September 1876.
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van C. L. en van eene mededeeling over een handschrift uit
het Rijksarchief, alles op verschillende vergaderingen gedaan.
Aan het voormelde kan thans nog iets toegevoegd worden, dat
zoowel een indruk geeft van het wetenschappelijk peil van de
leiders van het Genootschap, als van de goede samenwerking,
die tot het laatste oogenblik, bestaan heeft tusschen den secretaris Mr. I. Telting en Verwijs.
Van die samenwerking getuigt een voorstel van de hand van
Telting, dat ik vond in een stoffig pakket, dat jaren lang vergeten
,in een hoek had gelegen. De inhoud was een verrassing, want in
geen enkel gedrukt stuk wordt van dit voorstel aan de leden van
het Genootschap melding gemaakt. Toch gaf het aanleiding
tot een der meest levendige discussies, die er in de vorige eeuw in
het Genootschap zijn gehouden en waarvan ook al weer nergens
melding wordt gemaakt dan in de reeds genoemde ,toevallig
bewaard gebleven directe aanteekeningen van Eekhoff, die
ons geheel brengen in de sfeer der discussie's. Het is alsof wij
de vergadering bijwonen. Telting deed, dit in schrift gebrachte
voorstel in de vergadering van 23 April 1868. Hij wilde dat het
Genootschap zou protesteeren tegen de benoeming van den heer
G. C o 1 m j o n, tot archivaris-bibliothecaris van Friesland,
als opvolger van Verwijs. Het voorstel is geheel door Telting
geschreven en onderteekend, maar enkele korte zinnen zijn
doorgehaald en in margine nader uitgewerkt met — nieuwe verrassing — de bekende hand van Verwijs.
Op de voordracht hadden gestaan drie personen, die allen
een wetenschappelijke opleiding hadden genoten. De Friesche
Staten gingen buiten de voordracht en benoemden den heer
Colmjon, die niet wetenschappelijk geschoold, en destijds, zooals
uit een doorgehaald woord blijkt, mr. borstelmaker was te Leeuwarden. In dit stuk, dat als bijlage (n°. 28) is afgedrukt, komt
Telting op voor de eischen van de wetenschap en bestrijdt hij
het dilettantisme. Verwijs staat hem daarin bij. Het door hem
ingenomen standpunt is, als ik mij niet bedrieg, jaren later ook
door de Vereeniging van Nederlandsche archivarissen aanvaard.
Het voorstel werd verworpen met 17 tegen en 5 stemmen voor.
Dit zegt natuurlijk niet dat alle tegenstemmers het in principe
met Telting oneens waren. Men stemde niet over het beginsel,
maar over het voorstel om het stuk van Telting bij wijze
van motie van afkeuring op te nemen in het verslag van de vergadering en bekend te maken in de Leeuwarder Courant. De
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omstandigheid dat Colmjon een serieuse onderzoeker was —
hij is niet tegengevallen — zal ook bij sommigen hebben geleid
tot tegenstemmen.
Tot de voorstanders behoorde de scherpzinnige en welsprekende advocaat Mr. A. Bloembergen, die o. a. met Telting en Verwijs behoorde tot de club van het de Friesche rechtsgeschiedenis
beoefenende „Jong Friesland". Enkele leden o. a. Jhr. F. van
Swinderen verlieten tijdens de discussie de vergadering. Het bestuurslid Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga, later voorzitter van de
Eerste Kamer der Stat. Generaal, wenschte het Genootschap
buiten de politiek te houden. Anderen waren bevreesd, dat een
afkeurend votum de belangen van het Genootschap zou benadeelen. Ottema achtte het Genootschap niet geroepen en bevoegd om de Staten publiek te beoordeelen. Telting meende,
dat niemand met gezonde hersenen de benoeming zou goedkeuren.
Mr. W. W. Buma was de meest overtuigde bestrijder, hij verdedigde de wijze van benoeming en achtte het Genootschap niet
geroepen de Staten te beleedigen. Het ging blijkbaar warm toe
in de vergadering en al is het voorstel verworpen en niet gepubliceerd, onder de hand zal het ongetwijfeld in Friesland wel
bekend geworden zijn.
Aldus Telting, de bekwame rechtshistoricus, die vanaf 1856,
gedurende twintig jaren als secretaris heeft gefungeerd, en menige
belangrijke wetenschappelijke voordracht heeft gehouden. Nu
nog iets over Mr. Jacob Dirks, den voorzitter. Hij schreef in
1870 in de Revue Beige de Numismatique een honderdvijftig
blz. tellende verhandeling over: L e s A n g l o - S a x o n s e t
l e u r s p e t i t s d é n i e r s d i t s s c e a t t a s . Essay
historique et numismatique. De Friesche terpen en het strand
van Domburg hadden belangrijke vondsten geleverd van die
geheimzinnige Angelsaksische zilveren munten uit de 7e en 8e
eeuw n. C, die thans nog een sieraad vormen van de verzamelingen van het Friesch Museum. Het is van belang te vernemen
hoe waardeerend het oordeel over die studie was van een der
beste Engelsche specialisten. Charles Francis Keary, die in 1887
een uitnemenden catalogus van het British Museum schreef,
betreffende de „Anglo-Saxon series", behandelde deze groep
van Engelsche munten reeds in 1879, in een werk over „ T h e
c o i n a g e s of W e s t e r n E u r o p e " . Daar schreef hij
op blz. 114: „ The most important finds have been those of
Domburg, Terwispel, Hallum and Franeker in the Netherlands,
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which have given occasion to the admirable monograph of M.
D i r k s, the most competent essay upon the Saxon sceatt,
which has ever been written".
De Friesche wetenschap mag trotsch zijn op numismaten als
Dirks. Er waren destijds geen betere in ons land en voor het
schrijven van de sceatta-studie was heel wat historische kennis
en inzicht noodig. Het Fr. Genootschap, dat door zulke figuren,
die niet tot de dilettanten gerekend kunnen worden, werd geleid,
beleefde in den tijd, waarin het O. L. B. opdook, een periode van
bloei. Het zal moeilijk vallen in ons land, buiten de academische
centra een provinciale wetenschappelijke instelling aan te wijzen
die destijds zooveel praesteerde als deze Friesche kring.
Zeker, het floreerde niet in a l l e drie afdeelingen, waaruit
het Genootschap toen nog bestond. De eerste, de geschiedkundige,
de tweede, de oudheidkundige, waren de beste. Drie afdeelingen
was ook rijkelijk veel. En vergeten worde niet, dat er in 1844
een zelfstandig Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse
was opgericht, waardoor de taalkundige afdeeling van het Fr.
Genootschap veel van hare aanvankelijke beteekenis heeft verloren.
Toch werd de studie van het oud-friesch destijds niet vergeten.
Die ging gepaard met de bestudeering van de oude wetten en
zelfs van de G. Japiks, op de avonden van „Jong-Friesland"
en te voren door de op voorstel van Mr. I. Telting door het
Friesch Genootschap opgerichte commissie voor de rechtsgeschiedenis van Friesland. De studie van Friesche taal en recht
gaat ook nu nog dikwijls gepaard, daarom ook was die verdeeling
in drie afdeelingen niet vol te houden en is ten slotte ook prijsgegeven.
Let men te uitsluitend op de door Dr. de Jong ontdekte circulaire van Verwijs aan de twaalf leden van de letterkundige
afdeeling, die destijds niets uitvoerde, dan krijgt men een totaal
verkeerden indruk van het geheel.
Op een dergelijken kring zou Verwijs, in den vorm van het
O. L. B. een parodie hebben willen schrijven, omdat sommige
leden chauvinistisch waren aangelegd. Reeds zijn vriend- en
verwantschap met Mr. I. Telting, zou hem daarvan hebben afgehouden, zooals zoo overtuigend uiteen is gezet door Dr. Burger,
die Verwijs nog persoonlijk heeft gekend.
Dr. de Jong heeft de Friesche geleerden gehekeld, omdat
zij aan de Friesche kronieken, in het bijzonder aan de leugen-
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kroniek van Occo Scharlensis1) nog niet alle vertrouwen hadden
ontzegd. Ook nu hoort men nog wel eens klagen, dat geleerden,
buiten Friesland, te veel waarde hechten aan hetgeen de oude
kroniekschrijvers niet alleen in onze provincie, maar ook elders,
hebben neergeschreven.
Wij moeten weer denken aan de geschiedenis van den Pot
en de Ketel, wanneer deze Dr. de Jong aan zijn „Geheim"
ten grondslag legt de memorie van Johan Winkler uit het kistje.
Een memorie, waarvan ik de literaire beteekenis niet zal betwisten, maar waarvan de historische waarde stellig niet uit
gaat boven die van de kroniek van Occo. De Jong zelf heeft
de objectieve onbetrouwbaarheid van de memorie zeer duidelijk
aangetoond, (Geheim 386) maar d a a r n a a s t acht hij bestaanbaar een subjectieve waarde. Zoo kan iedere phantast
nog een getuige van gewicht worden. Heeft de Occo wellicht
ook subjectieve waarde?
IV.

HET VERWEERSCHRIFT VAN DR. DE JONG

De repliek van Dr. de Jong, getiteld S m a a d s c h r i f t
Romantiek
of W e t e n s c h a p p e l i j k
Bewijs?
loopt voor een goed deel over de vraag of o. a. volgens mijne,
ook in strafzaken gebruikelijke methode, het bewijs is geleverd,
dat Cornelis over de Linden de schrijver was van het O. L. B.
Wij zullen dat onderwerp niet in vollen omvang opnieuw behandelen, het heeft voor de geschiedenis van het Friesch Genootschap geen belang, hier gaat het slechts over de vraag of
Verwijs de auteur kan geweest zijn. Terloops, zij gezegd, dat wij
den indruk kregen, dat Dr. de Jong hier de zaken tracht te embrouilleeren. Zoo Iaat hij het voorkomen alsof Beckeringh Vinckers door mij als deskundige is gebruikt. Wij hebben alleen gebezigd het door Berk voor B. V. verzamelde feitenmateriaal,
dat ook volgens de Jong betrouwbaar is gebleken, en waarmede
ook hij heeft moeten werken. Van de verklaringen der deskundigen is slechts gebruik gemaakt voor zoover die niet betwist
waren. De door de Jong gefingeerde terechtzitting is zeer geschikt om de zaak in de war te sturen. Zoo krijgt C. L. gelegen1) In 1597 verscheen de eerste gedrukte uitgave van deze kroniek van
Andries Cornelisz, in tijt zijns levens organist te Harlingen. De eigenlijke
kroniek van Occo was zooals gemeld verloren gegaan. Zie de Kritiek van
Bolhuis van Zeeburgh, bl. 148 v.v.
3
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heid om dingen te zeggen, die hij bij zijn leven nooit beweerd
heeft n. 1. dat Staderman Sr. het O. L. B. zou hebben geschreven. Wij krijgen ook allerlei zonderlinge opmerkingen over de
in rechten gebruikelijke methode om feiten te bewijzen. De Jong
houdt natuurlijk meer van zijn eigen methoden. Van alle kanten
aangevallen, speelt hij voorts den eenen tegenstander tegen
den ander uit, en dokumenteert thans veel met m e e n i n g e n
van derden, waar wij recht hadden, op feiten gegronde argumenten aan te treffen. Daar kunnen wij niet op ingaan; maar zijn
hoofdbetoog mag niet onbesproken blijven om verkeerde gevolgtrekkingen uit stilzwijgen te voorkomen. Het is ook wel een
aardige kwestie en een genoegen om met een scherpzinnigen
tegenstander te debatteeren, die zich zoo geheel in de zaak heeft
ingewerkt. Vooraf moge geconstateerd worden, dat de Jong
(blz. 35) de „E i 1 e r s -e p i s o d e" laat varen. Oogenschijnlijk
onder reserve van rechten, maar hij constateert ondertusschen
zonder voorbehoud, dat die episode op geen de minste wijze steun
kan verleenen aan zijne Verwijs-alleen-theorie. Tot deze episode
behoort ook de bewering, dat in enkele letters van het O. L. B. de
hand van Eilers, den amanuensis van Verwijs te herkennen viel.
Met reproductie van schriftproeven werd dit verduidelijkt. Dit
was een van de weinige argumenten van de Jong, die het aanzien
hadden van een bruikbare aanwijzing. Prof. Fruin, en ondergeteekende en wellicht ook anderen hebben bestreden, dat de
bedoelde letters overeenstemden met het schrift van Eilers enz.
De Jong komt daar niet meer tegen op en daarmede is niet een
hulp-constructie prijsgegeven, zooals het vergoelijkend heet,
om het zware verlies te camoufleeren, maar een hoofdpijler.
Het tweede gedeelte van het verweer is goed opgezet, doordat
de Jong hier resumeerend zegt, wat hij thans als d e b e i d e
h o o f d p i j l e r s van zijn werk beschouwt:
1°. dat uit de vergelijkende kritiek van het O. L. B. en van
Verwijs' werk blijkt, dat Verwijs handdadig is geweest aan het
O. L. B.
2°. dat uit de tusschen C. L. en Verwijs gevoerde briefwisseling
onafwijsbaar volgt, dat er geen directe verbinding tusschen hen
beiden bestaan heeft vóór October 1867.
Met deze tweede stelling zijn wij, gelijk bekend, het volmaakt
eens. Ook met de daaruit getrokken conclusie, dat Verwijs het
O. L. B. niet met hulp van C. L. geschreven kan hebben.
Het is duidelijk, dat het feit, dat C. L. en Verwijs elkaar eerst
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leerden kennen nà het voor den dag komen van het boek, o p
z i c h z e l f niet het minste bewijs levert voor de theorie van
Dr. de Jong. Dit feit levert zelfs een bezwaar op, want als
n e v e n p i j l e r s vermeldt de Jong:
a. dat in het O. L. B. een en ander is uit de geestelijke inventaris van C. L.
b. dat dit een en ander over Haverschmidt ter kennis van Verwijs is gekomen.
Met stelling „a" gaan wij akkoord, maar nu de Jong stelling
„b" slechts met bedenksels en met geen enkele werkelijke aanwijzing aannemelijk kan maken, komt de tweede hoofdstelling
in conflict met de eerste nevenstelling, want nu begrijpen wij
niet hoe Verwijs, die C. L. eerst na het opduiken van het O. L. B.
leerde kennen, aan dat een en ander uit den geestelijken inventaris van C. L. zou zijn gekomen en nog wel zonder dat C. L.
daar iets van af wist.
De geheele theorie van Dr. de Jong rust dan ook voornamelijk
op den eersten hoofdpijler. Tot die hoofdstelling zullen wij ons
verder bepalen. Wij behoeven, na onze vorige verhandeling niet
terug te komen op alles wat de Jong vroeger heeft aangevoerd
voor deze stelling, ook thans legt de Jong den nadruk (36) op
een argument, dat kortweg er op neer komt, dat Verwijs het
in 1854 verschenen boek van Montanus, D i e d e u t s c h e n
V o l k s f e s t e gekend en reeds bij zijne promotie gebruikt
heeft. Dat de symboliek, in een bepaald gedeelte van het O. L. B.,
zoozeer overeenstemt met een passage in Montanus, dat z.i.
wel moet worden aangenomen, dat het O. L. B. rechtstreeks van
Montanus afhankelijk is. Dit vaststaande komt men volgens de
Jong bij Verwijs als auteur en niet bij C. L., die het boek van
Montanus wel niet gekend zal hebben en die volgens de Jong
ook niet in staat was om de gegevens van Montanus kritisch te
verwerken.
Dat is nu alles. Het hoofdbewijs voor de Verwijs-theorie.
Bij de Jong lijkt het heel wat. Met zeldzame virtuositeit heeft
hij van dat weinige iets weten te maken. Hij begint alvast met
te spreken van: H e t d i r e c t e b e w i j s (46). Het kan
hoogstens een aanwijzing zijn, dus indirect bewijs en één aanwijzing is nooit voldoende voor de constructie van het bewijs.
De kracht van het indirecte bewijs ligt in het onderling verband
van m e e r d e r e aanwijzingen. De Jong zal dat ook wel weten,
maar om den lezer, den niet deskundigen lezer, te imponeeren
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haalt hij met veel zwier uit zijn toovertasch een middeleeuwsche
cyrograaf voor den dag en daarmede levert hij dan het directe
bewijs, volgens de „ c y r o g r a f i s c h e m e t h o d e " . Hij
demonstreert: om de echtheid van een zeker dokument ten allen
tijde te kunnen bewijzen, werden in de middeleeuwen, op één
stuk perkament, onder of naast elkaar twee gelijkluidende akten
geschreven en daar tusschen met kapitale letters het woord
„chirographum". Bij scheiding werd dat woord door alle letters
heen doorsneden. De echtheid van een der helften bleek als deze
paste aan de andere helft. Verwijs heeft aan een bepaalde bladzijde van het boek van Montanus iets ontleend voor zijne doctorale stellingen. Het O. L. B. bevat iets anders dat volgens de
Jong aan die zelfde bladzijde ontleend moet zijn. Laten wij dat
laatste nu eens aannemen en beide stukken aan elkaar passen.
Wat levert die reconstructie op? Iets van Verwijs? Neen, alleen
een bladzijde of halve bladzijde uit het boek van Montanus. Van
Montanus, die het eene gedeelte afstond aan Verwijs, het andere
aan den auteur van het O. L. B. Waar het op aan komt, het
bewijs dat Verwijs, die auteur van het O. L. B. was, blijft ontbreken. Want niet alleen Verwijs, iedere andere schrijver kon
naar believen van Montanus overnemen wat hem te pas kwam.
De aanwijzing, waarvan de Jong zooveel werk maakte, komt
dus hoogstens hier op neer, dat de auteur van het O. L. B. iets
ontleend heeft aan een in ons land weinig voorkomend boek, dat
goed aan Verwijs bekend was en waarvan wij niet weten, dat
het ter kennis van C. L. is gekomen.
Dit soort aanwijzingen zijn er bij de vleet voor het auteurschap
van C. L. Men herinnert zich de uitgave van oude friesche wetten
in de bibliotheek van C. L. en diens vroegtijdige bekendheid
met den Volnay, waarvan het O. L. B., ook volgens de Jong,
afhankelijk is. Het door C. L. gebezigde, van zijn handteekening
en aanstrepingen voorziene exemplaar van Volnay, „L e s
R u i n e s " berust thans in de provinciale bibliotheek te Leeuwarden 1). Nog oneindig veel sterker is natuurlijk de aanwijzing,
dat het O. L. B. stellig een en ander bevat, dat aan den geestelijken inventaris van C. L. zelf ontleend is.
Is het echter als vaststaande aan te nemen, dat het O. L. B.
rechtstreeks van Montanus afhankelijk is? Ik geloof het niet.
1) L. F. over de Linden heeft dit exemplaar ingekocht op de veiling
van de boeken van C. L.
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Vergelijkt men de desbetreffende gedeelten van het O. L. B.1) en
van het boek van Montanus, medegedeeld door de Jong 2), dan
treft meer verschil dan overeenkomst. Bij Montanus staat de
samenhang en beteekenis van bepaalde christelijke en heidensche feesten en hunne namen op den voorgrond, in het O. L. B.
de ontdekking van het Oera-linda-boeksche staandschrift, het
cursiefschrift en de bij beide soorten passende cijfers. Alles wordt
afgeleid uit het Jol-rad, waarna gezegd wordt: „Het is daarom
niet te veel, dat wij er jaarlijks éénmaal feest voor vieren. Het
is mogelijk dat de auteur hier aan het Jol- of Juulfeest gedacht
heeft, dat werkelijk hier en daar in het O. L. B. vermeld wordt,
maar in elk geval had het betrekking op de ontdekking van voormelde letterteekens en cijfers.
Montanus heeft het ook over het Juulfeest. De Jong gaf reeds
toe, dat de Jol-symboliek, een algemeen voorkomend gegeven,
langs honderd wegen in het O. L. B. kan gekomen zijn. Maar
het O. L. B. heeft het ook over t. a n f a n g en Montanus vermeldt th. a f a n g. Laten wij aannemen, dat hier een drukfout ingeslopen is en dat er staan moest th. a n f a n g. Met
t. anfang voor Tanfana komt Boeles er niet zoo goedkoop af —
als met Jol — zegt mijn tegenstander.
Montanus vermeldt dat de naam van de Germaansche godin
Tanfana, door sommigen wordt afgeleid „vom Jahres-anfange,
von th'anfang". Aanvankelijk was ik van meening, dat t'anfang
in het O. L. B. werkelijk iets met Tanfana te maken had. Bij
nadere overweging dringt zich steeds sterker de overtuiging op,
dat de auteur zelfs in het geheel niet gedacht heeft aan de reeds
in 1616 door Cluverius vermelde lezing Tanfana = th. anfang.
Hij teekende in het O. L. B. naast elkaar drie raderen met
spaken en schreef om het eerste W r a 1 d a, om het tweede
t. a n f a n g , om het derde 't. b ij i n.
Het O. L. B. combineert t'anfang dus met 't.bijin. Montanus
combineert th. anfang met Tanfana. In het heele O. L. B. komt
het woord Tanfana of iets van dien aard niet voor. Anfang wordt
gebruikt in de letterlijke beteekenis, als synoniem van het woord
begin en van wralda, in den zin van oer-alda, overoud. Waarom
Verwijs bij het lezen van het O. L. B. aan Montanus en zijn
Tanfana-hypothese gedacht moet hebben is dan ook allerminst
duidelijk. Hoe is het mogelijk zegt de Jong (52) „dat Verwijs
1
2

) Eerste uitgave Ottema, 1872, blz. 64 na „Zie plaat I".

