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DOOK
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Archivarius der stad Leeuwarden,

MIJNE HEEREN! ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

>, Jt rieslcnd schiet te kort in het huldigen van zijne groote
s mannen!" Deze woorden van een geacht geleerde en
volksvertegenwoordiger uit Overijssel hebben zeker op velen
uwer een even diepen indruk gemaakt als op mij, toen ze
voor bijna twee jaren in dit gebouw, bij eene feestelijke
gelegenheid, ten aanhoore van honderden personen uit ver-
schillende deelen des vaderlands, werden uitgesproken(1).(1) Door den Heer M1'- B. E. A. W. Baron SLOET TOT OLDHUIS
op den maaltijd van het zesde Landhuishoudkundig Congres te Leemvar-
den, in Junij 1852, nadat hij geklaagd had, vruchteloos gezocht te hebben
naar het graf van den door hem zoo hoog vereerden dichter J. C. P.
SALVEKDA, aan wien toen nog geene openbare vereering was ten doel
gevallen.
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In dat gezegde, hetwelk wij wel ter harte mogen nemen,
lag een verwijt en eene lofspraak tevens. Een verwijt,
in zooverre wij Friezen zelve verzuimd hebben hulde te
bewijzen aan die sieraden onzer provincie, wier verdiensten
regt hadden op eene openlijke vereering. Eene lofspraak,
voor zooverre in dat gezegde lag opgesloten, dat Friesland
méér groote mannen heeft voortgebragt dan het tot dus-
verre hulde had bewezen. Een verwijt, dat ons een spoor-
slag moet zijn, om het verzuimde te herstellen, indien wij
de eer, aan die lofspraak verbonden, waardig willen zijn;
indien wij ernstig gezind zijn, de zware doch eervolle taak
te vervullen, van den roem te handhaven van een gewest,
dat, volgens getuigenis van een Hollandsch Geschiedschrij-
ver, » in elk vak van menschelijke kennis meer beroemde
» mannen heeft voortgebragt dan eenig land van gelijke
» uitgebreidheid in Europa"(2).

J a , M. H. wij mogen die beschuldiging ter harte ne»
men, omdat wij moeten bekennen, dat dit verwijt gegrond
is. Al zijn er, getuige ons tijdschrift, in de laatste jaren
vele verdienstelijke Friezen, ie voren min bekend of te
weinig geacht, door ons gehuldigd; al heeft ons Genoot-
schap der nagedachtenis van den dichter SALYEBDA al
dadelijk een eerbewijs toegebragt (3), —• toch schuilen er
nog zoo vele voortreffelijke mannen in het duister, en zal,
het ons bij voortduring eene even aangen me als eervolle
taak zijn, hunne levensbijzonderheden op te„ poren en aan
het licht te brengen. Voor mij (houdt deze herinnering
mij ten goede), die al wat ik ben heb te danken aan de

(2) VAN KAMPEN , Geschiedenis der Ned. Letteren en Wetenschappen,
Hl 254.

(3) Naar aanleiding van het gezegde des Heeren SLOET heeft het
Genootschap, op mijn voorstel, ter vereering van SALYERDA in Julij 1853
in den kerkmuur van Wons een .Gedenksteen doen plaatsen, benevons
een steen op zijn graf laten leggen. Zie het 25e Verslag des Genoot-
schaps, bl. 25.
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beantwoording van eene prijsvraag over levens van be-
roemde Friezen (4), — voor mij was dit onderwerp sinds
acht-en-twintig jaren een voorwerp van bestendige zorg en
ijverige nasporing.

Inzonderheid smaakte ik het meeste genot bij de opspo-
ring en mededeeling van tot dusverre nog onbekende le-
vensbijzonderheden. Ben ik dus met LORÉ , BALJBÉ ,
HUMALDA , VAN LOON en anderen begonnen ; heb ik U
later van deze plaats over REGENBOGEN, FOEKE SJOERDS

en EISE EISINGA en over SCHWARTZENBERG , THOLEN en
HERBELL, in betrekking tot het Charterboeh, onderhouden,
— gaarne beken ik, dat uwe welwillendheid, mij bij de me-
dedeeling van het leven van mijn vriend VAN HALMAEL

bewezen, mij heeft aangespoord, om, als tegenhanger daar-
van , de lotgevallen en verdiensten na te sporen van een
man, die met hem méér overeenkomst had dan dat hij,
even als deze, ruim twintig jaren lang Auditeur Militair
dezer provincie was. Een man, die, al had hij geene zoo
groote verdiensten jegens de Friesche geschied-, oudheid-
en taalkunde, waaraan ons Genootschap is gewijd, ook als
uitstekend Eegtsgeleerde en Staatkundige, en niet minder
als nuttig burger en edel mensch onze vereering zou ver-
dienen; gelijk zijne nagedachtenis dáárom onder onze stad-
genooten nog voortleeft in den eervollen bijnaam, aan den
wijssten der Koningen ontleend.

