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ötil en eenzaam, afgescheiden van de woelingen des
levens, aan eenen smallen, in den winter bijna geheel
onbruikbaren landweg, ligt liet weinig aanzienlijke dorp
Wieuwerd, omringd van eene groote uitgestrekte vlakte
van welige weilanden, waarop honderden van runderen
tieren en groeijen, en daardoor de noeste vlijt beloonen
van den landman. Het vloeibare goud, hetwelk hij dage-
lijks te huis haalt, stelt hem in staat, welvaart en volks-
welzijn te bevorderen op den bodem, die hem heilig is en
dien hij bemint. Wanneer men in eenen rustigen zomer-
avond, terwijl de zón liet andere wereld-halfrond verlicht,
en de kimmen gloeijend kleurt, daar is neergezeten, kan
men naauwelijks geloof hechten aan de geschiedenis, welke
ons Wieuwerd schetst als eene plaats, vroeger gelegen
nabij de Middelzee, en bewoond door eenvoudige visschers,
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die van hunne vangst leefden. Maar volgt men de ge-
schiedenis getrouw, dan wordt het ons weldra duidelijk,
hoe het mogelijk- was, dat het water in land werd her-
schapen , en op welke wijze de bodem, vruchtbaar uit
zich zelven, nog tot meerderen groei werd geschikt ge-
maakt. En vraagt men aan de geschiedenis , welke men
met regt mag noemen eene zeer ernstige leermeesteres,
die, eerbiedig aangesproken, van hare gewijde lippen altijd
een heilzaam antwoord laat verwachten, wat er van dit
eenvoudige visschersdorp werd, dan meldt zij ons, dat
Wieuwerd langzamerhand groot is geworden, en zelfs
vermaard is geweest, door vier adelijke staten, en wel
bijzonder is bekend geworden door het tijdelijk verblijf der
volgelingen van Jean De Labadie, waaronder zich vele
personen bevinden, die eene geschiedkundige vermaard-
heid bezitten. Slechts korten tijd duurde* Wieuwerds roem
en grootheid. De adelijke sloten of staten werden ver-
overd , geslecht, of begonnen te vervallen, en werden
later gesloopt, terwijl de Labadisten èn door den dood èn
door mindere eensgezindheid gescheiden werden. Wieu-
werds bron van welvaart hield op te bestaan; welligt
zoude de naam van Wieuwerd geheel zijn prijs gegeven
aan de vergetelheid, indien er niet werd aangetroffen de
grafkelder, waarin de lijken tot natuurlijke mummiën
worden gevormd. Op de eeuwige wet der ontbinding,
waaraan alles wat leeft is onderworpen, schijnt hier
eene belangrijke uitzondering te bestaan. De uitwendige
vorm der lijken gaat in dezen kelder niet verloren; de
vaste deelen worden niet vloeibaar of gazvormig, maar het
lijk wordt uitgedroogd, en kan jaren lang in dien toestand
verblijven. Met regt wordt deze grafkelder geteld onder
de vele, welligt te weinig algemeen bekende bijzonder-
heden , welke men in Friesland aantreft. Hij, die ook
elders in Europa eene dergelijke uitzondering op de eeu-
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wige wet der ontbinding wil opsporen, moet te vergeefs
vele plaatsen bezoeken, en slechts hier en daar vindt hij,
dat enkele lijken gedurende eenigen tijd wel bewaard zijn
geworden.

De plaatsen als zoodanig het meest bekend, zijn: 1°. de
grafkelder op den Kreutzberg nabij Bonn (in 1848 door
mij bezocht); 2°.. de looden kamer in de domkerk te Bre-
men; 3°. het hospitium op den St. Bernard, beschreven
door Dr. Le Noir, na een bezoek op den 31. Augustus
1837; 4°. de grafkelder te Toulouse, beschreven door
Puvmarin fils en Vicq d'Azyx, alsmede in de Nicolaï-kerk
en bij het klooster der Karmeliten; 5°. de St. Michaelis-
kerk te Bordeaux, waarin de lijken in het jaar 1793 zijn
nedergelegd in den toestand, waarin men deze nog aan-
treft. Een zeventigtal lijken staat daar in eenen kring
geschaard, en door koorden opgehouden, rustende op
eene 17 à 18 voet dikke laag van uitgedroogde deelen en
beenderen van lijken; en 6°. het Kapucijner klooster bij
Palermo (1).

Buitendien heeft men nog op vele andere plaatsen voor-
beelden van enkele welbewaarde lijken, zoo wel in ons
vaderland als elders, aangetroffen (2). Bij eene naauw-
keurige beschouwing ontdekt men echter spoedig, dat de
omstandigheden, waaronder de lijken geplaatst zijn, overal
verschillen, en dat Wieuwerd zich vooral onderscheidt
door lage ligging en vochtigen bodem, beide hoogst on-

(1) Zie over andere plaatsen, waar natuurlijke mummiën gevon-
den worden, Dr. Julius Magnus, Das Einbalsamiren der Jjeichen.
in alter und neuer Zeit, en Gannal, Des embaumements, p. 77.

(2) , , Au couvent des Capucins, pres de Palerme, dans les ca-
veaux à St. Michel, à Bordeaux dans la cimetière et 1'église de
St. Wicolas, la muse'e, le cloitre des Cartnes, les souterrains des
Jacobins et des Cordeliers à Toulouse, e tc ."
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gunstig voor de uitdrooging, die evenwel in den kelder
te Wieuwerd zoo volkomen en spoedig plaats vindt.

Toen ik in het jaar 1846 Wieuwerd had bezocht, en,
even als later, zoo wel daar als elders, vruchteloos be-
proefd had, eenige naauwkeurige inlichtingen in te winnen
omtrent den tijd waarop, den persoon door wien, de
grafkelder te Wieuwerd is gesticht geworden, en wat de
ware oorzaak is van dit verschijnsel, werd het mijn ernstig
voornemen, deze vragen, voor zoo verre mij mogelijk,
op te lossen.

Ik wil dan trachten U in korte trekken Wieuwerd te
schetsen, en den grafkelder, gelegen onder de kerk, en
tevens de uitkomst mededeelen van mijne herhaalde waar-
nemingen en proeven.

Niet geheel overbodig reken ik het, een enkel woord
vooraf te laten gaan over de wijze van begraven in vroe-
geren en lateren tijd, waardoor ons tevens de oorsprong
der grafkelders, en de omstandigheden, waaronder men
deze in het algemeen aantreft, verklaard worden. De
bronnen hiertoe werden mij geleverd door de geschriften
van Ovidius, Tacitus, J. Le Francq Van Berkhey, De
tegenwoordige staat van Friesland en J . Van Der Giesen (3).

Eene heilige, den mensch aangeborene, neiging schijnt
het te wezen, zijne zorgen uit te strekken over de hem
dierbare afgestorvenen. Immers van de oudste tijden af
vinden wij opgeteekend, dat de afgestorvenen werden ne-
dergelegd in kisten, en begraven in de aarde, welk graf
of welke grafkuil werd gedekt met zoden of met eenen

(3) Alle de werken van Publius Ovidius Nato, vertaald door
Mr. Valentijn, 1700. Alle de werken van C. C. Tacitus, vertaald
door P. C. Hooft, 1648. J. Le Francq Van Berkhey, Natuurlijke
historie van Holland, 1776, deel I I I . J. V. D. Ghiessen, Disou-
tatio juridice inauguralis de jure sepulturae, 1706, Lugd. Bat.
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zwaren steen (4). In zwachtels gewikkeld, werd het lijk
in de stille rustplaats nedergelegd ter ontbinding, en eene
handvol stofs en eenige broze beenderen, zie daar bet
overschot van den afgestorvene, bij het verscheiden door
velen dikwerf met heete tranen betreurd. Niet vreemd is
het dan, dat men spoedig er op bedacht was, het dier-
baar stoffelijk hulsel, althans voor korteren of langeren
tijd, te beveiligen tegen de ontbinding. De Heilige schrift
vermeldt ons (Genesis L , vs. 2 en 3) reeds, dat Joseph
last gaf, liet lijk van zijnen vader te balsemen, dat is,
met specerijen en andere stoffen op te vullen, welke de
ontbinding zouden kunnen tegengaan. De Joden, steeds
getrouw aan hunne voorvaderlijke zeden en gewoonten,
zijn voortgegaan met hunne afgestorvenen plegtig ter aarde
te bestellen. Ook de oude Grieken en Romeinen waren
gewoon hunne dooden te begraven, in de overtuiging, dat
het van het grootste belang was, daarvoor te zorgen,
dewijl, volgens hunne meening, de afgestorvenen in den
ongelukkigsten toestand verkeerden, zoo lang zij niet be-
graven waren; daarna kwamen zij eerst tot de stille rust-
plaats der dooden. Even als de Joden, hadden zij de
goede gewoonte, de lijken te begraven buiten de stad,
ten einde de lucht niet te verontreinigen, en geene aan-
leiding te geven tot het ontstaan van ziekten, het zij van
enkele of van vele personen te gelijk.

Reeds zeer vroeg, lezen wij bij Ovidius, werden an-
dere gebruiken ingevoerd, en bijzonder bij de Grieken,
omtrent den tijd der Thebaansche en Trojaansche oorlo-
gen , het verbranden namelijk van de ligchamen der af-
gestorvenen. „De Romeinen syn deese gevolgd, te weeten

(4) Zie Genesis X X V , vs. 10. V . Berkhey, deel I I I , blz. 1789.

Lundius, Heiligdommen, godsdiensten en gewoonten der oude Jou-
den, 1726, deel I, blz. 776 en 777.
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van Eome's opbouw (hoewel Plinius, b. VII , h. 54, dit
tegenspreekt) bykans tot aan de regeeringe van Theodo-
sius den jongeren. Ook andere volkeren, als de Gallen,
Duitschers en andere noordelyke (5), hebben in den ouden
tyd deese verbrandinge in het gebruik gehad. Greensins
die van Egipten, noch die van Persien, het vuur als eene
godheid vereerende, gelyk ook niet van de alderoudste
tijden. Opdat evenwel niet alles door het verbranden sou
verlooren gaan, maar iets ter gedachtenis mogt bewaard
blijven, versamelden de naastbestaande de vermorselde
beenderen, en slooten dezelve in bussen of potten. Deese
waaren van aardwerk, van marmer, van silver, en einde-
lyk van goud. Dergelyke potten vind men noch heeden
in Poolen, in Drenthe en andere plaatsen van Neder-
duitschland. Soo syn in het jaar 1685 eenige ontallyke
buiten Borger, een dorp in Drenthe, onder eene der wyd
vermaarde steenhoopen (Huinebedden gesegt (6)) gevon-
den, nevens doodsbeenderen."

Deze zelfde gewoonte (het verbranden der lijken) volg-
den de oude Batavieren. Ook zij verzamelden de asch en
beenderen der lijken, nadat liet lijk door het vuur was
verteerd, in eene aarden lijkbus, en plaatsten dit over-
schot in de aarde (7). Ook de oude Friezen hadden bij
het begraven hunner dooden geenen prachtigen toestel,

(5) Zie Tacitus, Boehsken pan de geleegenheit, zeeden en volken
van Germanie, blz. 672.

(6) Huinebed, volgens Van Lier, afkomstig van Huine, Hun of
Hunne, eigentlijk het oude woord heene, welk woord in Drenlhe
nog soms wordt gebruikt, in de beteekenia van een lijk, van waar
ze de wade of het kleed, dat men eenen doode aantreft, ook meer-
malen een heenekleed, zoo veel als een lijkkleed, noemen. Dit zoo
zijnde (blz. 1799), is Huine», Hune- of Hunnehed het zelfde als
lijkbed of begraafplaats.

(7) Van Berkhey, blz. 1797
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en waren gewoon hunne lijken te verbranden tot asch, op
eenen stapel van hout. Gewoonlijk bezigde men hiertoe
slecht of gemeen hout, zonder onderscheid, wanneer de
afgestorvenen in hun leven tot den minderen stand be-
hoord hadden. De personen van hoogeren rang, of van
bijzonder aanzien of achting, werden verbrand door een
meer edel soort van hout (8). Het vermeerderen van den
houtstapel, door het inwerpen van kleedingstukken der
overledenen, of welriekende specerijen, zoo als de Ro-
meinen en Grieken deden, had bij hen geen plaats. Men
was alleen gewoon, de wapenen van den overledene in
het lijkvuur te werpen, en somtijds ook het paard, waar-
van hij zich in zijn leven bediend had. „ Van kostbare
en prachtige grafschriften en gedenkteekenen maakten zij
nooit gebruik, oordeelende , dat die ter beswaaringe der
dooden dienden. De assche verzamelden zij zorgvuldig in
eene steenen kruik of pot, begroeven dezelve, en stapel-
den er groene zoden A'an aarde op, om dus het graf in
geheugenis te houden."