) „Geheim",

blz. 168 en 170.
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die zich bizonder met de Tanfana-hypothesen bemoeid had,
aan de symbolen, ook voor Wralda, maar vooral voor T. anfang
geen aanstoot genomen heeft en in volkomen gemoedsrust het
O. L. B. de palm zag toekennen aan de verklaring van Kluver
en Dreyer, die Verwijs zelfs het vermelden niet waard geacht
had, zoodat in hem en in Montanus en in Grimm alle moderne
taalgeleerdheid beschaamd gemaakt werd? Zag Verwijs dat
alles niet? Zag hij het belachelijke er niet onmiddellijk van in
en herkende de parodist d e p a r o d i e op zijn e i g e n
w e r k n i e t?"
Dit ietwat lange citaat, geeft een zuiver staal van den redeneertrant van de Jong. Het onzinnige er van volgt terstond uit het
feit, dat het O. L. B. Tanfana volmaakt dood zwijgt. Wij zien
ook hoe de Jong uit niets een parodie weet te scheppen, nog wel
op alle moderne taalgeleerdheid. In het O. L. B. komt t. anfang,
in den zin van aanvang, meermalen voor. In het scheppingsverhaal op bl. 12 staat: „Wralda, makade t. anfang" (Wralda maakte den aanvang). „Fon ut Wralda kumt t. anfang and et ende"
(bl. 136); „by- t. anfang there Arnemônath" (bij den aanvang
van oogstmaand) bl 158; „alle thinga, thêr man anfangja wil"
(bl. 24). Anfang in dus het gewone oera-linda-boeksche woord voor
aanvang en daarom moet men er niet te veel achter zoeken;
wanneer het in die zelfde beteekenis verschijnt om een der spakenwielen. Het woord kan aan het Duitsch ontleend zijn, misschien
wel toen C. L. in het Altfriesisches Wörterbuch van von Richthofen, waarvan hij een exemplaar in zijn bezit had, een oud-friesch
woord voor begin opzocht en vond: „(biien) bigin, begin (Beginn, anfang)". De auteur heeft heel wat vreemde woorden onder
zijn oud-Friesch gemengd. Engelsch werd brutaal overgenomen:
Jes (bl. 72, 114), among (bl. 56), brother (bl. 196), jompade (to
jump, bl. 76) enz.
Nu wij het toch over de taal hebben moge nog vermeld
worden, dat volgens 't O. L. B. (bl. 68) de „Angelara" d. i.
de A n g l e n zoo genoemd werden, omdat zij alleen met een
a n g e l (mith angel) vischten. Dit is weer de penseelstreek van
C. L., een waardige pendant van zijn Clovis komt van koppen kloven, te vinden in een van zijn erkende geschriften(De Auteur bl. 18).
Tot slot iets over de bekende papiervondst. Ik geloof thans,
ook na de opmerkingen van Hof (blz. 36), dat Staderman Sr.
de leverancier is geweest van het papier, waarop het O. L. B.
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is geschreven. Hij was boekhandelaar, boekbinder, ook leverancier van papier. Hij zal de vellen voor C. L. op maat hebben
gesneden en deze voor hem gekleurd hebben. De rest kon C. L.
zelf wel. Deze was voorzichtig en kwam daarom eerst nà het
overlijden van Staderman, in het begin van 1867, met het
O. L. B. voor den dag. Hij had of kocht toen nog blanco vellen
van het handschriftpapier en heeft getracht leemten in het O.
L. B. aan te vullen. Het lukte hem niet het papier zoo goed te
prepareeren en juist zoo te doen als Staderman, dat gedaan had.
Hij heeft zijn pogingen gestaakt en de half verknoeide vellen
gelaten, zooals zij na zijn dood zijn gevonden. De nummering
daarop is van zijn hand, dit heeft Dr. de Jong geconstateerd.
Deze in de nalatenschap van C. L. gevonden vellen papier,
waarop reeds de corrector Jansen in zijn brochure zinspeelt,
zeggen dat C. L. wist, dat het O. L. B. een modern maakwerk
was. Iemand, die zóó in de technische geheimen van het O. L. B.
was ingewijd, m o e t o o k w e l g e w e t e n h e b b e n , w i e
d e a u t e u r w a s ; te meer nu dit boek dingen bevat, die
uit den koker van C. L. zelf afkomstig zijn. Wil men zelfs daar,
in verband met de overige aanwijzingen nog niet uit afleiden,
dat niemand anders dan hij zelf de schrijver geweest moet zijn,
dan volgt toch uit zijn correspondentie met Verwijs, dat deze
laatste niet de auteur was.
C. L. gaf aan Verwijs voor, dat hij het boek als erfstuk van
een tante had gekregen. Dit zou hij niet geschreven hebben indien
Verwijs, d e h e m b e k e n d e auteur was geweest. Wie een
valsche Rembrandt bezit en weet wie dat stuk geschilderd heeft,
zal zich de moeite besparen om den falsaris wijs te maken, dat
het stuk reeds lang in het bezit van zijn familie is geweest.
C. L. heeft de geleerde wereld danig bedrogen. Toch was hij
geen gewone bedrieger. Hij handelde niet uit winstbejag en
evenmin met de bedoeling om geleerden een gek figuur te laten
slaan. Dat komt treffend uit in een kennelijk kort voor zijn dood
geschreven briefje, dat onbesproken bleef. Het doet ons veel
vergeven. Siderius heeft het bekend gemaakt, tegelijk met den
brief van Verwijs aan Jansen, in een nu vergeeld nummer van
de Friesche Courant van 19 April 1877 1). C. L. feliciteert zijn
vriend Siderius met diens verjaardag en schrijft dan:
1) Siderius dateert dit briefje 24 Juni 1873. Blijkbaar is C. L. niet op
22 Februari 1873 overleden, zooals Dr. de Jong mededeelde (bl. 367),
maar op 22 Febr. 1874, zooals Ottema op een stuk heeft genoteerd.
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Ten gevolge van Atchin heb ik op de werf groote drukte en hoe langer
hoe meer van die Suesbooten om te dokken, zoodat ik 's avons moe ben.
Het Oera linda bok, dat eerst veel tegenstand ontmoete begint hier
(in den Helder) bij de geleerde en fatsoenlijke lieden hoe langer hoe meer
in aanzien te raken. Sommige zeggen het is een bijbel.
Een bijbel! Welk een voldoening spreekt daar uit. Zóó had
C. L. het zich blijkbaar voorgesteld.
Hij heeft na het vertrek van Verwijs niet over den vloer
van zijn werkplaats gerold van het lachen. Dat heeft hij evenmin
gedaan toen Ottema er inliep. Hij wilde, dat de geleerden hem,
zijn voorvaderen en zijn denkbeelden, neergeschreven in het
O. L. B., in aanzien zouden brengen, tot grooter glorie tevens
van het Friezendom. Hij ruste in vrede.
BIJLAGEN 1 )
I
1. Verwijs aan J. F. Jansen, hoofd eener school te Harlingen,
28 Junij 1867:
Weledele Heer.
Hartelijk dank voor de mededeeling van het facsimile der Friesche
stukken, want een naam weet ik er haast niet aan te geven. Om beter
den inhoud te leeren kennen, heb ik mij dadelijk aan het kopiëeren
gezet, wel te verstaan in hedendaagsch letterschrift, en wat ik reeds
heb gezien van de kopie en van het andere door even het door te neuzen,
komt mij van zooveel belang voor, dat ik gaarne met het geheel zou
kennis maken. Een juiste karakterschets van het stuk weet ik mij niet
te geven, maar het komt mij hoogst belangrijk voor. Ik twijfel of er wel
één enkel stuk in het Friesch zal zijn met het oud friesch karakter geschreven, althans in Richthofens Rechtsquellen niet. 't Komt mij zelfs na
vluchtige kennismaking voor, en wegens den sleutel, aan het eind, gegeven,
dat die oude karakters expres zijn gekozen, deels omdat de kopiist de
natte papieren op „oerlandesk pampier" naar een zeer oud origineel
terug gaf met de oude karakters, maar ook uit vrees voor de „papen",
die „ongemerkt tornen aan alles wat onze vrijheid betreft, in zoete
woorden verschrikken, alles om der vetten prebenden wille".
Vanmorgen heb ik een geheele speech gekopieerd, die mij nog niet in
1) No. 1 uit de Friesche Courant van 19 April 1877; nos. 2, 4, 6, ontleend aan het verweerschrift van Dr. de Jong, bl. 53 v.v.; no. 3 uit
Ottema „De Koninklijke Akademie en het O.L.B." Leeuwarden 1874, bl. 5
v.v.; nos. 5, 7 (ten deele) 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 volgens afschriften mij
verstrekt door den heer C. over de Linden te Amsterdam; no. 7 (begin)
uit de brochure van L. F. over de Linden „Aanvulling", Helder, 1912,
bl. 5; nos. 19, 20, 21, 22, 23, 24 naar origineelen of afschriften in het
kistje door Johan Winkler gegeven aan de bibliotheek van het Friesch
Genootschap; no. 28 naar het origineel in laatstgemelde bibliotheek.
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allen deele duidelijk is, maar die, zoo verre ik uit de kopie kon opmaken,
allercurieust is. Ik zou dus niets liever willen dan het geheele Handschrift eens voor eenigen tijd te mogen bezitten, om van het geheel
kopie te nemen. Ik onderstel, dat het hier een hoogst belangrijke vondst
geldt. De stukken zijn uit Westfriesland, doch uit een tijd toen het Friesch
er nog bijna (naar mijn idee) even onverbasterd was als in het eigenlijke
Friesland. Zoo uw „ingenomen met de Friesche taal" (sic! Hier zal gestaan hebben „ t o e z e n d e r zoo ingenomen is enz.") werkelijk zooveel prijs er op stelt, dan zal hij zeker daartegen geen bezwaar maken.
En dan zal ik U dadelijk mijn plan mededeelen. Na kopie van het geheel
te hebben genomen, waartoe het zoo bloedige werk van een facsimilé
niet noodig is, wensch ik het geheel aan een ijverig onderzoek te onderwerpen en voor de uitgave voor te bereiden. Daartoe zal de Vrije Fries
kunnen dienen, of ook, als het geheel blijkt zeer belangrijk te zijn, eene
afzonderlijke uitgave, zoo noodig met eene vertaling er naast, of ten
minste met een Glossarium. Een facsimilé van een blad van den text
zoude daarbij hoogst belangrijk zijn, om het Friesch letterschrift, dat
van het Gothisch- en Angelsaksisch nog al afwijkt, in het licht te stellen.
De wetenschap zal, meen ik door zulk eene uitgave zeer gebaat worden,
al is ze dan ook maar in mijne handen, die volgens de verzekering der
H. H. Dijkstra en Colmjon voor Friesche taal ten eenenmale een onbevoegd beoordeelaar ben.
Uw toezender behoeft geen vrees te hebben mij zijn H.S. toe te vertrouwen. Belangrijke HSS. van het Rijksarchief, van de Koninklijke
Academie (zich noemende) van wetenschappen zijn sints geruimen
tijd onder mijne berusting, ook ter uitgave bestemd. Nogmaals mijn hartelijken dank voor de toezending. Ik geloof er in te zien een vondst zoo
belangrijk als er voor het Oud-friesch in geen jaren is gedaan. Hoe uitgebreid de verzameling oudfriesche wetten ook zijn moge, een stuk van
dien aard is ons uit het Friesch nog niet bekend; veel durf ik er nog
niet van zeggen, maar voor de belangrijkheid durf ik nu reeds waarborgen.
In de hoop spoedig gunstig bericht van U te mogen ontvangen blijf
ik na dankbare groete
Uw dw. Dr.
(w.g.) Eelco Verwijs.

2. C. over de Linden aan Verwijs, 7 October 1867:
Een jaar of 18 geleden mijn familie eens bezoekende, heeft mijne tante
mij twee manuschripten ter hand gesteld, die zij mij gedurende haar
mans leven niet had mogen geven, ofschoon mijn grootvader het bevolen
had. Vooral het kleinste, had zij gezegd, moest ik als een heiligdom bewaren; het grootste is dikker dan een Statenbijbel; het begin is latijn
en het grootste gedeelte is oud-Hollandsch. Het kleinste moet een of andere tongval van het oude friesch wezen en is geschreven met een soort
letter, die mijns inziens veel van groote romeinsche letters hebben. Aan
het groot heb ik iets, aan het kleinste niets. (C. L. vertelt dan van zijn
kennismaking met de heer Siderius van Harlingen).
Eens dat ik bij Z. E. te logeeren was, heb ik hem gevraagd, of hij
ook iemand onder zijn kennissen had, die oud-fries zou kunnen lezen;
hij sprak van eene mijnheer Jansen. (Bij een daaropvolgend bezoek van
Siderius aan Den Helder heeft C. L. hem verscheidene overtrekken van
bladen uit het kleine handschrift voor onderzoek mee gegeven. Siderius
heeft hem bericht, dat er twijfel aan de echtheid gerezen is, omdat er
uitdrukkingen van jongere tijden in voorkomen).
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Met alle eerbied neem ik daarom de vrijheid mij tot u te wenden en
een paar blaadjes over te sturen, waarbij ik voor de aardigheid ook een
paar blaadjes uit het dikke boek ter inzage heb gevoegd.

3. Verwijs aan C. over de Linden, 13 October 1867:
Toen ik de gefacsimileerde bladen door toezending van den Heer
Jansen (te Harlingen) ontving, was ik niet weinig verbaasd over eene
zoo belangrijke ontdekking. Ik zette mij dadelijk aan het werk om het
gezondene te copieeren. Het schrift trof mij al dadelijk door het vreemde
karakter, dat niet, zoo als gij vermoedt, op Romeinsch schrift gelijkt,
maar veel meer den aard bezit van oud Runen schrift. Met het Handschrift voor mij zou ik het even snel kopieeren als gewoon schrift, en ik
raad u dus aan, u den tijdroovenden arbeid te besparen het door behulp
van mailpapier nauwkeurig weer te geven.
Zooals ik zeide, was ik hoogelijk ingenomen met den vondst en deelde
dien velen mijner vrienden mede. Een deel er van was zeer gemakkelijk
verstaanbaar en, hoewel wat jonger kleur vertoonende, niet ongelijk
aan de taal der oude Friesche Wetten uit de 13e en 14e eeuw. Doch er
waren ook passages in, die ik niet verstond en nog niet versta en waarvoor nog al eenige nauwgezette studie zal noodig zijn, om ze te kunnen
oplossen. De eerste 21 bladen maakten mij niet veel wijzer over den inhoud.
Met verlangen zag ik naar eene verdere bezending uit, en had inmiddels al eens bij den Heer Jansen zoeken te informeeren, hoe groot het
geheel was, enz.
Ik ontving eene tweede bezending en zette mij vol ijver weder aan het
overschrijven.
Bij het eerst toegezondene had het mij meermalen getroffen, dat onder
de oude taalvormen zooveel uitdrukkingen verscholen waren, die een
veel jongeren oorsprong aanduidden, en dit trof mij nog meer bij het
tweede gedeelte. Er waren er in, die ik onmogelijk voor oud meende te
kunnen houden, en zoo rees bij mij het vermoeden op van een letterkundig bedrog, een namaaksel van lateren tijd, dat wel met zeer veel
talent was vervaardigd, maar toch niet met genoegzaam talent, om niet
hier en daar zijne valschheid te verraden.
Ik dacht dat men (wie begreep ik niet) den toeleg had om mij er eens te
doen in loopen, en na deze vermeende ontdekking van valschheid van het
stuk schreef ik aan den Heer Jansen een brief, waarin ik hem die bedriegerij meldde. Doch telkens dacht ik toch, hoe gaarne wou ik dien knappen
kerel eens zien, die met zooveel talent zoo iets kon doen. Telkens nam
ik het toegezondene weer ter hand; doch daar ik taal noch teeken van
den Heer Jansen meer hoorde, dacht ik dat mijn vermoeden juist was
geweest, en liet de zaak verder rusten.
En daar ontvang ik uwe mij zoo hoogst welkome bezending (n.1. het
eerste gedeelte van het origineele handschrift) w a a r d o o r mij de
e c h t h e i d o n w e d e r l e g g e l i j k w o r d t b e w e z e n , en waarvoor ik u hartelijk dank zeg. Doch nu begin ik veeleischend te worden,
maar ben dat met het vertrouwen iets goeds te willen. De wetenschap
kan aan het bekend worden van uw handschrift veel, zeer veel hebben.
Het is zeker hoogst belangrijk voor de Friesche taal der middeleeuwen,
waarvan geen enkel letterkundig produkt overig is dan alleen wetten.
Doch nog belangrijker voor de letterkunde, die er een merkelijke aanwinst door zoude krijgen. Al is de kunstwaarde niet groot, het is in
alle gevallen curieus. Wegens de onvolledige kennis kan ik nog moeijelijk
zeggen, wat het eigenlijk is, maar stel mij toch de zaak zoo voor. Een
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uwer voorouders uit de 13e eeuw heeft een oud familie-heiligdom overgeschreven en laat dat als een kostbaar reliquie aan zijn zoon na. Dat
stuk bevat allerlei overleveringen van her en der bijeenvergaderd en
daaronder velen van zeer ouden datum, van heidenschen oorsprong.
En nu kom ik op uwe vraag, hoeveel per bladzijde het wel zoude
kosten om het voor u in het Hollandsch over te zetten; het antwoord is
eenvoudig n i e t s . Wanneer gij mij vergunt van het Handschrift kennis
te nemen, ben ik volgaarne bereid het voor u van A—Z te vertalen. Doch
ik wil iets anders. Is het niet van belang, dat zoodanig Handschrift wordt
uitgegeven? Ik geloof, ja. Zoo gij dan zoo goed wilt zijn het mij toe te
zenden, zal ik er kopie van maken en trachten het een en ander, dat
nog duister voor mij is, op te lossen. Met eenige dagen zend ik u gaarne
de vertaling van een paar bladen als proef. Kunt gij u met mijn denkbeeld
vereenigen, en wilt gij uw Handschrift afstaan ter uitgave, dan zoude
het misschien best zijn bij eene eventueele uitgave de Hollandsche vertaling naast den oorspronkelijken text te doen drukken, ten einde het
werk daardoor meer voor het algemeen toegankelijk te maken. Wilt gij
het mij toezenden, dan zou ik het liefst met eenigen spoed hebben, daar
er in het laatst van deze maand eene vergadering is van het Provinciaal
Friesch Genootschap. Daar zoude ik gaarne van de voor Friesland zoo
gewichtige ontdekking verslag willen geven.
Zijt gij nu niet tegen de uitgave, dan zal het wel het beste zijn van het
Friesch Genootschap te verzoeken of dit zich wil belasten met die uitgave; want, ik ben er eenigermate mede bekend, een drukker wordt er
niet altijd gevonden, die zich voor de uitgave van dergelijke werken
laat vinden, die voor hem geene winstgevende zaak kunnen zijn. Zoodanige zaak moet door een Genootschap ondersteund worden om het
licht te kunnen zien.
Kan ik nu in de vergadering verslag over het Handschrift uitbrengen,
dan zou ik aanstonds den voorslag willen doen, het op kosten van het
Genootschap te doen drukken. Belast ik mij met de uitgave, dan ontvang
ik voor mijne moeite een 20-tal exemplaren, naar ik meen, waarvan ik u
volgaarne een 10-tal zou willen afstaan. Gij hebt dan meer dan een geschreven kopie en geheel kosteloos, terwijl gij u voor de wetenschap
zeer verdienstelijk hebt gemaakt door het Handschrift ter uitgave af
te staan, enz. enz.
(w.g.) Eelco Verwijs.

4. C. over de Linden aan Verwijs, 15 October 1867:
Geen tijd verloren willende laten gaan, zoo zend ik UEd. bij dezen
van en met bladz. 47 tot en met bladz. 74. Hebt U dit katern vertaald,
stuur het mij dan s.v.p. met een korte vertaling van den inhoudt terug,
dan zal ik terstond weder een ander katern laten volgen.

5. Verwijs aan C. over de Linden:
Bij eventueele toezending
behoeft die van Uwen kant
niet franco te geschieden.

Leeuwarden, 16 October 1867
Weledele Heer,
Hartelijk dank ik U voor de toezending van een ander katerntje of liever
van het eerste katerntje in origineel. Heden morgen zond ik U de vertaling
van een paar bladzijden, in vliegende haast opgemaakt, en wil U gaarne
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zoo nu en dan proeven van activiteit leveren, door U telkens het een en
ander toe te zenden. Maar wat zal ik nu, dit bid ik U, doen met bl. 47—74.
Ik stel veel, zeer veel prijs op Uwe ontdekking, maar dan ook voeg ik
er dit bij: Wanneer ik alleen ter wille der wetenschap veel tijd en studie
er aan ten koste wil geven, om het stuk te ontcijferen, dan verzoek ik
U ook zeer vriendelijk het mij in zijn geheel te zenden. Wat toch zal
ik met een zoo geheel onsamenhangend brokstuk doen? Hoe oordeelen
over het geheel, wat het bevat, van welken aard het is? Gij zegt mij
genoegen te nemen in mijn voorstel over de uitgave, wanneer ik het
oprecht gemeend heb; welnu! schenk mij dan ook verder Uw vertrouwen,
zend mij het gansche handschrift over, en ik hoop er U eerlang meer
over te kunnen mededeelen. Maar bij losse katerns naar den inhoud van
het geheel te raden is mij onmogelijk. Zooals ik U reeds zeide, wilde ik
gaarne op de aanstaande vergadering in het laatst dezer maand een
verslag geven omtrent Uw handschrift. Doch wat nu aan te vangen
met een enkel katerntjen? Ik ben misschien veeleischend, maar zoo Gij
er belang in stelt, dat Uw handschrift worde uitgegeven, zoo Gij wilt
dat het met wetenschappelijke nauwgezetheid worde gedaan, dat geen
moeite noch arbeid worde gespaard enkel en alleen ter wille van Frieslands taal, dan meen ik ook iets te mogen vorderen. Zend mij Uw gansche
Handschrift in eens: dan zal ik het geregeld kunnen lezen, geregeld afschrijven, geregeld vertalen: dan zal het mij mogelijk zijn eerst door een
eenvoudige lectuur althans eenigermate den samenhang te kunnen vatten, later dat in vele opzichten nog duistere begrip door lectuur weten te
versterken, om eindelijk na geheele kennismaking te kunnen doordringen tot het verstaan van het geheel, ook daar waar moeilijke punten
zijn. Ten einde U te overtuigen dat ik mij destijds met vlijt met Uw handschrift bezig heb gehouden, zend ik U hierbij het vroeger dadelijk bij de
ontvangst door mij gecopiëerde, of liever in tegenwoordige letters overgeschrevene. U nu de vertaling van een los op zich zelf staand katern
binnen kort te beloven, dat kan ik waarlijk niet, daar er zich moeilijkheden in voordoen, die misschien weken studie vereischen. Wilt Gij
evenwel kopie van Uw gedeele Handschrift in tegenwoordig letterschrift,
dat zal ik U wel kunnen verschaffen, zoo Gij er althans belang in stelt.
Maar zoo Gij in eene uitgave bewilligt, dan is zoo iets, dunkt mij, onnoodig. De vellen die ik U nu toezend, kunt Gij behouden; want als Gij
mij het geheele handschrift toezendt, is het mij veel gemakkelijker
daarnaar te kopiëeren dan naar Uwe kopie op mailpapier, en zal ik mij
gaarne die dubbele moeite getroosten. De kopie, die ik U toezend, is na
kennismaking met de karakters, zoo in 't wilde er neergeschreven, zoo
dat er hier en daar nog wel een fout zal schuilen, zoodat ik ze niet voor
getrouw zou willen verslijten. Doch Gij moet weten, hoe het er mêe
gaat, als men oud schrift onder de oogen krijgt, en het niet dadelijk
kan ontcijferen, iets dat mij als Archivaris dagelijks voorkomt, dan
ga ik dadelijk aan 't kopiëeren, en hoe meer men schrijft, hoe meer er
duidelijk wordt. Zoo is deze kopie dan ook de eerste en eenige, die ik er
van gemaakt heb.
En nu, mijn Waarde Heer, nog een enkel woord.
Wilt Gij dat ik mij de zaak met ernst aantrek, dat ik zoo spoedig
mogelijk een goed begrip van het geheel krijge, zend mij dan het gansche handschrift. Ik beloof U er zoodra mogelijk uitsluitsel over te kunnen
geven. Eerst wanneer ik van het geheel heb kennis genomen, zal ik U
een eenigszins bevredigend verslag van den inhoud kunnen geven. En
nu nog eene, misschien onbescheidene, vraag. Is het bewuste handschrift een „heiligdom" in Uwe familie. Zoo ja, vergun dan de openbaarmaking; zoo neen, mag ik dan in mijne kwaliteit als Archivaris er
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met den Commissaris des Konings en Gedeputeerden over spreken, en
hun een voorstel doen met U te onderhandelen over de overname? Vergeef mij die vraag, maar ik meende ze te berde te mogen brengen, daar
Gij zeidet aan dit handschrift „niets te hebben". In de hoop zeer spoedig
wat van U te hooren
Uw dw Dn
(get.) Eelco Verwijs.

