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Het chirurgijnsgilde te Leeuwarden 

Door H. L. STRAAT 

Allen den gheenen die desen onse epenen Letteren sullen sien 
ofte horen Lesen, geven wij Burgermeesteren Scepenen ende Raden 
der Stadt Leeuwarden te kennen Certificerende vor den Gerech
ten ende zeckeren waerheit dat wij ghenegen zijnde ter ootmoedi-
gher begerthen van den gemeenen Chirurginen ende barbiers 
binnen deser stede residerende en selfden tot nut welvaren ende 
conservatie van hun ende den gemeene burgeren der voorscreve-
ner stede in navolgende manieren hebben gegundt accordeert 
ende toegelaten ghunnen accorderen ende toelaten mits desen 
tot revocatie van ons ofte onsen Successoren zeeckere ordinantie 
ende pollitie 

Aldus lezen wij in de gildebrief, welke den 15 April van het jaar 
1550 op verzoek van de dertien toenmaals gevestigde barbiers, 
door de stadsregeering werd gegeven; een brief geschreven op 
groot formaat perkament, waaraan het stadszegel in groene was, 
aan een francijnen staart, was bevestigd en onderteekend door 
den stadssecretaris Rommarts 1). 

Daarmede was het chirurgijnsgilde tot stand gekomen, en het 
eerste artikel omschrijft reeds nauwkeurig hetgeen de vereeni-
ging van de barbiers of chirurgijns tot een gilde stempelt, na
melijk, dat „nijemandt tambacht van den barbiers ofte eenich-
sins tselve ambacht aengaende ofte concernerende zal moegen 
opsetten ofte doen, ten sij saecke hij eerst ende voorall Burger
schap ende tgilde gewonnen de navolgende proeve gedaen ende 
vollenbracht ende daer en boven verthoont zal hebben goede 
Certificatie Inhoudende waer dat hij zijn ambacht geleert ende 
zijn Leer Jaeren eerlijcken uuijtgedient heeft". 

De barbiers, die het gildeverband hadden gevormd waren: 
J a n B o u w e n s — A l b e r t J a n s e n — L u i t j e n 
J a n s e n — J a n V a n d e l d e n — S y m e n B u r s y n 
— C a s p e r S t o l t s — J a n P y t e r s — K a r e l L e v i 

0 Stukken betreffende de gilden (Q. A.); de gildebrief bevat 29 art. 
en is opgenomen in de bijlagen. 

1 
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— P y t t e r H a r m e n s — G y s b e r t C l a a z e n — 
D i r k P y t t s e r — V i n c e n t H a r d e r s — P y t e r 
B r o n k h o r s t . 

Na den genoemden dag was het, op een boete van 3 Car. gis., 
verboden „binnen deser stede te meesteren, tzij man ofte wijff' 
tenzij hij of zij het gilde had gewonnen en de proef had gedaan. 
Uitgezonderd van deze beperkende bepalingen waren zij, die een 
handwerk verrichtten, dat toen nog niet door de barbiers werd 
gedaan, namelijk de breukmeesters, steensnijders en oogenpel-
ters, die hunne operaties mochten uitvoeren, mits zij te voren toe
stemming hadden gekregen van den burgemeester of den raad 
en het verrichtten in tegenwoordigheid van gecommitteerden, 
„op datse clare inspectie daer van mogen nemen tot profijte 
van den geene die daer aen gelegen is" 1). 

Maar alle andere personen waren onderworpen aan de verbods
bepalingen, zoodat niemand, buiten de gewone jaarmarkten (dan 
alleen was het wel toegestaan) op bruggen of andere plaatsen 
„zalve, olije, wormcruijt ofte andere medecijne" mocht verkoopen; 
allerminst mocht men het pis bekijken, dranken en medicijnen 
voorschrijven (de chirurgijns mochten ook niet buiten de vrije 
markten voorstaan). 

Vooral deze bepaling bezorgde het gilde voortdurend veel 
moeite, omdat door verschillende personen telkens en telkens 
getracht werd dit verbod te ontduiken; wat ook blijkt uit de nu 
volgende klacht, waar gezegd wordt dat „alsoe dagelijcx groote 
gebreecken ende periculen comen ende vallen duer den unverva-
rene meesteren ende vrouwen die dagelijcx in deser stede ende 
Jurisdictie van dien zijn residerende ende den Luijden drancken 
ende medecijnen nae heuren simpelen verstandt innegeven". 

Het is alleszins begrijpelijk dat de barbiers er bij voortduring 
op uit zijn om de personen, die trachten het gildeartikel te ont
duiken, te laten beboeten en dat zij streng de hand meenden te 

x) De stadsmedicus en de stadschirurgijn(s) waren als regel de gecom
mitteerden. In de Certificaatboeken (16 Nov. 1618) vindt men een ver
klaring van een patiënte die 2 jaren blind was geweest, zoo, „dat zij qualyck 
dach ende nacht conde onderscheijden", waardoor ze zonder geleide niet 
kon gaan, ende dat aij door Isabella de Blide, operateursche met d'poinc-
ture der naelde op staende voet wel gemeestert, door godes genaede gehol
pen ende gecureert is", waarbij de volgende verklaring is gevoegd: 

„In praesentia Excellentissimi et clarissimi Philosophiae et Medi-
cinae Doctoris Hermanni Rassy et Experussimi Periussimi et calebe-
rimi Chirurghi et Magistri Gerbrandi Bernardi Hauckema, ficta sina 
operatio in oculorum affectibus per Isabellum de Blijde. 



3 

moeten houden aan dat artikel, dat zegt, dat „nijemandt wije hij 
zij, vuijtgesondert ende beholdelijcken doctoren medecijns ofte 
andere bij den raede geadmittert ende toegelaten, van nu voortaen 
water besien ende drancken ofte medecijnen gheven zal mogen ten 
zij wondtdrancken ende pockdrancken die nochtans alleenigen 
den ghildebroeders zullen mogen maecken ende innegeven". 

Uit dit gildeartikel kunnen wij zien hoe nauwkeurig de grenzen 
van hun werkzaamheid werden afgebakend, althans gepoogd 
werd dit gedaan te krijgen; hoe het zelfs aan de doctoren verbo
den was wonddranken voor te schrijven. 

Het toezicht houden op deze bepalingen en ordonnanties eisch-
te voortdurend groote zorg en waakzaamheid van de barbiers; 
want op alle mogelijke wijzen werd door de meest verschillende 
personen, als doctoren, apotheekers en rondreizende operateurs 
inbreuk gemaakt op hun privilegie. 

In de stukken betreffende de gilden *) zijn talrijke aanteekenin-
gen bewaard, waarin een levendige beschrijving wordt gegeven 
van deze zoogenaamde beunhazen; klachten over personen, die 
bij de deuren langs gaan met een becken om te raseren; een 
klacht tegen een zekere G e r r i t P h i l i p s v a n B o d e n -
d y k, „wonagtigh opt Vliet", een zoon van een sergeant in 
„Prince Compagnie te voet" die leerjongen geweest was bij 
meester W i l l e m M i 11 a n t, daarna „de chirurgie de schop 
gevende, sigh aent koeckebacken heeft begeven", nog later een 
wolkammerij te Dockum heeft gehad en „nogtans een stok uit
steekt als een chirurgijn"; 

Klachten over „overtollige Beenhasers, soo in dese stadt, als 
jurisdictie van dien, dewelcke niet eens de Proeff hebben gedaen 
en sich niet ontsien sodanige personen (die alhier bij menighten 
sijn) haar niet, omme de uuijtwendige wonden aen smenschen 
Lichaem te soecken cureren dat noch niet allene maar 
comen sodanige Beunhasers mede int werck stellen Baarden te 
scheren, jae Beckens voor de Deuren te hangen". 

een klacht over „I. d u V a l meesterpruijkemaker op de hoek 
van de peperstraat om sich niet te bemoeien met tbaardscheren". 

klachten tegen „een scherprechterszoon, die wegens vallende 
ziekte in de Beijert was opgenomen en curen doet" 

een klacht tegen G e e r t r u y d t C l a s i n k , scherprech-
tersvrouw, die meistert „waer sij ook in pompeusheit en vastig-
heit uijtsteekt" 

l) Stukken betr. de Gilden. Gem. Archief. 
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een klacht van het gilde tegen V a l e n t y n A d a m , scherp-
rechter deser Provincie, omdat hij allerlei patiënten meistert, 
terwijl hij „niet anders behoort terhandt te nemen als het insetten 
van de leeden"; een persoon „van wiens onwetenheit en wanver
stand int stucke van meisteren de chirurgie betreffende, soo 
claer bewijs is gedaen", hoewel hem was toegestaan „na older 
gewoonte alle fracturen ende dislocatien tsij daer openinge bij is 
ofte niet, mede te mogen cureren binnen de stadt Leuwarden ende 
de jurisdictien van dien". 

klacht over de apothecars „want zij geen pleisters noch gor
gelwaters off iets diergelijcx de chirurgije devenderende vermogen 
te appliceren ende ordonneren". 

Het gildebestuur hield steeds een wakend oog op alle overtre
ders van de gilderol; het sloot o. a. in 1651 een contract af met 
een operateur, een zekere Mr. C h r i s t o p h o r u s S e g e -
1 a e r binnen Sneeck, waarin bepaald werd dat hij S e g e 1 a e r 
alle ordinnaris mercke dagen te weten Saterdachs sal mogen voor-
staen om sijn salwen ende oliën te vercopen"; doch dat hij bui
tenshuis geen patiënten mag behandelen, of bezoeken, „noch bi-
lietten in de Stadt sal mogen stroijen ende uitdelen sonder kennis-
se van de officieren van het chirurgijnsgildt"; voor het toestaan 
om op de gewone marktdagen te cureren, moest de operateur 
aan het gilde „dartich caroli guldens" betalen. 

Behalve de reeds genoemde scherprechter Va len t i jn Adam, 
waren ook de scherprechters Mr. P i e t e r S i jmons en Mr. 
J o h a n v a n T e e c k l e n b u r g h e r steeds op uit om patiënten 
te behandelen, waartoe ze het recht niet hadden, zoodat ze of 
voor de politiemeesters of het Hof werden gedaagd om zich te 
houden „nae der supplianten eijszen en recht van gilde ampt". 
Dat het niet altijd gemakkelijk was de overtreders van de gilderol 
tot andere gedachten te brengen, blijkt uit hetgeen R o b e r t 
P o n a e l of R o b e r t E n g e l s m a n deed; deze had reeds 
meermalen verrichtingen gedaan in strijd met de gildeartikelen, 
zoodat hem het wonen in de stad reeds was ontzegd en hij buiten 
„op het Fliet" woonde; de gildebroeders wenschen niet dat hij tot 
het doen van een proef of examen wordt toegelaten, omdat „daer 
door de Loffelijke const van Cherurgijns in confusie conne gerae-
cken" en staven deze meening met er op te wijzen, dat hij 
R o b e r t P o n a e l „een seeckere Douwe Doe t ses woonende 
buijten Leeuwarden op het Fliet ende sijn huijsfrouw voor see
ckere accident gemeijstert heeft ende hun echteluijden alsoe be-
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dorven heeft dat de comparant bijcans doof ende sijn huijsvr. blint 
geworden zijn",; bovendien had R o b e r t Ponae l , die „int heij-
melick veel curen doet" een „Twijnke Hei jndr ix woonende 
op eijnde vande nieuwe Oosterstraat in zijn cure genomen" en 
daarvoor „genoten acht car. gis. welcke alsoo zij vermids haer 
armoede niet conde becomen haer om betalinge van dien nietemin, 
soo seer aandrong, dat zij genoodtdrongen is geweest haer cleederen 
in de Lombart te versetten"; bovendien had de kuur geen goed 
effect gehad, integendeel is zij door het gebruik „zijner medica
menten in d'uijtterste ellende gebracht, jae teenemael haer sprake 
verloren hebbende, also dat men haer niet conde verstaen". 

De overheden hadden dus voldoende argumenten aangevoerd, 
van de minder gunstige eigenschappen van genoemde candidaat; 
zoodat hij vrij zeker niet tot het examen toegelaten werd; hij 
bleef echter doorgaan met patiënten te meijsteren; zoodat de 
politiemeesters hem door den stadsbode laten ontbieden, doch 
„is hem aenstonts met sijn espe d'armis aengevallen ende hem 
qualijcken bejegent gelijck daer nae Mr. L i e u w e J e l l i s een 
chirurgijn mede buijten den hoecksterpoort aengevallen" 1). 

Tegenover deze vrijheid om het barbiersambt in zijn vollen 
omvang te mogen uitoefenen, stonden de volgende bepalingen: 

1. dat in alles de raad moest worden gekend, wat beteekende 
dat het gilde stond onder direct toezicht van twee door den raad 
gekozen politiemeesters, buiten wier voorkennis geen vergade
ring, geen examen mocht worden gehouden, noch een besluit 
mocht worden genomen 2), 

2. dat de barbiers zoo spoedig mogelijk aangifte moesten doen 
van alle voorkomende toegebrachte verwondingen, „sullen oock 
alle die gildebroeders gehouden zijn van nue voortaen den Raidt 
aen te geven alle Patiënten van verschen wonden, die zij zullen 
hebben ofte crijgen" 3), 

*) Stukken betreffende de gilden. Qem. Archief. 
2) Den gecommitteerden van den Raad (d. z. de politiemeesters) moest 

kennis gegeven worden van de te houden vergaderingen, „welverstaende 
dat bij de Gildebroeders geen vergaderinge gedaen ofte geholden zal mogen 
worden Buy ten wille weten consent ofte bijwesen van den geenen die bijden 
gerechte als super Intendenten van t gilde geordonneert ende gecommit-
teer t zullen wesen alles bij ernstige straffinge." 

Bij het examen moesten de politiemeesters tegenwoordig zijn, waarvoor 
zij een deel van het examengeld kregen. 

3) „ende dat nae als zij dieselve de eerste reijse zullen hebben verbonden 
ende mede den Raedt tontdecken wa t wondinge da t t e t zijn ende hoe ofte 
in wat manieren die gestelt zijn (gildebrief ar t . 28). 
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Een soort van politiedienst, waardoor het den Magistraat mo
gelijk werd gemaakt de daders spoedig te straffen; ingesteld om
dat bij de oprichting van het gilde geen vast aangestelde stads
chirurgijn aanwezig was x). 

Men kon zich destijds niet beroepen op zijn ambtsgeheim en de 
barbiers zullen wel zeer zorgvuldig hunne verplichtingen zijn 
nagekomen, vooral omdat er een straf opstond van „verbeurte 
van een halff Jaer neringe" 2). 

Een derde bepaling was, dat de bestuurderen van het gilde niet 
zelfstandig boeten mochten opleggen aan overtreders van de 
gilderol. 

Het gilde werd bestuurd door een Olderman en twee bijzitters 
of keurmeesters, gekozen door het gansche gilde op den 27sten 
September (de sterfdag van de H. H. C o s m a s en D a m i a-
n u s, schutspatronen van nagenoeg alle barbiersgilden)3) of op 
den Zondag daaropvolgende, en wel bij meerderheid van stem
men of minder kort uitgedrukt „de minste stemmen zullen ge
houden zijn die meeste te volgen ende nae te gaen"; deze verkie
zingvond plaats ten overstaan van de beide politiemeesters, waar
na de barbiers een maaltijd gebruiken „met hare vrouwen, soo 
haer de gelegenheijt van plaets praesenteert om de vrouwen mede 
te hebben", alles „tot onderholdinge van goede vrijndschap en 
enigheijt" 4). 

Als gildebroeder was men verplicht te komen meedoen aan den 
maaltijd, (tenzij een geldige reden kon worden opgegeven); kwam 
een gildelid niet, dan werd hij gestraft met een goudgulden, „tot 
profite van de geene die teeren" 6). 

Ouderman en bijsitters moesten zorgdragen voor een goede 
l) In de veranderde rol van 1740 staat daarvan: „Geen chirurgijn zal zig 

verstouten, iemand door baldadigheid of geweldig gequets of gewond zijnde 
te verswijgen of door lang draalen off wagten den Dader occasie te geeven te 
anfugeeren, maar zullen op 't Eerste Verband 't zij bij dag ofte bij nagt aan 
de Achtb. Heer Praesedent aangeven en zoo veel oplossing van de quetzure 
doen als mogelijk is." 

In 1764, 20 Juli wordt nog eens de nadruk gelegd op de verplichting 
van de stadsmedicus en -chirurgijn om de gewonde personen te consul
teeren „ten huize van de Stads Apotheker, conform het oude gebruik." 

a) in 1639 werd de bepaling gemaakt, dat wanneer 3 keer niet werd aan
gegeven een straf werd opgelegd van „verbot van een jaer neringe". 

3) Twee Arabische heelmeesters in 303 na Chr. onthoofd. 
*) Veranderde rol 1639; na 1740 vond de verkiezing van de overlieden 

plaats op het Raadhuis. 
5) Als een gildelid na een vastgesteld uur op de vergadering kwam, 

moest hij een boete betalen (1639), welke door den gildebode direct geïnd 
werd en overhandigd moest worden aan den Olderman. 
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orde, de vergaderingen leiden, het examen mee afnemen, het fi
nancieel beheer voeren en toezien op het naleven van de verorde
ningen en de besluiten door den raad uitgevaardigd, tevens toe
zien dat de gildebroeders de gildeplichten vervulden. 

Bijgestaan in het toezicht werd het bestuur door het jongste 
gildelid, die daarom gildebode werd genoemd, en die „zoe wan
neer die gemeene gildebroeders zullen willen vergaren, dieselve 
gilde broeders deur hem selffen ofte een uuijtzijne name te ver
bootschappen ende te adverteeren waer ende op wat ure zij zul
len gaer coomen", waarvoor hem werd betaald „twee stuveren"; 
weigerde hij dit te doen, dan werd hem een boete opgelegd van 
„seven stuveren" tot proffijt vant gilde" a). 

Gaan wij nu na, op welke wijze iemand lid kon worden van het 
gilde, dan moeten we eerst iets, al is het weinig, vertellen van de 
leertijd, welke hij moest doorloopen. De jonge man, vaak nog een 
kind, kwam daartoe in de leer bij een barbier of chirurgijn, die 
in zijn huis een scheerwinkel had en daar zijn werk, voorzoover 
het niet buitenshuis geschiedde, verrichtte. Daar werd de leer
jongen ingewijd in de geheimen der konsten, moest hij des 
morgens vroeg opstaan, de „vuijren banken" en scheerstoelen 
schoonmaken, de scheerbekkens en scheercannen, de „tinnen latel-
pannekens", en de „metalen vijsel" blank poetsen, de „olde pot
ten, cannen ende bussen", de scheermessen en scheeren, de vlij
men „onder ende boeven met sulver beslagen" reinigen; de 
scheerdoeken „parsen in een parsse" en de „verbijntbosse" vullen 
en „de latelkoocker ende die instrumentckens daertoe dienstigh" 
klaar leggen; en wanneer de klanten kwamen, werd hem geleerd 
hoe moest worden „geraseerd ende haar gesneden"; mocht hij de 
Iatelpannekens vasthouden en toezien hoe zijn geleerde meester 
de wonden verbond met goede zalven en pleisters. En werd de 
Mr. chirurgijn geroepen om ten huize van den patiënt te komen, 
dan kon hij zien hoe de clijsteerspuit werd gebruikt, beenladen 
en spalken werden aangelegd, de trepaan gezet, de steenlijder 
verlost van de steen 2). Zien we de meester niet reeds uittrekken, 
gekleed in korte rok met een kuitbroek en schoenen met zilveren 
gespen, getooid met een hoed, met een rotting in de hand of met 

*) In de laatste jaren van het güdebestaan, was er een vastaangestelde 
bode, niet lid van het gilde. 

2) Het steensnijden werd in het laatst van de 17e eeuw ook door enkele 
chirurgijns verricht. (G. Roukema was in 1709 benoemd tot 's Lands steen-
snijder). 



8 

een degen met port d'epéé, zeer wel gemaakt" *), en achter of op 
zij van hem zijn leerjongen of knecht, de windsels, plumefolen, 
bekkens en andere instrumenten dragend, vol verlangen uit
ziende naar 's meesters „bequaemheden in t exerceren der chi
rurgie?" 2). 

Alvorens hij door zijn meester werd aangenomen als leerjongen, 
moest hij „tot proffijt ende onderhoudenisse van den gilde be-
taelt hebben een pondt was3) ende daer en boven thien stuvers 
ende zoe verre die Jongen nijet van staede is alsulx te geven sal 
hem sulx om Godts willen quijtgelaeten worden". 

De verplichting nam hij op zich de leertijd „eerlijcken uuijt te 
dienen", voor dat hij zich trachtte te besteden bij een ander 
meester; deed hij dit toch voordat hij zijn leerjaren had uitge
diend, dan moest hij een boete betalen van „drije karolus gul
den", waarvan de raad en het gilde elk de helft zou krijgen. 

De leerjongens moesten volgens een besluit van den Raad in 
het gildeboek worden ingeschreven 4), zoodat alle gildeleden, al
thans de ouderman en keurmeesters bekend werden, welke leer
jongens waren aangenomen; om, indien het noodig of wenschelijk 
was, aanmerkingen te kunnen maken op de leefwijze of afkomst 
van den jongen man; de kinderen van den scherprechter ston
den in een kwaden reuk, wat mag blijken uit de klacht van het 
gilde, uitgebracht naar aanleiding van het aannemen van een 
zoon van een scherprechter, als leerjongen door een der gilde-
broeders; „de gesamentlijcke Gildebroeders van 't Chirurgijns-
gild binnen Leuwarden, verthonen met schuldige eerbiedinge, 
hoe dat P y t t e r V o s een mede Mr. sich niet ontsiet voor 
knecht op zijn winckel aan te nemen ende te tolereren de zoon van 
V a l e n t y n A d a m s in leven Scherp-rechter deser provincie, 
niet tegenstaende voornde. Vos wel weet ofte ten minsten be
hoorde te weten, dat 'tgene voorschreven is, strijdt tegens d'olde 
en de loffelijke observantie namel. dat noit scherprechters 
nochte haere kinderen in 't chirurgijns Gilde deser Stede zijn 
geadmitteert geweest, ende dat oock 't selve niet behoorde geto-
lereert te worden, is gegrondtvest op billijcke redenen. Want 

') Inventaris J. Roukema (Inventarisatieboeken, G. A.). 
2) In 1724 werd bepaald dat de chirurgijns „geene Ordonnant ies in des 

Apotequers boek te laten schrijven door hare knegts, maar zulks ten allen 
tijde self te verr igten" (Raadsresolutie). 

3) Voor het a l taar in de Oldehoofsterkerk; na 1598 wordt deze bijdrage 
aldus, niet meer genoemd. 

4) Politieboek blz. 326. 
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het staet buijten tegenspreecken vast dat het Chirurgijns gild 
ende elck lid ofte Mr. van dien is considerabel ende de functie 
dies in grooten achtinge; daer ter contrarii 't scherprechters-
ampt (salva justitice reverentia) soodanich wordt gevilipendeert 
dat veele eerlijcke lieden haer offenseren om met een psoon, voors. 
ampt bekledende, te converseren". 

De gildebroeders verzoeken dan genoemde persoon niet aan te 
nemen, doch de Edele Raad heeft geresolveert dat gedachte 
soon van V a l e n t y n A d a m int gildeboeck moet worde aan-
geteekend en als leerjongen moet worden erkend 1). 

Had de leerjongen zijn leerjaren achter den rug 2), dan kwam 
bij hem het verlangen om ook meester te worden en te trachten 
een winkel op te zetten; hij moest zich nu onderwerpen aan de 
proef, nadat hij, althans was dit het geval na 1757, van zijn mees
ter een leerbrief had gekregen, vermeldende dat hij de tijd van 2 
of 3 jaren eerlijk en getrouwelijk had gediend, en waarvan in het 
gildeknechtenboek ten stadhuize aanteekening werd gehouden 3). 

Wilde de leerjongen nu examen doen, dan wendde hij zich daar
toe tot den Olderman of de Politiemeesters, die, nadat hij had 
kunnen aantoonen dat hij burger was en zijn leerjaren had uit
gediend, hem toestemming verleenden 4); dit examen, dat in het 
begin van het bestaan van het gilde zeer eenvoudig was, moest 
worden afgenomen door de proefmeesters, door de gildebroeders 
gekozen, later door den olderman en de twee bijzitters, echter 
in tegenwoordigheid van de politiemeesters; nog later werd 
zelfs besloten dat alle gildebroeders bij het examen tegenwoordig 
mochten zijn 5). 

x) Raadsresolutieboek 19 Dec. 1673. 
2) Oorspronkelijk 2 jaren; in 1740 op 3 jaren gesteld. 
3) Zie afbeelding van de leerbrief op bl. 15. 
In de certificaatboeken vindt men verschillende verklaringen, waarvan 

ik één laat volgen: „Mr. Isbrand Heronimi verclaert dat Jacob Lautenbach 
bij hem de volle Leerjaeren als te weten twe Jaeren heeft uitgestanden, 
bij hem het chirurgijns hantwerck geleert ende zulk doende hem eerlyck 
ende vroom ende neerstich gedragen, gelijk een goet Leerknecht betaemt, 
alsoe dat hij hem in alles bedanckt met recommendatie." 

4) Raadsresolutie 23 Juni 1713, waarbij bepaald werd dat de overlieden 
„aen diegene dewelke begerigh sijn om de proeff te doen, den inhoudt van 
de Rol" moesten voorlezen „opdat deselve daar aff niet ignorant en blijve." 

B) Octrooi 1740, art. 9; tevens werd toen bepaald dat „de Proeveling 
tot een praeludium zal moeten ondergaan een Tentamen of onderzoekinge 
op den Raadhuise om daar te thoonen of hij Eenigsints bequaam mogte 
bevonden worden tot 't Examen toegelaten te worden, 't welke een korte 
Examinatie is." 
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Het examen werd oorspronkelijk steeds in een barbierswinkel 
afgenomen, waar hij „drie vlijmmen" moest maken, welke zoo 
scherp moesten zijn geslepen, „datse sonder craecken duer een 
proeffleer ghaen". Met deze lancetten, welke ter plaatse moesten 
blijven tot ze gereed waren, moest hij drie aders laten, te weten 
„die hooft haer op te handt, die Leveraer ofte mediaen Inder 
arm ende de brandt ofte moeraer op te voet" en wel dusdanig 
„datze springen ofte tenminsten wel bloeden". Voor deze proef
neming mocht hij zelf een persoon meenemen; was hij daartoe 
niet in de gelegenheid, dan zorgde het gilde er voor. 

Het spreekt vanzelf dat de candidaat ook de ligging moest 
kennen van de aders en hij werd daarom ondervraagd over de 
„anatomi der aderen, diemen gewoontlijken doet laeten". 

Aangezien de werkzaamheden van de barbiers voor 1700 voor
namelijk bestonden uit het doen van aderlatingen, zalven be
reiden en appliceeren, is het begrijpelijk dat het maken van 
emplastra en unguenta mede tot een deel van het examen be
hoorde: kon hij „een basilicum een griseum een aegijptiacum 
ende een apium" zonder fouten maeken en nog een scheermes goed 
slijpen, dan werd hij door de keurmeesters waardig en bekwaam 
geacht om in het gilde te worden opgenomen; was hij te zwak 
bevonden, dan kon hij de proef na verloop van een jaar weer doen. 

Toen langzamerhand de wetenschappelijke zin bij de chirur
gijns die vrijwel niets anders deden dan aderlaten, zalven aanleg
gen op wonden, verbinden van beenbreuken, ging ontwaken, en 
er gelegenheid was geboden, al was het dan nog maar heel gering, 
om de anatomische kennis te vermeerderen, werd ook op het 
examen ondervraging gedaan in de „Anthomije en chirurgie" 1). 

Voor ik iets wil meedeelen over het onderwijs in de ontleed
kunde hier ter stede, wijs ik op de groote kosten, welke de proef-
knecht moest dragen, alvorens hij zich Mr. Chirurgijn kon noe
men; oorspronkelijk was het bedrag dat hij moest betalen aan 
„den ontfangers van de proeff een Honorarrium van 20 stuvers"; 
in 1639 steeg dit bedrag reeds tot 50 car. guldens, maar buiten
dien moest hij „de heeren politien sampt olderman en keurmees
ters met hun vrouwen een eerlijken proefmaaltijd geven, voor en 
aleer hij den kunst van chirurgie sal mogen exerceren". Een maal-

l) Door het ontbreken van de gildeboeken, is het niet mogelijk een indruk 
te krijgen omtrent het wetenschappelijk streven en de kennis van de chirur
gijns. 
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tijd welke een langen avond duurde, waarbij veel en overvloedig 
werd gegeten, gedronken en gesnoept en veel kosten meebracht 
voor den proefknecht, die dikwijls onbemiddeld was en niet in 
staat de zeer hooge kosten te dragen. 

Doch het werd nog erger; in een request door Olderman en 
Bijzitters gezonden aan den magistraat, lezen wij o. a., „hoe dat 
voor een gebruijck is ingeslopen, als iemant binnen dese stadt 
in het chirurgijns Gilde begeert ingelaten te worden ende de 
proeff te doen, dat eerst een proeve van verteringe wort ge-
maeckt ende dan een maeltijt gegeven om de Leerbrieff te ver
tonen, opdat die werde geexamineert, hetwelk omtrent cost hon-
dert ende negentich car. gis" 1). 

Was er dus reeds voor het examen begon, flink gegeten en ge
dronken, ook tijdens het examen werd het vroolijke feest voort
gezet „drie dagen langh een vrij acces van alle Gildebroederen 
'smorgens ende des naemiddachs om te drincken, terwijl den 
Proeffdoender besich is met slijpen, salve te koocken, laeten en 
om geexamineert te worden, dat ongeveerlijck cost twee hondert 
Car. gis". 

Tegen deze „onnutte ende ongeregelde maeltijden ende drin-
ckerijen soo voor, onder als na 't examen" werden tenslotte 
maatregelen genomen en bepaald dat voor het tentamen 15 car. 
gl. moest betaald worden 2) en voor het examen 300 car. gis., wel 
ke som aldus werd verdeeld: 24 car. gl. voor de E. Policie 

24 car. gl. voor de Overluijden 
2 car. gl. 10 st. voor de stadsbode 
2 car. gl. 10 st. voor de Dienst-
maecht ten huijse daer de proeff 
gehouden wordt, 

en de resteerende 247 car. gis. voor het gilde, waarmee alle 
verdere onkosten van eten en drinken, werden bekostigd; in late
re tijd werden deze kosten verminderd tot op de helft3). 

') Raadsresolutieboek 1682. 
2) „de helfte tot profijte van de E : policie ende de ander helfte voor de 

overluijden van ' t Gilde." 
3) Raadsresolutie 3 Maart 1682. 
Raadsresolutie 26 May 1719: waarbij bepaald werd dat „een Proeff-

knegt sal konnen volstaen met te betaelen voor een ten tamen, twee car. 
gis. thien st. ijder ten profyte van de E. Policy. En soo wanneer deselve 
Proeffkneght to t ' t examen wordt toegelaten sal daarenboven moeten 
betalen hondert en vijfftigh car. gis. te distribueren soo volgt: De Policy 
voor vacatien aght car. gis. yder, de Olderman en Bijzitters ijder thien car. 
gis. thien st. en de Stads Bode een Rijxdaaîder. Voorts da t in de Gildekiste 
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Na het lezen van deze bijzonderheden, kunnen we ons niet 
onttrekken aan den indruk dat de maaltijd toch een veel belang
rijker deel was van het examen, dan de proefstukken. 

Enkele aardige bijzonderheden heb ik nog kunnen vinden over 
het ontleedkundig onderwijs, dat de chirurgijns en hunne knech
ten genoten; zeer langen tijd na de oprichting van het gilde werd 
vrij zeker in het geheel geen onderwijs gegeven, dan alleen door 
de barbiers aan hunne knechten in de winkel; eerst in 1681 
wordt in een verklaring van het gilde gesproken over een prae-
lector, die „op gesette tijden leest tot dienste der chirurgijns 
ende der knechten"; deze praelector zou dan gekozen worden 
uit de medicinae doctoren, die dan 's weeks tweemaal zal lezen, 
eenmaal voor de meesters, en eenmaal voor de knechts; of het 
tot practische uitvoering gekomen is, ben ik niet te weten ge
komen. 

Practische oefeningen in de anatomie werden evenmin gehou
den; daarvoor was het gilde niet groot genoeg en te onbelang
rijk, om een speciaal persoon aan te kunnen stellen, die de ont
leedkunde op het cadaver kon vertoonen. Eerst toen de chi
rurgijn J a n de V r i e s zich gevestigd had in zijn geboorte
plaats, en door de Staten van Friesland was benoemd tot land
schapsoperateur, deed zich de gelegenheid voor om practisch en 
aanschouwelijk onderwijs te krijgen. 

De V r i e s was, zooals uit de bijgevoegde verklaringen van 
Amsterdamsche chirurgijns en doctoren blijkt, een handig en 
vlug operateur en ook vol ijver om zijne studiën voort te zetten, 
waarom hij zich tot de Staten wendde om buitenslands te mogen 
reizen en wel naar Parijs, waar een geschikte gelegenheid was om 
de anatomie te bestudeeren; omdat hij zelf alle onkosten niet 
kon betalen, werd hem een „subsidie verleend van een hondert 
silveren Ducatons 's Jaarlijks voor de tijt van drie Jaeren" *). 
Toen hij terug kwam, werd hem de titel verleend van Land-
schaps operateur en Leeraar in de Anatomie, Chirurgie en Vroed-
kunde, op een tractement van 450 gulden 2). 

De betrekking van Landschapsoperateur was reeds vroeger 

sal worden gedaan vijfftigh Car. gis. en 't overige tot verteringe." In 1724 
werden de kosten nog lager gesteld (Raadsresolutie 8 Dec. 1724. — Ampli-
atie Rol 1740 (Octrooi). 

*) Resol. Staten van Friesland, 6 Maart 1747. 
2) Resol. Staten van Friesland, 17 Maart 1753. 
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vanaf 1709 vervuld; nu kwam een lectoraat in de ontleedkunde er 
bij; de Staten van Friesland waren zoo verstandig om te besef
fen, dat „zonder een goede kennisse van het gestel des mensche-
lijken Lichaams niemant een goed Chirurgijn kan worden en de 
Anatomie derhalven als het fondament en basis daar van moet 
aangemerkt worden". 

De lector moest de volgende lessen geven: 
1. in de zomer wekelijks een les over de beenderen van het 

menschelijk lichaam. 
2. als de osteologie geëindigd is, een les over de ziekten van de 

beenderen. 
3. in de winter zal hij de anatomie aan cadavers oefenen en 

„daarin dagelijks een à twee lessen en daar bij niet alleen de dee-
len en derselver gebruijk, maar ook de chirurgicale operatien 
aantoonen". 

4. in de chirurgie zal hij wekelijks twee lessen geven en daarin 
„klaar en duidelijk de uitwendige ziektens benevens derselver 
oorsaken en kenteeken als meede haar geneesinge leeren, hetzij 
deselve door operatien off andersins moeten geholpen worden; 
en zal bij ijder operatie te gelijk aantoonen de bequaamste in
strumenten, bandagien en hetgene de chirurgijn verders bij de 
genesinge waar te neemen heeft. 

5. voor de vroedvrouwen zal hij wekelijks een les moeten geven 
6. en tevens hen moeten uitleggen en duidelijk maken de bouw 

van het bekken en van de andere organen. 
De lessen werden door hem alleen des zomers gegeven; 's win

ters wanneer de cadavers in een betere toestand konden gehouden 
worden deed hij secties, waartoe ieder toegelaten werd zonder 
betaling. 

Als operateur mocht hij zonder toezicht van een doctor in de 
medicijnen geen zware operatie verrichten; bovendien was hij 
verplicht 's jaarlijks een reis door de provincie te doen, om de „on
vermogende menschen, die met steen of breuk zijn gekwelt, onder 
Gods zegen, zooveel als in hem is te helpen" 1). 

De V r i e s bleef in functie van 1753 tot 1791 en werd opge
volgd door Dr. J o h a n n e s M u l d e r , gepromoveerd te Fra-
neker met den grootsten lof tot Medicinae Doctor. Hij had een 
tijdlang te Londen gestudeerd en voortreffelijke getuigenissen 
afgelegd in het „volbrengen van swaare en tegennatuurlijke ver
lossingen", terwijl hij „van de uitgestrektheid zijner beschouwen-

0 Resol. Staten van Friesland, 6 Juli 1753. 
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de kundigheden in dat vak een zeer uitmuntend bewijs had gegeven 
door een zeer schoone en uitmuntende Dissertatie inauguralis". 

Is het te verwonderen dat de medische faculteit van Franeker's 
Academie een poging deed om hem aangesteld te krijgen tot 
„Lector chirurgiae et Artis obstetricae"? Van deze benoeming 
wilden de Heeren Curatoren niets weten; door de Staten werd hij 
daarna benoemd als opvolger van De V r i e s ; zijn instructie 
was vrijwel geheel gelijk aan die van zijn voorganger; doch be
halve de lessen in de anatomie chirurgie en vroedkunde, de sec
ties op cadavers, moest hij ook de arme vrouwen gratis verlos
kundige hulp verleenen en steeds de Justitie bijstaan als gerech-
telijk-geneeskundige 1). 

De anatomische lessen, dus de meer theoretische, werden sinds 
1702 gehouden in de Latijnsche school; in een Raadsresolutie 
van dat jaar, gedateerd 10 Juli werd aan de overheden van het 
chirurgijngilde toegestaan „om de kaamer op de Latijnsche schoo-
le aldaer hun kunst soo sij verstaen te behooren te exerceeren, 
des dat het voorschreven gilde geen vergaderinge holde op soo-
danigen dag oft ure, als de doctoren medici aldaar compareren". 
Practisch onderwijs werd eerst veel later gegeven zooals we reeds 
gehoord hebben toen er een leeraar in de anatomie was benoemd; 
in 1754, den 12 Juli, werd door Burgemeester en Raad „goedge
vonden om een bequaeme plaats te approprieren boven het Pak
huis onder de nieuwe Toren voor den StadtsOperateur de V r i e s 
om aldaar de kunst van anatomie te kunnen exerceren". 