Uit het zoo even vermelde blijkt duidelijk, dat de
Romeinen, vroeger gewoon hunne dooden te begraven In
hun eigen huis, en later buiten de stad, en zoo ook de
volken, die van hen afstamden, daarna de gewoonte had-
den , hunne afgestorvenen te verbranden, hoewel het echter
aan elk burger vrij stond te kiezen, of hij na zijnen dood
wenschte verbrand of eenvoudig begraven te worden (9).
In beide gevallen moest zulks geschieden buiten de stad,
volgens de wet der twaalf tafelen (V. D. Ghiessen, p. 18:
„ Hominem mortuum in urbe ne sepillito neve urito."
Cicero, lib. I I , p. 487). Later werd hierop eene uitzon-

(8) Yolgens idem, blz. 1792, waarschijnlijk geneverhout.
(9) J. P. Franc, Geneeskundige staatsregeling, door Hs A. Bake,

1793, deel IV, blz. 646.
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dering gemaakt, en was het geoorloofd, de asch van
beroemde mannen te begraven binnen de stad Rome, zoo
als het eerst heeft plaats gevonden met het lijk van den
keizer Trajanus (10). Adrianus en Antonius herhaalden
dit verbod, en zoo bleef twaalf eeuwen lang de gewoonte
bestaan, om buiten de steden te begraven, tot dat Con-
stantinus het lijk van zijnen vader, Constantijn den groo-
ten, in de kerk liet begraven (V. D. Ghiessen, p. 18).
Tot op de invoering van het Christendom, door Karel den
Gxooten, omstreeks 800 jaren na Christus geboorte, bleef
in ons vaderland de gewoonte van het verbranden der
lijken in zwang. Maar de Christelijke godsdienst, liet eerst
gepredikt onder en door Joden, steeds zoo getrouw aan
cle oude zeden en gewoonten hunner voorvaderen, mogt
derhalve de verbranding der lijken niet billijken, en wraakte
îiaar daarom als eene heïdensche en ongodsdienstige zaak.

De afstammelingen der Batavieren echter, niet minder
gehecht aan hunne voorouderlijke zeden, weken niet, dan
op hooger bevel van Karel den Grooten, daarvan af. Zijne
gestrenge wet luidde daarom: „ Siquis corpus defuncti
homini secundum ritum paganorum flamma consumi fece-
rit, et ossa ejus ad cinerem redegerit, capite puniatur;"
dat is, wanneer iemand het lijk van een overleden mensch,
naar de wijze der heidenen, door vlammen zal hebben
doen verteren, en de beenderen tot asch verbranden, die
zal met den dood gestraft worden (11).

[Niettegenstaande deze gestrenge wet, kostte het echter
nog veel moeite, om de eerste Christenen later algemeen
te gewennen aan het begraven der lijken in den grond.
Door herhaalde wettelijke verordeningen gedrongen, gaven

(10) Unzer, Arts of geneesheer, deel I I , st. 2, blz. 200.
(11) Heinneccius, Corpus juris Germanicae, in capite de parti-

bus Saxoniae, art. 7.
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zij eindelijk toe. De personen van minderen rang werden
gelegd in kisten van hout, gemaakt door het uithollen
van eenen boomstam, die gedekt werd door de dwars af-
gezaagde schors van den stam. Deze kist werd neder-
gezet in eene groeve, en bedekt met graszoden, en dit
graf noemde men, in navolging der ouden, tumulus. De
voorname, aanzienlijke en beroemde personen werden,
volgens aartsvaderlijk gebruik, vooraf gebalsemd, en daar-
na begraven in kisten, gemaakt van steen (meestal Bent-
heimer steen), van metaal, of eene edele soort van hout,
meestal gedekt met een plat deksel.

Zoodanige dood- of lijkkisten liepen van het hoofd- naar
het voeteneinde smal toe, en waren zoo breed, dat het
lijk daarin juist pastte, hetgeen duidelijk blijkt uit eene
menigte zoodanige kisten, welke men gevonden heeft in
ons vaderland, te Heilo en elders in JSToord-Holland, als-
mede te Noordwijk en te Wassenaar. Een zware steen
dekte dit graf, even zoo als men bij de oudere volken
gewoon was het graf te sluiten, waarin de lijkbus was
nedergelegd van een aanzienlijk persoon (12), en waarop
dan later de naam en de bijzondere daden werden vermeld
van hem, die daaronder begraven lag. Verlangde men
nog meerdere pracht, dan werd de kist geborgen in eenen
afzonderlijken gewelfden kelder, zoo als wij bij de Ro-
meinen en elders vermeld vinden. Hier en daar verrezen
buitendien nog prachtige graftombes, gemaakt uit marmer,
versierd met beelden, opschriften enz., om eene dankbare
herinnering te wekken, of dikwerf alleen, om te schitteren
boven anderen, zoo mogelijk, zelfs nog na den dood,
wanneer alle onderscheid ophoudt te bestaan, en het lijk
van den vorst gelijk is en worden zal aan dat van den
geringsten zijner onderdanen.

(12) Ovidius, torn. I, p. 73, torn, II, p. 48.
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Reeds zeer vroeg, en waarschijnlijk (volgens Van Berk-
hey, blz. 1814) te gelijker tijd met de door Karel den
Grooten voorgeschrevene wijze van begraven, is dan het
gebruik der doodkisten regelmatig ingevoerd, hetgeen
men met des te meer grond kan aannemen, dewijl ook
de eerste Christenen, reeds lang vóór Karel den Groote,
in het jaar 310, sommige dooden hebben begraven in
steenen kisten, waarvan de kist van den bisschop Mar-
cellus, van marmer gemaakt, tot voorbeeld kan strek-
ken (13). Deze kist was gedekt met een plat deksel,
gelijk de meeste kisten der vroegere oudheid en van den
tegenwoordigen tijd in ons vaderland (14). Dit laatste
blijkt althans uit de woorden van Huygens, als hij zegt:

„ Mag m' hem do moeit' niet wel bedanken,

Van uit de wieg tot dat men sterft,

Voor al den buit, die m' endlik erft:

Een stukje lijnwaads en zes planken."

„ Zes planken," dit kan tevens ten bewijze strekken,
dat de kisten later niet, zoo als voorheen, gemaakt wer-
den door het uithollen van boomstammen, maar door
bijeenvoeging van planken. Behalve de uitbreiding der
kunsten, heeft tot de veranderde wijze van zamenstelling
der lijkkisten veel bijgedragen liet verminderen van de
bosschen in ons vaderland. „ Voor twee eeuwen vroeger
(dus in de 16de eeuw, zegt Van Berkhey, blz. 1842)
schijnen de kisten eenen anderen vorm gehad te hebben.
Het is althans uit vele oude schilderijen, printen en teke-
ningen van oude dagen, alsmede uit eene zware eiken-
houten kist, blijkbaar, dat ten minste eenige onzer voor-
zaaten liet deksel hunner doodkisten met twee schuins
tegen elkander opstaande planken, bij wijze van huisdak,

(13) Van Berkhey, blz. 1816.
(14) Idem, blz. 1819, 1844.
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maakten." Later schijnt men willekeurig te werk gegaan
te zijn in het maken van de doodkisten, daar dezelve op
de eene plaats, even als nog heden, werden gemaakt met
platte of verheven deksels, sommigen zwart gemaakt, an-
deren daarentegen zorgvuldig glad geschaafd of gewreven,
zoodat men uit den vorm der kist niet mag besluiten tot
den tijd, waarin zij is daargesteld. Dit alleen kan men
vaststellen, dat eene kist gemaakt van eene edeler soort
van hout, van dikke planken, en voorzien met liandvatsels
van ijzer of koper, mag doen besluiten, dat de afgestor-
vene, daarin nedergelegd, een voornaam of aanzienlijk
persoon is geweest. De afgestorvene werd dan, na be-
hoorlijke reiniging, door naastbestaanden of buren, gekleed
(gewaad) en nedergelegd in de kist, en later plegtig ter
aarde besteld. Het zoude mij te verre afleiden, om hier-
omtrent eenige bijzonderheden mede te deelen; een enkel
woord slechts over de plaats, waar de begrafenis ge-
schiedde.

Het heidensche bijgeloof, dat de geest des afgestorvene
nog waarde om liet graf, en dat de geest van afgestor-
vene heiligen of martelaren rust zoude verschaffen aan de
ziel van den afgestorvene, die naast of' nabij zoodanig
graf werd begraven, was oorzaak, dat de eerste Christe-
nen de goede gewoonte lieten varen, om hunne dooden
ter aarde te bestellen in het open veld, en niet in of
nabij den tempel, aan God gewijd. Hiertoe droeg nog
veel bij het voorbeeld van Constantijn den Grooten, die
bijgezet is in de kerk der Apostelen, door hem gebouwd,
opdat de keizers en bisschoppen zouden zijn nabij de over-
blijfselen der apostelen, in de overtuiging, dat dit voor-
deel zoude doen aan de ziel (15).

(15) De kerkelijke geschiedschrijver Suivantes zegt omtrent
Constantijn den Groote : , , Depositusque in ecclesia Apostolorum,



212 AANTEEKENINGEN OMTRENT DEN GRAFKELDER

Dit gebruik, door Constantijn als het ware ingevoerd,
werd later, in het jaar 536 na Christus geboorte, ver-
boden , door eene kerkelijke wet in het concilium Bracca-
rense, can. 36, p. 1977. Hoewel dit verbod, alsmede
eene vernieuwde wet, door Karel den Grooten uitgevaar-
digd , deze gewoonte beteugelde, nam zij later echter
weder toe, na den dood van Karel den Grooten, toen de
Frankische koningen onderworpen werden aan de raagt
der geestelijkheid, en deze het begraven in de kerk op
nieuw aanprezen, als bevorderlijk voor de rust van de
zielen der afgestorvenen (16). In het heiligdom, aan God
gewijd, begraven te worden, daar eene rustplaats te be-
zitten voor liet stoffelijk hulsel, was eene heilige begeerte
van zoo niet allen, dan toch van velen. Niet geheel on-
verschillig achtte men het nog daarbij , op welke plaats in
de kerk liet graf was gelegen. De eerste , of liever meest
uitgelezene, plaats in de kerk was die aan den voet van
het altaar, in de nabijheid van eenen heiligen martelaar,
of wel aan den voet van de avondmaalstafel. Van dit
laatste vindt men een voorbeeld in liet dorp Wyns, in
deze provincie, alwaar in de kerk begraven ligt: „ de
eersamo Anne Eelses Sinnema, In leeven huysman en
dorpsontvanger, overleden aldaar den 27. May 1761."
Voor zoodanige uitgelezene plaats werden dikwerf schatten
gouds betaald.

Eene beschrijving van de Synodes Castrensis, van het
jaar 1292, levert ons een niet minder afdoend bewijs van

quam ipso eo consilio aedificaverat ut imperatores et pontifices ab
apostolorum reüquis haud procul ab essont," waarbij Eusebius
voegt: ,, Pro certo sibi persuadens, horum. memoriam, non parum
utilitatis animae suae esse allaturum." Zie V. D, Ghiessen, p, 19.

(16) Zie Barth. Kerckerman, Operibus philosop/iiae, tom. I I ,
p. 498, en de Nederlandsche spectator, deel IV, brief n°. 101,
blz. 186.
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da hooge waarde, welke men hechtte aan de bijzondere
plaats in de kerk, ten einde aldaar begraven te worden.
Wij vinden daar opgeteekend: „ In ecclesiis vel earum
cancellis, non fiant sepulturae indistinctae, ad cujuslibet
voluntariam electionem, corporum defunctorum: villarum
dominis et patronis ecclesiarum, et illorum uxoribus,
rectoribus etiam et vicariis exceptis; per quos vel per quas
accrevit honor illis ecclesiis notabiliter et perpetuo duratu-
rus." Dat is: In de kerken, of achter derzelver koortra-
liën, dulde men geene ongeregelde, willekeurige verkiezing
van begraafplaatsen voor de afgestorvene ligchamen, uit-
gezonderd voor die van de heeren der dorpen en de
patronen of voorstanders der kerken, mitsgaders voor
hunne vrouwen, en zoo ook voor de rectoren en vica-
rissen , door welke de luister der kerken zeer kennelijk
en bestendig is toegenomen (17).

Uit het aangevoerde blijkt het, mijns inziens, duidelijk,
waarom de graftombes der aanzienlijken en van beroemde
personen aangetroffen worden in liet koor van de kerk,
dat zicli in het oosten bevindt, als zijnde dit de voor-
naamste plaats. In het oosten immers zal zijn, volgens
bet oordeel der Joden en de eerste Christenen, de ver-
schijning van Christus en de opstanding der dooden. Om
de zelfde reden vindt men de lijken met de voeten ge-
keerd naar het oosten, ten einde deze heerlijkheid te
kunnen aanschouwen. De burgers en geringeren van
stand werden begraven op het kerkhof, rondom de kerk.
Doch zoodanige heilige kerk werd spoedig, ook zelfs voor
de aanzienlijken, te klein, om aan aller wensch te vol-
doen. In plaats daarvan koos men dan eene andere kerk,
gewijd aan dezen of genen heiligen of priester. Het graf

(17) Unzer, Arts of geneesheer, deel l ï , st. 2, blz, 201. Van

Berkhey, blz. 1980.
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in de kerk werd daarna gedekt met eenen grooten blaau-
wen zerksteen, waarvan sommigen tweemaal zoo groot,
welke dubbelgraven genoemd worden. Ook deze dubbel-
graven vindt men meestal bij den predikstoel, of in het
koor, en vormen daar dikwerf eenen grafkelder, met
afzonderlijken ingang. In zoodanigen grafkelder werd de
kist dan nedergezet op zware ijzeren roeden, waarvan
men eene afbeelding kan vinden achter de lijkrede van
den zeer eerwaardigen heer Franciscus Dominicus Me-
ganck, in leven aartspriester van lîijnland enz. (18), en,
even als in de andere graven, met de voeten naar het
oosten gekeerd (19).

Langen tijd bleef de slechte gewoonte heersenen, om in
en rondom de kerken te begraven, niettegenstaande zoo
vele krachtige vertoogen van waarlijk zaakkundigen daar-
tegen oprezen, waarin zij het duidelijk aantoonden, dat de
J oden verstandiger handelden, met deze plaatsen niet te
verontreinigen door de uitwaseming van stinkende dampen,
zoo schadelijk voor de gezondheid (20), als in staat om
eene algemeene ziekte te doen ontstaan. Ondanks de vele
en, helaas! treurige bewijzen voor deze waarheid, bleef
men doof voor de roepstem ten goede. Het verstand
mogt de plaats niet innemen van eene zieke verbeelding.
Voor de rust der ziel moest men alles, zelfs persoonlijke
en algemeene gezondheid, veil hebben, en in die zins-
begoocheling leefde men voort, tot dat eindelijk een hel-

(18) Van Berkhey, blz. 1994.
(19) Andere volkeren leggen de dooden met de voeten naar het

westen, bij voorbeeld, de inwoners van Megara, Van Berkhey,
blz. 1823. Zie verder Magnus, Balsam.

