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ondankbaarheid is eene ondeugd; maar dankbaarheid
is daarom nog geene deugd: het is een genot haar te be-
wijzen, even als het ontvangen van blijken van erkentelijk-
heid streelende genoegens verschaft. Maar het is meer:
het is een pligt, vooral van de nakomelingschap ten aanzien
der loffelijke bedrijven van het voorgeslacht; een pligt, te

(1) Dit eerste gedeelte is voorgelezen in eene vergadering van het
Erieseh Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, den 15
April 1852, on in April 1856 nader bewerkt en vermeerderd.
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heiliger, naarmate de voorwerpen, wier waarde en belang
wij erkennen, voor het welzijn van volgende geslachten van
gewigt zijn geweest.

Zullen wij dat genot niet smaken, dien plïgt niet ver-
vullen, als wij, in eene vergadering als deze, de offers onzer
dankbaarheid willen toebrengen jegens een voorwerp, het-
welk wij, als beoefenaars van de Friesche geschiedenis,
oudheid en taal, hooge achting toedragen en warme er-
kentenis verschuldigd zijn?

Het ligt daar vóór u, M. H.! het Groot Plakkaat- en
Charterboek van Friesland, dat eerbiedwaardige gedenkstuk
van vaderlandsche oudheid; die rijke bron van kennis voor
de beoefening van onze geschiedenis; die schatkamer van
volksregten; die bewaarplaats van aloude bewijzen voor
algemeene en bijzondere belangen; die onuitputtelijke ader
voor de nasporing van hetgeen de verloopene eeuwen
wetenswaardigs bevatten; maar niet minder een waardig
gedenkstuk van den vaderlandschen zin, bekwaamheid,
moed en ijver van deszelfs bewerkers: een boek, waarop
wij Friezen met regt hoogen prijs stellen.

Een jarenlang en bijna dagelijksch gebruik heeft mij, als
zoo velen uwer, van de hooge waarde van dit werk door-
drongen. Reeds lang had ik behoefte, een blijk van erken-
tenis te geven jegens allen, die mij daardoor in de gelegen-
heid stelden zooveel kennis te vergaren en mede te deelen,
zooveel op te helderen, wat tot dusverre duister was, zoo-
veel wetenschappelijk nut en genot te smaken. Nadat ik
voor een tiental jaren van deze plaats tot u sprak over de
gunstbewijzen, waarmede 's Lands vroegere Staten de be-
oefening van de wetenschappen in dit gewest hebben aange-
moedigd, en daarbij vermeldde, hoe onbekrompen zij laatst-
gemelde uitgave hebben ondersteund, ben ik bouwstoffen
blijven verzamelen, om eene zooveel mogelijk volledige
Geschiedenis van het Charterboek zamen te stellen.
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Rijke bronnen daartoe zijn mij toegevloeid. Om echter
niet te uitvoerig te worden, heb ik de hoofdzaken daarvan
bijeengetrokken, ten einde U een overzigt mede te deelen
van de voornaamste bijzonderheden, welke omtrent de
zamenstelling en uitgave van het Charterboeh onze belang-
stelling duurzaam verdienen. Mogten deze de belangstel-
ling in het werk zelf verhoogen en tot meerdere waarde-
ring daarvan strekken, — mijn doel zou bereikt, mijne
belooning verkregen zijn (2).

Al mogen de geschiedschrijvers van onze letterkunde ook
klagen, dat de langdurige vrede en verslappende rust van
het midden der vorige eeuw den welwikkenden Nederlan-
der weinig dichterlijke vlugt en verheffing hadden over-
gelaten , — des te meer vruchten rijpten er intusschen van
degelijke studie. Juist die bedaarde zin, gevoegd bij den
nagenoeg bestendigen vrede, voorspoed en zucht naar weel-
de , welke dit tijdperk kenmerkten, waren geschikt, om die
groote werken in het vak van geschiedenis, oude letterkun-
de , penning-, natuur- en ontleedkunde te doen uitgeven,
welke wij als kolossale ondernemingen vereeren. Nadat som-
mige provinciën, ja zelfs enkele steden, in het bezit waren
van gedrukte Plakkaatboeken of wel van Handvesten, Keu-
ren, Ordonnantiën enz., waarbij zoowel regeringsleden als
vele ingezetenen een dadelijk en dagelijksch belang hadden,
en mannen als Cau, Scheltus , van Mieris, van Leeuwen,
van Loon, van de Water, Noordkerk en Cannegieter met
de uitgave van Wetten en Charters groote eer hadden

f2) Het zal naauwelijks vermelding behoeven, dat het volgende meest
is opgemaakt uit de Resolutiën en Rapporten der Staten en Gedeputeerde
Staten van Friesland, alleen in handschrift op het Stedelijk en Provin-
ciaal Archief aanwezig.
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behaald (3), was zeker de wensch, dat ook voor Friesland
de belangrijkste » Verbonden, Zoenen, Accoorden, Privi-
» legiën, Handvesten, Ordonnantiën , Edicten, Placaten,
» Publicatiën , Notificatiën, Resolutiën, Instructiën, Oc-
» trooijen en Missiven," in één werk mogten bijeengebragt
worden, een even loffelijk denkbeeld, als een blijk van
edelen naijver tusschen de zoo dikwijls met elkander wed-
ijverende provinciën.

Dat denkbeeld ging gelukkig uit van een man, die in
het bezit was van eigenschappen, voor het welslagen der
onderneming van groot gewigt, namelijk: bekwaamheid,
lust en vermogen, bij hooge geboorte, eer en aanzien in
den staat en grooten invloed bij het landsbestuur, welks
hulp tot de volbrenging van zulk een arbeid onmisbaar was.

Het was GEOBG FBEDEBIK BARON THOE SCHWABTZEN-

BEEG EN HOHENLANSBEBG , die, in 1756 benoemd tot lid
van de Staten en in 1760 tot lid van Gedeputeerde Staten
van .Friesland, ook als Raad in het Collegie ter Admirali-
teit te Harlingen en lid van het Zeedijksbestuur en de
Houtvesterij, de aanzienlijkste betrekkingen vervulde.

Na gedurende eenige jaren, met medehulp van bekwame
mannen, vele oude stukken opgespoord en daarvan eene
tijdrekenkundige lijst zamengesteld te hebben, ten einde
te weten, welke de inhoud zou uitmaken van een door hem
verlangd Groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland,
bragt hij deze lijst en vele stukken zelve ter tafel van
Gedeputeerde Staten. Deze oordeelden, » dat die verza-
» meling van veele zaaken, die de Voorvaderen tot eere,
» den nakomelingen ten nutte en het Vaderland tot cieraad
» en luister verstrekken, behoorde bewaart, en op 'sLands
» kosten gedrukt te worden;" weshalve zij op den 31

(3) Eeae lijst van deze Plakkaatboeken heb ik onder de Bijvoegsols
opgenomen.
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Augustus 1764 aan de Staten voorstelden, om » dit werk
» van den Heere van Scliwartzenberg, met zijne daarbij
j> gevoegde Memorie en verdere nodige bijlaagen, op der-
» zelver last, door den druk te doen gemeen maken."

Dit voorstel werd zonder nader onderzoek op den zelf-
den dag door de Staten goedgekeurd, met magtiging op
de Gedeputeerden, om des Heeren thoe Schwartzenbergs
» opstel, met de verdere bijlagen, die hij daarbij zal willen
» voegen, en tot verbetering en meerder cieraad van dit
» zo nuttig Boek kunnen strekken, met Zijn Ed. overleg,
» en onder deszelfs opzigt, op kosten van de Provincie te
» doen drukken, en daar van een Exemplaar behoorlijk
» gebonden, aan yder der Heeren Volmagten ten Lands-
» dage, en Leeden van den Hove uit te geven, en in de
» Secretarien te bezorgen, en verders aan den Heer Au-
» theur een behoorlijk getal Exemplaren tot Zijn Ed. ge-
» noegen te laten volgen, om daar van na welgevallen te
» disponeeren; en voorts ter uitvoeringe dies zodanige
j, ordres te stellen, als vermeenen zullen nodig te zijn,
» en particulierlijk, om met den Drukker te accordeeren
» over het getal en den prijs der Exemplaren, die aan de
» Provincie zullen gelevert worden."

Hoewel in deze Staatsresolutie eerst wordt gesproken
van een Register, dienende tot het opmaken van een Char-
terboek, daarna van eene Verzameling en laatstelijk van een
Opstel met Memorie en Bijlagen, zoo is het evenwel zeker,
dat dit stuk, in zulke onbepaalde en algemeene bewoordin-
gen, de grondslag der uitgave van het Charterboek is ge-
weest , zoodat de Staten, die omtrent den aard en omvang
van dien arbeid zoo weinig ingelicht waren, een groot
blijk van vertrouwen gaven aan hunne Gedeputeerden en
aan den Baron thoe Schwartzenberg (4).

(4) Zie deze Resolutie in haar geheel onder de Bijvoegselen afgedrukt.
Namens de Steden is zij mede door W. COULON (later te vermelden)
onderteekend.
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Tot een begin der uitvoering verstrekte het opsporen
van stukken in de Secretarïën van de Staten en Gedepu-
teerde Staten en de Griffie van den Hove; terwijl vele
bijzondere personen uitgenoodigd en de Geregten van Ste-
den en Grietenijen aangeschreven werden, om bouwstoffen
te leveren. Deze vloeiden in zóó ruime mate toe, dat
de omvang van den arbeid en de moeite van het ordenen,
onderzoeken en afschrijven zoodanig werden uitgebreid, dat
de Gedeputeerden , op voorstel der Heeren VAN HAERSMA

en VAN SIXMA , die als Commissarissen met de uitvoe-
ring waren belast, besloten, den Baron een bekwaam man
tot hulp en ondersteuning toe te voegen. (Res. van 12
Oct. en 15 Nov.)