In 1794 na de benoeming van Dr. M u l d e r , werd het Thea-
trum Anatomicum verplaatst; in de Raadsresoluties lezen we 
toch, dat „deze week aan de nieuw aangestelde Landschapslector 
in de Anatomie en vroedkunde vertoond was het Theatrum Ana
tomicum onder de Nieuwe toren alhier, dat aan gedagte lector 
die plaats bij den dag zeer donker was voorgekomen, dat hij ver
volgens gezien had alhier de 2de school bij de Latijnsche schooien, 
dat hij om het overvloedige ligt aldaar zeer gaarne zoude zien dat 
het theatrum Anatomicum daar wierde geplaatst en dat hem 
voorts wierde toegelaaten om voor zijne publique lessen gebruik 
te maaken van de school der Rector op tijden dat de Rector in 
zijne lessen daar van geen hinder had" 2). 

*) Resol. Staten van Friesland, 15 Maart 1794. 
In de instructie voor Dr. J. Mulder wordt vermeld dat de lessen in de 

chirurgie kosteloos door de chirurgijns, vroedvrouwen en chirurgijns-
knechts gevolgd konden worden. 

2) Raadsresolutie 11 April 1794. 
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J O H A N N E S DE V R I E S 
'sLands Operateur en Leeraar in de Chirurgie, 

Anatomie en Vroedkunde 

Op Dingsdag den 31 January 1764. 

D E 

N E U R O L O G I A 
ofte de gefteltheid der 

Z E N U W E N 

In een 

V R O U W E N L I G H A A M 
in't openbaar lullende vertoonen, 

Ferjbekt de Heeren Medicinae Dofforen en Chirurgjns en verdere 
Heeren Liefhebbers, dat Jy op de bovengemelde en volgende 

dagen (de Saturdag en Sondag uitgejondert) hem nademiddags 
te drie uuren met hunne tegenwoordigheit op de Stads 

Anatomie kamer gelieven te vereeren. 

¥e L Ë Ë Ü W A R D E W, 
Gedrukt by WILLEM COÜLON, Landfchapsea Academidrokker der Ed. Mog. Heeren Stalen van Vrleslandt, i;fy. 
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Op zijn verzoek werd de anatomiekamer verplaatst naar de 
2de latijnsche school, de kamer onder de Nieuwe toren verhuurd 
aan de Boelgoedsontvanger en tevens hem toegestaan om de pu
blieke lessen te houden op de rectors school. 

De aankondiging van de lessen werd gewoonlijk of door een 
speciale circulaire of aanplakbillet of door een advertentie in 
de Leeuwarder Woensdagse Courant gedaan; hiernaast ziet ge 
afgebeeld een billet, vermeldende dat J o h a n n e s de V r i e s 
op Dingsdag 24 Februari 1761 de zenuwen van een Vrouwen dood 
lichaam zal demonstreeren, en noodigt daarbij de Heeren lief
hebbers tevens uit; 

Dr. M u l d e r laat in de courant weten dat hij zijn publieke 
lessen zal beginnen, en noodigt degenen die private lessen wen-
schen, met hem te komen spreken x). 

Bezien we het gilde als een vereeniging van personen, die alle 
hetzelfde ambacht beoefenen en uit het hun verleende privilegie 
het recht hadden om tegen degenen, die inbreuk maakten op hun 
monopolie, in rechten op te treden en te laten beboeten, dan ver
wondert het ons geenszins dat we zoovele klachten vinden en 
lezen, waarin deze strijd in levendige kleuren wordt beschreven; 
Wel heeft het me zeer verwonderd dat er zoo weinig aanteekenin-
gen gevonden werden, waarin van onderlinge steun wordt gespro
ken vooral waar in de 18de eeuw de strijd om het bestaan voor 
onze gildebroeders toch zoo verbazend moeilijk werd, toen van 
alle kanten getornd werd aan hun recht; vooral toen door de Sta
ten van Friesland in 1722 een resolutie was uitgevaardigd, waar
bij verboden werd dat de „Gildens eenige Statuten, Ordonnan-
tien ofte Edicten, smakende na Monopolie" mochten maken of 
houden; tenzij op hun statuten door de Staten octrooi werd ver
leend; bovendien was het raseeren van haar en baard door „de 
Hooge Magten van 't Land aan een ijegelijk vrij gegeven, zonder 
datze gestoord moogen worden", waardoor aan alle kanten de 
zgn. baardscheerders zich gingen vestigen. 

De nood zal wel hoog gestegen zijn, mogen we de ontboezemin
gen van een der Leeuwarder chirurgijns, Jacobus Eyleman, voor 
waar aannemen, die in een hoogdravende samenspraak het vol
gende zegt:2) 

x) Stedelijke Bibliotheek no. A. 1014, bijlage. 
Leeuwarder Woensd. Courant 11 Juni 1794. 
2) „Seventig Heelkundige Aanmerkingen door eijgen ondervindinge en 

2 
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„'t verval is te groot, de konst word met de voet geschopt en 
onderdrukt" welke Heelkonst verval komt te geschieden 
door eijgen schuld van Heelmeesters, datze Leerjongers aanne
men pro deo, zonder een stuijver aan 't gild te geven 
en zulke leerjongers maar zoeken om de Baard te leeren sche
ren, en dan gaan woonen bij de eene of andere Heer, of voor 
Veldscheerder onder een Compagnie de gemelde Jongers 
tot haar mannelijke jaaren gekoomen zijnde, en moede van de 
dienst of Vreede wordende, zoo gebeurt het dat de geheele Pro-
vintie word opgepropt van zulke Beunhaazers en Kwakverkoo-
pers, 'twelk zeekerlijk het verval van de Heelkonst daar veel toe 
contribueert, en zulke Jongers de Scheerklanten van de Meesters 
afhandig maaken, tot schaade van de konstgenooten 
Daar bij komen ons hier in Vriesland op duijkelen oude Kollen, 
waarzegsters, Duijvelbanders, Besweerders, Smeersters voor de 
Moer, Meesteressen van geswellen borsten, Kwakverkoopers, die 
hier koomen nestelen en neer te zetten, waer uijt geblijkt, dat 
Vriesland een poel of grondelooze kolk is van dat slag van volk 
voornamentlijk onze Hoofdstad Leeuwarden, tot nadeel van onze 
konstgenooten, zoo dat ons Gild niet gemaintineert word 
de Medicine Doctoren hier te Lande tracteren de Lijders uijt-
wendig zoo wei als inwendig zie daar jonge Konstgenooten 
de keel word u toegebonden 'tmes is gewet om de Heelkonst de 
Hals af te snijden 

De nood moest wel hoog gestegen zijn. 
Van maatregelen om de chirurgie op een meer wetenschappe

lijk peil te brengen heb ik niets gevonden; het scheren was en 
bleef nog steeds het voornaamste werk en vormde het grootste 
deel van hun inkomen 1). 

Toch vallen er enkele artikelen te noemen, waarbij bepaald 

Genezinge opgemaakt" enz. Bijeengestelt door Jacobus Eijleman, chirurgijn 
in Leeuwarden, TAmsterdam Bij Jan ter Hoorn Boekverkooper over 't 
Oude Heeren Logement 1708. (Bibl. Maatsch. tot Bevordering d. Genees
kunst). 

2) Toen in 1723 de gilden opgeheven waren, vestigden zich vele baard
scheerders in de stad; nadat in 1740 de chirurgijns een octrooi hadden 
gekregen, waarbij ze weer het recht hadden veroverd om alleen te mogen 
scheeren, konden de baardscheerders niet direct broodeloos gemaakt wor
den, waarom men hen het recht gaf hun werk te blijven doen, mits ze aan 
het gilde jaarlijks 4 gulden betaalden. 

In een klaagschrift van 1771 vond ik vermeld „dat er chirurgijns geweest 
zijn die 500—600 gis. 's jaars met scheeren verdienen." 
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was dat de gildebroeders elkaar bijstand en steun moesten ver-
leenen, en waardoor bereikt werd dat een meester, die voldoende 
blijken van bekwaamheid had gegeven, ook het recht verkreeg 
een practijk te verwerven. 

Een der artikelen van de gildebrief vermeldt „dat geen gilde-
broeder meer als een leerjongen sal mogen tseffens hebben om 
't handwerk van chirurgie te leren, doch soo hij noch een be
geert sal daer voor betalen 4 car. gl., des dat geen gildebroeder 
meer als twee leerjongens sal mogen hebben", waardoor het gilde 
meende te kunnen bereiken dat het werk zooveel mogelijk gelijk 
werd verdeeld 1). 

Het onderhuren van de leerjongens, waardoor de meester scha
de zou kunnen worden berokkend, was streng verboden; ook 
tegen wanbetalers trachtte men zich te wapenen, door de bepa
ling op te nemen, dat, wanneer een patiënt een andere meester 
wilde consulteeren, deze „nijet in den eersten meesters werck 
mocht treden tezij saecke dat den selven eersten meester" was 
betaald. 

De verplichting tot onderlingen bijstand vond tevens uiting 
in de verplichte deelneming aan de begrafenis van een overleden 
gildebroeder of -zuster 2); zelfs tot in den dood was men bijstand 
verschuldigd en werd het lijk, bedekt waarschijnlijk door het 
gildekleed en gedragen op de gildebaar door de broeders graf-
waarts gedragen: „zullen alle dandere gildebroeders ende suste-
ren gehouden zijn mettet Lijck ter begravinge ende oock ter be-
ganckenisse te coemen ende elcx uijt hun eijgen buijdel te offe
ren". 

Weinig heb ik helaas gevonden, waardoor het mij mocht blij
ken dat de broeders de arme gildeleden steunden; slechts een op
merking, gevonden in een request aan de Magistraat, doet den
ken aan een bijstand aan arme gildebroeders en zusters; nadat 
opgemerkt werd dat een maaltijd na het examen toch heusch 
wel noodig was „als kunnende de gansche dagh niet sonder eten 
ofte drinken doorbrenghen" wordt gezegd, „dat als nogh iets 

J) Art. 19 veranderde rol 1639, welke bepaling ook later gehandhaafd 
bleef. In de oude rol werd geen beperking opgelegd in het houden van 
het aantal; evenmin in 1740. 

2) weduwe van een gildelid, die na den dood van haar man, de zaak kon 
aanhouden, mits een chirurgijnsknecht het werk deed. 

In de oude rol wordt voor de weduwe van een gildelid een gunstige 
bepaling genoemd nl. deze dat „nyemandt binnen deser stede zal mogen 
meesteren, 'tzij man ofte wijff, uytgesondert gildebroderswijven, keelsnij-
ders ende oghenpelters." 
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overigh is, wort 'tselve gedistribueert aan arme chijrurgijns we
duwen en wesen". 

Een indirecte steun hoopte men door het volgende artikel te 
kunnen verkrijgen: „ofte een gildebroeder eenich patiënt hadde 
die begheerde noch eenen anderen gildebroeder ofte mr. tot hem 
te hebben om hem te cureren ofte wilde hebben dat den ersten 
gildebroeder ofte mr. hem soude verlaten ende daer toe een ander 
alleenighe requireerde zal den eersten meester des selves patients 
versoeck gehouden zijn nae te ghaen ende tachtervolghen bij 
pene van drie carolus guldens", waardoor men meende te kun
nen bereiken, dat de ontevreden patiënt niet direct hulp zocht 
bij een beunhaas of kwakzalver 1). 

Om alle onkosten, noodig voor het in stand houden van het gil
de en voor het telkens procedeeren tegen kwakzalvers en andere 
lieden, die trachtten op allerlei wijzen de gildebroeders schade 
te berokkenen, te kunnen bestrijden, waren in de gildebrief vele 
artikelen opgenomen, waarbij het bedrag werd bepaald dat in de 
gildekas werd gestort; allereerst wordt een bijdrage genoemd, 
welke ieder moest betalen, die „tambacht ofte gilde van den 
barbiers zal willen winnen ofte opsetten"; het was slechts een 
som welke eenmaal betaald behoefde te worden; was „hij geen 
gildebroederszoon", dan was het bedrag „drije Carolus gulden"; 
was hij „een gildebroederszoon ofte had hij een gildebroeders 
dochter getrout" dan was het bedrag lager gesteld en wel op 
„dartich stuveren", had hij een „gildebroeders weduwe getrout, 
dan twee carolus gulden. 

Dan kunnen nog genoemd worden de boeten, welke betaald 
werden door gestrafte kwakzalvers, door de meesters, die niet 
wenschten dat een consulent bij een patiënt werd geroepen, door 
de chirurgijns die zich niet hielden aan de afspraak om een patiënt 
niet in behandeling te nemen, wanneer niet de eerste meester 
betaald was, door de barbiers, die zich niet stoorden aan de or
donnantie betreffende het uitzetten van door aderlating verkre
gen bloed, boeten eindelijk, welke voldaan moesten worden bij het 
niet verschijnen op de jaarlijksche vergadering, het niet meedoen 
aan de mis in de kerk van Oldehove, het niet meeëten op de jaar
lijksche maaltijd, wanneer een gildebroeder zich niet fatsoenlijk 
kon gedragen of te veel bier stortte tijdens die maaltijd, kortom 

*) Art. 14 en 15 van de origin. gildebrief. 
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vele boeten, welke de gildekas best kon gebruiken; waarbij nog 
kwamen de bijdragen, welke de leerjongens moesten storten wan
neer ze in dienst kwamen bij een chirurgijn. 

Groot zal de som niet geweest zijn, welke op deze verschillende 
wijzen in de kas vloeiden; de gildebroeders besloten daarom in 
1621 een maandelijksche bijdrage te geven; het stuk waarop dat 
staat aangeteekend laat ik hier volledig volgen, omdat het zulk 
een aardige indruk geeft van de volkomen eensgezindheid: 

„Also het Chirurgijns Gilde eendrachtelijck vergadert 
zijnde eendrachtelijck bij d'ondergeschrevene Gildebroeders 
veraccordeert ende gestemmet is, dat een ijeder der zelver 
gildebroeders, tot onderhout derzelver Gilde, zal contribu
eren in handen van de Ouderman alle maanden vier stuvers, 
het welke Wij als mannen met eeren beloven te onderhouden 
ter tijt anders bij onsz sal geresolveerd ende verandert wor
den oirconde onsze handen den 28 Septembris 1621. 

onderteekend door de toenmaals 16 gevestigde chirurgijns1). 

Was misschien door de bepaling dat een gildelid niet meer dan 
een leerjongen (of door bijbetaling van een zekere som, twee 
jongens) mocht hebben, bereikt dat ieder chirurgijn voldoende 
werk kon krijgen, dat nam toch niet weg dat ieder voor zich toch 
pogingen in het werk stelde om de aandacht van het publiek te 
trekken door „een beckens stock waarmen de beckens aen han-
get" uit te steken, of door „een seshoeck van coper met ses cleine 
beckenties daeraen" uit te hangen2); vrij zeker was ook de gevel
steen, zich bevindende in een huis in de St. Jacobsstraat, waarop 
een voorstelling van een zgn. Wundenmann" (een voorstelling 
van een mansfiguur, met op hem gerichte voorwerpen, als knots, 
pijlen enz. waarmede dus wonden konden worden aangebracht) 
bedoeld om de menschen te wijzen op het huis van een chirurgijn. 

Om zijn bijzonder kundige eigenschappen in het aderlaten, dat 
toch een niet onbelangrijk deel vormde van het dagelijksch werk 
van den barbier, te toonen, werd het bloed door aderlating ver
kregen, in bekkens uitgestald; hoewel het feit toch meer waar
schijnlijk bedoeld was om de menschen te wijzen op de goede 
constellatie van sterren en planeten, waarbij men alleen tot 
een aderlating overging met goede hoop op succes. 

Er was bepaald dat „nijemandt vanden gildebroeders latel-

') Stukken betr. de gilden. 
2) Inventaris Claes Cann, 1623. 
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pannekens zal mogen vuijtsetten dan op goede lateldagen ende 
die nijet langer dan tot sunddaeges ten twaeleff uren laeten 
staen"1); het bloed dat door aderlating was verkregen, moest 
men achter de huizen begraven en niet „in den diepten ofte opter 
straeten deser stede moegen werpen ofte vuijtgieten" 2). 

Waar de invloed der kerk in de jaren voor de opkomst van 
het Protestantisme, zeer groot was op het maatschappelijk 
leven, zullen we ook sporen moeten vinden van dien invloed 
op het barbiersgilde; veel heb ik helaas niet kunnen vinden. 
Het blijkt uit het kiezen van een of meer heiligen tot schuts
patroon van het gilde en het aan hen gewijde altaar; en zoo 
zien we ook hier, evenals bij nagenoeg elk ander chirurgijns-
gilde, de H. H. C o s m a s en D a m i a n u s als de Heiligen 
gekozen; buitendien had het gilde een altaar in de Oldehove-
kerk, waarop ten behoeve van de gildebroeders kerkelijke dien
sten werden verricht, hun schutspatronen op de aan hen ge
wijde dagen werden vereerd en bij overlijden van een gildebroe-
der of zuster de zielmissen werden gelezen 3). 

In de gilderol wordt daarvan gezegd, dat „die gemeene gilde-
broeders ter eeren vanden Heijligen Waerdigen Sacramente 
alletijt gehouden zijn te onderhouden twe toortsen". 

En op den 27sten September, de dag gewijd aan hunne schuts
patronen, „sullen alle die gildebroeders gehouden zijn ter eeren 
godts binnen die kercke van Oldehove op hun Costen te laeten 
doen een singende misse ende een ijegelijc gildeBroeder met 
sijn huijsfrou ter kercken te comen, de misse te hoeren ende elcx 
besundere een halve stuijver te offeren bij pene van een Halff 
pont was", waarna „alle die gildebroeders met huere huijsfr. 
tsaemen een behoirlijcke maeltijt holden ende teeren". 
V Deze maaltijd was wel het glanspunt van al hun feesten, want 
slechts zelden deed zich de gelegenheid voor om een proef-
maaltijd, waarop reeds vroeger werd gewezen, mee te vieren.4) 
Bezien we de in de bijlagen meegedeelde rekeningen dan 
kunnen we ons een indruk maken van de gezellige stem-

*) In de vernieuwde en veranderde rol van 1639 staat: „dat niemant 
beckens of pannekens met bloed voor de deur sal mogen setten dan tot mid-
dage van half April tot half Junie en in de maand van September." 

2) Ook reeds vermeld in het Leeuwarder Stadsrecht (A. Telting, Friesche 
stadsrechten blz. 230). 

3) Art. 21 en 22 van de oorspronkelijke gildebrief. 
4) Het duurde soms 4 of 5 jaar voor een nieuw gildelid werd aangenomen. 
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ming waarin de gildebroeders en hunne vrouwen zullen hebben 
verkeerd en zullen we kunnen zien een tafereel als zoo dikwijls 
door onze Oud-Hollandsche meesters is geschilderd. 

Alle gildebroeders vergaard, gezond en blozend van uiterlijk, 
gezeten op de lange banken aan de lange tafels, geschraagd door 
schamels, bedekt met witte tafellakens; zich te goed doende 
aan de lekkere gekruide spijzen; de kamer slechts schaars ver
warmd door het open haardvuur; en opdat de vrouwen het niet 
te koud kregen, werden stoven aangedragen; en alles en allen 
fantastisch verlicht door de keersen in de kandeleers en door 
snuiters en hangblakers 1). 

Het zal hun goed hebben gesmaakt: de hoenders, lekker ge-
stooft met wijnsop, de entvogels, de kalfsborsten, schaepebouten, 
de konijnen en talingen, de meervijs en snoek met fijne eiersaus. 

En al deze wellicht sterk gekruide spijzen, de augurken en kaas 
deden verlangen naar een flinken dronk; menig kan bier werd 
geleegd, vele roemers met fonkelende wijn geschonken; een vroo-
lijk luidruchtig gezelschap werd het; het was toch ook een feest 
„tot onderhoudinge van guede vrundschap ende liefflicke een-
drachtigheit"; en mocht er een der gildebroeders „onwillich 
zijn om mede te teeren, zal dieselve onwillige gehouden zijn te 
betaelen tot proffijt vanden geenen die teeren acht stuvers daer-
mede hij vrij sal zijn" 2). 

De overheden waren aanwezig om te zorgen dat geen onge-

l) Zie bijlage B; men maakte gaarne gebruik van zilveren lepels, ge
maakt door de bekende zilversmeden; ik vond enkele rekeningen waarvan 
hier 2 overgenomen worden. 

„Ick onder geschreven bekenne ontfanghen te hebben die somma van 
hondert ende twaalef carolij gulden ende dat voor 28 sulveren leepelen die 
welcke weegen 70 loot ende dat uijt handen Mr. Pytter Hoeck als Older-
man ende Pytter Fos ende Jan Henderijck mede als bijsitters van het 
schyeregijns gijldt ende bedanke haer voor goede betaelijnge, den 23 Sept. 
1678. 

Rimbartus Visser 
Bekenne ontfangen van Simon Nannyncks olderman en Jacobus Doren

bos en Jasper Ras de somma van fier ende sestich guldens ende achtien 
stuijvers van wegens fertich geleiverde sulveren Leepels." 

Tierdt v. Lely (Sept. 1682) 
Gildepenningen van het chirurgijnsgilde zijn niet bekend; wel geeft 

D i r k s, dl. 2 blz. 232 aan dat er 2 penningen zijn, doch dat blijkt onjuist; 
de namen Daniel Meinert en Jacobus Roukema, komen niet voor in de 
lijst van de chirurgijns, doch beiden waren lid van het kleermakersgilde. 

Nog een 3e penning berust in het Fr. Museum ten name van Abraham 
Bouman, die echter geen barbier, doch baardscheerder was. Deze baard
scheerders richtten in 1771 een beurs of compact op. 

s) Art. 23 van den oorspronkelijken gildebrief. 
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regeldheden plaats vonden; wat waarschijnlijk maar al te vaak 
voorkwam; doch „wie int selve teeren eenige ongenuchte maeckt 
ofte ijemanden in eeniger manieren Injurieert ofte slaet zal die 
selve" naar het oordeel van den gecommitteerde van den Raad, 
een zekere boete moeten betalen; met twee stuvers werd beboet, 
diegene „wie int selve teeren onweerdelijcken meer biers storte 
dan hij met zijnen eene voet mach bedecken.") 

Noode ging men laat in den nacht scheiden, maar vaak zullen 
de gildegenooten den volgenden dag nog eens bij elkaar zijn ge
komen om de resten van de overheerlijke spijzen te laten opwar
men en te verorberen en misschien nog een extra haasje te laten 
stoven. 

Zoo bleef het gildeverband bestaan, niet machtig en rijk als 
zoovele van haar soort in de groote steden, waar het aantal 
chirurgijns belangrijk grooter was. Slechts weinig leden telde ons 
gilde, doch leden, dikwijls van onbesproken gedrag en het ver
trouwen wekkend van hunne medeburgers, (immers we zien on
der hen leden van de gesworen meente, schepenen en zelfs bur
gemeesters), allen samen vereend om pal te staan, wanneer het 
noodig was hunne rechten bij de gildebrief verleend, te bescher
men 1). 

En dit gebeurde, zooals we gezien hebben, maar al te vaak; 
zoowel in de resolutieboeken van de stad, als in de nog bewaarde 
losse handschriften, stuiten we telkens op geschillen tusschen het 
gilde en personen, die op eenigerlei wijze trachten buiten toe
stemming van het gild of den raad, patiënten te behandelen. 

Aardig is het om al deze klachten te lezen, vaak zeer breed
sprakig beschreven en men krijgt den indruk dat het hun ver
bazend veel moeite moet hebben gekost om hun recht (zoo zij 
dit al in alle gevallen konden bepleiten) voor het Hof of voor de 
Magistraat, te verkrijgen. Tot in den treure schrijven ze request 
op request, om tenslotte te zegevieren of te verliezen. 

Vooral in het laatst van de 18e eeuw, toen er steeds meer docto-

») De chirurgijns, die deel uitmaakten van het stadsbestuur waren o.a.: 
Mr. Albert, barbier, lid van de Gezworen Meente in 1551. 
Mr. Jan Holthuis, lid van de Gezworen Meente in 1594. 
Mr. Claes Cann, schepen in 1649, lid van de Gezworen Meente in 1653, 

van 1654—1658Boumeester, vanaf 1675 tot 1678 Burgemeester (volgens de 
lijst van chirurgijns is hij ook lid geweest van de Staten Generaal). 

Mr. Willem Kraus, burgemeester van 1689—1692. 
Johannes de Vries: scheepen van 1782—1785. 
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ren zich in de stad gingen vestigen, die ook de chirurgie beoefen
den en dit deel ook aan de universiteiten meer wetenschappelijk 
werd gedoceerd, trad de groote scheiding op, waardoor het hand
werk van chirurgie op de achtergrond kwam; tot eindelijk in 
1798 met de leuze, Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap de gilden 
voorgoed werden afgeschaft1). 

Ziet hier de slechts korte geschiedenis van het Leeuwarder 
Chirurgijnsgilde; de geschiedenis van onze voorgangers, mannen 
vaak met een geringe wetenschappelijke loopbaan en kennis, 
doch bezield met de goede wensch hunne medeburgers te helpen 
bij ziekte en ongeval, op de hun eigen wijze; vast verbonden in 
hun strijd om hunne rechten te verdedigen; maar vooral vereend 
„tot voldoninge ende onderhoudinge van guede vrundtschap ende 
liefflicke eendrachticheijt". 

BIJLAGE A 

CHIRURGIJNSGILDEROLLE (1550) 2) 

1. Allen den gheenen die desen onsen openen letteren sullen sien ofte 
hooren lesen Gheven wij Burgemeesteren Schepenen ende Raeden der 
stadt Leeuwarden te kennen Certificerende voorden gerechten ende 
zekeren waerheit dat wij gheneghen zijnde ter ootmoedigher begheer-
ten van den gemeenen Chirurginen ende barbiers binnen deser stede 
residerende den selffden tot nut, welvaren ende Conservatie van hun 
ende den gemeenen burgheren der voorscrever stede in navolgende 
manieren hebben gegundt accordeert ende toegelaeten ghunnen ac
corderen ende toelaten mijts desen tot Revocatie van ons ofte onsen 
Successoren zekere ordinantie ende pollitie. 

2. Ten eersten dat nijemandt tambacht vanden barbiers ofte eenichsins 
tselve ambacht aenghaende ofte concernerende zal moghen opsetten 
ofte doen ten sij saecke hij eerst ende voorall Burgherscap ende tgilde 
gewonnen de naevolgende proeve gedaen ende vollenbracht ende daer 
en boven verthoont zal hebben goede Certificatie Inhoudende waer 
dat hij zijn ambacht geleert ende zijn Leer Jaeren eerlijcken vuijtge-
dient heeft. 

3. Dat den ghehnen die tanbacht ofte gilde van den barbiers zal willen 
winnen ofte opsetten gehouden zal zijn eerst ende vooral zoe verre hij 
geen gildebroederszoon is drie carolus gulden ende hij een gildebroders 
zoon is ofte een gildebroders dochter getrouwt heeft dertich stuvers 
ende een gildebroeders weduwe getrouwt heeft twee carolusgulden vol-
daen ende betaelt zal hebben temployeren deene helft tot proffijt van
den Raedt ende dander helft tot proffijt van tgilde. 

') Zie bijlage E. 
2) Op deze gilderolle komt de nummering der artikelen voor, als hier is 

aangegeven. 
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4. Ten eijnde dan inden voorscreven stadt goede ende bequaeme meesters 
om den voorscreven ambachte van Barbiers texerceren bevonden 
mogen worden, zoe sal nijemandt in tvoorscreven gilde geadmitteert 
ofte toegelaeten moegen worden ten zij saecke hij eerst de naebescre-
ven proeve in presentie ende aenschouw vanden gecommitteerden 
vanden Raide ende den proeffmeesteren — dwelcke proeffmeesteren 
daertoe bij den gemeenen gildebroeders ordonneert zullen worden 
behoerlijcken gedaen ende vollenbracht zal hebben. 

5. Ten eersten den gheenen die de proeft versoeckt te doen zal den ont-
fangers van dien tot een honorarium ende voir hun vacatien gehouden 
wesen te gheven ende betaelen twintich stuvers. 

6. Ende om dan den voet vanden proeff te verthoenen — zoe is geordi-
neert dat die gheene die de proeve zal willen doen zal gehouden wesen 
eerst ende vooral te bereijden in een meestershuijs drije vlijmmen datse 
sonder craecken duer een proeffleer ghaen ende die daer blijve laeten 
tot dat die bereijt zijn ende daer mede te laeten drie aderen te weeten 
die hooft aer op te handt die lever aer ofte mediaen inden arm ende 
de brandt ofte moer aer opten voet alles datze springhen ofte ten 
minsten wel bloeden, tot welcke Iatinghe hij zal moghen bewillighen 
ofte kiesen den gheenen die hem gelieven zal Ende ofte hij nijemandt 
ende conde om tselve te doen bewillighen zal tgilde gehouden zijn hem 
daertoe luijden te leveren ende te bestellen. 

7. Sal voorts gehouden zijn behoerlijcken te weten zijn anatomy der 
aederen diemen gewoontlijcken doet laeten ende een scheermes wel te 
slijpen. 

8. Sal insgelijcx gehouden sijn te maecken deese emplasteren ende un-
guenten te weten een basilicum een griseum een egijptiacum ende een 
apium sonder fault» 

9. Ende zoe verre den ghenen die zijn proeve zal willen doen deselve zijne 
proeff nijet oprecht en dede zulcx dat die nijet voer ghoet worde aen-
gesien zal alsulcken geholden zijn een Jaer daer nae te wachten eer hij 
tgilde zal moghen winnen ofte de proeve weder beghinnen te doen. 

10. Item en zal nijemandt binnen deser stede moghen meesteren tzij 
man ofte wijff vuijtgesondert gildebroders wijven kulsnijders ende 
oghenpelters ten zij saecke hij tgilde gewonnen ende den voorscreven 
proeve gedaen zal hebben bij pene van drie carolusgulden temploije-
ren als voren. 

11. Sal oock nijemandt tzij gildebroeder ofte nijet buijten den vrijen marck-
ten op den bruggen ofte andere plaetzen hier bynnen deser stede met 
salve olije wormcruijt ofte andere medecijne voerstaen ofte doen ten sij 
saecke hij daer toe verloff ende consent hebbe van den raidt bij pene 
van twintich stuvers temploijeren als voren. 

12. Ende alsoe dagelijcx groote gebreecken ende periculen comen ende 
vallen duer den unervarene meesteren ende vrouwen die dagelijcx in 
deser stede ende jurisdictie vandien zijn residerende ende den luijden 
drancken ende medecijnen nae hueren simpelen verstandt innegeven 
zoe is geordonneert dat nijemandt wije hij zij vuijtgesondert ende be-
holdelijcken doctoren medecijns ofte anderen bij den Raide gead-

13. mittert ende toegelaten van nu voortaen water besien ende drancken 
ofte medecijnen gheven zal mogen ten zij wondtdrancken ende pock-
drancken die nochtans alleenighen den gildebroeders zullen mogen 
maecken ende ingeven bij pene van drie karolus gulden voor deerste 
reijse voor de anderde reijse zes carolus gl. temploijeren als vooren 
ende de derde reijse bij arbitrale correctie vanden raide. 

14. Item ofte een gildebroder eenich pacient hadde die begheerde noch 
eenen anderen gildebroeder ofte meester tot hem te hebben om hem te 
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cureeren ofte wilde hebben dat den ersten gildebroeder ofte meester 
hem soude verlaten ende daer toe een ander alleenighe requireerde zal 
den eersten meester desselven pacients versoeck gehouden zijn nae te 
ghaen ende tachtervolghen bij pene van drie carolus gulden temploye-
ren als voeren. 

15. Welverstaende dat alsulcken gereqiurden gildebroeder ofte meester 
nijet in den eersten meesters werck zal moghen treden ten zij saecke 
dat den selven eerste meester tot taxatie vanden gecommitteerden 
van den raide ende den ghenen die zij vanden gildebroeders daer meer 
toe zullen willen nemen zal vernoeght ende betaelt zijn insgelijcx bij 
pene yan drije Carolus gulden temploieren als voere. 

16. Dat nijemandt vanden gildebroeders latelpannekens zal mogen vuijt-
setten dan op goede lateldaeghen ende die nijet langher dan tot sund-
daeges ten twaeleff uren laeten staen bij pene ende verbuertenisse van 
vier stuvers temployeren tot proffite van den gilde. 

17. Sal voorts nijemandt in den diepten ofte opter straeten deser stede 
moghen werpen ofte vuytghieten eenich latei bloet bij pene van een 
carolusgl. temployeren als voeren deen helft tot proffijt van den raidt 
ende dander helft tot proffijt van tgilde. 

18. Item en zal gheen gildebroeder eenige leer Jonghe moghen aennemen 
om tambacht van tbarbieren te leren ten zij saicke dat de selve Jonghe 
(zoe verre hijt van stade is) tot proffijt ende onderhoudenisse vanden 
gilde betaelt zal hebben een pondt was ende daer en boven thien stu
vers. Ende zoe verre de Jonghen nijet van stade is alsulcx te gheven sal 
hem zulcx om Oodts willen quijtgelaten worden. 

19. Sal oock alsulcken ende allen anderen leerjonghen gehouden wezen 
zijn leerjaren hem bijden meester besteedt eerlijcken vuijt te dienen 
voor ende alleer hij zal moghen hem bij eenighen anderen meester be
steden ende zoe verre hij hem van zijne meester eer zijne leerjaeren 
vuijt waeren absenteerde ende hem bij eenen anderen meester bestede 
zal hij verbeurt hebben drie carolusgl. temploieren deene helft tot 
prouffijt vanden raidt ende dander helft tot proffijt ende onderhou
denisse van den gilde. 

20. Item en zal den eenen gildebroder den anderen zijn knecht nijet mo
ghen onderhuijren ten zij bij consent ende wille van den meester alwaer 
de knecht bij woont ofte sonder zijne tijt vuijtgedient te hebben vuijt 
zijnen dienst ghaet bij pene ende verbeurtenisse van drie carolus gis. 
temploijeren als voorscreven ofte andersins tot kennisse ende arbitrage 
vanden gecommitteerden van den raede 

21. Item sullen die gemeene gildebroeders ter eeren van den Heijligen 
Waerdigen Sacramente alle tijt gehouden zijn te onderhouden twee 
toortsen. 

22. Sullen insgelijckx alle de gildebroeders gehouden zijn alle jaeren op 
Sinte Cosmas dach ter eeren godts bijnnen der kercken van Oldehove op 
hun costen te laeten doen een singhende misse ende een ijegelijck gilde
broder met sijn huijsfr. ter kercken te comen de misse te horen ende elcx 
besunders een halve stuver te offeren bij pene van een halff pondt was 
tot proffijt van tgilde temployeren. 

23. Tenselven daeghe zullen alle de gildebroeders met huere huijsfrouwen 
tot voldoeninge ende onderhoudinge van guede vrundtscap ende lieffe-
licke eendrachticheijt tsaemen een behoirlijcken maeltijt holden ende 
teeren; ende zoe verre emande van hun onwillich waer om mede te 
teren zal die selve onwillighe gehouden zijn te betaelen tot proffijt van 
den geenen die teren acht stuvers daer mede hij vrij sal zijn. 

24. Item wije int selve teeren eenighe ongenuchte maeckt ofte ijemanden 
in eenigher manieren injurieert ofte slaet zal die selve gehouden zijn 
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te betalen tgene hem bijden gecommitteerden vanden Raide — die de 
gelegentheijt van de saecke zullen aensien •— ofte gekendt wordt welcke 
betaelinge zal coemen ende geimploijeert worden deen helft tot proffijt 
van de Raedt ende dander helft tot proffijt ende onderhoudenisse van
den gilde te betaelen. Dat soe wie int selve teren onweerdelijcken meer 
biers stort dan hij met zijnen eene voet mach bedecken zal gehouden 
zijn tot proffijt ende onderhoudenisse van tgilde te betaelen twee stu-
vers. 

25. Item zal den joncxten gildebroeder ofte degheenen die laest int gilde 
gecomen zal zijn gehouden wesen zoe wanneer de gemeene gildebroe
ders zullen willen vergaeren deselve gildebroeders deur hem selffs ofte 
een vuijt zijnen name te verboodtschappen ende adverteeren waer ende 
op wat uere zij sullen ghaer coomen die elcke tijt daer van zal ghenieten 
twee stuveren die hem bij den gemeenen gildebroeders ofte vuijt tge-
mene gilde geit betaelt zullen worden ende zoo verre den selven joncx
ten ende laestincoemende gildebroeder zulcx recuseert ofte onwillich 
is om te doen zal hij verbeurt hebben ende gehouden zijn tot proffijt 
vant gilde te betaelen telcker reijse zulcx geschiet seven stuvers. 

26. Welverstaende nochtans dat bij den gildebroeders gheen vergaderinge 
gedaen ofte geholden zal mogen worden buijten wille weten consent 
ofte bijwesen vanden gheenen die bijden gerechte als superintendenten 
vanden gilde geordinnert ende gecommittert zullen wesen alles bij ern-
stighe straffinge vanden Raede, nae gelegentheijt vander zaecken. 

27. Wanneer ijemandt vande gildebroeders sterft zullen alle dandere gilde
broeders ende susters ofte te verstaen elcx hun huijsfrouwen gehouden 
zijn met tet lijck ter begravinghe ende oock ter beghanckenisse te coe
men ofte ghaen ende elcx vuijt hun eijghen buijdel te offeren bij pene 
van twee stuvers temploijeren als voren. 