(20) Een krachtig en zeer grondig vertoog dienaangaande vindt
men in de dissertatie van Van Der Uhiessen, De jure sepulturae. In
den Nederlandschen spectator, deel IV, blz. 186, 187, en in Unzer,
De arts of geneesheer, deel I I , st. 1, blz. 90, en st, 2, blz§ 199.
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dere lichtstraal liet brein verlichtte van personen, wier
doel en vaste wil het was, niet te rusten, voordat eene
goede zaak was tot stand gebragt. De waarheid stond
eindelijk in haar helder licht voor veler oogen, en de
verblinding week. Eindelijk, zeg ik, en, zoo ik geloof,
te regt: want slechts korten tijd is het nog geleden, dat
de regering het gelukkig besluit heeft genomen, de be-
graving binnen de kerken streng te verbieden, en bevolen,
begraafplaatsen op te rigten buiten de plaats der inwoning.
Eerst toen schijnt men overtuigd te zijn geworden van de
waarheid van hetgeen Virey zoo kort en kernachtig zegt
in zijne gulden lessen voor liet behoud van de gezond-
heid : „ La santé des peuples est donc aussi entre les
niains des législateurs et des rois (21)."

Zie daar, in zeer onvolledige trekken, de onderscheidene
wijzen van begraving, van de oudste tijden af, geschetst,
ten einde daaruit eenîgermate te kunnen verklaren, zoo
wel de oorsprong der onderscheidene soorten ván graven
en kisten, alsmede de wijze, waarop men gewoon was de
gestorvenen te behandelen bij de oostersche volken, bij
Grieken, Romeinen, en de eerste en latere bewoners van
ons vaderland.

Het eenvoudige graf, van graszoden opeen gestapeld,
hetwelk de lijkbus of het ligchaam dekte van den gerin-
geren van stand, werd langzamerhand door eene prachtige
graftombe van marmer, of door eenen uit zwaren steen
gemetselden grafkelder, vervangen, ten einde één lid of
alle leden te kunnen bevatten van deze of gene adelijke
familie.

Bij de beschrijving van den grafkelder te Wïeuwerd,
waartoe ik thans overga, zal het hierboven vermelde hier
en daar tot opheldering kunnen strekken omtrent som-

(21) Hygiène jMlosophique^ par J, J. Virey, tom. I , p. xv i l .
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mige bijzonderheden, welke wij bij dien kelder zullen
opmerken.

Wieuwerd (22) is, zoo als ik straks zeide, een klein
dorp in de grietenij, thans gemeente, Baarderadeel, twee
kleine uren van Sneek, ten noord-noord-oosten van die
stad gelegen. Dit weleer vrij uitgestrekt en groot dorp,
van 180 huizen, door deszelfs nabijheid aan de Middelzee,
vooral door visschers bewoond, bestaat thans uit een klein
getal meest onaanzienlijke woningen (23), waaronder eene,
niet verre van de kerk (24), zich onderscheidt van ande-
ren, door bijzondere grootte der steenen, waaruit liet is
gemetseld. Dit huis, in 1560 gebouwd, is het overblijfsel
van de vroegere priesterlijke woning. In dit dorp telde
men voorheen, in 1522, vier (25) onderscheidene staten,
waaronder de langst overgeblevene, Thetinga-state (26),

(22) Ook Wieuwert, Wiewert, Wywert, "Wynwert. Zie Hoog-
straten, Groot algemeen geographisch, genealogisch en oordeelkun-
dig woordenboek, blz. 131, en P. Yvon, Getrouw verhael van den
staet en de laetste woorden en dispositien, 1681, te Amsterdam.,
waar men vindt, blz. 30, Wieuwerd, en blz. 61 Wieuwert.

(23) Dit getal woningen is aanmerkelijk afgenomen door den
brand, gesticht door den Zwarten hoop, den 19. Mei 1514. Zie
Schotanus, blz. 567, waar wij lezen: ,, Zy trocken van Bolswerdt
te schepe en te lande, en bleven te "Wirdum, Beers, Boxum, Jel-
lum en daaromtrent. Alle dorpen yast, die ze aenquamen, hebben
se in kolen geset, als Hydaerd, Oosterendt, Burchwerdt, Wommels,
Lutkewierun, Bosum, Wieuwert, Britswerdt, Oosterlittens. In
welcke dorpen gantsch weynighe huysen staende bleven."

(24) In B.oomsche tijden ingewijd op naam van St. Nicolaas, en
stond ter begeving van den abt van Lidlum.

(25) Volgens Geographisch woordenboek, behelsende uytvoerige
heschrijvinge van de Friesche dorpen, buurten enz,, Leeuwarden
1749, blz. 128. Te vergeefs heb ik echter overal gezocht naar de
namen van deze andere staten.

(26) Ook Walta of Walta-slot of huis, , , op Palmsondach 1514
in brand gestoken door den eigenaar en hewooner Douwe Pieters
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het meest bekend is geworden door het verblijf dei' Laba-
disten, die zich in Mei van het jaar 1675, een jaar na

Walta, opdatter geen quaet af komen zoude." Zie Schotanus,
blz. 567, Het schijnt echter daarna hersteld te zijn : want wij le-
zen bij dien schrijver, blz. 612, ,, dat op den 22. Augustus 1522,
Heercke Feyckes, een Geldersch heerschap, met 20 knechten van
Sloten ende de Lemmer is ghekomen op Douwe Walta huys te
Wieuwerd, ende hegost het vast te maecken, om de passagie se
tusschen Leeuwerden, Franeker, Harlingen en Sneeck, te beletten.
Maer de stadthouder, om dit te verhinderen, tooch met knechten
ende burgers ende grof geschut uyt Leeuwerden, nam't met schie-
ten ende stormen in, ende sloeg alles doodt, uytgenomen een of
twee, die gevangen zyn." Zie over Thetinga-state H. VanBerkum,
J. De Labadie en de Labadisten, deel II, blz. 43, alwaar wij op-
geteekend vinden: ,, Waltha-huis of Thetinga-state is nu reeds
lang verdwenen. De tijd en de vernielende hand der menschen
hebben dit eerwaardig gedenkstuk, dat in 1675 nog stond in volle
heerlijkheid, vernietigd. De plaats, waar het eenmaal stond, zal
men er nog aanwijzen. Achter (liever ten noorden van, dunkt mij)
de boerenwoning, noord en oostelijk in de nabijheid van het dorp,
vindt ge nog eene hoogte, door eene gracht omgeven." Ook deze
plaats heb ik later onderzocht, en liet navolgende opgeteekend:
Een vrij breede dam, welhgt een overblijfsel van de poort, waar-
onder zich nog eene zeer sterke en groote boog, van kleine klin-
kerts gemetseld, doorloopt, en het water in de gracht vrij doet
rondstroomen, geleidt naar het thans hoog gelegen en vruchtbaar
weiland, waaronder men, regts van den ingang, nog onderscheidene
zoo in de lengte als dwars Ioopende dito steenen boogen vindt,
waarvan de meeste nog stevig en sterk zijn. Aan de linkerzijde van
den opgang bevinden zich drie hoogten, waarvan een vierkant van
vorm en van tamelijke uitgestrektheid. Deze, zoo wel als de beide
anderen, zijn niets dan opeen gestapeld puin, langzamerhand over-
dekt met aarde en begroeid met gras, zoodat zij in den zomer het
aanzien hebben van welig groenende heuveltjes. Het puin aldus op
te stapelen, schijnt gewoonte geweest te zijn in dien tijd. Tusschen
de dorpen Weidum en Beers, ten zuid-oosten van Walta-state (te
"Weidum), vindt men thans nog op een klein stuk lands, voor het
grootste gedeelte door eenen vrij breeden stroom omgeven, eenen

VI. 16
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den dood van Jean De Labadie (27), te Wieuwerd ge-
vestigd hebben. Deze secte telde vele beroemde mannen
en vrouwen, die als leden van een gezin te zamen -woon-
den op het slot Thetinga-state, waartoe de thans bekende
grafkelder toen behoorde, vroeger liet eigendom van de
zusters Van Aersen Van Sommelsdijk, en daarna, door de
gemeenschap van goederen, die te Hervord in de huiskerk
was ingevoerd, het tijdelijk eigendom der Labadisten.

De broederlijke band, die hen te zamen bond, werd
echter langzamerhand losgemaakt en verbroken, waartoe
bet vertrek van den beroemden Hendrik Van Deventer,
genees- en verloskundige te Wieuwerd, waarschijnlijk veel
heeft bijgedragen. Hij toch steunde de secte belangrijk,
door de opbrengst van zijne uitgebreide verlos- en heel-
kundige praktijk. De secte ging, na het opheffen van de
gemeenschap van goederen in 1688(28) langzamerhand,
en in 1725 geheel, uiteen, zoodat de laatste sprekende
broeder, Coenraad Bosman, in 1732 naar Leeuwarden
vertrok, en aldaar in het jaar 1744 stierf. Thetinga-state
verloor dus haren luister, en is na den dood van Hans
Willem baron Van Aylva, in 1733, door zijne erfgenamen
afgebroken (zie Van Berkum, J. De Labadie en de Laba-
disten, deel I I , blz. 43). Met dien val verloor Wieuwerd
tevens haar roem en grootheid, en zoude waarschijnlijk
thans, zoo als ik straks zeide, reeds aan de vergetel-

dergelijken in den zomer groenen heuvel, welke, volgens laïer on-
derzoek, is gebleken geheel te bestaan uit puin van eene of meer
vernietigde woningen.

(27) Jean De Labadie stierf den 13. van Sprokkelmaand 1674,
oud juist 64 jaar. Hij was geboren te Bourg, 13 Febr. 1610, Zie
Getrouw verhael van den staet en de laetsie woorden en dispositien
van P. Yvon.

(28) Zie V. Sjoerds, Kort pertoog enz., blz. 585, volgens den
Heer J. 3. Kiestra. Meer waarschijnlijk in het jaar 1692.
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heid zijn prijs gegeven, zoo deze grafkelder er niet
bestond, die jaarlijks nog eenige nieuwsgierigen tot zich
trekt.

Toen ik mij, in liet jaar 1846, te Wieuwerd bevond ,
bezocht ik dan ook dezen kelder, met J. Jelluma, school-
onderwijzer aldaar, die ruim 25 jaren met het opzigt over
dezen kelder is belast geweest, en van wien ik hoopte
eenige belangrijke niededeelingen in te winnen. De goede
man wist mij echter niets meer mede te deelen, dan dat
alles zich nog in den zelfden toestand bevond, als toen
hij voor 25 jaren daar kwam. Op mijne vraag, of er in
dit tijdsverloop ook eenige proeven genomen waren, om
zich te overtuigen, dat de kelder dat zelfde uitdroogende
vermogen nog bezat ? verhaalde hij, dat hij, 20 jaren ge-
leden, eenen gewonen huishaan (gallus communis) daarin
had opgehangen, waaraan zich reeds sporen van ontbin-
ding vertoonden. Deze haan was echter spoedig gedroogd,
en nog heden even goed bewaard, als eene kip, welke
hij 10 jaren geleden in den kelder had opgehangen. Deze
kip stond Jelluma mij, tot nader onderzoek, bereidvaardig
ten geschenke af. Zij is van gewone grootte, thans
geheel uitgedroogd en kaal, uitgezonderd de groote vede-
ren in de beide vleugels en den staart. De huid is, even
als het vleesch, geheel gedroogd, en overal met kleine
gaatjes doorboord. De borst- en buikholte zijn geheel
ledig, waardoor het geheele gewigt van de kip slechts
88.54 Ned. wigtjes bedraagt. De gewone zwaarte van eene
kip is gemiddeld een Ned. pond.

Jelluma gaf mij buitendien vier te zamen verbonden
ruggewervels, welke zoo sterk uitgedroogd zijn, dat hun
geheele gewigt slechts 23.696 Ned. wigtjes bedraagt,
terwijl vier dergelijke wervels van een los scelet, door mij
zelven voor 13 jaren gedroogd, 36.066 wigtjes wegen.
Er bestaat dus hier een belangrijk verschil van 12.370
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wigtjes, hetwelk de helft van het gewigt der in den kel-
der uitgedroogde wervels uitmaakt.

Slechts half voldaan over mijn bezoek, verliet ik Wieu-
werd, en hoopte van de Friesche geschiedkundigen eenige
verdere inlichtingen omtrent dezen kelder in te winnen;
maar de daartoe ingestelde pogingen leverden mij weinige
resultaten. Ik verkreeg alleen eenige inlichtingen omtrent
het dorp Wieuwerd, de secte der Labadisten, en omtrent
de vraag, of Anna Maria Van Schuurman werkelijk in
den kelder begraven en uitgedroogd ligt; en verder niets,
dan dat men de eerste vermelding daarvan vindt in de
Leeuwarder courant van den 13. Maart 1765, n°. 410 (29),
en later in de Letteroefeningen van 1804, blz. 690.

Van dat oogenblik af stelde ik er belang in, dezen
kelder nader te onderzoeken, ten einde, de vraag te kun-
nen oplossen, aan welke oorzaak men het droogend, of
liever bederfwerend vermogen van dezen kelder moet toe-
schrijven.

Ik stelde mij daartoe de navolgende vragen ter beant-
woording voor:

1". Bevat de lucht in den kelder eenige bederfwerende
inmengsels ?