Ik heb mij voorgenomen in dit uur tot U te spreken
over het Leven van PETRUS WIERDSMA en zijne verdien-
sten jegens de Friesche Geschiedenis en Letterkunde. Voor-
zeker had ik gaarne gezien, dat een ander, meer bevoegd,
persoon dit onderwerp had behandeld. Doch daar dit niet
is geschied, heb ik al het mogelijke gedaan, om, naar de

(4) In 1828 met oen accessit bekroond bij het Departement Leeu-
warden der Maatschappij: tot nut van 't algemeen.
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mate mijno krachten, ropens hem datgene op te sporen,
wat ons duurzaam belang kan inboezemen. Dooi' het ver-
trouwen der leden zijner familie bij herhaling in de gele-
genheid gesteld, om den kostbaren schat zijner nagelaten
Handschriften en Boeken te zien en te beschrijven, vond
ik daarin en in liet Stedelijk Archief veel, dat mij licht
gaf, en heb ik bij de berigten van nakomelingen en tijd.—
genooten vooral gebruik gemaakt van die, welke door
zijnen oudsten zoon zijn medegedeeld aan den Hoogleeraar
DE W A L , rlie in en achter zijne Oratie over de beroemde
Friesclie Regtsgeleerden met zoo veel lof over WIERDSMA

heeft gesproken (5). 't Was bovendien dankbaarheid voor
het nut en genot, dat zijne weinige, doch uitstekend be-
werkte geschriften mij sinds vele jaren hebben verschaft; —
't was bewondering van de talenten en bekwaamheden van
dezen voortreffelijken man, die, zich zelven geheel ge-
vormd hebbende, zoo veel roem mogt verwerven en tot
aanzienlijke betrekkingen opklimmen, welke mij ondersteund
hebben in liet volbrengen van deze moeîtevolle taak. Doch
niet minder was het de zucht, dat in of van wege het
Friesch Genootschap een openlijk bewijs mogt worden ge-
geven hoe lioog wij 's mans verdiensten jegens de Friesche
geschiedenis, oudheid- en taalkunde waardeeren, en hoe
gaarne wij hem s die ons in onzen werkkring meer dan
menig ander heeft vóórgewerkt en door zijne ongemeene
geleerdheid voorgelicht, erkentelijk wenschen te huldigen.
Met bescheidenheid uwe toegevende aandacht inroepende,
betuig ik op nieuw, dat mij niets aangenamer zou zijn,
dan dat gij die poging van déze plaats gepast, en WiERDSMA

(5) Zie G. DE W A L , Oratio de claris Frisiae Jureconsultis, dicta Fran.
1818, met veelvuldige Aantt. in 1825 te Leeuwarden uitgegeven, bl. 69
en 412. Dr. J . G. OTTEMA heeft daarvan eene vertaling voor mij ge-
maakt, waarvoor hij mijnen vriendschappelijke!! dank ontvange.
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zoowel als het Friesch Genootschap niet onwaardig mogt
keureu (6).

PETRUS WIEEDSMA werd te Leeuwarden geboren en den
11 September 1729 gedoopt. Zijne ouders, den 29 Au-
gustus 1728 getrouwd, waren PETEUS WIEEDSMA, Doctor
in de Geneeskunde, en EMELIA of YMKJBN CLUIEDA,

Wat was het een voorregt voor dezen oudsten zoon, in
wien een schrandere aanleg sluimerde, een Vader te be-
zitten, die eene geleerde opleiding ontvangen had en, in
1733 tot lid van de Vroedschap en in 1741 tot Schepen
der stad Leeuwarden verkozen, vele blijken van achting
en onderscheiding van zijne stadgenooten mogt ontvangen.
Maar hoe groot was ook niet de ramp, welke dit gezin
trof, toen die vader reeds den 16 Maart 1744 aan zijne
gade ontviel en haar vier zonen achterliet, waarvan de
oudste nog geen 15 jaren telde. Véél mogt deze oudste
zoon, die in zijne eerste leerjaren geene blijken van bui-
tengewone schranderheid gaf, aan zulk een vader verlie-
zen , — het was alsof die ramp hem hoogere geestkracht
schonk en eene ernstige zucht inboezemde , om voor zijne
brave en zorgvolle moeder en jongere broeders te leven,
en om door eigene vlijt en inspanning zich zelven tot
eene eervolle betrekking te vormen. Tegenspoed, die wel-

(6) Deze wenscli is vervuld geworden, dewijl, na liet uitspreken van
deze rede, de vergadering haar verlangen te kennen gaf, dat zij mogt
worden gedrukt in liet tijdschrift van liet Genootschap , opdat dit een
blijk mogt goven van zijne hooge belangstelling in den roem van WIÈHD-
SMA en van zijne zucht om diens verdiensten te erkennen en te huldigen.
Gaarne lieb ik aan dat verlangen voldaan, onder de voorwaarde, dat een
afbeeldsel van den waardigon man daarbij gevoegd mogt worden naar
de schilderij , welke de familie daarvan bezit, en mij tot dit einde met
de meeste welwillendheid ten gebruike is afgestaan. Aroor al die blij-
ken van onderscheiding betuig ik bij deze minzamen dank.
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dadige oefenschool voor onze verstandelijke en zedelijke
krachten, was alzoo ook bij hem, in Gods hand, het
middel tot verheffing.