28. Sullen oock alle den gildebroeders gehouden zijn van nu voortaen aen 
den Raidt aen te gheven alle pacienten van verschen wonden die zij 
sullen hebben ofte crijghen ende dat nae ende zoe gheringe als zij die-
selve de eerste reijse zullen hebben verbonden ende mede den Raedt 
tontdecken wat wondinge dattet zijn ende hoe ofte in wat manieren 
die gestelt zijn bij verbeurte van een halff jaer neringhe. 

29. Sullen insgelijcx die gemeene gildebroeders gheene breuken boeten ofte 
mesusen onder hun selff moghen vuijtrechten ofte liquideren ten zij 
saecke daer insgelijcx de gecommiteerden ende superintendenten vande 
raede bij over ende present waren geweest. 

30. Sullen in alle zaecken tgilde aenghaende ofte concernerende de minste 
stemmen die meeste zullen gehouden zijn te volghen ende nae te ghaen. 
Ende want wij desen alle onderholden ende onverbreckelijcken naege-
gaen willen hebben tot onszen revocatie. Belasten wij den gemeenen 
gildebroeders ofte den gheenen die vanden gilde als overste gestelt zal 
wesen goede opsicht opden breucken te holden ofte in gebrecke vandien 
daer selfs voor te staen. 

Oorconde des voors. stadts secret signet den handt vanden secre-
tarijs hier onder gestelt den 17en Aprilis 1550. M. Rommarts. 
Gepubliceert voer den gerechte der stede Leeuwarden den 29en 
Aprilis 1550. 
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BIJLAGE B 

MAALTIJD 

Spesefijcaesij voor de oudermans en keurmeesters vant Sijerresijnsgildt 
den 30 September anno 1660. 

8 schoetele gestoefde perren 4 - 0-0 
8 schoetele slaet met sijn toebehoeren 2-16-0 
? kalckoenne gekocht 1-12-0 

de kalckoenne gebraen en gesteckt 0-18-0 
12 duijve gekoft 0-15-0 

de duijve gebraen en 6 gespeckt 0-18-0 
10 hoenders gekoft 4-10-0 
6 hoenders gebraen ende gespeckt 1- 1-0 
6 hoenders gestoeft met wijn en sucker 0-10-0 

16 taelijnge gekoft 1-14-0 
ende taelijnge gesoede met sous en peperwortil 1- 0-0 

3 schaeps vijerendels gekoft 2-17-0 
den schaeps vijerendels gebraen 0-12-0 

2 stucke rijnt vlees gesoutte en gesoede met eek 0-16-0 
2 schijncke gekoft wegende 15 pon t 9—11—4 

de schijncke gesoede en bestecken 0-12-0 
200 aeugorekes gelevert en 3 vijerendeel kappers? 1-11-8 

3 bolle boeter en 4 pd. kaes 1-19-4 
18 stuijvers aen kruijdeazijnen 0-18-0 

aen in brenge vant bijer 0- 4-0 
voor kaemer huijer 5-00-0 
voor tijrref en kaersse en voort schoetel wasse 5-00 
voor mostert en sout en roes waeter 0- 8-0 

somma 49- 4-0 

34 schoetels en 1 anderhallef pond 2 - 0-18 
6 soutvaeten en 6 kandelaers 5 snuijters 0-15- 0 

90 taefelborde, 6 sousijerre, 2 wijnkanne 1-17- 0 
2 bijerkanne, 1 graenwert? 1 lampet 0 - 7 - 0 

14 wijnglaese en 14 bijerglaese 2 Fleuijte 0-13- 0 
10 komfoerde 6 schaele 15 stoeven 0 - 9 - 4 
2 taefels 15 schaemels 5 plancke 1-16- 0 
6 servette en 1 handoek 11 elle taefelackens 2 - 3 - 0 
2 hangh blaeckers en 2 andere 
Reeckeninge voor het respecktijfe Gilt van de Heeren Schersijns van 

Jacob Duder pasteijbacker. (1676). 

Den 2den November twe schincken 
3 stucken peekei vleis sooden waer onder een braden 

12 schootels sollaet leevert met si|n toebehoor 
6 hoenders soet gestooft met wijnsop 
6 schotels met entvoogels bereit 
3 kalfsborsten 3 schaepverndels braden 

12 konijnen braden 6 speckt 
12 hoenders braden 6 speckt 
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3 kalkoenen leevert 
die gebraden en speckt 

12 schootels met gestoofde peeren 
aen mostert en sout 

300 hondert augurcken 
2 pont kappers 

62 schotels waer onder 11 a 4 pd. 
120 borden 

8 kandelaers 
40 leepels 
24 kelckies 24 bierglasen 4 floiten 
10 soutvatten 6 snuijters 
24 stooven 
16 konfooren 
22 ellen taefelaecken 

1 handoeck 
lampet en gieter en aen rooswater 

16 schalen 
Voor de tweede dach op de selve verteeringe 

aen sout 
aen peperwortel 

2 stuijvers aent op steecken van de deur x) 
aen spetsarije en een sijtroen om het hassie te stooven 

6 kelckies te rest 
9 bierglasen te rest 

voor 't souten vant runtvleis 
voor mijn dienst 
voor 't opwarmen van de spijs 
noch een half sneess eijers tot de sous 2) 

Spesevocatie vant geen is geleevert op Monsr. van Ervens proef (1682) 

den 18 Maeij 1 schotel meervijs gelevert en gekoockt 
1 schotel pottagies gelevert en gestooft 
1 snoeck gelevert en gebraden met cappers en boter daer bij 
1 schotel pottagie 3) gelevert en gestooft 
2 schotels salaet com anex gelevert 
1 schotel spenagie gelevert en gestooft 
1 kalfsborst gelevert en gebraden van 6 pd. 
1 suigersboutie 4) gelevert en gebraden 

aen broot, aen boter en kees, aen rosijnen en lange amandelen 
aen koeckies en crakelingen 

Op 3 Oct. 1682: 
3 schincken — 5 schotels gestooft — 6 schotels gebraden hoender;-
3 calfsborsten — 4 calcoenen — 3 schapebouten — 10 schotels slaed 

10 schotels peeren •— aen brood — aen booter en sout — argurcus — ei 
troenen — mostert en sout — aen schootels en borden — candelaers 

') Mogelijk wordt hiermede bedoeld het branden van een lantaarn boven 
de deur van het huis, waarin vergaderd werd. 

2) Snees = 20 tal 
3) Soep of brij. 
*) Mogelijk lamsbout bedoeld. 
Al deze rekeningen in de stukken betr. de Gilden. 
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mostaert, sousieren, en soutvaten, schalen en conforen, stooven glasen 
cannen — 
des anderen daegs: 10 telingen gelevert en gekoockt met boter en 
eeck en peperwortel — 22 ellen tafellaecken — 8 pd boter tot de 
sousen van de vijs gelevert —• aen eijers en muskaten tot de selve 

An de Heeren chirurgijns beneffens de Heeren van de pollicie op een 
soupé gegeven door G. de Vries; 
voor twalf persone . 12 a 2 ƒ: 24 
ses vlesse witte wijn en veertien dito rooje wijn 16 
voor koeckies, krakelingen Pijpen en tobac 1:10 

Voor de Heeren van t Girurgijngilde Een avond Comparitie met 
de vrouwen met coffij, pijpen Tobak koekies krakeling kaas vuur 
en licht 9-: -

12 persoone eten 1—4 14- 8-
16 vlesse wijn 12-16 
3 vlesse Annizette 2-10-

BlJLAGE C 

INVENTARISSEN 

INVENTARIS VAN EEN BARBIERSWINKEL (1565) 

Van winckel guet getaxeert bij mr. Jan Pieters ende mr. Stephen Velinck 
beijde chirurgijns desze stede in maneren ende voigen hier nae folgende. 

dartien beckens ende een scheercan 
tien tinnen Iatelpanneckens 
vijff messingen latelpannen 
drie cleijne tinnen vlesckens met 
vijff tinne buijsckens 
een metalen vijsel 
een cleijne mescken vijsel ende 
twie mescken schaelen 
vijff water glaesen wesende tstuck 
omtrent een halff canne groot 
ses mengelens glaesen 
verscheidene olde potten cannen ende bussen 
elleff scheermessen ende twie scheeren 
seven scheercammen oudt wesende 
twie witte waterstienen met twie swarte stienen ende een bruijnier stienena) 
een slijploot 
een latei koocker, een scheermes met sulver beslaegen 
een vlijm onder en boeven met sulver beslaegen 
negen stucken van sulver in de voorsz. koocker dienende, wegende te 

zaeme ses loot ende een halff, 
een becken daer men die hoeffden opdroecht met een ijseren stander 
een scheermescasse met etlicke instrumenten 
twie looden clocken met coeper en pannen 2) 

') ? 
2) Distilleerklok? 
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vijftien scheerdoecken 
een parsse waermen die scheerdoecken in parst 
met een mesbanck 
een verbijntbosse met een tinne boss daerinne, ende die instrumentckens 

daertoe dienstich 
drie beenlaeden met spalcken ende een cruijttheems ') 
twie scheerstuelen met twie cussens 
drie vuijren bancken 

INVENTARIS VAN DE WINKEL VAN Mr. MELCHIOR CARELS (1585) 

In den eersten vier groote steenen conserffpotten 
vier seroep potten 
ses grote viercante dosen voormaelt en met golden letteren geteeckent 
ses lange groene dosen 
vijff grauwe tijnnen unguent2) bussen groet omtrent een halff mengelen 
seven fijnne tinnen seroepkannen groet omtrent een mengelen 
seven tinnen unguentpotten oft bussen tstuck omtrent een vierndeltien 
een en twintich voormaelde unghentpotten groet ende clein onder den an

deren daer onder zijn drie blauwe 
seventien holtten dosen clein ende groet onder den anderen 
thien glaesen waar men gedisteleerde wateren indoet zoo lutge ende grote 

onder den anderen 
een fijn tinnen warm voorbantspoth 3) groet omtrent een halff mengelen 
thien stienen waterkannen zoe goet ende quaedt dezelve zijn 
drie lutke tinnen vlesken daer men olij in doet 
een fraije beslaegen voorbindel busse 4) 
een olde voorbindelbusse 
eelliff lutke mesken laetbeckenkens 
drie tinnen latelbeckenkens 
twaleff grote meskenbeckens waeronder twee halsbeckens zijn 
een mesken kanne 
een mesken lavoer ofte waschpoth 
een mesken fuertest staende op een hoegen ijsseren voeth 
twee cleine beckens 
een cleine met een grote metalen vijsel met haer stampers 
een clein leden vijseltien 
een steenen mortier met sijn stamper 
vier berberssteenen 5) 
een steenen wentelsteen met een blij? waer men scheermessen opslijpt 
een kunstlch holtten instrument bruijckende tot fracturen der benen 
een holten instrument gebruijckende tot dislocatien ende fracturen der 

armen ende scholderen 
vijff paar besundere buntiens van spalcken ofte spilen gebruijckende tot 

fracturen 
drie paer loeden van verscheiden fatsoen van handen uijt holt gemaeckt 
een kruijtseeff 
twee holtten stampers 
een waschstuel vaerdich alsmen zoe gebruijckt te wasschen 
een niee groene scheerstuel met een olde scheerstuel 

*) Zeef. 
2) zalfpot. 
3) verbandpot? 
4) verbandbus. 
5) Mogelijk s tukken hou t van de berber i ss t ru ik? 
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een scheerdoecksperse met een uuijttreckende laedt 
acht groote scheerdoecken goet ende qaet manck den anderen 
een olt real? met een beckensstock waarmen de beckens aen hanget 
een stock waermen de beckens mede ophanget 
een mesken clister met een silveren pijp 
een fraij spigel, een cleijn salffcassien 
een clein instrumentkassien met een glas waer men de achtien instrumenten 

inlecht 
een clein holtten instrument koeckertien 
een holtten instrument kaste daer in zijnde deese nabeschreven instrumen

ten in den eersten een trepaen 
een speculum matrice 
een montstock 
een muntscharff 
een loet ofte koegelschruff Alle, medische instrumen-
een loet tonge I ten; enkele zoo genoemd 
een instrument geheten een Ravensbeck | naar hun vorm 
een poellican 
een affbijttange omme benen aff te nemen 
een lange corentange 
een grote spadel 
vijff tanttangen 
twee segelvotiens? omme stucken van tanden uuijt te setten 
drie scheren zoe goet ende quaet alzoe deselve zijn 
een cleijne pleijsterschere in de vermaeckbusse? met een koorentange 
twee cleine spadels 
drie cleene ijseren instrumentiens bruckende totter hoeffde 
vijff uijtgesteecken beenen schermessen 
een goede elpen benen kam met enge tanden 
een elpen benen kam daer een stuck af is 
een elpen benen kam daer etlicke tanden uuijt gebrocken zijn 
een hornen bartkam — een hornen kam 
een clein mesken verbijndelbusse 
drie mesken pipen gebruijckende tot spilen om been brecken 
een cleerbesem 

silveren Instrumenten 
een silveren clijsteer 
een silveren spadeel 
een silveren spadel tot het eene ende met een oerlepel 
een silveren instrument ant eene ende en huchlepel ende tongscharbeer? 
een silveren instrument waermen de copie? mede uuijt een wonde nempt 
een silveren kanon — een silveren tochnalde? 
een silveren lancetcastien waer een lancet in legget 
een swarte horen lancetcaste met silveren doptiens geneth 
een silveren slachflijms stenge met een silveren lade daert inlecht 
een leeren coecker daermen lancetten insteeckt 
een disteleert ketel daer op staen een steenen clocke met een glaesen helm 

met noch oeck een loden clocke met een coperen panne 
een holten candeler waarmen bij scheert 

Boecken bij den Wijnckel horende: 
in den eersten een kunstich Mr. boeck met Mester Melchiors egen handt 

gesc. in haecken ingebonden ab format dick omtrent twee vingerbret 
een clein kunstboxken gesch. met Mr. Melchiors egen handt octave format 

met pap ingebonden met zijden bantiens toegebonden 

3 
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een ander gesc. kunstboeck in parckement oft fransin ingebonden tecxblat 
vormath 

vijff alde gesc. boecken van alderhande grote daer kunst ende andere 
dingen in gesc. zijn met Hebreusche Dutsche ende Latinsche schriften 

De chijrurgins instructie off onderrijchtinge gemaeckt bij Dr. Johannes 
Tangultius dr. der medesinen binnen paris in grot formaet met haecken 
ingebonden ') 

De grote chijrurgins off volcornen wondertheme gemaeckt dorch gualterum 
Rijff argent medicum ende chijrurgum in grot formet met haecken 
ingebonden 

dat disteleerboeck genompt thesaurus pauperum an den dach gebrach doer 
Jeronimus brunswijck grot formaet Hochdutsch in haecken ingebonden 

De chijrurgie van dr. Joannis de Vigo geneuvensis in nederdutsch met 
haecken ingebonden groet formaet 

De chijrurgie van Jeronimus brunswijck met haecken ingebonden 

Een boeck geheten de lantwijnnenge gemaeckt bij Mr. kaerle Steffens ende 
Mr. Jan Lebaut beide doctoren inde medicinen 

een Nederdutsch boeck in ab format genot het Licht der apoteecken ge
maeckt bij quirico de augustus van terdonu in fransijn ingebonden 2) 

Stat ende velt boeck van Heer Walthero Rinio medico in Hoechdutsch 

Een clein dispensatorium latin gemaeckt bij den authoer theebaldo lepler-
gino omdocinenci in franzijn ingebonden 3). 

Een cleijn medicinael boexken gemaeckt bij Mr. lorensen burres van negen 
kercken dutsch in franzijn ingebonden 

een pock boexken in neder dutsch ab format in fransijn ingebonden ge
maeckt doer den hoechgeleerde dr. in de medecinen Laurentium Fri-
sium 4) 

Een clein nederdutsch boeck tracterende van de pestelentie gemaeckt bij 
Mr. Hynrick Westerhuys phrisium ende astronomicum. 

Een boeck genoempt dat batement der recepten nederdutsch ab formaet 

Een nederdutsch boeck ab format in fransin ingebonden omtrent 30 bladen 
groet spreckende van vrouwen complexien ende natuere 

Een clein nederdutsch boeck ab format in fransijn ingebonden spreckende 
van pestilentie gemaeckt bij Mr. Jan Golt tcampen. 

Een nederdutsch boeck spreckende van geschoten wonden in fransin in 
gebonden texblat format gemaeckt bij Ambrosius pare tparijs. 

') Joan Tagaultius. 
2) Quiricus de Augustis van Terdona 
3) Theob. Lepleignius. 
4) Laurent . Phrisium. 
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Een nederdutsch disteleerboeck texblatt format in fransijn ingebonden 
gemaeckt bij philipis Harmani. 

Een olt buck nederdutsch gemaeckt bij philipi harmani inholdende het 
secret der philosophen 

De Herbarius van Rembartus Dodus in haecken ingebonden.1) 

INVENTARIS VAN Mr. ADAM MILLANT (1662) 

o.a. drie Struijs — Eijers 
twee casewaers Eijers 
een gevulde crocedil2) 

De inventarissen zijn te vinden in de Inventarisatieboeken van Leeuwar
den. Gem. Arch. 

BIJLAGE D 

Naükeurige Lijst van alle chir. welke als Mr. geageert hebben sinds op
richting van het gilde; wanneer Mr. geworden en wanneer gestorven; voor 
zoo verre zulks uit de oude gilde Boeken konden geblijken bijeen gevoegt 
door Roelof Roukema, 1709 en nogmaals vernieut 1727. 

Anno Christi 1550 den 17 April heeft het Chijrurgijns Gilde binnen Leeu
warden aanvang genoomen en waren diegeene welke het opregteden de 
navolgende Dartien perzoonen 3). 

1. Jan Bouwens 
2. Abbert Jansen 
3. Luitjen Jansen 
4. Jan Van Delden 
5. Symen Bursyn 
6. Casper Stolts 
7. Jan Pytters 
8. Karel Levi 
9. Pytter Harmens 

10. Gijsbert Claazen 
11. Dirk Pytters 
12. Vincent Harders 
13. Pyter Bronkhorst 
De volgende hebben de Proef 

14. Albert Jans 
15. Bonifacius van Dokkum 
16. Frans Folkerts 
17. Hendk. Dirks 
18. Pieter Jansen 
19. Wybrand Douwes 
20. Stephanus Weelinck 
21. Thomas Sibbesz. 
22. Jacob Jacobs 
23. Gerrit Minnes 

1550 Overl. 1553 tot Groningen 
1550 Overl. 1559 
1550 
1550 
1550 
1550 Overl. 1558—Jan. 6. 
1550 
1550 Overl. 1553 voor Mets. 
1550 Overl. 1553 voor Hesdin. 
1550 Overl. 1558 
1550 Overl. 1552 
1550 
1550 

gedaan: 

1554 O. 1558 
1559 O. 1573 
1562 Obiit 1575 
1562 
1562 Obiit 1564 
1559 
1562 
1562 Obiit 1571 
1562 x) Dodonaeus. 

2) Werden in de barbierswinkel aan den zolder gehangen. 
3) Stukken beh. de gilden. Gem. Archief. 
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24. Klaas Kan 1ste. 
25. Wopke Claes 
26. Arend Symons 
27. Melchior Clasen 
28. Joost van Deventer 
29. Klaas Willems 
30. Lambert Jans 
31. Klaas Stoltz 2de 
32. Jan Pieters Kema 
33. Pyter Schaagen 
34. Jan Holthuis 
35. Pytter Rosema 
36. Adriaan Moldzart 
37. Willem van Schagen 
38. Kornelis Warnas 
39. Frans Blysma 
40. Qerrit Stoltz 3de 
41. Hendrik Griethuis 
42. Klaas Schuring 
43. Gillis Gerrits 
44. Meile Broersma 
45. Jacob Vos 
56. Klaas Kan 2de 
47. Jan Kiers 
48. Ruurd Jans 
49. Frans Drost 
50. Gabe Wybrands 
51. Dionys Gerrits 
52. Zymon Moldzart 
53. Pyter Wogma 
54. Hend. Griethuis 
55. Aug. Withuis 
56. Isb. Hier. Frank 
57. Gijsbert Janzen 
58. Thomas Dirks 
59. Agaeus Miland 
60. Coenraad Lammerts 
61. Gerben Haukema 
62. Claas Gosses 
63. Hans Bottes 
64. Jan ten Post 
65. Antoni Willems 
66. Jacob Pastou 
67. Adriaan van Mende 
68. Frans de Vries 
69. Lieuwe Jellis 
70. Fedrik Faber 
71. Wessel Doedes 
72. Jarig Franzen 
73. Jan Sierksma 
74. Joh. Lautenbach 

1564 
1564 
1566 
1566 
1567 
1568 
1568 
1570 
1572 
1574 
1577 
1577 
1577 
1580 
1581 
1582 
1582 
1584 
1585 
1586 
1588 
1589 
1591 
1591 
1592 
1592 
1594 
1594 
1595 
1597 
1598 
1599 
1602 
1604 
1604 
1605 
1609 
1609 
1611 
1612 
1612 
1613 
1617 
1617 
1618 
1618 
1619 
1620 
1622 
1623 
1624 

Obiit 1575 
Obiit 1577 tot Lier in Emd. 
Obiit in den Haag. 

Obiit 1574 

Obiit 1576 
Obiit 1595 

Obiit 1593 
Obiit 1616 is d'oudste gew. 
Obiit 1606 
Obiit 1596 
Ant. Gasthuis. 
Obiit 1622 is oudste gew. 
Obiit 1612 

Obiit 1599 
Obiit 1602 

Obiit 1642 M. D. Hofs chir. ') 
Obiit 1608 
Obiit 1651 is d'oudste gew. 

was stadschirurg. 
Obiit 1631 
Overl. 1627 

Obiit 1636 

Obiit 1620 
Obiit 1624 

Obiit 1636 
Obiit 1636 

Obiit 1649 Stads chijrur. 

*) Med. doctor. Nieuwe Veldt-Chirurgie door G. F. Hildanus (vertaald 
door Ysbrand Hieronymus Franck genees- en heelmeester te Leeuwarden 
verschenen 1628 bij Barent Arentsz. boeckvercooper woonende in de kloek-
straat te Leeuwarden. 
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75. Jan Roelofs 
76. Jan Drost 2de 
77. Jasper Jupen 
78. Jouke Horreus 
79. Barent Jurriens 
80. Hendrik Woldring 
81. Klaas Kan 3de 
82. Ritske Wopkes 
83. Kornelis Popma 
84. Dirk Symons 
85. Harmen Lammerts 
86. Gellis Hellinga 
87. Douwe Wiarda 
88. Otte Dekemans 
89. Frans Bruinsvelt 
90. Sako Reinalda 
91. Supriaan Fabrink 
92. Jan Boorendam 
93. Gerrit Millandt 
94. Keimpo Gauma 
95. Tjerk ten Post 
96. Adam Milland 
97. Roelof Baard 
98. Ruird Acronius 
99. Luitje Schouwen 

100. Watzo Reen 
101. Zymon Witter 1ste 
102. Bauke Silvius 
103. Gosse Joukes 
104. Willem Gerrytz 
105. Jacob Erven 
106. Pytter Hoek 
107. Hend. Lautenbag 
108. Jelle Hoek 
109. Hans Metz 
110. Galenus Egten 
111. Meile Indius 
112. Jouke Horryus 
113. Kasper van Tongeren 
114. Gerryt Barmento 
115. Hendrik Hillama 
116. Regnerus Briffo 
117. Jan Corn. Zundstrand 
118. Frans Raasvelt 
119. Tako Hellinga 
120. Melchior Hoek 
121. Gabinus Broersma 
122. Regn. Brandenburg 
123. Willem Miland 
124. Abraham Horreus 
125. Tjaard Siccama 
126. Johannis Hellinga 
127. Jacob Dorenbosch 
128. Pytter Vis 
129. Jasper Ras 

1624 
1626 
1627 
1628 
1629 
1629 
1632 
1632 
1633 
1636 
1637 
1638 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1642 
1643 
1643 
1646 
1646 
1647 
1647 
1648 
1649 
1649 
1651 
1651 
1652 
1653 
1656 
1656 
1657 
1657 
1657 
1658 
1659 
1659 
1659 
1661 
1662 
1662 
1664 
1664 
1667 
1668 
1670 
1670 
1670 
1670 
1671 
1671 
1671 
1671 

Obiit 1632 

Obiit 1656 verdronken 
Obiit 1679 Staate Generael Bou 

en Burgermr. Oudste 
chirurgien 

Overl. 1656 
Obiit 1656 stadschirurgien 1651 

Blokhuis Mr. 

Overl. tot Amsterdam. 

Obiit 1656 
Obiit 1666 stadschirurgijn 1656 

Obiit 1668 

Overl. 1666 

Overl. 1687 is d'oudste gew. 

Overl. 1656 

Overl. 1697 is d'oudste gewe. 

Overl. 1666 

Overl. op Tessel. 

Overl. 1714 is d'oudste gew. stad 
en weeshuis 

Overl. 1713 Stads en weeschijrur 

Overl. 1724 
Overl. 1696 
Overl. 1703 A. Gast. Diaconi chij 

Overl. 1678 
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130. Jan Linthof f 
131. Willem Crans 
132. Harmen Qaukema 
133. Aug. Reinalda 
134. Adriaan van der Gragt 
135. Watzo van Thuinen 
136. Gerrit Hanenburg 
137. Haring Oosterga 
138. Johannis Adema 
139. Enno Ruurds 
140. Jacob Eyleman 
141. Abram. Assema 
142. Hendr. Erven 
143. Joh. Maagman 
144. Joh. Hylkama 
145. Evert Haarsma 
146. Hotzo van Huisum 
147. Bern. Emmenes 
148. Johannes Hasselaar 
149. Joh. Braaksma 
150. Johannes Witter 2de 
151. Gerrit Lenegra 

152. Onias Atsma 

153. Wybrand Heineman 

154. Roelof Roukema 

155. Pytter Kroese 

156. Gosse Beukema 
157. Pytter Huidekoper 
158. Johans. Witter 3de 
159. Watzo Nicolay 
160. Jan du Pied 
161. Jacob Gravius 
162. Schelto Fontein 
163. Gerryt Asma 
164. Jacobus Piersma 
165. Jacobus Lenegra 
166. Frans Bekius 
167. Sybrand Jusum 
168. Petrus Pluim 
169. Hendk. Otterbeek 
170. Gerryt Croesen 
171. Tiberius Piersma 
172. Nicolaas Heringa 
173. Francois Asma 
174. Arent Pars 

1673 
1673 
1673 
1673 
1675 
1676 
1676 
1677 
1681 
1677 
1681 
1682 
1682 
1682 
1682 
1683 
1685 
1686 
1687 
1687 

1690 

1691 

Overl. 1712 Blokhuischijrurgijn 
en Amonitie Mr. 

Overl. 1712 

Overl. 1726 is d'oudste gew. 

stadschirurg, 1692 

Overl. 1739 
Overl. 1727 op Schiermonekoog 
Overl. 1717 
Overl. 1716 tot Leeuwarden 
Overl. 1712 tot Oudega 
Overl. tot Leeuwarden, Stads Bou 

Overl. 1692 stads diaconi chij. 

vertrokken weete niet waar die 
gebleven is 

Overl. 1728 tot Leeuwarden 
Lands Vroedm. 

Overl. tot Leeuwarden, Lands 
Steen Snijder Stads 
wees churgie. 

1692 

1693 

1693 

1698 

1699 
1699 
1704 
1704 
1712 
1713 
1717 
1717 
1718 
1719 

1719 

1722 
1723 
1724 
1726 
1726 
1727 
1728 
1731 

Overl. 

Overl. 

Overl. 

Overl. 

Overl. 

Overl. 
Overl. 
Overl. 
Overl. 
Overl. 
Overl. 
Overl. 

Overl. 

Overl. 

Overl. 
Overl. 
Overl. 
Overl. 
Overl. 
Overl. 

1731 tot Leeuwarden 
stadschir. 1726 

in dragten, Lands Stads en 
gast. 

1749 tot Leeuwarden 
stadschir. 1711 

1760 tot Leeuwarden 
stadschir. 1713 

1724 tot Leeuwarden. 

1741 als Praedicant. 
1745 tot Leeuwarden. 
1722 tot Drenth 
1764 tot Drenthe 
1739 tot Leeuwarden. 
1761 tot Leeuwarden. 
1746 tot Leeuwarden. 

Lands Steen snijd. 
1726 tot Leeuwarden, 

Stadschijrurgie 
1742 op Dronrijp. 

1750 tot Leeuwarden. 
1752 Stads Chijrurg. 
1750 tot Leeuwarden. 
1734 tot Holwert. 
1730 tot Leeuwarden. 
1761 tot Leeuwarden. 

Stadschirurgijn Diac 
Weeshuis. 
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175. 
176. 
177. 

178. 

179. 
180. 
181. 

182. 

183. 
184. 

185. 
186. 
187. 

Meindert D. van Vliet 
Hor. Ferff 
Petrus de Vries 

Fredrik Holstein 

Johannes van den Berg 
Elias Davids Pinart 
Symon van der Werff van 

Wartna 
Johannes de Vries 

Johannes Fokkens 
Dirk Pars 

Geert Pettinga 
Hermannus Bruinsma 

Christiaan Niggly 

1735 
1736 
1736 

1738 

1740 
1742 

1745 
1752 

1756 
1757 

1759 
1759 
1760 

Overl. 1750 tot Leeuwarden. 
Overl. 1762 te Leeuwarden 

Lands Chijrurgie 
Lt. generael Wagenmr. nu Faan-

drik in Hollandse diens. 

Overl. 1747 tot Leeuwarden 

Overl. 1758 te Workum. 
Alector antomii stadschijrurgijn 

Landsoperateur 
Overl. 1768 te Leeuwarden 
Stads Diac. en 2 Weeshuisen 

Chirurgijn 
Blokhuischijrigijn stadschijrurg. 

Niet in deze lijst zijn aangegeven de volgende chijrurgijns, die ik nog heb 
gevonden 1): 
188. Wigerus Alma gevestigd in 1762 
189. Lucas Elzinga „ „ 1773 
190. Jacobus Henricus Steffers „ „ 1773 
191. Nicolaas Aengwarda „ „ 1773 
192. Johannis Keiler „ „ 1774 stadschir. 1794 
193. Johan Willem Struder „ „ 1779 
194. Hendrik Dirks Waardenburg „ „ 1790 
195. Stelwagen „ „ ? 
BIJLAGE E 

Ter voldoening aan de Publicatie van het Uitvoerend Bewind dato 5 Octo-
ber 1798, dient, lmo. dat de aart en gesteltheid van het chirurgijns Gilde 
binnen Leeuwarden, geblijkt uit een Octrooi door de voormalige Staaten 
van Vriesland den 11 Maart 1740 verleend, waar bij op een Request van 
de Chirurgijns ten Leeuwarden, zich beklaagende over het verval der prac-
tijk en het toeneemen de kwakzalverij, gedisponeerd is, dat voortaan de 
uitoefening, van de Heelkunde alleen zal worden toegelaaten aan de Mees
ters Chirurgijns, en voorts niemand geadmitteerd dan na voorafgaand Exa
men, door de chirurgijns, overheden van het gilde, ten overstaan van de 
Policie der stad; alle breeder bij bovengenoemd octrooi vermeld, en bij ons 
collegie berustende. 

Ten opzigte Artic. 2 en 3 dient dat het Chirurgijns Gilde alhier geen 
Fonds bezit dan alleen zoodanige gilden, welke door de nieuwelings ge-
examineerde chirurgijns betaald zijn, en welke gelden gedeeltelijk bij de 
Policie en examinatoren gedeeld worden, en gedeeltelijk bij het gilde be
waard worden, om dezelve bij voorvallende gelegenheden te gebruijken. 

Aldus gedaan den 29 October 1798. 
J. W. STRUDER, eerste Bijsitter 
D. PARS als oldste lid van den gilde bij absentie 

van de mede bijsitter STELWAGEN 
(de ouderman is overleeden) 

*) Naamwijser der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland enz. (waarvan 
verschillende deeltjes aanwezig zijn in de Bibl. v. h. Friesch Genootschap). 
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Tot inventarizatie van het chirurgijns Gilde van de stad Leeuwarden 
behooren de volgende stukken: 

A. Een boek zijnde een Reglement en Resolutieboek voor het Collegium 
Chirurgicum 

B. een blikke busse, waar in het Octrooi met een zegel daar aan. 
C. Eén Meesters brief, die bij voorvallende Proeve of examinatie ingevuld 

werd en aan den nieuwen meester chirurgijn werd ter hand gesteld. 
D. Naamrolle van alle de Mrs. Chirurgijns binnen de stad Leeuwarden, 

zedert de oprigting van het gilde in den Jare 1550 
E. Naamrolle der gepermitteerde baartscheerders die in vroegere tijden 

verpligt waaren eene zekere zomme gelds in het jaar aan het chirurgijns 
gilde te geeven, dog nu eenige jaaren opgeheeven is. 

F. Het Gildeboek waar in de inkomsten en uitgaven aangetekend zijn en 
alle jaaren voor het geheele collegie moeten verrekend worden. 

G. Een heelkundig handboek door D. Gescher '). 

») Stukken beh. de gilden. 



Vreemde cultuur-invloeden in Friesland 
gedurende den Kloostertijd 

Door NANNE OTTEMA 

INLEIDING. 

Over de cultuur-invloeden, die „Friesland tot de elfde eeuw" 
van buiten af bereikt en beïnvloed hebben, zijn wij sedert het 
verschijnen van het boek van dien naam, uitgegeven bij de 
herdenking van het honderdjarig bestaan van het Friesch 
Genootschap, uitstekend ingelicht. 

De schrijver Mr. P. C. J. A. Boeles geeft aan de hand niet 
alleen van historische gegevens, doch vooral ook door afbeel
ding en beschrijving van vele voorwerpen, die uit de terpen 
te voorschijn zijn gekomen een duidelijk beeld van de vroege 
beschavingsgeschiedenis onzer provincie. De lezing van dit 
boek en een daarbij aansluitende bestudeering van de rijke 
collecties bodemvondsten, die in het Friesch Museum bewaard 
worden, laten ons zien van hoe grooten omvang de cultuur-
invloeden van buiten af vooral in de eerste eeuwen onzer jaar
telling zijn geweest. 

De voorwerpen van buitenlandsche — speciaal Romeinsche, 
later ook Saksische en Frankische — cultuur spelen zoo'n over
wegende rol, dat het den indruk maakt alsof van een oorspron
kelijke inheemsche Friesche beschaving nauwelijks sprake ge
weest zou zijn. Voor deze opvatting is in zeker opzicht ook wel 
aanleiding, daar de cultuur-toestand van vele der rondom 
onze provincie wonende volken in die eeuwen op een hooger of 
beter gezegd meer ontwikkeld peil stond, zoodat die van de 
eigen bevolking daardoor overschaduwd werd. Hiernaast heb
ben wij echter ook nog te rekenen met een andere, een vernieti
gende factor, waardoor slechts weinig van de inheemsche gees
telijke, speciaal godsdienstige cultuur van onze voorouders 
voor ons bewaard is gebleven. 

De Christelijke kerk toch, die sedert de 8e eeuw hier vasten 
voet kreeg, stelde zich zoo absoluut vijandig tegenover de 
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Heidensche beschaving en godsdienst der oude Friezen en de 
door de Christen-Zendelingen reeds van de 7e eeuw af toege
paste beeldenstorm is zoo grondig doorgevoerd, dat slechts 
weinige, door toevallige omstandigheden gespaarde voorwerpen, 
betrekking hebbende op de heidensche religieuze cultuur onzer 
voorouders tot ons zijn gekomen. 

De Christelijke Kerk, de staatskerk van het Frankische 
rijk, waarin ook Friesland werd opgenomen, wist van de 9e eeuw 
af hare leer zoo goed ingang te doen vinden en haar gezag zoo 
absoluut op te leggen, dat de eenige resten van de oude hei
densche religie verborgen zijn in enkele door de nieuwe meeste
res overgenomen tradities of in dikwijls tot bijgeloof verworden 
oude gewoonten in meer afgelegen streken. Ook van de overige 
vóór-Christelijke geestelijke cultuur der bevolking is zoo goed 
als niets overgebleven. 

De gelofte-steen, die aan de Germaansche Godin Hludana 
gewijd is en die uit de terp te Beetgum in het Friesch Museum 
is terecht gekomen, een voor den algemeen Germaanschen 
Hoofd- en Krijgs-God Wodan gehouden kop op Angelsak
sische muntjes (Sceattas) gevonden te Hallum en de runen
inscripties (oorspronkelijk mogelijk tooverteekens) uit verschil
lende Friesche terpen zijn zoowat de eenige tastbare aanwijzin
gen van een vóór-Christelijke godsdienst en geestelijke cultuur 
onzer voorouders 1). 

Wanneer wij alleen met de slechts onvolkomen bekende 
staatkundige geschiedenis van onze provincie in de eerstvol
gende eeuwen en met zijne afgesloten ligging rekening houden, 
zouden wij kunnen verwachten, dat de buitenlandsche cultuur-
invloeden na den terpentijd tot aan het einde van de Middel
eeuwen slechts onbeteekenend zouden zijn geweest. 

Friesland toch vormde, van Karel de Groote tot Karel de 
Vijfde, een ver afgelegen uithoek van verschillende zich over 
een groot deel van Midden-Europa uitstrekkende rijken. Het 
lag ver verwijderd van de regeerings- en beschavingscentra en 
trachtte in deze eeuwen zijne afgezonderde ligging te benutten 

*) Mr. Boeles maakte er mij op attent, dat de vele bronzenbeeldjes van 
Romeinsche Godheden (Mars, Mercurius, Apollo, Fortuna, Bacchus, Ceres) 
door de Friezen vereenzelvigd zullen zijn geweest met hunne eigen God
heden. Mercurius was voor hen Wodan. Hiernaast komt echter Mars als 
de speciale krijgsgod het meest voor. 
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door zooveel mogelijk inmenging van buiten af te weren en 
zijn onafhankelijkheid te bewaren. 