(29) , , Onlangs heeft men in het dorp Wieuwerd een lijk op-
gegraven (?), waarvan men meend volkomen zeker te zijn, dat dit
het lijk is van de door haare geleerdheid beroemde Anna Maria
Schuurman, welke aldaar in den jare 1678 begraven is. Zeldzaam
is het, dat het in deszelfs geheele gedaante is gevonden, konnende
de leeden, gelijk als van een loevend mensch, verbogen worden, en
zijnde de kleederen gelijk aan klatergoud, welk aan zeker klein
gewas, bijna als mostertzaat, waarvan de kist vol was, toegeschre-
ven wordt. Verscheide geleerden, welke het bezigtigd hebben, ge-
tuigen eenparig, nooit iets dergelijks gezien te hebben. Van deeze
Anna Maria Schuurman, welke op den 5. November 1607 te Heu-
len gebooren is, uit eene oude en aanzienlijke familie, worden zeer
veele zeldzaamheeden bij verscheide schrijvers gevonden," enz.
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2°. Is hare temperatuur of vochtigheidstoestand belang-
rijk onderscheiden van de lucht buiten den kelder?

3°. Zijn de daarin uitgedroogde lijken van eene bijzon-
dere constitutie ?

Mijn eerste onderzoek bepaalde zich dan tot de lucht in
en buiten den kelder. Daar zoodanig onderzoek geheel
alleen moeijelijk, ja onuitvoerbaar is, vooral op eene plaats
als Wieuwerd, gelegen in het midden van welige wei-
landen , en aan in den winter, ja zelfs in het voor- en
najaar, weinig bruikbare, soms onbegaanbare wegen, en
tevens eene geoefende hand vereischte, verzocht ik den
heer E. Bloembergen, apotheker te Leeuwarden, mij daar-
in te willen ondersteunen, die zich daartoe bereid betoon-
de , waarvoor ik hem opentlijk mijnen dank betuig.

Den 17. Julij 1847 , 's namiddags 3^ uur , begaven wij
ons dan naar Wieuwerd, en, daar gekomen, spoedig naar
het kerkhof, dat, aan de noord-westzijde van het dorp
gelesen, statig omringd is door hoog en digt geboomte,
en, omgeven door eene vrij diepe gracht. Daar, op die
stille, eenzame plaats, waar bet stoffelijk overschot rust
van zoo velen, die vroeger en later te Wieuwerd en
elders hebben geleefd, en waarop voorzeker vele warme
tranen zijn geschreid, begonnen wij ons onderzoek, en
wel het allereerst omtrent de lucht.

Wij plaatsten aan de noordzijde van de kerk eene van
de twee door mij vooraf, gedurende twee maanden,
naauwkeurig waargenomene thermometers. Deze teekende,
des avonds 6 uur, 79° Falir. Vervolgens gingen wij over
tot het onderzoek van de lucht, met den hygrometer van
Daniel. Buiten de kerk teekende de thermometer op het
instrument 79° Fahr., en in de glazen buis in aether 78°.
Wij druppelden de aether op den bol, en verkregen eenen
aanslag van waterdamp bij 61° van den thermometer in
aether, terwijl de buitenste slechts 1° daalde. Hieruit
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blijkt, bij nadere berekening, dat er in elke kubieke palm
luclit ongeveer 13.198 milligramme waterdamp voorhanden
is. Daar deze proeven de vereischte naauwkeurigheid
missen, zal ik trachten, dezelve nader te herhalen met
den toestel van Brunner, ten einde, behalve de hoeveel-
heid waterdamp, in de lucht voorhanden, tevens die van
het koolzuur gaz te bepalen.

In het najaar van 1851 en het voorjaar van 1852 heb-
ben herhaalde proeven met zoodanigen toestel mij echter
geene juistere resultaten opgeleverd, hetgeen vooral ver-
oorzaakt is geworden door de slechte wegen, en de
onmogelijkheid, om instrumenten van vereischte naauw-
keurigheid daarheen te kunnen vervoeren. Uit het daar
waargenomene is het mij gebleken, dat een volume lucht
van 12345 grammen de zwaarte van de chloor-calciumbuis
deed stijgen met 0.0038 milligr., terwijl het kali-apparaat
geene verandering in gewigt scheen ondergaan te hebben.
Deze proeven vonden plaats bij eene temperatuur van 42
à 46° Fahr., bij zuid-westen wind, nadat de lucht lang
beneveld was geweest, zijnde de grond zeer nat en
week.

Na ons aldus toen, en herhaalde malen later, bekend
gemaakt te hebben met den toestand van de lucht, was
het natuurlijk niet minder noodzakelijk, de juiste hoogte
te kennen van het kerkhof en van den bodem des kelders,
boven de oppervlakte van het water. Yan een en ander
heb ik mij later overtuigd door herhaalde opmetingen,
waarvan sommigen met den heer W. Albarda, door mid-
del van het waterpas , op de gewone wijze. Als resultaat
van deze opmetingen is gebleken, dat de onderrand van
het zuidelijke luchtgat in den kelder 1.830 el hooger ge-
legen is, dan het water bij zomerpeil op den 19. Junij
1850. Deze gegevens bekend zijnde, weten wij tevens de
hoogte van de beide andere punten.
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Midden op dat aangename en ernstige, overal met gras
begroeide, kerkhof staat de kerk, die, middelmatig van
grootte, van gewone roode steen en kalk gemetseld is.
Zij heeft den vorm van de meeste kerken in Friesland
van de 12de eeuw. Kort aan den toren, in den zuider
muur, is de ingang tot de kerk, door eene stevige houten
deur gesloten. Deze geopend zijnde, komt men onder
den toren, waar zich op den grond drie groote zerk-
steenen bevinden. Op den eersten steen, bij de deur, is
geschreven: ,, Anno 1634, den 4. Junius, sterf Grertie
Baukes Adema, out 11 jaer, en leit hier begraven." Op
den tweeden steen, van af de deur, leest men: „ Anno
1579, den 22. January, stierf de eerzame Frans Pi eter-
Cz. Walta." En op den daarnaast liggenden: „ 1543,
den 21. Dec, stierf Douwo Galama." De derde steen
draagt liet navolgende grafschrift: „ Anno 1653, den
21. Mayus, is in den Heere gestorven den eersamen
Dirck Grerryts, meister timmerman tot Wieuwert geweest,
out in syn 51. jaer, ende leyt alhier begraven."

Eene tweede deur, regts, geopend zijnde, voert onder
het kleine, nette kerkorgel, hetwelk op houten pilaren
rust, door tot in de kerk zelve, die, hoewel niet groot,
inwendig zindelijk is en goed betimmerd. Eegts, aan den
zuider muur, staat de predikstoel, omgeven door een net
doophek. In de verlengde lijn van de oostelijke zijde van
dat doophek, scheidt een net houten hek, met twee deu-
ren, breed 2.4 el, het boven den grond verheven koor
van de kerkruimte af. De banken, predikstoel, het doop-
hek en orgel dragen geene kenmerken van pracht of van
bijzondere oudheid. Uit de onderscheidene jaartallen,
meest alle omtrent 1500, welke ik gevonden heb op de
grafsteenen, waarmede de vloer gedeeltelijk gedekt is,
komt het mij niet onwaarschijnlijk voor, dat de kerk vóór
het begin van de 16de eeuw is gesticht geworden. Onder
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de zoo even vermelde lijksteenen onderscheiden zich twee
door hunne bijzondere grootte en ingebeitelde wapens.
Beide liggen naast den ingang tot den kelder, en bij
naauwkeurig onderzoek is het mij gebleken, dat zij het
adelijke wapen dragen van de familie Walta (30), die

(30) In het Stamboek van den Frieseken vroegeren en lateren
adel, Viin Mr. M. De Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael Jr. ,
vinden wij, op blz. 4, het volgende opgeteekend:

,, Douïïe Van Walta, 23" October 1549 begraven te Wieuwerd,
was getrouwd met Hylck Ruurds Van Dekama, en had bij haar
vijf kinderen :

1. Sybren Van Walta.
2. Anna Van Walta,
3. Pier of Peter Van Walta.
4. Wiek Vau Walta, overleden 1543.
5. Aaltje Van Walta, overleden 1543, getrouwd met Gale Ottes

Van Galama, overleden te Noordwolde, 8 Maart 1543.
N«. 3. Pier of Peter Van Walta, begraven te Wieuwerd, 12

Sept. 1555, was getrouwd met Ydt Keympes Van Donia, en had
drie kinderen :

1. Tjerck Van Walta, ongehuwd overleden.
2. Ruurdt Van Walta.
3. Douwe Van Walta, getrouwd tnet Luts Jarichs Van Botnia.

Hij zelf is gestorven in ballingschap te Groningen, en zijne
vrouw te Emden, in 1582.

Uit dit laatste huwelijk waren twee kinderen :
1. Peter Van Walta, getrouwd met Frouck Lieuwesd. Van

Juckama, in het jaar 1602, en had in dit huwelijk twee
kinderen :

a. Luts Van Walta, getrouwd met François Van Aersen,
en overleden in 1622.

b. Douwe Van Walta, die jong en ongehuwd stierf.
2. Luts Van Walta, overleden 10 October 1619, en was ge-

trouwd met Tjesch Gosselicks Van Herama, overleden 7
Junij 1658.

Behalve deze Walta, of Van Waltha, vermeldt Schotanus nog
Tjerk Van Walta, grietman van Wonseradeel (blz. 412), eenmaal
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weleer Thetinga-state bewoonde. Op den eenen steen,
naast het doophek, staat als randschrift: „ Anno XVC

XLIX, den XXIII. dach Octobris, stierf de eerbare
heerschap Douwo Van Walta, en Anno 1560, " het
overige is door het doophek onleesbaar. Welligt is dit
het jaartal van het overlijden van zijne vrouw, Hylck
Ruurds Van Dekama. Deze Douwe Walta was de hoofd-
telg van de familie Van Walta van Wieuwerd, en uit dit
huwelijk werd geboren Pier Van Walta, die in het jaar
1555 stierf, gelijk uit het randschrift van den anderen
steen blijkt, waarop wij lezen: „ Anno 1555, 12 Sep-
tember, stierf de eerbare Pieter Van Walta." Het ove-
rige is uitgesleten. Misschien is ook dit de aanwijzing
van den tijd van net overlijden zijner vrouw, Ydt Keympes
Van Donia, door wiens broeder, anno 1660, den eersten
steen aan de kerk te Makkum is gelegd geworden. Tot
het jaar 1560, en waarschijnlijk later nog, heeft men
dus volgehouden, om zelfs de leden van de hoogadelijke
familie Van Walta in de kerk te begraven, en het komt
mij daarom waarschijnlijk voor, dat de grafkelder eerst
later is daargesteld, welligt in het jaar 1609, en wel door
Pier of Peter Van Walta, kleinzoon van den straks ge-
noemden Pier Van Walta. Dit vermoeden berust voor-
eerst op het jaartal 1609, hetwelk met groote cijfers
geplaatst is achter op den oostelijken muur van de kerk,
even boven het koor, waaronder de kelder zich bevindt;
en doordien Pier Van Walta, destijds de eerste persoon
van Wieuwerd, korten tijd na zijn huwelijk, den 11, April

woonachtig te Tjerkwerd, op het Walta-huis, later verwoest en
gesloopt. Hij leefde ten tijde van den zoo even genoemden Douwe
Piers Van Walta, en was toegedaan aan de partij der Vetkoopers.
Zie over Tjerk Van Walta Schotanus, l»lz. 387, 402, 411, 412,
416, 434, 436, 438, 525, 583 enz., als ook Van Sminia, Lijst van
grietmannen in ffonseradeel."
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1602, met Frouk Lieuwes Van Juckema, door den dood
van de eenige zuster zijner vrouw, Anna Van Juckema,
overleden op den 26. October 1606, in den ouderdom
van 20 jaren, in het bezit kwam van het geheele, belang-
rijke vermogen van de familie Juckema. Zijne hooge
betrekking en bijzondere rijkdom, zoo niet de bijzondere
achting voor de overledene zuster, hebben hem waar-
schijnlijk bewogen, om eenen grafkelder voor zijne familie
te stichten. Welligt is dan deze overledene zuster, of
zijne vrouw, het eerst daarin geplaatst geworden. Op
eene van de oudste kisten in den kelder vindt men nog
de letter I , welligt als initiale van Juckema. Waarschijn-
lijk is dus het in 1765 gevonden vrouwenlijk, hetwelk
men, ter voorkoming van wanorde, wederom ter aarde
deed bestellen, eene bloedverwant geweest van de familie
van Pier Van Walta, wiens plaats en dagteekening van
overlijden ik even min heb kunnen opsporen, als die van
zijne vrouw.

Na deze uitweiding zal ik mijn verslag omtrent den
kelder zelven voortzetten.