6. C. over de Linden aan Verwijs, 18 October 1867:
[C. L. is aangenaam verrast door de „kleine vertaling". De aanbeveling
van Hidde oera Linda aan Okke zijn zoon, doet hem thans begrijpen,
waarom zijn grootvader het handschrift niet aan zijn vader, die geen
waarde hechtte aan zulke dingen, heeft willen toevertrouwen].

7. Verwijs aan C. over de Linden, 19 October 1867:
Met uw stuk, bl. 47—74, ben ik druk bezig, en ik verlang steeds naar
meer, vooral naar het origineel. Ik wou zoo gaarne in het Friesch Genootschap er verslag van doen, als een hoogst merkwaardige ontdekking, en
er gaarne het origineel bij overleggen. Niet dat ik meer de echtheid van
het origineel betwist, dat zij verre; maar gaarne gaf ik toch een resumé
van het geheel, de inhoud van de mij toegezonden bladen is inderdaad
allercurieust. Een aangename afwisseling van oud-Germaansche en oudRomeinsche goden heeft er in plaats, zooals ik ze nergens meer ontmoette.
Maar daarom is mij uw handschrift juist te meer waard.
't Is z e k e r e e n m e e r m a l e n o v e r g e s c h r e v e n h s c h r .
van een uwer voorouders, en dan is uw familie zeer oud, dat alleszins
verdient gekend te worden. Uwe liefde voor de Friesche letterkunde, de
gewichtige mededeeling, ons door U gedaan, maakt mij er belust op,
U op de aanstaande vergadering als honorair lid voor te dragen. Ik stel
er mij een genoegen van voor met zoodanige verrassende ontdekking voor
het licht te komen en U dan tevens als lid te doen aannemen. Maar zend
mij daarom het overige. Bij eene voor Friesland zoo belangrijke ontdekking begrijpt gij licht, hoezeer het van belang is, dat bij de openbaarmaking alle licht schijne en Uw handschrift niet alleen, maar ook uw naam
als een der oudste Friesche namen helder in het licht trede. Door de belangrijkheid van het handschrift zal ook de eeuwen oude naam der
Oera Linda's een glans verkrijgen, die de oudste adelijke geslachten

8—9. [Na 19 October 1867 heeft C. L. nog twee brieven aan
Verwijs geschreven].
10. Verwijs aan C. over de Linden:
Leeuwarden, 24 October 1867.
Waarde Heer,
Ik antwoordde U niet eerder op Uwe beide laatste brieven, omdat ik
door verschillende bezigheden daarin werd verhinderd. En nu zal ik kort
zijn, omdat ik geloof, dat niettegenstaande Uwe bezwaren, de moeielijkheid tusschen ons op eene gemakkelijke wijze kan opgelost worden. Gij
stelt, en niet ten onrechte, hoogen prijs op Uwe handschriften. Gij wenscht
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die als een voorvaderlijk heiligdom aan Uwe kinderen na te laten, en
niemand zal er wel zijn die U die vooringenomenheid zal ten kwade
duiden. Maar Gij begrijpt tevens dat Uw handschrift van belang kan zijn
voor Uwe groote familie, voor het gansene friesche volk. Ik ben alleen
Fries door mijne moeder, door mijn vader een Westfries (hij was van
Hoorn, en de naam Verwijs is U daar misschien niet onbekend), maar
door geboorte ben ik Overijselaar. Gij zijt niet tegen eene openbaarmaking, alleen voor zooverre er niets in voorkomt dat Uwe familie zou
kunnen compromitteeren. Hiervan kan ik U nu reeds de verzekering
geven, dat behalve in de beide eerste bladzijden die naam niet weer voorkomt, en het geheel, dat ik onder de oogen heb gehad, mij schijnt te zijn
een fabelachtige geschiedenis, of liever overleveringen van den Germaanschen stam, waarin de goden-namen van Neptunus, zoowel als van
Wodan, dus Romeinsche en Germaansche Goden door een gemengd.
Doch ik zou U zeer veel kunnen mededeelen van al hetgeen ik er al in
heb gevonden, maar dat zou mij veel te lang ophouden. En daarom zal
ik maar de eenvoudigste oplossing van het raadsel zoeken.
Ik kopieer eerst de mij toegezonden katern, en kom eerstdaags even
over aan den Helder. Als we daar met elkander spreken vertrouw ik op
eene voor allen bevredigende oplossing. Ik kan bij U komen, het Handschrift in zijn geheel zien, en ik maak mij sterk om althans een groot
deel voor de vuist voor U te vertalen. Dan verneemt Gij in èèn uur tijds
meer dan anders door twintig brieven; ik raak eenigszins op de hoogte
van hetgeen er in het handschrift staat, en Gij zult kunnen oordeelen
in hoeverre Gij mij Uw vertrouwen wilt schenken.
Een paar uren persoonlijke kennismaking doet meer dan al dat heen
en weer geschrijf, en zoodra ik dus, misschien in 't eind der volgende
week of daaromtrent er eens voor een dag of drie kan uitbreken, dan
steek ik even over. Vooraf evenwel hoop ik U met een enkel woord
kennis te geven, opdat ik misschien niet riskeer U niet thuis te vinden.
Nu de spoor er ligt, is een uitstapjen naar de Helder niet meer zoo moeilijk, en ik verbind er dan aan een bezoek aan 't ramtorenschip, waarop
een kennis van mij eerste officier is.
Dan neem ik ook de kopie van bl. 47—74 mee, die ik evenwel
gaarne weer wil meenemen om geen dubbel werk te doen, alsook het U
vroeger gestuurde.
Na groete, en in de hoop eerlang met elkaar kennis te maken,
Uw dw. Dn
(get.) Eelco Verwys.

11. Verwijs aan C. over de Linden:
Leeuwarden, 16 November 1867.
Weledele Heer,
Verleden Vrijdag 's avonds thuis komende, vond ik Uw briefjen,
waarin mij werd medegedeeld dat het ramtorenschip uit den Helder den
9den zou vertrekken. Al had ik nog zoo'n haast gemaakt, ik zou toch
te laat gekomen zijn, en kon het bovendien toen juist niet met mijne
werkzaamheden schikken. In de volgende week evenwel kan ik er wel
voor eenige dagen uitbreken, en stel mij dan ook voor Dinsdag of Woensdag den 19 op 20 op reis te gaan, zoo ik namelijk de zekerheid heb U dan
thuis te treffen, daar een geheel vergeefsche reis mij minder aangenaam
zou zijn. Ik zal dan het ramtorenschip niet kunnen zien; maar dat is
ook eigenlijk het doel mijner reis niet, en hoezeer ik het gaarne zou gezien hebben, moet ik er dan maar zonder. Zoo Gij in de volgende week
Woensdag of Donderdag thuis zijt, en Gij dan eenige oogenblikken voor
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mij kunt afzonderen, zoude ik gaarne met een enkel woord bericht van
U ontvangen.
In de hoop daarop met eenigen spoed gunstig antwoord te mogen ontvangen, en U weldra te zien, met achting,
Uw dienstw. Dienaar,
(get.) Eelco Verwijs.

12. C. over de Linden aan Eelco Verwijs:
Den Heer Eelco Verwijs.

Helder 18 November 1867.
WelEdele Heer!
Hedenmiddag is mij een missive van dd 16 November geworden,
eigenlijk begon ik te vrezen dat U ziek was, en had ik reeds een brief
gereed om U te zenden maar Uw brief kwam nog net bij tijds.
Van 16 tot heden zijn twee volle dagen en welligt drie verloopen. Ik
raad UEd. dus aan om eerst Woensdagmorgen op reis te gaan dan kunt
gij des avonds zes uur en 3 m. hier zijn of des avonds ten 11 uren en
10 m. Liever zou ik echter om u, en ook om mijne zaken willen dat u in
Amsterdam bleef vernachten, dan ga ik donderdag van de werf om u
van de spoor te halen.
Wij gaan dan naar mijn huis koffij drinken en gezamelijk de werf
bezien. Des nachts logeren kan ik u om toevallige reden niet, maar dat
zullen wij later zien. Den volgende dag zal ik dan vrijaf hebben, wij
kunnen dan de vuurtoren en cachematten bezigtigen et cetera.
Dien dag zult u dan niet meer van mijne zijde wijken. Wilt dus s.v.p.
U reis daar naar inrigten, dan zoudt u mij verpligten en ik zou op mijn
post staan en u af halen.
Met achting enz.
(get.) C. over de Linden.

13. Rapport van Verwijs d.d. 17 December 1867 aan Gedeputeerde Staten van Friesland. Afgedrukt achter mijne verhandeling „De auteur van het O. L. B." in „De Vrije Fries" dl.
XXVIII (1928). Enkele fragmenten hiervoren bl. 16 en 17.
14. Verwijs aan C. over de Linden:
Leeuwarden, 12 April 1868.
Waarde Heer,
Toen ik U in November 11. verliet, had ik niet kunnen denken dat
de volgende maanden mij zooveel beslommeringen zouden geven, en ik
door een zeer onverwachte verandering in mijn leven, mijn vertrek met
Mei naar Leiden, niet gestand zou kunnen doen aan mijne belofte om U
spoedig wat van mij te doen hooren. Telkens hoopte ik nog eens met Uw
handschrift aan het werk te kunnen gaan, maar telkens bleef het er bij,
en daardoor ook mijn sints lang voorgenomen schrijven aan U. Eindelijk
werd ik hedenavond opgeschrikt door een bezoek van den Heer Siderius, dien ik de beide quaterntjes van U ontvangen teruggaf, zonder er
tot mijn spijt iets aan te hebben kunnen doen. Met een paar weken
vertrek ik van hier naar Leiden, en hoop er met half Mei zoodanig gevestigd te zijn, dat ik ook eens weer aan iets anders zal kunnen denken.
En dan hoop ik, zoo Gij na mijn lange stilzwijgen er nog genegen toe
zijt Uw handschrift eens aan te pakken, en het ten einde te brengen.
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Ik zal dan maar beginnen U eerst eene vertaling te zenden van de eerste
bladen, die ik van U in facsimilè heb, en hoop dan verder voorttegaan.
Gaarne zou ik dan wel het door mij reeds gekopieerde, doch onvertaalde
te Leiden eens terug hebben: dan hoef ik dat althans niet weer over te
schrijven. Doch ik moet eerst bedaard en kalm in Leiden gevestigd
zijn, eer ik er aan kan denken: dan krijg ik meer beschikbaren tijd, en
zou gaarne dezen zomer in mijne vacantie de bewerking der geheele geschiedenis ten einde brengen. Als ik in Leiden ben, en de eerste drukte
wat over is, hoort Gij dan wel eens nader van mij. Uw groote handschrift
is zeer waarschijnlijk, naar de mij toegezonden bladen te oordeelen, een
kopie van de Friesche Kroniek van Worp van Thabor, waarvan een deel
is uitgegeven, een ander deel nog niet. Na groete aan Uwe vrouw, en na
voor mijne weinige activiteit in dezen verschooning te hebben gevraagd,
maar in de hoop dat Gij in Holland meer van mij zult vernemen
Uw toegenegen
(get.) Eelco Verwijs.

15. Verwijs aan C. over de Linden:
Leiden, 21 November 1868.
Waarde Heer,
Uw brief deed mij dezen morgen genoegen, omdat ik nu eerlang er
wat meer gat in zie eens aan Uw handschrift te denken. Ik heb het indertijd aan den Heer Siderius volstrekt niet kwalijk genomen, dat hij mij
de papieren heeft onthaald, daar ik toen door overkroppende drukte
bepaald in de onmogelijkheid was er iets aan te doen. En met mijne verplaatsing naar Leiden kon ik er wel op rekenen, dat er ook het geheele
jaar niet van zou kunnen komen. Wel wetende dat dit zoo was, kon ik
het onmogelijk aan den Heer Siderius kwalijk nemen dat hij de papieren
meenam. Van een brief van 15 April 11. hierinner ik mij niets; mogelijk
dat ik toen een brief heb ontvangen, maar toen zat ik juist in een examencommissie, waardoor ik van den vroegen morgen tot den laten avond
bezet was, daartusschen kwam de drukte van verhuizen, van afscheid
nemen, zoodat ik toen geen hoofd had om aan iets anders te denken, en
dood moe hier kwam. Heb ik toen een brief ontvangen en snel(?) ontvangen,
't was zeker niet wegens kwalijknemendheid, dat zoo niet in mijn aard
ligt, maar van te overspannen drukte.
Nu ben ik met verscheiden dingen, waarmee ik bezig was, zoowat klaar
of op weg om klaar te komen, en zal dan eens wat geregeld eenigen tijd
voor Uw Handschrift kunnen afzonderen. Doch dit zal wel niet veel voor
half Januari of Februari zijn. En dan interesseert mij de zaak genoeg om
ze eens goed aan te pakken. Om nu zooveel mogelijk geregeld te werk
te gaan, wil ik liefst met A beginnen en met Z eindigen. Gij hebt nog als
proeve het afschrift van de eerste bezending mij gezonden, neem die dan
svp. weer mee, dan zal ik ook van het begin af aan U eene geregelde vertaling geven. Ik heb nog van bl. 1—21 naar Uw overtreksel, en verder
van bl. 46—62. Wilt Gij mij nu de kopie van mij tot bl. 21 weer meebrengen, en verder van Uw HS. bl. 22—46, dan zult Gij mij hiermede groot
pleizier doen.
Na groete
Uw dw. Dn
(get.) Eelco Verwijs.
16. In de winteravondvergadering der leden van het Friesch
Genootschap van 4 F e b r u a r i . 1 8 6 9 wordt op voorstel
van den heer Dr. E. Verwijs besloten het Bestuur te machtigen,
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onder toezicht van den heer Verwijs een kopij te laten vervaardigen van het handschrift van den heer Over de Linde(n) te
Nieuwediep. 41ste V e r s l a g v a n h e t F r . G e n . bl. 176.
17. Verwijs aan C. over de Linden:
Leiden, 17 Mei 1869.
Waarde Heer,
Hiernevens zend ik U het van U ontvangene deel van Uw handschrift
terug, dat gekopieerd is, maar waarvoor ik nog geen tijd heb kunnen vinden om aan de vertaling te denken. Ik ben er al eens mee begonnen, doch
heb het werk om andere bezigheden telkens weer uit de hand moeten
leggen. Gaarne wil ik nu het overige hebben, daar een jongmensch hier
het handschrift voor mij kopieert, die het overige nog wel voor de groote
vacantie zal kunnen afmaken. Dan hoop ik het geheel in mijne vacantie
dezen zomer mee te nemen en mij dan aan de vertaling te zetten. Daartoe heb ik ook eerst liefst het geheel afgeschreven om althans eens eerst
door een aandachtige lezing op de hoogte te komen van hetgeen er
zoo ongeveer in staat. Het een heldert dan licht het andere op. In de hoop
spoedig het overige van U te ontvangen noem ik mij met achting
Uw toegenegen Dienaar
(get.) Eelco Verwijs.

18. Verwijs aan C. over de Linden.
Leiden, 11 November 1869.
Waarde Heer,
Eindelijk zend ik U het handschrift terug, waarbij Gij de vertaling evenwel nog met smart zult missen. Gij zult mij zeker al wel meer dan eens
beschuldigd hebben over mijne traagheid, maar ik heb zooveel ander
werk, dat ik er tot nog toe niet met kracht aan heb kunnen werken.
Hier en daar is de vertaling zeer makkelijk en kan van 't blad geschieden,
maar op andere plaatsen komen weer moeilijkheden voor, die nog al tijd
en studie vereischen. 'k Hoop evenwel U nu eerlang te kunnen helpen.
Er komen rare dingen in voor. B.v. Een vuile Fries wilde de Volksmoeder
verkrachten. Zij had er geen lust aan, enz.
'k Hoop dat Ge er eerlang in zijn geheel over zult kunnen oordeelen.
Na groete met achting
Uw dw. Dienaar
(get.) Eelco Verwijs.

19. Verwijs aan Johan 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 mee 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
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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 (O. de Linden) 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.

20. Verwijs aan Joh. Winkler:
Leiden, 13 December 1869.
Amice,
. . . . En nu over het Friesche Hs. Ook mij is dit tot dusverre nog een
onoplosbaar raadsel. Telkens als ik het 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.,
het eene de Worp van Thabor, een bepaald echt Hs. uit de XVe en XVIe
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
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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 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.

21. Verwijs aan C. over de Linden, 24 April, 1870:
Waarde Heer,
Daar ik zelf door zooveel andere werkzaamheden ben overladen, heb
ik Uw Hs. in handen gegeven van iemand te Leeuwarden, die veel aan
't Friesch doet, en zeer veel vrijen tijd heeft. Dadelijk na het ontvangen
van uw brief heb ik hem geschreven (Zie no. 22) met verzoek om inlichtingen, hoe het met de zaak staat en hem medegedeeld, dat Gij — en
geen wonder ook — zeer verlangend waart er eens iets meer van te vernemen. Zoodra ik van hem bericht krijg, hoop ik nadere en naar ik
hoop bevredigende inlichtingen te kunnen geven. Door hem het werk in
handen te geven meende ik U spoediger te kunnen helpen dan wanneer
ik zelf er zoo eens te hooi en te gras een uurtje aan kan geven.
Na groete
Uw Dw. Dr.
Eelco Verwijs

22. Verwijs aan Johan Winkler:
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,
Iaat die eenvoudig open, of maak er ex conjectura wat v a n . . . .
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.

23. Verwijs aan Johan Winkler:
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 Ge-
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heel 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 handen 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 in 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 geheele 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
en wat ik er van denk. En dan zal 't ook best zijn den eigenaar te zeggen,
d a t de v e r t a l i n g o n s d e n tijd er a a n t e b e s t e d e n
n i e t w a a r d i s , d a a r wij b e p a a l d e l i j k b e d r o g v e r moeden.
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
T. T.
Eelco Verwijs.

24. Verwijs aan C. over de Linden, 28 Juni 1870:
WelEdele Heer,
Verschillende omstandigheden hebben gemaakt dat er nog niet veel
van het werk is gekomen. Wanneer ik te Leeuwarden kom in de volgende
maand denk ik er ook eens over te spreken.
Het adres dat gij begeert is:
Johan Winkler, Arts te Leeuwarden.
Na groete, in haast
Uw Dw. Dn.
Eelco Verwijs.
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25. Den 24 November 1870 brengt Johan Winkler in de gewone ledenvergadering van het Friesch Genootschap verslag uit
omtrent het Oud-friesche H.S. van den heer Over de Linde(n).
Hierboven medegedeeld op bl. 22.
26. Verwijs aan Dr. J. G. Ottema, 1 December 1870.
Fragment, hierboven afgedrukt op bl. 24.
27. Eerste rapport van Dr. J. G. Ottema over het O. L. B.
den 16 Februari 1871 in de ledenvergadering van het Friesch
Gen.; 43e Verslag 1870/71, bl. 203.
II
28. Voorstel van Mr. I. T e 11 i n g *) betreffende de benoeming van den heer G. C o 1 in j o n tot archivaris-bibliothecaris van Friesland, als opvolger van Dr. E. Verwijs, gedaan
in de vergadering van het Friesch Genootschap van 23 April 1868.
M. H.
Is eene beoordeeling van regeringshandelingen, mits in gepasten vorm
in het algemeen geoorloofd, dan zal voorzeker ook aan een wetenschappelijk ligchaam daartoe de vrijheid wel niet kunnen worden ontzegd.
Er zijn zelfs gevallen, waarin voor een wetenschappelijk ligchaam niet
alleen het regt bestaat, maar waarin het verpligt is openlijk zijn oordeel
uit te spreken. Zoo ik mij niet bedrieg, dan bestaat er thans zoodanig
geval, tengevolge der benoeming van een archivaris-bibliothekaris van
Friesland. Dat het Friesch Genootschap, als wetenschappelijke instelling, welke zich de beoefening van Frieslands geschiedenis, oudheid
en taal ten doel stelt, niet onverschillig kan zijn omtrent de persoon, aan
wie die gewigtige betrekking wordt opgedragen, zal ik wel niet behoeven
te betoogen. Het kan U M.H. niet onbekend zijn, hoe dikwijls het genootschap, dat zich voortdurend onledig houdt met het verzamelen,
bewerken en uitgeven van bronnen en bouwstoffen, charters en oude
bescheiden, met dien provincialen ambtenaar in aanraking komt, en
hoe alleen van eene medewerking tusschen het genootschap en den
archivaris op den duur gunstige resultaten voor de geschiedenis van ons
gewest te wachten zijn.
Op de aanbeveling voor die gewigtige betrekking waren drie personen
geplaatst, die allen eene wetenschappelijke opleiding hebben genoten
en een akademischen graad hebben erlangd, een theologiae doctor, een
doctor in de medicijnen en een doctor in de regten, de eerste en laatste
leeraren aan hoogere burgerscholen, de tweede secretaris van den geneeskundigen raad. Ik kan en mag niet treden in een onderzoek naar de
meerdere of mindere geschiktheid van ieder hunner voor de betrekking
van archivaris-bibliothekaris, ik zal ook niet beweren, dat een akademische
graad reeds op zich zelve altijd een bewijs van bekwaamheid oplevert,
maar ik meen toch, dat in eene wetenschappelijke opleiding eenige waar*) Het tusschen [ ] gedrukte is van de hand van Dr. Eelco Verwijs.
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borg van geschiktheid is gelegen voor de vervulling eener wetenschappelijke betrekking.
De meerderheid der provinciale staten heeft evenwel anders geoordeeld,
en ik betreur dit. Zij heeft gemeend den heer G. Colmjon, hier ter stede
de voorkeur te moeten geven. Ik zal op de verdiensten van den heer Colmjon niets afdingen, ik zal het hem niet euvel duiden, dat hij geen wetenschappelijke opvoeding heeft genoten, integendeel ik acht er hem te meer
om, dat hij door eigen ijver en studie is gekomen op het standpunt waarop
hij staat, maar ik meen, dat het feit, dat iemand eene Friesche spraakkunst heeft geschreven, wier verdienste ik overigens gaarne erken,
en Friesche voordragten houdt, nog volstrekt geen aanspraak geven op
de betrekking van archivaris-bibliothekaris. Ik geloof dat de meerderderheid der Staten zich volstrekt geen juist denkbeeld heeft kunnen
maken omtrent den omvang dier betrekking en de werkzaamheden
daaraan verbonden. Wat baat eenige kennis van de Friesche taal, zonder kennis van het Latijn en van onze geschiedenis en staatsinrigting in
vroegeren tijd voor de ontcijfering, rangschikking en benuttiging der
charters, en oude oorkonden, [waarvan misschien hoogstens een getal
van 200 in 't friesch is opgesteld; van een groot aantal middeleeuwsche oorkonden in het Latijn gesteld, van een menigte stukken uit lateren
tijd, in de Fransche taal, welke nog niet ieder die hedendaagsch Fransch
verstaat, zal kunnen begrijpen; van stukken in dat eigenaardig platduitsch der 16e eeuw, enz.?].
Wat baat die kennis zonder algemeene wetenschappelijke ontwikkeling voor het beheer over eene bibliotheek, waarin alle vakken van wetenschap zijn vertegenwoordigd, en die onder opzigt van een bekwamen
biblothekaris allengs meer en meer praktiesch nut kan stichten.
[Het Friesch, het studievak van den heer Colmjon beslaat nauwelijks
een 100e gedeelte dier bibliotheek, hoewel nagenoeg al wat tot Friesland's
taal en letterkunde in den ruimsten omvang behoort, daar aanwezig is.
Wat zal de heer Colmjon met zijn Friesch beginnen wanneer hij het verdere gedeelte van den Catalogus moet bewerken? Het drukken is thans
gevorderd tot de Oostersche letterkunde, waarbij zoo niet eene kennis der
Oostersche talen, dan toch zoodanige wetenschappelijke vorming wordt
gevorderd, dat de bibliothecaris begrip heeft van het verdere bewerken
van den Catalogus. Wel verre van dat betwijfel ik of de Heer C. zelfs
wel genoegzame kennis zal bezitten om de proeven voor zoo verre dit
gedeelte betreft te corrigeeren].
Naar het oordeel van de meerderheid der Staten zijn die wetenschappelijke vereischten dan evenwel naar 't schijnt onnoodig. Mag ik mijne
overtuiging uitspreken, dan is de jongste benoeming weer een betreurenswaardig voorbeeld van eene strekking, die meer en meer'veld wint, om al
wat wetenschappelijk is zoo mogelijk uit te sluiten en bij voorkeur ongeletterden, tot betrekkingen te benoemen.
Eene Missive aan de Staten, waarin het genootschap te kennen gaf,
dat zij de benoeming betreurt, zou ik minder gepast rekenen.
Ik meen dat de drukpers als middel van onze uiting van denkbeelden,
het geschikste middel zou zijn, om de gevoelens der vergadering te openbaren. Ik stel daarom voor, dat de vergadering besluite te verklaren: dat zij
de benoeming van den heer G. Colmjon tot archivaris-bibliothecaris van
Friesland betreurt, en dat dit besluit en zijn daartoe strekkend gemotiveerd voorstel worde opgenomen in het verslag van de handelingen
dezer vergadering in de Leeuwarder Courant.
Aldus voorgesteld in de vergadering van 23 April 1868 door het lid
I. Telting.
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De onzijdigheids -verklaringen van Ameland.
Door Prof. Mr. D. VAN BLOM.
Parvi insula momenti, sed tamen independentis
imperii.
ULR. HUBER, De iure civitatis, 1698,
L. I Sect. VII Cap. VI.