Wel droegen de Frankische en Duitsche Keizers af en toe 
hunne rechten in Friesland op aan buitenlandsche heeren o.a. 
in de Heen 12e eeuw aan de Brunonen, een Brunswijksch gra-
vengeslacht, en in het einde van de 15e eeuw aan de hertogen 
van Sachsen-Meiszen en deden de Hollandsche Graven, na de 
verovering van West-Friesland in 1289, op grond of onder 
voorwendsel van door vererving verkregen rechten, gedurende 
de 14e eeuw verschillende, zonder tastbaar resultaat eindi
gende, pogingen tot onderwerping ook van het eigenlijke Fries
land; cultureele invloeden kunnen hieraan echter niet of nauwe
lijks worden vastgeknoopt. 

Ook de vroeg-middeleeuwsche buitenlandsche handel in 
Friesche wollen weefsels en overzeesche scheepvaart konden 
zich in dit latere tijdvak hier niet handhaven, doch hebben 
zich naar Zuidelijker gelegen streken verplaatst. 

Naast de rooftochten der Vikingen in de 9e eeuw is de om-
dijking van Friesland in den Karolingischen tijd een hoofd
oorzaak van dit verlies geweest. 

Niet alleen omdat daardoor de schapenteelt plaats moest 
maken voor de meer intensieve veehouderij en het daaruit 
voortvloeiende zuivelbedrijf, doch niet minder omdat het land 
daardoor van de zee werd afgesloten. 

Was in Romeinsche- en Frankische tijden het centrum van 
Friesland, speciaal het toen zeer dicht bevolkte Westergoo en 
de boorden van de Middelzee, nog gemakkelijk van het Meer 
Flevo en de Wadden uit bereikbaar, de aanslibbing eenerzijds 
en de door de watervloeden noodzakelijk geworden zeedijk 
anderzijds hebben hieraan een einde gemaakt. 

Het vaste land van Friesland werd hierdoor, met uitzonde
ring van de Zuid-Westelijke kuststreek, een land-provincie en 
binnen gelegen steden als Leeuwarden en Bolsward zagen zich 
de kans ontgaan, door ontwikkeling van hunne havens, de pas 
aangeknoopte handelsrelaties over de Oostelijke- en Weste
lijke zeeroutes uit te breiden en te behouden. 

Ook van de landzijde was de provincie afgesloten. 
De hier gelegen laag- en hoogveen-moerassen lieten slechts 

enkele smalle toegangswegen open, zoodat zelfs in het nood
jaar 1672 nog, de provincie van die zijde door enkele buiten
en binnen de grenzen gelegen vestingen en schansen geheel kon 
worden afgesloten. 
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Wel verwierven Stavoren en andere havens aan de Zuid-
Westkust van Friesland in deze eeuwen door de uitbreiding van 
het meer Flevo „het Almere" tot een zeeboezem een niet onbe-
langrijken buitenlandschen handel; deze zou echter, als transito-
handel, die in later eeuwen althans, de eigen havens maar 
weinig of in het geheel niet zou aandoen, de centraal gelegen 
gedeelten van Friesland maar weinig beroeren. 

Buitendien was deze Zuid-Westelijke kuststrook in die eeu
wen zoozeer door waterplassen en moerassen van het overige 
deel van de provincie afgesloten, dat het in de langdurige oor
logen met Holland dikwijls meer van een vijandelijke voorpost 
had, dan dat het als een van de toegangspoorten kon gelden 
waardoor de beschaving van buitenaf de provincie zelve gemak
kelijk kon binnen dringen. 

Het feit, dat Hindelopen en de nabijgelegen plaatsen als 
Molkwerum, Stavoren, Workum en omgeving tot in de vorige 
eeuw een eigen cultuur in kleeding, sier- en woningkunst, taal, 
zeden en gewoonten hebben kunnen behouden, die in vele 
opzichten meer contact met de overkant van de Zuiderzee, als 
Marken en de Zaanstreek had, dan met het overige deel van 
Friesland, is zeker grootendeels een gevolg van de afgesloten 
ligging van deze kuststrook. 

Ook waren de politieke en economische toestanden in Fries
land in de latere Middeleeuwen in vele opzichten verschillend 
van die der omringende landen. Het had een eigen oude wet
geving en een eigen taal. Men kende er geen leenstelsel en ves
tigde er geen tiendrechten x). Er waren geen Graaf en geen 
ommuurde steden. Het was in de Middeleeuwen zooals Professor 
Gosses het uitdrukt, een land van vrije boeren. Jammer genoeg, 
dat men hieraan moet toevoegen, dat het mede door de sterk 
ontwikkelde persoonlijke vrijheidszin der bewoners en door het 
ontbreken van een krachtig centraal beheer in de Middeleeu
wen meer en meer wanorde en anarchie binnen zijn landspalen 
hoogtij zag vieren. 

Alles samengenomen dus redenen te over om Friesland in 
dezen tijd te beschouwen als een landje, dat voor de buiten-

') Daargelaten de tegenstrijdigheid te dezen opzichte tusschen de Kro
niek van Emo en Menko eenerzijds en andere historische documenten 
anderzijds doel ik hier op het practisch geheel ontbreken van oude tiend
rechten in Friesland in tegenstelling met Zuidelijker gelegen streken van 
ons land. 
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landsche cultuur-stroomingen geheel of nagenoeg geheel gesloten 
zou zijn gebleven. 

Beschavings-invloeden laten zich echter door geen afgezon
derde en afgesloten ligging en door geene staatkundige grenzen 
en beletselen keeren. 

Naast andere minder belangrijke wegen als: het deelnemen 
van Friezen aan de kruistochten en andere buitenlandsche 
ondernemingen, hun studeeren aan buitenlandsche universitei
ten, het bezoeken van buitenlandsche bedevaartsplaatsen, het 
vertoeven hier van beambten en militairen der centrale regee
ring en dergelijke, was reeds vóór de elfde eeuw de groote drager 
der cultuur, de Christelijke Kerk met hare instellingen. 

Typeerend heb ik daarom dan ook deze eeuwen in den titel 
van deze beschouwing aangeduid als de kloostertijd, waarbij 
men echter niet uit het oog mag verliezen, dat de kloosters in 
Friesland eerst in de 12e eeuw voldoenden omvang en rijkdom 
verkregen om op cultuurgebied een rol van beteekenis te kun
nen spelen. 

De oudste Friesche kloosters zijn de Benedictijner stichtingen 
te Stavoren en Foswerd. 

Het Odulfsklooster in eerstgenoemde plaats zou reeds in de 
9e eeuw bestaan hebben. De levensbeschrijving van den stich
ter werd reeds omstreeks het jaar 1000 te boek gesteld. In de 
12e eeuw was het reeds vrij groot, doch de watervloeden en 
krijgsverrichtingen deden de kloostergebouwen in de 14e eeuw 
geheel vervallen en in het begin vande 15e eeuw moest het 
worden verplaatst en de oorspronkelijke standplaats aan de 
zee worden prijsgegeven. 

Het klooster Foswerd werd oorspronkelijk gevestigd op 
Ameland, eveneens reeds in de 9e eeuw, doch van de stand
plaats aldaar is niets bekend en omstreeks 1100 is het reeds 
naar het vasteland overgebracht. 

Een veel sterker en dieper de Friesche cultuur beroerende 
strooming is echter uitgegaan van de nieuwere klooster-orden, 
te weten die der Cisterziè'nzers „de Grauwe of Schiere-Mon-
niken" en die der Premonstratenzers „de witte Heeren", res
pectievelijk aldus naar hunne kleeding genoemd. De voor ons 
belangrijkste stichtingen, als Klaarkamp, Nijeklooster en Ger-
kesklooster allen van de Cisterziënzer- en Mariëngaarde van de 
Premonstratenzer orde, dateeren uit de tweede helft van de 12e 
eeuw en de eerste helft van de 13e eeuw. 
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Nog uit denzelfden tijd dateeren de Augustijnerkloosters, 
terwijl die der Bedelorden — Dominicanen en Franciscanen — 
en een enkel Johannieterklooster hier in den loop van de 13e 
en een Karmeliterklooster in de 14e eeuw werd opgericht. 

Zonder naar volledigheid te streven noemde ik in deze in
leiding alleen die kloosters, waarvan nog bouwfragmenten be
waard zijn gebleven en die dus voor de navolgende beschou
wingen van speciaal belang zijn. 

De kloostergebouwen, de uit- en inwendige aankleeding 
daarvan en alles wat ze eenmaal aan voorwerpen van kunst
en kunstnijverheid, aan cultuur en beschaving hebben bevat, 
zijn echter bijna even grondig vernietigd als zulks het geval is 
geweest met de voorwerpen van heidensche cultuur in het 
begin van dit tijdvak. 

De herhaalde krijg en opstand en de daarmee vooral op het 
platte land voorkomende stroop- en plundertochten hebben de 
kloostergebouwen reeds in den loop ván de 16e eeuw van een 
belangrijk deel van hunne schatten beroofd niet alleen, doch ze 
tevens dikwijls tot steunplaatsen doen worden van vijandig 
gezinde benden. 

Toen er in 1580, met het zegevieren der nieuwe ideën, geen 
plaats meer was voor deze weleer zoo nuttige stichtingen op het 
Friesche platteland en de leeggeplunderde en deels tot ruïnes 
vervallen gebouwen geen reden van bestaan meer hadden, doch 
alleen nog een gevaar voor hunne omgeving opleverden, hebben 
de Staten van Friesland niets beter weten te doen dan de af
braak ervan, voor zoover ze niet voor den bouw van boere-
huizen in de omgeving kon dienen, voor de verbetering der 
zeedijken te bestemmen. Het weinige wat er van dit artistiek 
dijkmateriaal is overgebleven, is in onzen tijd toevalligerwijze 
uit den bodem en uit de zeedijken weer te voorschijn gekomen 
en wordt thans in het Friesch Museum bewaard. 

Waar het handboek dat tot titel zou kunnen dragen „Fries
land van de elfde tot de zestiende eeuw, zijne beschaving en 
geschiedenis" nog niet geschreven is, kan het zijn nut hebben 
aan de hand van eenige uit den Frieschen bodem te voorschijn 
gekomen herinneringen uit den kloostertijd, een weinig licht 
op de beschavingsgeschiedenis van deze voor ons oog nog duis
tere eeuwen te laten vallen en de cultuur-historische draden na 
te sporen, die daaraan kunnen worden vastgeknoopt. 



PLAAT I 

E^¾v, 

Relief-steen gevonden bij de Lemmer. 
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Altaar in S. Abondio bij Como. Tympanon a.d. St. Michaelis kerk te Zwolle 
(Longobardisch) (Westphaalsch) 
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I. 

Reeds in 1906 vestigde Mr. Boeles in de Vrije Fries x) de 
aandacht op den hierbij afgebeelden steen (zie plaat I) en wees 
op de overeenkomst met den eveneens in vlak relief gebeeld-
houwden steen gevonden bij het dorpje Jellinge aan den ouden 
hoofdweg, die midden door het schiereiland Jutland loopt. 
Deze steen, die verband houdt met de nabijgelegen koninklijke 
graf heuvels dateert uit de 10e eeuw en werd opgericht ter eere 
van de Christianiseering der Denen door Koning Harald. 

Mr. Boeles maakt in zijn „Friesland tot de elfde eeuw" op
nieuw deze vergelijking 2) en wijst hierbij op de spitse punt-
baard van beide figuren en op het omringende ornament, dat 
hij in beide gevallen vergelijkt met bandornament, waarin de 
er op voorkomende Christusfiguur wordt verstrikt. In de cata
logus van het Friesch Museum van 1908 wordt als vermoede
lijke dateering aangegeven „13e of 14e eeuw, of mogelijk nog 
iets ouder". In de Gids van 1929 wordt gezegd „uit omstreeks 
de 11e eeuw". 

De schrijver heeft zich m.i. terecht niet laten verleiden uit 
de vergelijking verdere gevolgtrekkingen te maken m.a.w. hij 
heeft geen zelfde plaats van herkomst en evenmin een nadere 
stijlverwantschap aangewezen. Het eerste is dan ook reeds 
door het verschil in dateering uitgesloten, terwijl nadere bestu
deering van het ornament, vooral ook van een andere versierde 
zijde 3) van den Jellinge-steen, in een geheel andere richting 
wijst dan die van den in Friesland gevonden steen. 

Een nader verband dan een verwijderde algemeene stijlover
eenkomst, waarop ik hierna nader terugkom, bestaat er m.i. 
dan ook tusschen de beide steenen niet. 

Van de herkomst van den in het Friesch Museum bewaar-
J) Vrije Fries, Dl. XX, bladz. 204 (met afbeelding). 
2) Friesland tot de elfde eeuw, bladz. 236 Plaat X L V I I . 
3) Deze andere versierde zijde ver toont een ornamentaal opgevat vier

voetig dier, verstr ikt in de kronkelingen van een slang, een versiering ook 
voorkomende in vroeg-Christelijke Iersche manuscripten. Zie Nordische 
Al ter tumskunde von Dr. Sophus Muller 1898, Dl. II, afb. 181—182. Zie 
ook de plaat tegenover bladz. 336 in Dr. J a n de Vries' „De Vikingen in 
de lage landen bij de Zee" . Sterke verwantschap met het dier op den 
Jellinge-steen ver toont de eveneens in vlak relief gebeeldhouwde steen 
gevonden op het St. Pauls Kerkhof te Londen. Ook op dezen laatsten 
steen komt een Runen-opschrift voor, dat op Deensche herkomst wijst. 
Hij wordt aan de 11e eeuw toegeschreven, zie plaat LVII in de „Catalogue 
of the Collection of London antiquities in the Guildhall Museum 1908". 
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den steen is niets anders bekend, dan dat hij in of omstreeks 
1877 is gevonden tusschen puin afkomstig uit de sluis te de 
Lemmer, 't Is een stuk artistiek dijkmateriaal, dat naar alle 
waarschijnlijkheid afkomstig is van een kerkelijk of klooster-
gebouw in die omgeving, mogelijk van een van de vele kapel
len, die reeds in de 12e eeuw ressorteerden onder het St. Odul-
phus-klooster te Stavoren. 

Waarvoor de steen gediend kan hebben is moeilijk te zeggen. 
De voorstelling, die er op voorkomt en het feit dat hij aan 
den éénen zijkant althans ook versierd is, wijst er op, dat wij 
hier waarschijnlijk niet met een grafsteen te doen hebben, 
terwijl de laatste omstandigheid tevens het bewijs levert, dat 
de steen niet als versiering in een muur gemetseld geweest 
kan zijn, zooals met den zgn. St. Maartenssteen te Bolsward het 
geval is. 

Het zou m.i. mogelijk kunnen zijn, dat ons beeldhouwwerk 
afkomstig is van een steenen kerkmeubel. Soortgelijke steenen 
platen afkomstig van altaren en kasten „cancelli" uit Romaan-
sche kerken in Noord-Italië „Lombardije en omgeving" zijn 
ons althans bekend (zie plaat I) en ook de Friesche kerkjes 
moeten voorwerpen voor gelijke doeleinden gehad hebben. 
Waar hiervan overigens niets tot ons gekomen is, zullen wij 
ons wel tot gissingen moeten bepalen. 

In verband met het doel waarvoor de steen gediend kan 
hebben is het wel van belang om de voorstelling, die er op 
voorkomt na te gaan. In zooverre de versiering van den steen 
naast een ornamentale bedoeling ook nog een symbolische 
beteekenis heeft, wil het mij voorkomen, dat het wel niet anders 
kan zijn dan dat het in het midden voorkomende hoofd dat 
van de Christusfiguur is. Wel is het geen traditioneele Chris
tus-kop, dien wij hier zien, doch ik geloof, dat het vreemde 
en afwijkende hier deels voortkomt uit den eigenaardigen om-
trek-vorm door het omringende ornament aangegeven, deels 
uit de archaïsche en onbeholpen bewerking in een min of meer 
achterlijke beeldhouwerswerkplaats. Overigens komen de typi
sche eigenschappen, die aan de vroeg-middeleeuwsche Christus
voorstellingen worden toegeschreven, ook hier voor. De opvat
ting is streng en ernstig als van een asceten-figuur. Het omrin
gende ornament wordt gevormd door de voor den Romaanschen 
tijd zoo typisch gestyleerde wijngaard-bladeren en ranken. 

Waarschijnlijk zullen zoowel den beeldhouwer, die den steen 
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beitelde, als den geloovige, die hem in ootmoed aanschouwde, 
het woord dat Christus tot zijne discipelen richtte, voor den 
geest gestaan hebben. „Ick ben de wijnstock ende ghij de ran-
cken" 1). Soortgelijke voorstellingen zijn ons dan ook reeds uit 
de Christelijke kunst der eerste eeuwen bekend 2). 

Willen wij nu het voor de vroeg-Christelijke beschaving in 
onze provincie zoo belangrijke beeldhouwwerk nader bestu-
deeren en trachten de draden na te gaan, die het met buiten-
landsche cultuurcentra verbindt, dan moeten wij probeeren 
het stijl-critisch te onderzoeken en naar bepaalde vergelijkings
objecten rondzien. 

Het komt mij voor, dat wij dan eerst moeten zien naar de 
streek, die ik hiervoor reeds noemde Lombardije „de Po-
vlakte" en omgeving, misschien niet zoozeer als de plaats van
waar wij de directe herkomst, doch dan toch zeker wel als die 
waar wij de oorspronkelijke bron moeten zoeken. 

De stijlinvloeden, waarop wij teruggrijpen, liggen in een 
vroeger tijdperk dan waarover wij thans handelen. Toen de van 
de oevers van de Elbe herkomstige Germanen-stam der Longo-
barden na vele omzwervingen door Europa in de Po-vlakte 
aanlandde, bracht zij een eigen gevoel voor ornament met 
zich, dat sterk genoeg bleek te zijn om niet onder te gaan in 
de daar toen heerschende Romeinsche en Byzantynsche kunst-
stroomingen. Van 571 tot 774 wisten deze Germanen zich 
onder hun eigen nationale koningen te handhaven. In het 
laatste jaar werden ze ingelijfd bij het groote Frankische Rijk 
van Karel de Groote, waartoe aan het andere uiterste ook 
Friesland behoorde. Het Rijk der Longobarden strekte zich 
uit tot Ravenna, waar tevoren een andere Germaansche stam, 
die der Oostgoten, bevruchtend op de antieke kunst had weten 
in te werken. In tegenstelling met deze laatste heeft de Longo-

x) Evangelie van Johannes XV : 5. 
2) In de Catacomben te Rome komt een schildering uit de eerste Chris

telijke eeuwen voor, waar in het midden de Christus is voorgesteld als 
de Goede Herder, rondom omgeven door wijngaardranken, een voorstel
ling symbolisch zeker geheel gelijk aan die op den Frieschen steen. Zie 
afbeelding i. d. Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes par M. 1'Abbé 
Martigny s.v. vigne. 

In San Costanza te Rome, de grafkerk van Konstantia, de in 354 ge
storven dochter van Keizer Constantinus, komt op een mozaïek, midden 
in een ornament van wijnranken, een Psyche-buste voor, die er aan doet 
denken, dat de Christelijke voorstelling op Romeinsche teruggaat. Zie 
Die Malerei des Mittelalters von M. Bernat aus Woltmann u. Woermann's 
Geschichte der Malerei. Afb. 23. 

4 
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bardische invloed een eigen ornamentiek weten te scheppen, 
die voor ons des te belangrijker is omdat ze een groote expan
sieve kracht heeft getoond niet alleen, doch ook omdat de 
naar het Noorden verbreide vertakkingen daarvan zich tot in 
de bloeiperiode van den Romaanschen tijd hebben doen gevoelen. 
Van het grootste belang is, dat hiernaast in denzelfden tijd in 
de Po-vlakte de baksteenbouw zich zelfstandig speciaal voor 
den kerk- en kloosterbouw, tot een later niet weer overtroffen 
hoogte heeft weten te ontwikkelen. Ook in dit opzicht moet 
Lombardije beschouwd worden als het moederland, dat door 
de kloosterlingen, die bij ons en in Duitschland de Romaan-
sche baksteenbouw invoerden, direct of indirect werd nagevolgd. 

Het ornamentale karakter der Longobardische plastiek (zie 
plaat I) bestaat uit band-, riem- en vlechtwerk, dat de geheele 
oppervlakte van het te versieren vlak bedekt. Zeer typisch is 
het ook op den Frieschen steen voorkomende groef- of lijn-
ornament, dat evenwijdig door de banden (hier de wijnranken) 
loopt. In tegenstelling met de klassieke ornamentiek worden 
geen plant- en vruchtvormen nagebootst uitgezonderd alleen 
de wijnrank en de druif, die herhaaldelijk en zooals wij hier
voor reeds zagen, zeer vroeg voorkomen en die met de Chris
telijke symboliek verbonden zijn. Het druivenblad is geregeld 
drielobbig en door een langen steel aan den rank verbonden. 

Het eindigen der riemvormige ornamenten in dierkoppen 
en de phantastische slangenfiguren, typisch voor de Noorsche 
en de daarmee samenhangende Iersche ornamentiek missen 
wij hier geheel1). 

2) Het band-, riem- en vlechtwerk-ornament wijst, zooals ik hiervoor 
reeds opmerkte wel op een verwijderd stijlverband met de Jellinge-steen 
en andere Noordsche en Iersche vlak-versieringen. De schrijvers nemen 
echter aan, dat het verband hier is een gemeenschappelijke Qermaansche 
oorsprong, waarnaar zoowel de Noordsche en Iersche alsook de Longo
bardische ornamentiek teruggaat. Zie de brochure van den Baselschen 
professor E. A. Stückelberg, getiteld „Longobardische Plastik" (Ie uit
gaaf 1896, 2e uitgaaf 1909), die ruim 130 afbeeldingen geeft van dit orna
ment, voorkomende op kerkelijke monumenten in Noord-Italië, Zwit
serland, Frankrijk en Duitschland. Het werk van den Berlijnschen Pro
fessor Fr. Seesselberg „Die frühmittelâlterliche Kunst der Germanischen 
Völker" 1897, waarin ook de Jellingesteen is afgebeeld, wees ook reeds 
op de Qermaansche samenhang dezer ornamentiek, doch het werk van 
den Hannoverschen professor Albrecht Haupt „Die Aelteste Kunst ins-
besondere die Baukunst der Germanen von der Völkerwanderung bis zu 
Karl dem groszen (Ie druk 1908, 2e druk 1923) geeft een duidelijk over
zicht van het geheele gebied). 
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Voorstellingen van menschen en dieren (uitgezonderd vogels, 
speciaal pauwen), zijn uiterst zeldzaam. 

Niettemin is echter bij den Christus-kop op den Frieschen 
steen toch nog op een Lombardische overeenkomst te wijzen. 
Ik bedoel den naast christelijke emblemen tusschen groefban-
den voorkomenden kop op een 9e eeuwsche put in het Palazzo 
Loredan te Venetië 1). 

Dat wij hier niet met een min of meer toevallige gelijkenis 
te doen nebben is wel nader te bewijzen in de eerste plaats 
door de zeer sterke overeenkomst van de versierde baksteen
fragmenten, afkomstig van verschillende Friesche kloosters 
zoowel wat ornament, als wat techniek betreft met gelijk
soortige in Noord-Italië. In een volgend artikel hoop ik daarop 
nader terug te kunnen komen. 

Hiernaast kan ik nog een ander zeer concreet voorbeeld van 
Noord-Italiaansche invloed op den Frieschen kerkbouw aan
halen. In de krocht of krypt, die zich bevindt onder het koor 
van de in tufsteen opgetrokken kerk te Rinsumageest zijn 
twee zuilen waarvan de schachten van rood geaderde travertijn 
(een kalktufsteen afkomstig uit de Abruzzen), de kapiteelen 
van bewerkte zandsteen zijn. Uit een afbeelding in het boek 
van Haupt2) bleek mij, dat deze kapiteelen vrijwel identiek 
zijn met soortgelijke in Milaan en Alliate. De gelijkenis is zoo 
treffend dat Dr. Vermeulen3) op grond van deze gelijkenis 
vermoedt, dat de kapiteelen te Rinsumageest rechtstreeks uit 
Italië geïmporteerd zijn. Ze kunnen gedateerd worden op om
streeks 1165, dat is het stichtingsjaar van het bijgelegen kloos
ter Klaarkamp. 

Aan directe import uit Italië kan bij de in de Lemmer gevon
den steen niet gedacht worden, niet alleen dat de toevoeging 
van den Christuskop voor de Lombardysche stijl te ongemeen 
is en er waarschijnlijk eenige eeuwen tusschen beide, de Noord-
Italiaansche ornamentiek en de Noordelijke navolging, gelegen 
is. De bewerking van den steen zelf is daarvoor ook te onbe-

a) Zie A Colasanti L'arte Bisantina in Itaüa pi. 80, welk plaatwerk 
ook voor de algemeene verwantschap met de Longobardische kunst, vele 
voorbeelden bevat. 

2) Haupt , Die alteste Kunst der Germanen, afb. 55. 
3) F. A. J. Vermeulen, Handboek t. d. Geschiedenis d. Nederlandsche 

bouwkunst, Dl. I, bladz. 162 en 244, platen 47 en 48. Waar echter ten 
onrechte wordt gezegd, dat de kapiteelen te Rinsumageest van marmer 
zijn. 
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holpen. Het komt mij voor, dat wij voor het zoeken naar de 
plaats van herkomst van den steen in het Friesch Museum 
liever in de nadere omgeving van Friesland moeten zoeken 
en ik meen inderdaad een monument te kunnen aanwijzen, 
dat ons hierbij van dienst kan zijn. 

Ik bedoel een van de andere bekende vroeg-Christelijke 
beeldhouwwerken in ons land: het tympanon (boogvulling) in 
den Oostmuur van de St. Michaelskerk te Zwolle (zie plaat I), 
uitvoerig besproken door Dr. Raphael Ligtenberg O.F.M.1). 

De overeenkomst tusschen de beide steenen is niet alleen 
gelegen in het feit, dat ze van hetzelfde materiaal zijn „roode 
zandsteen" en dat ook op den Frieschen steen toepasselijk is 
wat Pater Ligtenberg van den Zwolschen steen zegt nl., dat hij 
den indruk maakt uit een achterlijk atelier afkomstig te zijn. 
De typische overeenkomst ligt in de feiten, dat de hoofdper
soon op beide beeldhouwwerken den voor den Romaanschen 
tijd zeldzamen spitsbaard draagt, dat de technische behande
ling van de oogen, neus en lippen identiek is en dat het orna
ment rondom het tympanon te Zwolle gelijksoortig is aan dat 
op de bewerkte zijkant van den Frieschen steen. 

Waar de steenen gevonden zijn in niet ver van elkaar af 
gelegen streken, die beide langs denzelfden waterweg bereik
baar zijn, is éénzelfde plaats van herkomst wel niet bewezen, 
doch naar mijn bescheiden meening toch zeker wel waar
schijnlijk. 

De voorstelling op den Zwolschen steen geeft Vader Abra
ham, als een goddelijke figuur weer, met de zielen zittende in 
zijn schoot, uit de gelijkenis van Lazarus. Ofschoon wellicht 
niet meer op de oorspronkelijke plaats zittende, wordt toch 
aangenomen, dat deze steen wel voor de kerk, in de muur 
waarvan hij thans nog geplaatst is, gemaakt werd. 

Pater Ligtenberg vermoedt als herkomstplaats een beeld
houwers-werkplaats in Westfalen en wel in de omgeving van 
de steengroeven van Bentheim-Gildehausen en als vroegste 
dateering de dertiende eeuw. 

Bij het bepalen van een uiterste datum waarvóór de steen 
gemaakt moet zijn, beroept deze schrijver zich op den eveneens 
in het Friesch Museum bewaarden en uit Rinsumageest af-

*) Die Romanische Steinplastik in den Nördlichen Niederlanden 1918, 
Bd. I, pag. 124—133, plaat XXVI. 
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komstigen grafsteen van Eppo uit het jaar 1341, waarvan hij 
een zelfde plaats van herkomst vermoedt. 

Waar de steen uit de omgeving van de Lemmer vooral wat 
het ornament van wijnranken alsook wat den Christus-kop 
betreft, beslist een meer archaïsch karakter draagt, dan die 
uit Zwolle, doch andere aanwijzingen omtrent de dateering, 
dan die uit de hierboven aangehaalde en andere vergelijkingen 
getrokken kunnen worden ontbreken, zou ik op deze gronden 
niet scherper durven dateeren dan 12e eeuw. 

Het archaïsche karakter van den steen spreekt zeker wel 
het sterkst in de primitieve behandeling van het hoofdhaar 
en van de baard, die eenvoudigweg zijn aangegeven door waaier
vormig uitloopende rechte lijnen. 

Op gelijke wijze vond ik dit toegepast op een drietal kapi-
teelen aan de slotkerk te Quedlinburg 1). 

Waar de gebeeldhouwde kapiteelen hiervan op ongeveer 
1120 worden gedateerd2), zou men op grond hiervan de Frie-
sche steen ook aan de eerste helft van de 12e eeuw kunnen 
toeschrijven. 

Natuurlijk wordt de vergelijking met den Zwolschen steen 
wel verzwakt door het feit, dat de Friesche steen van ouderen 
datum zal zijn, doch er is ook langs anderen weg wel op een 
bevestiging van de plaats van herkomst te wijzen. 

Andere in het Friesch Museum bewaarde stukken vroeg
christelijke plastiek kunnen m.i. hiervan de bewijzen leveren. 

Ik heb in de eerste plaats hier het oog op de gebeeldhouwde 
grafsteenen van roode zandsteen uit Beets en Roodkerk3), 
waarvan de eerste geheel identiek is met een grafsteen afkom
stig uit de kerk van het nabij de steengroeven van Bentheim-
Gildehausen gelegen dorp Borghorst4), thans bewaard in het 
Museum te Munster. 

De herkomst van dezen laatsten steen uit een Westfaalsch 
atelier kan als vanzelfsprekend worden aangenomen. Wat de 
dateering betreft, verschillen de te dezer zake meest bevoegde 
beoordeelaars. Pater Ligtenberg denkt aan de 12e à 13e eeuw, 
Dehio noemt de 11e eeuw. Gezien de Friesche Kloostergeschie-

J) Bauornamente der Romanischen und Qothischen Zeit von Prof. C. 
Schaefer. Platen 21, 24 en 30. 

2) Geschichte der Deutschen Kunst von Georg Dehio, Dl. I, afb. 251/2. 
3) Bulletin v. d. Oudheidkundigen Bond 1915 (afbeeldingen op bladz. 26). 
4) G. Dehio, Geschichte der Deutschen Kunst , Dl. 1, afb. 417 en bladz. 

182. 
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denis, behoeft hier de 11e eeuw wel niet uitgesloten te zijn, 
doch zou ik mij ook hier toch het liefst aan de 12e eeuw willen 
houden. 

Een ander stuk plastiek is het doopvont van gele zandsteen 
uit de kerk te Jellum. Boeles vermoedde in zijn „catalogus 
der meest belangrijke voorwerpen uit het Friesch Museum" 
van 1908 ook reeds, dat het was gemaakt van Bentheimer 
steen en dateerde uit „omstreeks de 12e eeuw". 

Pater Ligtenberg, die een zeer doorwerkt artikel aan de Ro-
maansche doopvonten in Nederland heeft gewijd *) komt ook 
voor deze uit gele zandsteen bestaande doopvonten tot een 
herkomst uit de beeldhouwers-ateliers in de omgeving van de 
zandsteengroeven van Bentheim-Gildehausen. Hij stelt de 
dateering daarvan tusschen 1150 en 1275. 

De op den grafsteen uit Roodkerk en op het doopvont uit 
Jellum aanwezige gestyleerde druivenranken wijzen ook nog 
op verwantschap met den steen uit de Lemmer, waar de wijn
rank een hoofdmotief van het ornament is. Deze ranken schij
nen een lokaal Bentheimer karakter te dragen en elders niet 
gebruikt te zijn 2). 

Het moge eenigszins vreemd schijnen, dat ik bij mijn verge
lijkingen eerst naar Noord-Italië en daarna naar midden West-
Duitschland heb gezien. De invloed echter, die de Longobardi-
sche kunst op de Romaansche plastiek in Duitschland heeft 
uitgeoefend is algemeen bekend en is herhaaldelijk ook voor 
de oudste stukken, die daarvan tot ons gekomen zijn, bewezen. 

II. 

Een ander stukje artistiek dijkmateriaal is het gebeeld
houwde zandsteenen kopje, naar alle waarschijnlijkheid een 
kapiteeltje, dat als ondersteuning van een blind boogje aan 
een Romaansch gebouw heeft gediend (zie plaat II). Het is te 
Stavoren gevonden nabij den Zuidelijken Zeedijk, zoodat her
komst uit een te of bij Stavoren staand klooster- of kerkge
bouw wel waarschijnlijk is. 

De merkwaardigheid waarop ik hier speciaal wilde wijzen 
is, dat uit den mond van het parodiaal opgevatte kopje met 
zijn opgeblazen wangen, twee banden te voorschijn komen, die 

!) Bulletin van den Oudheidkundigen Bond 1915, bl. 154—190. 
2) Aldaar bl. 188. 
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links en rechts uitbuigende een typisch gedeelte van het orna
ment vormen. Waarschijnlijk kan aan deze banden naast een 
ornementale ook een symbolische beteekenis worden toege
kend. Ik zou mij althans zeer goed kunnen voorstellen, dat 
met deze en gelijksoortige voorstellingen, waarbij de banden 
ook wel in slangen en andere diervormen eindigen, is bedoeld, 
uitdrukking te geven aan de dikwijls minder oprechte gedachten, 
die den boozen mensch uit den mond vloeien 1). Ik zou dit 
speciale ornament daarom willen aanduiden als „het spraak-
bandmotief". Ditzelfde versieringsmotief trof ik op verschei
dene Romaansche kapiteelen uit de 11e en 12e eeuw aan. 

Waar in en aan de Romaansche kerkjes, die over Friesland 
verspreid zijn, zoo goed als geen beeldhouwwerken in natuur
steen meer voorkomen, is mijns inziens dit toevallig gespaarde 
bouwfragmentje belangrijk genoeg om er een vergelijkende 
beschouwing aan vast te knoopen. 

Bij het zoeken naar analogiën aan andere Romaansche bouw
werken kwam ik in de eerste plaats in Midden-Duitschland 
terecht in het oude Sachsen. 

In de Slotkerk te Quedlinburg, zoowel in de beneden- als in 
de bovenkerk, dateerende uit het begin van de 12e eeuw, 
wordt dit motief herhaalde malen aangetroffen. Identieke en 
aanverwante voorstellingen daarvan trof ik o.a. aan in de 
kerk te Goslar, in de Stichtskerk te Gernrode am Harz, in het 
voormalig klooster te Ilsenburg am Harz en in de vroegere 
kloosterkerk te Drubeck am Harz. Verder in de Kloosterkerk 
te Königslutter, in den Dom te Naumburg aan de Saaie en 
in de Munster te Basel, alle Romaansche beeldhouwwerken 
uit de 12e eeuw 2). 

Ofschoon de sterke invloed op deze Duitsch-Romaansche 
beeldhouwkunst van Lombardye uit bekend is 3) zijn mij geen 

J) Tot gelijke gevolgtrekking komt Pater Ch. Cahier in een artikel over 
de fantastische Romaansche beeldhouwwerken uit omstreeks 1200 in 
de Cathedraal te Basel. Zie Nouveaux Mélanges d'Archéologie, Curio-
sités mystérieuses afb. pag. 167 text pag. 176/7. 

De schrijver knoopt zijne beschouwingen vast aan de in den Romaan-
schen tijd geliefde voorstellingen van Abraham met de zielen in zijn 
schoot uit de gelijkenis van Lazarus, een voorstelling, die zooals wij hier
voor zagen ook voorkomt op het tympanon te Zwolle. 

a) Zie Bauornamente der Romanischen und Gothischen Zeit von Prof. 
C. Schaefer. Tafeln 21, 26, 45, 51, 53, 65, 72 en 97. 

3) Georg Dehio, — Geschichte der Deutschen Kunst, Dl. I, blz. 123 — 
wijst er op dat rondreizende Lombardische beeldhouwers in de tweede 
helft van de 12e eeuw den boven-Rijn langs tot aan Mainz Duitschland 
introkken om ter plaatse bij den kerkbouw te werken. 
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analoge toepassingen van dit spraakband-motief uit Italië 
bekend. Wel echter in Frankrijk van waar uit zeer zeker even
eens sterke invloeden op de Duitsch-Romaansche plastiek 
der 12e eeuw hebben ingewerkt. 

Op kapiteelen aan het beroemde klooster van Saint Trophime 
te Arles en de daarmee sterk verwante beeldhouwwerken aan 
de vesting-kerk van Saintes-Maries en het klooster van Saint-
Sauveur d'Aix, speciaal dus in de Provence x) vindt men het
zelfde motief, evenals ook in of aan de Romaansche kerken: 
Saint-Martin d'Ainay te Lyon, Sainte-Croix te La Charité-sur-
Loire en de oude abdij-kerk te Saint-Bénoit-sur-Loire in Bour-
gondië 2). Al deze onder Zuid-Fransche en Bourgondische in
vloeden staande beeldhouwwerken dateeren nog uit het laatste 
van de elfde en uit de twaalfde eeuw. 

Alhoewel in de verschillende streken waar het zelfde motief 
wordt toegepast verschil in opvatting zichtbaar is, heb ik 
geen bepaalde ontwikkelingsgang van het eene type op het 
andere kunnen naspeuren. Het liefst zou ik willen denken aan 
een gemeenschappelijke, mogelijk wel aan de schilder- of minia
tuurkunst, deels mogelijk ook aan de litteratuur ontleende 
bron. Welke echter is mij niet gebleken, zoodat ik mij moet 
bepalen tot het aangeven der verschillende typen. 