Deze bevindt zich, gelijk ik zoo even zeide, in het
oostelijke gedeelte van de kerk, en vormt een boven den
grond verheven koor, dat door een hekje van de kerk-
ruimte afgescheiden is, en een vierde gedeelte van de
ruimte inneemt. Dit koor is met geele en roode tigchel-
steenen gevloerd. Voor dit koor is de ingang tot den
kelder, welke door een groot vierkant luik van eikenhout,
In den vloer van de kerk, gedekt is. Dit luik, hetwelk
geene kenteekenen draagt van hoogen ouderdom, geopend
zijnde, ziet men den ingang, die, even als de kelder
zelf, van gewonen rooden steen met kalk gemetseld is.
Deze vierkante ingang heeft eene breedte van 1.105 Ned.
el, a, eene lengte van 2.23 JSTed. el, b, en eene diepte
van 1.67 Ned. el, c. Een daarin geplaatste houten trap
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van 8 treden leidt naar den boogvormigen gemetselden
ingang tot den kelder. Deze ingang heeft eene hoogte van
1.695 Ned. el, d, en eene breedte van 1.09 Ned. el, e.
Door dezen ingang komt men terstond in den gewelfden,
zelfs bij het daglicht vrij duisteren kelder, waar de lucht
koel is en zuiver, en geen de minste onaangename reuk
wordt waargenomen. Afgescheiden van de woelingen der
wereld bevindt de grafbezoeker zich daar, en een plegtige
ernst vervult het gemoed, wanneer men daar elf lijkkisten
ontwaart, elf, die geene kenteekenen dragen, dat zij
onderworpen ziin aan de wetten van ontbinding, maar die
allen, nog hecht en sterk, de eeuwen schijnen te kunnen
trotseren. Gij wildet de plaats bezoeken, waar op de
eeuwige wet der ontbinding eene uitzondering schijnt te
bestaan. Laat uw oog weiden in dezen stillen en een-
voudigen grafkelder, met wiens juisten toestand gij nader
tracht bekend te worden. Volgt mij daartoe bij mijne
opmetingen, en beschouwt de getrouwe afteekening, daar-
van bereidwillig vervaardigd door den heer W. Albarda,
substituut-griffier bij de arrondissements-regtbank te Leeu-
warden.

De oostzijde, op den bodem, heeft eene lengte van
5.328 Ned. el, ƒ , en op de hoogte, waar het gewelf be-
gint , van 5.34 Ned. el, g. De westzijde, op de hoogte
van het gewelf, 5.415 Ned. el, h, dus iets langer, dan op
de oostzijde, welke op den bodem gemeten is 5.81 Ned.
el, i. De hoogte van den kelder, van af den bodem tot
het hoogste punt van het gewelf, bedraagt 2.48 Ned.
el,j. De breedte verschilt, even als de lengte; aan de
noordzijde 3.015 Ned. el, k, aan de zuidzijde 3.065 Ned.
el, l. De muur heeft eene dikte van 1.834 Ned. el. Er
bevinden zich in den kelder drie openingen, eene vier-
kante in het gewelf, in den noord-oostelijken hoek, welke
op het koor uitkomt, en daar door een insgelijks vierkant
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houten deksel is gedekt. Deze opening bevindt zich op
2 Ned. el hoogte van den bodem, en heeft aan de west-
zijde eene breedte van 3J palm, aan de noordzijde van
6 palm, en eene hoogte van 6£ palm.

De beide andere openingen (luchtgaten genoemd, door-
dien zij in den buitenmuur uitkomen) zijn trechtervormig,
en liggen schuins tegen over elkander, nagenoeg in de
lengte-as van den kelder. Door deze rigting ontstaat er
een verschil van lengte in de beide zijden van de lucht-
gaten. De westzijde van het noordelijke luchtgat heeft
eene lengte van 2.16 Ned. el , m, van de oostzijde 1.87
Ned. el , n. De vierkante opening aan den buitenmuur is
0.31 Ned. el, o, breed, en 0.43 el, p, hoog, en is , even
als het zuidelijke luchtgat, met vijf houten traliën geslo-
ten. Buitendien bevindt er zich in de westelijke zijde van
het noordelijke gat een groote ijzeren, reeds ver vergane
ring, wiens doel en oorsprong mij onbekend is gebleven.
Deze luchtgaten hebben eenen bijzonderen vorm, van
voren, dat is , buitenmuurs, vierkant, en loopen naar
binnen langzamerhand wijder uit. De inwendige opening
in den kelder is lang vierkant, van boven rond. Het
noordelijke luchtgat heeft eene hoogte van 1.07 Ned. el ,
q, bij eene breedte van 0.71 el, r. Deze opening wordt
naar den buitenmuur toe langzamerhand naauwer, en wel
zoodanig, dat zij, bij eene diepte van 1.67 Ned. el , naar
de buitenopening eenen vierkanten vorm verkrijgt. Op
het einde van den boog meet men eene hoogte van 0.69
el , s, en eene breedte van 0.55 Ned. el. Het zuidelijke
luchtgat heeft den zelfden vorm, en is in den kelder hoog
1.08 el, t, breed 0.835 Ned. el , u. De gewelfde opening
wordt ook daar, bij eene diepte van 1.7 el binnengaats,
insgelijks vierkant, en heeft daar eene hoogte van 0.72
Ned. el, v, en eene breedte van 0.52 el, v. De westelijke
zijde van dit gat heeft de lengte van 2.14 Ned, el , w;
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die van de oostelijke zijde 1.86 Ned. el, x. Ook dit
luchtgat wordt gesloten door 5 houten traliën, terwijl men
buiten aan den muur nog sporen ontdekt van het vroeger
bestaan van kleine deuren, waardoor deze gaten konden
gesloten worden. Op den vlakken, schuins naar beneden
loopenden, bodem van beide luchtgaten, ligt eene vrij
groote hoeveelheid stukken kalk, steen en uitgedroogde
boombladeren en planten. De overige opmetingen zijn,
even als deze, uitgedrukt op den bijgevoegden platten
grond van den kelder.

De geheele kelder is, even als de openingen, van bin-
nen met kalk bestreken.

Terwijl ik deze metingen deed, en tevens den anderen
in den kelder geplaatsten thermometer waarnam, die ge-
durende I j uur standvastig 72° Fahr. teebende , had de
heer Bloembergen eenige lucht verzameld in glazen stop-
flesschen, gedeeltelijk gevuld met eene oplossing van
zoutzure baryt en tevens gezuiverd water, herhaalde malen
uitgeschonken in de lucht, met het doel, dat water met
de in den kelder voorhanden gaz-soorten te verzadigen.
Bij nader onderzoek verkregen wij echter geen verschil in
uitkomst omtrent deze proeven op de lucht in en buiten
den kelder.

Wij herhaalden vervolgens de proeven met den straks
vermelden hygrometer van Daniël. De thermometer
teekende in de lucht 72° Fahr. Er vormde zich bij 63°
aanslag van waterdamp op den bol. Wanneer wij dit
verder uitrekenen, blijkt het, dat er in elke kubiek palm
lucht van den kelder ongeveer 14.233 milligrammen water-
damp voorhanden zijn, en vermits zich in de buitenlucht
in elke kubiek palm 13.198 milligramme waterdamp be-
vond, maakt dit een gering verschil van 1.135 milligramme
waterdamp op elke kubiek palm.

Hiermede oordeelen wij het onderzoek omtrent den
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kelder zelven, voor dit oogenblik, als geëindigd te mogen
beschouwen, en gingen daarom terstond over tot dat van
de daarin aanwezige lijkkisten, elf in getal. Deze ver-
zameling is van verschillenden vorm, vijf met platte en
zes met verheven deksels, allen van zwaar eikenhout ge-
maakt. Zij rusten op twee in de lengte van den kelder
gemetselde steenen rigchels, van 0.36 el hoogte. Deze
steenen rigchels zijn, volgens Jelluma, later ingemetseld,
dewijl het water, bij hoogen stand, in den kelder drong,
en de kisten en lijken schade toebragt. De eerste kist,
tegen den zuidelijken muur geplaatst, heeft een verheven
deksel, in den vorm van een huisdak, en is uit twee
planken gemaakt, welke van boven echter even min aan
elkander zijn vastgemaakt, als dat men sporen kan ont-
dekken van eene verbinding met de kist zelve. Naast deze
kist bevinden zich vier kisten met platte deksels, waarvan
eene kleinere, boven op de tweede geplaatst, met stevig
vastgespijkerd deksel, en, volgens Jelluma, gevuld met
beenderen van vroegere lijken. Yerder volgen vijf kisten
met eigenaardige deksels gesloten. Hoewel verheven, even
als van de eerstvermelde kist, bestaat het niet uit twee,
maar drie geheel losse stukken, twee breede schuins
oploopende, en daartusschen een smal plat stuk, waar-
tegen de zijstukken aansluiten. Aan geen van deze stuk-
ken vindt men eenig spoor, dat zij verbinding onderling
of met de kist hebben. Niet onwaarschijnlijk komt het
mij voor, dat het deksel uit losse stukken is gemaakt,
met het doel, om de lucht toegang te verleenen tot het
lijk, dat in de kist lag, ten einde de uitdrooging daarvan
te bevorderen. Is deze veronderstelling juist, dan kunnen
vrij tevens met grond besluiten, dat deze kisten later in
den kelder zijn geplaatst, na den tijd, dat men zijne
eigenschap, om de uitdrooging te bevorderen, had leeren
kennen. Boven op de laatste verhevene kist, aan de
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noordzijde, bevindt zich eene zeer stevige groote kist, met
plat deksel.

De deksels van de kisten afgenomen zijnde, bleek het,
dat slechts vijf daarvan ieder een lijk bevatten, en de
overige zes eenige sterk uitgedroogde beenderen van
vroegere lijken, of geheel ledig waren. Deze beenderen
zijn het overschot van vroegere lijken, welke, eerst sterk
uitgedroogd, even als de nog voorhanden zijnde, daarna,
door het telkens opnemen van vocht uit de lucht, en
vooral van water, dat bij eenen zeer lioogen stand van
het buitenwater in den kelder en in de kisten was ge-
drongen , op nieuw tot ontbinding werden geschikt ge-
maakt , en eindelijk zijn vergaan, terwijl de beenderen,
zwart en als verkoold, bijzonder ligt en sponsvormig van
weefsel, zijn overgebleven. Een gedeelte van deze been-
deren heeft men later gezamentlijk in de kleinste van de
kisten, n°. 9 , tot verdere bewaring nedergelegd. Deze
beenderen zijn zoo ligt, dat het borstbeen van een der
lijken, allen van volwassen personen, slechts 2 drachmen
2 scrupels medicinaal gewigt, of 9.416 Ned. wigtje, weegt.
De organische zelfstandigheden zijn daarin zoo sterk uit-
gedroogd en veranderd, dat men bij de verbranding
slechts eenen zeer zwakken empyreumatischen reuk waar-
neemt. Een gedeelte van dat borstbeen, gedurende eeni-
gen tijd onderworpen aan de inwerking van eene oplossing
van een deel zoutzuur op drie deelen zuiver water, heeft
als uitkomst opgeleverd, dat er slechts eene geringe hoe-
veelheid vlokkig weefsel overblijft, hetwelk ten bewijze
kan strekken, hoe weinig organische zelfstandigheid er
nog in dit zoo belangrijk veranderde beenderenweefsel
voorhanden is, hetgeen uit de beschrijving van de lijken
even zeer later zal worden bevestigd, en vooral wanneer
de resultaten van een naauwkeurig onderzoek mij nader
bekend zullen zijn geworden.
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Keeren wij na dezen uitstap terug tot de mededeeling
van ons verder onderzoek.

In de eerste kist, aan de noordzijde van den kelder,
boven op eene andere geplaatst, bevindt zich een geheel
uitgedroogd en vrij goed bewaard lijk van eenen man,
waaraan men duidelijk kan zien, dat hij welgevormd en
van eenen sterken bouw moet geweest zijn. De voeten
zijn, zoo als bij al deze lijken, gerigt naar liet oosten,
en de armen kruiselings over de borst geplaatst. Hoofd-
baar en oogleden zijn uitgevallen, maar de baard is nog
duidelijk aanwezig, en zelfs tamelijk lang.

Volgens mededeeling van Jelluma, moet dit het laatste
lijk wezen, dat ruim honderd jaren geleden in den kelder
is geplaatst geworden, en, volgens de meening van som-
migen, dat van eenen zekeren Stellingwerf, vroeger
goudsmid, wonende in het Naauw te Leeuwarden.

In n°. 7 , bovenste rij , eene platte kist, waarop eene
groote S , met witte verf, geschreven staat, ligt een ins-
gelijks geheel uitgedroogd mannenlijk, hetgeen blijkt uit
den baard, welken men, vooral op de regter wang, nog
zeer duidelijk kan voelen.

Deze S gaf welligt aanleiding tot de veronderstelling,
dat Anna Maria Van Schuurman begraven was geworden
in dezen kelder, en dat het vrouwenlijk, het eerst aldaar
gevonden in 1765, van niemand anders was dan van haar.
„ Straks ," lezen wij in den Tegenwoordige staat van Fries-
land, deel I I I , afd. 1 , blz. 139, „ ging de valsche maare
uit, dat dit het lijk was van Anna Maria Schuurman, en
dezelve vond geloof bij zulken, die niet wisten, dat het
lijk deezer vermaarde vrouw op het kerkhof begraven lag.
Ondertusschen kwam hierdoor zoo groot een toevloed van
allerlei nieuwsgierigen te Wieuwerd, dat men, tot voor-
koming van alle wanorde, het lijk wederom ter aarde
deed bestellen." Dat zij werkelijk te Wieuwerd is be-
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graven geworden, blijkt uit eenige aanteekeningen van
M'\ A. F. Van Schuurman, de laatste mannelijke tel
van dit geslacht, die deze zaak op de plaats zelve heeft
onderzocht, en gemeld, dat Anna Maria Van Schuurman,
volgens eigene begeerte, begraven zoude zijn onder den
kerkmuur, waarin opzettelijk oen gat gemaakt is gewor-
den , waarin de kist is geplaatst, en wel zoodanig, dat
het hoofd buiten de kerk, liet aangezigt naar het oosten,
en liet overige gedeelte onder den muur en in de kerk is
geplaatst geworden, en tevens nog uit liet navolgende
opschrift, hetwelk men geplaatst vindt op eene kleine
glasruit, in de woning van P. J. Eadersma, in leven
orgelmaker te Wieuwerd. „ Den 31. August 1779 hier
geweest A. F. Van Schuurman, canunnik des capittels
van St. Marie, zijnde de laatste van 't geslagt van jonck-
vrouwe Anna Maria tot Utrecht Van Schurman, welke
hier te Wieuwert begraven is a°. 1678."