Deze was Dr. NICOLAAS THOLEN , Advokaat voor den
Hove en reeds sedert 1754 door zijne benoeming tot Klerk
ter Lands Secretarie aan het Provinciaal bestuur verbon-
den (5); een man, die de oude Friesche taal, wetten en
regten tot een voorwerp zijner hoofdstudie gemaakt had ,
en voornemens was, om met den geleerden Dr. ADRIANUS

HERINGA eene nieuwe uitgave en vertaling van de Oude
Friesche Wetten in het licht te geven (6).

Door de hulp van dezen gesterkt, werd het voorloopig
Register met al de later ontvangene stukken aangevuld,
en , ten gevolge der Resolutie van Gedeputeerden van 12
October 1764, in den volgenden jare uitgegeven, met
oogmerk, iedereen op te wekken en aan te moedigen, om
stukken , welke hierin niet mogten voorkomen, vóór den
1 Julij 1765 in te zenden, dewijl dán met het drukken van
het groote werk zelf een aanvang gemaakt zou worden.

(5) Zie Staatsresolutie van 26 Februarij 1754, ook vermeld op DE
CHALMOI'S Register, 789.

(f6) Zie de Voorrede van het Charlb. I Q 2 en II 70, alsmede het
Voorberigt van WIEKDSMA'S uitgave van de Oude Friesche Wetten van
1782.

I . N. E. 21
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Dit chronologisch Register van Verbonden enz., zullende
dienen tot d' Uitgave van een Groot Placaat- en Charter-boek,
beginnende met de oudste Friesche wetten van vóór Karel
den groote, en loopende tot den jare 1747, benevens een
Aanhangsel van onder het afdrukken ontvangen stukken en
lijst der Friesche Charters, welke te Rijssel berustten,
werd nog in 1765 in groot octavo uitgegeven, bevatte 487
bladz. en kostte der Provincie bij voorraad 1496 Gld. (7).

Na een moeitevollen arbeid van drie jaren, verscheen
dan in 1768 het eerste deel in het licht van het werk, dat
men den volgenden weidschen titel gaf van: » Groot Pla-
y> caat en Charter-boek van Vriesland. Eerste deel, aanvang
» neemende met de oudste Wetten der Vriezen; eindigende
» met het jaar 1499. Behelzende den grondslag hunner
» vryheit, gebouwt op de . uitsteekenste voorrechten, in
» veele en voornaame Givtbrieven glansryk doorstraalende;
» aangevuld met plegtige verbonden, onderscheydene ac-
» coorden, vrye geleyden, en andere aanmerkelyke stukken,
i Verçierd met ophelderende Aantekeningen en verbeterde
» Leezingen der oude Afschrivten." Het geheel bevatte
796 bladzijden, benevens uitvoerige tijdrekenkundige en
alphabetische Registers, en voorafgegaan door eene uitge-
breide Voorrede, behelzende een schat van wetenswaardige
zaken, welke het bewijs leverden van de grondige kennis
en geleerdheid der bewerkers, en van hunne bevoegdheid
voor de opgenomene taak. Het werd opgedragen aan de
Staten en den Stadhouder Prins WILLEM V. Nevens den
Latijnschen tekst van de Lex Frisionum was eene vertaling
gevoegd van Dr- MEINARDUS TTDEMAN , destijds Rector

(7) Een in folio doorschoten ex. van dit Kegister, in 3 banden ge-
bonden, waarin eene menigte aanteekeningen voorkomen, en dat blijkbaar
gediend heeft tot een legger bij de uitgave van het Charterboek, berust
thans nog in de Koninklijke Bibliotheek te 's Hage, volgens berigt van
den Heer Onderbibliotliekaris M. J. A. I?. CAMPBELL, dien ik voor deze
en verdere mededeelingen mijnen heuschen dank toebreng.
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te Leeuwarden, later Hoogleeraar te Harderwijk, Utrecht
en Leiden (8).

Van dit Eerste deel werd eene oplage gemaakt van 1020
exx., waarvan de Landschaps- en Akademiedrukker WILLEM

COTJLON 433 moest leveren aan den Lande; terwijl hij de
overige 587 ten behoeve van den handel voor zich be-
hield. Van die 433 exx. leverde hij 8 op roijaal schrijf-
papier voor 3 stuivers het vel, 75 op roijaal drukpapier
voor 2 stuiv. en 350 op gewoon groot drukmediaan voor
anderhalve stuiver het vel, zoodat die drukker, met
inbegrip eener som van 5,000 Gld., bij voorraad ontvangen,
alsmede voor de banden, alleen voor dit eerste deel heeft
ontvangen eene som van 16,113 Gld. De diensten van
Dr- Tholen werden met eene som van 4,208 Gld. geho-
noreerd ; terwijl de eerste Klerk der stad Leeuwarden,
Dr- GIJSBEET VAN DEE L E T , die vele charters uit het
Stedelijk Archief had bezorgd, een geschenk van 300 Gld.
ontving, waarmede het bedrag der gezamenlijke kosten
eene som van 20,621 Gld. bereikte (9).

Twee jaren lang had men bereids aan het zamenstellen
en drukken van het Tweede deel besteed, toen de onder-
neming eene zware ramp trof. Dr- Nicolaas Tholen, de

(8) Dit eerste deel viel eene gunstige en grondige beoordeeling van
een kenner te beurt in de Nieuwe Vaderl. Letteroefeningen van 1770,
bl. 31, waar tegen de Baron thoe Schwartzenberg zich echter verpligt
zag openlijk op te komen, om de eer van zijn werk te verdedigen.

(9) Volgens eene Notule, afkomstig van Petrus Wierdsma, benevens
eene specifieke opgave van een lateren Commissaris, die omtrent de kos-
ten der banden daarbij heeft gevoegd, dat geleverd zijn:

5 groot roijaal folio in Tnrkschleer verguld ƒ 95 —
66 Engelsche banden 297 —

100 mediaan folio half Eng. banden 160 —
232 half Eng. banden 348 —

6 Eng. banden 19 —
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bekwame en ijverige medewerker, bezweek onder dezen
arbeid in September des jaars 1770. Veel, zeer veel had
hij gewerkt zonder opzien te baren, hoewel zijne verdien-
sten in dat zelfde jaar waren erkend door de Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, die hem tot
lid benoemde, en wier voorzitter dan ook in het volgende
jaar hulde bewees » aan zijne groote bedrevenheid in de
» vaderlandsche historiën en oudheden, den vroegtijdigen
» dood van dezen braven man met allen ernst betreu-
>, rende (10)."

Intusschen was de Baron thoe Schwartzenberg Griet-
man van Menaldurnadeel geworden (1766), en tot meerdere
aanzienlijke waardigheden geroepen. Daar hij het hoofdbe-
leid had der gansche zaak, en de correspondentie voerde
met verschillende geleerden, had hij tot de uitvoering en
correctie behoefte aan ondersteuning. En echter is het mij
onbekend gebleven, wie daartoe de plaats van Dr- Tholen
heeft vervangen. Vermoedelijk genoot hij verder eenige
hulp van genoemden Dr- Gijsbert van der Leij, alsmede
van den drukker Dr- Willem Coulon, gelijk later van den
Heer HEEBELL , die als Gouverneur van zijnen eenigen
zoon bij hem was komen inwonen; ook ondervond hij blij-
ken van toegenegenheid van den geleerden PETETJS WIEKD-

SMA, van wien hij erkende een handschrift ten gebruike
ontvangen te hebben," en dien bij daarbij noemde » een
i ervarenen Rechtsgeleerden, ja eenen niet min kundigen
» Lievhebber van de Vaderlandsche Oudheden (11)."
Evenwel is het hoogst vermoedelijk, dat het der onderne-
ming in de volgende jaren aan het naauwlettend toezigt

(10) Onder de Bijvoegsels hier achter heb ik eene korte levensschets
van dezen tot dusverre weinig bekenden geleerde opgenomen.

(11) Voorrede het tweede deel, fol. 81. Een levensberigfc van dezen
hoogst verdienstelijken geleerde, voor eenige jaren bewerkt, hoop ik in
een volgend S°. van dit tijdschrift mede te deelen.



CHAKTERBOEK VAN FEIBSLAND. B33

van een bepaald bekwaam man, als Tholen, heeft ontbroken,
en dat daarin de oorzaak zal zijn gelegen, dat vooral het
derde en vierde deel minder naanwkeurig zijn afgedrukt.

Na nog drie jaren toevens verscheen dan in 1773 het
Tweede deel in het licht. Loopende van den jare 1498 tot
1542, bevatte het 875 bladz., waarvan het voorafgaande
Annael ofte Land-boek van Kempo van Martena 208 bladz.
besloeg. Ook dit deel werd met eene Voorrede van niet
minder dan 89 bladzijden verrijkt; eene voorrede, welke
niets minder is dan eene zeer geleerde verhandeling over
de Codices en Diplomata van Europa in het algemeen,
over hunne kenmerken, uitgaven, echtheid enz., waarna
eerst op bladz. 65 wordt begonnen met eene kritiek van
verschillende Friesche Handschriften, welke zeer veel be-
langrijks bevat.

Van dit deel heb ik, buiten eene vergoeding van 896
Guld. aan de Wed. van 1>- Tholen voor het afgewerkte
gedeelte, geene andere opgave van kosten gevonden dan
van den drukker, die het zelfde getal als vroeger leverde,
en daarvoor eene som van 10,078 Guld. van de Provincie
ontving.