"Want ontijdig de Latijnsche school verlaten hebbende (7),
voltooide hij door eigen oefening niet enkel zijne kennis
van het Latijn, en legde hij zich op de reken- en wis-
kunde toe, maar leerde hij ook de Fransche, Hoogduitsche
en Engelsche talen aan; terwijl hij, op het kantoor van
den ouden en zeer verdienstelijken Advokaat Dr- GEOR-

Grius HIKDEMA geplaatst, zich onder diens leiding in
regtsgeleerde praktijk oefende, om tot Procureur of Nota-
ris te worden opgeleid. Door het bestuderen van ULRIK

HUBBR'S Beginselen der Rechtkunde en Hedendaegse Rechts-
geleerdheid, bijzonderlijk in Friesland, en andere werken;
door het houden van gesprekken met de bekwaamste regts-
geleerden, waarbij hij onvermoeid in het vragen was tot
den schijn van lastig te worden toe, en door onverdeelde
inspanning der krachten van zijnen geest, waarin zich
eerst toen vlugheid en helderheid ontwikkelden, wist hij
de jaren zijner jongelingschap zóó te besteden, dat hij
reeds in 1749, en dus op zijn twintigste jaar, bevorderd
werd tot Procureur postulant bij het Nedergeregt der stad
Leeuwarden; dat hij reeds in het volgende jaar (1750 den
16 Sept.) verkozen werd tot lid van de Vroedschap dezer
stad, en dat hij bijna een jaar later (den 18 Augustus
1751) en dus reeds op zijn twee-en-twintigste jaar, op
gunstig rapport van Heeren Gedeputeerde Staten en Ra-
den van den Hove, door de Staten van Friesland werd
aangesteld tot Notaris publious (8).

(7} Volgens het Album der latijnsche school kwam hij in Augustus
1737 aan, en lieeft hij haar in het najaar van 1744 verlaten, toen hij
het in zeven jaren nog niet verder dan tot de tweede afdeeling van de
Correctors-klasse gebrágt liad. .

(8) Volgons de acten van aanstelling, in de Archiven van do Stad
on liet Provinciaal Geregtshof bewaard.
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Ziet daar onzen WIEBDSMA op zulk een leeftijd in eens
in belangrijke betrekkingen geplaatst. Heerlijk blijk van
't geen een vaste wil vermag, om, onder ongunstige om-
standigheden , met een gunstigen aanleg een edel doel te
bereiken! Doch tevens een bewijs, hoe goede verwachting
van zijne bekwaamheden zij schenen te voeden, die hem
zulke blijken gaven van vertrouwen en onderscheiding.
Hij wilde die waardig zijn en blijven, en streefde tot dit
einde met gelijken ijver voort op de eens ontsloten baan ,
bezield met een edelen moed en een onverzadelijken dorst
naar kennis. Was de r e g t s g e l e e r d e p r a k t ij k eerst
zijn hoofddoel en mogt hij daarin eerlang eene zelden ge-
evenaarde hoogte bereiken, spoedig breidde hij zijn gezigts-
kring uit en werden r e g t s g e l e e r d h e i d en w e t g e -
v ing voorwerpen van eene grondige studie. Hij zocht eene
ware en naauwkeurige kennis te verkrijgen van het regt,
en spoorde die uit de bronnen en beste uitleggers op.
Eene onvermoeide vlijt voegende bij een scherp oordeel
en een stalen geheugen, maakte hij in de regtskennis zulke
vorderingen, dat hij de vaardigheid verkreeg, om in alle
voorkomende zaken en gevallen dadelijk een bepaald ant-
woord en raad te kunnen geven. J a , hij verwierf zich
eindelijk zulk eene vermaardheid, dat zelfs ervaren regts-
geleerden hem kwamen raadplegen, en dat, zoo er onder
onze landgenooten over eene moeijelijke zaak twijfel ont-
staan was, men gerekend werd niet genoeg gedaan te
hebben, als men zijn oordeel daarover niet had ingewon-
nen. Zeker was dit in iemand, die gééne hoogeschool
bezocht had, noch met de doctorale waardigheid bekleed
was, eene zaak zonder voorbeeld.