Het stoffelijk overschot van Anna Maria Van Schuur-
man, geboren te Keulen, op den 5. November 1607, uit
eene oude aanzienlijke familie, en overleden te Wieuwerd,
den 4. Mei 1678, algemeen bekend en beroemd door hare
buitengewone geleerdheid en bijzondere talenten, rust dus
hoogst waarschijnlijk op het kerkhof te Wieuwerd, onder
den kerkmuur, doch niet in den kelder. Die laatste bij-
zonderheid bevestigt het straks gesprokene omtrent de
hooge waarde, welke men hechtte aan sommige plaatsen
in of nabij de kerk, terwijl dit tevens ten bewijze kan
strekken, althans volgens mijn oordeel, dat men den kel-
der niet heeft gekend, toen deze vrouw stierf, dewijl zij,
als eerste, persoon onder de Labadisten, ook ongetwijfeld
begeerd had te rusten daar, waar hare broeders of zusters
later ook eenmaal eene rustplaats zouden vinden. In het
leven vereenigd te zijn geweest in den geest en onderlinge
belangen, en na den dood gescheiden te zijn, al ware het

VI. 17
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niet in den geest, dan toch in de stoffelijke rustplaats,
dat denkbeeld, dunkt mij, konde niet dun levendig bij
haar geweest zijn, die niets meer vreesde, dan te schei-
den , wat eenmaal was vereenigd geworden.

Jacobus Scheltema (31), die ook dit beweren bestrijdt,
stelt, en met hem ook Van Berkum, zie deel I I , blz. 68,
als hoogst waarschijnlijk, dat het eerste gevonden lijk het
overblijfsel van Anna of van Maria Van Sommelsdijk is,
waarmede ik echter even min kan instemmen. Deze drie
zusters, Anna, Maria en Lucia, zijn waarschijnlijk in het
jaar 1665 of 1666 overgegaan tot de Labadisten, en
woonden in 1681, dus zes jaar nadat de Labadisten zich
te Wîenwerd gevestigd hadden, te 's Gravenhage, het-
geen blijkt bij de vermelding van den dood van Magdalena
Hemy, die in dienst was gekomen bij de jufvrouwen Van
Sommelsdijk, en waar zij gelegenheid had, om God te
dienen , en daar tevens te hooren de waarheden, die de
jufvrouwen hoorden, de Heer ons (dat is, de Labadisten)
van tijd tot tijd doende komen in den Haag (32). In 1693
woonden zij te Wieuwerd, hetgeen blijkt uit een verzoek-
schrift van de jufvrouwen Van Sommelsdijk aan de staten
van Friesland (33). Te Wieuwerd bleven zij, zelfs na de
ontbinding van de gemeenschap van goederen, en welligt
ook later (34) in het jaar 1725, toen de laatste sprekende
broeder, Coenraad Bosman, Wieuwerd verliet. Dat zij
echter niet langen tijd daarna gestorven of naar elders
vertrokken zijn, geloof ik te mogen aannemen, daar, vol-
gens de cohieren van Westergoo, al de boereplaatsen,
vroeger (1640) het eigendom van Pieter Van Walta, in

(31) Zie Vaderl. letteroef., 1804, blz. 690.

(32) Zie Laetste woorden en dispositien, blz, 137.

(33) Zie Van Berkum, deel I I , blz. 121.

(34) Ibid., blz. 127.
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1728 behoorden aan haren zwager Hendrik Van Nassau,
heer van Oudkerk, en veldmaarschalk der troepen van
den staf, die gehuwd was met Isabella Van Sommelsdijk,
eene dochter van Cornelis Aarssen Van Sommelsdijk en
Lucia Van Walta. De zusters Van Sommelsdijk zijn dus
welligt naar elders gegaan of overleden tusschen de jaren
1725 en 1728; en gesteld dit laatste had plaats gehad,
en dat haar lijk, ongeveer 40 jaren daarna (1765), ver-
droogd zoude zijn gevonden, dan vraag ik: 1°. Waarom
men slechts een, en geen drie, vrouwenlijken heeft ge-
vonden? dewijl de zusters dan toch waarschijnlijk alle drie
daarin begraven zouden zijn geworden. 2°. Waarom heeft
men niet tevens gevonden de lijken van Pu Lignon en
Yvon ? welke beide lang te voren zijn overleden, en om-
trent welken laatsten persoon wij bij Van Berkum vinden
opgeteekend, dat hij welligt, volgens geschiedkundige
overleveringen, is begraven in den kelder. En 3". Is de
kelder (misschien reeds lang te voren (1609) gesticht),
dan tot op den dood van Anna Maria Van Sommelsdijk
ongebruikt gebleven ? en, zoo neen, is dan het proces
van de uitdrooging begonnen van af dat tijdstip ? hetgeen
het geval moet zijn, daar men anders bij hare begraving
reeds een of meer gedroogde lijken had moeten vinden.
Hoewel ik al deze vragen, op grond van geschiedkundige
opteekeningen, niet juist kan beantwoorden, zoo geloof ik
echter, uit hetgeen ik boven heb opgemerkt, te mogen
besluiten, dat het eerst gevonden lijk in 1765 niet is
geweest dat van Anna of Maria Van Sommelsdijk.

Uit een en ander doet zich als van zelve eene andere
vraag voor: Hebben de Labadisten dezen grafkelder
gekend ? Deze vraag geloof ik insgelijks ontkennend te
moeten beantwoorden, en wel op de navolgende gronden:
1°. In de geschriften der Labadisten, meest allen zeer
omslagtig, en vooral omtrent alles, wat kan strekken,
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om hunne onderlinge gehechtheid, broederlijke eensgezind-
heid en bijzondere voorregten, door den Heer geschonken
aan de broeders en zusters, te verheffen, vindt men geene
enkele vermelding van dezen kelder, terwijl wij in het
leven van mejufvrouw Huyghens, overleden 30 Januarij
1680, eene opmerking vinden van haar zelve over ons
kerkhof(35). 2". Omdat, ingeval de zusters Van Som-
melsdijk begraven waren geworden in dezen grafkelder
(familiegraf), voorzeker ook Du Lignon (3(5) en Yvon (37),
de hoofdpersonen bij de secte, en langen tijd vóór haar
overleden, buiten twijfel ook daarin nedergezet zouden
zijn geworden; terwijl wij bij Du Lignon vinden , dat hij
is begraven te Wieuwerd. Van Berkum zegt, blz. 70:
„ Zijn lijk," dat is, dat van Du Lignon, „ werd naar
Wieuwerd vervoerd, en, zoo men de overleveringen mag
gelooven, in den kelder bijgezet." Het spijt mij, dat hij
deze overleveringen niet vermeldt, waarnaar ik althans
te vergeefs overal heb gezocht. In elk geval had men
dus bij de begraving van eene der zusters Van Sommels-
dijk, overleden langen tijd na A. M. Van Schuurman, Du
Lignon, Yvon enz., reeds moeten opgemerkt hebben, dat
de lijken niet overgingen tot ontbinding, maar integendeel

(35) Zie Laetste woorden en dispositien, blz. 61.

(36) Du Lignon stierf den 19. Februari] 1681, in den. ouderdom
van 50 jaren. Zijne huisvrouw, mejufvrouw Van Der Haer, de
tweede van de zusters, is overleden op Zaturdag den 28. December
1680, in den ouderdom van 31 jaren. Zie Laetste woorden, enz.,

blz. 105 en 114. Wegen dagen voor haren dood schreef zij nog,
niettegenstaande hare bijzondere zwakte, aan haren echtgenoot, die
zich destijds bevond in den Haag, tot herstel van zijne gezond-
heid, doch waar hij stierf. Zijn lijk is vervolgens vervoerd naar
Wieuwerd, alwaar zijn ligclmam !er ruste is gelegd in de plaats,
waar die van de andere kinderen des Heeren gelegd waren. Zie
blz. 280.

(37) Yvon stierf in 1707, Zie Laetsta woorden enz.f blz. 297.
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welbewaard bleven, iets, wat de Labadisten, uitvoerig in
hunne mededeelingen , nimmer zouden hebben verzwegen ,
als een bijzonder blijk van Goddelijke bestiering, als bij-
zonder voorregt; te meer, daar hunne zedelijke kracht
reeds merkbaar was afgenomen.

Uit een en ander komt het mij voor, dat men de bij-
zondere eigenschap van dien kelder niet heeft leeren
kennen vóór liet jaar 1765, en dat het eerst gevonden
lijk waarschijnlijk is geweest dat van een der leden van de
familie Walta of Juckema. WelHgt zal een naauwkeuriger
onderzoek mij later van meening doen veranderen, en
daarom zal het mij hoogst aangenaam zijn, inlichtingen
of teregtwijzingen omtrent dit punt te ontvangen. Voor
dit oogenblik geloof ik mij geregtigd, dit aan te nemen.

In de kist n". 4 rust het stoffelijk overschot van eene
vrouw, welke door Jelluma steeds getrouw wordt vermeld
te zijn dat van Anna Maria Van Schuurman. Dit punt
geloof ik straks genoegzaam te hebben toegelicht; en ge-
steld zelfs, zij ware eens begraven geweest èn in den
kelder èn in de kist, dan nog konde liet haar lijk nimmer
zijn. In den Tegenwoordige staat van Friesland, deel I I I ,
blz. 139, lezen wij: „ Ondertussclien kwam zoo groot
een toevloed van allerlei nieuwsgierigen te Wieuwerd, dat
men, tot voorkoming van alle wanorde, liet lijk wederom
ter aarde deed bestellen."

Hoe het ook zij, waarheid is het , dat deze valsche
mare tevens oorzaak is, dat dit lijk zoo deerlijk verscheurd
en mishandeld is geworden: want elke bezoeker beproefde,
het waakzame oog van zijnen geleider in den kelder af te
wenden, en een gedeelte van het lijk der wereldberoemde
Anna Maria Schuurmans te ontvreemden. Deze zucht tot
verwoesting, want zoo moet men ze noemen, is dan
oorzaak, dat er een groot gedeelte van dit lijk, de beide
bovenste ledematen, de regter helft der buikbekleedselen
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en het regter been tot aan het kniegewricht, allen af-
gescheurd zijn. Het nog overige gedeelte is geheel uit-
gedroogd , en heeft eene zeer geringe zwaarte, hetgeen
bevorderd wordt doordien de buik- en borstholten geheel
ledig zijn, even als de mondholte. Van alle vroeger
daarin voorhandene organen en weefsels vindt men niets,
dan eene bruiii-zwarte poedervormige stof, welke weinige
sporen van organische bestanddeelen bevat, blijkens het
scheikundig onderzoek.

Vraagt men eindelijk, welke vrouw hier dan begraven
ligt, zoo moet ik bekennen, liet niet juist to kunnen op-
goven. Welligt is het de vrouw van Stellingwerf, ge-
plaatst in de kist n°. 1, daar Sclieltema zegt, dat voor
eenige jaren de lijken van eenen zilversmid van Leeuwar-
den en van zijne vrouw daarin zijn bijgezet, en die on-
langs (1804) bezien , insgelijks opgedroogd zijn bevonden ,
en nagenoeg gaaf en in hun geheel.

In de kist n°. 5 rust een geheel uitgedroogd en ins-
gelijks geschonden mannenlijk, doordien de regter onder-
arm daarvan is afgescheurd geworden. Het komt overigens
in uitwendige gedaante, ligging en zwaarte, met de ande-
ren geheel overeen.

N°. 6 bevat een geheel uitgedroogd en welbewaard
mannenlijk, benevens een gedeelte van het nog vrij sterke
en wit gekleurde linnen bekleedsel van de kist, en een
weinig nog groen gekleurde hop, die in deze en ook in
andere kisten voorhanden is. In sommige kisten vond ik
nog goed bewaard hooi. Het voorhanden zijn van stukken
linnen deed bij mij de vraag ontstaan, waarom er geen
spoor van kleedingstukken meer overig is: want het is
toch niet te veronderstellen, dat allen geheel naakt in de
kist geplaatst zijn. Welligt zijn deze vergaan, doordien
deze stukken zijn bevochtigd geworden door de vloeistoffen
(speeksel, bloed, urine enz.), welke in den regel bij ieder
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lijk zich ontlasten, en tot ontbinding alzoo meer geschikt
gemaakt. Ik neem deze verklaring des te gereeder aan,
omdat ik heb bevonden, dat ook de lijken te Bonn wei-
bewaard zijn, en insgelijks geene sporen van kleedingstuk-
ken bezitten, hoewel de schoenen en de eikenbladenkrans
om liet hoofd van den tuinman goed bewaard zijn ge-
bleven.

De lijken hebben eene bruin-geele kleur, met donkere
stippen als bezaaid. De huid is ineen geschrompeld,
lederaclitig op het gevoel, en onbewegelijk verbonden
met het daaronder liggende spierweefsel, dat, overal ver-
bleekt , als tot eene zwamachtige massa is te zamen
gedroogd, en gemakkelijk is te scheiden in dunne bladen.
De ledematen, zoo wel onderste al bovenste, zijn stijf,
en niet te buigen, zoodat men het geheele lijk, als het
ware, gelijk een stok kan uitsteken. De gelaatstrekken,
hoewel niet duidelijk te onderkennen, zijn echter niet ge-
heel verloren gegaan, en hoewel wenkbraauwen en haai'
zijn verdwenen, duidt het aanwezig zijn van den baard
bij eenige lijken, dat dezelve behooren tot het mannelijk
geslacht. Slechts weinige lijken zijn onbeschadigd, bij
vele de bekleedselen van de buikholte verscheurd, waarin
men, even als in de borstholte, zoo als ik straks reeds
opmerkte, bij nader onderzoek niets vindt, dan eene
vormlooze , verdroogde massa , welke Gannal, p. 84, niet
oneigenaardig beschrijft met de woorden: „ Une masse
de feuilles desséquées par des chenilles, et rendues ad-
hérentes par les fils et la liqueur visqueuse que ces insectes
y déposent."