Onmiddelijk hierna ving men aan met het drukken van
Derde deel, en lag het in het plan, om op den jare 1544
te laten volgen de Beneftciaal-boeken van Friesland, of de
lijsten van al de Patroons-, Pastorie-, Vicarie- en Prebende-
goederen van de dorpen en steden, welke, ingevolge bevel
der Vrouwe Gouvernante van den 25 Augustus en 3 No-
vember 1542 en naderen aandrang van den Hove in 1544,
over geheel Friesland waren opgemaakt. Reeds had men
daarvan, ná bladzijde 58, 102 vellen, bevattende de Kwar-
tieren Oostergoo en Westergoo, afgedrukt, toen in over-
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weging werd genomen, of men wel voorzigtig zou hande-
len , met openbaar te maken al de bezittingen, welke vóór
de hervorming tot de kerken behoord hadden. Ten einde
alle daaruit te maken gevolgtrekkingen af te snijden, be-
sloten Gedeputeerde Staten, om die 102 vellen niet in het
Charterboek op te nemen, om den drukker zijne gemaakte
kosten met eene som van 8,290 Gld. te vergoeden, en om
die afdrukken veilig op den zolder van het Statenhuis te
bergen en Zevenwouden ongedrukt te laten (12).

Intussclien rees er eene tweede bedenking ten gevolge
der bevinding van de Commissie, den 26 Mei 1768 be-
noemd » tot onderzoek van den staat der provinciale
» financiën en middelen van redres in dezelve." Behalve
op de groote kosten, stuitte deze op het groot g e t a l exx.
van het Charterboek, dat den Lande geleverd werd, dewijl
bleek, dat aan regenten, die in verschillende Collegiën
zaten, in iedere bijzondere kwaliteit een ex. werd gegeven,
waardoor verscheidene leden der regering 2 of 3 exx. van het
Charterboek bekwamen. Om die reden werd onder de
menigvuldige » poincten van ménage," bij de Staatsresolu-
tiën van den 9 Mei 1774 vastgesteld, ook aan den drukker
bevolen, aan niemand op kosten van den Lande meer dan
één ex. af te leveren. En evenwel heeft die drukker,
schoon aan dat bevel voldoende, van de beide volgende
deelen toch het zelfde getal van 425 exx, aan de Provincie
geleverd, en is hem voor het Derde deel eene som van
11,884 Gld. en voor het Vierde deel eene som van 12,500

(12) De mij medegedeelde gissing komt mij niet ongegrond voor, dat
op dit besluit van invloed is geweest de staatsresolutie van 16 Maart
1776, waarbij den Katholijken in deze provincie, onder anderen, voor
't eerst werd toegestaan, op naam van kerken, geestelijken en armen vaste
goederen te bezitten, te erven en aan te nemen. Zie Verzameling van
JPlacaten, IV 367, 373, en mijne Geschiedk. Beschrijv. v. Leeuw. I I 174
en Geschiedenis van Friesland, 383,
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Gld. uitbetaald, buiten de som voor de ingehoudene Be-
neficiaal-boeken genoten.

Dat Derde deel verscheen, vijf jaren na het vorige, in
1778, bevatte de stukken van 1543 tot 1578 en besloeg
niet minder dan 1227 bladz., benevens den inhoud, doch
zonder voorrede. Dit deel, over zulk een belangrijk tijdvak
loopende, is dan ook bijzonder rijk in stukken. Niet min-
der is dit het geval met het Vierde deel, dat na verloop
van vier jaren, in 1782, uitkwam en enkel de jaren tus-
schen 1579 en 1604 bevatte in niet minder dan 1287 bladz.
benevens den inhoud, mede zonder voorrede. Onmiddelijk
hierna werd met het Vijfde deel aangevangen, en waren
er den 6 Augustus 1783 weder 90 vellen afgedrukt, toen
de Baron thoe Schwartzenberg in slechts 50 jarigen ouder-
dom overleed. Wel was hij zoo gelukkig geweest, de
uitgave van het grootste en belangrijkste gedeelte van
zijn werk te beleven; — wel had hij, door een deskun-
dige daarom » 't sieraad van den Wester Lauwerschen
T> Adel" genoemd (13), deszelfs hooge waarde algemeen er-
kend mogen zien, en hadden ook verscheidene geleerde
Genootschappen den algemeen vereerden Staatsman en
Geleerde door het aanbieden van het lidmaatschap een
bewijs hunner hoogachting geschonken: — toch viel er
nog véél te verrigten over, om het gansche werk naar het
gemaakte plan te voltooijen (14).

(13) Zoo noemde hem de voortreffelijke M1'- D. I?. J . HALSEMA in
het "Voorberigt zijner uitgave van het oud Hunsingoer Landrecht, in het
onschatbare tweede deel der Werken van liet Gron. Genootschap, 1778,
daarbij betuigende, dat Schwartzenberg „ in zijn voor.treflijk Charterboek
„ de Friesen op eene uitnemende wijze aan zig lieevt verpligt."

(14) Meerdere levensbijzonderhcden omtrent dezen verdienstelijken
Staatsman heb ik onder de Bijvoegselen hier achter medegedeeld.
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Aangezien er tot dusverre reeds eene som van niet min-
der dan 65,665 Gld. aan het Charterboek was te koste
gelegd, buiten de mij nog onbekende kosten, welke de
opvolgers van Dr- Tholen als honorarium of kopijloon heb-
ben genoten, waren Gedeputeerde Staten schroomvallig,
om op hunnen vroegeren lastbrief (de Staatsresolutie van
31 Augustus 1764) de voortzetting te bevorderen. Toen
zij echter na verloop van drie jaren door de drukkers, de
Erven Coulon, werden uitgenoodigd, om een of meer
Heeren te willen benoemen, onder wier bestuur het werk
zou kunnen worden voortgezet, vroegen zij eene nieuwe
magtigïng van de Staten. Uit een onderzoek van het Min-
dergetal bleek alsnu, dat het werk met de 90 op nieuw
afgedrukte vellen tusschen de jaren 1630 en 1640 was ge-
vorderd , en dat er, volgens het voorloopig Register, nog
zoo groote voorraad, hoewel ongeordende, Copie voor het
vervolg aanwezig was , dat daarvan nog wel 4 of 5 soort-
gelijke deelen, als reeds het licht zagen, zouden gedrukt
kunnen worden. Men oordeelde alzoo, dat, daar dit wei-
nig overeenkwam met de bedoeling der Autheurs, die na
de uitgave van de twee eerste deelen het vervolg op nog
twee deelen berekend had, en evenmin met de bedoeling
der Staten, het noodig zou zijn , dat er eene schifting ge-
schiedde. Bij Staatsresolutie van den 10 Mei 1786 werd
dan besloten, Gedeputeerden te magtigen, om, onder het
bestuur van een of rneer hunner leden, het Charterboek
verder af te drukken, onder deze bepaling nogtans, dat
daarin geene andere Charters zouden worden opgenomen,
als die bevonden werden van aangelegenheid te zijn; in het
vertrouwen, dat, indien er dan nog twee deelen, ieder van
ongeveer 1O0O bladz. gedrukt wierden, wel aan de be-
doeling des ontwerpers zou worden voldaan.

Dien ten gevolge benoemden Gedeputeerde Staten de
Heeren BIJNHABD Baron VAN LIJNDEN en HANS HEN-
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DRIK VAN WTCKEL , hun Secretaris, tot Commissarissen
ter uitvoering van dit besluit. Langer dan twee jaren
hielden deze zich ijverig bezig, om de gansche zaak der
uitgave van liet Charterboek te onderzoeken. Eerst den
6 November 1788 deden zij daarvan rapport. Hieruit
bleek, dat zij een eerste bezwaar hadden gevonden in de
bepaling der resolutie, om in de groote massa stukken,
na lezing en beoordeeling, uit te monsteren, welke al of
niet van aangelegenheid waren, waaromtrent zij echter tot
regel hadden genomen, om allen op te nemen, die be-
trekking hadden tot de Regering en het Staatsregt, de
Godsdienst en het Kerkelijk regt en de Policie of het
Burgerlijk regt dezer provincie. Maar, om dien arbeid
te volbrengen, hadden zij allereerst behoefte aan een per-
soon , die kundigheid, lust en tijd bezat. Eindelijk was
hunne aandacht gevallen op den Heer Herbell, die zich
tegen eene billijke vergoeding daartoe had bereid verklaard.
Nadat deze de 90 reeds afgedrukte vellen van het Vijfde
deel had onderzocht, was er eene nieuwe zwarigheid gere-
zen , dewijl hij verklaarde, dat die onmogelijk tot het werk
konden dienen, omdat zij niet naar het gemaakte plan
geschikt waren; omdat daar tusschen vele stukken van het
uiterste gewigt ontbraken, en omdat die vellen gedrukt
waren met eene oude of versleten letter, zoodat zij het
werk geheel zouden ontsieren. De Erven Coulon, hierover
aangesproken, verklaarden, dat zij die vellen wel tegen
vergoeding van kosten met eene nieuwe letter wilden her-
drukken , doch anders verlangden deze bladen tegen den
eens vastgestelden prijs aan de Provincie af te leveren.

Dit leidde tot een onderzoek naar het Contract met den
drukker. Toen de Erven Coulon evenwel eenvoudig ant-
woordden , dat daarvan nooit een Contract gemaakt was}

verwonderde dit de Commissarissen ten hoogste. Immers,
na een tijdsverloop van 24 jaren was de sleutel daarvan
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welligt reeds te zoek geraakt, namelijk: dat de zuster van
Dr- Nicolaas Tholen was getrouwd geweest met den druk-
ker Willem Coulon, zoodat die zaak geheel en familie was
behandeld (14). Werkelijk bevonden zij dan ook, dat de
leden van het Collegie, die belast waren geweest, om met
den drukker een accoord te maken, gerapporteerd had-
den, dat zij » met 's Lands Drukker waren overeengekomen,
j> dat hij voor het drukken van ieder vel papier zoude ge-
» nieten anderhalve stuiver," zonder dat zij gevat waren
geweest, om daarbij van het getal exemplaren als anders
iets te bepalen; — weshalve alsnu uit het onderzoek van
de rekeningen bleek, dat die drukker, op eene mondelinge
overeenkomst, boven het bedrag der door hem verkochte
exx., op 200 begroot, tot dusverre reeds ruim 60,000 Gld.
had genoten; terwijl hem, volgens dien maatstaf, nu nog
7,300 Gld. toekwam voor de 90 afgedrukte, doch afge-
keurde vellen, waarvoor hij zich echter met 3,000 Gld.
zou vergenoegen, ingeval men hem ook het drukken van
bet vervolg opdroeg (15).