Op deze wijze zich eene uitgebreide praktijk verworven
hebbende; met het bestuur van een aantal aanzienlijke
boedels belast, en dagelijks met eene menigte bezigheden
als overladen, had hij kunnen blijven staan bij datgene,
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wat den meesten regtsgeleerden alleen nuttig of noodzake-
lijk toeschijnt. Hem was dit echter niet genoeg. Hij
haakte naar hoogere kennis en meerder licht. Nadat hij
de regtswetenschap doorgrond had, wilde hij ook den oor-
sprong, de gronden en redenen van het regt opsporen uit
w i j s b e g e e r t e en g e s c h i e d e n i s ; eene neiging, te
merkwaardiger, omdat er toenmaals weinigen waren, die
in zoodanige studie behagen schepten, daar de wijsbegeerte
zoowel bij regtsgeleerden als godgeleerden verwaarloosd,
ja gering geschat werd. Doch in meerdere opzigten streefde
zijn geest als van zelf naar datgene, wat door anderen
voorbijgegaan of versmaad werd, en zijn genie baande
zich daarin zelve een weg. Hij maakte zich bekend met
de begrippen der w i j s g e e r e n over regt en wetten; •—
hij spoorde de g o d g e l e e r d e gevoelens na, welke van
de algemeen aangenomene afweken en voor zooverre ze
invloed gehad hebben op de regtspleging en wetgeving der
volken; -— hij vond behagen in hetgeen, aan o n z e in-
stellingen vreemd, bij b u i t e n l a n d e r s , vooral de En-
gelschen, in gebruik en nuttig werd bevonden, of dienstig
kon zijn, om de dwalingen te leeren vlieden en de ware
beginselen van het regt op te sporen, Daartoe bestudeerde
hij onder de Engelsche schrijvers vooral de beroemde
werken van BLACKSTONE en H A E R I S ; onder de Fransche
de schrandere geschriften van MONTESQTJIETJ en D'AGTJES-

SEATJ, en onder de Italiaansche die van FILANGIEKI , met
oogmerk, om de gronden der regten en wetten van an-
dere volken te leeren kennen, en die te vergelijken met
die van zijn vaderland (9).

Van zijn vaderland ? J a , M. H. WIEKDSMA had te
veel gezond verstand en een te praktischen blik, om op

(9) Van deze rigting zijner studiën dragen de titels der werken zijner
Bibliotheek, volgens den lateron Catalogus, vele blijken.
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dat ruime veld der wetenschap af te dwalen, en al zijne
oefeningen niet dienstbaar te maken en terug te brengen
tot den kring, waarin hij zich bewoog, en tot verhelde-
ring der kennis van de instellingen van zijn vaderland,
aan hetwelk hij met eene onbegrensde liefde gehecht was.
Die liefde alleen kon en moest hem bezielen, om zich
daarvoor zóó vele opofferingen te getroosten , als hij ge-
daan heeft, en waartoe hij eenmaal, onder andere omstan-
digheden , zou worden geroepen, als het van hem de
vruchten zou vorderen van zoo veel vlijt en inspanning.
Een duurzaam gedenkteeken daarvan heeft liij nagelaten
in zijne voortreffelijke uitgave van de Oude Friesche Wetten
en in zijne helder geschrevene Verhandeling over het Stem-
recht in Friesland / geschriften, waarover wij nader zullen
spreken, als wij de schets hebben voltooid van zijnen
levensloop, waarvan wij den afgebroken draad nu weder
willen opvatten.

Gedurende de eerste tien jaren van zijn Notarisschap
bleef hij de steun zijner zeer beminde moeder in haren
weduwlijken staat. Want niet voor den jare 1762 trad hij
in het huwelijk met Mej. J E L T J E VAN DBB F E E N , uit een

deftig geslacht in deze stad, welken echt hij mogt gezegend
zien met eene dochter en twee zonen, die zijn huiselijk
geluk verhoogden en zich later de eer van zijnen geachten
naam waardig betoonden. Toen ten jare 1775 het » Pro-
» vintiaal Krijgsgerechte der Friesche en Nassauwsclie Ee-
» gimenten" bij Staatsresolutie opgeheven en vervangen
werd door een Krijgsraad, ontving WIEEDSMA op nieuw
een blijk van vertrouwen door de benoeming tot Auditeur
Militair, ofschoon het getal gegradueerde regtsgeleerden
toen zóó groot was, dat er in Friesland niet minder dan
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ruim 80 Advokaten bestonden, door den Hove geadniit-
teerd 10).

In weerwil van de hierdoor vermeerderde werkzaamhe-
den, zette hij toen met ijver de moeitevolle bewerking van
de Oude Friesche Wetten voort, en mogt hij het genoegen
smaken het eerste stuk in 1783 en het tweede stuk in
1788 het licht te doen zien. Wáárom de beloofde uitgave
van een derde stuk niet is tot stand gekomen, blijft altijd
een raadsel. Dat de staatkundige beroeringen der toen-
malige en volgende jaren hierop van invloed zijn geweest,
is een bloot vermoeden, hetwelk echter daardoor wordt te-
gengesproken, dat WIEKDSMA den schijn gaf van zich bui-
ten alle partijschap te hebben gehouden. Als een wijs man
zag hij het broeijen en woeden der staatkundige verschillen
vóór en in 1787, doch nam daaraan in het openbaar geen
deel. En nogtans was hij door zijne betrekkingen en be-
kwaamheden eene belangrijke steun en hulp van vele aan-
zienlijke personen, die het gezag van het Huis van Oranje
hielpen handhaven. Hij, die beter dan iemand den aard,
maar ook de misbruiken der toenmalige staatsregering
kende; — hij, die in 1791 vereerd werd met de benoe-
ming tot Secretaris der Curatoren van 's Lands Hoogeschool
te Franeher, waardoor hij met de geleerde wereld naauwer
in betrekking kwam; — hij hield zich rustig bij het waar-
nemen van zijn gewigtig ambt en bij het beoefenen van de
geliefde wetenschap. Evenwel, wat hij met de kennis van
dat ambt van Notaris en met zijne bekwaamheden toen
voor zijn vaderland nuttigs kon doen, — dát heeft hij ge-
daan. Nadat de gemoederen eenigzins bedaard waren,
schreef hij in 1792 eene Verhandeling over het Stemrecht in