Door de sterke uitdrooging zijn de lijken zeer ligt. De
zwaarte van het ongeschonden lijk, in de platte kist n°. 1,
is slechts 6 à 1\ Ned. pond (38), zoodat zij niet eens het

(38) Maillet spreekt, in zijne Brieven over Egypte (zie J, N..
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gewigt hebben van drooge beenderen van een scelet. Dit
geringe gewigt wordt veroorzaakt door dat de beenderen
weinig of geen organische stof bevatten, en de hersenen,
benevens de organen van de borst- en buikliolte, geheel
tot stof vergaan zijn.

In de platte kist n°. 8 , geplaatst onder de straks ver-
melde , en geteekend met I , vindt men eenige uitgedroog-
de beenderen, en daaronder zijn vijf schedels, waarvan
drie (te oordeelen naar den vorm en de grootte) van liet
vrouwelijk geslacht, en van vrij hoogen ouderdom, dewijl
de tandkassen geheel zijn afgesleten, en de onderkaak
verdund is tot op het onderkaaksgat. De twee andere
schedels zijn van het mannelijk geslacht, één zonder tand-
kassen , de tweede van jeugdigen leeftijd, met tanden
gevuld. De kleine platte kist n°. 9 , welke stevig is vast-
gespijkerd, bevat, zoo als ik straks zeide, eene vrij groote
hoeveelheid beenderen, volgens getuigenis van Jelluma,
afkomstig van lijken , voor geruimen tijd in den kelder
nedergelegd, maar toch eindelijk, en vooral vóór het be-
staan der steenen rigchels in den kelder, bij liet indringen
van liet water, tot ontbinding overgegaan.

De kist n'. 10 (onder n°. 9) bevat insgelijks eenige
sterk uitgedroogde, zeer zwart gekleurde, beenderen van
meer dan een lijk.

De kist n°. 1 1 , met schuins oploopend deksel, aan den
zuider muur geplaatst, is geheel los en ledig, terwijl de
kist n°. 3 , met verheven deksel, ook, even als de vroeger
vermelden, eenige zeer sterk uitgedroogde beenderen
bevat.

Gannal, Histoire des embaumements, p. 57), van lijken, gevonden
in Egypte, ter zwaarte van 4 livres. ,, Parmi les cadavres il y
avait tin, qui ne pe'sait que qoatre livres, et si légers, que d'une
seiiiement, en les prenant par Ie pied, je pouvais les e'lever en
1'air, aussi facilement que j'aurais fait un bâton."
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Hiermede konden wij ons onderzoek geëindigd beschou-
wen , zoo ik mij niet voorgenomen had te weten, of de
kelder het vermogen tot uitdrooging nog bij voortduring
bezit. Te dien einde hing ik een levende snoek (esox
lucius) , van 1.25 Ned. pond, en een stuk lever van een
rund, van 0.25 pond, aan het gewelf van den kelder vrij
op , om uit te droogen.

Wij verlieten daarna om Sj uur Wieuwerd, na vooraf
de thermometers te hebben waargenomen. De eene, buiten
de kerk, teekende 68° Fahr., terwijl die in den kelder
tot 64° gedaald was. Ik liet beide aan Jelluma achter,
om dezelve dagelijks driemaal waar te nemen. Uit zijne
aanteekeningen, gedurende twee maanden, is mij geble-
ken , dat de temperatuur in den kelder gemiddeld slechts
4 à 5° Falir. lager is, dan van de buitenlucht. Jelluma
deelde mij bij zijn verslag mede, dat hij den snoek en het
stuk lever, veertien dagen na ons vertrek, uit den kelder
moest wegnemen, dewijl er zich een ondragelijke stank
door de kerk verspreidde. Ik begon toen aan liet droo-
gend vermogen van den kelder te twijfelen, en oordeelde
het daarom van belang, mijne proeven bij lagere tempera-
tuur te herhalen.

Te dien einde begaf ik mij in October 1848, met den
heer W. Albarda, naar Wieuwerd. Ik herhaalde mijne
opmetingen en het onderzoek met den thermometer en
hygrometer, terwijl de heer Albarda mij het genoegen
deed, nevensgaande teekening van den kelder te vervaar-
digen. De thermometer teekende toen buiten de kerk,
aan de noordzijde, 55° Fahr.* die van den hygrometer
van Daniel in de lucht 56|, in aether 55j°, en er vormde
zich op 49|° Fahr. een aanslag van waterdamp op den
gekleurden bol. Volgens verdere berekening blijkt daar-
uit, dat er in elke kubiek palm lucht ongeveer 9.557
milligramme waterdamp voorhanden is.
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Ik herhaalde deze proef in den kelder. De thermometer
teekende daar 52", alzoo een gering verschil van 3° Fahr.
met de temperatuur van de buitenlucht. De thermometer
van den hygrometer teekende in den kelder 53° Fahr., in
aether 52°, terwijl er bij 48° een aanslag van damp op
den gekleurden bol ontstond. Bij nadere berekening ver-
kregen wij alzoo voor elke kubiek palm lucht 9.087 milli-
gramme waterdamp, hetwelk met dat van de buitenlucht
een klein verschil van 0.460 milligramme waterdamp op
elke kubiek palm luclit aantoonde.

In Julij was er dus meer waterdamp in den kelder,
maar daarentegen in October meer de in buitenlucht.
Even als in Julij , heb ik in October weder twee voor-
werpen, eene baars (perca fluviatilis) van 2£ Ned. once,
en eene goudplevier (charadrius pluvialis, Linn.; cliaradrius
auratus, van JNTauman; Ie pluvier doré, van Buffon;
goudplevier, van Sepp), van 229 wigtjes, in den kelder
opgehangen. De uitdrooging begon zeer spoedig, zelfs
zoodanig, dat zij bij mijn bezoek in December 1848 reeds
ver gevorderd, en in October 1849 volkomen was tot stand
gekomen. De baars woog toen, uitgedroogd zijnde, 42.968
Ned. wigtje, en de goudplevier 50.78 Ned. wigtje, zoodat
beiden tot i van liun natuurlijk a'ewigt tenigffebragt waren.

Uit deze resultaten blijkt duidelijk, dat de in den kel-
der geplaatste voorwerpen, onder zoodanige omstandig-
heden, geheel uitdroogen, terwijl zij onder de voorwaarden
van Julij 1847 tot ontbinding overgingen. Aan welke
oorzaak moet men deze verschillende uitkomsten toeschrij-
ven ? Aan het verschil van temperatuur, welke in Julij
1847 20° Fahr. hooger was dan in October 1848, of aan
het verschil van 4.146 milligr. waterdamp op elke palm
lucht ?

Alvorens deze vraag te beantwoorden, waarin tevens
opgesloten ligt de verklaring van het proces, dat er plaats
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heeft bij de verdrooging, wil ik eerst nog mededeeling
doen van mijne later gedane proeven. Vooreerst dan wil
ik mededeelen, dat ik op den zelfden Octoberdag, toen ik
Wieuwerd bezocht, twee goudplevieren heb opgehangen,
de eene ter zwaarte van 231 wigtjes, en de andere van
248 wigtjes, in eenen luchtstroom, door mij daargesteld,
door eene vierkante opening in den buitenmuur, en door
het luik van den turf'zolder bij mij aan huis. Beide goud-
plevieren (wilsters) zijn geheel gedroogd, doch het is
hoogst belangrijk, om het onderscheid van deze met de te
Wieuwerd gedroogde voorwerpen na te gaan. De bij mij
aan huis gedroogde zijn veel zwaarder gebleven, niette-
genstaande zij versch gelijk gewigt hadden. De eene
weegt 67.708 Ned. wigtjes, de andere 78.124 Ned. wigtjes,
zoodat de ligtste nog 16.918 wigtjes zwaarder is dan de
in den kelder te Wieuwerd uitgedroogde vogel. Dit ver-
schil ontstaat daardoor tevens, dat de vederen bij de eerste
aanwezig zijn, terwijl de in den kelder gedroogde geheel
naakt is, en de spiermassa op sommige plaatsen, bij voor-
beeld aan de pooten, hals, vleugels, kop enz., geheel
weggedroogd, of liever, als het ware, verkoold is. De
vogel uit den kelder is bovendien bedekt met eene zwarte
korrelige massa, waarschijnlijk het product van de veran-
derde organische zelfstandigheden.

De telkens afgewisseld wordende luchtstroom rondom
het voorwerp, vrij opgehangen in den kelder en bij mij
aan huis, schijnt mij in beide gevallen de oorzaak te zijn,
waarom de dierlijke stoffen, zoo rijk aan stikstof, en alzoo
geschikt tot ontbinding , bij gemis van vloeibare bestand-
deelen, niet tot ontbinding overgaan, maar integendeel,
na langeren of korteren tijd, geheel uitdroogen. Ik re-
kende het daarom niet onbelangrijk, eenig dierlijk voor-
werp in den kelder te plaatsen in dien toestand, dat de
vrije toegang van de lucht was afgesloten. In dien toe-
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stand moest clan ontbinding plaats hebben. Te dien einde
sloot ik eenen verschen haas (lepus timidus), ter zwaarte
van 1.84 Ned. pond, in eene goed sluitende houten doos,
met een weinig hooi, en tevens een baars (perca fluvia-
tilis), van 0.14 Ned. pond, in eene dito kleinere, en
plaatste dezelve in den kelder, boven op de hoogste der
kisten, op den 20. Januarij 1850. Volgens mededeeling
van Jelluma, bleven beide eenigen tijd onveranderd; bij
het stijgen der warmte bespeurde hij duidelijk kenteekenen
van ontbinding bij beiden. Niet langen tijd daarna sprong
de doos aan stukken, waarin de baars was geplaatst, ten
gevolge van liet loslaten der lijm, waarmede liet hout was
verbonden. De baars, daardoor in aanraking sekomen
met de buitenlucht, begon nu spoedig te droogen, en
was bij mijn bezoek, op den 19. Junij 1850, bijna geheel
gedroogd, terwijl de haas (nog goed besloten) in ont-
binding verkeerde. Op den 31. Julij 1850 koude ik geen
de minste reuk aan den baars meer waarnemen, terwijl
de haas eenen vrij sterken stank verspreidde. De baars
heb ik toen uit den kelder genomen, en is thans (Mei
1853) nog geheel onveranderd, even als de andere vroe-
ger en later gedroogde voorwerpen.

Deze proef bevestigde alzoo mijne stelling. Tot dus
verre was ik nog in het onzekere, welke veranderingen
het spierweefsel en het vet afzonderlijk ondergaan, vooral
bij het afwezig zijn van de opperhuid, als bekleedsel. Ik
hing daarom 0.25 Ned. pond rundvleesch, zoo veel moge-
lijk van vetdeelen bevrijd, in den kelder op, en op eeni-
gen afstand daarvan 0.25 Ned. pond kalfsvleesch, insgelijks
van vet ontdaan, en verder 0.10 Ned. pond vet van een
rund. Op den 12. Augustus vond ik het rund- en kalfs-
vleesch van buiten tamelijk hard gedroogd, doch van
binnen geheel met gaten doorboord, en deze opgevuld
met maskers van de vlieg (musea vescatoria), zoodat eene



TB WLEUWERD EN DE MÜMMIEN DAAKJJSf. 245

geheele schepping zich scheen te bewegen in deze spons-
achtige vleeschmassa. Volgens Jelluma had zicli voor
eenige dagen een vrij sterke stank verspreid. Het vet
bleef onveranderd. maar scheen op het gevoel vaster, en
met een wit, fijn, korrelig beslag bedekt. De musea,
vescatoria, zoo menigvuldig; in dezen kelder gedurende
de warme zomerdageii, had hare eijeren nedergelegd in
het vleesch, en van daar die groote rij van bewoners,
woelende in het vleesch, opgehangen om uit te droogen.
Daarom rekende ik liet niet onbelangrijk, ten einde een
meer zeker resultaat omtrent liet proces der uitdrooging
te verkrijgen, den toegang tot liet vleesch te beletten,
en koos daartoe eene bus, van kopergaas gemaakt, ter
lengte en dikte van eene gewone vrijnflesch, van onderen
en boven gesloten met een deksel van blik. Op den
17. Augustus hing ik daarin op 0.25 Ned. pond rund-
vleesch, zoo veel mogelijk van vet bevrijd.

In üctober 1850 ontving ik de drie stukken vleesch en
liet vet uit den kelder, en bevond, dat liet rundvleesch,
in Juiiij opgehangen, geheel was uitgedroogd. Uitwendig
doet zich voor eene dikke, vaste laag, inwendig als een
net van bloedvaten, sterk in elkander gedroogd, en weegt
0.035 Ned. pond. Het kalfsvleesch, insgelijks gedroogd,
docli nog meer met groote gaten doorboord, heeft eene
zwaarte van 0.02 Ned. pond. Het vet was steeds on-
veranderd, doch met kleine schimmels overdekt, overigens
zeer vast, en woog 0.095 Ned. pond.

Het vleesch, in de bus van kopergaas opgehangen, was
veel minder gedroogd, meer buigbaar, en had eene
zwaarte van 0.062 Ned. pond. Er bestaat hier dus een
belangrijk verschil van bijna 3 Ned. lood, waartoe even-
wel de omstandigheid bijdraagt, dat, bij gemis van de
maskers van de vlieg, geene deelen van de spiermassa
zelve verloren zijn gegaan, en de oppervlakte, waarop de
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uitdrooging konde aanvangen, geringer was. Het eigen-
aardige voorkomen, de meerdere buigbaarheid van de
spiermassa, bewijzen evenwel, dat het afweren, of liever
de minder vrije toetreding, der lucht de verdrooging aan-
zienlijk vertraagt.