In Houwink's bekende proefschriftx) zijn, naar ik gaarne vertrouw, de verklaringen van Ameland's onzijdigheid door vreemde
mogendheden, voorzoover wij hiervan weet hebben, volledig opgesomd, zij het met enkele onnauwkeurigheden.
De oudste is van 1598 (door Philips II); dan volgt die door de
aartshertogen Albertus en Isabella van 1600; dan die van 1629
(door Isabella); vervolgens die door Don. Francisco de Melo en
den Raad van State te Brussel van 1644, waarvan echter twijfelachtig is (zie beneden) of het wel een neutraliteits-verklaring is
geweest; in 1654 verleent Cromwell een brief van neutraliteit
en in 1672 geschiedt zulks (door wien?) op verzoek van den
Keizer van Duitschland.
Men vindt in Houwink's, voor eiken belangstellende in de
groote openbare boekerijen te vinden, werk, hierover het voornaamste medegedeeld, ook over de moeilijkheden, welke Ameland zich menigmaal van de zijde der Republiek hiermede heeft
berokkend 2).
Mogelijk is, dat er meer dan de genoemde zes hebben bestaan.
Die van 1629 toch gold slechts voor één jaar; het kan zijn, dat
zij eens of meermalen vernieuwd is geworden, schoon niets hiervan blijkt; wèl weten wij uit de „procuratie", die Watzo van
Camminga op 30 October 1643 in het „Amelants-huys" afgeeft
*) J. Houwink, De Staatkundige en Rechtsgeschiedenis van Ameland
tot2 deze eeuw; prfschr. Leiden, 1899.
) 1598: bl. 52, 1600: bl. 52, 1629: bl. 56 v., 1643: bl. 69 v., 1654 bl. 73
en 1672: bl. 80. Vgl. blz. 75 v. over de mislukte poging in 1665. Houwink
plaatst die van 1598 in 1595, waarschijnlijk misleid door het hier min duidelijk handschrift der verklaring van 1600, waarin naar deze voorgangster
wordt verwezen — het is de eenige plaats bij mijn weten, waaruit wij de verklaring van 1598 kennen — en die van 1644 in 1643, over welke vergissing
nader in den tekst.
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aan „den eersaemen Arnout van Rhijen, woonachtig op dese
Heerlijckheijt Amelandt" 3), dat de verleende opdracht mede
strekte om de begeerde nieuwe verklaring van onzijdigheid te
laten gelden „sonder limitatie van tijt, alsmede sonder limitatie
van plaetse ofte maniere". Dit klopt op de verklaring van 1629,
die zoodanige „limitatie" inderdaad inhield, doch kan evengoed betrekking hebben gehad op verlengingen van dat stuk; de
Heer van Ameland en zijn onderdanen moeten hierop toch wel
eerder dan in 1643 belust zijn geweest. Hiertegenover staat echter, dat een aanstonds te noemen stuk van 28 Aug. 1670 zich op
1629 beroept, wat op niet-hernieuwing van Isabella's acte wijst.
Mogelijk is ook, dat het getal beneden de zes moet worden gesteld.
De verklaring immers van 1672 is (ook aan Houwink) slechts
bekend uit een vermelding in den „Tegenwoordige Staat van
Friesland" (dl. II, bl. 370), al vindt de onderstelling, dat zij
metterdaad heeft bestaan, zijdelings sterken steun in het merkwaardig formulier, dat Houwink in het rijksarchief in Den Haag
ontdekte en afdrukte op bl. 80v.: een soort zeebrief, dien de Jezuïet-priester van Ameland aan de schippers van het eiland meegaf ter aanbeveling aan den „roi et monarque tres chrétien".
En voor de verklaring van 1644 geeft Houwink als bron op een
stuk van 28 Aug. 1670 in het Rijksarchief Den Haag (in een bundel stukken, rakende roomsche priesters). Dit stuk (een verklaring
in copia van den openbaren procureur Holwerda) verwijst evenwel niet naar 1643, maar in het algemeen naar „oude stukken"
en meer in het bizonder naar de verklaring van 1629; en dit bovendien nog foutief, t. w. met mededeeling, dat als voorwaarde
voor neutraliteit Isabella gesteld had „een Priester van de Sociëteit Jesu deugdelijk en eerlijk te onderhouden", een fout die
Houwink (bl. 70) overneemt, hoewel hij (bl. 57 en 136) den preciezen tekst citeert, die enkel van een roomschen priester spreekt.
Ik kom op deze vergissing nog terug.
Toch heeft Houwink hoogstwaarschijnlijk gelijk met te zeggen,
dat Camminga's verzoek van 1643 is ingewilligd, zij het eerst in
1644 en naar allen schijn in beperkter omvang dan hij had gevraagd.
In het archief der Provincia Neerlandica Societatis Jesu te
Maastricht bevindt zich nl. een, uit de schriftelijke nalatenschap
5

) R. A. Den Haag, Nass. Dom. 10226.

Wumkes.nl

55

van den ijverigen speurder p. A. van Lommei S. J. afkomstig
afschrift van tot Ameland betrekkelijke stukken uit de „Acta
Missionis Hollandicae S. J." van p. Aerts, waarin te lezen staat
dat op 3 Juli 1644 door den gouverneur van België Don Francisco de Mello aan de Amelanders is verleend „vrijheid van visschen"
op voorwaarde dat zij (ook hier: niet een Jezuïet, maar:) een katholiek priester zullen onderhouden 4).
De letterlijke teksten der verklaringen van 1644 en 1672 heb
ik dus zoomin als Houwink onder oogen gehad en hetzelfde geldt
van den tekst der verklaring van 1598 (zie noot 2).
Zoo blijven over de drie verklaringen van 1600, 1629 en 1654,
waarvan de tekst bekend is. Zij lijken mij voor openbaarmaking
voldoende belangrijk en volgen hierachter als bijlagen.
Aan elke dezer verklaringen zou ik enkele opmerkingen willen
verbinden.
De onzijdigheidsacte van 1600 (van Albertus en Isabella) stelt
den eisch van wederkeerigheid, toetepassen door de Republiek
(hier aangeduid als „nos provinces rebelles"), als voorwaarde
voor het werkelijk genot der onzijdigheid.
Vrijheid van godsdienst voor de roomsche Amelanders wordt
er nog niet geëischt.
De onzijdigheids-verklaring van 1629 (van Isabella; Albertus
was in 1621 gestorven) laat den eersten, lastigen, eisch vallen,
doch stelt den tweeden.
Zij haalt ook de geschiedenis dieper op, tot Maximiliaan I.
Het beroep op de „sentence" van dezen vorst moet slaan op
den brief van den Roomsch-Koning van 14946) ter bevestiging
van dat handvest van Ameland's onafhankelijkheid, de beroemde verklaring van Hartwerd (in Wonseradeel, o. van Bols4

) Volgens mij door den archivaris p. G. Gorris S. J. te Maastricht verstrekte inlichting zijn deze, ± 1700 uitstekend uit de bronnen bewerkte,
„Acta" van p. Norbertus Aerts, missionaris S. J. in Holland (Schipluiden,
Delft en Amsterdam, gestorven in 1707) nimmer uitgegeven; zij liggen in
handschrift in de „Archives du Royaume" te Brussel.
Het in den tekst bedoelde afschrift van p. Van Lommei luidt: „1644,
act. VI0 fol. 75—3 Julii hoc anno data est Amelandicis piscandi libertas ab
Excell D° Francisco de Mello Belgii pro Rege Cath° Gubernatore ea lege
ut sacerdotem Catholicum alant et habeant honorifice. Formulam concessae libertatis hic describendam duxi:" („de formula libertatis" ontbreekt
evenwel in p. Van Lommel's afschrift, v. B.).
6
) Zie Houwink bl. 30 v.
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ward) van 29 Augustus 1405 door Oostergoo en Westergoo, die
in het Charterboek van Friesland dl. I bl. 351 staat afgedrukt met
een nederlandsche vertaling, waarvan mij twijfelachtig lijkt de
vertaling van „bernthe door „jurisdictie" (ik houd het op „lasten") 6 ):
All jene theer thit brieff schellet sjaen jefta herra lese; so dwaet wy Riogt
und Reed ther Landen und ther Steden und deelen van Oostergoo und van
Westergoo, nu voergaderet tho Hartwerdt, kundt und oepenbaer, met thisse
oepene brieffe, that wy 't habbe funthen anthe wysd, anthe begrypen in
that youwech stethe anthe feste to haldene, that tha van Amelannthe
schellet wesa vry anthe qwyt, anthe onbehlest van alle dochten, anthe fan
alle bernthe in Ferwertheradeel, jefta in eenige deele in onse lanthe fan
Oostergoo anthe fan Westergoo, anthe by hemma selven schillet riochta
anthe hiarra riocht by hemma selve schillet fera, alsoe alsse tha fanthe
Schylige dwaeth, alle thing sonder argalist. In eene weerhed voor alle tha
jene, the thit brieff schillet syaen jefta herra lese, habben wy Steden anthe
Delen fan Oostergoo anthe fan Westergoo voorsz., the ouse naemen by ouse
syg'len jefta secreten schrieun staet, thit brief besyglet in tha ieer onses
Herren Jesu Christi thousent fiouwer hondert anthe vyf, sinthe Johannis
Dey.

Ameland zelf heeft voor en na uit dit staatsstuk zijn volstrekte
onafhankelijkheid betoogd. Houwink vat de strekking beperkter
op en inderdaad levert de gelijkstelling met Schellinge, dat door
Friesland nog lang na de dagen van Hartwerd is beschouwd als
land van zijn land 7), hem een sterk argument. Echter springt
uit dezen oud-frieschen tekst de betrekkelijke gebondenheid
van Ameland aan Friesland, indien al bedoeld, zeker niet duidelijk naar voren; zijn bewoordingen gaven stellig den Heeren van
Ameland een hoogst bruikbaar wapen ter staving hunner onafhankelijkheid in handen en Pieter III heeft dit in 1629 te Brussel
met goed gevolg weten te hanteeren.
Of misschien juister — en hier kom ik op het merkwaardigstverschil tusschen 1629 en 1600—: het is vermoedelijk ten belange
van Pieter daar gebezigd door den man, die er zoowel Camminga's
belangen als die zijner orde met zooveel succes heeft behartigd:
Gerardus Carbonellus S. J.
Het is waarlijk kostelijk nieuws wat hier Aerts' „Acta", samen
met een, ook in het genoemde archief te Maastricht aanwezig
„Breve Chronicon Stationis Amelandicae objacentis territorio
Frisiae" van zijne hand (echter niet door p. Van Lommei, maar
door een ook aan p. Gorris onbekende afgeschreven) ons bezorgen.
6

) Vgl. Houwink bl. 18 v.
') Zie Wumkes' „Tusschen Flie en Borne", Westerschelling, 1900 bl. 40 v.
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Deze stukken verhalen nl. dit:
Carbonellus bezoekt in Juli 1627 Ameland, waar al een veertig
jaar een roomsch priester ontbrak, maar waarop, naar hij wist,
de Vereenigde Provinciën rechten niet lieten gelden en waar hij
dus voor zijn orde de baan vrij mocht zien. Hij gaat na, wat hier
van roomschen kant te doen ware, en brengt een bezoek aan
den Heer (sinds 1624 Pieter III van Camminga) op zijn voorvaderlijken burcht te Ballum (een der drie dorpen met samen een
zeshonderd huizen), waar de Heer grootendeels leeft van de
oude Foswerder kloostergoederen (Carbonellus blijkt niet
kwalijk te zijn ingelicht). Camminga is den roomschen niet ongezind — hij huwt trouwens kort hierna een roomsche vrouw van
frieschen adel, verhaalt Carbonellus later in een brief van 1629 8)
— en zijne belangen en die van Carbonellus ontmoeten elkaar
gemakkelijk. Camminga belooft vrijheid in de uitoefening van
den roomschen godsdienst en de Jezuïet belooft, in Brussel zich
voor hem te zullen inspannen ter verkrijging van een nieuwe onzijdigheidsverklaring. Reeds in Augustus wordt Carbonellus uit
Leeuwarden (vanwaar hij zijn bezoek aan Ameland had gebracht) naar België teruggeroepen. Uit brieven van 1629 blijkt
dan zijn werkzaamheid daar te lande. Hij correspondeert met
zijn provinciaal Stratius: de Dominicanen — bericht Carbonellus — dringen erop aan, dat een hunner naar Ameland wordt
gezonden, maar om menigvuldige redenen (ob rationes multiplices) is het beter dat „een der onzen" gaat. Ook een brief van p.
Petrus Verreyken (kennelijk dezelfde die de verklaring van 1629
mede-teekende) aan Stratius spreekt van deze kapers-op-de-kust:
de aangeboden Dominicaan blijkt wegens ongebonden zeden te
hebben mishaagd (propter mores dissolutos displicuisse) —• of
beteekent dit, dat de ongebonden zeden der Amelanders een Jezuïet eer noodig hadden dan een Dominicaan? — maar Carbonellus zou er welkom (gratus) zijn. Nog een andere brief van
Carbonellus uit dit jaar (die, waarin van Camminga's huwelijk
wordt gerept) wordt weergegeven. Deze bevat mededeelingen
over den kerkelijken toestand op het eiland: er zijn veel Mentústen, sinds vijftien jaar is er een calvinistisch domineetje, maar
deze is reeds van het eiland verbannen 9 ); hierom is het van be8

) Volgens De H a a n H e t t e m a ' s en V a n Halmael's Stamboek v a n den
Frieschen Adel was dit Sjouck Joostesdr. v a n Ockinga, eerder weduwe v a n
Hessel Roes Frederik v a n Vervou, en vond het huwelijk plaats in 1628.
9
) Dit klopt heel niet m e t Loosjes' „ D e Gereformeerde Kerk v a n Ameland
1611—1816", Leiden 1912.
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lang, dat „een der onzen" daar zij, vooral om het nabijgelegen
Friesland te kunnen helpen; wij hebben er reeds een huis, aangekocht door een Harlinger, Johannes Hendriks10) ;overigens is
er op het eiland geenerlei vreugde te smaken, alleen maar arbeid;
Carbonellus beveelt zich aan voor deze missie u ) .
Tot hier wat Aerts' „Acta" en „Chronicon" leeren. In hetzelfde maastrichtsch archief bevindt zich een onvolledig verhaal — er ontbreken heele stukken •— (van p. Van Lommel's
hand) over dezelfde aangelegenheid. Den inhoud verwerkte ik
niet in den tekst hierboven, daar herkomst en bron van dit verhaal niet blijken. Het komt hierop neer:
Reeds in Augustus 1614 was Carbonel op Ameland geweest.
Hij was er vriendelijk door Sicko van Camminga (vader en voorganger van Pieter III) in gezelschap van zijn vrouw en zijn zoon
Pieter ontvangen en tot diep in den nacht hadden Sicko en Carbonel op het slot te Ballum zitten theologiseeren. Carbonel
kreeg „zonder uitstel of beperking" vergunning er „als roomsen
priester kerkelijke bedieningen te verrigten", doch bleef er niet
lang, „daar nergens op het eiland de benoodigdheden tot het H.
Misoffer werden gevonden". Carbonel roemt Sicko als een „vir
bonus, modestus et intelligens" en „verzekert zelfs later gehoord
te hebben dat hij Katholiek zou zijn afgestorven."
Over het bezoek in Juli 1627 brengt dit verhaal luttel nieuws:
10
) Zie over dezen: Allard (in „De Wachter" van 1873 bl. 97 v.), die weergeeft wat Carbonellus' tijdgenoot W. van der Heyden S. J. in zijn „Verhaal
van de verrigtingen der Jezuïeten in Friesland" (Leeuwarden, Brouwer,
1842; nederlandsche vertaling door dr. H. Amersfoordt en mr. U. A. Evertsz
van het door hen op een boekenveiling gekochte latijnsche handschrift
van Van der Heyden zelf) op bl. 108 mededeelt. Volgens deze lezing had
Johannes Hendriks op Ameland niet een huis gekocht, maar er op eigen
kosten een kapel gebouwd.
Zonderling contrasteert met deze dubbelgestaafde overlevering aangaande
de herkomst van pastorie en kerk de mededeeling in een brief van 25 Januari 1724 (in het thans ten rijksarchieve in Den Haag berustend en daar geordend archief der Oud-Katholieken), dat een, in den brief textueel weergegeven, latijnsche aanteekening in het kerkelijk register der overledenen
als stichter van beide gebouwen aanwijst den in Mei 1698 overleden Adriaan
Wittert, wiens verjaardag om deze reden eiken eersten zondag van Mei in
den kerkdienst werd herdacht. Het was een der kwesties in de kerkelijke
troebelen van 1724; vgl. hierover mijn in noot 13 genoemd „Gids"-artikel.
") „MultosillicesseMennonistas, Calvinistam ministellum unicum jam ab
annis 15, non antea; eumque insula expulsum jam esse. Cur expediat illic
esse unum e nostris, maxime ut juvetur Frisia insulae vicina, jam ibi in
usus nostros emptum domum ab Johanne Henrici Harlingano, caeterum delicias in insula nullas esse, sed tantum laborem. Offert se ad illam rnissionem. Tom. 3. fol. 538.
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acht dagen achtereen was Carbonel weer de gast op JelmeraState, „van waaruit hij den Katholieken des eilands hulp verschafte" ; van Pieter 111 ging het initiatief uit tot de afspraak met
Carbonel, want zijn onderdanen hadden veel last „uit de sinds
eenigen tijd niet meer nageleefde neutraliteitsakte van 1598";
Carbonel vertrekt nog in Augustus 1627 uit Leeuwarden over
Hoorn naar Duinkerken, „juist de plaats alwaar het pleitgeding
der zoo verlangde neutraliteit der Amelanders moest aangevangen worden aangezien aldaar de admiraliteitskamer was gevestigd
en van daaruit de vischvangst en verdere scheepvaart onzer eilanders het meest waren belemmerd geworden"; te Duinkerken
en te Brussel behartigt Carbonel dan, door bemiddeling van
zijn provinciaal Jacobus Stratius en van Petrus Verweycken,
(lees: Verreycken) „een der secretarissen der infante", de amelandsche belangen met het bekende gunstig gevolg.
Dit alles verklaart veel van de latere geschiedenis, ja nog van
de huidige gesteldheid van Ameland.
Pieter III was gebonden door zijn belofte aan Carbonellus,
die in ruil hem onzijdigheid en vrijheid van visscherij zou verzekeren en deze belofte volledig is nagekomen, al gold dan ook
de verklaring van 1629 maar voor één jaar. Camminga kon zich
trouwens op het standpunt stellen, dat de door hem afgelegde
belofte van vrijen roomschen eeredienst van denzelfden geldigheidsduur was. En Carbonellus heeft de, overigens geheel geoorloofde, vrijheid genomen, te zorgen dat zijn orde kwam op
het vreugdeloos werk-eiland en was bereid, de payer de sa personne. Hijzelf is er niet gekomen 12), maar zijn orde wèl en zij
blijft er tot den dood van haar laatsten vertegenwoordiger, Johannes Dolck, in 1723.
Ook de vergissing van het stuk uit 1670 wordt in dit licht begrijpelijk. Het is een hardnekkige vergissing geweest: als op 18
Juli 1724 de apostolische vicaris der missie in Holland uit Arnhem verslag uitbrengt aan den Paus en aan de Congregatio de
propaganda fide, dan verhaalt hij op gezag van den Reverendus
12