(10) Vermoedelijk was hij in die betrekking uitgever van de Verza-
meling van Stukken betrekkelijk de gehoudene hesoignes over de Militaire
Jurisdictie in de Provintie, van Vriesland, in 1784 bij JOH. S E Ï D E L te Leeu-
warden uitgegeven.
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Friesland. Vele der klagten over de misbruiken in het
staatsbestuur waren toch gerigt tegen dit onderwerp, de
grondslag der uitoefening van het gezag in de » represen-
» tative Volks-regeering" dezer provincie. En daarover
uit ondervinding en studie licht te verspreiden tot wering
van die misbruiken, tot wegruiming van klagten en alzoo
tot bestendiging van den aangevochten Staat — ziet, dit
was een vaderlandsch doel, zijner waardig.

't Was echter buiten zijne magt, om door goede bedoe-
lingen, geleerdheid en schranderheid de duurzaamheid van
het staatsgebouw te verzekeren. Terwijl hij voortging zijne
rusturen te besteden met het bestendig lezen en overden-
ken van geschiedschrijvers en wijsgeeren, waardoor hij
zich eene ongemeene kennis van wetgeving en staatsregt
verwierf, zag men den vijand naderen, die dat staatsge-
bouw zou sloopen. Om dit te verhoeden, wilden de Frie-
sche regenten nog ééne poging wagen, en WIEKDSMA werd
in het begin van 1795 geroepen, om Secretaris te zijn van
het Gezantschap, dat van Staatswege naar Overijssel werd
gezonden, om, ware het mogelijk, met den Generaal der
naderende Fransche legermagt over liet herstel van den
vrede te onderhandelen. Vruchtelooze poging! De Staat
viel. De meeste Staatsleden vlugtten. Vele ambtenaren
werden ontzet en vervangen. — WIEEDSMA bleef echter,
hij bleef zelfs Notaris en Auditeur beide, voorloopig
ook nog Secretaris van Curatoren der Akademie, en ont-
ving daardoor zeker een blijk van eerbied en hulde van
hen, die in de omwentelingskoorts zoo véél vernielden of
verdreven wat vroeger achtenswaardig was, en die hem,
den algemeen geachten Frieschen SALOMO , ontzagen, of-
schoon zij zijnen vermogenden invloed kenden, en het
konden, ja moesten weten, dat hij nooit een vriend of
voorstander kon zijn van de door hen verkondigde over-
drevene Volkssouvereiniteit, » Hij was, zegt een tijdge-
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» noot, te schuldeloos en te eerwaardig dan dat eene
» partij hem had kunnen krenken (11)." Maar meer nog.
Geene twee maanden verliepen er na de omwenteling, of
hem gewierd eene uitnoodiging van de nieuwe Staten Ge-
neraal der Vereenigde Nederlanden uit 's Gravenhage, orn
een M i l i t a i r S t r a f w e t b o e k zamen te stellen. Men
verlangde de straffen, welke den krijgsman wegens mis-
drijven en overtredingen opgelegd moesten worden, bij een
Wetboek geregeld te zien, en, op aanbeveling van hen,
die 's mans verdiensten kenden, droeg men de volvoering
van dien arbeid onzen WIEEDSMÂ op. Hij, het bekng
des vaderlands boven partijzucht stellende, weigerde niet
aan deze opdragt te voldoen. Liever wilde hij verschoond
blijven van eene andere taak, aan hem kort daarna met
zes andere uitstekende regtsgeleerden opgedragen, om een
B u r g e r l i j k en S t r a f w e t b o e k voo r de p r o v i n -
c ie F r i e s l a n d te ontwerpen, omdat hij twijfelde, ja
vooruitzag, of die zaak ooit tot een goed einde zou kun-
nen worden gebragt.