In de Provence en te Lyon vond ik het ornament toegepast 
op menschenkoppen, die eerder een ideale dan een wanstaltige 
uitdrukking aannemen, terwijl de ter weerszijde uit den mond 
komende banden zich daar geheel in het omringende ornament 
oplossen en in sierlijke krul- en bladversiering overgaan. 

In de onder Bourgondische invloeden staande kerken te La 
Charité-sur-Loire en Saint-Bénoit-sur-Loire waren het dier
koppen, die een min of meer fratsachtig voorkomen hadden, 
terwijl de uit de bekken voortkomende banden nu eens enkel 
een ornamentaal karakter hadden dan weer in draken of slan
genkoppen eindigden. 

In de Duitsch-Romaansche kerken eindigden de spraak-
banden vrijwel zonder uitzondering in slangen en drakenlicha-
men en hebben de beeldhouwers speciaal ook bij de uitwerking 
van dit motief met bijzondere voorliefde de meest bizarre 
oplossingen nagestreefd. Nu eens worden menschen, dan weer 

*) Zie Architecture Romane du Midi de la France par Henry Revoil, 
Tomé I, pi. 26; II, pi. 44; III, pi. 18. 

2) Zie L'Art Roman en France par Camille Martin. Pi. 10, 39, 41 en 63. 
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dieren afgebeeld, terwijl de spraakbanden geregeld overgaan in 
slangenlichamen en staarten van basilisken en andere wonder-
dieren. De sterke ontwikkeling in deze richting, waarbij haast 
onbewust het ornament in diervormen overgaat, wordt door 
schrijvers als specifiek Germaansch aangevoeld, waarbij zelfs 
wordt gedacht aan duistere oud-heidensche voorstellingen van 
de „Midgard schlange und Fenriswolf"x). Hoe dit zij, het 
motief werd in Midden- en West-Duitschland buitengewoon 
geliefd zoodat het zich niet alleen bij den uitgang van de Ro-
maansche stijl, doch zelfs in de volle Gothiek kon handhaven. 
De gedrochten verdwijnen dan echter en uit den mond van 
ideale vrouwenkopjes zien wij fraai gevormd Gothisch blad-
werk te voorschijn komen 2). 

Ook in de krachtige volkskunst, die op zoo rijke wijze tot 
uiting kon komen bij de Duitsche houtbouw vinden wij in het 
laatst van de 16e eeuw het Romaansche motief van de spraak
banden nog toegepast3). 

Hoe de ontwikkelingsgang geweest is, blijft moeilijk te zeggen 
al zouden wij ten dezen Bourgondische invloeden op Midden-
Duitschland waarschijnlijk achten, waar wij zien, dat een van 
de meest bekende spraakband-motieven te weten: dat op een 
kapiteel in de onderkerk te Queldinburg dus uit het begin van 
de 12e eeuw, identiek is met een kapiteel van een pilaster aan 
het koor van een van de kapellen van de Benedictijner kerk 
Sainte-Croix te La Charité-sur-Loire en beïnvloeding in omge
keerde richting moeilijk kon worden aangenomen. 

Behalve op het Friesche beeldhouwwerkje wordt het spraak-
band-motief in Nederland ook nog aangetroffen op twee kapi-
teelen in de Lieve Vrouwe- en in de Sint Servatius-Kerk te 
Maastricht. Pater Ligtenberg heeft ze uitvoerig beschreven 4) 
en komt tot de gevolgtrekking, dat ze uit een werkplaats, die 
in het begin van de 13e eeuw te Maastricht onder een beeld
houwer genaamd Heimo gebloeid heeft, afkomstig zijn. 

De in hoog relief bewerkte kapiteelen zijn rijk versierd met 
oud- en nieuw-testamentische voorstellingen, waarbij men-

0 Zie Volkskunst von Robert Mielke, bladz. 34—36, afb. 8 en 9. 
a) Zie Bauornamente der Romanischen und Qothischen Zeit von Prof. 

C. Schaefer, plaat 59, kapiteelen in St. Elisabeth te Marburg. 
s) Zie Die Holzarchitektur Hildesheims von Carl Lachner. Afb. op 

bladz. 114. 
4) Die Romanische Steinplastik in den Nördlichen Niederlanden, Bd. 

I, bladz. 85—107, PI. XVI, 4 en XXIII, 3 en 4. 
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schen en dieren in rond gestrengelde en in-bladvormen eindi
gende banden verstrikt zijn. Op twee dezer kapiteelen komen 
deze banden uit dierenbekken, op de wijze van het spraakband 
motief, te voorschijn. Dit laatste speelt hier, in tegenstelling 
met het beeldhouwwerkje uit Stavoren, maar een onderge
schikte rol. 

De ornamenten, die doen denken aan een navolging van 
versierde initialen uit manuscripten wijzen ook hier op Bour
gondische invloeden, die over Trier naar Maastricht doorge
drongen zijn. Ook wijst de schrijver op overeenkomst met 
kapiteelen uit Toulouse en Clermont, doch neemt toch in de 
eerste plaats Duitsche beïnvloeding aan 1). Een geheel analoge 
versiering trof ik nog aan op een pilaster-kapiteel in de Notre-
Dame te Chalons-sur-Marne, waar op geheel identieke wijze 
de in bladvormen eindigende banden uit dierenkoppen te 
voorschijn komen 2). 

Direct verband tusschen deze Romaansche beeldhouwkunst 
aan de Maas en die benoorden de groote rivieren in ons land 
bestaat er echter niet. 

Het kapiteeltje uit Stavoren met zijn zeer eenvoudig spraak-
bandmotief, zonder eenige toevoeging van andere diervormen, 
staat op zich zelf dichter bij de Bourgondische vormen dan bij 
de Duitsche, wat wanneer wij bedenken dat in en bij Stavoren 
in de 12e eeuw zeker gebouwd werd onder den invloed van 
het Benedictijner klooster van Sint Odulf, ook volstrekt niet 
onmogelijk is. 

Waar beeldhouwwerkjes, die met het klooster te Stavoren 
in verband kunnen worden gebracht uiterst zeldzaam zijn en 
ook wel zullen blijven zal wel nooit nader bewezen kunnen 
worden, hoe deze invloeden naar hier gekomen zijn, hetzij 
direct door import van kunstwerken of kunstenaars, hetzij 
langs indirecten weg door navolging, door bemiddeling van 
relaties met het bisschoppelijk hof te Utrecht of op andere 
wijze. 

Wat dateering betreft, kunnen wij ons veilig aan de 12e 
eeuw, misschien aan de tweede helft van de 12e eeuw houden. 

*) In bovengenoemd werk haalt Pater Ligtenberg op bladz. 103 Duit
sche litteratuur aan, die de beïnvloeding van de Noord-Italiaansche kunst 
op Duitsch Romaansche kerken aanwijst, speciaal van voorbeelden uit 
Como op Quedlinburg en Ferrara, Verona en Modena op Köningslutter. 

2) Zie P. F. Marcou, Album du Musée de Sculpture Comparée (Palais 
du Trocadéro), plaat 54. 



PLAAT II 

W S S ^ , v -

Zandsteenen kapiteeltje uit Stavoren 

K- .*•' 

In relief gevormde geel geglazuurde tegels van gebakken aarde uit 
het klooster Mariëngaarde nabij Hallum. 
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III. 

De hierbij afgebeelde tegels zijn gevonden bij de afgraving 
van de terp waarop eens het klooster Mariëngaarde onder Hal-
lum heeft gestaan (zie plaat II). 

Voor zoover mij bekend zijn ze uniek in zooverre, dat geen 
tegels met geheel dezelfde versiering in andere kloosters of 
elders zijn gevonden. In techniek van scherf en glazuur 
komen ze echter geheel overeen met tegels en bouwfragmenten 
o.a. bij afgraving van het klooster Foswerd gevonden, alsmede 
met die welke nog bewaard gebleven zijn van de Oude Cister-
ciënser abdij Aduard. 

De tegels zijn rood van scherf, naar alle waarschijnlijkheid 
door de kloosterlingen ter plaatse gebakken van gewone Frie-
sche tichelklei. Ze zijn aan den voorkant geglazuurd met een 
vrij dikke gele loodglazuur, die op de plaatsen waar ze dikker 
is saamgeloopen een bruine tint heeft aangenomen. De onegale 
manier waarop deze en aanverwante bouwfragmenten uit Frie-
sche kloosters zijn geglazuurd, de merkwaardige dikte van de 
glazuurlaag en de opengesprongen luchtblaasjes, putjes en 
andere defecten, die hierbij dikwijls optreden, geven aanlei
ding tot de gevolgtrekking, dat de kloosterlingen nog maar 
beginnelingen waren in de kunst van glazuren. 

Techniek en stijl in verband met de bouwgeschiedenis van 
het klooster geven mij aanleiding de Mariëngaarder tegels toe 
te schrijven aan het eind van de 12e of begin 13e eeuw. 

Het eerste kerkje van het tot de orde der Premonstratenzers 
of witte Monniken behoorend klooster Mariëngaarde werd dicht 
bij de toen nog onbedijkte uitmonding van de Middelzee ge
sticht in 1163. Reeds onder den tweeden abt (1175—1184), 
werd een nieuwe kerk gebouwd en „het viercante des cloos-
ters" het eigenlijke claustrum opgetrokken. Onder den vier
den abt (1185—1194) werd het klooster volkomen afgebouwd 
en als zoodanig in 1190 ingewijd. Ook onder den vijfden abt 
(1194—1230) werd het klooster uitgebreid, doch onder de 
opvolgende abten in de 13e en 14e eeuw vernemen wij weinig 
of niets van nieuwbouw aan het klooster. 

Het wil mij voorkomen, dat wij bij het nagaan van de in
vloeden en cultuurstroomingen, die op den bouw invloed kun
nen hebben uitgeoefend in de eerste plaats moeten zien naar 
den hoofdtoegangsweg naar ons land uit het Zuiden: de Rijn. 
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Van den beginne af toch heeft Mariè'ngaarde zich gesteld 
onder het klooster Steinfeld in den Eifel als het moederklooster 
en zien wij de abten daarheen reizen via Utrecht en Keulen 
den Rijn langs, terwijl toen de abt van het klooster Wittewie-
rum in Groningen in het begin van de 13e eeuw aan zijn, op 
dat gebied blijkbaar meer ervaren, collega den abt van Marien-
gaarde vroeg naar een bekwaam bouwmeester, deze hem 
Meester Everard uit Keulen aanbeval. 

Wij moeten hierbij echter niet over het hoofd zien, dat het 
moederklooster der geheele orde gevestigd was te Prémontré, 
Noord-westelijk van Reims nabij Laon en dat bij de Premon-
stratenzers even als bij de Cisterciënsers alle abten jaarlijks 
op de. generale kapittel-vergaderingen in het hoofdklooster 
behoorden samen te komen. Noord-Fransche cultuurinvloeden 
kunnen wij dus in de Premonstratenzer kloosters evenzeer 
verwachten. 

Onze Friesche kloosterlingen hebben de kunst van het maken 
van met loodglazuur overdekte tegels zoowel langs den Rijn 
als in Noord-Frankrijk gemakkelijk kunnen leeren. 

Langs den Rijn was, speciaal de Elzas in de 12e eeuw een 
centrum van waaruit de kunst van het bakken en glazuren van 
tegels zich verspreid heeft. Van Romaansche tegelfragmenten 
gevonden in Schlettstadt en in het klooster Sankt-Odiliën, 
beide in den Elzas, wordt gezegd, dat ze zijn overtrokken met 
een dikke geelbruine glazuur. En relief bewerkte tegels, tech
nisch gelijk aan die uit Mariè'ngaarde en dateerende uit de 12e 
en 13e eeuw, komen in de geheele Rijnstreek van Keulen tot 
Constanz veelvuldig voor 1). 

Beschouwen wij in de eerste plaats de beide gelijke voor 
een venster- of deurboog gevormde tegels. 

Het hierop voorkomende fantastische dier is onze aandacht 
wel waard. Ofschoon het beest wat zijn lichaamsvorm en kop 
betreft het meest van een paard heeft, kan dit dier, dat onze 
Hallumer monniken natuurlijk uit den dagelijkschen omgang 
bekend was, niet bedoeld zijn, daar zij het dan zeker niet zoo'n 
langgerekten vorm, niet zoo'n grooten bek en geen gespleten 
hoeven gegeven zouden hebben. Blijkbaar was het dier, dat zij 
afbeeldden hun niet uit persoonlijke aanschouwing bekend, 

x) Zie voor de Fransche middeleeuwsche tegels vooral Emile Aimé's 
Histoire des Carrelages emaillées (1859), voor de Duitsche en andere Dr. 
R. Forrer's. Geschichte der Europàischen Fliesen-Keramik. 
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doch volgden zij een fantastische afbeelding of beschrijving na. 
Met de naar beneden gebogen gekrulde bovenlip en de naar 
boven omgekrulde onderlip zijn blijkbaar respectievelijk slurf 
en slagtanden van den olifant bedoeld. 

Ook het getorende kasteel of tent van Oosterschen vorm, dat 
met zware singels op zijn rug bevestigd is, levert het bewijs, 
dat de Mariëngaarder monnik-tegelbakker een olifant heeft 
willen uitbeelden. 

Om na te gaan aan welk voorbeeld hij zijn afbeelding heeft 
ontleend is het van belang de bronnen op te sporen, die in de 
kloosterbibliotheek van Mariëngaarde of elders voor hem te 
vinden zijn geweest. 

De strijdolifanten waren reeds sedert de 4e eeuw vóór Chris
tus als zoodanig in Indië in gebruik en werden vooral door de 
tochten van Alexander de Groote ook in de antieke wereld 
in Europa bekend. De Perzen gebruikten ze in hun strijd tegen 
de Grieken, evenals de Carthagers tegen de Romeinen. Natuur
lijk poogden ook deze laatsten de strijdolifanten te gebruiken. 
Met hunne meer volmaakte oorlogstechniek ondervonden zij 
echter al spoedig de nadeelen van deze logge medestrijders, 
zoodat ze vóór Hadrianus' regeering (117—138 n. Chr.) als 
zoodanig reeds geheel waren afgeschaftx). Een enkele text 
spreekt van olifanten, die door de Romeinen naar Bretagne 
vervoerd zijn, meer echter nog als indrukwekkende en vrees
aanjagende verschijningen, dan als bondgenooten in den strijd. 

In hunne circusspelen bleef de strijd-olifant bij de Romeinen 
in gebruik een gewoonte, die door de Byzantynsche keizers 
nog tot in de 11e eeuw werd gevolgd. 

Ofschoon er wel Friesche ruiters, die als bondgenooten in de 
Romeinsche legers dienden, geweest zullen zijn, die bij een of 
andere gelegenheid strijd-olifanten gezien zullen hebben, zal alle 
herinnering daaraan toch reeds lang uitgestorven zijn geweest 

0 Prof. Dr. G. A. S. Snijder heeft een artikel over de strijdolifanten in 
de klassieke wereld geschreven in het Bulletin van de Vereeniging tot 
bevordering der kennis van de antieke beschaving. Jaarg. II. No. 1 (Juni 
1927) naar aanleiding van een tweetal uit Egypte afkomstige afbeeldin
gen daarvan in de collectie von Bissing in het Museum Scheurleer te 
's-Gravenhage. Een van deze afbeeldingen komt voor op een aan de Ie 
of 2e eeuw na Chr. toegeschreven terra-cottastempel, dat — volgens de 
tegenwoordige opvatting — gediend heeft als koek- of broodstempel. 
Een belangrijk gedeelte van de omvangrijke lectuur over dit onderwerp 
is aanwezig in de Buma-bibliotheek alhier. 
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toen omstreeks 1200 in Mariëngaarde deze tegels gevormd 
werden. 

Onder Karel de Groote kwam het Westen opnieuw in kennis 
met het bestaan van den olifant. De Bagdadsche Khalif Harun 
al Rachid, die van den Frankischen keizer o.a. Friesche wollen 
mantels ten geschenke kreeg, zond in 801 den beroemden 
olifant Aboul-Abbas, die in Pisa ontscheept werd en na in Italië 
overwinterd te hebben, het volgende jaar te Aken aankwam. 

De machtige indruk, die zijn verschijning in West-Europa 
maakte, wordt weerspiegeld niet alleen in de litteratuur van 
die dagen, doch ook in de miniaturen van het Lotharius-Evan-
gelie en van den Bijbel van Karel de Kale (840—877). Afbeel
dingen in deze manuscripten geven den indruk door den minia
tuurschilder min of meer direct naar het leven te zijn gemaakt1). 

Vroege afbeeldingen vinden wij ook in het uit het Oosten 
ingevoerde schaakspel. Schaakstukken, die volgens de traditie 
nog met Karel de Groote en zijne opvolgers in verband worden 
gebracht worden bewaard in de groote Fransche en Engelsche 
musea. De kasteelen worden hierbij gevormd door strijdolifan-
ten, die vrij natuurgetrouw zijn nagebootst en een Oostersch 
karakter dragen 2). 

Ook langs anderen weg bleef de olifant bij den middeleeuw-
schen kunstnijvere bekend en wel voornamelijk door de af
beelding ervan op zijden weefsels uit het Oosten geïmporteerd. 
Zoo zijn bv. zgn. olifant-weefsels van Perzisch maaksel uit de 
7e tot de 10e eeuw en van Byzantijnsch maaksel uit de 10e en 
11e eeuw bekend. Tot deze laatste groep behoort het bekende 
weefsel uit den schrijn van Karel de Groote. Waren de Per
zische en ook de Byzantijnsche afbeeldingen nog vrij natuur
getrouw, latere Italiaansche en andere weefsels verleenen aan 
den olifant allerlei fantastische toevoegsels als een trompet-
vormige slurf, hoornvormige hoofduitsteeksels, vleugels enz.3). 

x) Zie: Jean Ebersolt, Oriënt et Occident. Recherches sur les influences 
Byzantines et Orientales en France avant les Croisades, bladz. 49, 97/8, 
pi. XXII, XXIII, en F. F. Leitschuh, Geschichte der Karolingischen 
Malerei, bladz. 424. 

2) Zie: Henry René d'Allemagne. Récréations et Passe-temps. Platen 
tegenover bladz. 26 en 40. 

3) Zie Ot to von Falke, Geschichte der Seidenweberei. Dl. I, afb. 128 
en 130, olifantstoffen uit Perzië; afb. 151, dito uit Oost- I ran; Dl. II, 
afb. 237 en 241 dito uit Byzant ium; afb. 295 en 395 dito uit Italië. 

Zie ook: Canonicus Dr. Fr. Bock, Geschichte der liturgischen Gewán-
der des Mittelalters Bd. II, tafel IX. Dalmatiek met gevleugelde zi t tende 
olifanten, uit de Dom te Halberstad, 14e eeuw. 
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Op een laat-Romaansch weefsel uit de tweede helft van de 
13e eeuw, bewaard op den Wartburg vond ik een fantastisch 
dier, dat door den hoogen toren, dien het op zijn rug droeg 
wel duidelijk bleek een olifant te moeten voorstellen, doch 
waarvan de kunstnijvere maker de slurf had weggelaten en 
vervangen door een plant, die het beest in den bek droeg, 
terwijl ook het dier met opstaande ooren en gespleten hoeven 
was afgebeeld x). 

Blijkbaar gaat deze laatste afbeelding terug op een gemeen
schappelijk voorbeeld waarnaar ook onze Mariëngaarder mon
nik gewerkt heeft. 

Ik vond nog een paar kunstuitingen, die blijkbaar op den
zelfde oervorm teruggaan. 

Een bas-relief aan de kerk van La Charité-sur-Loire uit de 
2e helft van de 12e eeuw beeldt een olifant af met langgerekt 
paardelijf en opstaande ooren. In plaats van zelf een slurf te 
dragen heeft het beest een slurfvormige plant in den bek2). 

Een paar 12e eeuwsche bronzen kandelaars in den vorm van 
torendragende olifanten waren aanwezig op de wereldtentoon
stelling in 1900 te Parijs gehouden. Ook deze beesten hadden 
het langgerekte paardenlijf van het Mariëngaarder voorbeeld, 
terwijl ook hier de bronsgieter het beest opstaande ooren en 
aan de korte slurf en slagtanden een phantastische oplossing 
gaf »). 

Nog een voorbeeld vond ik in den vorm van een op een Ro-
maansch voorbeeld teruggaand rond houten model voor zgn. 
„Lebkuchen" d.z. onze taai-poppen van Oostenrijksche af
komst, waarschijnlijk uit de 16e eeuw. 

Zooals zoo vaak in de volkskunst is ook hier de olifant met 
een gekanteelde vesting op zijn rug naar een oer-oud-model 
gevormd en is aan zijn slurf een vreemdsoortige vorm gegeven, 
terwijl hij getooid is met een paardestaart en gespleten hoeven.4) 

Naast deze verbasterde voorstellingen, kwamen natuurlijk 
J) Zie: J. H. Hefner-Alteneck. Costumes, Oeuvres d'art et ustensiles 

depuis Ie commencement du moyen-âge. Deel II, afb. 128. 
2) Zie afb. bij Dr. Pierre Beaussart , L'église bénédictine de La Cha

rité-sur-Loire en bij Le P. Cahier, Nouveaux mélanges d'archéologie. 
Curiosités Mystérieuses blz. 145—148. 

3) Zie afb. Catalogue illustré officiel de 1'exposition rétrospective de 
L 'ar t francais, no. 406. De kandelaars behoorden tot de collectie Cha-
brières-Arlès. 

4) Zie afb. 52 in Alfred Walcher-Molthein's Zur Geschichte der Form-. 
model für Feingebâck und Zuckerwerk. Sonderdruck uit de Belvedère 
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ook zeer naturalistisch gevormde voor, vooral daar, waar de 
kunstenaar kon werken naar een levend model. Zoo moet onge
twijfeld de steenhouwer, die in de 13e eeuw te Parijs de zittende 
olifant op den torenomgang van de Notre-Dame gebeeldhouwd 
heeft naar een goedmoedige dikhuid in natura gewerkt heb
ben !). 

De vraag is nu aan welke oorspronkelijke bron het voorbeeld, 
waarnaar onze Hallumer Premonstratenzer monnik alsook de 
voorbeelden waarnaar de onbekende zijdewever, bronsgieter en 
vormmaker gewerkt hebben, ontleend zijn. 

Dit zullen ongetwijfeld de middeleeuwsche dierenencyclo-
paediën „les bestiaires" geweest zijn, die den zgn. Physiologus 
tot grondslag hebben. Waarschijnlijk te Alexandriè' als natuur
wetenschappelijk volksboek ontstaan, dateert de Physiologus 
oorspronkelijk uit de eerste Christelijke eeuwen. 

Ze is gegrond op de beschrijvingen van Ctésias den Griek, 
die omstreeks 400 vóór Christus geneesheer was aan het hof 
van den Perzischen koning Artaxerxès en uit wiens wonder
verhalen van Azië werd geput door Plinius en andere antieke 
schrijvers. Deze verhalen werden in Byzantium verder uitge
werkt en ten slotte opgenomen in den „Physiologus", die in 
de vroege middeleeuwen in verschillende over de Christen-
wereld verspreide kloosters vertaald en met Christelijke sym
boliek werd aangevuld 2). 

De voorbeelden uit deze dierenboeken speciaal ook uit Hono-
rius van Autun's Wereldbeschrijving „De Imagine Mundi", 
werden door de rondreizende Romaansche beeldhouwers en 
andere kunstnijveren over de geheele Christelijke wereld ver
spreid. Een speciaal centrum hiervan was Engeland. Een 
tweede centrum Bourgondië met het klooster van Cluny als 
uitstralend middelpunt. Soms zijn deze voorstellingen van 
onderschriften voorzien. Onder een olifanten-kapiteel te Aulnay 
komt de inscriptie voor „Hi sunt elephantes". Ook op de be
roemde kolom, uit de 12e eeuw afkomstig uit de abdij van 
Souvigny (en Bourbonnais) komt het opschrift „elefans" voor. 
Het aldus betitelde beest heeft daar echter geheel den vorm 

1) Zie afb. 42 in Das Tier in der Kunst von R. Piper. 
2) Zie hiervoor het pas verschenen boek van Dr. Richard Bernheimer, 

Die Romanische Tierplastik und die Ursprünge ihrer Motive, München 
1931, en de aldaar aangehaalde l i t tera tuur speciaal van Cahier et Mar
tin, Emil Male en Josef Strzygowski. 
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van een hinnikend paard met fantastisch gevormde staart1). 
In den Physiologus wordt ook de olifant beschreven en 

wordt als speciale eigenschap van hem vermeld, dat hij een 
toren op zijn rug draagt. Doordat de vertalers met het beest 
zelf niet bekend waren, ontstond veel verwarring over doel 
en vorm van de slurf en van de slagtanden, ook in verband 
met het fabeltje, dat de olifant om te kunnen paren vooraf 
van een in de nabijheid van het Paradijs groeiende plant de 
„mandragore" gegeten moest hebben. Hierdoor wordt de slurf 
dan ook soms veranderd in een tak of ander voorwerp, dat het 
beest in den bek draagt2). 

De onnatuurlijke oplossing, die in het Hallumer voorbeeld 
voor slurf en slagtanden gezocht is, houdt dan ook zeker ver
band met de onbekendheid van den werkelijken vorm dezer 
lichaamsdeelen. 

De vroeg-Christelijke commentators van den oorspronke-
lijken Griekschen Physiologus vergeleken het olifantenpaar met 
Eva en Adam en hunne verdrijving uit het Paradijs, na van 
den appel gegeten te hebben. 

Zelfs gaf de Physiologus-sage aanleiding, dat de olifant tot 
een symbool van Christus verheven werd. Hierdoor wordt dan 
ook het zoo vreemd aandoende veelvuldige optreden van oli
fanten in kerkelijke versieringen 3) verklaard. 

Dergelijke vergelijkingen komen ons kinderlijk en naïef voor 
en dat zijn ze inderdaad ook. 

Vóór wij echter tot be- en veroordeelen ervan overgaan 
dienen wij ons althans even in te denken in den geest van 
den tijd, die ze schiep en er aan geloofde. 

Wetenschappelijke ontleding van alle problemen waar onze 
tijd zoo prat op gaat, was nog een onbekend iets. 

De wereld was voor den middeleeuwschen denker, den theo
loog een symbool en de kunstenaar van dien tijd liet zijn kunst
werken een symbolische taal spreken. 

De geheele natuur werd aan het goddelijke symbool aangepast 
en de levende wezens daarin drukten de gedachten van God uit. 

0 Zie E. Male, 1'Art religieux du X l l e Siècle en France, fig. 189. 
2) Vgl. het hiervoor genoemde Romaansche weefsel op den War tburg 

en het basrelief aan de kerk van La Charité-sur-Loire. 
3) Behalve die te Mariëngaarde kan ik wijzen op olifanten o.a. in Ro

maansche kerk- en kloostergebouwen te Bari in Italië, te Vezeley, Cha
rité-sur-Loire en Caën in Frankrijk, te S. Urban in Zwitserland, te And-
lau in den Elzas. 

5 
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De versiering van zijn kerkgebouw was voor hem een voor
stelling in het klein van de geheele wereld en ieder schepsel 
Gods was gerechtigd daarin zijn plaats in te nemen. 

Een enkele maal vormde hierbij een samenhangende groep 
kunstwerken de vertolking van een traditioneel kerkelijk dogma, 
meestentijds echter bevolkten de kunstenaars de kerken met 
voorstellingen van mensch, dier en plant naar eigen artistiek 
inzichtx). Ook in andere opzichten was de Cathedraal in de 
vroege Middeleeuwen het middelpunt waar kunst en weten
schap een veilig onderkomen vonden. De versiering deed 
soms aan een museum van natuurlijke historie denken. Men 
kon er een opgezette crocodil bij den ingang opgehangen vin
den, er werd in de sacristie de verdedigings-tand van den 
mythischen eenhoorn (inderdaad echter de tand van een nar-
val)2) bewaard, evenals ook de klauwen van een griffioen. 
In de kerk van Angers vond men struisvogeleieren. 

Dit alles moge op zich zelf geen nieuws zijn 3), het kwam 
mij toch wel van belang voor aan een zoo concreet voorbeeld 
als onze tegels te laten zien, dat de Mariëngaarder monnik, 
die omstreeks 1200 zijn kerk versierde, door dezelfde ideeën 
werd gedragen als de beeldhouwers in Bourgondië, die in op
dracht van de geleerde en prachtlievende monniken van Cluny 
de geheele wereld in steen gehouwen in hunne kerken wensch-
ten te zien nagebootst. 

Het is dan ook zeker niet toevallig, dat deze tegels oorspron
kelijk een plaats hebben ingenomen in de versiering van een 
kerkelijk gebouw der Witte Heeren. In een klooster van hunne 
tegenvoeters de Schiere Monniken toch zouden deze voorstel
lingen allerminst op hun plaats geweest zijn. 

Als onvermijdelijke reactie op de prachtlievendheid der 

*) Natuurlijk zij men voorzichtig bij het zoeken naar speciale toepas
singen der symboliek op de kerkelijke kunst. Dr. Pierre Beaussart geeft 
in zijn: „L'église Bénédictine de La Charité-sur-Loire, Fille Aînée de 
Cluny" een voorbeeld van de verschillende symbolieke opvattingen van 
het achttal aan den Physiologus ontleende dierfiguren (waaronder de 
olifant en de basiliscus) aan die uit de 2e helft der 12e eeuw dateerende 
kerk. 

2) De in het Friesch Museum bewaarde narval- tand zou dus ook uit 
een Middel-eeuwsche kerkschat afkomstig kunnen zijn, al is het na tuur 
lijk evengoed mogelijk, dat ditvoorwerp uit een 16e-eeuwsch alchemisten
laboratorium, of een 17e of 18e-eeuwsche apotheek afkomstig is, waar deze 
tanden toen evenals opgezette crocodillen en andere voorwerpen van 
natuurlijke historie dienst deden als ui thangborden der wetenschap. 

3) Zie Emil Male, L 'a r t réligieuse du XI Ie et du X H I e siècle en France . 
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geleerde Clunyacensers trad reeds omstreeks 1130 Bernard 
van Clairveaux op en veroordeelde in sterke bewoordingen het 
overversieren der kerken, speciaal ook met allerlei monster
figuren. 

In de kerken der door hem gestichte Cisterciënser orde, in 
Klaarkamp en Aduard hebben zeer zeker tegels met dergelijke 
voorstellingen geen plaats kunnen vinden. 

IV. 

Op een anderen tegel afkomstig uit het klooster Marien-
gaarde komt een dier voor, dat aan de Friesche monniken 
evenzeer uit den dieren-cyclus van den Physiologus bekend 
geweest zal zijn (zie plaat II). 

Het is de basiliscus, een monsterdier, dat op den zevenden 
dag uit een door een haan gelegd ei voortgekomen, op de mest
hoop werd uitgebroed. Hij is vergiftig en wordt de koning der 
slangen genoemd, die doodelijk werkte op menseh en plant, 
die met hem in aanraking kwamen. Zelfs de bloote aanblik 
van dit monster had den dood ten gevolge 1). 

Natuurlijk hebben de monniken, die den Physiologus uit
werkten den basiliscus vereenzelvigd met satan en met de 
slang uit het Paradijs, die door verleiding van Eva en Adam 
de zonde over het menschdom bracht. Daarnaast werd nog 
een zeer ingewikkeld verhaal van een koningszoon bedacht,, 
die het monster uit medelijden met de wereld ging bestrijden 
en de verlosser der wereld „Jezus Christus" was 2). 

Als afschrikwekkend voorbeeld voor de geloovigen was dan 
ook de basiliscus in de, in het begin van de 13e eeuw gebouwde 
Mariëngaarder kerk, zeker wel op zijn plaats 3). 

*) De basiliscus komt reeds bij Plinius voor en is in de Westersche 
Physiologus-vertalingen overgenomen. Hij wordt herhaaldelijk in het 
oude testament genoemd o.a. in de Spreuken van Salomon 23 : 32; bij 
Jesaia 11 : 18; 14 : 29; en 59 : 5 en bij Jeremaia 8 : 17. 

Een afbeelding van het beest komt reeds voor in een Christelijke voor
stelling op een uit Belgisch-Limburg afkomstig ivoorsnijwerk, uit het 
laatst van de 8e eeuw. Zie PI. I in Adolph Goldschmidt, Die Elfenbein 
Skulpturen, Bd. I. 

2) Cahier et Martin, Mélanges d'Archéologie vol. II, Hoofdstuk 34. 
Basile Coc. pag. 213—215. 

3) De basiliscus komt o.a. ook voor op Romaansche beeldhouwwerken 
uit Sorrento, Verona, Narbonne en Vezelay. Op het beroemde kapiteel 
in de laatste plaats ziet hij zich zelf in een spiegel en gaat door de afschu
welijkheid van zijn eigen aanblik te niet. 
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De Physiologus deelt hem in bij de slangen met een lange 
staart, doch overigens op een haan gelijkend 1). 

Eenigszins in verwijderd verband komt op den tegel nog 
een tweede dier voor, verstrikt in de staart van het monster. 
Ofschoon ik niet zeker ben van de beteekenis van dit kleinere 
dier zou dit de wezel kunnen verbeelden, die ofschoon het 
volksgeloof hem voor bang houdt, toch wordt voorgesteld als 
een bestrijder van den basiliscus, die dezen speciaal in zijn 
staart aanvalt. 

Merkwaardig voor de Middeleeuwsche phantasie is ook de 
slang, die zich opricht op den rug van den wezel en hem in 
de nek bijt, op gelijke wijze als dit het geval is bij de Romaan-
sche bronzen aquamaniles en kandelaren. Deze slang vormt 
bij deze voor den eeredienst bestemde voorwerpen het hand
vat, 't Is niet duidelijk of den slang hier een afzonderlijk 
gedrocht is, of wel dat ze een voortzetting vormt van de 
staart van den basiliscus. 

Een merkwaardig bewijs hoe populair de door den Phy
siologus bij elkaar gefabelde natuurwetenschap eens is geweest 
en hoe taai dergelijke volkswijsheid zich door vele eeuwen 
heen heeft kunnen handhaven vond ik in een paar volksprenten, 
in het Friesch „heiligen" genaamd beide uit de eerste helft 
van de 19e eeuw. Op de ééne, een prent van den Belgischen 
drukker Brepols te Turnhout betrekking hebbend op de Ita-
liaansche bedevaartsplaats Lorette 2) en getiteld: „Litanie tot 
Onze Lieve Vrouwe van Lauretten" komt onder de vele reli-
gieuse symbolen ook nog een getorende olifant voor, terwijl 
op de andere, een zgn. cents prent van een Hollandschen uit
gever, die nog aan onze grootouders in hun jeugd de gedaante 
der dieren van het heelal moest leeren een zeer late nakome
ling voorkomt van het monsterdier, dat ook onze Mariëngaar-
der monnik eens op zijn tegel afbeeldde, hier verduidelijkt 
door het onderschrift: „Mijn naam is Basilis". 

In mijn in de laatste beide hoofdstukken gehouden beschou-

*) Cahier et Martin, Mélanges d'Archéologie, vol. II, pag. 215: „basi-
Iiscum qui est serpens in omnibus sicut gallus sed caudam longam serpen-
tis habet". 

2) In deze bedevaartplaats die jaarlijks door meer dan 500.000 bede
vaartgangers bezocht wordt, wordt het huisje, dat de Moeder Gods te Naza-
reth bewoond zou hebben en dat daarheen reeds in de 13e eeuw op mira
culeuze wijze zou zijn overgebracht, bewaard. Zie Histoire de 1'Imagerie 
populaire flamande par E. H. van Heurck et Dr. O. J. Boekenoogen. 
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wing heb ik als maker van de tegels aangewezen een Marien-
gaarder monnik. Inderdaad ben ik overtuigd, dat de tegels 
evengoed als de andere aldaar gevonden versierde baksteen
bouw fragmenten en evenzeer als de gewone kloostermoppen 
waarmee de gebouwen waren opgetrokken ter plaatse gebak
ken zijn *). Ze zijn wat de scherf betreft geheel identiek en de 
toepassing van de gele loodglazuur wijst in zijn primitieve 
samenstelling en de bakfouten, zeker op locaal fabrikaat. 

Dit sluit echter niet uit en ik houd het zelfs voor zeer waar
schijnlijk, dat de modellen waarmee de tegels gevormd zijn 
en die waarschijnlijk van hout geweest zullen zijn, door een van 
buiten ingekomen mogelijk rondzeizend kunstenaar zijn gemaakt. 

Ook wat de plaats betreft, die de tegels in het klooster heb
ben ingenomen, kunnen wij slechts oppervlakkige gissingen 
maken. 

De olifant-tegels, die een eenigszins gebogen trapeziumvorm 
hebben, kunnen een raam of deurnis hebben versierd; wat 
de tegel met den basiliscus betreft zou men aan een fries kun
nen denken. 

Er is nog een vierde geel geglazuurde steen, van gelijk maak
sel en gelijke herkomst in het Friesch Museum aanwezig. Deze 
draagt het opschrift „de Cilva", dat blijkbaar op een volgen
den steen vervolgd werd. Ik waag de gissing, dat op dezen 
tweeden steen het woord „Nigra" gestaan heeft en dat het 
opschrift in de Mariëngaarder kerk betrekking heeft op het 
nog onder het dorp Hallum bestaande gehucht „de Zwarte 
Wouden". 

We zullen echter dit gebied der gissingen maar niet verder 
betreden, het onderwerp zelf heeft ons al aanleiding genoeg 
gegeven ons in de phantasiën van lang vervlogen eeuwen te 
verdiepen. 

Naar ik hoop zullen een volgende maal andere uit den Frieschen 
bodem voortgekomen kloosterfragmenten mij aanleiding geven 
voor soortgelijke cultuur historische naspeuringen. 