Op den 9. Januarij 1851 bragt ik weder twee voor-
werpen in den kelder, namelijk 1 med. once of 0.0325
Ned. pond kalfsvleesch, en eene gelijke hoeveelheid rund-
vleesch, en hing beiden, van vet ontdaan, en gespannen
in een vierkant glazen raampje, met snaren bevestigd,
vrij op aan het gewelf. Tevens plaatste ik bij mij aan
buis eene gelijke hoeveelheid kalfs- en rundvleesch, van
het zelfde stuk, onder gelijke voorwaarden, en boven
chloor calcium, in naauwkeurig gesloten stopflesschen,
met het bepaalde doel, om te weten, in boe verre de
verandering van het vleesch, onder deze verschillende
omstandigheden geplaatst, met elkander zoude overeen-
komen ; beide echter met het doel, om het water, als
mengingsvocht, te verwijderen.

Op den 7. November 1851 waren deze voorwerpen
sterk uitgedroogd, en leverden, bij nader onderzoek, het
volgende resultaat.

Het stuk rundvleesch uit den kelder heeft het voor-
komen van een stuk elastieke gom, hier en daar met geel-
bruine plekjes bedekt, niet buigbaar, maar vast en hard,
bier en daar met zeer geringe sleuven bedekt, welke
veroorzaakt zijn door de maskers van de aasvlieg, die des
zomers rijkelijk voorhanden is in den kelder. Het vleesch
woog op den 7. November 1851 9.058 Ned. wigtje, en is der-
halve verdroogd tot rneer dan een derde. Het kalfsvleesch,
insgelijks sterk gedroogd, is vast en hard, doch bleeker
dan het rundvleesch. Hetzelve woog 8.05 Ned. wigtje,
en is dus nog meer verdroogd dan het rundvleesch,
hetwelk overeenstemt met eene vroeger vermelde proef.
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Hoewel het rund- en kalfsvleesch, opgehangen boven
chloor calcium, beiden ook sterk gedroogd zijn, verschilt
het uitwendig aanzien van beiden veel. Het rundvleesch
is tot eene kleine, sterk zamengetrokkene, rood-bruine
massa ineen gekrompen, en steenhard, overal op de
oppervlakte bedekt met eene kristalachtige stof. Hetzelve
weegt, van de kristalvormige stof ontdaan, 0.1035 Ned.
wigtje, en is derhalve zwaarder dan het voorgaande.
Ook dit vindt plaats bij liet kalfsvleesch, tot eene bleek-
geele, als het ware eenigzins doorschijnende, steenharde,
in lengte langs het verloop der vezelen te zamen gekrom-
pen massa verdroogd, welke ook overal bedekt is met
eene witte, korrelige, kristalachtige stof. Deze stof
naauwkeurig verwijderd zijnde, weegt het kalfsvleesch
8.2539 grein, en is, even als het rundvleesch, zwaarder
in gewigt, dan het in den kelder geplaatste voorwerp.

Hieruit blijkt dus ten duidelijkste, dat er in den kelder
nog iets anders plaats heeft, dan alleen het verwijderen
der vloeibare deelen, die eenmaal voorhanden waren in
de weefsels.

Nog blijft mij over de beantwoording der derde vraag,
namelijk: Zijn de daarin uitgedroogde lijken van eene
bijzondere constitutie ?

Het antwoord op deze vraag kan zeer kort zijn. Zij
ontleende haren oorsprong aan de geschiedkundige mede-
deeling van Magnus en anderen, waar wij opgeteekend
vonden, dat de lijken van verschillende volkstammen,
allen na den dood geplaatst onder dezelfde uitwendige om-
standigheden, eenige daarvan waren verdroogd tot natuur-
lijke muminiën, terwijl anderen geheel waren prijs gegeven
aan verrotting (39).

(39) Jul. Magnus, Das Einbalsamiren ûer JJeichen u. «. iv.,
S. 9. , , Dass aber der Unterschied der verschiedenen Constitu-
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Dit verschil in uitkomst laat zich welligt verklaren uit
de onderscheidene leefwijze, voeding enz., welke voorzeker
eenen belangrijken invloed uitoefenen, hetgeen onder
anderen duidelijk wordt medegedeeld door D1'. C. Meyer-
Ahrens, in zijn werk, getiteld: Blüthe des Kosso-Baumes
u, s. w., ö. 7.

Van zoodanig onderscheid, het zij in oorsprong, leef-
wijze , voeding, woning enz., kan hier geene sprake zijn.
Hoewel het waar is , dat sommige lijken later geheel tot
ontbinding zijn overgegaan, terwijl anderen nog bleven
voortduren, weten wij uit het hierboven vermelde, dat
dit door bijzondere omstandigheden, liet indringen van
liet water in den kelder, is veroorzaakt geworden. Als
zeker durf ik dan te kunnen vaststellen, dat eene bijzon-
dere constitutie van de personen, wier overschot te
Wieuwerd rust, geen oorzaak is, waarom deze lijken niet
tot geheele ontbinding zijn overgegaan.

Voegen wij thans de boven vermelde daadzaken te
zamen, dan blijkt liet ons voldoende , dat :

1°. De lucht in den kelder geene bijzondere bederf-
werende inmengsels in zich bevat, indien althans
latere proeven, ook op het ozon, geene meer vol-
doende resultaten opleveren (40).

2°. Dat haar temperatuur slechts weinig (gemiddeld
5° Fahr.) verschilt van de buitenlucht.

tionen nicht ganz unerheblich sei, beweist ein Beispiel des Am-
mianus Marcellinus. Wach einem Gefechte zwischen Persen uud
Rötnern gingen die Leichen der Ictzsten sogleich in Faulniss über,
während die Körper der Persen trocken und unentstelt blieben.
Quia parce victu Persae utebantur, largiore Romani, arcet autera
parsimonia putridinam, ad vocat liixus." Zie Ant. Santoreli, Post
praxis medica, Neapol. 1629, p. 139.

(40) Zie Verhandlungen der physicalischen-,medicinischen Ge-
selhchaft in Wurzburg, 1850, S. 112,
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3". Dat de lijken, daar nedergelegd en verdroogd, niet
verschillen van de gewone, welke elders onderwor-
pen zijn aan de ontbinding.

Aan welke oorzaak moet het verschil in uitkomst dan
worden toegeschreven ?

De beantwoording van deze laatste vraag, even gewig-
tig, als moeijelijk op te lossen, zal voor dit oogenblik
onze opmerkingen besluiten,

Eene erkende en algemeen bewezene waarheid is het,
dat de bewerktuigde stof, nadat eenmaal het levensbegin-
sel geheel daarin is uitgedoofd, weldra onderworpen aan
de natuurlijke invloeden, het vocht, de warmte enz., be-
antwoordt aan de eeuwige wetten der ontbinding, en later
den zamenhang en vorm verliest, aangezien eene geheel
andere en nieuwe rangschikking der grondbeginselen
plaats vindt, welke, losgemaakt, zich op nieuw onderling
verbinden tot nieuwe stoffen, onder geheel andere
vormen.

Ypey, Berzelius, Liebig en vele anderen hebben het
bewezen, dat de stof, welke het meest is bewerktuigd,
en onder wier zamenstellende deelen de stikstof als ont-
ledingsproduct optreedt, vooral en boven anderen geneigd
zijn tot die veranderingen, welke Liebig te zamen vat
onder de uitdrukking van chemische Metamorphose.

Eene veranderde rangschikking der grondbestanddeelen
vindt plaats, en te gelijk daarmede eene nieuwe verbin-
ding van stoffen tot den vloeibaren of gazvormigen toe-
stand. Liebig onderscheidt daarbij twee processen, het
eerste Faulniss (rotting, dat is , wanneer de vrije toe-
treding van de zuurstof van de lucht is verhinderd), en
het tweede Verwesung (verrotting, waar die toetreding
ongestoord wordt voortgezet).

Wanneer wij nu onze aandacht voor eenige oogenblik-
ken vestigen op de zamenstelling der deelen van de lijken,

VI. 18
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dan weten wij, dat de spiermassa (het vleesch) is zamen-
gesteld uit vezelstof (fibrine) en bioxy-proteïne (?) (41),
welke als tritoxy-proteïne oplosbaar is in water. De hoe-
veelheid van vaste deelen is hier echter gering, daar
Mulder (42) , Pereira (43) en anderen ons leeren, dat op
100 deelen vleesch bevat zijn 77 deelen water en 23 vaste,
waarvan 5 deelen oplosbaar in koud water, en 18 oplos-
baar in kokend water. Buitendien bevat de spiermassa
vet , eene ruime massa lijmgevend weefsel en eenig veer-
krachtig weefsel. Een groot deel der zachte bekleedselen
is derhalve, als stikstofhoudende deelen, geneigd tot
ontbinding, en niet lang zoude liet, bij rust en voldoende
warmte, duren, of eene halfvloeibare, zeer stinkende
massa had de plaats ingenomen van edele en krachtvolle
organen, wier inwendig zamenstel, onderlinge verbinding
en innig verband van zamenwerking ons oog verrast,
onzen geest boeit en opvoert tot de Bron van al wat is
of zijn zal. De temperatuur, welke te midden van de
zich. in ontbinding bevindende stoffen langzamerhand klimt,
doet liet mengingswater en de daarin opgeloste proteïn-
verbinding in meer vloeibaren of dampvormigen staat
overgaan, en zich begeven naar de laagst gelegene deelen,
terwijl liet lijk steeds is omgeven van eene vochtige
luchtlaag. De lucht binnen den kelder, telkens vernieuwd
door de luchtgaten, koelt liet daarin geplaatste voorwerp
langzamerhand af, en doet de laag vochtige lucht, welke
liet voorwerp omringt, telkens verwijderen, en daardoor
de hoeveelheid mengingsvocht langzamerhand verminderen,
tot dat, deze bijna verdampt zijnde, de organische stof

(41) Mulder, Proeve eensr algemeene physiologische scheikunde,

blz. 651,
(42) Mulder, Voeding in Nederland.

(43) Pereira, Leer der voedingsmiddelen.
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ééne hoofdvoorwaarde (vochtigheid) wordt ontnomen, om
tot verrotting te kunnen overgaan. Het spierweefsel en
de overige deelen worden zoo doende langzaam uit-
gedroogd , en eindelijk zoodanig, dat men bij oppervlak-
kige beschouwing gelooft, geen spoor van derzelver
maaksel meer te kunnen ontdekken.

Bij het microscopisch onderzoek is het mij echter dui-
delijk gebleken, dat zij nog bestaan. In liet weefsel,
meer dan honderd jaren bewaard, vindt men bindweefsel
enz. terug, ja zelfs sommige bloedligchaampjes schijnen
nog als versch te bestaan, terwijl velen zich hebben ver-
eenigd in opeenhoopingen•, en meestal ronde, donkere,
ondoorschijnende ligchaampjes daarstellen, en andere, sterk
ineen gekrompen en donker gekleurd, afzonderlijk ver-
spreid worden waargenomen. De eigenaardige veranderin-
gen der weefsels hoop ik later naauwkeuriger te vermel-
den , vermits ik geloof, dat deze mededeeling hier minder
op hare plaats gesteld zoude zijn. De huid verliest bij
het proces der uïtdrooging langzamerhand hare elasticiteit,
en wordt als gelooid; de spierbundels krimpen in , en
verdroogen; ook liet vet, dat langen tijd weerstand schijnt
te bieden, wordt eindelijk veranderd, en zoo doende eene
natuurlijke mummie gevormd. Deze mummie, dat uit-
gedroogde lijk, kan jaren lang in dien toestand blijven
volharden, en schijnt onveranderd te blijven voortbestaan.
Met de verandering van de temperatuur en vooral van het
watergehalte in de lucht, nemen echter de lijken daarvan
ook op, en ongemerkt wordt wederom een of ander deel
ontbonden en opgelost, tot dat eindelijk de uitwendige
bekleedselen verloren zullen gaan, en alles langzamerhand
wordt prijs gegeven aan de ontbinding. Eindelijk zullen dan
ook waarschijnlijk de tegenwoordig nog voorhandene lijken
eens worden ontbonden, even als de andere, wier been-
deren thans in de groote en kleine kisten besloten zijn.
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Op de eeuwige wet der ontbinding vinden wij dus hier
alleen de hoogst belangrijke uitzondering, dat zij zeer
langzaam voortgaat, zoodat men een voortdurend bestaan
zoude durven aannemen; maar eindelijk keert de stof tot
hare beginselen terug, en de waarheid, vervat in de hei-
lige schrift: „ Stof zijt gij, o menscli! en tot stof zult
gij wederkeeren," vindt ook te Wieuwerd hare beves-
tiging.

Vraagt men thans nog, waardoor wordt hier de uit-
drooging bevorderd, en hoedanig is het proces, waardoor
dit tot stand wordt gebragt ? zoo is liet antwoord: De
hoofdoorzaak van de uitdrooging is gelegen in den telkens
zich afwisselenden luchtstroom, door de beide luchtgaten,
waardoor de stof is onderworpen aan eene langzame ont-
binding (Verwesung), waarbij echter nog wijzigingen
plaats grijpen, welke de scheikunde, of, om mij juister
uit te drukken, ik althans, niet weet te verklaren. Wei-
ligt zullen latere onderzoekingen mij meerder licht ver-
schaffen, dan ik tot nu toe te vergeefs heb trachten op
te sporen.

Met den wensch, dat het mij moge gelukken, daarin
te slagen, neem ik thans van mijne lezers (zoo zij er zijn
zullen) afscheid, mij aanbevelende in de bereidwillige
medewerking van allen, die, met meer wetenschappelijke
kennis begaafd, het gebrekkige van dezen arbeid zullen
willen aanvullen,

Leeuwarden, 1 Augustus 1852.