) Over Carbonel(lus) deelt H. J. Allard, die zich ook, doch zonder nadere
bronopgaaf op „Aartz" beroept, in „De Wachter" van 1873 bl. 91 v.v. tal
van bizonderheden mede, ook over zijn amelandsche bemoeiingen: met verwijzing onder meer naar Eekhoff's „Geschiedkundige beschrijving van
Leeuwarden" II bl. 172 en ook naar Van der Heyden (zie noot 10); bij Aerts
is evenwel over Carbonellus' bezoeken aan Ameland méér te vinden; de
andere schrijvers zwijgen van het bezoek in 1614; dat van 1627 stelt Vander
Heyden in begin Juni.
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missionarum Societatis Jesu superior, dat Ameland het zeer
oude voorrecht geniet, een Jezuïet als priester te mogen kiezen,
maar dat na Dolck's overlijden een leek, een amelandsch overheidspersoon (laicus quidam, superior Amelandiae), die op zich
had genomen, des paters dood en het genoemde privilege meetedeelen aan de Prinses, dit uit luiheid of kwaadwilliglijk (segniter aut maligne) heeft verzuimd, waarna de Prinses, uit onkunde (inscia), het oor leende aan de „refractarii" (de Oud-Katholieken), de „deploranda mutatio" plaats greep en Ameland
verloren ging: „hinc tota perditio".
De vergissing is begrijpelijk. Zij behoeft niet aan kwade
trouw te worden toegeschreven. De feitelijke toestand van bijna
een eeuw lang werd door de 't naast erbij betrokkenen licht als
recht gevoeld. Toch blijft opvallend, dat een stuk van halverwege 1670—1724, te weten van 7 Januari 1702, opgemaakt door
den „notarius bij deadvocature" G. Metz, uit het genoemd maastritsch archief, (waarin zesentwintig Amelanders verklaren, dat
bij menschenheugenis geen anderen dan „de Eerw. Paters van
de Soe. Jes
de statie ende kerckelycke functien aldaer
hebben bedient" en dat het onder hen altoos vredig en rustig
toeging in de gemeente, die er goede vruchten van trok, „waerom
(zij)
met alle cracht ende door ootmoedelycke gebeden versoecken ende vragen van Syne Heylicheyt den Paus van Roomen", dat de Jezuïeten er mogen worden gehandhaafd), van het
in 1670 en 1724 gestelde recht der orde op deze missie niet gewaagt 13).
Opmerkelijk in het stuk van 1629 is verder, dat het — zoomin
als een der andere onzijdigheids-verklaringen, waarvan de tekst
bekend is, zoomin ook als de procuratie van 1643, die het verzoek
staaft met beroep op de belangen der „sobere Amelander visschers", die moesten leven van den verkoop van versche visch —
13
) Van Lommei drukt het stuk van 1724 af in het „Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht" bl. 222 v. van deel 22 (jaargang
1895).
In „De Gids" van September 1929 bl. 366 schreef ik over het, maar kortstondig, verblijf der Oud-Katholieken op Ameland. Een „tota perditio" is
het wèl voor de Jezuïeten, niet voor de Roomsen-Katholieken, geworden.
Metz' stuk van 1702 ligt in de verzameling-Van Lommei in port. C 38
en is in margine gemerkt Loc. 181 fase. 6 ms. 38; het is een afschrift, dat
niet door Metz zelf is,vervaardigd, wiens handteekening immers met de
van hem bekende niet overeenstemt.
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nog heel niet rept van die later zoo mild vloeiende bron van
amelandsche welvaart: de walvischvangst.
Wat mede opvalt in het stuk van Isabella uit 1629 is, dat het,
hoewel kennelijk het stuk van 1600, voorzoover dit ging, als
welkom model gebruikende, niettemin de Vereenigde Nederlanden
niet langer aanduidt als „provinces rebelles".
De verklaring is natuurlijk deze, dat in 1609 bij het Bestand de
aartshertogen in art. 1 hadden verklaard, de Vereenigde Provinciën te houden „pour pays, provinces et états libres sur lesquels
ils ne pretendent rien" 14).
Ten slotte Cromwell's onzijdigheids-verklaring van 1654.
Zij heeft in de historie van het eiland een bizonderen roep door
de eraan verbonden geschiedenis van het amelandsche gezantschap naar Londen, dat door Cromwell zoo hupsch is ontvangen
(zie Houwink bl. 73 v. en „Teg. Staat" II bl. 397 v.).
Nu bezit het Jezuïeten-archief te Maastricht een curieus handschrift (negentiende-eeuwsch, vóór De Vries en Te Winkel, maar
op z'n vroegst uit 1851, want in een ermee vereenigd stuk over
Ameland, afgeschreven uit de „Leeuw. Ct." van 24 Nov., 1 en
15 Dec. 1835, is „grietman in „burgemeester" veranderd), dat
een, bij mijn weten nimmer gedrukte, novellistische bewerking
is van het bekende gegeven.
Het verhaal, hoewel niet onverdienstelijk, mist literaire waarde
en komt, ook om zijn wijdloopigheid, voor publicatie stellig niet
meer in aanmerking. Het verdient deze te minder, wijl het historisch op allerlei punten ernaast is. (Aftiksels ervan deed ik toekomen aan de bibliotheek van het Friesch Genootschap en aan
de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden).
Ook de historische blunders van den onbekenden novellist
zijn slechts ten deele merkwaardig 1S).
Doch bij één fout loont het, even stil te staan.
De schrijver laat te Londen de amelandsche gezanten zeggen,
14
) Zie bijv. Blok's „Geschiedenis van het Nederlandsche Volk", II, tweeden druk, bl. 360.
16
) Zoo kunnen onbesproken blijven de fouten: 1°. dat de Heer van Ameland „ambachtsheer" wordt genoemd, 2° dat niet de Heer, maar geheel
buiten hem om de burgerij het gezantschap zou hebben gezonden, 3° dat in
1654 op Ameland een „grietman" zou hebben gezeteld, 4° de namen der
twee afgezanten, Pieter Andega (die even herinnert aan den pretendent uit
1641 Aldringa, waarvan Houwink vertelt op bl. 66) en Van Nieuwergo,
die zuivere fantasie zijn: uit Cromwell's verklaring blijkt, dat zij Liemme
Pieters en Dirck Douwes heetten.
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dat Ameland zich beschouwde als niet deel uitmakende van de
Republiek, maar wèl als aangesloten bij de Unie van Utrecht.
Deze zonderlinge tegenstrijdigheid kan niettemin een historischen achtergrond hebben.
De Unie van Utrecht is — dit staat wel vast — nimmer door
of voor den Heer van Ameland geteekend.
Nochtans stond het eiland tot de Republiek in een verhouding van feitelijke afhankelijkheid, een soort, nimmer scherp
juridisch omlijnde, verhouding van protectoraat. Hoe kon het
anders? Een inderdaad zelfstandig bestaan kon dit machteloos
staatje van een paar duizend boeren en zeelui niet voeren.
Uit deze halfslachtigheid zijn telkens weer moeilijkheden
geboren.
Sporen hiervan vindt men o.a. in het handschrift uit de boekerij
van het Friesch Genootschap „Beschrijving van Ameland" door
Van Alkemade en Van der Schelling, dat (bl. 20v° en 23), met verwijzing naar de Resolutiën van Holland ter Generaliteit van 5
(lees 6) November 1586, 18 April 1589, 2 en 8 (lees 8 en 9) Mei
1592 en 3 Nov. 1708, zegt, dat Ameland „heeft gesustineert om
bij redemptie met de Unie te contribueren in de gemene middelen en de convoyen, en vervolgens onder Holland te zijn" 16).
Ook hier dus de opvatting bij twee achttiende-eeuwsche
schrijvers, die alles bij elkaar hebben gezocht wat zij over Ameland maar konden vinden — hun handschrift is een zonderling
allegaartje — dat Ameland „onder Holland" heeft willen zijn en
middellijk dus bij de Unie.
Het amelandsche standpunt is dit echter nimmer geweest.
Zelfs uit de geciteerde resolutiën blijkt zonneklaar, dat Ameland voortdurend het tegendeel van Holland's besluiten heeft
„gesustineerd", t.w. dat het een vrije erfheerlijkheid was en
derhalve zich wilde houden „exempt.... in alle contributiën
van den oorlogh" (1586 en later in denzelfden zin).
Nog in 1708 acht Holland het, als het over een te Rotterdam
aangehouden amelander schipper Claes de Hay, van de Juffrouw Anna, in geschil is geraakt met de „Furstinne Douariere
van Nassau" 17), noodig, te verklaren, dat zijnerzijds de ame10

) Vgl. ook Houwink bl. 52.
") t.w. de moeder van Jan Willem Friso. Zij had in 1704 de „vrije en souveraine Heerlijkheit van Amelandt" voor 170.000 car. gld. voor haar
zoon gekocht van de Schwartzenberg-en-Hohenlansberg's, die ze geërfd
hadden van Rixt van Donia, de moeder-erfgename van den laatsten manne-
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landsche pretentiën altijd zijn „gecontradiceert" en „gedesavoueert"; hieruit volgt tevens, dat Ameland ze altijd hardnekkig heeft volgehouden 18).
Ook de Staten-Generaal zijn in dit slag geschillen gemoeid
geweest (zie „Rijks Geschiedkundige Publicatiën" i.v. Ameland
dl. 47 en 55), in 1586 en 1590 tot 1592. De andere gewesten nemen
hier een voorzichtig tusschenstandpunt in. Friesland, Zeeland en
Utrecht laten de soevereiniteit van Ameland's Heer en Holland's
rechten op Ameland in het midden, maar gaan mede met Holland
in het laten betalen van convooien en licenten door Ameland,
dat zijn schepen zou moeten lossen in havens van de Republiek
en in eigen aanvoer van levensmiddelen zou worden gerantsoeneerd („dat den ingesetenen van Ammelandt egheen voirder toevoir en geschiede dan alleenlijck voir heuren nootdruft, ten eynde
die viant dairdoer niet en worde gespijst", R. G. P. dl. 47 bl.
450, 14 Juni 1586).
In 1592 rijst er zelfs een zeer acuut conflict").
De Staten van Holland hadden aan assuradeuren van een schip
uit Enkhuizen, dat op Ameland was gestrand, repressaille-recht
lijken erfheer uit het geslacht Camminga, Frans Duco, die op lONov. 1680
gestorven was en dien zijne moeder maar enkele maanden had overleefd (zie
Houwink bl. 86 v.v.).
ls
) Ook in 1708. De Admiraliteit op de Maeze had de Juffrouw Anna
aangehouden als geladen met wijn uit Nantes, dus uit een vijandelijk land,
en als varende enkel onder paspoort van de Souvereine Vrouwe van Ameland. De Admiraliteit was „bedugt
of omtrent de voorgeschreeven
Souvereiniteit niet wel eenige speculatie mogte plaets hebben, inzonderheid
of dezelve zo absolut en independent bij uw Hoog Mog. wordt geconsidercerd, dat die zoude bestaen zonder de minste relatie tot de Hooge regeeringe deezes Lands, en dat vervolgens de ingezetenen des voorsz. eilands Commercie met den vijand zouden mogen drijven, en zelvs zyne vrugten, gewassen, en andere koopmanschappen hier te Lande brengen en debiteeren,
alleen op zodanige Paspoort en Zeebrief, als hier boven is gemeld, zonder
van eenige Paspoort of Zeebrief van uw Hoog Mog. gemunieerd te zyn" en
zij vroeg den Staten-Generaal om hun „goedvinden". Dezen zenden afschrift
aan de Prinses en Hare Hoogheid antwoordt „zeer gesuppreneerd (te) zyn
om de conduite van de Heeren ter Admiraliteit op de Maeze"; zij wijst erop,
dat „onze inwoonders en onderdaenen op vreemde Landen traficqueerende
naest meer als honderd jaeren, nooit met eenige andere Paspoort of Zeebrieven, als van ons en onze Voorzaten, Vrye en Erfheeren en Vrouwen van
Ameland, zijn gemunieerd en voorzien geweest" en beroept zich voorts met
name op de verklaring van 1405, nader op 5 Nov. 1494 door Keizer Maximiliaan en in 1500 door Hertog Albrecht van Saxen als Heer van Friesland
„geapprobeerd". Zie de correspondentie bij Barels („Advysen over den koophandel en de zeevaert". Amsterdam, 1780, bl. 310 v.v.), die er eigen aanteekeningen (verwijzingen naar officieele stukken) aan toevoegt.
") Zie Resol. van Holland op 8 en 9 Mei 1592 en R. O. P. dl. 55 bl. 660,
703, 706, 709, 710.
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tegen den Heer van Ameland, Sicko van Camminga, verleend en
als deze naar zijn eiland oversteekt maakt Cater, de kapitein
van een in de Wadden gestationeerd hollandsch oorlogsschip,
zeggende aldus te handelen op last der Staten, zich op Camminga'
eigen wateren meester van diens soevereine persoon en brengt
hem op naar Amsterdam, waar men hem gevangen houdt.
Het spannend verhaal laat, helaas, zich niet ten einde toe vervolgen. Wat wij er van weten is enkel dit:
Op 27 April 1592 komt een afgevaardigde van Friesland, ook
een Camminga!20), over de aanhouding van den amelandschen
heerscher (blijkbaar mondeling) klagen bij de Staten-Generaal;
had — vraagt hij — kapitein Cater voor deze „sake van consequentie" al of niet order van de Staten-Generaal? men late in
elk geval den gevangene vrij, „als sijnde een edelman ende ingesetene van 't lant" en late hem terechtstaan voor onpartijdige
rechters. Den frieschen afgevaardigde wordt geantwoord, dat de
zaak van „grootter importantie ende consequentie" is en dat hij
dus zijn verzoek schriftelijk moet indienen. Den 5en Mei wordt
door twee andere friesche gedeputeerden, Abel Franckena en
Gellius Hillema, beiden „der rechten doctoren", aan dit verzoek
voldaan. Zij geven een schriftelijk relaas en lichten dit mondeling toe. Den Raad van State wordt dan advies gevraagd, hoe het
„different" tusschen Holland en den Heer van Ameland te
„accomoderen". Dit advies komt in op 4 Mei; de inhoud wordt
in de Resolutiën niet vermeld.
Aangezien dan evenwel de vergadering der Staten-Generaal
„niet en is geformeert" wordt den rapporteurs opdracht verstrekt, namens den Raad (van State) de zaak den Staten van Holland voor te dragen 21).
Uit de Resolutiën der Staten van Holland van diezelfde dagen
(8 en 9 Mei) blijkt, dat dezen zich stellen op dit standpunt :meent
20
) Wytze van Camminga is in dit jaar afgevaardigde van Friesland (R.
G. P. 1592 bl. 512). Hij was een verre neef van Heer Sicco.
21
) Hoe konden — kan men hier vragen — de Staten-Generaal, hoewel op
reces („niet geformeert"), een resolutie nemen? Fruin's, door Colenbrander uitgegeven, dictaat („Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland
tot den val der Republiek", tweede druk, Den Haag, 1922) laat hier in den
steek. In geval van reces, zegt bl. 163, bleef een commissie van drie, vier
leden achter, maar bloot om de Staten-Generaal te hunner tijd weer bijeen
te roepen. Simon van Slingelandt echter brengt uitkomst: die commissie
van soms maar drie, vier leden — verhaalt hij op bl. 160 van dl. II zijner
„Staatkundige Geschriften", Amsterdam, 1784 — had ook tot taak „te be„soigneeren over de loopende saaken".

Wumkes.nl

65

de Heer van Ameland reden tot klagen te hebben, hij wende
zich tot ons; wij zullen dan wel ter berechting rechters zenden
naar Ameland; Staten-Generaal noch Raad van State hebben
hiermede iets te maken „alsoo Amelant die van Vrieslandt nieten raeckt".
11 Mei d.a.v. blijkt, dat ook de Staten van Holland „gescheyden" waren (twee dagen vroeger waren zij nog bijeen!) en de zaak
komt andermaal in de Staten-Generaal. De afgevaardigden van
Holland verklaren hier, dat het met die repressailles tegen den
Heer van Ameland geheel in orde is („in conformité van de rechten, gerechtigheden ende privilegiën van den lande"). Zij meenen,
ook thans, dat de Heer van Ameland den gewonen weg van rechte zal moeten volgen, terwijl zij „oyck niet en verstonden, dat
d'heeren Staten-Generael hen dese sake voirder behoiren an te
trecken". Zij houden aan dit standpunt echter niet vast, want nadat „die van Vrieslant" een bemiddelend voorstel hebben gedaan
(zij begeeren, dat de Staten van Holland niet zullen procedeeren „in 't uuyterste rigeur", maar zich bereid zullen verklaren
de zaak te brengen voor onpartijdige rechters „ten beyden zyden
te verkiesen"), blijken de hollandsche heeren bereid, dit denkbeeld voor te leggen aan „de partie des heeren van Amelant".
Het verder beloop dezer geschiedenis ligt in het duister.
Wèl blijkt nog kapitein Cater door een désavouement te zijn
getroffen. Want den 16en Mei besluiten de Staten-Generaal, het
superintendent college van de admiraliteit in overweging te geven
of 's Lands dienst wel een oorlogsschip ter reede van Ameland
eischt, met opdracht tevens om in elk geval het schip van Cater
door een ander te vervangen.
Maar wat het voornaamste is:
De Staten van Holland werden, op aandrang in de StatenGeneraal, bereid bevonden tot arbitrage met den Heer van
Ameland, een gedragslijn, die tegen een weerspannig gewoon
onderdaan door hen zeker niet zou zijn gevolgd.
BIJLAGEN
I.
Rijks-Archief, 's-Gravenhage, Nass. Dom. 10226 Omslag VI.

24 Jan. 1600
Par les Archiducqs
A tous nos lieutenans, admiral, vice-admiraulx, gouverneurs de nos villes
et places fortes, chiefs, colonnels, capitaines, gardes de nos ports, ponts et
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passaiges et à tous aultres nos (gens J)) de guerre en (onleesbaar) nos justiciers, officiers et subjects (hier volgt in het oorspronkelijke doorgehaald:
ensemble ceulx de nos voisins alliés et bienveuillans), cui ce regardera et
ces présentes seront monstrées, salut.
Receu avons 1'humble supplication et requeste de Sicko de Caminga,
sieur de 1'isle et pays d'Amelandt, contenant que combien ses subiects natureis et inhabitans de la dite isle auroient tousjours librement trafficqué,
pesché et navigué en mer sur tous ports et havres comme personnes libres,
toutesfois craignant, que pour estre si proches voisins de nos provinces
rebelles, ils pouroient estre prins pour ennemys lorsqu'ils seroient trouvés
en mer par nos batteaulx de guerre, il auroit pour leur plus grande asseurance obtenu en 1'an XVc nonante huict lettres de neutralité soubs Ie seel du
Roy d'Espaigne, notre tres honnoré sieur et père (que Dieu ait en gloire)
pour en vertu d'icelles pouoir librement continuer comme ils ont faict leur
navigation, pescherie et traffique. Et pour ce que depuis sa majesté a esté
servye nous ceder et transporter en dot ces pays bas, Ie dit sieur d'Amelandt
a tres humblement supplié qu'il nous pleust fair renouveller les mesmes
lettres de neutralité soubs notre nom et seel pour lui servir àl'affectque
dessus.
Scavoir faisons que les choses susdites considérées et sur icelles eu 1'advis
de nos améz 2) et féaulx, les amiral et gens de notre conseil de 1'admiralité,
inclinans favorablement à la requeste du dit sieur d'Amelandt suppliant,
avons déclairé et déclairons par cestes Ie dit pays et isle d'Amelandt ensemble tous les inhabitans, estans naturels subjects d'iceluy, avec leurs navires,
marchandises et aultres biens quelqconcques pour libres et neutraulx, leur
permectans qu'ils puissent et pouront librement et franchement naviguer,
pescher et traffiquer avec leurs propres navires, maitres, pilotes, matelots,
biens et marchandises mesmes entrer et frequenter tous havres, villes et
places de notre obéissance et celles de nos voisins amys et bienveuillans sans
néanmoints pouoir hanter les ports ou lieux occupés par nos rebelles, ny
communicquer ou négotier avec les manans ou inhabitans d'iceulx à paine
d'estre tenus de bonne prinse, ne fust qu'iceulx rebelles leur permissent de
pouoir aussy indifféremment frequenter les ports de notre obéissance et
leur accordassent à ces fins semblables lettres de neutralité, dont Ie dit suppliant sera tenu faire apparoir en notre dit conseil de 1'Admiralité avant
pouoir joyr pour lui ou ses subiects de 1'effect de ces dites présentes, lesquelles il debvra aussy joinctement présenter et exhiber en notre dit conseil
de 1'admiralité et y déclairer fidellement Ie nombre et grandeur des navires
de ses dits subiects avec spéciffication des noms et marques des propriétaires d'iceulx, pour de tout estre tenue note et mémoire ès registres d'iceluy
et lever billet ou signal pour chacun de leurs dites navires, qu'ils vouldront
envoyer en mer soit à la pescherie ou pour trafficquer marchandement.
Afin d'éviter que aucun de nos dites rebelles ne se serve du nom et manteau du dit Amelandt et pourveu aussy que, soubs umbre de ce, ils ne facent chose préjudiciable à notre service, nos pays et bons subiects, si vous
mandons et commandons et à chacun de vous en droict soy et si comme à
luy appertiendra bien expressément, de laisser les dits d'Amelandt plainement et paisiblement joyr et user de la dite neutralité aux conditions sclon
et en la forme et maniere que dict est, sans leur faire mectre ou donner, ny
souffrir estre faict, mis ou donné aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire, en corps ny en biens, traffique ou pescherie, ains leur
donner toute 1'aide et assistence dont ils auront de besoing et vous réx

) in het oorspronkelijke is „gens" doorgehaald.
) in het oorspronkelijke staat dit woord boven het doorgehaalde „chers".