*) De 13e-eeuwsche kroniek van de abten van het Groninger klooster 
Wittewierum, Emo en Menko, geeft ons over deze baksteenfabricage in 
veld-ovens uitvoerige gegevens. Zie o.a. De Abdij Bloemhof te Witte
wierum in de 13e eeuw door Aem. W. Wybrands. 



Zur altesten Geschichte Frieslands 

Von CARL WOEBCKEN 

In dem ausgezeichneten Werk von Mr. P. C. J. A. Boeles, Fries
land tot de elfde eeuw, vermisst man eine vergleichende Behand-
lung der Ortsnamen. Wenn die Stådtenamen am Rhein erkennen 
lassen, ob ein Ort von den Römern, ob er von den Kelten ge-
gründet ist, wenn man aus dem lesbischen Ortsnamen Methymnos 
auf eine Verwandschaft der alten Lesbier mit den Etruscern ge-
schlossen hat, so verspricht eine Untersuchung der friesischen 
Ortsnamen ebenfalls Ergebnisse, die für die âlteste Geschichte 
der Friesen von Bedeutung sind. 

Je jünger die Ortsnamen in Friesland sind, um so verschiedener 
lauten sie. In der Neuzeit haben auf diesem Gebiete der Westen 
und der Osten keine Gemeinschaft mehr. Schon im Mittelalter 
ist der Name Wolden oder Wouden, der im Westen gern den 
neugegründeten Reihendòrfern gegeben wurde, nur bis an die 
Grenze des Erzbistums Bremen, bis zur Leybucht, vorge-
drungen. Von da an fehlt er. Im Jeverland enden die Namen 
der Reihendörfer meist auf -riege, -reihe, in Butjadingen und 
im Lande Wursten auf -strich. 

Anders ist es mit den Namen auf -um, die in ganz Friesland 
verbreitet sind, ja am håufigsten vorkommen. Nicht nur, dass 
die Endung dieselbe ist, es begegnen auch dieselben Namen. 
Es gibt ein 

Midlum in der Provinz Friesland, im Reiderland, in der 
Krummhörn, im Lande Wursten, 

Wirdum in der Provinz Friesland, in Groningen, in der Krumm
hörn und als Werdum im Harlingerland und Jeverland, 

Winsum in der Provinz Friesland, in Groningen und früher 
auch ein Osterwinsum an der Ems, 

Aalsum in der Provinz Friesland, in Groningen und im Lande 
Wursten, 

Marsum, Oostum, Wierum in der Provinz Friesland und in 
Groningen, 

Loppersum in Groningen und in der Krummhörn, 
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Dornum in Ostfriesland und im Lande Wursten. Der jetzt 
Dorum genannte Ort im Lande Wursten heisst im Rüs-
tringer Sendrecht Dornhem. 

Für diese Namen auf -um bildet also der ganze Küstenstrich, 
den wir heute Friesland nennen, ein geschlossenes Gebiet. Man 
zâhlt dort etwa 230 Orte mit der Endung -um. Durchweg sind es 
Dörfer auf Warfen, Terpen, die so benannt sind. Wenn einmal, 
wie im Brokmerland, auch Namen von Reihendörfern auf -um 
enden, Siegelsum, Uthwerdum, so ist meines Erachtens der Name 
eines untergegangenen Warfdorfes auf diese Neugründungen 
übertragen. Für das hohe Alter der Namen auf -um spricht, 
dass sie keinen Hinweis auf einen Warf, einen Wohnhügel, 
enthalten. Die altere Schreibart lautet -hem, wie heute noch 
in Flandern, in England -ham, und bedeutet Heim. 

Ebensowenig verraten die Existenz eines Wohnhügels, eines 
Warfs, die zahlreichen Namen auf -ns, -Is, -en, die samtlich auf 
ein und dieselbe altere Form, auf die Endung -ing oder -ingen 
zurückgehen. Es hiessen früher 

Ellens 
Esens 
Qödens 
Haddien 
Hummens 
Minsen 
Schortens 
Waddens 
Wüppels 

Enelinghe, 
Eselingen, 
Godinghe, 
Haddingen, 
Humincgen, 
Minsingen, 
Scrotinghe, 
Waddinke, 
Woppelense. 

Manchmal hat die Ending -ing, -ingen sich auch gehalten, so 
in Boving und Eggelingen, oder beide Namen bestehen neben 
einander. Groningen heisst auch Grins und Harlingen Harns. 
Zuweilen hat ein Wechsel stattgefunden. Jemgum hiess früher 
Gemmingen und Baltrum Balteringen. Umgekehrt hat am 
Jadebusen der untergegangene Ort Twickels, von dem der 
Twickelser Groden seinen Namen hat, 1124, 1158 und 1190 
Tvislon, Twixlum, geheissen, genau wie ein Dorf an der Ems. 
Oft steekt in einem Namen auf -um und in einem andern auf 
-ingen derselbe Personenname. Dem Midlum entspricht ein 
Mittling (Mydlinghe) und ein Middels, dem Pewsum ein Pievens, 
dem Teetlum ein Tedlens (untergegangen, in Butjadingen). 
Wie in den Ortsnamen auf -um, ist auch in denen auf -ingen kein 
Hinweis auf einen Wohnhügel enthalten. Letztere Endung be-
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zeichnet die Sippe, ebenso wie das -ungen in Nibelungen und 
Amelungen. Nach van Giffen lagen die ersten Wohnplåtze in 
der Marsen noch zu ebener Erde. Ich halte daher die Annahme 
für berechtigt, dass die Namen auf -um und auf -ingen alter 
sind als die Errichtung der Warfen (Terpen). 

Als die Ortsnamen auf -um und -ingen entstanden, bildete 
Friesland vom Fli, der spàteren Zuider-Zee, bis zur Weser mit 
Einschluss des Landes Wursten ein Ganzes. Zwischen dem 
Osten und Westen bestand kein Unterschied. Die Namensendun-
gen und auch vielfach die Namen selbst lauteten gleich. Das 
àndert sich sofort, als die Ortsnamen aufkommen, die einen 
Warf, einen Wohnhügel, voraussetzen. Die Endung, mit der 
diese Namen zusammengesetzt sind, ist im Westen einsilbig, 
nåmlich -werd, -wert, -weer, -wier. Noch heute gebraucht man 
in Groningen für Terp oder Warf die Bezeichnung Wierd. In 
Ostfriesland wird die Endung zwar neuerdings -ward geschrie-
ben, zum Beispiel in Hartward, Toquard, aber im Mittelalter 
lautete sie stets -werd. Die Verbreitung dieser Endung erstreckt 
sich bis ins Jeverland hinein. Es gibt dort ein Hohewerth und 
ein Langewerth. Dann aber hort sie auf. 

An ihre Stelle tritt im Jeverland, wo Hohewerth und Lange
werth eben nur Ausnahmen bilden, in Butjadingen, im Lande 
Wursten die zweisilbige Endung -warden, -werden oder -wür-
den. Die Schreibart hat gewechselt. Sengwarden hiess früher 
Sevenwurden, Eiswürden erscheint 1124 als Ebeswerdi, 1158 
als Eveswerden, 1190 als Eveswarden. Leeuwarden in der 
Provinz Friesland gehort meines Erachtens nicht hierher. Ich 
halte diesen Namen für eine jüngere Bildung. Ursprünglich 
lautete er Liouwert. Die Grenze zwischen der einsilbigen En
dung -werd und der zweisilbigen Endung -warden fàllt nahezu 
zusammen mit der Grenze zwischen Ostfriesland und dem 
Jeverland. Es heisst in der Provinz Friesland Hartwerd, in Ost
friesland Hartward, aber Hartwarden an der Weser. Dem 
Ferwerd in der Provinz Friesland und dem Feerwerd in Gro
ningen, dem Wadwerd in Groningen entsprechen Fedderwarden 
und Waddewarden im Jeverland und in Butjadingen. 

Zur Römerzeit waren die Warfen bereits vorhanden. Plinius 
beschreibt sie. Da ist es nun bedeutsam, dass nach ihm auf 
dem Boden Frieslands zwei verschiedene Ståmme wohnen, 
die Friesen und die Chauken. Die Grenze war zu seiner Zeit die 
Ems. Nach den Ortsnamen zu urteilen möchte sie vordem wohl 
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weiter östlich gelegen haben, dort, wo nachmals die Grenze 
zwischen der einsilbigen Endung -werd und der zweisilbigen 
-warden war. Die Chauken haben vermutlich das Wort Wierd 
anders ausgesprochen wie die Friesen. Nach den Tagen des 
Plinius ist die Grenze der Chauken und Friesen dann noch weiter 
nach Westen gerückt worden. Das Humsterland zwischen der 
Hunse und der Lauvers hiess 787 Hugmerchi, Chaukenmark. 

Die Chauken sind zwischen Ems und Weser nicht als Urein-
wohner anzusehen. Bei den Römern heissen sie in diesem Küs-
tenabschnitt die Klein-Chauken zum Unterschied von den 
Gross-Chauken, die zwischen der Weser und Elbe wohnten. Der 
Name Klein- zeigt den Ableger an, die Kolonie, den ausgewan-
derten Teil des Volkes. Da die altesten Ortsnamen, die auf -um 
und auf -ingen, zwischen Ems und Weser überein lauten mit 
denen zwischen Ems und Zuider-Zee, so darf man den Schluss 
ziehen: auch zwischen Ems und Weser sind die ersten Siedler 
in der Marsch Friesen gewesen. Die Chauken sind erst hinterher 
eingedrungen. 

Tacitus rühmt die Chauken, sie seien ein grosser und fried-
liebender Stamm. Zu einem andern Ergebnis ist Plettke auf 
Grund von Ausgrabungen und Bodenfunden gekommen. In 
seinem Buch über Ursprung und Ausbreitung der Angeln 
und Sachsen weist er nach, dass die Urnenfriedhöfe der Chau
ken klein und wenig zahlreich sind, dabei streng geschieden von 
denen der Sachsen. Die Chauken sind also nicht spåter in die 
Sachsen aufgegangen, sondern sind von ihnen verdrångt oder ver-
tilgt worden. Darnach ist kein Zweifel, dass wir es mit einem 
Herrenvolk zu tun haben, mit einer dunnen Oberschicht, die 
der Jagd und dem Krieg oblag und andere für sich arbeiten Hess. 
Die Masse der Bevölkerung hat zwischen Ems und Weser nie 
aus Chauken bestanden. Bodenstàndig waren die Friesen. So 
wird es begreiflich, dass nach dem Untergang der Chauken dies 
Gebiet wieder zu Friesland gerechnet wurde. Einer Neube-
siedlung bedurfte es nicht. Die alte Bevölkerung war mit nich
ten ausgerottet, sie war lediglich in den Stand der Horigen her-
untergedrückt worden. 

Die fremden Eroberer kommen und gehen. 
Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen. 

Fållt so aus den Ortsnamen auf -werd und -warden einiges 
Licht auf die Chauken und die Rolle, die sie auf dem Boden Fries-
lands gespielt haben, so enthalten die Namen auf -um und -ingen 
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vielleicht einen Hinweis darauf, woher die Friesen gekommen 
sind. Dass die Friesen nicht von der Geest her in die Marsch 
eindrangen, sondern zu Schiff gelandet sind, vertritt mit durch-
schlagenden Gründen F. Swart, zur friesischen Agrargeschichte. 
Ganze Reihen der grossen Warfen mussen, nach ihren Namen 
zu urteilen, gleichzeitig entstanden sein. Ihre reihenweise Lage 
ist nicht durch Zufall zu erklâren. Die Marsch òffnete sich von 
jeher nach der See hin. Zwischen Marsch und Geest bestanden 
Niederungen und Moore, die stàrker trennten als weite Ent-
fernungen. Noch im 11. Jahrhundert heisst es in einer Rand-
bemerkung zu Adam von Bremen, Friesland sei unnahbar durch 
unzugàngliche Sümpfe. Erst im Zeitalter des Deichbaus und der 
künstlichen Entwasserung sind Geest und Marsch sich nåher 
gerückt. Die mutmassliche Urheimat der Friesen ist eine Küsten-
landschaft, in der gleichfalls eine Mischung der Ortsnamen auf 
-um und auf -ingen vorkommt. 

O. Bremer bezeichnete 1925 in jever auf dem ersten Friesen-
kongress die Insein Sylt, Amrum und Föhr als die Urheimat 
der Friesen. Die Beschrånkung auf die drei Insein stösst auf 
Schwierigkeiten. Der Umstand, dass Sylt, Amrum, Föhr heute 
Insein sind, darf nicht dazu verleiten, für die Frühzeit dasselbe 
anzunehmen. Zu Beginn unserer Zeitrechnung und noch lange 
waren sie Teile des Festlands. Mit der heutigen Halbinsel Eider-
stedt zusammen bildeten sie die damalige Kuste. Die âlteren 
Ortsnamen unterscheiden sich denn auch nicht im Geringsten 
von denen im Innern und im Osten der Jütischen Halbinsel. 
Es sind dieselben Endungen, es sind zum Teil auch dieselben 
Namen. Hier wie dort gibt es ein Ording, Tönning, Tofting, ein 
Toftum, Risum, Flegum, Gröde. 

Die Jütische Halbinsel ist im Süden, vor allem in Holstein, 
eine Zeit lang entvölkert gewesen, so dass die alten Ortsnamen 
verschwanden. Die spåter entstandenen Ortschaften sind leicht 
kenntlich und tragen zum Teil Slavische Benennungen. An der 
Westküste von Schleswig, im eigentlichen Jutland und auf den 
nåchsten Insein stösst man dagegen auf Namen von dersel-
ben Art wie in Friesland. Die dànische Generalstabskarte ver-
zeichnet rund 130 Orte auf -um und rund 160 Orte auf -ingen, 
-ing oder -ens. Die Verbreitung der beiden Endungen lâsst sich 
ebensowenig abgrenzen wie in Friesland, sie liegen unentwirrbar 
durch einander, nur dass im Westen und Norden die Endung -um 
überwiegt und im Osten die Endung -ingen. Die gesamte Halb-
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insel bildet in Bezug auf diese Ortsnamen ein geschlossenes Ge-
biet, wie Friesland es gleichfalls tut. 

Zwischen beiden Gebieten, der Jütischen Halbinsel und Fries
land, herrscht weitgehende Ubereinstimmung ,nicht nur in den 
Endungen der Namen, sondern auch in den Namen selbst. 
Es gibt in beiden ein 

Balum (Ameland und Pellworm, als Ballum auch an der 
Kuste von Schleswig), 

Blegsum (so 1360 auf Föhr, derselbe Name wie Blexen in 
Butjadingen), 

Bierum (so in Friesland, auf der kleinen Jütischen Insel 
Lasö: Byrum), 

Hallum, 
Helium, 
Hornum (im Harlingerland, auf Sylt und mehrfach im Innern 

von Jutland), 
Hijum (in Jutland: Hygum), 
Midlum, 
Morsum, das nichts mit Moor zu tun hat, sondern mit dem 

Personennamen Moder gebildet ist; von ihm auch der 
Familienname Modersohn, 

Risum oder Rysum (für Jutland auch auf der Insel Fünen), 
Dornum (in Jutland: Tornum), 
Torum (am Dollart, untergegangen, und in Jutland), 
Horsiens (so im Jeverland, in Jutland Horsens), 
Wayens (im Jeverland, gesprochen: Woyens; in Schleswig 

Woyens), 
Hoven (im Jadebusen untergegangen und in Jutland), 
Jever (in Jutland: Giver). 
Dass mit der Wanderung der Ståmme auch Ortsnamen ge-

wandert sind, ist unbestreitbar. Es kann kein Zufall sein, dass 
man in Deutschland soviele Ortsnamen findet, die in Jutland 
wiederkehren, so in Niedersachsen ein Astrup, Bastrup (jetzt 
Bergedorf bei Ganderkesee), Eystrup, Lastrup, Rostrup, so in der 
Provinz Sachsen und den angrenzenden Gebieten die zahlreichen 
Orte auf -leben, in Jutland -lev. Ferner finden sich in Jutland 
wie in Niedersachsen ein Arnum (dasselbe wie Arnhem am 
Niederrhein), ein Stenum, ein Koldingen (in Jutland Kolding), 
ein Selsingen (injütland Saelsingen) und endlich ein Stendal. 

Bei der håufigen Ubereinstimmung einerseits der friesischen 
und jütischen, andrerseits der jütischen und niedersåchsischen 
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Ortsnamen sind Gleichklånge für Friesland und Niedersachsen 
nicht verwunderlich. So findet sich ein 

Balum auf Ameland, auf Pellworm und an der Weser bei 
Thedinghausen, 

Morsum im Jeverland, auf Nordstrand, auf Sylt und bei The
dinghausen, 

Brinkum bei Leer und nicht weit von Bremen. 
Westrum im Jeverland und bei Löningen, 
Borssum bei Emden, Borsum im såchsischen Emsgau und bei 

Hildesheim, als Börssum auch südlich von Braunschweig, 
Ochtersum im Harlingerland und bei Hildesheim, 
Gandersum bei Emden und Gandersheim bei Hildesheim, 
Deersum bei Sneek und Dersum im såchsischen Emsgau, 
Stavorn an der Zuider-Zee und Stavern im Hümling, 
Hemelum in der Nåhe von Stavorn und Hemelingen bei 

Bremen. 
Auf dem Wege, den die Angelsachsen zurücklegten, als sie 

nach England zogen, machen wir dieselben Beobachtungen. 
Vlissingen auf Zeeland ist derselbe Name wie Flessingen bei 
Kolding, jetzt eine Untiefe, einst ein Dorf. In Flandern und 
Nordfrankreich enden zahlreiche Ortsnamen auf -hem ( = -um) 
und -ingen, ganz wie in Friesland und Jutland. Dover, der 
erste Ort auf englischem Boden, kommt mehrfach in Jut
land vor. Auch in England selbst fehlt es nicht an Ortsnamen, 
die ebenso gebildet sind wie die in Friesland und Jutland: 
Buckingham (man vergleiche die Böckingharde in Nordfries-
land), Birmingham, Nottingham, Reading, Harling. 

Die enge Verwandschaft der altfriesischen mit der angelsåch-
sischen Sprache hat Th. Siebs klargelegt. Durch den Gleichklang 
der Ortsnamen wird diese Feststellung unterstrichen. Th. 
Siebs schloss aus der Sprache, die beiden Stâmme müssten ein-
mal Nachbarn gewesen sein. Vielleicht war der Unterschied nicht 
so sehr ein Unterschied des Bluts als des Zeitpunkts der Aus-
wanderung. 

Die Übereinstimmung in den Benennungen der Ortschaften 
geht jedoch weit über das Gebiet hinaus, das von den Friesen 
und Angelsachsen besiedelt ist. Auffållig ist schon, dass der Name 
Drontheim in Norwegen wie in Niedersachsen begegnet. Dran-
tum im Munsterland heisst 947 Driontheim. Das möchte sich 
dadurch erklâren, dass Drontheim in Norwegen durch Siedler, 
die zu Schiff von Süden kamen, gegründet ist. Noch seltsamer 
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berührt es, dass man die jütischen Dorfnamen Alling und Tör-
ring auch in Bayern antrifft. Ferner gibt es ein Grönning (öster-
und Vester-Grönning) in Jutland, ein Groningen in Friesland, 
ein Groningen bei Halberstadt und in Schwaben, ein Grüningen 
in der Schweiz. Es gibt ein Beckum im Stadland, auf friesi-
schem Boden, nicht weit von der Weser, ein zweites in West-
falen und ein drittes in Flandern,ein Dötlingen (Thutelingen) 
an der Hunte und ein Tuttlingen an der Donau, ein Gemmingen 
an der Ems, jetzt Jemgum, und ein anderes in Baden, ein 
Zurich in der Provinz Friesland und ein Zürich in der Schweiz. 
Dem Oving in Rüstringen, spâter Ovens, im Jadebusen unter-
gegangen, und Baling, spàter Balum, auf Pellworm entsprechen 
in Schwaben Owingen und Balingen. Ein Oostum haben wir 
zweimal in Friesland, ein Ostheim bei Hanau, Aschaffenburg 
und Meiningen, ein Heering in Butjadingen, ein Hering bei 
Darmstadt, ein Heringen südlich von Limburg und ein Heerin-
gen in Thüringen. Giver heisst es in Jutland, Jever in Friesland 
und Giffers in der Schweiz. Das jeverlåndische Heppens enthàlt 
denselben Personennamen wie Heppenheim an der Bergstrasse 
bei Heidelberg. Die Gleichklånge sind also nicht beschrànkt 
auf das Gebiet der Friesen und der Angelsachsen. 

Den Schlüssel für die gleichlautenden Ortsnamen so verstreu-
ter Gebiete liefern die Nachrichten römischer Schriftsteller 
über die Sueven. Nach Tacitus wohnten auf der Jütischen Halb-
insel sieben suevische Ståmme, unter denen die Angeln und die 
Warnen die bekanntesten sind. Ein anderer Teil der Sueven 
sass an der Elbe, vornehmlich in der spåteren Mark Brandenburg. 
Teile der Angeln und Warnen zogen nach Thüringen. Zu den 
uns erhaltenen altgermanischen Volksrechten gehort die lex 
Angliorum et Werinorum id est Thuringorum. Unter dem 
Namen der Marcomannen und der Alemannen treten andere 
suevische Scharen in Süddeutschland auf. Schwaben bewahrt 
ihren Namen. Die Sueven, die dort eine neue Heimat fanden, 
waren Stammesverwandte jener Sueven, die unter dem Na
men Angeln und Sachsen zuerst Flandern und dann England 
besetzten. Auch die Friesen gehören in diese Völkerfamilie, 
waren von Haus aus Sueven. Hierin dürfte die Erklârung liegen 
für die gemeinsamen Züge, die das friesische Recht mit dem 
des Berner Oberlands und mit dem in der Drenthe, in Südhol-
land, Zeeland und Flandern hat und die R. His in dem von Borch-
ling und Muss herausgegebenen Sammelwerk „die Friesen" auf-
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führt. Es ist vermutlich das Recht der Sueven, das ihnen allen 
zu Grimde liegt. 

Über den Auszug der Friesen liegen keine Nachrichten vor. Da 
man die Spuren menschlicher Ansiedlungen in der Seemarsch 
nur bis ins 2. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen kann, so 
wird ihre Niederlassung in dem nach ihnen benannten Lande 
wohl in diese Zeit tallen. Es ist nicht notwendig, dass man 
ihre früheren Wohnsåtze nur an der Westküste der Jütischen 
Halbinsel sticht. Der schmale Landrücken zwischen Schlei und 
Treene war ohne grosse Schwierigkeiten zu überwinden. 

Ihre Wanderung verlief wie die spåteren Völkerverschiebungen 
in der Richtung von Osten nach Westen. Sie bildeten die erste 
Welle, der noch mehrere gef olgt sind. Der erste Punkt am Südrand 
der Nordsee, wo sie Fuss fassten, war das Land Wursten an der 
Weser und das gegenüberliegende Rüstringen. Das in jüngerer 
Zeit die Friesen am dichtesten in der Provinz Friesland sitzen, wie 
auch heute noch, ist kein Gegenbeweis. Koloniën sind oft volkrei-
cher als das Mutterland. Die spåtere Verteilung besagt für die 
Zeit'der ersten Niederlassung nichts. Sicherlich suchten die Friesen 
die Flussmündungen auf. Die Normannen haben es nach ihnen 
auch getan. Die Geest konnte nicht locken. Wenn einzelne Vor-
sprünge der Geest wie Jever und Groningen schon früh als 
Wohnplàtze gewåhlt worden sind, so hat dazu ihre Lage an einer 
Bucht, an einem Fluss bewogen. Nicht selten mag eine Sturm-
flut die Veranlassung gewesen sein, dass man auf den Rand 
der Geest übersiedelte. Es geschah noch zur Zeit der Deiche. 
Eine ganze Anzahl Reihendörfer sind auf diese Weise ents-
tanden. lm Allgemeinen aber sind die Warfenketten mit 
gleichlautender Endung ihrer Namen als die altesten Dörfer 
Frieslands anzusprechen. Eine solche Kette kennzeichnet die 
ålteste Uferlinie des Landes Wursten. Sie besteht aus den Dörfern 
Midlum, Alsum, Dorum, Mulsum, Wremen, Imsum. Eine andere 
grenzte das Jeverland nach Norden ab. Die Namen endeten 
einst alle auf -ingen. Es sind: Mederns, Funnens, Bassens,Minsen, 
Förrien. 

Die Auswanderung der Friesen fiel vor die Römerzeit. Der 
Beginn einer zweiten Völkerbewegung ist gegen Ende des 1. 
Jahrhunderts n. Chr. zu erkennen. Sie hatte als Ziel die Schel-
demündung. Plinius ist zwar aus den widerspruchsvollen Nach
richten über die Bewohner dieses Küstenabschnitts nicht klug 
geworden, aber Tacitus nennt als erster hier die Sueven in sei-
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nem Leben des Agricola. Eine Cohorte Usipier hat in Britan-
nien gemeutert und sich dreier Schiffe bemachtigt. Nach man-
cherlei Irrfahrten werden die Flüchtigen erst von den Sueven, 
dann von den Friesen aufgegriffen. Sueven und Friesen sind hier 
auch spâter Grenznachbarn in der Lebensbeschreibung des hei
ligen Eligius, der als Bischof von Noyon zwischen 659 und 665 
verstorben ist. Der Name Zeeland, eigentlich Zeeuwland, be-
deutet nach de Man: Land der Sueven. 

Dass auf der Jütischen Halbinsel um das Jahr 100 n. Chr. 
eine Auflösung der alten Stammesverbánde im Gange war, 
erkennt man aus der Darstellung des Ptolemaeus. Ptolemaeus 
ist mit Tacitus darin einig, dass er im Norden die Cimbern 
wohnen lâsst. Nach ihnen heisst noch heute das Himmerland 
südlich vom Limfjord mit der Hauptstadt Aalborg, ebenso das 
Thyland nördlich vom Limfjord nach den Teutonen. An die Sitze 
der Cimbern stiessen die der Haruden. Als Nachbarn werden sie 
auch im Monumentum Ancyranum aufgeführt. Auf Haruden 
leitet man zurück den Namen Harsyssel, früher Harthesyssel, 
für den Bezirk im Südwesten der Halbinsel Salling. Salling hangt 
zusammen mit den Sabalingiern oder, wie Karsten den Namen 
in das Germanische übersetzt, den Salawingiern des Ptolemaeus. 
An seine Haler erinnern die Hallaeharden nicht weit davon. 
Dasselbe Wort ist aber auch erhalten in dem Ortsnamen Hallum, 
der sich in Jutland wie in Friesland findet. Es ist ein Per-
sonenname, und die Haler dürften von Haus aus eine Sippe 
gewesen sein. Dasselbe gilt von den Singulonen. In Sillens, But-
jadingen, und Sillenstede steekt der gleiche Name Sigilo. Sillendi, 
im Mittelalter ein Bezirk von Schleswig, wird damit zusammen-
gebracht. In den Phundusiern des Ptolemaeus will man die 
Eudoser des Tacitus, die Sedusier Caesars sehen, die zusammen 
mit Mannschaften der Haruden im Heere des Ariovist vertreten 
waren. Auch mit den Euthiern, die in der Völkerwanderungs-
zeit an der Rheinmündung erscheinen, werden sie identificiert. 
Unbestimmbar bleiben bei Ptolemaeus allein die Kobanden. 
Den übrigen Stammen hat die neuere Forschung ihren Platz 
angewiesen. (Vergl. Karsten, die Germanen). 

Durch diese Völkernamen, zu denen noch die Sachsen nord-
östlich der Elbe hinzutreten, wird jedoch der Raum der Halb
insel nicht ausgefüllt. Die Sitze der meisten sind im Norden 
Jütlands nachgewiesen. Das heutige Schleswig bliebt fast völlig 
frei. Es gibt zu denken, dass hier eine Landschaft Angeln heisst. 
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Darf man dem Ptolemaeus blind vertrauen? Er versetzt die 
Angeln an die mittlere Elbe. Selbstredend können Teile von 
ihnen dorthin ausgewandert sein. Von den Angeln und Warnen 
in Thüringen erzåhlt ihr altes Volksrecht. Aber ist es glaubhaft, 
dass zur Zeit des Ptolemaeus alle Angeln aus der Landschaft, 
die nach ihnen benannt ist, ausgewandert waren? Sie werden 
noch im Widsithlied genannt. 

Nicht minder willkürlich verfåhrt Ptolemaeus mit den War
nen, die bei Tacitus Nachbarn der Angeln sind. Sie haben bei 
ihm ihre Wohnsitze im Quellgebiet der Weichsel. Ebendort 
setzt er die Ombronen an. Gemeint sind wohl die Ambronen, 
die Wandergenossen der Teutonen auf ihrem Zuge ins Südland, 
die 627 unter den Ansiedlern in England erscheinen. Damals 
wurden sie auch Altsachsen genannt (Nennius). Und wenn das 
Himmerland, wie jetzt nicht mehr bestritten wird, von den 
Cimbern und die Halbinsel Salling von den Sabalingiern ihren 
Namen haben, so wird Amrum auch wohl von den Ambronen 
genannt sein. Die Aufzåhlung bei Ptolemaeus ist als eine voll-
ståndige nicht anzusehen. Eine Völkerkarte der Jütischen Halb
insel um 100 n. Chr. müsste auch die Namen der Angeln, der 
Warnen und der Ambronen enthalten. 

Der Name Sachsen, der alle andern Bezeichnungen ver-
schlungen hat, selbst den Gesamtnamen Sueven, der bei Tacitus 
noch hoch in Ehren steht, kommt bei Ptolemaeus zuerst vor. 
Sie waren kein einheitlicher Stamm. Die Dörfer, die sie grün-
den, tragen Namen mit den Endungen -um (-hem, -ham), -ingen 
(-ens), -trup, -leben. Wir haben in ihnen einen Bund verschiede-
ner Ståmme zu erblicken, dessen Kern die Sueven ausmachten. 
In ihn gingen jedenfalls auf die vier andern bei Tacitus erwåhn-
ten suevischen Ståmme der Jütischen Halbinsel, die Reudinger, 
die Avionen, die Swardonen und die Nuithonen. 

Die Sachsen sind auf ihren Eroberungszügen an Friesland nicht 
vorbei gegangen. Die Warfenfunde beweisen es. Friesland ist 
von den Sachsen unterjocht worden, wie sein östlicher Teil zu-
vor von den Chauken unterjocht worden war. Schriftlich be-
zeugt wird diese Tatsache durch Venantius Fortunatus. Der 
Frankenherzog Lupus (Wolf) besiegte zur Zeit des Königs 
Sigibert (561—575) die Sachsen und Dånen am Flusse Bordaa 
und verfolgte sie bis zum Fluss Laugona. Bordaa ist die Bordena 
oder Middelzee, Laugon die Lauvers. Auf dem Boden Frieslands 
schalteten also Sachsen und Dànen. Dass Friesland seinen Namen 
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nicht einbüsste, sondern vorher und nachher Friesland hiess, 
hat daran gelegen, weil die sáchsische Eroberung hier einen an-
dern Charakter trug als in England. Die stammverwandte 
Bevölkerung wurde nicht ausgerottet. Sie blieb und zahlte. Aus 
Eigentümern wurden Pachter. Nachdem die Ubersiedlung 
nach England den såschsischen Herrenstand geschwåcht hatte, 
gewannen die Friesen wieder das Übergewicht, das sie der 
Zahl nach nie verloren hatten. 

Mit dem Aufhören der såchsischen Herrschaft entstand mit 
nichten ein friesisches Gesamtreich. Gosses weist darauf hin, 
dass es zur selben Zeit in England nur Teilkönigreiche gab und 
dass die Friesen weder vorher noch nachher Talent zur Bildung 
eines kråftigen Staates gezeigt haben. Als Radbods Reich 
zusammenbrach, erweiterten die Franken ihr Gebiet nur bis 
zur Lauvers. Das sieht nicht darnach aus, als ob Radbod auch 
über Ostfriesland geherrscht habe. 

Dass Fosetesland in derLebensbeschreibung des heiligen Willi-
brord nicht Helgoland sein kann, hat Th. Siebs wiederholt fest-
gestellt. Helgoland hat in geschichtlicher Zeit nachgewiesener-
massen nicht viel am Umfang verloren. Es hat vor allen Dingen 
seinen Charakter bewahrt, es war nie etwas anderes als ein 
Felsen und eine Sanddüne. Wo soll da eine Quelle sein, in der 
die Friesen getauft wurden! Adam von Bremen, der die Behaup-
tung aufgebracht hat, Fosetesland sei Helgoland, fabelt sogar 
von Rinderheerden und Getreidefeldern. Er hat sich Mårchen 
aufbinden lassen. Zudem gesteht er selbst, dass erst im 11. Jahr-
hundert der Bischof Eilbert von Fünen das menschenleere 
Eiland entdeckt habe und dass es sodann als Zuflucht für Ein-
siedler und Seerâuber gedient habe. Das passt durchaus nicht 
zu dem, was in den Lebensbeschreibungen des Willibrord und 
Ludger von Fosetesland erzåhlt wird. 

Neben den Sachsen nennt Venantius Fortunatus als Gewalt-
haber auf dem Boden Frieslands die Dånen. Als ihre Heimat gilt 
Schonen an der Westküste von Schweden. Nach dem Abzug des 
grössten Teils der Suevischen Stàmme eroberten sie die Jütische 
Halbinsel und drangen dann auf den Spuren der Sachsen weiter 
nach Westen vor. Sie bildeten die letzte Welle der Wanderzüge, 
die von der Jütischen Halbinsel ihren Ausgang nahmen. Einer 
ihrer frühesten Einfâlle ins Frankische Reich wird im Beowulf
lied berührt. Das war im 6. Jahrhundert. Am höchsten schwoll 
die Flut an im 9. Jahrhundert. Wie früher den Sachsen, so ist 

6 
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Friesland damals den Dånen oder, wie sie auch genannt werden, 
den Normannen unterworfen gewesen. Auch diesmal schritt die 
Besetzung von Osten nach Westen vor. 

lm Jahre 826 wurde der Danenkònig Harald vom Kaiser mit 
Rüstringen belehnt. Manche nehmen an, er habe Rüstringen 
spâter aufgegeben, als er sein Augenmerk auf die Maasmündung 
richtete. Dafür ist kein Grund zu entdecken. Niemand machte es 
ihm streitig. Auch ist in Rüstringen die Erinnerung an die Fremd-
herrschaft so lebendig geblieben wie nur irgendwo. Wenn es von 
Haralds Nachfolgern Rorich und Gottfried heisst, sie håtten sich 
des grössten Teils von Friesland bemachtigt, so bedeutet das 
nicht, der Osten sei ausgenommen gewesen, sondern ausgenom-
men waren mit mehr Wahrscheinlichkeit die abgelegenen und 
dünn bevölkerten Gebiete der Geest. Uberall, wo zahlreiche 
Warfen oder Terpen waren, fanden die Seefahrer auch bequeme 
Landungsplâtze. Die Siedlungsgeographie Frieslands richtet 
sich in dieser Zeit noch durchaus nach den Flussmündungen und 
Meeresbuchten. 

Die vollståndigsteUbersicht über die Normannenzeit in Fries
land gibt Walther Vogel, die Normannen und das frånkische 
Reich, Heidelberg 1906. Bereits 836 wird geklagt, die Friesen 
gehorchten dem Kaiser nicht mehr. Von Regungen zur Selbst-
standigkeit verlautet nichts. Sie gehorchten demnach den Nor
mannen. 841 belehnt Kaiser Lothar Harald mit Walcheren und 
andern Grafschaften. Ganz Friesland bis zum Sincfall stand ihm 
of fen. 

lm Anfang verstand Lothar es noch, das kaiserliche Ansehen 
gegen seinen Lehnsmann zu waren. Harald hat ihm Heeresfolge 
zur Mosel leisten mussen. Seinen Nachfolger Rorich, der des 
Verrats beschuldigt wurde, hat er sogar gefangen gesetzt. Rorich 
wurde landflüchtig. Er sammelte jedoch in Danemark eine neue 
Gefolgschaft und kehrte nach Friesland zurück. Lothar, ausser 
Stande, ihn wirksam zu bekâmpfen, gab ihm 850 seine Lehen 
zurück und fügte noch andere hinzu. In aller Form wurde ihm 
der Schutz der Kuste übertragen. Er war damit von der Heeres-
pflicht entbunden. Zugleich war er hierdurch als Herr von Fries
land anerkannt. Die frånkischen Chronisten reden von dem Frie-
senreich, dem regnum Fresonum, das Rorich inne gehabt habe. 
So war es. Ein einziges Mal in seiner Geschichte ist Friesland 
in seinem ganzen Umfang geeint gewesen. Ein Wille regierte. 
Aber sein Herr war ein Fremder. 
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Es ist keineswegs dichterische Erfindung, wenn im Gudrunlied 
Dånen und Friesen als Glieder eines Reichskörpers auftreten. 
Diesen Zustand hat es an der Nordsee langer als ein halbes Jahr-
hundert gegeben. 

Hettel war der Friesen Herre, 
Ihm dienten Wasser und Land. 

Seine besten Helden aber werden als Dånen bezeichnet. Setzt 
man statt Hettel Rorich ein, so ist es richtig. Dass die Gegner 
als Normannen bezeichnet werden, ist spåtere Zutat. Wess Stam-
mes sie waren, sagen die Namen ihrer Führer, Hartmut und 
Ludwig (Chlodwig). Es sind frànkische Namen, und der Kampf-
platz, der Wülpensand, liegt an der Grenze des friesischen und 
des frànkischen Gebiets. 

Friesen dienten fortan im Heere der Dånen. Eine aus beiden 
gemischte Schar landet 855 in England. Friesen sind auch sicher-
licht beteiligt gewesen, als Rorich den Versuch machte, sich des 
dânischen Trones zu bemachtigen. Das schlug ihm fehl, aber auf 
einer zweiten Heerfahrt erzwang er 857 die Abtretung des Lan-
des zwischen der Eider und dem Meer, des heutigen Nordfriesland. 