Cl4) Dr> WILLEM COULON, Advokaat voor den Hove, trouwde den
17 April 1746 met JELLIANA ANNA THOLEN, geb. in Februari] 1727.
Hij werd in plaats van HENDKIK HALMA Akademiedrukker in 1727 en
Landschapsdrukker in plaats van TOBIAS VAN DESSEL in 1742, en was
van 1750—81 vijfmalen, alzoo 20 jaren lang, Burgemeester, en, ook in
1764, lid der Staten. Hij was dus een man van invloed, doch ook van
bekwaamheden, waardoor hij, na den dood van Tholen, in staat was,
zelf de Copie voor den druk te bezorgen en te regelen. Voor het Vijfde
deel had hij zelfs een schriftelijken last, om uit de Lands Secretariën zoo-
danige hoeken en stukken te ligten, als hij, volgens het gedrukte Re-
gister, noodig had. Hieruit blijkt mede, dat er destijds gebrek aan
toezigt bestond, waaraan de mindere naauwkeurige correctie van het
derde en vierde deel is te wijten.

(15) Bij deze gelegenheid bleek Heeren Commissarissen tevens, dat
de oplage was geweest:

24 op roijaal schrijfpapier,
96 op roijaal drukpapier,

900 op mediaan drukpapier,
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't Was genoeg, en er waren overvloedige redenen, om
te klagen over de genotene » ongehoorde winst," en om
nu ook van andere drukkers eene prijsopgave te vragen (16).
Hieruit bleek, dat, naar een prijs van 22 Gld. per blad
(en alzoo 1980 Gld. in plaats van 7,300 Gld. voor de afge-
keurde 90 vellen) de kosten van elk deel van 1000 bladz.
op 6,000 Gld. en dus op de helft minder dan de vorige
deelen zouden te staan komen.

Nadat Gedeputeerde Staten de handelwijze van hunne
Gecommitteerden goedgekeurd en hen gemagtigd hadden,
om het belang der zaak in dier voege verder te beharti-
gen , werden er twee formeele Conventiën gesloten, de
eene met Herbell en de andere met den boekdrukker
HAEMEN POST (16 en 18 Febr. 1789), welke laatste bij
het vragen van geslotene briefjes de laagste inschrijver
was geweest.

De eerste, de Keer Herbell, nam daarbij de redactie
van het vervolg van het Charterboek op zich, onder deze
hoofdbepaling, dat hij, naar het gemaakte plan, de op te
nemen stukken uitmonsteren, daarvan lijsten zamenstellen
en deze Commissarissen ter goedkeuring aanbieden zou.
Eerst nadat deze verkregen was, zou hij de stukken kun-
nen laten afschrijven, waartoe hem een voorschot van

te zamen 1020 exx., waarvan 425 aan den Lande waren geleverd; terwijl
de drukker van de overige 595 ongeveer 200 tegen 1 stuiver het blad
had gedebiteerd, hoewel hij de Staten de volle 1020 exx. in rekening had
gebragt.

(16) Hoe goedgunstig de toenmalige Staten Burgemeester Coulon
waren, en hoe bekrompen men aan de eene en hoe roijaal aan de an-
dere zijde kon zijn, blijkt uit de Staatsresolutie van 16 Maart 1776 ,
waarbij hem en zijne huisvrouw, wegens het verlies, dat hij als Lands-
en Akademie-drukker had geleden door de invoering der „ poinoten van
„ ménage" (eene bekrimping van uitgaven, welke voor den bloei der
Akademie inzonderheid zeer verderfelijk is geweest) werd toegelegd een
jaarlijksch pensioen van 900 Gld., ten lijve van den langstlevende, als-
mede vrijdom van officiegeld.
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500 Gld. werd gegeven, om ze, na gecollationeerd te zijn,
te bezorgen aan den drukker, wiens proeven hij corrige-
ren en wiens handelingen hij nagaan moest. Voor dat alles
werd hem een honorarium van 5 Gld. per vel druks toe-
gekend.

De hoofdinhoud van de overeenkomst met den drukker
was, dat hij onder opzigt van Herbell elke week twee vellen
druks moest leveren; dat hij van elk deel 200 ingenaaide
exx. aan de Provincie moest bezorgen, en wel 4 op
roijaal schrijfpapier, 4 op roijaal drukpapier en 192 op ge-
woon drukmediaan , waarvoor hij zou genieten , door el-
kander, \\ stuiver per vel, of 12^ Gld. per blad druks,
hoewel hij 22 Gld. per blad zou genieten, als dit buiten
zijne schuld herdrukt moest worden. Voor eigene rekening
kon hij overdrukken nemen , mits niet minder dan 4 exx.
op roijaal schrijf, 50 op roijaal druk en 300 op gewoon
mediaan papier, terwijl hij eene som van 1000 Gld. als
renteloos voorschot zou kunnen bekomen.

Nadat deze voorbereidende schikkingen den 19 Februari)
1789 door Gedeputeerden waren goedgekeurd, ving het
drukken den 1 Mei aan, en waren er in 1793 315 vellen
of 1261 bladzijden, benevens het tijdrekenkundig Register
en titel, 14 vellen beslaande, afgedrukt, loopende van
1602, of de vernieuwde Lands Ordonnantie, tot 1686.
Volgens het kort voorberigt waren er in dit deel, naar
het gewijzigde plan, niet alle stukken opgenomen, welke
in het voorloopig Register voorkwamen, hoewel weder
andere stukken geplaatst waren, die daarin niet vermeld
werden; alsmede, dat van dit Vervolg ook exx. met afzon-
derlijke titels van: Nieuw Placaat- en Charter-boek te beko-
men waren (17). De kosten van dit Vijfde deel zijn geweest

(17) Dit deel viel eene gunstige beoordeeling te beurt in de Alt/.
Konst- en Letterbode van 1804, I 102.
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5,670 Gld., waarvan de drukker 4,050 en Herbell 1,620
Gld. heeft ontvangen. De vijf deelen te zamen kostten
den Lande, voor zoover bekend is, alsnu 70,335 Gld.

Onmiddelijk hierna ving men aan met het drukken van
het Zesde deel. Eeeds waren daarvan in 1795 105 vellen
of 420 bladz,, loopende van October 1686 tot Februarij
1705, afgedrukt, toen de staatsomwenteling een einde
maakte aan de regering der Staten en hunne Gedeputeer-
den. Geheel andere personen, die zich weinig bekommer-
den over de vroegere handelingen van het landsbestuur,
dat zij zouden he vormen, kwamen op het kussen.

Wat er toen van het Charterboek is geworden, bleef
lang een raadsel. Alleen meende men te weten, dat de
drukker Post van de Representanten aanzegging had be-
komen , om het werk te staken, met dit gevolg, dat hij
slechts enkele exx. dier 105 vellen aan sommige belang-
stellende personen afgegeven en het overige gedeelte der
oplage als misdruk verkocht heeft. Vanhier de hooge
zeldzaamheid van dit Zesde deel.

't Is mij evenwel, na lang zoeken, gelukt, iets naders
en zekers daaromtrent te weten te komen. In de Konink-
lijke Bibliotheek te 's Sage vond ik namelijk een merk-
waardig ex. van het Charterboek, bestaande in vijf deelen
op groot of roijaal schrijfpapier, gebonden in heel rood
turkschleer, verguld op snede en plat, benevens het ge-
deelte van het zesde deel in een los omslag. Dit pracht-
ex. behoorde vroeger aan M>. J. ROMSWINCKEL te Leiden
en is in 1808 aan genoemde Bibliotheek gekomen. Bij
het laatste gedeelte nu is gevoegd eene briefwisseling tus-
schen hem en den zoon en opvolger van den drukker,
F. POST , waaruit blijkt, dat hij , ten jare 18OO in het
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bezit zijnde van de vier eerste deelen, door tusschenkomst
van den Heer GERAKD JACOB VOORDA, Eentemeester
der Geestelijke goederen van Leeuwarden, een gelijk ex. van
het Vijfde en het gedeelte van het Zesde deel verzocht en
voor 30 Gld. bekwam. Bij deze gelegenheid deelde die
drukker hem op zijn verzoek mede: dat het Zesde deel in
1795 op order van de Representanten was blijven liggen,
dat de Copie van het overige gedeelte zich bevond in
handen van den Heer Herbell, en dat het afgedrukte nu
defect, tot zijn totaal bederf, op den zolder lag, dewijl hij de
vergoeding van zijne vlijt en moeite uit den verkoop had
moeten zoeken: voornemens zijnde ter gelegener tijd hier-
omtrent regt en billijkheid of schadevergoeding of wel
voortzetting van de aangenomene taak in te roepen. —

't Is bekend, dat die schadevergoeding niet is gevolgd,
en dat aan dien wensen tot voortzetting, waartoe Herbell
in 1802 en later eenige pogingen heeft aangewend, evenmin
is voldaan. — Maar minder bekend is het, dat omstreeks
den jare 1838 de Heer Gouverneur VAN ZUTLEN VAN

NIJEVELT of wel het Collegie van Gedeputeerde Staten
ernstig aan het plan tot wederopvatting van den gestaak-
ten arbeid heeft gedacht. Zeker is het althans, dat de
eerste daarover heeft gecorrespondeerd met den üud-
hoogleeraar Mr- J. W. DE CEANE, en dat de Griffier
Mr- L. Y P E U deswege eene uitvoerige Memorie heeft ge-
steld, waarvan ik een afschrift bezit. De vraag: » In
i hoeverre het voor de Provincie van belang mag worden
» geacht, het Charterboek alsnog te doen vervolgen," werd
daarin toestemmend beantwoord. Zelfs werd er bij aanbe-
volen , om het vroegere werk met vele vergetene of later
ontdekte stukken aan te vullen, dán te vervolgen van 1705
voorloopig tot 1748, en daarna te voorzien van een Al-
phabetisch Register. Met het herdrukken van het weinig
bekende gedeelte van het Zesde deel achtte men dien arbeid
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te zullen kunnen zamenvatten in twee deelen, ieder van
ongeveer 1000 bladzijden, waarvan de kosten geschat wer-
den op 8,250 Gld. (zijnde ƒ 6,250 voor het drukken en
ƒ 2,000 voor het bewerken), ingeval de Provincie daarvan
weder 200 exx. voor hare rekening nam.