2
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quéreront, à paine d'encourir notre indignation et d'estre chastiés comme infracteurs de nos commandemens. Car ainsy nous plaist il.
Donné en notre ville de Bruxelles etc.
Messieurs Jehan de Richardot, chevalier sieur de Barley etc. de notre
Conseil d'Estat et chief président de notre conseil privé, nous vous ordonnons de faire seeller lettres patentes de neutralité en conformité de ceste
minute, faict à Bruxelles Ie 21 de Janvier 1600.
Je soubssigné, greffier du conseil de 1'admiralité des Archiducqs nos souverains et princes, certiffie etc, leurs Altesses ont accordé au sieur du pays
et isle d'Amelandt lettres de neutralité en conformité de la minute cy dessus
transcripte. Dont néantmoins il ne poura lever la despesche pour s'en servir
à Passeurance de ses subiects, sinon après qu'il aura faict apparoir au dit
conseil de semblables lettres de neutralité; faict à Bruxelles soubs Ie cachet
de mon office Ie 24 de Janvier 1600.
De Groote
II.
Rijks-Archief 's-Gravenhage, Nass. Dom. 10313 23 February 1629

Isabel Clara Eugenia par la grâce de Dieu Infante d'Espaigne
Tous lieutenans, admiraulx, viceadmiraulx, gouverneurs des villes,
chateaulx fortz et fortresses, gardes de pontz, portz et passages, ensemble
aux officiers de 1'admiraulté et à tous aultres justiciers, officiers et subiectz
cui ce regardera et ces présentes seront monstrées salut.
Receu avons 1'humble supplication et requeste de Pierre de Caminga
sieur de 1'isle et pays d'Amelandt, ensemble des communs habitans d'icelle,
contenant que la dite isle, bien que fort voisine du pays de Frise, n'est nullement subiecte à icelle ains du tout independente, comme il apparoissoit par
la sentence aultrefois rendue par 1'empereur Maximilien Ie premier, en conformité de quoi les habitans du dit Amelandt avoyent jouy de neutralité
tant du règne de feu de bonne mémoire Ie roi Philippe deuxiesme de ce nom,
notre tres honnoré sieur et père, comme aussy de notre temps. En considération de quoi et se confians que 1'on ne les vouldra présentement traicter
avecq plus de rigeur que du passé pour n'en avoir donné aulcune occasion,
ils nous ont humblement faict supplier que notre bon plaisir fut de leur faire
renouveller les lettres de neutralité à eulx cydevant accordées, offrans pour
éviter que soubs prétexte d'icelles aulcunes fraudes fussent commises, d'envoyer les noms de ceulx, qui hantent la mer, qui sont pour la plus part des
pauvres pescheurs, avecq Ie nombre et grandeur de leurs batteaux, ainsy
qu'avoit esté observé cydevant. Nous ayant les suppliants encore faict
remonstrer par aultre leur requeste qu'ils n'avoyent jamais porté armes ny
fait aultre chose contre Ie service du roy, monseigneur et nepveu et Ie notre,
ains au contraire souventes fois assisté les batteaux de guerre de sa dite majesté de vivres et aultres choses nécessaires, qu'ils n'avoyent aussy aulcuns
grands batteaux, ny havres ou places à ce propres, ny pour faire aulcun traffique d'importance, ains se mesloyent seullement de la pescherie de poissons
dits anchivis, schollen, botkens, schelvis, cabillau, spirinck et aultres petits
poissons semblables, supplians que 1'on leur permist de continuer la dite
pescherie, sans en ce les inquéter, ny leur faire aulcun dommage soit en
corps ou en biens.
Scavoir faisons que, les choses susdites considerées et surtout eu 1'advis
tant du comte de Wacken que du ceulx du siège de 1'admiraulté estably à
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Duncquercque et en après d'aulcuns principaulx ministres de sa dite majesté, ayant pour ce esté assemblez, Nous avons permis et consenty, permectons et consentons pour Ie terme d'un an à compter de la date des présentes, que les dits suppliants pourront librement habiter en Ia dite lsle
d'Amelandt et quatrelieues alentour d'icelle pescher toutes sortes de petits
poissons cydessus mentionnez, les aller vendre et distribuer ès pays neutraux voisins, sans pouvoiren ce estredurant Ie dit temps empeschez ou inquietez; à charge et condition néanmoings et point aultrement, qu'ils seront
tenuz auparavant encommencer la dite pescherie envoyer aus dits du
siège del'admiraulté à Dunckercke les noms et surnoms des dits habitans,
Ie nombre, port et marques de leurs batteaux avecq désignation des propriétaires d'iceulx, dont la liste sera signée tant du dit Pierre de Caminga
que des eschevins de la dite isle, qu'ils seront aussy tenuz d'y admectre
1'éxercice libreet publicq de la religion catholique, apostolique et romaine et
à leurs despens entretenir honnestement un prestre, qui face les functions
à ce appertenantes et qu'ils ne pourront au surplus faire chosepréiudiciable
au service de sa dite majesté et de ses pays ou subiects, ains seront tenuz
aux occasions se présentans leur donner toute assistencefavorable.
Pour ce est il que nous vous mandons et commandons et à chascun de
vous en droict soy et si comme à luy appartiendra de laisser les dits inhabitans de 1'isle d'Amelandt de la dite permission et consentement librement et
franchement joyr et user sans leur faire mectre ou donner, ny souffrir estre
faict, mis ou donné aulcun trouble ou empeschement au contraire.
Faict à Bruxelles Ie vingttroisiesme de febvrier mil six cent vingt neuf
(Majesté?)
Issabel
Par ordonnance de Son Altesse
Verreyken
III en IV
Rijksarchief 's-Gravenhage Nass. Dom. Uit no. 10226, VI

Aan de achterzijde staat: Copia Iatina Olivarius Dominus protectoir Rei
publ. Angliae Scotiae et Hiberniae 165|
locus
sigilli Oliver P

Copia
Olivarius Dominus Protector Reipub: Angliae Scotiae
et Hiberniae etc:
Omnibus et singulis nostris generalibus, admirallis, thalassiarchis, ministris, officiariis, tribunis militum, capitaneis caeterisque terrae marine
militantibus praesentes literas visuris et inspecturis Salutem.
Sciatis quod cum Valerius Franciscus a Camminga liber et haereditarius
Amelandiae Dominus per libellum supplicem ad nuperum Parlamentum
datum sexto Januarii ultimi, atque etiam Liemmaeus Petri et Theodorus
Dominici, ministri et delegati sui, auctoritate publica ad hoc instructi, per
alterum libellum supplicem ad nos datum humiliter remonstraverint, quod
insula Amelandia ab omni retro saeculo fuerit et nunc sit, liberum et neutrale Dominium, a iurisdictione et regimine Faederati Belgii eiusdemque
membris separatum, nihil habens commune cum dissentionibus et bellis,
quae inter hanc Rempub. et dictas Faederatas Provincias geruntur, atque
ea propter literas neutralitatis humiliter flagitant, quibus dictus Dominus
Amelandiae, nee non et subditi, incolaeque eius Insulae una cum eorundem
bonis navibus commerciis et piscaturis neutrales et ab omni hostili vexatione
liberi declarentur.
Nos praedictorum supplicum petionem nobiscum perpendentes, declara-
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vimus atque his praesentibus declaramus dictam Insulam Amelandiam,
una cum omnibus incolis nativis eius loei subditis necnon et nativis commerciis caeterisque bonis, liberam neutralem atque immunem fore.
Atqui ita et vobis unicuique vestrum in huius Reipub. militiam ascripto firmiter iniungimus et mandamus, ut dictis incolis subditisque Ameiandiae — modo legibus et consuetudinibus inter amicos receptis versus alterutrius hostes conformiter sese gerant — dictae neutralitatis plene et pacifice utendae fruendaeque copiam faciatis, ita ut cum propriis suis navibus,
naucleris, gubernatoribus, nautis, bonis et mercibus — quarum navium et
navigiorum ad eandem insulam pertinentium una cum nominibus et ciphris naucleriorum atque onere dictarum navium et navigiorum catalogus
nobis exhibitus est — libere absque omni impedimento secundum veram
mentem et tenorem harum presentium navigent, piscentur et negocientur.
Atque hoc vobis praecipimus et mandamus sub paena indignationis nostrae.
Dab. ex Alba Aula Februari! vicesimo anno 165|.
Aan de achterzijde staat:

Copia
Olievarius (etc.)
Oliviers neutraliteit aan
Amelandt vergundt ende verleenigt d'en 20sten Feb. anni 165f
Olivarius protector
Olivarius Heer protecteur
Olivarius Dominus protector Republicae A. S. H.
plaats vant
segel

Oliver P.

copia copiae
Olivier Heer protecteur van het republijcq
Engellandt Scotland Yrland etc.

Allen ende een jegelyk van onse generalen, admiraellen ter see, oversten,
dienaren van staat, officieren, mareschalken ofte krijgsoversten, capiteynnen
ende andere te water off te lande dienende saluit.
Wetet, dar naedien Watse Frans van Camminga, vrij ende erffheer van
Amelandt, door een request aen 't nieuwe Parlament, den 6en Januarij
laestleden overgelevert ende ook Liemme Pieters ende Dirck Douwes synne
dienaren ende affgesondene met publijcke auctoriteyt hiertoe versien sijnde,
door een ander request, aen ons gelevert, oodtmoedelyk hebben getoont ende
aengewesen dat het eijlandt Amelandt, van alle voortijden aff herwerts is
geweest ende nu tegenwoordelijk nog is, een vrije ende neutrale heerlicheyt
van die jurisdictie ende het gebiedt des Vereenigde Nederlanden ende desselfs
leden afgescheijden, niets gemeen hebbende met d'oneenicheden ende oorlogen, dewelcke tusschen dit Republijcq ende die geseijde Vereenigde Provinciën gevoert werden ende daeromme oodtmoedelijk versoecken bryeven
van neutraal, door de welke de gemelte heer van Amelandt, als mede syn
onderdaenen ende d'inwoonders van dat eylandt 'tsamen met haer goederen, schepen, coopenschappen ende vischerijen mogen neutrael verclaert
werden ende vrij van alle viantlycke quellinge,
Soo ist dat wij, de begeerte van de voorgemelde oodtmoedelijk versoeckende personen bij ons overwegende, verclaert hebben ende met desen
tegenwoordigen verclaren, dat het gemelde eijlant Amelant te gelyck met
alle inwoonders, rechte onderdaenen van die plaatse, ende met haere schepen, cooppenschappen ende andere goederen vrij, neutrael ende onbeswaert
sal sijn.
Bevelen derhalven een jegelijk van ui., die tot die oorloog van die Republijck beschreven sijt, ende leggen ui. wel vastelijk, dat ghijl. die gemelde
niwoonders en onderdaenen van Amelandt — indiense maer sich draegen
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tegens een van beyde sijden vianden, conform die wetten ende gewoonten
dewelcke tusschen vrienden plegen gebryijckt te worden — haerl. die voorseyde neutraliteyt volcomentlijk en vredelijk laet gebruijcken en genieten,
alsoo datse met haerl. eygen schepen, schippers, stuerluiden, boodtsgesellen,
goederen ende waeren — van welcke schepen ende schuiten, die tot dat selvige eylant behooren, te gelijck oock met de naemen ende mereken der schippers ende de lasten der gemelde schepen ende schuiten aen ons een rolle
is overgegeven — mogen vrij ende onverhindert nae den waeren sin ende
inhoud van dese tegenwoordige vrijheytsbrieff vaeren, vischen ende handelen. Ende dit gebieden ende bevelen wij ui. onder straffe van onse indignatie.
Gegeven uutte witte hall den twintichsten februari] Anno 165J.
accordeert mettet translaat uut den latine, in kennisse
van mij, secretaris op Amelant
H. Obbes
Anno n. s. d. 1654}.
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Friesche troepen in Groot-Brittannië.
Door Dr. A. L. HEERMA VAN VOSS.

Toen de keurvorst van Hannover na den dood van koningin
Anna in 1714 krachtens de Act of Settlement als George I den
Engelschen troon besteeg, werd deze hem, zooals bekend, betwist door James Frederick Edward Stuart („Jacobus III"),
den zoon van Jacobus II. Een en andermaal trachtte „de Pretendent" aan zijn aanspraken met behulp van militaire expedities
naar Groot-Brittanië kracht bij te zetten, doch zoowel een poging
in 1715, als eene in 1719 ondernomen werden met geringe moeite
verijdeld. Toch vond men in Engeland beide malen het gevaar
aanvankelijk dreigend genoeg om bij de bondgenooten hulptroepen aan te vragen en zoo werd ook bij de Republiek der Vereenigde Nederlanden om hulp aangeklopt. Deze toch had zich
bij verschillende verdragen *) tegenover Engeland tot hulp verbonden en zoo gingen, al had men hier te lande na den vrede
van Utrecht terdege het mes gezet in het militaire budget (het
leger was toen met 90.000 man verminderd en tot 46.000 man
teruggebracht, terwijl in de volgende jaren nog meer troepen
werden afgedankt), in de genoemde jaren Staatsche hulptroepen
de Noordzee over.
Tot grootsche wapenfeiten is het geen van beide keeren gekomen en vandaar dat men er in de vaderlandsche geschiedboeken vrijwel geen melding van gemaakt vindt 2 ). Aangezien
echter beide malen een regiment „ter repartitie van Vriesland"
mee overstak, is het wellicht niet onaardig hier iets van deze
hulpexpedities te vertellen.
Allereerst een overzicht van de eerste onderneming.
Nadat op 9 Augustus 1715 de Staten-Generaal op een schrijven
x
) Bij art. 6 van de Tripe Alliantie van 1717 werd het door de Republiek
te leveren contingent bepaald op maximum 4000 man voetvolk en 1000
ruiters tegenover een dubbel zoo groote troepenmacht voor Engeland en
Frankrijk, terwijl voordien de verhouding Engeland-Republiek als 3 : 2
was.
2
) Men zie: Wagenaar, Vad. Hist. dl. XVIII, fol. 59 v.v. en 202 v.v.
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uit Londen, waarin op mogelijke hulp bij te verwachten moeilijkheden werd gezinspeeld, in beginsel hadden beslist, dat zij „desnoods aan hare engagementen (zouden) voldoen", werd later x)
— behoudens nadere toestemming van de provinciën 2) — besloten den koning van Engeland op diens verzoek 6000 man
hulptroepen ter beschikking te stellen, mits daartegenover Hannoversche troepen tijdens den duur der expeditie in Statendienst
zouden overgaan. Ten vervolge hierop werden krachtens resolutie
van 31 October „patenten" (marschorders) uitgegeven voor de
meest veraf gelegen regimenten, die voor den tocht waren bestemd, teneinde zich naar Vlaanderen te begeven. Hiertoe behoorde ook het Friesche regiment van den kolonel von Rantzow,
dat toen te Charleroi in garnizoen lag. Deze commandant wendde
zich daarop tot Ged. Staten met het verzoek, krachtens een aanschrijving van den Raad van State, dat hij met het oog op zijn
a.s. vertrek naar Engeland zijn onvoltallige compagnieën zou
mogen completeeren, doch dit werd hem geweigerd met een
beroep op een door de Staten kort te voren genomen besluit
„nopens cassatie en reductie der militie" 3). Ook de vereischte „noodwendigheden" konden niet worden aangeschaft. Nu was
wel te Charleroi 28 September 1715 een contract *) afgesloten
tusschen J. H. Hagha, M. J. Denekamp, A. D. R. Schagen en
J. D. V. Portz mede namens de andere officieren van het regiment ter eenre, en Cornelis van der Pat, koopman en „fabriqueur" fe Rotterdam, ter andere zijde over de levering van uniformstoffen met toebehooren, doch het is onwaarschijnlijk, dat
officieren en manschappen in de uniformen, vervaardigd uit
deze grondstoffen, welke in November in het garnizoen moesten
worden afgeleverd (voorzoover althans de Hollandsche beurtschepen dit bereiken konden!), eenige weken later in Engeland
hebben dienst gedaan. Een enkel onderdeel der bestelling geeft
eenigermate een indruk van het uiterlijk dezer landsverdedigers.
Voor de manschappen van 10 compagnieën was noodig: 2500 el
„asgrauw" en evenveel „craprood Engels karsay" 5) gekrompen
tot 1 el binnen den zelfkant à 15 st., voorts 2200 el roode Engelsche baai à 8x/2 st. en evenveel „Flaams linde" (linnen) à 7 st.
')
2
)
3
)
4
)
6
)

Volgens W a g e n a a r : bij (secrete?) resolutie v a n 19 Oct. 1715.
De Staten v a n Friesland consenteerden eerst 30 Nov. 1715.
Res. Qed. St. 31 Oct. 1715.
Door Ged. St. bij resolutie v a n 30 Oct. 1715 bekrachtigd.
= Meekraprood karsaai, d. i. grof gekeperd laken.
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Een soldatenhoed kostte 32x/2 st. en een paar grijze of „craproo"
soldatenkousen 241/2 st. De tamboers droegen groen karsaai en
baai, de officieren fijn grijs en „pouson" (?) laken van resp. 5-10-,,
en 7 gld. de el en „pouson zybrugs (?) zay" x) in dezelfde kleur
alsmede zijden escharpes van 32 st.
Zooals gezegd: al dit schoons zal niet op tijd klaar geweest zijn;
Engeland drong op spoedige inscheping aan 2 ) en 11 November
besloten de Staten Generaal niet op de komst der vier Hannoversche bataillons te wachten, doch patenten te doen uitgevennaar Ostende ter inscheping aldaar volgens nader te geven orders door Lt. Gen. van der Beke, den commandant der hulptroepen. Eind November 3) heeft de overtocht plaats gehad; 6 bataillons, waaronder de Friezen, werden naar Schotland gedirigeerd,
waar reeds een onbeslist treffen tusschen de Engelsche troepen
en de rebellen had plaatsgevonden, eenige weken later gevolgd
door een nederlaag der laatsten te Preston.
Onze troepen waren inmiddels geheel in dienst van den Engelschen koning overgegaan en werden door hem betaald. Daartegenover stond, dat de Hannoversche bataillons inmiddels door
onze provinciën naar een vastgestelde repartitie moesten worden
bezoldigd. Voor Friesland bedroeg dit een profijt per maand voor
10 compagnieën van het regt. v. Rantzow (en 1 Cie der mede overgestoken Zwitsersche hulptroepen) van 7745-13-8 gld. tegenover
een maandelijksch aandeel in de Hannoversche soldij ten bedrage
van 4070-2-4 gld 4). — Op justitioneel gebied behielden onze militairen hunne zelfstandigheid, zooals uit het volgende blijkt.
De kapitein Gruys had den kap. It. Lieven doodgeschoten en
was deswege in arrest gesteld te Londen, doch met den dragonder,
die voor zijn kamer de wacht hield, gevlucht. Zij werden door
de onzen nagezet, doch tengevolge van een volksoploop tenslotte
niet door hen, maar door Engelsche constabels gegrepen en in de
gevangenis te Newgate opgesloten. Onmiddellijk werd op grond
van de overeenkomst met den koning hunne uitlevering gevraagd
doch den kapitein gaf men niet over: manslag moest in ieder
geval naar Engelsch recht worden berecht en de koning was niet
bevoegd „capitulaties" in strijd met de wet te maken, zoo kreeg
x
)
2
)
3

= saai, d. i. een licht g e k e p e r d e wollen stof.
R e s . S t . Gen. 9 N o v . 1715.
) 23 November waren de troepen nog op h e t vasteland, 13 December
reeds in Engeland (vgl. Res. St. Gen. op die d a t a ) .
4
) L a n d d a g s t u k k e n St. v. Fr. 4 Febr. 1716 N o . 4 3 .
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onze generaal ten antwoord! De wel uitgeleverde dragonder
werd vervolgens door „den krijgsraad van H.H.M.M.'s militie"
veroordeeld „met den koorde te werden gestraft, dat er de doot
na volgde", doch aangezien de scherprechter zich bij de bataillons
in Schotland bevond werd dit gewijzigd in een veroordeeling
om te worden „gearquebuseert" (gefusilleerd). Toen de koning
evenwel van dit vonnis hoorde, ontbood hij Gen. van der Beke
en vroeg pardon voor den veroordeelde wegens zijn „jonkheyt
en onnooselheyt". De generaal, niet durvende tegenspreken,
voldeed aan Z. M.'s verzoek en vroeg vervolgens aan de StatenGeneraal „dat H.H.M.M, het voors. niet qualijck gelieven te
nemen"! Waarop H.H.M.M, het voorgevallene goedkeurden „in
consideratie van het singuliere geval en van de intercessie van
Hoogstged. Syne Majesteit" x).
Inmiddels was de Pretendent zelf einde 1715 te Peterhead geland en hoewel hij, na tot het Schotsche kroningskasteel (New)
Scone bij Perth te zijn doorgedrongen, bij de nadering van den
hertog van Argyl (onder wiens troepen zich ook de Staatsche
bevonden) spoedig naar Montrose terugweek en vandaar ijlings
den steven naar Frankrijk wendde 2), was daarmede het gevaar
nog niet geweken; de onzen bleven dan ook in Schotland 3) en
Engeland overwinteren en keerden eerst den volgenden zomer
terug.
Den 12en Juni kwam bericht 4 ), dat de zes bataillons uit
Schotland naar Huil werden gedirigeerd ter inscheping en elf
dagen later beslisten de Staten Generaal over ue dislocatie der
troepen na terugkeer. Het regiment von Rantzow o. a. zou naar
Maastricht gaan. Er moest daarbij de provinciën nog eens op
het hart worden gedrukt de terugkeerende militie toch in dienst
te houden „na een soo sware expeditie" en niet verder te gaan
met afdanking in strijd met de genomen algemeene resolutien.
Toch deden zich op dit punt nog allerlei moeilijkheden voor:
zoo weigerde Friesland b.v. hardnekkig zijn Zwitsersche compagnie langer te bezoldigen. — Zeer vermoedelijk zetten de
Staatsche troepen (met den toch nog uitgeleverden kapitein
') Zie de brieven v a n den Lt. Gen. v a n der Beke aangehaald in Res. S t .
Gen. 27 Mei en 8 J u n i 1716.
-) H e t verhaal der gebeurtenissen — blijkbaar a a n Tindal ontleend — bij
W a g e n a a r a.w. fol. 62 v.v.
3
) Kolonel v o n R a n t z o w bericht 18 Maart u i t Aberdeen, d a t een zijner
vaandrigs, J a n Romar, is overleden (Res. Ged. St. 7 Apr. 1716).
4
) Res. St. Gen. 17 J u n i 1716.
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Gruys!) den 9en Juli weer voet aan wal: op dien datum ging n.1.
weer de betaling door de provinciën in x ). Het regiment von
Rantzow ging inderdaad naar Maastricht, maar het liep op zijn
laatste beenen: krachtens Statenresolutie van 31 Juli 1717 viel
het ten offer aan verdere bezuinigingsmaatregelen en werd grootendeels afgedankt 2 ),
Wat vollediger zijn wij ingelicht over de tweede expeditie.
Op het feit, dat ook hieraan Friezen hebben deelgenomen werd
onze aandacht op vrij merkwaardige, indirecte, wijze gevestigd.
Genealogische onderzoekingen naar het geslacht (Heerma) van
Voss brachten uit het provinciaal leenregister van Overijsel3) een
akte van 9 Juli 1719 aan het licht, inhoudende een beleening
met het goed Velthuys onder Baarel ten behoeve van Hendrik
van Dorth. Voor dezen trad als gemachtigde op Hendrik van
Knoppert „in gevolge procuratie voor Jan Staekebrand cap n
„lieutenant en Hendrik Diderik Voss 4) als leenmannen den 24
„May 1719 tot Lyth 5) in Schotland gepasseerd". Nu bleek, dat
behalve laatstgenoemde — van wien het bekend was — ook
van Dorth en Stakebrand dienden in het Friesche regiment,
toenmaals gecommandeerd door den kolonel Tialling Douwe van
Sixma, waarvan vervolgens gevonden werd, dat het deel uitmaakte van dit tweede Engelsche „secours".
19 Maart 1719 schreef de gezant der Republiek in Engeland,
van Borssele van der Hooge, aan den griffier Fagel 6 ), dat hij
van Lord Stanhope bevestiging had ontvangen van de geruchten, dat binnenkort een landing van Spaansche ') troepen onder
den gewezen hertog van Ormondt in Groot-Brittannië te wachten
was. Aangezien Engeland slechts een geringe legermacht hiertegenover zou kunnen stellen, had de koning zijne geallieerden,
den Keizer en de Republiek, verzocht ten spoedigste hulptroe*) Res. Ged. St. 25 Juli 1716.
2
) Men zie den brief v a n den kolonel dienaangaande in Landdagst. 24
A u g . 1717 No. 7.
3
) Rijks Arch. in Overijsel, Reg. H (1693—1722) fol. 244 v°.
4
) Broeder v a n Frederik Christiaan (van) Voss, vgl. Starnbk. v. d. F r .
Adel op H e r e m a v a n Tjum, gen. 9. Hij werd vaandrig 1707, luitenant 1710,
kapitein-luitenant 1739 in het regt. Vegilin v a n Claerbergen (later: Sixma,
d a a r n a : v a n Schwartzenbergh), huwde te Doesburg ± 1717 H e n d r i k a Vos
en overleed t e Veurne begin 1741.
6
) = Leith, haven v a n Edinburg.
6
) Met andere seçrete stukken dienaangaande (in afschrift) onder Landdagst. St. v. F r . 31'Mrt. 1719 N o . 2.