Immers, terwijl hij met het Militair Strafwetboek bezig
was, beroerden de burgertwisten Friesland meer dan eenig
ander gewest. Er was een hevige strijd tussclien de mo-
deraten of federalisten, die liet gezag in handen hadden
en de provinciale zelfstandigheid wilden handhaven, en
de hevige revolutionairen, die, door Hollandsclie zende-
lingen aangevuurd, Frieslands onvoorwaardelijke toetreding
tot de Nationale Conventie wilden doordrijven. Nadat
deze laatsten zich tot een Committé van herstel (later door
velen een Committé van de hel genaamd) vereenigd had-
den, gelukte het hun op den 26 Januarij 1796 zich met
geweld meester te maken van het gezag (12). Al de Ke-

(11) Dit getuigt NiEBTJHK van hem. Zie achter.
(12) C. VAN DEK A A , Geschiedenis van den jongst-gaëiruUydaii Oorlog ,

Amsfc. 1804, IV 422 "bevat een uitvoerig verhaal van deze beweging.
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presentanten, die zich niet met de vlugt redden, werden
door dat schrikbewind gevat en op het Blokhuis gevangen
gehouden. Anderen, van wier trouw aan het vorige be-
wind men zich meende verzekerd te houden, volgden later.
Onder dezen behoorde ook de brave en geleerde WIERD-

SMA, en wel om geene andere reden, dan omdat men
vreesde, dat hij de gematigde partij door zijn raad en
beleid zoude bijstaan. — 't Was op den laten avond van
den 2 Pebruarij, toen hij zich reeds ter ruste had bege-
ven, dat de bijna zeventigjarige grijsaard, die zich nimmer
vóór eenige partij had verklaard, van zijn bed geligfc —•
en, als het onschuldig slagtoffer van partijwoede, binnen
de muren van het Blokhuis opgesloten werd (13). Ook
hier gedroeg hij zich als een wijze. Hij beklaagde zich
niet bitter over het hem aangedaan geweld, maar betreurde
de rampen van zijn geliefd vaderland; terwijl hij meer
geneigd was om de beleefdheid van den cipier te prijzen
dan om uit te varen tegen de bewerkers van de burger-
lijke beroeringen.

Zijn geest, altijd vrij en onafhankelijk, liet zich echter
door dezen tegenspoed niet binden of ter nederslaan. Hij
hervatte hier den aangevangen arbeid aan het Wetboek,

(13) Ten aanzien dezer gevangenneming verhaalt de overlevering liet
volgende voorval. Aan het hoofd der burgers, met die taak belast,
bevond zich zekere lievige patriot ROSBMA, die op stonten toon de
inwilliging weigerde van het verzoek des grijsaards, om in zijn bed te
mogen blijven en den volgenden morgen vrijwillig naar het blokhuis te
gaan. Te vergeefs, hij was verpligt op te staan en de schaar te volgen.
Toen WIBRDSMA zich eenige jaren later, tor zake het Wetboek, in 's Gra-
venhage bevond, werd op oen winteravond iemand bij hem aangediend,
die vernomen had, dat daar een ITriesch heer woonde, van wien hij
eenige ondersteuning kwam vragen in zijn verarmden staat. Dit was de
zelfde KOSEMA, die niet weinig schrikte, toen hij in dien landgenoot den
achtonswaardigen WIEEDSMA herkende. In weerwil ook bij dezen de
herinnering aan het vroeger gebeurde levendig werd, nam hij deel in
's mans lot en weigerde hem de verzochte ondersteuning niet.
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dien hij nu zelfs kon bespoedigen, omdat hij in deze af-
zondering niet, zoo als te huis, van liet werk afgeroepen
werd door lieden, die hem dagelijks over hunne belangen
kwamen raadplegen. En werkelijk, op den zelfden dag,
waarop hij in vrijheid gesteld werd (den 11 Februarij) (14),
had hij een arbeid voltooid, welke, in 1799 door het
Wetgevend Ligchaam der Bataafsche Republiek goedge-
keurd en als wet afgekondigd, gedurende elf jaren kracht
van wet behield en ook later, van 1813 tot 1815, zulks
op nieuw erlangde (15).

(14) Dit ontslag, een gevolg der tegen-omwenteling, in een Extra
Leeuw. Cour. met opgewondenheid verhaald, is in MS. Aantt. van Sche-
pen ROELOF STOKM van dien tijd vermeld in deze woorden: „ 1 1 Febr.
„ te half een uur is een detachement jagers, ruiters en voetvolk naar
„ het Blokhuis gegaan, en hebben al de gevangene Representanten daaraf
„ gehaald, alsmede de Auditeur P. WIERDSMA, en in statie naat het
„ Landslmis gebragt, waarna zij en al de gevlugten in hunne vorige
„ posten hersteld zijn. Het Committé van herstel is uit elkander gegaan,
„ gevlugt en deels gevat." Zie ook ROGGE , Geschied, der Omiventel.
bl. 614.