Gelukkig is dit plan toen niet tot uitvoering gekomen:
want de tijd daartoe was toen nog niet rijp. Om op eene
goede en volledige bewerking te mogen hopen, moest er
vooraf meer onderzocht of vóórgewerkt worden. En wer-
kelijk is er sedert reeds veel gebeurd, dat eene latere
uitgave, waarop wij de hoop blijven voeden, kan begun-
stigen. Het Provinciaal Bestuur toch heeft sinds dat tijd-
stip zoo veelvuldige blijken gegeven van de belangen der
Wetenschappen in het algemeen en van het Archiefwezen
en Oudheden in het bijzonder te willen bevorderen, dat
wij, na afloop van de tegenwoordige groote ondernemin-
gen , ook ten aanzien der uitgave van een Nieuw Char-
terboek van Friesland wel de beste verwachtingen zullen
mogen voeden. Immers, sedert de Heer J. VAN LEEUWEN

in 1840 benoemd is tot Archivarius dezer provincie, zijn
zoowel de gewestelijke als de stedelijke Archiven van
Leeuwarden beter geordend, en zijn dáárin en (ook door
de zorg van het Friesch Genootschap) in de Archiven
van het Rijk, van andere Provinciën, ja zelfs van andere
Rijken, een aantal belangrijke Friesche stukken ontdekt,
welke nog nooit het licht hebben gezien. De uitgave van
een voortreffelijken Nieuwe Atlas van Friesland, waarvan
thans (April 1856) sedert 1849 reeds 24 kaarten zijn ver-
schenen , en de oprigting van eene schoone Provinciale
Bibliotheek en daaraan verbonden Kabinet van Oudheden,
benevens de uitgave van den belangrijken Catalogus der
eerste, door den Heer VAN LEEUWEN bewerkt (1854),
vermelden wij gaarne als bewijzen van der Staten goed-
gunstigheid en verlicht oordeel. Doch inzonderheid doen
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wij dit ten aanzien van twee punten, welke met ons on-
derwerp in naauw verband staan, en welke eerst moesten
plaats hebben, vóór er aan eene voortzetting van het
Charterboek kon gewerkt worden. Nadat de historische
waarde van de onvoltooide en onuitgegevene Beneficiaal-
boehen meer algemeen erkend was, hebben de Staten den
Heer van Leeuwen gemagtigd, ook den druk te bezorgen
van het Kwartier Zevenwouden ; waarna dit gedeelte, ge-
voegd bij de vroeger gedrukte en opgelegde exx. van Oos-
tergoo en Westergoo, als één geheel in 1850 uitgegeven is
onder den titel van Beneficiaal-hoehen van Friesland, voor-
afgegaan door eene belangrijke Inleiding en Bijlagen, welke
de geschiedenis van dit onderwerp bevatten.

Nu had de zelfde werkzame Archivarius en Bibliothe-
caris van Leeuwen reeds eenige jaren geleden, voor eigen
gebruik, een Aïphabetisch Èegister op de 6 deelen van het
Charterboek vervaardigd. Daar nu zulk een Register on-
getwijfeld bij dit werk gevoegd zou zijn geweest, wanneer
het eens voltooid ware uitgegeven geworden; daar de niet
genoeg erkende waarde van het Charterboek stellig zou
rijzen , wanneer daarop een bruikbaar Register wierd uit-
gegeven , en daar de uitgave van het reeds bestaande
Handschrift daarvan niet voor bijzondere rekening zou kun-
nen geschieden, — zoo heeft het mij veel genoegen ge-
daan , dat Heeren Staten , op mijn voorstel, ondersteund
door het Friesch Genootschap, om alle deze redenen in
1850 besloten, het Handschrift van den Heer van Leeu-
wen over te nemen en Heeren Gedeputeerden uit te noo-
digen, het drukken en uitgeven daarvan te bevorderen.
Dien ten gevolge wordt dit Register thans gedrukt, en
wel verrijkt met eene menigte aanteekeningen en bijvoeg-
sels , welke de hoofdonderwerpen der Friesche geschiede-
nis in het algemeen en den inhoud van het Charterboek
in het bijzonder zullen toelichten.
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Met de vermelding van deze handelingen van het Pro-
vinciaal Bestuur meen ik thans deze geschiedenis van het
Charterboek te kunnen besluiten; en wel met lof en dank
voor zoo vele bewijzen van vernieuwde toegenegenheid
jegens een werk, dat ieder deskundige vereert als een
onwaardeerbare bron voor allen, die de Geschiedenis van
Friesland grondig willen beoefenen, of die de Belangen
deze Provincie op vaste grondslagen willen bevorderen.
Geven vooral wij, Leden van het Friesch Genootschap!
wederkeerig blijken van den hoogen prijs, waarop wij dien
arbeid onzer vaderen schatten; laten wij ons beijveren om
te verzamelen, wat daaraan ontbreekt, en gewis wij mogen
vertrouwen, dat de gunstige gezindheid van het Provin-
ciaal Bestuur dán ook verder ons zal blijken door de be-
vordering der uitgave van een Nieuw Charterboek van
Friesland, hetwelk eenen arbeid zal voltooijen, welke ons
vaderlijk gewest steeds tot groot nut, sieraad en eere zal
verstrekken.

11 April 1856.

I. v. K. 22
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BIJVOEGSELEN.

^^-fc^^v^ wit* rt^Æ*^i*»r

v/m de eervolle nagedachtenis van de drie voornaamste
bewerkers van het Cliarterboek te verlevendigen en, als
vereenzelvigd met dit onderwerp, duurzaam in aandenken
te bewaren, deel ik nog de volgende levensschetsen mede.

1. GEORG FREDERIK BABON THOE SCHWART-

ZENBERG EN HOHENLANSBERG,

gesproten uit een aanzienlijk Duitseh adellijk geslacht, dat
door het huwelijk van den Kolonel JOHAN ONTTPHBITJS

Vrijheer VAN SCHWARTZENBERG , uit Frankenland, met
MARIA VAN GEOMBACH, eene kleindochter van den Rid-
der HESSEL VAN MARTENA, sedert 1545 op diens Stins
Groot Terhorne te Beetgum was gevestigd, werd te 's Gra-
venhage geboren den 23 September 1735 uit GEORÖ WOLF-

GANG en FRANÇOISE WLSON DE ST. MAURICE. Zijn
vader, die eerst Grietman van Barradeel, daarna van Dan-
tumadeel en vervolgens van Menaldumadeel was, had in
bijna alle hooge collegiën van staat zitting, doch ontviel
hem reeds in 1738, toen hij naauwelijks vijf jaren oud
was. Niettemin viel hem van eene schrandere moeder en
bekwame onderwijzers eene opvoeding ten deel, welke de
uitstekende vermogens van zijnen geest voorspoedig ont-
wikkelde. Vandaar, dat hij kort na het verlaten der
Akademie van Franeker, waar hij van 1750 tot 54 stu-
deerde, tot verschillende regeringsambten werd geroepen»



BIJVOEGSELEN. 347

en eerlang in de meeste provinciale en generaliteits col-
legiën zitting had.

Nadat hij in 1758 gehuwd was aan SOPHIA ELÎSABETH

Gravin D' AUMALE , werd hij in 1766 Grietman van
Menaldumadeel, terwijl hij gelijktijdig lid was van Gede-
puteerde Staten. Als zoodanig benoemd tot Commissaris-
Politiek der Hervormde Synode te Leeuwarden, gaf hij in
laatst genoemd jaar in den hevigen strijd over de Liefde-
preek van Do. G. T. DE COCK, dien hij inmiddels te Beet-
gum beriep, sprekende blijken van zijne zucht voor ver-
lichting en vooruitgang en tot verbreking van de kluisters,
waarin de heerschappij der kerkelijken den geest immer
trachtte te houden. Hij betoonde zich daarbij even » edel
» van geboorte als van verstand en hart, en als beschermer
» der kerke niet minder roemenswaardig dan als staatsman."
Ook als Curator van de Akademie te Franeker (1776)
droeg hij veel bij ter bevordering van haren bloei en tot
vereering van de wetenschappen, welke hij zelf met zoo
veel ijver beoefende. Door die ongemeene geleerdheid en
dat aanzien onder de leden der hooge regering was hij
juist de man, die het grootsch ontwerp van een Charter-
boek van Friesland kon opvatten, voordragen en ten uitvoer
brengen. Hoeveel hulp hij tot dien reuzenarbeid ook van
anderen moge hebben ondervonden, uit eene nog ten deele
bewaarde correspondentie met den lateren Archivarius
Mr. HENDRIK VAN W I J N , van 1765 tot 1771, over de
opsporing en de waarde van Charters en Handschriften (1),
en andere sporen, is het mij althans duidelijk gebleken,