') Spanje steunde thans de plannen van den Pretendent tegen Engeland.
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pen te willen gereedmaken. Daar men echter bezwaren onzerzijds verwachtte wegens de groote afdanking van troepen der
laatste jaren, had de Engelsche gezant te 's Gravenhage, Whitworth, order gekregen slechts 5 bataillons (2000 man) aan te
vragen. Naar aanleiding van dit schrijven en de aanvrage van
Whitworth d.d. 23 Maart J ) besloten de Staten Generaal bij secrete resolutie van den volgenden dag x) tot het nemen van voorbereidende maatregelen, terwijl de Staten der provinciën zich
inmiddels zoo spoedig mogelijk over de aangelegenheid moesten
uitspreken. Een missive van den 25en van Ph. F. Vegilin van
Claerbergen, gecommitteerde van Friesland ter Staten-Generaal, lichtte Ged. St. hieromtrent in. Hij verzocht spoedig
bericht, indien er in Friesland bezwaren mochten zijn of de
Staten eerst zouden moeten worden samengeroepen en drong
aan op samenwerking met de andere provinciën „tot conservatie
„van religie en vrijheijt in het nabuyrig Rijck en tot welke de
„onse soo veel relatie hebben en genoegsaem op een gemeen
„fondament rusten." Zoo mogelijk zou worden bewerkt, dat een
regiment ter repartitie van Friesland zou meegaan, „'t geen des„selfs finantien voor eenigen tijt weder sou kunnen soulageeren"
en daartoe zou dan in de eerste plaats het regiment Sixma in
aanmerking komen, dat te Zutphen en dus niet te ver uit de
buurt lag. — Wellicht gold hiervoor tevens als argument, dat in
April 1719 ook dit regiment van nieuwe uniformen was voorzien
ingevolge contract met den lakenkoopman Anne Hobbes de
Boer, burgemeester te Workum, van 2 September 1718 2). Deze
moest per compagnie leveren 480 el blauw en 24 el geel karsaai,
240 el geel baai, 340 el Osnabrugsch linnen en 8 el sergeantslaken
en voor de officieren blauw laken en saai.
Ged. St. antwoordden den 27en Maart 3 ), dat zij tegen den
31en een extraordinaris Landdag hadden uitgeschreven, doch
authoriseerden, zoo er geen uitstel mogelijk was, de gecommitteerden bij voorbaat vóór te stemmen, overtuigd als zij waren,
dat de Staten geen bezwaar zouden maken 4). Ook de andere
provinciën stemden blijkbaar met de plannen in en zoo konden
de Staten-Generaal drie dagen later een definitieve beslissing
l
) Met andere secrete stukken dienaangaande (in afschrift) onder Landdagst. St. v. Fr. 31 Mrt. 1719 No. 2.
") Door Oed. S t . bekrachtigd bij resolutie v a n 3 N o v . 1718.
3
) Missiveboek v a n Ged. St. in d a t o .
4
) Bij resolutie van 31 Maart bekrachtigden zij dan ook de beslissing van
Ged. St.
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nemen. Aangewezen werden voor de expeditie het Zwitsersche
hulpregiment von Sturler, het Friesche regiment van Sixma en
de regimenten van Huffel en Taets van Amerongen, die resp.
ter repartitie van Holland en van Utrecht stonden. Als commandant dezer troepen werd aangewezen de Gen. Maj. van Keppelx)
met onder zich de brigadier van Weideren en als major de brigade
de kap. It. Alberti. De regimenten zouden voorloopig op Breda
gedirigeerd worden om van daaruit te Willemstad te worden ingescheept. Verpleging en betaling door Engeland werden op
denzelfden voet geregeld als in 1715 en de uitgewonnen soldij zou
de betrokken provinciën in mindering strekken van hunne quota
tot betaling van generaliteitsinteressen 2).
Dat er eenerzijds wel animo was om aan de veldtocht in Engeland deel te nemen, blijkt uit het feit, dat de gepensioneerde
cavalerieluitenant Adriaen Couttis verlof kreeg als voluntair
mee te gaan 3), terwijl nog na de overtocht den vaandrig Willem
Smendt 4 ) van het regt. van Nassau-Dillenburg werd toegestaan
naar Engeland over te steken. Hiertegenover staat echter, dat
verschillende oude, „zwakke" en „verminkte" soldaten door
jongere werden vervangen 5), terwijl ook de luitenant Jacques
Wigman van Keppel door zijn „hogen ouderdom en swakheit"
niet in staat was zijn compagnie te volgen en met behoud van
tractement thuis bleef6).
Aan de expeditie nam, zooals wij zagen, ook deel het Utrechtsche regiment Taets van Amerongen. Dit werd versterkt met de
compagnie Buddingbroke uit het regiment de Jonckheere 7 ).
Een vaandrig nu dezer compagnie, Roelans genaamd, maakte
van dag tot dag korte aanteekeningen van hetgeen voorviel en
x
) J o h a n Rabo v a n Keppel, heer v a n Peckedam, Old-Oolde, Woolbeke en
Altfort (1672—1733), broeder v a n den vriend v a n stadhouder-koning Willem
I I I : Arnold Joost v a n Keppel, later graaf Albemarie (1670—1718).
2
) Res. St. Gen. 30 Mrt 1719 en brief v a n den R a a d v a n S t a t e aan de S t .
v. F r . in Landdagst. 19 Mei 1719 No. 6.
3
) Res. Qed. St. 1 Apr. 1719.
4
) Res. a.v. 26 Apr. 1719. — W. Smendt, geb. 1690 te Polstercamp bij Osnabrück, was in 1714 in Friesland gekomen als dienaar van Allard van
Burum, grietman van Doniawerstal, en op diens voordracht één dag vóór
deze resolutie aangesteld als vaandrig. In 1722 kreeg hij op verzoek ontslag als zoodanig en bleef ook verder in Friesland gevestigd, waar hij een
vrij uitgebreid geslacht stichtte.
5
) vgl. Res. Oed. St. 20 Mei 1719 en 30 Apr. 1720.
6
) Zie den brief v a n Ged. St. a a n kolonel Sixma d.d. 25 Mei 1719 in h e t
missiveboek v a n d a t college.
') Res. St. Gen. 5 Apr. 1719.
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aan zijn journaal, dat in afschrift op het Krijgsgeschiedkundig
Archief van den Generalen Staf te 's Gravenhage berust *), kon,
(hoewel het helaas slechts melding maakt van de lotgevallen
van het Utrechtsche regiment), — met welwillende toestemming
van den heer Kolonel-Directeur van dat Archief — menige bijzonderheid worden ontleend.
Terwijl nu Staten-Generaal en Raad van State de eerste weken
der maand April naar aanleiding van de Res. St. Gen. van 30
Maart een verwoed schriftelijk debat voerden over hunne respectieve bevoegdheden in militaire aangelegenheden 2) ging het
regiment Sixma omstreeks den lOen 3) per schip van Zutphen
naar Breda. Onderweg' kreeg het echter evenals de andere tegenpatent om rechtstreeks naar Willemstad te gaan, dit in verband
met aandrang tot spoed uit Engeland 4). Toen de vaandrig Roelans den Hen April met zijn regiment ter bestemming aankwam,
waren de overige troepen er nog niet, doch den 19en werden zij
te Willemstad door den Engelschen kolonel Husck geïnspecteerd,
waarna officieren en manschappen den eed van trouw aan den
koning aflegden en in diens dienst overgingen. Den volgenden
morgen zeilde de transportvloot naar Hellevoetsluis en ging aldaar voor anker om in den nacht van 22 op 23 April in zee te
steken met victualie voor 12 dagen aan boord: niet ten onrechte
zooals blijken zal! — Intusschen was op verzoek uit Engeland
n.1. besloten 5), dat de drie nationale „bataillons" naar Edinburg
zouden worden overgebracht, terwijl de Zwitsers te Londen
zouden debarqueeren. De rebellen waren middelerwijl reeds in
Schotland geland d. w. z. hun vloot was door een storm geteisterd
en slechts twee fregatten hadden met moeite het eiland Lewis (een
der Hebriden) kunnen bereiken en vervolgens bij Kintail troepen
aan land gezet. —• Den 24en kreeg onze vloot de Engelsche kust
in 't zicht en passeerde „Hesburgh" ( = Happisburgh in Norfolk?), waarna den volgenden avond een zware storm opstak, die
eenige dagen aanhield en de geheele vloot uiteensloeg, terwijl de
opvarenden met hevige zeeziekte te kampen hadden. Roelans'
schip b.v. vervolgde alleen zijn reis, liep den 28en te Tynemouth
0 Tijdperk V I (1713—1741) N ° . 115.
2
) Men vergelijke de R e s . St. Gen. v a n 1 t o t 24 April 1719.
3
) 6 April was vaandrig van Dorth nog te Zwolle aanwezig, blijkens het
Overijselsch leenregister bovenvermeld.
*)6 Res. St. Gen. 3 Apr. en 8 Apr. 1719.
) Res. a.v. 14 Apr. 1719.
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binnen en bereikte van daaruit eerst den 30en de Firth of Forth
voor Edinburg; 1 Mei liep men des morgens te Leith binnen.
Intusschen had de gezant Whitworth reeds twee dagen tevoren
den dank van Z. M. aan de Staten Generaal overgebracht voor de
snelle overzending der vijf bataillons en daarbij tevens medegedeeld, dat de Spaansche plannen mislukt waren en het gevaar
geweken; het aanvullingscontingent recruten behoefde dus niet
na te komen.
De vier compagnieën, waarmede vaandrig Roelans Edinburg
bereikt had, werden naar den noordelijken oever van de rivier
getransporteerd, waar de rest van het Utrechtsche regiment
zich veertien dagen later te Perth bij hen voegde. Kort daarop
werden van dit regiment vier compagnieën (die van maj. J. F.
Croyes en van de kapiteins G. Wynants van Resandt, V. F. van
Wittersheim en C. L. du Bois de Chailloux) noordwaarts naar het
eigenlijke operatieterrein gedirigeerd, terwijl de rest in de nabijheid van Perth en Dundee bleef. Met het Friesche regiment zal
het wel ongeveer op dezelfde wijze verloopen zijn: ook hiervan
zullen eenige compagnieën aan den tocht naar het noorden hebben deelgenomen; wij weten slechts (z. bov.), dat 24 Mei in ieder
geval die waarin vaandrig van Dorth, kap. It. Stakebrandt en
luitenant Voss dienden (resp. die van den kap. S. D. van Loo,
van den kolonel Sixma zelf en van den kap. E. van Dambitz) te
Leith lagen. Roelans, die met een klein detachement van Perth
uit naar Aberdeen werd gezonden om soldij voor de vier compagnieën in het noorden over te brengen, vernam den 23en Juni
bij aankomst aldaar, dat de Staatsche troepen de rebellen in het
gebergte boven Inverness hadden geslagen x). Den 15en Augustus
voegden de „vechf'-compagnieën zich te „Cannegat" 2) weer bij
hun regiment: de veldtocht was hiermede beëindigd. Een week
later werd het regiment Taets van Amerongen (met de overige
hulptroepen?) te Leith geïnspecteerd door de generaals Carpenter en van Keppel en trok vervolgens zuidwaarts naar Jedburgh
en Hawick (grsch. Roxburgh), waar het de volgende drie maanden ingekwartierd bleef.
Geen wonder, dat het verblijf buitenslands den onzen lang
begon te vallen en dat in 't bijzonder de officieren verlangden
*) Vgl. Wagenaar a.w. fol. 204, die mededeelt, dat de generaal Wightman midden Juni van Inverness oprukte en den vijand versloeg in de engten van „Glenshill en Strachell", waarbij de onzen „merkelijken" dienst
deden.
2
) = Canongate, toen voorstad, thans stadsdeel van Edinburg.
6
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eens met verlof naar het vaderland te gaan. Generaal van Keppel
schreef hierover aan de Staten Generaal x ): niet wetende of de
troepen wel in Engeland zouden overwinteren had hij op talrijke
aanvragen tot dusverre afwijzend beschikt, waarmee men in den
Haag accoord ging. Terzelfdertijd bleek echter, dat de Engelsche
regeering niet op een volledige overwintering rekende. Van den
gezant van Borssele, van generaal van Keppel en van den Engelschen gezant Cadogan kwam vrijwel gelijktijdig bericht 2 ), dat
de hulptroepen vrij spoedig zouden terugkeeren: patenten naar
Harwich waren reeds afgegeven en het wachten was alleen op
de transportschepen, die uit Vigos moesten terugkeeren. Wel
drongen de Staten-Generaal nog aan op uitstel van den overtochttot Maart in verband met het ongunstige seizoen en het gevaar
voor stormen en dichtvriezen der havens 8), doch zoolang zou
het toch niet duren. 18 November begon het Utrechtsche regiment dan ook reeds den afmarsch uit Schotland in Zuidelijke
richting, zij 't ook in niet zeer snel tempo. Via Carlisle, Lancaster,
Manchester, Leicester en Colchester ging het op Harwich af,
waar men 17 Januari 1720 eerst aankwam en nog denzelfden dag
scheep ging. Ook de andere regimenten zullen ongeveer gelijktijdig daar zijn aangekomen. Een der Friesche officieren echter
zou het vaderland niet terugzien: de vaandrig Joannes Wiersma
overleed acht dagen voor de inscheping *). In den morgen van
den 19en Januari kwam de vloot voor Willemstad aan, alwaar
dienzelfden dag de troepen aan land gingen volgens de beslissing
der Staten Generaal5), om verder te voet of per schip de hun
aangewezen garnizoenen te bereiken. Het regiment Sixma vertrok naar Doornik. Inmiddels had een missive van den Engelschen koning Z. M.'s warmen dank overgebracht voor de overzending der hulptroepen „die zich wel van haar devoir hebben
gequeten" 6).
Én zoo was spoedig alles weer tot den normalen staat van zaken
teruggekeerd, met uitzondering van den vaandrig Smendt; deze
buitte zijn Engelsche detacheering wat erg uit: bij resolutie van
22 Mei 1720 moesten Ged. St. hem gelasten zich binnen zes weken bij zijn compagnie te vervoegen ter waarneming van 's lands
dienst!
s
)
2
)
3
)
4
)
E
)
6

Res. St. Oen. 13 Nov. 1719.
Res. a.v. 27 Nov., 2 Dec. en 4 Dec. 1719.
Res. a. v. 12 Dec. 1719.
Res. Ged. St. 15 Febr. 1720.
Res. St. Gen. 4 Jan. 1720.
) Res. a.v. 17 Jan. 1720.
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Over een gildebrief van de stad Bolsward voor de
medicijnmeesters, chirurgijns en apothekers
uit het jaar 1662, met twee supplementen
van 1665 en 1675
door Dr. F. W. T. HUNGER
te Amsterdam.
In het begin der 16de eeuw werd allerwegen bitter geklaagd
over de steeds toenemende kwakzalverij, zoowel ten aanzien
van de onrechtmatige uitoefening van het medicijns- en chirurgijnsambt, als over de ernstige misbruiken bij de bereiding der
artsenijmiddelen.
Deze plaag had langzamerhand zoo'n uitbreiding gekregen, dat
ten slotte keizer Karel V den 8sten October 1540 een „plaecaert
op 't stuck der medecyne" liet uitvaardigen x), dat voor alle
provinciën der Nederlanden van kracht was. De instructie om de
overtredingen te straffen bleef echter achterwege, zoodat de toestand er niets door verbeterde.
In de Noordelijke Nederlanden schroomde men niet om krachtig tegen zulke onbevoegden op te treden en welke straffen hun
werden toebedeeld, mag o.a. blijken uit de oude crimineele registers van de stad Veere, waar in 1544 het volgende vonnis werd
voltrokken 2).
„Om dieswille dat Aelbert Henriden van Dockum, metselaer, hem verv o r d e r t heeft zich hier binnen der stad van der Vere uyt te gheven voor
„een medicyn, cyrurgyn, polstaster, seggende en maekende den simpele lie„den wys in de zwarte schoole school gegaen te hebben daer de Duvel zyn
„meester was, hem vermetende den simpelen lieden te seggen wat henlieden
„noch in toecomende tyden zal geschien, ook hem vervorderende wateren
„te besien en dranken te maeken, niettegenstaende dat hy naderhand zelve
„geconfesseerd heeft in gheen conste van medicyn of cyrurgyn geleerd of
„gepractiseerd te zyn, ende heeft zulcx met abuys, met loogenen en cluften,
„de schamele simpele lieden heurlieder geit gecregen; zoe is dat dezelve
„Aelbert by aenlegge en conclusie van Mynheer den Baillin by Vonnisse
„van B.B. en S.S. gecondempeerd es, gestelt te worden hier openbaerlyck
') De inhoud van dit plakkaat is o. a. te vinden in de Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde, jaarg. IX, p. 34—36.
2
) W. Stoeder, Geschiedenis der Pharmacie in Nederland, p. 29 (1891).
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„op een schavot een half uur Ianck, behangen met urinablen en urinaalcor„ven, ende wachte hem van gelyke meer te doen op zwaerder correctie, ende
„wordt voorts scherpelick verboden een ygelyke, dat zy hem wachte tot
„zulke wychelaers of waerseggers te gaen en hemlieder geloove daerin te
„stellen op gelycke correctie." Actum 22 January 1544.

De verdachte kooplieden in allerlei geneesmiddelen werden
zooveel mogelijk uit de steden geweerd, zooals bijvoorbeeld blijkt
uit het raadsbesluit te Utrecht van 9 April 1548, dat als volgt
luidt 1 ):
„Die Rayt op huyden vergadert wesende ende verhoirt hebbende 't ver„sueck van wegen sekere triaculiers gedaen, begerende bynnen deser stadt
„te comen omme hoir oly, wormcruyt ende andere goet openbaer opter
„mercten te vercoepen etc. Aenmerckende 't grote bedroch ende boeverye
„die int vercopen vande selve oly, wormcruyt ende andere goet bevonden
„zyn, ende die selve duer huer menginge verargert werdt, heeft dairop overkomen ende overdragen dat men voirtaen nyemants bynnen deser stadt
„zal laten staen, omme hoir oly, wormcruyt ende anders te vercoepen open„baer opter mercten opt verbueren van de zelve goeden ende dairenboven
„arbitralick gecorrigeert te werden."

In 1550 werd voor het eerst te Amsterdam van overheidswege
een wettelijke regeling gemaakt, ter voorziening in den weinig
geordenden en gebrekkigen toestand der genees- en artsenijbereidkunst, die destijds daar heerschte. Deze keur „gecundicht 26
April 1550" verscheen onder den titel: „Ordonnantie roerende de
Medicynen en de Apothecars" a ); de chirurgijns of heelmeesters
bleven alsnog buiten deze beschikking. Vijf jaren later, op 15
Januari 1555, werd ter zelfder stede door de Heeren van den
Gerechte nog een speciale ordonnantie „Tegen de handkijkers en
waarzeggers" uitgevaardigd 3).
Langzamerhand volgden meerdere steden het voorbeeld van
Amsterdam. Dit werd na den komst van den hertog van Alva in
1567 nog des te noodzakelijker, doordat toen allerlei avonturiers
uit Brabant en Vlaanderen ook de wijk namen, om in de Noordelijke Nederlanden hun kwakzalvers praktijken uit te oefenen.
Door de stad Brielle werd den 15den September 1579 het eerste
privilege verleend, waarbij aan de medicijnmeesters, chirurgijns
en apothekers aldaar vergund werd, tezamen een gilde te vormen,
om zoodoende beter op de onbevoegden te kunnen toezien 4).
Waarschijnlijk is Bolsward een der eerste gemeenten in Fries!)
2
)
3
)
4
)

Zie Bijdragen tot de geschiedenis
Stoeder, 1. c. p . 3 0 — 3 5 .
Ibidem, p . 36.
Ibidem, p . 44.

der geneeskunde,
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land geweest, die in 1613 een soortgelijk privilege voor deze drie
„scientien ende consten" heeft uitgevaardigd. De tekst van bedoelde gildebrief schijnt helaas verloren te zijn gegaan, want op
mijn navraag was dit stuk niet meer in het archief te Bolsward
terug te vinden.
Dit octrooi moet bijkans een halve eeuw aldaar onveranderd
hebben dienst gedaan, waarna de gildebroeders in 1662 aan Burgemeesters, Schepenen en Raden der stad Bolsward „gantsch
„ootmoedelyck versocht hebben, dat ons wilde gelieven om preg„nante redenen by hun gemoveert, 't voorsz. oud gildebrief te
„renoveren".
Aan dit verzoek is toen door het stadsbestuur den 29sten September 1662 voldaan en deze tweede gildebrief is gelukkig nog
in originali voorhanden gebleven *). Ongeveer drie jaren later
— den 6den Juni 1665 — is op dit octrooi een eerste supplement
gemaakt en wederom tien jaren later — den 21 sten October 1675
— nogmaals een tweede supplement.
Wegens de belangrijkheid van den inhoud dezer stukken voor
de geschiedenis der medicijnen en pharmacie heb ik gemeend ze
hier in extenso te moeten geven.
Vooraf nog een paar woorden over het handschrift zelve.
Dit bestaat uit twintig ongenummerde en niet gesigneerde folio's
van deugdelijk perkament. Zoowel voor het begin als na het
einde van het manuskript, zijn telkens twee papieren schutbladen
bijgebonden. Het gansche document is 19 cm. breed en 25.8 cm.
lang en is in een bruinen, geheel leeren band gebonden, waarop
buiten aan de voor- en achterzijde het stadswapen van Bolsward
is ingedrukt.
De tekst van dezen gildebrief (1662) is enkel met zwarte inkt
buitengewoon fraai geschreven en verlucht met sierlijke initialen
of geheele eerste regels. Als proeve, hoe schoon dit handschrift
werd vervaardigd, is de recto en verso zijde van het eerste folio
in iets verkleind formaat, hier in photographische reproductie
aan toegevoegd. Het schrift der beide supplementen is niet
fraai uitgevoerd.
x
) Dit handschrift is mij voor het eerst onder de oogen gekomen, toen wij
op de autotocht ter eere van het 100-jarig bestaan van het Friesch Genootschap (1927) ook de stad Bolsward bezochten. Bij die gelegenheid was op
het raadhuis daar ter stede een kleine tentoonstelling georganiseerd van
historische archivalia, waaronder ook deze gildebrief. Dank zij de hulpvaardigheid van Burgemeester Praamsma, die het handschrift voor korten
tijd aan het Oud-Archief te Amsterdam heeft willen afstaan, ben ik in staat
geweest dit stuk te kunnen bewerken.
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De tekst is door mij ongewijzigd weergegeven, alleen heb ik in
mijn transcriptie het overdreven gebruik van hoofdletters aanmerkelijk verminderd, wegens de hinderlijke stoornis daarvan
bij het lezen. Interessant zijn de vele namen van gildebroeders,
zoowel medicijnmeesters, als chirurgijns en apothekers, die hier
genoemd wordenx).
Thans volgt dus eerst de gildebrief en daarna de supplementen.
Burgemeesteren, Schepenen ende Raden der stadt Bolswart:
doen kondt ende certificeren midts deesen, dat ons seer gedienstelyck te kennen hebben gegeven de Ordinarius Medicus, Chirurgins ende Apothequers deser steede, hoe voormaelsonsepraedecesseurs den Medecyns, Chirurgyns ende Apothequers, deser
steede, hadden gegunt seker octroy ende gildebrieff van haer
luyder kunst ende handtwerck zijnde van dato den XXIII Octobris a° een duysent ses hondert en darthien gelijck d'selve zijn
gefundeert op seer goede ende politique redenen, als dat de stadt
daer deur versien mocht werden met goede ende experte Chirurgyns ende Apothequers, dat oock daerdeur ut deeser stadt souden gekeert werden alle vreemde quacksalvers, landtloopers ende
andere bedreygers, die onse burgery met wateren, salven ende andere compositien op geen natuyrlycke redenen gefondeert sijnde
bedriegen, haer gesontheyt krencken, derhalve noodtwendich is
om daerinne voor te sien. Naedien dat andere ambachten, als
timmerluyden, silversmeden, schoenmakers etc. seeckere gilden
ende broederschappen gegunt werden om de stadt met goede
handtwercken tot dienst vande burgerye te versien, behoorde wel
met groote redenen daertoe getracht t'werden, dat de stadt
versien werde met goede Chirurgyns ende Apothequers op welckers konst ende ervarentheyt (naast Godt) wy ende onse goede
burgerye haer gesontheyt mochten vertrouwen, alsoo het geen
geringe ofte gemeene saecke is daer sy luyden mede handelen
gelijck oft men een stuck hout ofte silver komt te bederwen (dat
door tijtlyck gewin, weder kan gerepareert werden). Maar wanneer men het menschelycke lichaam (welcke het duyrste subjectum is datter op aarden gevonden mach werden) eens komt te bederven ofte teniette te brengen, niet weder gerepareert kan
werden, d'wijle door sulcx veele haare gesontheyt, ja eyndtlyck
*) Op dezen gildebrief is reeds vroeger de aandacht gevestigd, nl. in het
Pharmaceutisch Weekblad, 62ste jaargang, blz. 694 (1925).
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't leeven door 't misbruicken der medecynen komen te verliesen.
Daeromme sy gantsch ootmoedelyck versocht hebben, dat ons
wilde gelieven om pregnante redenen by hun gemoveert, 't voorsz.
oud gildebrief te renoveren, is tot dien eynde commissaris geordonneert, omme met advijs als voren, ende soo veele nodich,
't olde gildbrieff te renoveren, ende daerbij te doen alle sodanige
nieuwe articulen als dienstich ende nodich sullen zijn. Van welcken
commissaris 't rappoort gehoort hebbende, hebben naer behoorlycke consideratie, d'voorsz. Medicyns, Chirurgyns ende Apothequers midts desen geoctrojeert ende gegunt een gild ende broederschap van haarluyder kunst ende handtwerck, op conditien
ende articulen hiernaer volgende.
In den eersten soo sal geen medicus Doctor, ofte Licentiaet
in de Medecynen binnen dese stadt Bolswardt vermogen come
woonen, ende praxin medicam exercere (by soo verre hy mede een
gildebroeder ofte subject van het gildt begeert te sijn) voor en
aleer hy voorschr. aen de gildemeesters sijn bulla ofte dyploma
sal hebben verthoont ende de gerechticheyt van het voorschreven gildt (sijnde ses ende dartich caroli guldens, tot het proffijt
vant gildt, ende noch ses gelijcke guldens ten behoeve van de
arme weesen) sal hebben betaelt, ende by d'E. H. Magistraat voor
een goedt borger is aangenomen.
2.