(15) Zie Staatsblad van 1813 N°. 19, 1814 Ns. 85, 1815 N°. 26.
Deze arbeid van WIEKDSMA is loffelijk vermeld in de Dissertatie van

M1"1 JOH. ALB. TEN HOLTE, over de regtsvordering in militaire strafzaken
(Gron. 1838), blz. 18, op deze wijze:

„ Toen op het einde der 18e eeuw onnoemelijk vele vonnissen over
„ het militaire regt, altijd vermeerderd, eene ruwe ea onhandelbare massa
„ van wettelijke voorschriften hadden doen geboren worden, die in de
„ eene provincie opgevolgd en in de andere nagelaten werden, word
„ eindelijk op den 26 Junij 1799 een algemeen Wetboek van Militair
„ regt tot Wet verheven door de Publicatie van het Uitvoerend Bewind
„ der Bataafsche Republiek, betreffende de invoering van het Reglement
„ van Krijgstucht of Crimineel Wetboek voor de Militie van den Staat,

„ Dit Wetboek was, zoo als ik wel eens vernomen heb, ontworpen
„ door den beroemden Ifrieschen Regtsgeleerde PETKDS WIERDSMA ,
v die, in deze bewogen dagen om zijne staatkundige gevoelens in den
„ kerker geworpen zijnde, gezegd wordt, dien ledigen tijd besteed te
„ hebben aan het opstellen van dit Wetboek. Maar, hoeveel uitne-
„ mends dit Wetboek ook bevat, het eigenlijk militair strafregt is daar-
„ in met de regtsvordering ondereen gemengd. Nogtans kan men niet
,5 ontkennen, dat zijne voorschriften een geest ademen, gegrond op
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Nog vóór hij ondervond, dat hij deze zijne moeite niet
te vergeefs besteed had, werd hij den 14 November 1798
weder opgeroepen, om met 16 andere regtsgeleerden uit
geheel Nederland een Burgerlijk en Strafwetboek voor de
Bataafsche Republiek te ontwerpen. Hoewel der partij niet
toegedaan, die toen het roer van staat hield, wilde hij
echter, omdat hem de toenmalige stand van zaken mis-
haagde , niet weigeren, om zijne diensten ten nutte des
vaderlands te besteden, maar nam hij ook deze moeijelijke
taak bereid vaardig op zich, en kweet zich daarvan voor-
beeldig. Want van den tijd der eerste zamenkomst af,
was hij een der ijverigsten, en verwierf hij zich door werk-
zaamheid en scherpzinnigheid den hoogsten lof zijner me-
dewerkers, Niet alleen had hij den arbeid voor zijn gedeelte
altijd bij tijds gereed, maar ook zoo naauwkeurig bewerkt,
dat de meest ervaren mannen hem als een verdienstelijk
regtsgeleerde leerden kennen. De hoofdstukken over het
erfregt en het huwelijk heeft hij zorgvuldig behandeld en
geredigeerd. Aan andere belangrijke gedeelten van het
regt, als : de voogdijschappen , verbindtenissen , verzeke-
ringen en het wisselregt, door andere leden bewerkt, bragt
hij gewigtige opmerkingen en wijzigingen toe» Hoewel
deze arbeid geen gevolg gehad heeft en er later een Wet-
boek , meer op den leest van het Fransche regt geschoeid,
is ingevoerd, hebben allen, die aan die taak zoo ijverig
deelnamen, aanspraak op de vereering hunner landge-
nooten.

Ook vervolgens zag WIEBDSMA zich dikwijls in de ge-
legenheid gesteld om hulp en raad te geven aan hen, die,

„ eene kennis van algemeen strafregt, zoo als toen nog zeldzaam gevon.-
„ den werd."

Vertaald medegedeeld door den Heer PBTBTTS WIEKDSMA SCHIK , Jur„
Utr, Doctorandus te Leiden, oudsten achterkleinzoon van WIERDSMA.
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zoowel in het staatkundige als kerkelijke, tot het bestuur
van zaken waren geroepen. Bepaaldelijk deed hij dit als
lid eener door het Staatsbewind benoemde Commissie, be-
last, om, ingevolge art. 63 van de nieuwe staatsregeling
voor het Bataafsche Volk van 1801, een ontwerp in te
dienen van den voet en de inrigting van het Bestuur van
dit Departement (16). Zonder twijfel zal hij zich van dien
last weder voortreffelijk hebben gekweten, en zal het daar-
aan zijn toe te schrijven, dat hij bij de vestiging van dit
nieuwe Departementaal Bestuur, op den 21 Junij 1802,
benoemd werd tot deszelfs Secretaris (17). Had hij die
betrekking verdiend om zijne bekende bekwaamheden, waar-
van men gaarne partij wilde trekken, — zij werd hem
tevens opgedragen uit achting voor zijn karakter en zijne
wijsheid; daar men hem bij voorkeur geschikt achtte, om
tusschen leden van zeer uiteenloopende gevoelens, waaruit
dat Bestuur was zamengesteld, den vrede en de eensge-
zindheid te bewaren. Eene moeijelijke taak voorzeker,
waaraan hij, die zich ongaarne met het bijleggen van twis-
ten bemoeide, maar zich strikt binnen de grenzen van
zijnen werkkring bepaalde, niet altijd kon voldoen.