(1) In de Bibliotheek der Maatschappij van Ned. Letterkunde te
Leiden berusten negen minutebrieven van VAN WIJN aan hem, volgens
mededeeling van mijnen vriend Mr- J. T. BODEL NUENHUIS, dien ik,
even als Prof. H. W. TTDEMAN, voor bewezen hulp vriendelijken dank
betuig. Vier antwoorden daarop van den Baron zijn bewaard in de
Koninklijke Bibliotheek,
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dat hij zelf het hoofdbeleid der Redactie met waardigheid
heeft gevoerd en groot deel had aan de zamenstelling van
de geleerde voorberigten, welke de beide eerste deelen
versieren. Vandaar, dat de Maatschappijen der weten-
schappen te Haarlem en Vlissingen hem tot Directeur be-
noemden , en de Maatschappij van Nederlandsche Letter-
kunde te Leiden, alsmede het Dichtlievend Genootschap
te 's Hage, en het Groninger Genootschap: pro excolendo
jure patrio hem het lidmaatschap aanboden. Vandaar, dat
zijn wijs en liefdadig bestuur den lof en dank verdiende
van Do. P. NOTA, bij de inwijding van de nieuw gebouwde
Kerk en Orgel te Berlikum, waaraan hij zooveel had toe-
gebragt, en evenzeer van D°- G. T. DE COCK te Beetgum,
die, toen hij den 6 Augustus 1783 in naauwelijks 50
jarigen leeftijd aan het vaderland werd ontrukt, den treu-
rigen pligt vervulde, om op hem eene lijkrede te houden.
Nog in het jaar te voren had hij, als Gecommitteerde Staat
in het Mindergetal en als Gedeputeerde in den Raad van
State, grooten lof verworven door het stellen van eene
uitvoerige deductie ter bekoming van vermindering van
Frieslands Quota in de Generaliteits lasten, welke eindelijk
in 1790 met een gewenscht gevolg werd bekroond (2).

2. NICOLAAS THOLEN,

afkomstig uit een deftig Oostfriesch geslacht, werd te
Leeuwarden geboren in Julij 1725 en had tot vader OTTO

(2) Zie FERWEBDA , Wapenboek; Stamboek van den Frieschen Adel;
SCHELTEMA, Staatlc. Nederl. I I 302; VAN SMINIA, Grietmannen, 184;
NOTA, Tweetal Leerredenen, 1781, 27, 64; Hist. Verhaal der zaak van
J)o. de Cock, 1765, 3 env.; Y P E I J en DEEMOTJT, Geschied, der Ned.Herv.
Kerk, I II 519 env.; Tegemv. Staat van Friesl. I I 419; DE W A L , Oratio
de claris Fris. Jurec. 61, 326, 452. De titel van D«. DE COCK'S lijkrede
is: de vluglige Vergankelijkheid van den stervenden mensch. Zij bleef mij ,
even ala tier familie, onbekend. Gaarne zou ik mij een ex. geleend zien.
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NicoLAAS THOLEN, die in 1731 genoemd wordt Kornet
van eene compagnie kavallerie, en tot moeder KiNSKE
VAN HOYTEMA. Na haren dood hertrouwde hij in 1735
met EELKJEN POUTSMA, en schijnt hij de krijgsdienst ver-
laten te hebben, daar hij van 1755—58 en van 1768 —71
voorkomt als Schepen der stad Leeuwarden (3).

Dat de jonge THOLEN een ongemeenen aanleg voor de
studie had, bleek daaruit, dat hij een vierjarig verblijf aan
de Hoogeschool te Franeker zich zoodanig ten nutte had
gemaakt, dat hij reeds in Junij 1748, en dus nog geene
23 jaren oud, tot Doctor in de regten bevorderd en den
2 Julij in de rolle der Advokaten voor den Hove in-
geschreven werd. Eerlang zag hij zijne bekwaamheden
door het landsbestuur erkend, daar hij bij Staatsresolutie
van den 26 Februarij 1754 benoemd werd tot Klerk ter
Lands Secretarie, destijds eene aanzienlijke betrekking,
waarin hij veel gelegenheid vond ten nutte dezer provincie
werkzaam te zijn. Daarbij legde hij zich met ijver toe op
de kennis van de oud-friesche taal en regten, zoodat hij
het voornemen had met den geleerden Dr. ADKIANUS H E -

EINGA eene nieuwe uitgave en vertaling van de Oude
Friesche Wetten uit te geven, toen de Baron thoe Schwart-
zenberg de uitgave van het Charterboeh ondernam. Wegens
de groote moeite, aan het opsporen, onderzoeken , kopijè-
ren en ordenen van zoovele Charters en het nazien van
de proeven verbonden, was dus niemand beter dan hij
geschikt om daartoe zijne diensten te leenen. Gedepu-
teerde Staten deden dus eene gelukkige keuze, met hem
den Baron » tot adsistentie" toe te voegen. En deze er-
kende zijne hulp aan het slot der voorrede van het eerste
deel in deze vereerende woorden: » dat THOLEN'S volvaar-

(3) Misschien was hij een zoon van CLAAS THOLEN, Raadsheer in
Emden, geb. in 1658 en overl. in 1722, van wien een bekend portret
(ook bij MULLER, Catal. bl. 254) voorkomt.
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» dige medewerking, welgevestigde ervarenis in 't leezen
» der verwardste Handschrivten, en doorwrogte kennis der
» oude Land-taai de eenige voorwerpen waren zijner lov-
» spraake; terwijl hij onbeschroomd kon betuigen, dat
» sijne ijverige pogingen aan dezen arbeid eenen voornaa-
» men glans hebben bijgezet." Doch men oordeele, welk
eene smart en teleurstelling de Baron ondervond, toen die
verdienstelijke man hem reeds in September des jaars 1770
ontviel. Hij betreurde dit onverwachte sterfgeval zeer in
het voorberigt van het tweede deel, waarvan Tholen slechts
een gedeelte mogt bewerken, en voegde er de betuiging
bij, dat zijne betreurde gedachtenis bij hem in bestendige
achting blijven zou.

Hoe jong Nicolaas Tholen ook stierf — hij had niet
vergeefs geleefd. Hij liet het vaderland een boek en een
zoon na, die beide de eer van zijn roemwaardigen naam
zouden ophouden. In December 1758 toch was hij ge-
trouwd met CUNIRA ADRIANA PXERSON, dochter van J A -

COBUS PIERSOÏT, eerst predikant te Arum en Holwerd en
toen te Harlingen, en SOPHIA WYNANDA HALMA, en zus-
ter van den geleerden Leeuwarder Rector JOHANNES

PIERSON, den geliefdsten leerling van Valckenaer, door
Kuhnkenius hoog verheven, en omtrent wien de grijze Was-
senbergb. zestig jaren later nog uitriep: » wanneer zal er,
» ten behoeve der Grieksche Treurspeldichters, een scherp-
» zinnig, gelukkig, smaakvol Oordeelkundige geboren wor-
» den, te evenaren met PIERSON ?" (4) Uit zulke ouders,
aan wier geslacht zoo vele uitstekende gaven des geestes
waren toebedeeld, werd in 1764 te Leeuwarden geboren

(4) Zie zijne Redevoering ter gedaddenisse van N. Tholen, 1820, 30.
Oolc Prof. BOOT, de Historia Gymnasü Leovardiensis, 1854, 34, 78,
weidt bijzonder uit in den lof van Pierson.
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JACOBUS PIEESON THOLEN , die, na op zijn twaalfde jaar
ook zijne moeder te hebben verloren, met zóó gunstig ge-
volg inzonderheid de wis- en natuurkundige wetenschappen
beoefende, dat hij, van 1788 tot aan zijnen dood in 1824,
gedurende 36 jaren een sieraad was van de Hoogeschool
en het Athenaeum te Franeker, waar hij door een voor-
treffelijk onderwijs eene menigte leerlingen aan zich ver-
pligtte, en waar hij door zijne verdiensten en deugden
evenzeer geacht als bemind was.

Ook uit dezen geleerde, gehuwd aan zijne nicht ANNA

ELISABETH COTJLON, sproot een zoon voort, die, den groot-
vaderlijken naam van NICOLAAS THOLEN dragende, den
gunstigsten aanleg en zucht voor de studiën ontwikkelde,
die daarvan uitstekende blijken gaf, ook door de beant-
woording van eene prijsvraag der Utrechtsche Hooge-
school , doch die reeds den 7 April 1819, in ruim 22
jarigen leeftijd, als kandidaat in de Geneeskunde te Lei-
den overleed, met den meesten lof en liefde door zijne
betrekkingen betreurd, inzonderheid door zijn grijzen leer-
meester Wassenbergh, die in zijne geboortestad de nage-
dachtenis van dezen zoo veel belovenden jongeling openlijk
huldigde (5).