Dat niemant sal vermeughen de cunste van de Pharmacia
ofte Chirurgia alhier te exerceren, ofte stock uyt te steecken, winckel op te setten, noch ydts te doen dat d'cunst is aangaande,
voor en alleer sy van de E. Magistraat voor goede borgers, ende
van de Olderman ende gildemeesters voor goede gildebroeders
sullen zijn aengenomen, by poene van thien caroli guldens, telckens te verbeuren: d'eene helfte ten proffijtte van de E. Magistraat, ende d'ander helft tot proffijt vant voorschreven gildt.
3.

Imandt begerende sijn proeff te doen: sal gehouden zijn de
Olderman, beyde gildemeesters, ende de stadts Ordinarius Medicus (door de gildebode) t'samen te ontbieden, ende aldaer ter
plaetse sijn begeerte voor te stellen, leerbrieff te verthoonen,
ende om alsdan in de const ten deele getenteert ende ondervraecht te worden, ende sulx alles sal geschieden tot des probants
eyghen costen, doch sal niet hoogher als tot twaleff caroli guldens
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geholden wesen te betalen, ende alsdan sal mede aen de probant
(door de gildemeester) het gildebrieff te vooren gelesen worden,
opdat hy naemaels van geen ignorantie ofte onwetenheyt heeft te
praetenderen.
4.
Imants de cunst van de Chirurgia deser steede willende exerceren, sal geholden wesen een behoorlycke proeff te doen, in het
bywesen van den Olderman, beyde gildemeesters ende d'stadts
Ordinarius Medicus, sijnde een subject vant gildt, ende byaldien
den probant andere doctoren begeert (midts oock een subject
van 't gildt) by sijn examen, sulx sal hem werden toegelaten,
doch tot des probants eygen costen. Ende oock hier beneffens
sal den gildemeester de previlegie hebben om eerst te examineeren.
5.
De proeff dan van een Chirurgus sal bestaen in het opmaken
van twe lancetten uytten ruwen, om aldaer mede te doen twe
latingen tot contentement van de proeffmeesters, welcke lancetten dan sullen comen tot proffijt van den probant selver, doch
sullen de Olderman en beyde gildemeesters elcx daervoor genieten de somma van drie caroli guldens. Oock sal den probant
de selve lancetten moeten maken ten huyse van de gildemeesters,
midts daervoor de geledene moeyte betalende de somma van
vyff caroli guldens, ten anderen sal de proeff van een Chirurgyn
oock bestaan in een behoorlycke examen, sijn const betreffende,
soowel theorice als practice tot contentement van de proeffmeesters.
6.
Imant de const van de Pharmacia alhier willende oeffenen,
sal geholden sijn een behoorlycke proeff te doen, wekkers proeff
dan sal bestaan in componeren van drie compositien, dewelcke
sullen staen tot dispositie van de gildemeesters uyt het Dispensatorio Amstelredamensi genomen, welcke composita sullen comen ten profijtte van de probant selfe, midts daervoor betalende
aen de Olderman en beyde gildemeesters elcx drie caroli guldens,
die voorsz. compositien sullen oock gemaeckt ende bereyt worden
ten huyse van de gildemeesters voor wekkers geledene moeyte
genietende vyff gelijcke guldens als boven verhaelt. Ten tweeden
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sal den Apothequer oock geholden sijn een behoorlycke ordonnantie van den doctor voorgeschreven in sijn casu te connen leesen,
ende expliceren, alsmede de generale quaestien sijn const betreffende, behoorlyck te solveren ende bequaem te beantwoorden.
7.

Soo sal een probant, als hy sal werden toegelaten sijn proeff te
doen, de costen daerover te geschieden sullen koomen tot des
probants eygen laste. Den probant nu toegelaten sijnde, ende
voor Meester aengenomen, sal alsdan voor 't gildts gerechticheyt
aenstonts moeten betalen de somma van twintich caroli guldens,
alsmede het gehele gildt met de vrouwen, met een eerlycke maaltijt cum annexis te tracteren, ende daerenboven noch aen het
weeshuys betalen de somma van twaleff caroli guldens, doch een
gildebroeders soon, zal voor gildts gerechticheyt niet anders betalen, als acht caroli guldens s o n d e r m e e r . Ende alle burgers kinderen sullen geholden sijn aen 't weeshuys te contribueren vyff caroli guldens, ende daerenboven voor gildts gerechticheyt
thien gelijcke guldens, doch sijn proeff niet wel, ende naer de
kunst gedaen hebbende, soo dat hy niet en wert toegelaten, sall
den probant sijn vorige proeff niet mogen hervatten voor de
tijdt van twee jaaren van die dach aff, dat hy sijn proeff eerst
solde hebben gedaen.

Een gildebroeder met sijn woninghe uytter stadt vertreckende,
ende daer binnen 1 jaer ende dach wederom incomende, midts in
die tijt ordinarie gildts lasten gedraghen hebbende, sal vermeughen sijn vorighe cunst te exerceren, midts aan 't gildt betalende
de somma van drie caroli guldens: maer langer als een jaar en ses
weken daeruyt geweest sijnde, sal altoos vermeughen sijn vorighe
cunst wederom te exerceren, ende niet geholden wesen een proeff
wederom opnieuw te doen, maer alleen daervoor betalen de
somma van dartich caroli guldens ten profijtte van het gildt,
ende daerby noch twaleff gelijcke guldens voor d'arme weesen,
voorts de E. H. Magistraat haar salvorecht behoudende.
9.

Voorts sal een yegelyck gildebroeder gehouden wesen alle
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vierendeels jaers te contribueren aen het gildt de somma van
ses stuyvers ende dat door de gildeboode telckens op te halen,
ende aen de gildemeesters te behandighen.
10.
Soo sal een yegelyck Chirurgus ofte Pharmacopaeus geen leerknecht vermeughen aen te nemen ofte d'knecht sal spatelgelt
moeten betalen aen het gildt, in het eerste jaar een ducaton, doch
een borgers soone sijnde, zal met een rycxdaelder vry sijn: oock
sal geen gildebroeder een leerknecht alrede by een ander meester
alhier dienende, vermeugen aen te nemen, geduyrende sijn leerjaren, tenzy de eerste meester daerin consentere by poene telckens te verbeuren twaleff caroli guldens, d'eene helfte tot proffijt van 't voorschreven gildt, ende d'ander helft ten behoeve
van de arme weesen. De leerjaren dan, sullen zijn op het alderminste twee volkoomen jaaren, en niet minder, maer wel meerder.
11.
Sal oock geen quacksalver, lantlooper enz. vermeugen op de
marckten voor te staen (uytgesondert de twee vrye jaermerckten) om haar salven, oliën ofte andere medicamenten te vercoopen, ende de practijcqen van de Medecynen te oeffenen sonder
expresse consent van de voorschreven gildemeesters, telckens
daar aff dagelycks te betalen twaleff stuyvers: exempt oculisten,
steen- en breucksnijders sullen daar aff vry zijn, voor soo veel
haer operatie aengaet en wijders niet. Als oock alle oude wijven
en bymeesters, die onder het gildt niet behooren, sullen gantschelyck niet toegelaten worden, opnieuw te beginnen: doch
die alreede met het gildt veraccordeert sijn, sullen voor die bedongen somma ende conditie getolloreert worden met approbatie
van de Olderman en beyde gildemeesters, oock sal van nu voortaen
geen goedt-vrouwen opnieuw toegelaten worden hier ter plaetse
haer handtwerck ofte konst oeffenen, off sullen als voren in detegenwoordicheyt van des gildts Olderman, ofte de E. Magistraat, van de stadts Medico ende Chirurgo die als dan gildemeester is, op haer cunst werden geexamineert.
12.
Sullen alle gildebroeders ende gildesusters geholden sijn met
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een overledene gildebroeder off gildesuster ter begraeffenisse te
gaen, midts gesondt ende binnen stadt sijnde by poene telckens
te verbeuren de somma van ses stuyvers yder persoon, doch van
een kindt maer vier stuyvers.
13.
Soo sal die jonghste gildebroeder (te weeten die laest sijn proeff
gedaen heeft) geholden sijn gildeboode te weesen, ende alle behoorlycke gildediensten van bootschappen (door last van den
Olderman ende gildemeesters) te doen, en sulx gewillich nae
te coomen: als namentlyck bidden van dooden, geit op te
halen, etc.
14.
Sal een yegelyck gildebroeder geholden sijn hem altijt onder
de meeste stemmen te begeven, ende te gehoorsamen in alle
voorvallende gildesaecken, sonder eenich tegenspreecken, pluraliteyt van stemmen sich te onderwerpen.
15.
Het geheele gildt in de kerck ofte yvers anders uyt last van
den Olderman en gildemeesters (door de gildeboode) bijeen
geroepen, soo zal een yegelyck gildebroeder geholden sijn aldaer ter gesette tijt te verschijnen, anders te verbeuren tot
proffijt van 't gilt de somma van ses stuyvers: doch inpotent
ofte buyten de stadt sijnde sullen daaraff werden verschoont,
welcke breucken door de gildeboode terstont sullen werden
opgehaelt, ende aan de gildemeesters behandicht, oock sal
niemandt vermeugen wegh te gaen voor en aleer dat alles gedaen is, by verbeurte van ses stuyvers.
16.

Sal geen Chirurgus vermeugen op een sondagh ymant het
hayr off baard aff te scheeren, telckens daer in contrarie bevonden sijnde, sal gestraft worden door de boete van ses caroli guldens tot proffijt van 't voorschreven gildt, om sulcx beter t'observeren sal een yder gildebroeder vrystaen daer opsicht van te
neemen, ende sulcx de gildemeesters aen te dienen.
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17.
Imant in een vechtspel ofte door boosaerdicheyt van een ander
gewont, ofte gequetst sijnde, soo sal geen Chirurgus deselve voor
de tweede mael vermoogen te verbinden, voor en alleer d'voorsz.
Chirurgus sulcx aen de E. Magistraat ofte Praeces sal hebben bekent gemaackt, sulcx niet naar comende, sal gestraft worden,
ende verbeuren de somma van ses caroli guldens ten proffijtte
van de E. heeren Magistraat.
18.

Soo wanneer ymant van de gildebroeders ofte gildesusters in
het teeren van de maeltijden, ofte andere byeenkomsten sich te
buyten gaet in vloecken, sweeren, kijven, ofte andersints (uyt
boosheyt) sal telckens verbeuren een halve rycxdaelder, tot
proffijt vant gildt, voorts d'E. H. Magistraat haar salvorecht
beholdende.
19.
Sal oock de gewoonte by ons praedecesseurs offte fondateurs
van dit ons tegenwoordich gildt ingestelt ende tot nochtoe oock
geobserveert, strictelyck werden onderholden, ende naer gekomen,
om alle jaaren voor ofte naer St. Nicolaes de twee gildemeysters
een uyt de Chirurgyns ende een uyt de Apoteequers te veranderen, ende alsdan twee nieuwe, door de meeste stemmen uyt
de gemeene ende tegenwoordighe gildebroeders naer older gewoonte in de kerk te verkiesen voor een jaar.
Welcke stemmen alsdan door de Olderman, ende affgaende
gildemeesters sullen werden opgenomen, ende voor goedt gekent. Soo wie dan gilderneester gekosen wort, sal sulcx geholden
zijn gewillich aen te neemen, by weygeringe van dien, sal voor
't gildt moeten betalen een gout gulden.
20.

De olde gildemeysters sullen alsdan oock by stemmen omvragen oft men oock teeren sal oft niet, doch die niet en begeert te
teeren, sal met acht stuyvers te betalen aen 't gildt, vry zijn.
Ende soo daer quaestien ende geschillen sijn, die het gildt betreffen, dieselve sullen oock door de meeste stemmen werden
weghgenomen: opdat alles in een zeer goede ordre ende geschickt-
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heyt mach toegaen, ende geschieden. De olde offte affgaende
gildemeesters sullen geholden weesen rekenschap te doen van
haer verleeden jarige regeringe, ontfangs ende uytgaaff aen de
nieuw gekorene gildemeesters aenstonts naer St. Nicolaes in het
byweesen van de Olderman, op welcke rekeninghe deselve tot
des gildts costen sullen vermeughen te verteeren, vier caroli
guldens, ende niet meer.
21.
Een weduw van een overleeden gildebroeder sal vermeughen
haer vorige cunst en winckel op te holden door een goedt meestersknecht, welcke knecht sal behoorlyck werden geexamineert
van sijn cunst, sonder composita te maken, ofte lancetten te
slijppen tot last van de weduw, sulcx naer behooren gedaen hebbende, sal daarvoor (te weeten de weduw) voor gildts gerechticheyt moeten betaalen de somma van thien caroli guldens,
des van de vorige costen in dit gildebrieff gespecificeert, sal dicto
probant vry sijn: doch denselven probant voor sich selven naderhandt willende meester weesen, sal geholden zijn de proeff
(volgens voorgaende articulen in desen gildebrief gementioneert
sijnde) volkomen te doen.
22.

Alle die toekomende gildebroeders sullen geholden sijn. dit tegenwoordich gildebrieff neffens ons te verteeckenen.
Welcke voorsz. articulen by ons wel neerstelyck doorgesien
ende gevisiteert sijnde, soo ist dat wy deselve geadprobeert ende
met onsen aucthoriteyt diennengaende geinterponeert hebben,
sulcx doende by ende door crachte deses conformerende 't voorsz.
gildt ende broederschap op bovengeschreven articulen: alsoo
nochtans dat indien in comstighe tijden uyt de voorsz. articulen
eenighe inconvenienten ofte misverstanden (in desen niet genoechsaem verraten) mochten ontstaen, dat sulcx altijt sal blijven aen de verclaringhe ende correctie van ons ende onse successoiren tsampt Olderman ende gildemeesters van 't voorsz. gilde,
ende sullen oock de gildemeesters ende allen anderen desen concernerende gehouden sijn deselve te observeren by poene daerinne
verhaelt, sonder praejuditie nochtans van de previlegien deser
stede; ende sullen de voorsz. poenen met advijs van de praeside-
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rende Burgemeester ende Olderman by provisie sonder figuir
van recht mogen geexecuteert worden op den onwillighen breuckvallighen tot pericule van 't voorsz. gilde, salff den geëxecuteerde
sijn recht ten principaele by ordinaris weghe van justitie. Alles
oprecht ende in waren oirconde hebben wy onse groot secreet
zegel daeronder doen aenhanghen, ende met de handen van de
praesiderende Burgemeester-Olderman tsampt de onderschrijvinghe van de secretaris doen berestighen. Actum den 29e Septembris A° een duysent ses hondert twee ende tsestich.
SYBBE DOECKES

1662

F. F. POSTHUMUS

1662

SIERSMA

1662

Eerste supplement.
Dinchsdach den 6den Juny 1665.
T'voorsz. gildt in de kercke vergadert sijnde, soo is by de
samentlycke gildebroeders geresolveert ende gearresteert soo
volcht.
1
Ten eersten dat soowel een gildebroeders soone als een ander
geholden sal wesen het gehele gildt met een maeltijt te tracteren
voor ende aleer hy tot een gildebroeder mach off sal conen aengenomen werden, waervan hem de woorden sonder meer int
sevende articule aengetogen niet en sullen bevrijden.

Dat een probant op de te gevene gildts-maeltijt geen vreemde
gasten boven de gildebroeders ende susters sal vermogen te
nodigen.
3
Dat de Ordinarius Medicus deser stede by de proeff beneffens
Olderman ende gildemeesters mede present sijnde ende die selffde
diensten in gelijkcheyt van haer doende insgelijck van de probant sal genieten de somma van drie caroli guldens, des dat
deselve Ordinarius Medicus mede een subject vant voorsz. gildt
sal moeten wesen.
4
Dat de gildebroeders int sitten aen de maeltijt sullen holden

Wumkes.nl

95

naevolgende ordre, als eerst de Olderman, dan de Ordinarius
Medicus, daeraen de gildemeesters, ende dan vervolgens voorts de
vordere gildebroeders in sodanigen ordre als sy int gildt gecomen
sijn.
Aldus geresolveert ende gearresteert op dachtijt ende plaetse als
boven in kennisse onser aller handen, huyden den 6den Juny 1665.
T. van Boelens
Ignathus Inthiema, Mêd. Ordinarius 1665
Rienck Wytsis
Mr. Frans Barent Bockema
Joannes Engwirda
Hans Olckes
Gerrit Riemersma, Chirurgyn Ordinarius 1665
Meynardt Bennes 1665.
Tjamcke Ipes, Apoteqeer 1665
Duco Bavy, Chirurgus 1665
Hermannus Boberecht A° 1666
Mr. Douwe Sybes Wijnbergh
M. Rolwagen
Wopco Hansma
Mr. Pytter Ede.
B. Buerenstius
Lourentius Tabintiema
Salvius Rolwagen 1671
Barnardus Monsma, Chyrurgus 1672 geworden den 15 May
Hilcke Lieuwes, Chirurcin 1675.
Gellius Duconis, Apothecarius 1675
Johannes Kijl, Chirurgus 1677
Livius Fockens, Apothecarius 1689
Tweede Supplement.
Donderdach den 21 Octobr. 1675.
Voorsz. Chirurgyns ende Apothequers gildt in de kercke vergadert sijnde. Soo is by de t'samentlycke gildebroeders geresolveert ende gearresteert soo volcht.
1
Ten eersten. Also dispuit is ontstanden over 't stock uitsetten
op twee plaatsen, by meester Beern Montsma (door 't aankopen
7
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der winckel van de weduwe W: de Burgemeester Douwe Wijnbergh) tot noch toe gedaan. Soo is geresolveert dat in toecomstige
tijden een gildebroeder selffs een winckel hebbende een ander
winckel van een gildebroeder ofte des selffs weduwe ofte erffgenamen mochte geraken te kopen, 't recht sal hebben voor de
tijt van ses weken om de beide winckels op te holden, ende sijn
const te oeffenen: maar langer staande sal schuldich sijn, de
boeten in 't twede articul daarop gestatueert.

Dat een weduw van een overleden gildebroeder de winckel
sal vermogen op te holden de tijt van acht weken van de doodt
aff te rekenen en niet langer om haar ondertusschen te versien
van een goed meesterknecht, d'welke volgens 't 21e articul sal
worden geexamineert op sijn const, ende sal de weduwe daarvoor moeten betalen thien caroli guldens, breder int selffde articul geexprimeert, maar sal alsdan voor alle andere knechts
dien sy (in de selffde staat wesende) naderhandt mochte geraken
te krijgen, niet wederom gildts gerechtigheit schuldich sijn te
betalen. Edoch sullen telkens gelijk d'eerste moeten werden
geexamineert.
3
Een gildebroeder komende t'overlijden, geen weduwe maar een
kindt ofte kinderen nalatende, sullen deselve hun vaders winckel
door een meesterknecht praeparatorie geexamineert sijnde mogen
opholden, ende voorts 't selve recht hebben ende genieten als
de weduvrouwen.
4
T'geheele gildt door de gildebode uit last van de Olderman ende
gildemeesters) in de kercke oft op enich ander plaats bescheiden
sijnde sullen daar alle op gesette tijt moeten verschijnen die
by de aansegginge gesont en binnen de stadt sijn geweest, alschoon sy naderhandts daar buiten mochten geraken: maar
dan buiten sijnde, ende over d'aangeseide uyr uitblijvende
sullen vry zijn, doch te voren daar weder binnen gekomen, sullen
schuldich sijn te compareren, des dat de aansegginghe s' daachs
te voren sal moeten geschieden: alles by de boete van ses stuivers ten proffijt van 't gildt.
Aldus gedaan geresolveert ende gearresteert op dachtijt en
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plaatse met approbatie van de E. Achtb. Magistraat. Alles oprecht ende in waren oirconde, hebben wy praesiderende Burgemeester, Olderman, tsampt d'onderschrijvinge van de secretaris desen met onse handen bevesticht. Actum den 24e Octobris, Anno een duisent ses hondert vyff ent zeventich.
Sierck Gerbens Monsma 1675
Claes Claesen Balck
Siersma 1675
Meinardt Bennes, Apothecar 1675
Tjamcke Ipes, Apoteqeer 1675
Hans Olckes 1675
Lourentius Tabintiema, Apothecar 1675
Salvius Rolwagen, Chirurgus 1675
Gerrit Riemersma, Chirurg, ord. 1675
Johannes Engwirda, Apoteker 1675
B. Buerenstius 1675
Hermannus Bobereght, Apothecar 1675
B. P. Monsma, Chirurgus 1675.
Mr. Frans Bockema
Hylcke Lyeuwes, Chirurgus 1675
Gellius Hemmenga 1675
Johannes Kijl, Chirurgus 1677
Sierck Meilema, Apothecker 1683
Johannes Heringa, Chirurgus 1687
Livius Fockens, Apothecarius 1689
Petrus Fockens, Chirurgus 1691
Rudolphus Joannes, Chirurgus 1691
Doecke Idema, Chirurgyn 1692
Johannes Templar, Chirurgyn 1695
Jacobus Pyeters de Clerck, Chirurgyn A° 1699
Marten Gerbens Bolla, anno 1706
Gerbrandus Sevinerius, Apotekar anno 1707
Romke Nieulant, Apoteker 1708
M. Volkersma, Apoteker 1709
Pytter Monsma, Chirurgus 1711
K. J. Koiker, Chirurgyn 1716
H. Jager 1718
Jarig D. Idema, Chirurgyn 1724
Wiegeerius Alma, Chirurgus 1726
Loureins Atema, Apothekar 1730
Duco Hemminga, Pharmacopaeus 1731
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