Langhans, über den Ursprung der Nordfriesen, hat angenom-
men, dass jetzt erst die Westküste Schleswigs von Friesen be-
siedelt worden ist. Jessen, das Wohngebiet der Friesen, weist auf 
die Möglichkeit hin, dass Sturmfluten die Friesen zur Auswande-
rung dorthin bewogen haben. Th. Siebs weist nach, dass die 
Nordfriesen ihrer Sprache nach aus dem Osten, nicht aus dem 
Westen von Friesland gekommen sein mussen. Es gibt noch zwei 
weitere Anhaltspunkte. 

1. Sie sind als Heiden dorthin ausgewandert. Die erste Kirche 
wird erst 1103 gebaut. Schutzpatron dieser Kirche, der zu Ta-
ting, war St. Magnus, der erst im 11. Jahrhundert der National-
heilige der Friesen geworden ist. Dies lange Festhalten am Hei-
dentum weist gleichfalls, ebenso wie die Sprache, auf den Osten 
von Friesland. 

Wohl hatte Carl der Grosse 785 in Paderborn angeordnet, je 
120 Mann sollten eine Kirche mit einem Hof, zwei Hufen Landes 
und zwei Leibeigenen, einem Knecht und einer Magd, ausstatten. 
Die Heidenbekehrung war damit für Sachsen auf eine gesetz-
liche Grundlage gestellt. 120 Mann war ein feststehender Be-
griff, die Hundertschaft („Grosshundert"). Auf dem Boden Eng-
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lands reichen diese Hundertschaften zurück bis in die Zeit des 
Eindringens der Angelsachsen (S. Rietschel, Untersuchungen 
zur Geschichte der germanischen Hundertschaft, in Zeitschrift 
für Rechtsgeschichte XXVII., Weimar 1906). Zur Zeit der 
Einwanderung mogen es Abteilungen von 120 Mann gewesen 
sein. Spâter stimmte die Zahl nicht mehr. Unter Hundert
schaft verstand man eine Anzahl Menschen, die zu ein und 
derselben Gerichtsståtte gingen. Mit der Zeit wurde ein geo-
graphischer Bezirk daraus. lm Westen Frieslands heissen diese 
Hundertschaften Deele, im Osten verbergen sie sich unter 
wechselnden Bezeichnungen. Bald fallen sie zusammen mit 
Gau, so der Federitgau in der Krummhörn, das Wangerland, 
östringen, bald mit den Dritteln und Vierteln der Gaue, so 
im Harlingerland und in Rüstringen. Es ist kein Zweifel, dass 
mit der Zeit in Friesland das 785 gesteckte Ziel erreicht worden 
ist. Jede Hundertschaft hat ihre Kirche, die Sendkirche, be-
kommen. Das geistliche Gericht, das Sendgericht, war allemal 
an den Hauptorten der Deele, Gaue oder Viertel, wo auch die 
Thingstâtte war. Aber im àussersten Osten hat diese Entwick-
lung langere Zeit gebraucht als im Westen. 

Willehad, 787 zum Bischof von Bremen ernannt, starb schon 
zwei Jahre spåter. Sein Nachfolger Willerich begab sich in-
folge widriger Umstànde erst 805 an den Ort seiner Amt-
stàtigkeit. Dann setzten die Einfàlle der heidnischen Norman-
nen ein. Obgleich einige ihrer Könige sich haben taufen lassen, 
so hat sich doch keiner mit solchem Eifer für die Ausbreitung 
des Christentums eingesetzt wie die frånkischen Herrscher. Die 
geistlichen Geschichtsschreiber überhâufen Rorich mit Schmå-
hungen. Er heisst bei ihnen ein Tyrann und die Galle der Chris-
tenheit. Wie schlecht es an der Grenze der Sachsen und Frie-
sen mit der Mission bestellt war, zeigt die Tatsache, dass der 
Largau zwischen Weser und Hunte erst um 1050 seine erste 
Kirche bekam, zeigt ein Brief Kaiser Lothars an den Papst 
aus dem Jahre 850, wo es heisst, die Leute um Wildeshausen 
natten das Christentum zwar seit geraumer Zeit gehort und auch 
angenommen, aber wegen der Nachbarschaft mit den Heiden 
hielten sie nur zum Teil an der wahren Religion fest und seien 
zum Teil schon beinahe abgefallen. 

Da die Nordfriesen als Heiden in das heutige Schleswig ein-
gewandert sind, so mussen sie aus dem Teil Frieslands stam
men, der am långsten heidnisch geblieben ist. 
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2. Darauf weisen ebenfalls die Namen von Einwohnern der 
Halbinsel Eiderstedt aus den Jahren 1430—1480 hin ,die von 
A. Sach, das Herzogtum Schleswig, II. S. 186 gesammelt sind. 
Die âlteren Ortsnamen sind überwiegend mit Personennamen 
zusammengesetzt. Diese Personennamen mussen in der frag-
lichen Gegend verbreitet gewesen sein. Wenn z.B. ein Ort an 
der Ems Rorichum heisst, so muss es dort einmal einen Rorich 
gegeben haben. Da dieselben Namen in den Geschlechtern 
forterbten, konnten sie sich unter Umstånden jahrhunderte 
lang halten. Nun findet sich ein grosser Teil der eiderstedtischen 
Personennamen wieder in den Ortsnamen des Jeverlands und 
Butjadingens, nicht aber im selben Masse in den Ortsnamen 
anderer Teile von Friesland. Die betreffenden Personennamen 
in Eiderstedt und die entsprechenden Ortsnamen im Jeverland 
und in Butjadingen werden hier neben einander gestellt: 
Ecke Eckwarden (zweimal), 
Fedder Fedderwarden (zweimal), 
Tete Tettens (zweimal), 
Ate Atens, 
Auch Aukens, 
Bo und Bow . . . Boving, 
Ebbi Ebeswerden, spàter Eiswürden, unterge-

gangen, 
Ove Ovens, untergegangen, 
Siven oder Ziven . Sevenwurden, jetzt Sengwarden, 
Volker Volkers. 

Derselbe Vorname kehrt auch wieder in dem eiderstedtischen 
Ortsnamen Oldenswort und dem butjadinger Oldensum (un
tergegangen). Im Emslande entspricht nur Esklum dem Eider
stedtischen Personennamen Eskil. 

Rorich weilte fünf Jahre in seiner neuen Erwerbung, in Nord-
friesland. Denkmaler aus dieser Zeit sind die Burg bei Borg-
sum auf der Insel Föhr und der Woltersberg bei Jever, doppelte 
Ringwálle, die sich im Profil völlig gleichen. Über den Ein-
fluss der Normannen auf die Befestigungskunst gibt Aufschlüsse 
Schuchhardt, Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Nieder-
sachsen. Der àussere Ringwall bei Borgsum ist heute fast ver-
schwunden. 

In Nordfriesland hat man wohl von Kleinfriesland und Gross
friesland gesprochen. Kleinfriesland war das eigene Land, Gross
friesland die alte Heimat. Im Jahre 862 kehrte Rorich dorthin 
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zurück. Es verlautet nichts davon, dass in der Zwischenzeit 
die Friesen sich gegen ihn aufgelehnt håtten. Der erste Auf-
stand, von dem wir horen, brach 867 aus. Hincmar von Rheims 
behauptet, die Friesen natten Rorich vertrieben. Da er jedoch 
in ungebrochener Machtfülle auf Zusammenkünften mit ost-
und westfrånkischen Königen erscheint, zuletzt 873, so darf 
man von einem Zusammenbruch seines friesischen Reiches 
nicht reden. Nur ein Teil Frieslands hat sich von ihm losgerissen. 
Vermutlich sind die Friesen zur See glücklich gewesen. Auch 
Alfred der Grosse von England hat sich der Dànen erwehrt, 
indem er grössere, hochbordigere Fahrzeuge baute und mit 
ihnen die Überlegenheit auf dem Wasser gewann. In die Zeit 
der Kàmpfe Rorichs mit den Friesen fàllt die erste Erwàhnung 
der Kogge, jenes Schiffstyps, dessen Erfindung D. Schåfer den 
Friesen zuschreibt. Man gab ihnen damals den Namen Ko-
kinger, Koggenfahrer. 

Von örtlichem Widerstand erfahren wir nun öfter. 873 lan-
dete Rolf, ein Sohn Haralds, also ein Neffe oder Vetter Rorichs, 
im Ostergo, um Tribut einzufordern. Die Einwohner des Os-
tergo weigerten sich und wàhlten zum Führer einen Dånen, der 
Christ geworden war und schon lange unter ihnen wohnte. 
Der Kampf endete zu Gunsten der Friesen. Ein zweiter Sieg 
wurde 884 bei Nordwidi erfochten. Der Erzbischof Rembert 
von Bremen war zugegen, der Ort lag also in seiner Diocese. 
Man halt Nordwidi gewöhnlich för Norden in Ostfriesland. 
Dagegen sprechen schwerwiegende Gründe. Norden heisst stets 
Norda. Adam von Bremen erzâhlt, der Hügel, auf dem der 
Erzbischof wâhrend der Schlacht gebetet, habe sich seitdem 
durch einen immergrünen Rasen ausgezeichnet. Bei Norden ist 
Geest. Die umliegende Marsch ist erst spáter, zur Zeit der Dei-
che, besiedelt worden. Auf der Geest gab es keine andern Hügel 
als Heidehügel, und die sind niemals grün. Es ist unerfindlich, 
warum die Normannen in solch einer magern, menschenarmen 
Gegend gelandet sein sollten, da sie doch sonst die Flussmün-
dungen mit ihren Warfenketten vorzogen. Nur wegen des Gleich-
klangs der ersten Silbe hat man auf Norden geraten. Wenn man 
darnach gehen will, ist es aber geratener, an Nordwierde bei 
Wremen im Lande Wursten zu denken. 

Von Deutschland erfuhren die Friesen keine Hülfe, im Ge-
genteil, Carl der Dicke belehnte 882 einen andern Verwandten 
Rorichs, Gottfried, mit Friesland, so wie es Rorich beherrscht 
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hatte, also in seinem ganzen Umfang. Dieser Gottfried hat bei 
den Friesen ein schlechtes Andenken hinterlassen. Die Utrechter 
Bischofschronik fabelt, er habe die Friesen gezwungen, stets 
einen Strick urn den Hals zu tragen, damit er sie jederzeit auf-
hången könne. Dasselbe hat das Rüstringer Rechtsbuch von 
1327 im Sinn, wenn es behauptet, König Carl habe die Friesen 
befreit von den eichenen Banden, den Stricken aus Bast, die 
alle Friesen an ihrem Halse trugen. 

Unter diesera König Carl, der die Friesen befreite und ihnen 
wertvolle Vorrechte gab, hat die spâtere Zeit Carl den Grossen 
verstanden. Auf diese Weise sind die 17 Kuren, die unter den 
allgemeinfriesischen Gesetzen den ersten Rang einnehmen, 
in den Ruf gekommen, sie seien erst entstanden, als die Carls-
sage bei den Friesen zur vollen Ausbildung gelangt war, und 
waren mithin als Geschichtsquelle nicht zu gebrauchen. Allein 
nirgends berufen sie sich auf Carl den Grossen. Sie reden nur von 
einem König Carl, und dieser kann nach den ganzen Zeitum-
stànden nur Carl der Dicke sein. 

Auch Nordfriesland, auf dessen Geschicke Carl der Grosse 
nicht den mindesten Einfluss gehabt hat, wollte seine Freiheit 
diesem König Carl verdanken. Als König Abel von Dâne-
mark 1252 ins Land rückte, um neue Abgaben zu erzwingen, 
versammelten sich, wie die Eiderstedtische Chronik berichtet, 
die Nordfriesen am Burmannswege bei Garding und sprachen 
alle aus einem Mund, dass der ehrwürdige König Carolus ihre 
Voreltern frei gegeben habe, was sie mit Heeresdienst bei ihm 
erworben hatten, und ehe sie König Abel huldigen und ihm 
Schatz und Zins geben wollten, eher wollten sie alle sterben 
oder König Abel sollte sterben. Die einzige Abgabe, zu der 
sie sich verpflichtet fühlten, waren Landgeld und Hauspfen-
nige. Ihnen entsprechen in den 17 Kuren Huslotha und Friedens-
pfennige. 

Carl der Grosse hat unbeschrånkte Heeresfolge von den Friesen 
verlangt und erhalten. Es war nicht seine Art, die Unterwer-
fung durch Zugestàndnisse zu erkaufen. Desto mehr hat sein 
Urenkei Carl der Dicke dies Verfahren geübt. Friesland war zu 
seiner Zeit dem Reich entfremdet. Die 17 Kuren stellen einen 
Versuch dar, die Friesen wieder an das Frankische Reich zu 
fesseln, nachdem Gottfried im Jahre 885 auf des Kaisers An-
stiften ermordet war und keinen Nachfolger bekommen hatte. 

Es hiesst in den 17 Kuren, die Friesen seien dem König im 
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Norden, in der schlimmen Hörne, unterworfen gewesen. Ist 
dabei an Rorich und Gottffied gedacht, dann stimmt die Sache. 
Die Friesen sollten nun Christen werden und dem König im 
Süden untertan sein. Dass im Osten Frieslands das Christen-
tum sich noch nicht durchgesetzt hatte, haben wir gesehen. 
Keine Sage spricht zu uns, sondern geschichtliche Tatsachen. 
Carl der Dicke, der über keine Machtmittel verfügte, um Fries
land auch gegen den Willen seiner Bewohner wieder in eine 
engere Verbindung mit dem Reich zu bringen, sucht die Friesen 
durch folgende Zugestândnisse zu gewinnen: 

1. Der Tribut, den die Normannen forderten, Klepschilde 
genannt, kommt in Wegfall. Zu zahlen sind fortan Huslotha und 
Friedenspfennige. 

2. Die Heeresfolge wird eingeschrånkt, datnit die Friesen 
ihr Land hüten können gegen die Meerflut und das Heer der 
Heiden. Sie brauchen nicht weiter mit als im Westen bis zum 
Sincfall und im Osten bis Hitzacker an der Elbe. Mit andern 
Worten, der Küstenschutz, den Rorich und Gottfried ausgeübt 
hatten, wird nun den Friesen übertragen. 

3. Die Strassen von der Kuste ins Binnenland werden unter 
Königsschutz gestellt. Es sind die Strassen von Oldenburg nach 
Jever, von Emden nach Munster und von Stavorn nach Coevor-
den. Nur in der lateinischen Übersetzung der 17 Kuren steht 
statt Coevorden Köln. Die Lesart Coevorden ist jedoch auch 
aus sachlichen Gründen vorzuziehen. Es ist der von der Natur 
gewiesene Weg, auf dem unter andern auch Heinrich der 
Fette nach Friesland gelangt ist und den vermutlich schon die 
Reiterei des Germanicus im Jahr 15 eingeschlagen hat. Für 
Oldenburg und Munster sind altertümliche Worte eingesetzt, 
die hernach nicht mehr gebraucht werden, Omersburg und 
Mirmigardeford. 

4) Endlich sagt die 7. Küre, dass die Friesen auf freiem 
Stuhl sitzen und gegen Zahlung der Huslotha das Etheldom 
erworben haben. Letzteres erklårt Ph. Heek für die Fàhigkeit 
zum Erwerb von Erbeigentum. 

Diese letztere Bestimmung musste dazu beitragen, den Un-
terschied der Stánde zu verwischen, ebenso wie die Einschrán-
kung der Heeresfolge verhinderte, dass Freie ihr Land von 
einem Machtigen zu Lehen nahmen und sich so in den Stand 
der Unfreien begaben. Der Hauptgrund, der in andern Låndern 
die Menschen zu diesem Schritt bewog, fiel für die Friesen fortan 
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weg. Auf den 17 Kuren beruht es, dass das Lehnswesen in Fries
land keinen Fuss gefasst hat. 

Mit Gottfrieds Ermordung im Jahre 885 hörte das grosse Nor-
raannenreich in Friesland auf, zu bestehen. Die Überlieferung 
in Nordfriesland weiss von Kàmpfen der Friesen in des Kai-
sers Dienst. Sie håtten sich ihre Freiheit verdient: „dat se by 
eme vorworven hadden mit heerschilde". Genaue Nachrichten 
liegen nicht vor. Die Normannen haben wohl noch Einfàlle in 
Friesland gemacht, urn zu rauben und zu plündern, aber zur 
Gründung eines Reiches auf friesischem Boden ist es nicht 
wieder gekommen. 

Von solchen Raubzügen handelt die 17. Küre. Wenn jemand 
von den Normannen verschleppt wird und wieder frei kommt, 
so kann er seine Grundstücke ohne Weiteres wieder in Besitz 
nehmen, Verâusserungen wåhrend seiner Abwesenheit sind 
in diesem Falie ungültig. Dahin gehort auch folgende Bestim-
mung der 24 Landrechte: wenn die Normannen jemand mit-
schleppen, und er dann mit ihnen zurückkehrt, ein Dorf über-
fållt, Hàuser anzündet, Månner erschlågt oder bindet, und 
wenn dieser Mann nun spâter fliehen kann oder ausgelöst wird, 
so soll er über seine Untaten vor dem Thing vernommen wer
den; schwört er bei den Heiligen, dass er das alles aus Not 
getan hat, weil er seines Leibes und seiner Glieder nicht mach
tig war, so soll er straffrei ausgehen, denn der Knecht muss 
tun, was sein Herr befiehlt, um seines Lebens willen. 

Jetzt erst, nach 885, dürfte die Erbauung einer Kirche für 
jede Hundertschaft auch im Osten von Friesland durchgeführt 
sein. Die Entstehung der Kirchspiele oder Parochien, einer 
Einteilung, welche die Heidenzeit nicht gekannt hat, ist weit 
jünger. Adam von Bremen erzàhlt, vor der Zeit des Erzbischofs 
Unwan (1013—1029) sei die Zahl der Kirchen in der Diocese 
Bremen gering gewesen. Erst Unwan habe die heiligen Haine, 
die immer noch aberglåubische Verehrung genossen, umhauen 
und von dem Holz Kirchen bauen lassen. Diese Nachricht kann 
sich nur auf den Osten von Friesland, soweit er zur Diocese 
Bremen gehorte, beziehen. In den angrenzenden Geestbezirken 
Oldenburgs, wo die Namen Godensholt und Donnerschwee 
noch heute an heilige Haine erinnern, ist man erst nach Unwans 
Zeit an Kirchengründungen herangegangen. Da nach einer 
Randbemerkung zu Adam von Bremen gegen Ende des 11. 
Jahrhunderts die Zahl der Kirchen in Friesland, soweit es dem 
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Erzbischof von Bremen unterstand, 50 betrug, das sind zwei 
Drittel von denen, die 1420 vorhanden waren, so ist damit der 
Zeitpunkt, in dem hier die meisten Kirchspiele entstanden sind, 
gegeben. Es war die Zeit des Erzbischofs Unwan und seiner 
nàchsten Nachfolger, das 11. Jahrhundert. 

Damit haben wir auch einen Anhalt, wann die Seedeiche ge-
baut sind. lm Jeverland ging die Entstehung der Kirchspiele 
der Bedeichung des Landes vorauf. Die Grenzen sind vorwie-
gend ehemalige Balgen und Priele, Küsteneinschnitte, die vor 
dem Bau der Deiche den regelmåssigen Verkehr auf das Schwer-
ste hinderten. In Butjadingen dagegen wie auch im Emsland 
sind die Grenzen der Kirchspiele künstlich gezogene Gràben von 
gerader Linienführung. Diese Grenzziehung kann erst nach der 
Bedeichung erfolgt sein. Daraus erhellt, dass im östlichen 
Friesland der Bau der Seedeiche und die starke Vermehrung der 
Kirchen im 11. Jahrhundert sich zeitlich nahe sind. Es ist an-
zunehmen, dass der Deichbau im Westen von Friesland etwas, 
aber nicht lange vorher erfolgt ist. Mit ihm schliesst der àlteste 
Abschnitt der friesischen Geschichte. 



„Truchstrinzede ritherne" en de verdeeling 
van de hemrik 

Door Dr. O. POSTMA 

I. 

De uitdrukking „truchstrinzede ritherne" maakt een der 
moeilijkheden uit van de artikelen uit het oude friesche Schouten-
recht, welke handelen over de vierjaarlijksche verdeeling van de 
hemrik 1). Tot nog toe heeft men deze uitdrukking niet kunnen 
verklaren; tenminste er is geen verklaring gepubliceerd. De 
woorden komen alleen voor in een der drie lezingen van het 
Schoutenrecht (het handschrift „Jus municipale Frisonum") en 
geven een der eischen aan, welke aan de klagers gesteld worden, 
die de verdeeling van de hemrik zouden kunnen verlangen: „dat 
dy dagere habba ayn iefte afte onderhewa ende truchstrinzede 
ritherne": (dat de klager hebbe eigendom of echt leen en truch
strinzede ritherne). 

Wegens de belangrijkheid van het bedoelde deel van het 
Schoutenrecht en de moeilijkheid zich de zaak goed voor te stel
len is het zeker wel gewenscht nog eens op deze vierjaarlijksche 
verdeeling terug te komen, nu er een naar mij voorkomt aan
nemelijke verklaring van de bedoelde uitdrukking gevonden is, 
en wel door Prof. Van Blom te Leiden. Daarbij zal de vraag 
gesteld moeten worden of de door schrijver dezes in bovenaan-
gehaald artikel opgestelde hypothese nog houdbaar is. 

De onderstelling van Prof. Van Blom 2) is dan deze dat „ri
therne" hier niet runderen beteekent (het zou dan in de plaats 
van „ritheren" staan) maar een landmaat aangeeft ( ± een 
koegras groot), in welken zin ook het woord „vacca" en het 
friesche „haed" gebruikt worden. „Truchstrinzede ritherne" 

*) Zie het artikel: „De zoogenaamde vierjaarlijksche verdeeling van de 
hemrik"; Vrije Fries, Dl. XXVIII, p. 34. 

*) Zooals hij zoo vriendelijk was mij mede te deelen in een schrijven van 
Juli '29. 
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zouden nu evenals „durchgestrengte Spallen" in het noordduitsche 
Vieland x) ideëele aandeelen in het land voorstellen. Hiermee 
zou tevens duidelijk worden waarom het slechts in een der drie 
lezingen voorkomt: het zou n.1. een pleonasme zijn daar het 
naast den eisch van landbezit staat, in alle drie lezingen voor
komende. 

Inderdaad geloof ik dat Prof. Van Blom hier in hoofdzaak 
de juiste verklaring geeft en ik neem de vrijheid het een en ander 
ten bewijze daarvan aan te voeren. 

In de eerste plaats dan bestaat er een woord „ryerna" dat in 
lateren tijd de beteekenis heeft, die hieraan „ritherne" zou moe
ten worden toegekend. In het Register van den Aanbreng, 
Deel III, en wel in de „Verklaring op den Aanbreng in Ferwer-
deradeel" van 1540 vindt men eenige malen dit woord. En wel 
onder Ferwerd: 

p. 49: „een ryerna op Wlka meeden"2) en later „gerekent 
synde dese grasinge ende ryeerna buyten dyck ende binnen dix 
elck op een pondemate". 

p. 50: „een ryerna landt" 
p. 55: „twee ryerna gras" (deze blijken drie pondematen 

groot te zijn) 
p. 67: „dry ponten oft dry ryerna" 
Onder Blija: 
p. 85: „twee reerna landts" 
p. 89: „dry ryerna gras" 
Verder vinden we in de Beneficiaalboeken onder Jeslum 

(p. 148): „'t vierde jaar gebruyekma van twie rierimen Raider-
landen, ofte twie rierimen opt west ten naesten." Deze lezing 
berust echter op een vergissing; in het handschrift staat riernnen. 
De lezing „Raiderlanden" is ook twijfelachtig, ik durf er echter 
niet iets anders voor in de plaats stellen. Ditzelfde land komt in 
de „Geestelijke Opkomsten van Oostergo" voor als: „1 stuck, 
genoemt de Rierne" (p. 73). 

Daar „rither" later „rier" schijnt geworden te zijn, is dat alles 
waarschijnlijk hetzelfde woord. Ook in de provincie Groningen 3) 
komt in het jaar 1377 voor: „quoddam spacium terre vulgare 
nuncupatum Halriersland" ook genoemd „Eyn hallefe ryersdel". 

De oorspronkelijke vorm moet in de friesche gevallen haast 

!) Aan den Wezermond ten zuiden van het friesche land Wursten. 
a) De ij uit den druk is hier weer als y geschreven. 
s) Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, p. 38. 
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wel geweest zijn „ryerna landt" of „ryerna gras" ( = koeiengras); 
ryerna zou dan de 2e naamval meervoud zijn. De vormen op p. 49 
en p. 67 en die van de B.B. (zonder „landt" of „gras") komen 
echter geheel met het besproken „ritherne" overeen. Hier is het 
dus een apart woord dat zoowel enkelvoud als meervoud schijnt 
te kunnen zijn. 

In de tweede plaats vindt deze opvatting steun in het feit dat 
nu ook het woord „truchstrinzede" duidelijker wordt. Wan
neer „ritherne" koeien beteekende, was de beteekenis onduidelijk, 
wanneer het land is, komen we ten minste op bekend terrein door 
de overeenkomst met het duitsche „durchgestrengte" of „durch-
stràng", dat ook in verband met land gebruikt wordt. 

Daar de beteekenis hiervan echter ook niet zoo vaststaande 
is, wil ik de voornaamste plaatsen waar ik het woord vond aan
geven. De oudste is van 1506; zij betreft verkoop van rente uit 
„zwei nortackern und einen süderacker dorstrengich" x). Waar
schijnlijk beteekent het hier: „ongescheiden" of „als een geheel 
beschouwd". 

Dan, in 1558, in het landrecht van de 5 harden 2): 
„Van geerveden dorchstrengeden lande in eins anderen böle 

tho brucken" en daaronder: „Item, wenner einer erwede in des 
andern böle einen acker edder twe dorchstrenget, so schall doch, 
de up dem lande wahnet, de negeste sin tho der huere effte tho 
kope; im valle averst desulvige, deme dat landt thohoret und 
geervet hefft, wolde sulvest sin landt brücken, so schall he idt 
ehme nicht an sin garthrum edder in de khofenne brucken und 
schall stahn by framen luden, wat he davon thor huere geven 
schole". Hier schijnt het te beteekenen „niet aangewezen" of 
„over hoog en laag". Iemand erft een zeker aandeel, een akker 
of twee, niet bepaald aangewezen, in eens anders hoeve; als hij 
dit zelf gebruiken wil mag hij het niet nemen uit den tuin en 
niet uit de koefenne d. w. z. niet uit dat land, dat geacht wordt 
moeilijk gemist te kunnen worden. 

Uit 1581, ook Nordstrand betreffende3); „Verteikenis einer 
richtigen landsummen des gantzen Lands Nortstrandt, under-
schetlich in kley edder hamscherig landt, ock durchstrengig mohr-
landt." Er blijkt dan op het eiland 14235x/2 demet kleiland en 

J) H. Ruther, Urkundenbuch des Klosters Neuenwald, p. 228. 
2) R. Hansen, Quellensammlung der Gesellschaft f. Schl.-Holst. Geschich-

te, Bd. V; Johannes Petreus' Schriften über Nordstrand, p. 156. 
3) 1. c. p . 191. 
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21789 demet „dorchstreng edder mohrlandt" te zijn. Naast dit 
moorland (laag veen) is er nog 1000 demet „woste mohr"; dit 
is onvruchtbaar en behoeft niet tot de dijken mee bij te dragen. 
De uitgever R. Hansen verklaart „hamscherig" als „durch Gra-
ben abgeteilt" wat ongetwijfeld juist is1); bij „dorchstreng" 
teekent hij aan: „aus Kley, und Moorland gemischt (?)". 

Dit schijnt mij onjuist: er is zóó geen tegenstelling met „ham
scherig" zooals men verwacht als er eerst gesproken wordt van 
„kley edder hamscherig landt" en later van „dorchstreng edder 
mohrlandt". Ik zou er dus onder willen verstaan: land, dat niet 
door slooten van naburige landerijen of van dat van anderen is 
afgescheiden. 

De kleistreken van Nordstrand hebben dus meer het bloktype, 
de veenstreken het Gewann-type gehad, waarbij de verschillende 
perceeltjes naast elkaar en door elkaar heen in grootere velden 
liggen. 

De volgende plaats2) is van 1589. Daarin wordt er van ge
sproken dat sommige inwoners hun „durchstrengte ecker" met 
groote moeite vruchtbaar maken, terwijl anderen „ihre negste 
angelegen durchstrengete eckern" onverbeterd laten liggen. Veel 
helderder wordt de zaak hierdoor niet; het strijdt echter zeker 
niet tegen de vorige opvatting. 

In hetzelfde werk vinden we in de „Beschrivinge des Landlins 
Nordstrandes" 3) van 1600 vooreerst weer de verdeeling „in 
mohrlandt, wost und dorstreng, kley und hamscherig landt" 
van Petreus zelf, waarschijnlijk overgenomen van boven
genoemde officieele verslagen en dus niets nieuws zeggende, en 
daarna de mededeeling: „und liggen die dorchstreng bolen ent-
wedderost und west edder süd und nord; hir bie der westerside 
hebben wir im dorchstreng dat mhorlandt bij der oster edder 
nordosterende und dat kleylandt vant sudwesten in, up der os-
terside hefft man contrarium." 

Dit „dorchstreng" beteekent natuurlijk heel wat anders; hier 
denken we aan „gemiddeld" of „in den regel" evenals bij het 
tegenwoordige friesche „trochstrings". 

In 1619 vinden wij bij Heimreich 4) tegenover elkaar gesteld 
„hamscherig" en „boelstrengig" land. 

' ) M.i. zal er vooral mee bedoeld zijn dat het land van den een door 
slooten gescheiden is van dat van den ander. 

') I.c. p . 207. 
3) p . 84 en 85. 
4) N. Falck, Heimreichs Nordfresische Chronik. I, Tondern 1819, p . 19. 
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Dit laatste schijnt dus vrij wel hetzelfde te beteekenen als 
„durchstrengig". 

In 1756 vinden wij bij Pufendorf ^sprake van „durchgestrengte 
Spallen". In vier dorpen van het Vieland bij Bremen gaat „der 
gesamte Abnuss2) dessen, was zur Geest und Marsch angethei-
let ist" naar „durchgestrengten Spallen", en verder: „wer 4 
Spall Landes durchgestrenget hat, oder acquiriret, der ist ein 
Baumann". Deze laatste plaats bracht mij er oorspronkelijk toe 
„durchgestrenget" als „geërfd" op te vatten. 

Boven zagen we echter ook in het landrecht der 5 harden: 
„van geerveden dorchstrengeden lande", zonder dat dit identieke 
begrippen waren. Op het oogenblik dat men het land erft, is 
het in den regel nog ongescheiden, „durchgestrenget", in de 
hoeve gelegen. 

Strunck, die uitvoerig over de agrarische toestanden van Vie
land geschreven heeft3) zegt hiervan: „Unterdemsimplen Wort 
Spall ist nichts anders begriffen als een Theil von einem Durch
gestrengten Spall Landes, und wird entweder das zum Durch
gestrengten Spall gehörige Saat- Wisch — oder Weideland dar-
unter verstanden". 

Strunk schijnt dus „durchgestrengt" op te vatten als: „door 
al het land van het dorp heenloopend". Zoo schijnt ook Ram-
sauer 4) te denken, als hij zegt: „In einigen Gegenden des Her-
zogtums Bremen sind die Låndereien in durchstreichen.de Spall 
Landes eingeteilt". 

Eindelijk hebben we nog van 1825 de beschrijving van Jo-
hansen 6) van de hallig Nordstrandischmoor, waarin het vol
gende: „Der Boden besteht aus mehreren an Màchtigkeit ver-
schiedenen Schichten. In oberst findet sich eine dunne Klei-
schicht, sogenannte durchstrángete Meede". Daaronder bevindt 
zich veen, enz. Deze hallig behoorde vóór den grooten vloed van 
1634 tot het bovengenoemde eiland Nordstrand en vormde 
het daarbij vermelde woeste moor. Na het wegslaan der dijken 
werd het langzamerhand met een kleilaagje bedekt en werd de 

!) Pufendorf, Observationes Juris Universi, Dl. III, p. 302 
2) = vruchtgebruik. 
3) Jahrbuch der Marmer vom Morgenstern, J ah rg . X X , p . 33 v.v. 
4) W. Ramsauer, Ueber den Wortschatz der Saterlander, J a h r b . f. d. 

Gesch. des Herzogtums Oldenburg. Bd. X I I , p . 68. 
5) Chr. Johansen, Die Haliig Nordstrandischmoor undt ihre Wa t t en . 

1861? (Afdrukje aanwezig in bibl. van Fr. Genootschap). Zie ook Fr. Mul
ler, beneden genoemd. 

durchstreichen.de
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grond door de bewoners verbeterd. „Auf solche Weise bekam das 
Moor der wüsten Insel eine Kleidecke, die sich im Laufe der Zeit 
in durchstrångetes Meedland verwandelte". 

En verder nog: „Die Flora des Nordstrandes Moores hat im 
wesentlichen dieselben Pflanzen aufzuweisen, die in den übrigen 
aus durchstrångetem Meedlande bestenenden Marschen vor
kommen". 

Het eigenaardige is nu dat deze „durchstrångete Meede" vol
strekt niet alleen meede is, maar evengoed weideland 1). Blijk
baar is het een technische term (hierop wijst ook het woord „so-
genannte"), die niet meer begrepen werd. Als Johansen verder 
zegt: „Noch jetzt wird der leichte bis auf 1/2 fuss Tiefe von Gras-
wurzeln durchstrångete leichte Marschboden Moor genannt", 
schijnen we dit als een poging tot verklaring op te moeten vatten 
van het woord „durchstrångete"; het zou dan moeten beteekenen 
„doorstrengeld van graswortels" of misschien „humusachtig". 

Het komt mij echter voor dat de term verklaard moet worden 
door aan te nemen, dat hij van het oude Nordstrand is overge
bleven, van welk eiland de hallig Nordstrandischmoor (Lütt-
moor) zelf ook een overblijfsel is. Daar had de naam zin. 

Het „dorchstreng edder mohrlandt" van het oude Nordstrand 
zal vermoedelijk wel meest meedland geweest zijn. Hierop wijst 
ook de mededeeling van Petreus dat aan de westkust van het 
eiland het moorland meest naar het oosten toe ligt en aan de 
oostkust meest naar het westen toe. De hoeven op de hoogere 
kleirand zullen hun hooiland meest op het lage veenachtige 
binnenland gehad hebben. Niet onwaarschijnlijk had men in deze 
hooilanden de perceelen niet door slooten afgescheiden en nog al 
dooreengelegen 2); dit zou dan door het woord „durchstrengig" 
uitgedrukt worden. 

Dit woord heeft dus m. i. niet betrekking op het dooreen-
gemengd zijn van de grondsoorten, of van de vezels en wortels, 
maar van de stukjes land. 

Zoo nu wilde ik ook het oude „truchstrinzede" opvatten. 
„Truchstrinzede ritherne" zouden dan zijn: „niet afgescheiden, 

1) Zie: Fr. Muller, Das Wasserwesen an der schlesw.-holst. Nordseekiiste, 
I Teil: Die Halligen, Berlin 1917. 

2) Volgens Hanssen was er omstreeks 1830 op het eiland Pelworm, ook 
een overblijfsel van het oude Nordstrand, nog een sterke „Gemenglage", 
zoodat in een door slooten omgeven blok verscheiden eigenaars streepjes 
grond bezaten. (Q. Hanssen, Agrarhistorische Abhandlungen, Bd. I I . 
Lpzg. 1884). 
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dooreenliggende," misschien ook „niet bepaald aangewezen" 
koegrazen. 

Zoo opgevat zou de uitdrukking in het verband waarin ze 
in de wet voorkomt niet bepaald een pleonasma zijn, maar een 
eenigszins nadere omschrijving van de eischen aan de klagers 
gesteld. 

II 

Wij komen thans tot de vraag, die we ons nu wel moeten stel
len: is de hypothese nog wel houdbaar, door schrijver dezes op
gesteld in deel III van zijn bovengenoemd artikel, n.1. dat het 
alleen het kerkeland en koningsland zou zijn dat om de 4 jaar 
verdeeld wordt? 

Als we de hierboven besproken uitdrukking als werkelijk tot de 
wet behoorende aannemen, dunkt mij: niet. Deze woorden wijzen 
er blijkbaar op, dat het eigen land is dat verdeeld moet worden. 

De opschriften der artikelen, welke mij het eerst op die ge
dachte brachten, zijn dan onjuist. 

Intusschen zijn er nog wel bezwaren. Het blijft mij voorkomen, 
zooals ik in het bovenbedoelde artikel ontwikkeld heb, dat de 
wetten uit dezen tijd er op wijzen dat het land toen grootendeels 
individueel vast bezit moet zijn geweest. Verder is er het be
zwaar dat het geregeld verwisselen van weilanden (integenstelling 
met hooiland) zeer zelden voorkomt, al is het onjuist dat het 
„nergens elders" voorkomt, zooals ik toen schreef. 

En hier moet er weiland bij geweest zijn, zooals blijkt uit de 
woorden „truch dat dyo kw oen den field schil". Wij moeten dus, 
dunkt mij, onder de hemrik die hier verdeeld wordt ons een be
trekkelijk klein deel van al het land voorstellen (ten minste 
voor het toenmalige Friesland in het algemeen, in een enkel dorp 
kan het wel eens meer geweest zijn); verder zal het wel voor het 
grootste deel hooiland geweest zijn. 