3, JOHANN FREDRIK MAURITZ HERBELL,

in 1752 geboren te Rees, had zich reeds vroeg door eigen
oefening en daarna door een verblijf aan de Akademie te
Duisburg aan den Rijn zoodanig op de talen en weten-
schappen toegelegd, dat, toen hij in 1770 de Hoogeschool
te Franeker bezocht, om zich verder aan de oude letteren
en de regtsgeleerdheid te wijden, hij spoedig de aandacht

(5) Zie de reeds vermelde Eedevoering en DE CBANE, Levensschets
van J. Pierson Tholen, in den Alg. Konst- en Letterbode, 1825, N°. 45.
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trok van zijne leermeesters. Na verloop van eenige jaren
ijverige inspanning, zag hij zich, op aanbeveling van Prof.
SCHBADEE , de eervolle taak opgedragen, om voor de op-
Toeding van den eenigen zoon van den Baron G. F. THOE

SCHWAETZENBERG te zorgen. Gelukkig vond deze tevens
in Herbell een man, die hem, met velerlei staatszorgen
overladen, het betreurde verlies van Tholen eenigermate
kon vergoeden door zijne medehulp tot de redactie van
het Charterboek. Niemand was dus na zijn onverwacht
overlijden meer geschikt, om den afgebroken draad weder
op te vatten dan Herbell, die in 1788 tot de voortzetting
van het Charterboek werd uitgenoodigd, en zich waardig
kweet van eene taak, waarvan de omwenteling van 1795
hem plotseling onthief. Te gelijker tijd werd hij ontslagen
uit zijne betrekking als Secretaris van Franeker, waartoe
hij den 27 Novb. 1790 was benoemd. Hij zette nu verder
de vroeger begonnen vertalingen voort van de voornaamste
werken van den geleerden PETRUS CAMPER, onder wiens
leiding hij zich tevens in de natuurkundige wetenschappen
had geoefend. Eerst in 1802 zag hij zich, als Secretaris
der stad Sneek, weder eene betrekking aangeboden, waarin
hij met ijver werkzaam was.

Intusschen was de geleerde M>- HENDRIK VAN W I J N ,

bij besluit van het Staatsbewind van den 17 Junij 1802,
benoemd tot Lands Archivarius, en was het op zijn ver-
zoek om hulp, dat het Departementaal Bestuur van Fries-
land, bij besluit van 26 Maart 1804, Herbell uitnoodigde,
om van Wijn zijne diensten te leenen tot opsporing van
zoodanige Charters en Staatsstukken, als van de oprigting
van dit Gemeenebest tot aan den Munsterschen Vrede in
Friesland mogten voorhanden zijn; terwijl den 12 Septem-
ber 1805 op zijn voorstel alle besturen werden aange-
schreven , om hem den vrijen toegang tot hunne papieren
te vergunnen. Wel zijn er in het Provinciaal Archief blij-
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ken, dat hij ter voldoening aan dien last eene Memorie
heeft ingediend; wel is het bekend, dat hij uit dat Archief
een aantal boeken en stukken ten gebruike heeft ontvan-
gen , alsmede dat hij met van Wijn deswege eene corres-
pondentie heeft gehouden (6); — maar, of die bemoeijingen
voor de wetenschappen eenige vrucht hebben opgeleverd,
is onbekend en lijdt zelfs bedenking (7).

Gaarne gelooven wij, dat de ongunst der tijden, de be-
perktheid van het voorgestelde tijdvak van onderzoek, waar-
over het Charterboek reeds zooveel licht had verspreid,
en daarna Herbell's benoeming tot President der Regtbank
van eersten aanleg te Sneek, in 1811, bij toenemenden
ouderdom, hem hebben verhinderd in de volbrenging van
plannen, om door de uitgave van Friesche Handschriften
onze letterkunde te verrijken. Dat hij die plannen gekoes-
terd heeft, en dat men van zijne veelzijdige geleerdheid
eene voortreffelijke uitvoering had mogen verwachten, daar-
voor hebben wij het getuigenis van den waardigen Rector
H. AMERSFOOEDT, die zijne liefde en ijver voor onze Frie-
sche geschiedenis welligt aan het vriendschappelijk verkeer
met Herbell had te danken. Toen deze vriend hem den
25 Januarij 1819 door den dood ontviel, vereerde hij
zijne nagedachtenis niet enkel door de mededeeling van
eene levensschets, maar hij deed meer. Daar Herbell's
schoone Bibliotheek ook een » rijke schat van hoogstbe-
j) langrijke, en vaak dusver geheel ongeziene stukken be-

(6) Acht brieven, van 1802—1817 door Herbell aan van Wijn ge-
schreven, berusten in de Koninklijke Bibliotheek; terwijl de antwoorden
daarop zich vermoedelijk in het Rijks-Archief bevinden. De eersten,
waarvan de Heer CAMPBELL mij uittreksels mededeelde, verspreiden ech-
ter weinig licht.

(7) Vergelijk hierbij D1'- BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Overzigt van
het Ned. Rijks-Archief', I 4, die tevens vermeldt, dat van Wijn's corres-
pondentie met de vorige provinciën niet die vruchten leverde, welke
men daarvan had mogen verwachten.
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» vatte, waarvan het belang voor de Vriesche Geschiedenis
» niet geheel te berekenen viel," wist hij, door tusschen-
komst van den Minister A. E. FALCK , te bewerken, dat,
op 's Konings last, bij de openbare verkooping (13 Septb.
1819) het meest belangrijke uit dezen rijken voorraad ten
behoeve van het Rijk werd aangekocht; eene gunst, welke
de Koning nog verhoogde, door aan Amersfoordt de vrij-
heid te vergunnen, die aangekochte stukken voorloopig
onder zich te houden, om » het aldus verzamelde, ter
» bevordering der Vriesche Geschiedenis, in het licht te
•D g e v e n . "

Dat wij daaraan de uitgave van VISSEE'S en AMEBS-

FOOEDT'S Archief voor Vaderlandsche, en inzonderheid Vrie-
sche Geschiedenis, Oudheid- en Taalkunde, verschuldigd
zijn; — dat die gekochte stukken, later aan de Konink-
lijke Bibliotheek bezorgd, thans, sedert 1855, door eene
gunstige koninklijke beschikking, als bij ruiling, bijna alle
het eigendom van het Friesch Genootschap zijn gewor-
den , — dit meen ik hier te mogen herinneren, ook ter
vereering van den verdienstelijken Herbell, die, vooral
gedurende de onrustige jaren na de omwenteling van 1795,
vele Friesche Handschriften en Oorkonden heeft verzameld
en bewaard, die welligt anders onherstelbaar verloren ge-
weest zouden zijn. Zijne zorg, eens aan het Charterboek
bewezen, heeft hij toen voortgezet tot het verzamelen van
bronnen, wier bezit wij thans aan zijnen ijver hebben te
danken (8).

(8) Zie Amersfoordt's Levensberigt in den Alg. Konst- en Letterbode,
1819, N*. 37, en het Voorberigt van het vermelde Archief; JANCKO
DOUWAMA'S Schriften, Inleiding, 25.
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4. EXTEACT UIT HET RESOLUTIEBOEK DEE

ED. MOG. HEEEEN STATEN VAN

VRIESLAND.

De Heeren Gedeputeerde Staten hebben ter Vergaderinge
voorgedragen, dat de Heere GEORGH FREDRIK Baron
THOE SCHWAKTZENBERG EN HOHENLANSBERG aan derzel-

ver Collegie heeft gecommuniceert, dat zederfc eenige
jaaren hadde gewerkt aan het opmaken van een volleedig
en algemeen Register van alle Placaten, Ordonnantien,
Previlegien, Handvesten etc, de Provincie van Vriesland
betreffende, door ZijnEd. bij een verzamelt, en dienende
tot het opmaken van een Groot Placaat- en Charter-B oek,
in navolginge van andere, die in hunne Provinciën gelijken
vlijt hebben besteedt ten nutte van hun Vaderland, en be-
houd dier stukken, welke de allerzekerste bewijzen uitle-
veren van de goede Regerings-form, en voorzorge der
Voorvaderen tot het welwezen der Ingezetenen, blijkbaar
uit de Stukken zelve, door zijnEd. aan het Collegie, en
door het zelve aan hun Ed, Mog. overgegeven.

En dat zij Heeren Gedeputeerden van gedagten waaren,
dat die verzameling van veele zaaken, die de Voorvaderen
tot eere, den nakomelingen ten nutte en het Vaderland tot
cieraad en luister verstrekken, behoren bewaart, en op
'sLands kosten gedrukt te worden; derhalven, vermits onder
dit zamenstel gevonden worden veele bezonderheeden, den
Staat in het gemeen betreffende en ter Secretarije van de
Provincie berustende , in consideratie gaven, of niet hun
Ed. Mog. zouden konnen goedvinden, dit werk van den
Heere van Schwartzenberg, met zijne daarbij gevoegde
Memorie en verdere nodige Bijlaagen, op derzelver last,
door den druk te doen gemeen maaken.
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Waarop gedelibereert zijnde, hebben hun Ed. Mog. zig
het Werk van den Heere van Schwartzenberg laten wel-
gevallen , en deszelfs moeijte, ten nutte van den Lande
genomen, goedgekeurt; En is vervolgens goedgevonden
en verstaan, welged. Heeren Gedeputeerden bij dezen
te authoriseeren, om deszelfs opstel, met de verdere bij-
lagen, die hij daar bij zal willen voegen, en tot verbetering
en meerder cieraad van dit zo nuttig Boek kunnen strek-
ken, met zijnEd. overleg, en onder deszelfs opzigt, op
kosten van de Provincie te doen drukken, en daarvan een
Exemplaar, behoorlijk gebonden, aan yder der Heeren
Volmagten ten Landsdage, en Leeden van den Hove
uit te geven, en in de Secretarien te bezorgen, en ver-
ders aan den Heer Autheur een behoorlijk getal Exem-
plaren tot zijn Ed. genoegen te laten volgen, om daarvan
na welgevallen te disponeeren; en voorts ter uitvoeringe
dies zodanige ordres te stellen, als vermeenen zullen nodig
te zijn, en particulierlijk om met den Drukker te accor-
deeren over het getal der Exemplaren, die aan de Pro-
vincie zullen gelevert worden, en den prijs daarvan, na
mate der vellen papier, zo veel mogelijk te reguleeren.

Aldus geresolveert op 't Landschapshuis, den 31 Aug.
1764.
(get.) Voor Oostergoo, c. VAN COENEN, C. VAN SCHELTINGA.

* WestergoojF. H. V. BTJRMANIA, I. VAN IDSINGA.

» de Zevenwouden, H. B. VAN SMINIA, EN. IDEMA.

» de Steden, w. COULON, D. B. V. SCHELTINGA.
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5. L IJ S T
VAN DB VOORNAAMSTE

NEDERLANDSCHE PLAKKAAT- EN CHARTEBBOEKEN,

(BUITEN DE LANDREGTEN, STEDELIJKE HANDVESTEN ENZ.)

Nederlandtsche Placcaet-boeck: Waerinne alle voornaem-
ste Placcaten, Ordonnantien, Accorden, ende andere Acten
ende Munimenten, uytghegeven by de EE. Hoog-Mogende
Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlantsche
Provintien; sedert 1581 tot op den jare 1644, In twee
deelen. Tot Amsterdam, by Jan Janssen, 1644, in klein
folio, 572 en 558 bladz.

Groot Placaet-Boech, vervattende de Placaten, Ordonnan-
tien ende Edicten van de Staten Generael der Vereenighde
Nederlanden: ende van de Staten van Hollandt en West-
vrieslandt, mitsgaders van de Staten van Zeelandt. Door
M>. COKNELIS CATJ. Vervolgd door SIM. VAN LEEUWEN,

J A C , PATJL en Is. SCHELTUS, DIX>. LTJLLITJS en Jo. VAN

DER LINDEN. (Beginnende met den jare 1097.) 's Hage
en Amst. 1658—1796, 9 dln. in folio. Met Repertorium of
Generaal Eegister over de 9 deelen, Amst. 1797, in fol.
Nog behooren hiertoe een Kepertorium, ofte Generael Ee-
gister over de 4 eerste deelen, gesteldt volgens de Jaren
en Alphabetischer wyse. 's Hage bij Paulus Scheltus, in fol.
1706 en in kl. 8°. 1708; alsmede een dito over de 6 eerste
deelen, 's Hage, bij Jacobus Scheltus, 1752, kl. 8°.

Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland
en Heeren van Vriesland: beginnende met de eerste en
oudste Brieven van die Lands treeken, en eindigende met
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den dood van Jacoba van Beijere; door FRANS VAN MIERIS.

Leyden, by Pieter van der Eyk, 1753—56, 4 deelen in folio.

Groot Gelders Placaet-boeck, door W. VAN LOON, 3 dln.,
waarin twee App. (Van 1316—1740.) Nymegen by Suerus
van Goor, 1701—40, in fol., benevens Chron. en Alph.
Eegisters der Stucken, Arnhem, by Hendrik van Goor,
1740, in gr. 8°. Hierop zijn 4 dln Vervolgen uitgegeven,
over de jaren 1741—1794, in 4°.

Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven
van Zutphen, door Mr. PIETER BONDAM. (Van omstr.
670—1286) Ie. deel in 4 Afdeelingen, in folio. Utrecht, by
B. Wild en J. Altheer, 1783, 89, 93 en na zijn dood in
1809 vervolgd, doch niet voltooid.

Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland,
door onuitgegevene Oorhonden opgehelderd en bevestigd;
door Is. AN. JSTIJHOPF. Arnhem, Ie- dl. 1830, van 1286—
1343; 2c dl. 1833, van 1343—1371; 3«. dl. 1839, van
1371—1423; 4e. dl. 1847, van 1423-1473; 5e. dl. 1851,
van 1473—1492. In gr. med. kwarto. Wordt vervolgd.

Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordon-
nantien en Edicten, der Staten 's Lands van Utrecht en
van de Borgemrn. en Vroedschap der Stad Utrecht, van
953—1728; door JOHAN VANDE WATER. Utrecht, by Ja-
eob van Poolsum, 1729, 3 dln in folio, met vier Kegisters
en afzonderlijke Eegisters daarop, Utr. 1733, in gr. 8°. —

Een door P. VAN MUSSCHENBROEK en anderen voorge-
nomen Vervolg is nog niet verschenen.

Monumenta Groningana veteris aevi inedita, of Verzame-
ling van onuitgegevene oude Charters en Stukken, betref-
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fende de provincie Groningen; aanvang nemende mét de
vroegste tijden (1152), en eindigende met het laatste van
de veertiende eeuw (1400). (Met twee Appendices van
802—1400 en 1040—1397.) Door Mr- ROBEETUS K E U C H E -

NIUS DEIESSEN. Gron. bij J. Oomkens, 1822 env., 4 stuk-
ken in gr. 8°.

Dit werk was voorafgegaan door een Voorïoopig Register
van Charters enz. Stad en Lande betreffende, en kun-
nende dienen tot het opmaaken van derzelver Groot Pla-
caat en Charter-boek, loopende (van 640 of de oudste
Vriesche Wetten) tot aan de reductie, of het jaar 1594.
(Door A. J . DE SITTEE.) Groningen, bij P. Doehema,
1789, gr. 8«.

Het Groot Placaat en Charter-boek van Vriedand is door
G. F. Baron THOE SCHWAETZENBEBG EN HOHENLANS-

BEEG bij Wïttem Couîon te Leeuwarden uitgegeven:
Ie. deel in 1768, loopende van 't begin (696) tot het jaar 1499.
,2e. » > 1773, • » » 1498 » » « 1542.

Voorafgegaan door het Annael ofte Land-boek van Vries-
land, door Kempo van Martena, van 1498—1530.

3e. deel in 1778, loopende van 1543 tot het jaar 1578.
4e. » » 1782, » , 1579 > » » 1604.
5e- » » 1793, » , 1602 » » » 1686.
6e. » » 1795, >> , 1686 » » > 1705,

en tot dusverre onvoltooid; terwijl daarbij behooren de Ï
JBeneficiaal-boeken van Friesland. Uitgegeven op last van het
Provinciaal Bestuur. Leeuwarden, G. T. N. Suringar, 1850.

In 1770 gaf de drukker der vier eerste deelen, W I L L E M

COULON, insgelijks een nieuwen druk van de zoogenaamde
Lands Ordonnantie , getiteld: » Statuten, Ordonnantien #.
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» Reglementen, en Costumen van rechte van Vriesland. (Vol-
» gens de herziening van 1723.) Vermeerdert met een
» Appendix ofte Byvoegzel van alle de Placaaten, Publi-
» catien en Reglementen, dewelke van tyd tot tyd, zedert
» het emaneeren van de Lands Ordonnantie, tot Interpre-
» tatie, Augmentatie, Alteratie of Verandering van de-
» zelve, tot nu toe zyn uitgekoomen," (van 1722—1769)
in gr. 8°. Deze laatste en beste van al de menigvuldige
uitgaven bevat mede een uitvoerigen alph. Bladwijzer en
Register der stukken voorkoomende in het Appendix.

Gedurende het drukken van het Charterboek, hetwelk
aanvankelijk niet verder dan tot 1748 zou loopen, onder-
nam de zelfde Landschaps- en Akademiedrukker WILLEM

COTJLON nog eene andere belangrijke uitgave, welke met
dit onderwerp in naauw verband staat, en die, door zijne
Weduwe en opvolgers later voortgezet, een uitgebreid en
voor de kennis van de Eriesche Staatsgesteldheid zeer be-
langrijk werk is geworden, dat ook nóg de Besturen veel
dienst kan bewijzen. Het is getiteld:

Verzameling van Placaten, Reglementen en andere Stukken,
door de Ed. Mog. Heeren Staaten van Vriesland geëmaneerd
en uitgegeven. Het eerste gedeelte bevat 6 deelen in kwarto,
loopende:

Ie. deel,
2e. „
3e. ,
4e. ,
5e- »
6e. ,,

van 1
> 5

» 7

» 10
> 9
» 8

Junij
Januarij
Maart
Januarij

»

1748
1756
1766
1772
1778
1788

tot 28
i 4

> 6

> 18

» 12
» 7

November
Maart
December
Augustus
November
Februarij

1755.
1766.
1771.
1777.
1787.
1795.

Het tweede gedeelte, behelzende de Plakkaten enz. der
verder elkander opvolgende Regeringen en Besturen, be-
ginnende met de Omwenteling, bevat 14 deelen, loopende:
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of het Keizerlijk Decreet, houdende een Algemeen Regle-
ment ter organisatie der Departementen van Holland, waar-
mede de verdere uitgave gestaakt is.

Bovendien bestaat er nog eene verzameling, getiteld:
JRecueil van verscheidene Resolutien, Placcaten en Reglementen,
zedert eenige jaren ly de Ed. Mog. Heeren Staten van Fries-
landt genomen (van 1718—29), en wel in twee formaten:
in kwarto van 1733, en in kl. 8°. van 1735, beide bij
Tobias van Dessel te Leeuwarden. De inhoud is geheel
gelijk. Ze komen zeldzaam voor.

!«• deel,
2e. ,
3e. s
4e. „
5e. »
6e. »
7e. „
8e- »
9e. »

10e. „
l le . »
12e. ,
13e. »
14e. »

van 7
> 28
> 22
> 30
> 2
» 16
>, 28
» 25
» 17
> 7
> 8
» 16
„ 26

Ie. stuk

Februari)
Junij
Januarij
Maart
Julij
October
April
Maart
December
Maart
Mei
Julij
Februarij

1795 tot
1796 7,
1798 >
1799 ,
1800 ,
1801 »
1803 »
1805 >
1805 ,
1806 »
1807 »
1808 >,
1809 ,

, van 2 Januarij 1810

23 Julij
30 Januarij
28 Maart
26 Junij

1 October
28 April
25 April
13 December

7 Maart
21 April
lá Julij
26 Februarij
29 December

1796.
1798.
1799.
1800.
1801.
1803.
1805.
1805.
1806.
1807.
1808.
1809.
1809.

tot 18 October 1810,