Het woord „hemrik" kan dus in deze artikelen moeilijk de 
beteekenis hebben, die het gewoonlijk heeft. Inhet westerlauwer-
sche Friesland heeft het n.1. in den regel, zoowel in de oude wetten 
als in het Register van den Aanbreng en de Beneficiaalboeken 
uit de 16e eeuw, als ook in de latere Proclamatieboeken de be
teekenis van het geheele gebied van dorp of buurschap. Dit 
geldt in den ouderen tijd ook voor andere friesche gewesten. 
In den nieuweren tijd is echter in Oostfriesland „Hammrich" 

7 
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veelal het tot een dorp behoorend op eenigen afstand daarvan 
gelegen meedland 1). Dikwijls ook liggen daar gehuchten of 
boerderijen, die den naam Hammrich dragen, verbonden met den 
naam van het dorp waartoe ze behooren; (zooals in de provincie 
Groningen Uithuizermeeden een dorp is, ontstaan op de oor
spronkelijk tot Uithuizen behoord hebbende meeden). 

Zoo heeft men in Reiderland b.v. op een rij de gehuchten of 
landvlakten: Ditzumer-,01dendorper-, Hatzumer- en Bunder-
Hammrich, op vrij grooten afstand van de plaatsen waarnaar 
ze genoemd zijn. In de Krumm-Horn: Twixlumer-, Wybel-
sumer-, Pewsumer-, Kanumer-Hammrich, enz. 

Echter ook in het westerlauwersche Friesland zijn een paar 
plaatsen, waar het woord „hemrik" een meer beperkte betee-
kenis gehad heeft. In de Proclamatieboeken van Leeuwardera-
deel2) vond ik daaromtrent het volgende: 

1543: 2 p. lants „te leccum op d'hemryck daer" (blijkbaar 
iets anders dan het gewone „in Lekkumer hemrik). 

± 1560: 5 p. lants gelegen „te huysum op de hemrick" en 
lf p. en 2 e. gelegen „te leccum op de hemrick". 

Iets later: 11 p. 5 e. 16 penn. „te huysum op te hemricken". 
1631: 4¾ p. landts „gelegen op huisümer zuider hemricken" in 

9 p.; dit perceel heeft het Olt deel ten O., Rysumer fennen ten 
W. Ook 8 p. gelegen op „huysummer hemrijcken" heeft het Oud 
deel ten O. en Rysenster vennen ten W. Hiermee is de plaats 
van deze landen al vrij goed aangegeven, ze vormen het ooste
lijkste, verst van het dorp gelegen, gedeelte van het dorpsgebied. 

1646: 10 p. land te huysum „de loeten" genaamd, hebbende 
de heerevaart ten W., de hemrycken ten O., de stadslanden ten 
N. enz. 3). 

1652: 2\ p. „Hemryck Lant gelegen tot huysum"; 9 p. 
zuider hemrycks lant"; 2 p. „synde hemrick lant op d'Meen-
schar" 4). 

1665: 3 p. „opte hemrick ofte Mienschar". 
3J p. „op huysumer hemryck grote Mijenschaer". 
') Volgens het Oostfriesch Woordenboek is Hamrîk: ,,eine ausgestreckte 

Flache zusammenhângenden niedrigen Wiesenlandes " De marsen 
wordt dan wel onderscheiden in Neumarsch, Altmarsch (met Blockflur) 
en Hammrichsland (met Gewannflur). Zie: Schrader, Ostfriesland, Heimat-
kunde. Emden 1928. 

2) Rijksarchief te Leeuwarden. 
3) Als de aard van het land vermeld wordt, is het steeds meedland. 
") Dus waarschijnlijk na het maaien en misschien ook daarvóór, gemeen

schappelijk als weideland gebruikt. 
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+ 1800: ll¾ p. greide „het Hemrikland genaamd, leggende in 
twee stukken in een mienschar van 40 pond. op het Hemrik on
der Huisum vrij van floreen". 

Ook in de B.B. wordt bij Huizum van „Hemricks land" ge
sproken; te Lekkum komt die naam niet voor, wel bezit de pas
torie daar 24 p. meedland „int deelscip, die alle drie jaeren wer
ven", welke er mee in verband zouden kunnen staan 1). Omstreeks 
1800 is er ook nog: 2\ p. meedl. te Lekkum, in de deelsvenne in 
een mienschar van 5 p." 

Op deze beide plaatsen blijkt dus „hemrik" een meer beperkte 
beteekenis te hebben; te Huizum is het een vrij groote vlakte 
(minstens 40 p.) maar toch weer beperkt door het gehucht Ri-
sens: £ van het geheele dorpsgebied vóór het droogworden van 
de Middelzee kan het moeilijk geweest zijn. 

Op een derde plaats, te Makkum 2), komt ook een overeenkom
stige naam voor: „de Hemmen", dit is de naam van een deel van 
het veld op de oostgrens van het Makkumer gebied gelegen. 
Ook dit land schijnt grootendeels, of geheel, meedland geweest 
te zijn 3). 

Het komt mij nu waarschijnlijk voor, dat wij onder de hemrik 
van het Schoutenrecht zulk een deel van het veld moeten ver
staan, grootendeels meedland en gewoonlijk een weinig afge
legen. 

Dit land was niet door slooten afgedeeld, zoodat het gemak
kelijk op nieuw verdeeld kon worden en hier bevonden zich de 
„truchstrinzede ritherne". In dit verband vestig ik er de aan
dacht op dat van 4 der 7 perceelen, in Ferwerderadeel in 1540 als 
„riemen" aangeduid, wordt gezegd dat zij liggen op „Bentuma 
meden". 

Wat nu de uitdrukking „buppa der clesie" betreft, ik blijf 
van meening dat dit beteekent „aan den dorpskant van de af
sluiting." Deze afsluiting, dit hek, zal echter niet de dorpsfenne 
in het algemeen van het dorpsmeedland in hei algemeen hebben 
afgescheiden (wat ook moeilijk door één hek geschieden kon) 
maar zal de meer beperkte „hemrik" in 2 deelen verdeeld hebben. 
Het voorste deel werd dan als fenne gebruikt of als vóórweide, 

*) In elk geval blijkt het wandelen van land daar op vrij groote schaal 
voor te komen. 

2) B. B. p. 293 en 294. Zie ook R. v. A. Dl. III. 
") Prof. van Blom vestigde er nog mijn aandacht op, dat ook een paar 

velden in de Hollumer mieden op Ameland Noord- en Zuid-hemrik heeten. 
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het achterste als zuiver meedland 1). Als men nu met de verdee
ling „itta haud" d. i. van de voorkant af, begint, kan gemakkelijk 
het voorste deel op 21 Maart verdeeld zijn, zoodat dan de koe in 
het veld kan gebracht worden. 

NASCHRIFT 

BUPPA DER CLESIE 

Na het schrijven van het voorgaande artikel vond ik nog eenige 
bijzonderheden betrekking hebbende op de hierboven geplaatste 
uitdrukking, welke mijn opvatting omtrent de beteekenis dezer 
woorden wel niet hebben gewijzigd, maar mij toch wel belangrijk 
genoeg schijnen om er nog even op terug te komen. 

In het oudste Proclamatieboek van Smallingerland (1645— 
1652) vond ik eenige malen een uitdrukking, veel op bovenstaan
de gelijkend. Vooreerst: „de helfte van drie mad hemmen buyten 
de cluyse medel. met erven W. Ffoppe Alles cum soes. streckende 
van de gladde Gaeu oft aldaer haere gerechtigheyt tot in 't 
dyept hebbende" en later: „tweemad gelegen by drachstera 
wech binnen de cluyse voor de hemmen, streckende van de voorscr. 
wech aen de Gaeu" en nog: „3 mad maden hoiland leggende int 
craenlandt onder het beheer van den dorpe Bornbergum stre
ckende van de cluise sloot oostwaerts aen seeckere dwarsloot". 
Inderdaad vindt men in den atlas van Eekhoff een water, de 
kloesesloot, loopende van de wijde Ee naar den leppedijk. Aan de 
sloot ligt nog, nabij de wijde Ee, de kloesewier. In den atlas van 
Schotanus heet het water „klusesloot". 

Het eigenaardige is nu dat deze cluyse (zie de eerste beide 
aanhalingen) een scheiding van de „hemmen" schijnt te vormen, 
juist zoo als de „clesie" uit de oude friesche wetten een scheiding 
van de „hemrik" is. Mijn eerste gedachte was dan ook, dat ik 
hier nog zulk een overgebleven „clesie" op het spoor was en dat 
dus de clesie uit de friesche wetten misschien niet bepaald een 
hek tot afsluiting behoeft geweest te zijn, maar ook een sloot tot 

J) Van zulke voorweide is sprake in de Oorkonden van het St. Ant. gast
huis (Dl. II p. 740) als er staat: „drie koe-meygras op Huyssummer Mien-
schaer" en „vier koe-meygraessen, gebruyekt op het gasthuys hoylandt 
by die galge" in tegenstelling met „vier koe-laet nijgras op Huyssummer 
M" en „sestehalff koe-laet nijgras op die gasthuys meden". 
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afscheiding kan geweest zijn. Daar deze sloot tot den leppedijk 
loopt, was spoedig ook de onderstelling gemaakt dat misschien 
deze kloesesloot de monicke-clesinge x) kon zijn, welke de schei
ding van twee dijkgraafschappen van den leppedijk vormde. 
Volgens het Dijkageboek (fol. 167 en 230) liep in 1567 en 1573 
tot aan deze monicke-clesinge het dijkgraaf schap van den griet
man van Idaarderadeel, terwijl dan begon dat van den grietman 
van Smallingerland. Opgemerkt moet echter worden dat de 
leppedijk tusschen Idaarderadeel en Smallingerland ook nog 
door Utingeradeel loopt; dit maakt het al dadelijk niet waar
schijnlijk dat de scheiding der beide dijkgraafschappen in 
Smallingerland zou vallen. 

Inderdaad is mij gebleken dat dit niet zoo is, Wel schijnt Utin
geradeel bijna geheel tot het dijkgraafschap van den grietman 
van Idaarderadeel te behooren. 

In 1779 was er een geschil (Archief Schwartsenberg) tusschen 
den laatstgenoemden grietman en de eigenaren der zaten onder 
Akkrum en Oldeboorn betreffende het onderhoud van den dijk 
in Utingeradeel, waaruit blijkt dat deze grietenij grootendeels 
onder dien dijkgraaf ressorteerde. 

Vrij duidelijk wordt de zaak uit een Register van onderhoud-
plichtigen van den Leppedijk van 1723 2). Daar blijkt dat de in
gezetenen van Smallingerland den leppedijk moeten onderhouden 
van het oosten af naar het westen toe tot iets voorbij Wanye-
huisen. De bewoners van Oudega gaan tot Wanyehuisen en dan 
komen nog de Goingahuister „huiswerken". 

Daar Warniahuizen juist in Utingeradeel ligt, moet dus nog 
een klein deel van den dijk in deze gemeente door Smallinger
land onderhouden worden. De „monicke-clesinge" zal dus wel 
in Utingeradeel moeten liggen. 

Verder is dit stuk wel belangrijk omdat hier ook telkens van 
„cliesen" sprake is. Het gedeelte dijk dat door een dorp onder
houden wordt schijnt nog al eens door een cliese van het vol
gende afgescheiden te zijn. Zeer duidelijk blijkt dat een kruisweg 
aan beide zijden een cliese heeft. Ook is er een cliese „neffens de 
cluise sloot." Wij mogen dunkt mij in deze cliesen wel de clesie 
uit het Schoutenrecht herkennen. 

In een later stuk van 1775 wordt nog gezegd dat aan ieder 

») Zie „De Vrije Fries", Deel XXVIII, p. 40. 
2) Archief van Smallingerland (R. A. Leeuwarden). 
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kant van een nieuwgemaakte reed „goede veeschuttingen of 
kliesen" moeten gehouden worden. 

In 1779 weer „twee kliesen, hekken of veeschuttingen" bij 
een overweg. 

Wij hebben dus nu clesie, clesinge, cliese als hekken tot afslui
ting en we hebben een cloese-, cluse- of cluise-sloot. Zijn dit nu 
geheel verschillende woorden of kunnen ze van denzelfden oor
sprong zijn, zoodat misschien in den tijd van het Schoutenrecht 
clesie ook wel scheids/w/ kan hebben beteekend? 

„Cloese" zal wel in verband staan met het middeleeuwsch-
latijnsche clausa, clausum, clusa ( = kluis of afgesloten plaats) 
en het klassiek-latijnsche claudere ( = sluiten). „Clesie" komt in 
het middeleeuwsch latijn voor als: cleda, clede, clide, cleia, claia 
enz. en beteekent dan vlechtwerk, rasterwerk en derg. 

Zoo ook wel iets dat van vlechtwerk gemaakt is. In het fransch 
woordenboek van Littré vinden we in dezelfde beteekenis claie 
of claye, waarbij nog: „treillage en bois ou en fer servant de clô-
ture pour les parcs à bestiaux, les propriétés, d'abis pour les 
plantes, 1'abatjour etc." In het oostfriesch woordenboek van 
J. ten Doornkaat Koolman nog onder „kiese" of „klêse": „eine 
kleinere festliegende Brücke, die so hoch liegt das die mit Torf, 
Heu etc. beladenen Schiffe bequem drunter durchfahren kön-
nen". Verder: „Es ist jedenfalls ein uraltes Wort, was sich je-
doch in dieser Bedeutungsovielich weiss, sonst nirgendsfindet." 

Er is echter toch wel overeenkomst met de door Littré ver
melde „ponts de nefs et de clayes" bij de Vlamingen op de 
Schelde. 

Hoewel ik de eindbeslissing aan de taalkundigen moet over
laten, geloof ik voorloopig dus wel als waarschijnlijk te mogen 
aannemen, dat „clesie" niet een sloot, maar een hek geweest is. 
Verder lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat de bedoelde kloese-
sloot zijn naam heeft gekregen van een kluis op de kloesewier 
staande. Naar de heer M. Wiegersma te Drachten zoo vriendelijk 
was mij mede te deelen zijn er namelijk voor eenige jaren op het 
terrein van die wier nog al wat steenen en beenderen gevonden. 

Misschien kan de fransche vorm „claie" ons ook als verklaring 
dienen van een raadselachtige uitdrukking, die ik vond in een 
Proclamatieboek van de stad Leeuwarden (1583—1594). Ik vond 
daar vermeld de verkoop van een stuk land „mette servituyt 
van een steedt ende kledrift ouer de vercofte landen gaende vuytte 
achtehalve pondemaeten gelegen ten westen van dijen". En 
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later verkoop van een deel van een voorhuisinge met 2/3 van de 
klee offt achterhuisinge". 

Zou deze klee ( = claie) ook zoo kunnen heeten omdat oudtijds 
het achterhuis nog van vlechtwerk gemaakt werd, toen het voor
huis al van solider materiaal werd gebouwd? 

Ten slotte nog enkele woorden over „buppa", door mij ver
klaard als „aan den dorpskant van". In het boven geciteerde ar
tikel zijn verschillende bewijzen gegeven dat „boven" deze be-
teekenis zou hebben. Op p. 41 worden telkens „boven" en „buiten" 
tegenover elkaar gesteld. Daar hier maar één voorbeeld uit de 
provincie Friesland onder is, wil ik uit de vele, die er zijn, nog 
een paar noemen. Te Gaast vond ik herhaaldelijk tegenover 
elkaar gesteld: „de wterste betue" en „de opperste betue" 
( ± 1600). Te Dijken: het „boveneinde" en het „buyteneinde" 
van de magere fenne (1700). In Gaasterland: een hoofd in 9 hoof
den „deelende en vervallende in alle legeren met dye negen hooff-
den op ende vuyt" (1562). 

Er is maar één plaats, waar ik ook „boven" in de tegengestelde 
beteekenis van „verder weg dan" gevonden heb, n.1. te Hinde-
loopen (± 1600). Ik vond daar: 3 einsen maedl. „boven die solt-
graft, streckende met de noordwesteyndt op die wijde soltgraft." 
Nu ligt de zoutgracht ten Z.O. van de stad Hindeloopen, het 
bedoelde land moet dus over of buiten die gracht liggen. 

Evenzoo: 9 e. fenl. „in de nye fenne boven de middel streckende 
met die noortwesteynde ande naere middel". 

Ook deze middel ligt Z, van Hindeloopen, dus het land ligt 
aan de overzijde. Eenmaal ook vond ik tegenover elkaar gesteld: 
„binnen" en „boven de soltgraft". 

Het woord komt hier echter eveneens in de gewone beteekenis 
voor; we vinden tegenover elkaar „boven die wreye rydt" en 
„over die wreye rydt". verder vinden we vervallen „vuyt ende 
op". 

Ik geloof dan ook dat deze uitzonderingsgevallen ons niet be
hoeven te bewegen onze opvatting in zake „buppa der clesie" te 
wijzigen. Resumeerende meen ik dus te mogen vasthouden aan 
de vertaling: „aan den dorpskant van het afsluitingshek". 

O. POSTMA 



Uit den Frieschen tijd van Prof. Petrus Camper 

Door Mr. P. C. J. A. BOELES 

Sedert zijn optreden als hoogleeraar te Franeker, in 1750, 
heeft de beroemde chirurg Petrus Camper herhaaldelijk een rol 
gespeeld in het openbare leven in Friesland. Na de door het Prov. 
Utrechtsch Gen. met goud bekroonde prijsverhandeling over 
„Het leven en de verdiensten van Petrus Camper" van Dr. C. E. 
Daniels, verschenen in 1880, behoeft dit niet meer te worden uit
eengezet. Zijn beteekenis als hoogleeraar te Franeker is in het 
bijzonder beschreven door Mr. W. B. S. Boeles in diens „Fries-
lands Hoogeschool en het Rijks-Athenaeum te Franeker", 2e 
dl. blz. 511 v.v. 

Wat hier volgt is slechts bedoeld als een aanvulling. Eerst 
een Franeker anecdote ontleend aan aanteekeningen van den 
bekenden J. H. Halbertsma a). 

Toen Camper, die in 1722 te Leiden is geboren en aldaar 
studeerde, te Franeker kwam, was hij ongehuwd. Op de bekende 
buitenplaats K l e i n L a n k u m , gelegen 1 K.M. ten Westen 
van de stadsgrachten van Franeker, woonde destijds de burge
meester van Harlingen Doede Johannes Vosma, die het huis 
belangrijk had laten verbeteren en het voorzag van een besten 
wijnkelder. Vosma was gehuwd met Johanna Bourboom, die 
veel jonger was dan hij en een dochter van een burgemeester van 
Leeuwarden. 

Vosma begon te sukkelen en Camper praktiseerde over hem. 
Na een bezoek aan den patiënt bleef Camper nog eenigen tijd 
met mevrouw in eene andere kamer. Het toeval wilde, dat Jan 
Pieters van der Bildt, de bekende instrumentmaker van de 
Franeker Hoogeschool en daaraan sedert 1754 verbonden, op 
voormeld oogenblik een der door hem vervaardigde telescopen 

*) Deze aanteekeningen zijn als no. 501 vermeld op blz. 1847 van den 
catalogus der handschriften in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden. 
Dit m.s. is echter sedert 1887 onvindbaar. Het door mij vermelde werd in 
1884 door den gedeputeerde J. van Loon uit voormeld handschrift over
genomen en toegezonden aan Mr. W. B. S. Boeles. Zoo kwam het in mijn bezit. 
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gericht had op Klein Lankum en aldus bespiedde wat er plaats 
vond. 

Toen van der Bildt bij gelegenheid den heer Camper over 
Lankum sprak gaf hij hem den raad om als hij eene visite bij 
mevrouw maakte, de gordijnen te laten vallen! 

Vosma overleed en Camper trouwde in 1756 de weduwe, waar
door Klein Lankum in zijn bezit kwam. In 1755 verliet hij Fries
land en bij zijn terugkeer in 1773 vestigde hij zich te KL Lankum, 
waar hij gelijk bekend, geruimen tijd heeft gewoond. Hier cor
respondeerde hij o.a. met Goethe over een tusschenkaaksbeen. 
Bovendien had hij, althans gedurende enkele jaren, een huis te 
Leeuwarden op den Oranje-Eewal, dat hem tot Mei 1782 voor 
/ 250.— per jaar verhuurd was. Daar dit huis den 25 Januari 
1782 verkocht werd aan den rentmeester der geestelijke goe
deren G. J. Voorda, moest hij omzien naar eene andere woning 
en daarop heeft betrekking, de hier volledig volgende brief van 
29 Oct. 1782, waarop Mevrouw Mr. J. Goslings—Lysen onlangs 
bij eene lezing de aandacht vestigde en die door haar welwillend 
ter publicatie in de Vrije Fries aan ons werd afgestaan. Het 
origineel behoort tot het archief van C. L. van Beyma, in het 
Rijksarchief te Leeuwarden (I no. 1). 

Deze brief geeft een indruk van den geestigen toon, die Camper 
soms in zijn particuliere brieven aansloeg. Een stijl, die tegen
woordig wat omslachtig en al beeldsprakig voorkomt. In den
zelfden trant is geschreven de eerste van een negental ongepu
bliceerde brieven van Camper, in het familie-archief van Kingma-
state te Zweins, thans in het Rijksarchief te Leeuwarden; uit 
de jaren 1754—1787 en meerendeels gericht aan een der heeren 
van Beyma thoe Kingma te Zweins. 

Daar gaat het over het bestellen van tinnen waterborden, d.i. 
holle borden, die met warm water gevuld, geschikt waren „om 
de regte geuren niet te verliezen van het kostbaar eeten" en 
die het gebruik van komforen enz. overbodig maakten x). 

De hier afgedrukte brief van 1782 is gericht aan den bekenden 
patriot Jhr. Coert Lambertus van Beyma, destijds secretaris 
van de grieteny Westdongeradeel te Ternaard, eigenaar van een 
huis aan den Oranje-Eewal te Leeuwarden. Het huis lag naast 
het door Camper tot 18 Mei 1782 gehuurde pand. Camper geeft in 
zijn schrijven den indruk weer, die hij van het te huren huis 

*) Het Friesch Museum bezit dergelijke holle borden van 18e eeuwsch 
porselein. 
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kreeg. Het schijnt een oud gebouw geweest te zijn, merkwaardig 
vooral door de eigenaardige kelders, waarvan men zich ook thans 
nog een indruk kan vormen. De kelders van de huizen aan de 
Zuid-zijde van den Eewal liggen toch ten deele onder de voor die 
huizen loopende straat en hadden vóór de demping van de hier-
langs loopende gracht — een gedeelte van de Ee — een uitgang 
bij het water, zooals dat thans nog het geval is bij de huizen aan 
„de Kelders" te Leeuwarden. 

Volgens mededeeling van de stedelijke archivaresse Mej. R. Vis-
scher is het tegenwoordige huis no. 50 aan den zuidkant van den 
Eewal, twee huizen vanaf de Gr. Hoogstraat, het hier bedoelde. 
Het behoort tot de reeks, gelegen tusschen de Minnema- en de 
Gr. Hoogstraat, die volgens Eekhoff *) sedert 1619 gebouwd 
zijn als een nieuwe buurt, die reeds in 1630 den naam O r a n j e -
E e w a l gekregen had. Die naam was voor Eekhoff onverklaar
baar. Wellicht geeft de brief de gezochte verklaring, want daarin 
lezen wij, dat in den gevel van het huis „en basrelief in steen ge
houwen en cierlijk verguld De Orange-Ewal" staat. Een gevel
steen dus, die thans verdwenen is. 

Brief van Petrus Camper aan Coert Lambertus van Beyma. 
Leeuw(arden) den 29 Octob» 1782. 

WelEdele Heer! 

Zedert dat ik huysen heb leeren kennen, en eene groote veelheid daarvan 
in verscheidene gewesten van het Noorden van Europa gezien hebbe, 
is er geen geweest, welkers zamenstelling, zonderlinge bouworde, en won
derlijke kelders, en souterrains mij meerder hebben doen verbaasd zijn, 
dan het huys op Ewal, beroemd wegens zijn uythangbord 2), thans met 
alle zijne kamers, kelders en trappen voor de helft toebehoorend aan Uwe 
WelEdelheid! Het menschelijk lighaam heeft zoo veele holiigheden niet, 
als er in dat gebouw worden gevonden, ook zoud ik lang ten eynde van 
mijn Latijn geweest zijn, wanneer de bouw van ons lighaam, zoo onge
regeld, en zoo duyster ineen gewrogt was. Ik ben zeker, dat alle de beroemde 
architecten van Vitruvius af tot Nootenboom toe moeite zouden hebben 
om er eene goede chorographische en scenographische tekening van te 
leveren. 

Ik heb mij echter verstout om er een schets van in mijn almanak te 
maaken, behalve van de souterains, en kelders daar een ingenieur toe 
vereischt wordt. 

Zonderling heeft mij bevallen het klein gebouwtje in den tuyn, als ge
schikt voor iemand van mijnen smaak om er eene quasi-anatomie van te 
maaken. Echter heeft mij een akelig denkbeeld gegeeven de oude kostbaa-
re en met eene kas voorziene bedsteede, tegens den Oostmuur van het 
huys op de boven voorkamer! Het behangsel van de beneden agterkamer 
heeft mij evenwel zoo goed niet voldaan als de gallerie van Dusseldorff. 

') Geschiedk. beschrijving van Leeuwarden, II, blz. 47 v.v. 
a) Hier is kennelijk bedoeld de verderop genoemde gevelsteen. 
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De keuken is een physick motif om frugaal te zijn want een van beide is 
waar, of de potten moeten er uytblijven ofwel de kokmeid, zonder deeze 
beide kan echter geen gerecht klaargemaakt worden. Dit gebrek houd ik 
voor eene deugd, zoodat ik daarover niet wil eenige bedenkingen maaken. 
Beneden in de voorkamer is geen schoorsteen, en verschaft dus een wettig 
voorgeeven van niet te konnen stooken zoodat ook daarin een merkelijk 
voordeel plaats heeft. Twee kamers, een zeer beperkte keuken, een klein 
snij of vilkamertje. Boven eene groote voorkamer, en om hoofsch te spreeken 
met een kabinet, eene achterkamer, mede met een kabinet, een proper en 
modern kamertje boven de keuken. Qroote en gederobeerde trappen, wasch-
en wijnkelders, kuylen, gaten en andere grotten, even kurieus als die van 
den St. Pietersberg, hebben mij zoodanig doen verwonderd en ingenomen 
zijn met dat huys in en op de Orange-Ewal, dat er mijne keuze op gevallen 
is, om het voor een paar jaaren of iets langer te huyren wanneer de Heeren 
Eigenaars daartoe mogten hellen, op voorwaarde van wel te willen laaten 
wegneemen de zooevengemelde bedstede sampt kassen, laaden hoeken, 
winkels en verder verhoolene loketten op de voorkamer boven. De schoor
steen is om de telamones *) te fraai om die te veranderen. De vensters als 
te klein om er mijn hoofd door te steeken zullen mijne nieuwsgierigheid be
teugelen: zoodat die nog konnen blijven. Het behangsel van de binnenkamer 
is meestal vergaan; het zou konnen gelapt en naa er alvorens een origineele 
copye van gemaakt te hebben, om een eeuwigduurend model te houden van 
de bizarrerie van het menschelijk vernuft: bekleed worden met een papier-
behangzeltje. Misschien was een deur om van de voorkamer in de Eetzaal 
te gaan, eene verbetering; dog daarop zal ik de consideratien afwagten. 

Naa deese korte inleiding en aanwijzing van de voor en naadeelen van 
dit aloud gebouw, want ik geloof niet dat er een stins gevonden wordt 
in dit gemeenebest, welkers antiquiteit ophaalen kan tegens de voortref
felijke overblijfsels van de achtbaarheid op de voorbovenkaamer? Naa 
zeg ik, dus kort aangetoond te hebben alwat ik, schoon oppervlakkig in 
het gemelde oud kasteel heb in oogenschijn genoomen, heden middag een 
weinig misschien voor den middag; de geduurige regen belettede mij juyst 
op te merken, het oogenblik dat de zon den meridiaan verbijging, of on
der doorging, omdat er waarschijnelijk nog eene onmeetbaare ruymte agter 
de zon is volgens de waarneemingen van Anaximander, daarna "thans door 
Tycho, en Copernikus verlicht, niet vreemd van schijnen. Om kort te zijn, 
hetzij een weinig voor of op den middag zoo heb ik het huys gezien zoo net 
mogelijk met Bruinsma, die ook moeite had om er een juyst en adaequaat 
denkbeeld van te vormen. Evenwel zag hij, dat het moest worden gedeeld in 
cavitates 2) superiores, intermediael en interiores. Hij vergeleek de cavitates 
inferiores met de vier maagen van eene koe en waarlijk nogal met rede. 
Dan hij zeide mij, dat UED. nomine uxoris eigenaar was van de helft, met 
en beneffens den Heere burgemeester Coulon, welkers grootachtbaarheid 
niets konde nog goed vondt te zeggen van de verhuyringe, of die wezenlijk 
geschieden konde, dan of die slegts waarschijnlijk, of mogelijk geheel onze
ker was? Zijn Ed. verklaarde niet te weeten, wat UEd. daarover hadt be-
schooren? 

Ook geloof ik dat Zijn.E. GrootAchtb. daar niet in dwaalde, alzoo het buy-
te toverye niet wel geschieden kan, dat wij eens anders gedagten zonder 
spraak of pen te gebruyken, konnen begissen. Ook geloof ik dat ZEd. geen 
tovenaar is en daerom verwonderde ik my in geenendeele over deeze on-
wetenheid, die bij alle redelijke menschen verschoonige verdient ook bij 

') Ontleend aan het Fransche „telamons": beelden, die iets dragen. 
Dus houten consoles met menschenhoofden of steenen caryatiden. 

2) holten. 
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U WelEd, die schoon jong, te veel hebt in de wereld om hieromtrent niet 
met mij overeen te stemmen. 

Mijn verzoek komt derhalven hierop uyt, dat ik gaarne wilde weeten van 
of door UWE. hetzij door mondelinge of door graphische onderrichtinge 
Eerstelijk of het huys op de Orange Ewal, daar in de gevel De Orange 
Ewal, en basrelief in steen gehouwen en cierlijk verguld in de gevel staat, 
naast den beleefden Heere Voorda, inderdaad te huyr is? 

Ten tweede met de nodige en aangehaalde veranderingen tot welk eene 
prijs? 

Ten derden En eijendelijk hoelange? 
Het zou mij aangenaam zijn indien UWE zulks ten spoedigste geliefde 

te laaten weeten, aan die zig met verschuldigde achting en eerbied tekent 
WelEdele Heer 

Uwe Qehoorz. Dienaar 
Petrus Camper 

Raptim! 

De nog bewaard gebleven enveloppe, waarin de brief verzon
den werd, was verzegeld met een grootendeels intact gebleven 
afdruk in donkergroen lak van het cachet van Camper, dat voor 
zooveel mij bekend, tot dusverre geen beschrijving vond. Zijn 
wapen stelt voor een anker, meer niet, met de noodige omlijsting 
van krullen en als helmteeken het zelfde anker op kleineren 
schaal. Het onderschrift, dat slechts ten deele bewaard bleef en 
aangevuld kon worden met behulp van een lakstempel op een 
brief van 30 Maart 1787 in het archief van Kingma-State, luidt: 
AVT BENE AVT NON, dus: of goed of niet. Blijkbaar een 
variant van het trotsche: „aut Caesar aut nihil". 



Geschenk Statenbijbel 

Onder de aanwinsten voor de Genootschaps-bibliotheek zal 
men als geschenk van Mevr. de Weduwe Goinga—Koopmans 
te Mantgum aantreffen eenen Statenbijbel van 1637. Van dit 
geschenk moge hier de bizondere waarde in 't licht worden ge
steld. 

Het Friesch Genootschap bezat reeds enkele uitgaven van 
den bijbel of gedeelten daarvan. Onder die zijn merkwaardig twee 
exemplaren — het eene vroeger eigendom van den bekenden 
Utrechtschen hoogleeraar Jod. Heringa — van eene uitgave 
van 1582, gedrukt te Harlingen bij Peter van Putte; een Nieuw 
Testament in 1563 gedrukt bij Lenaert der Kinderen; een N. T. 
gedrukt te Deventer in 1722 — naar eene uitgave van Nic. 
Briestkens 1560 — met liederenbundel „De geestelijke Goud-
schaale", welke uitgave bij Doopsgezinden geliefd scheen te zijn; 
— al deze merkwaardig als bijbeluitgaven uit den eersten tijd 
der Hervorming met Nederlandschen tekst, echter niet overgezet 
uit de oorspronkelijke talen. Voorts een Italiaansche bijbel van 
1562 en, in de Bisschop-kamer een fraaie Duitsche bijbel met 
platen, in Luthersche vertaling, gedrukt in 1682 te Neurenberg. 
Eindelijk, eveneens uit de Bisschop-verzameling een „Staten"-
bijbel, gedrukt „T'Amstelredam bij Jacob Pietersz. Wachter 
op den Dam 1643, met consent van de H.H. Burgemeesters ende 
Regierders deser Stede." Van bizondere beteekenis deze „Staten"-
bijbel, omdat hij eigenlijk een ongeoorloofde overdruk is van den 
oorspronkelijken Statenbijbel, — tot den druk waartoe de Staten-
Generaal van 1637 af voor 15 jaren uitsluitend het recht hadden 
verleend aan de weduwe en Erfgenamen van wijlen Hillebrant 
J. van Wouw, hunne „Ordinaris Druckers" —, zoodat deze bijbel 
een bewijs in folio is zoowel van de vermetelheid van Amster-
damsche drukkers tegenover de Staten-Generaal als van het 
machtsbesef der Amsterdamsche overheid, die de ongehoorzaam
heid dier drukkers dekte met haar „consent". 

Maar een echte Statenbijbel, d. i. een zoodanige, als krachtens 
besluit van de Synode van Dordrecht in 1618 en op last — wat 
den eersten druk betreft ook op kosten — van de Staten-Generaal 
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uit de oorspronkelijke talen in het Nederlandsen was overgezet, 
bevond zich in de bibliotheek van het Genootschap, behalve dan 
in den vorm van een kerkboek of eene verminkte uitgave, niet. 
Toch is het deze bijbel geweest, die gedurende bijna drie eeuwen 
door heel ons Protestantsch volk uitsluitend in gebruik is geweest, 
zijnen stempel heeft gedrukt niet slechts op den godsdienst, ook 
op de kunst en de taal der Nederlanders, en die, behalve het 
stichtelijke boek bij uitnemendheid, is genoemd een monument 
der Nederlandsche taal. Te opmerkelijker was in eene boekerij, 
die zooveel, wat op Friesland betrekking heeft, bevat, deze 
leemte, omdat het juist Friesche godgeleerden zijn geweest, t.w. 
Johannes Bogerman, pred. te Leeuwarden, later hoogleeraar te 
Franeker, en Fetse Hommes (Festus Hommius), pred. te Leiden, 
beide geboren en getogen in Friesland, die — zoowel voor de 
geschiedenis der Nederlandsche als die der Friesche taal is dit, 
zij het dan in omgekeerden zin, merkwaardig — het leeuwen
aandeel hebben gehad in het tot stand komen van dien Neder-
landschen bijbel. 

Door genoemde schenking is dit ledig nu aangevuld, of, zoo 
men wil, deze steen des aanstoots weggeruimd. Dat op te ver
rassender wijze, daar van dien Statenbijbel de geschonkene een 
zeer bizondere uitgave is. Eerst hierom, omdat het een exemplaar 
is van den vrij zeldzamen eersten druk van 1637. Jammer ge
noeg kan dit, door de aanwezigheid der handteekening van Ba-
rent Langenes, den door de Staten-Generaal gemachtigde om 
de echte exemplaren te waarmerken, niet bevestigd worden, 
omdat de keerzijde van het titelblad in het overigens gave en 
zorgvuldig bewaarde boek geschonden en met wit papier over
dekt is. Maar het blijkt onweersprekelijk uit de namen van den 
drukker op het titelblad en uit de tekst zelve, die o.a. bevat de 
later verbeterde drukfouten — van welke wel de merkwaardigste 
is de weglating der woorden: „de landpalen" in Joz. 132, welke 
woorden pas in 1686 na een plechtig besluit der provinciale 
synoden, zijn ingelascht. Dan een bizonder exemplaar, omdat 
het eene eigenaardige geschiedenis heeft gehad. Op het koperen 
beslag toch van den stevigen leeren band lezen wij: „B o e c k 
b e s t e l t d e u r o r d r e v a n de H e e r e S i u c k v a n 
B u r m a n i a , G r i e t m a n e n d e D i j c k g r a e f o v e r 
W y m b r i t s e r a d e e l a e n h e t d o r p G o i n g e An-
n o 1640". Het boek is dus eerst eigendom geweest van het dorp 
Goenga. Om gebruikt te worden bij welke gelegenheden? Zeker 
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niet voor den eeredienst in de kerk van Goenga. Immers dan zou 
het daar eene vaste plaats hebben gekregen op den kansel. 
Wanneer dan wel? Het antwoord ligt in het duister evenals dat 
op de vraag, hoe het boek in het bezit is gekomen van de familie 
Goinga. De schenkster wist te vertellen, dat haar echtgenoot 
Lolle Thys Goinga, in leven hoofd der o.l. school te Oosterwierum, 
het had geërfd van zijn vader Thijs Sikkes Goinga, wiens naam 
als eigenaar met potlood op een wit blad in het boek staat ver
meld. Welke schakels er zijn geweest tusschen laatstgenoemde en 
het dorp Goinge, en van welken aard — koop of schenking — de 
overgang van het dorp naar de gelijknamige familie was, van 
het een noch van het ander bestaat echter heugenis. 

Dank zij de zeer gewaardeerde schenking heeft het boek zijn 
blijvende plaats gekregen in de bibliotheek van het Friesch Ge
nootschap. Het moge er niet slechts bezichtigd worden als eene 
merkwaardigheid, ook — al zal eene andere boekerij daarvoor 
eerder gezocht worden — geraadpleegd om eene oorspronkelijke 
lezing der Statenoverzetting. 

S. C. 
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