Als wij bedenken, M. H. dat WIEBDSMA. deze moeije-
lijkste van alle administrative betrekkingen gedurende vijf
jaren (van 1802—1807), en dit zoowel onder het Staats-
bewind als onder het Raadpensionaris- en Koningschap,
heeft waargenomen; dat er in dien tijd, onder zulke be-
zwarende omstandigheden, zeer vele provinciale belangen
zijn geregeld en op een goeden voet gebragt (18); dat hij,

(16) Verzameling van Placaaten, VI 19.
(17) Als boven, VI 209.
(18) Bewijzen daarvoor zijn cle talrijke Reglementen door het Depart.

Bestuur in die jaren uitgevaardigd en welligt meest alle door WIEKDSMA,
kort en helder, gesteld, als op: liet Dep. Bestuur, op do Gemeentebe-
sturen on Gi-eregten, op het Schoolwezen, de Verveeningen, do Dorpreg-
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die te gelijker tijd Notaris was en, als adviserend regtsge-
leerde, de vraagbaak aller ingezetenen bleef, den roem
verwierf van deze betrekking met den grootsten ijver en
trouw te hebben waargenomen, en dat alles terwijl hij
den ouderdom van tusschen de 70 en 80 jaren bereikt
had, — dan staan wij waarlijk verbaasd over de geest-
kracht, waarmede deze uitstekende man zich aan de be-
hartiging van de openbare belangen zijns \7aderlands wijdde.
En hij deed dit, blijkens de uitkomst, met opoffering van
zijn bijzonder belang. Zijn hart mogt daarvoor voldoening
smaken in het bewustzijn van nuttig te wezen voor de
maatschappij, — de algemeene hoogachting zijner landge-
nooten mogt hem eene streelende belooning zijn voor zoo
veel inspanning: — aangenaam zal hem bovendien de open-
bare erkentenis geweest zijn, welke hij in 1804 mogt ont-
vangen van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, die hem tot Lid benoemde, en in 1806 van
Koning LODEAVIJK [NAPOLÉON. Bij besluit van den 16
Julij van dat jaar zag hij zich benoemd tot Raad-extra-
ordinair voor de zaken van wetgeving, onder den titel
van Staatsraad in buitengewonen dienst voor de Sectie van Wet-
geving en Algemeene Zaken; en de Vorst bekroonde deze
gunst door hem den 13 Februarij 1807 te benoemen tot
Ridder van de Koninklijke Orde van Holland, toen die orde
met zoo veel luister werd ingesteld. Deze Avelgepaste hulde
aan zijne verdiensten werd weinige maanden daarna (8 Mei)
achtervolgd door het Koninklijk besluit, waarbij hem wel
de rust van zijne zwaarwigtige betrekking van Secretaris
werd gegund, doch dat hem tevens verder aan het Pro-
vinciaal Bestuur verbond door eene benoeming tot Assessor

ters, de Districts- en Dorps-Ontvangers en van de Moroeiien, cle stem-
mingen van Kerk- en Armvoogden, de Salarien der Advokaten en/,
enz., alle in de Verzameling van Placaaien voorkomende.

II. N. B. 2
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van den Landdrost in Friesland(19); eene betrekking, waarin
de bijna tachtigjarige man nog vier jaren lang voor zijn
vaderland werkzaam was, en waaraan hij zich eerst toen
onttrok, toen dat vaderland ophield zelfstandig te bestaan
en bij Frankrijk werd ingelijfd. Doch ook WIEEDSMA'S

loopbaan spoedde ten einde. Lang waren zijn ligchaam en
geest tegen de menigte zijner werkzaamheden bestand ge-
weest; eindelijk hadden deze zijne krachten dermate on-
dermijnd , dat, toen de beroemde reiziger BABTHOLD

GEORG NIEBÜHE hem in 1808 een bezoek bragt, althans
zijn geheugen reeds in een staat van afneming verkeer-
de (20). 82 jaren en ruim 3 maanden levens werden hem
gegund, daar hij in den nacht van den 31 December 1811
van hier scheidde, om het leven van den geest voort te
zetten in eene volmaaktere wereld. Weinige dagen later
werd zijn stoffelijk deel bij zijne, drie jaren te voren over-
ledene, echtgenoote begraven te Beetgum. Zijne Bibliotheek,
welke, volgens den nog aanwezigen Catalogus, een spiegel
was van de rigting zijner studiën, is in Junij 1813 alhier
met zijne Schilderijen en Handschriften verkocht, hoewel
de laatste door de familie meerendeels zijn ingehouden en
als een voorvaderlijk kleinood nog worden bewaard. Eene
lijst dezer stukken, op verzoek der familie voor eenige
jaren door mij opgemaakt, zal ik als Bijlage hier achter
voegen.

(19) Verzameling van Placaaten, IX 29.
(20) Zie Nachgelassene Schriften B. G. NIEBUHK'S nichtphilohgischen

Inhalts, Hamburg, 1842, S. 213, vertaald medegedeeld door Mr. J. DIBKS
in de Prov. Friesche Courant van 1844. „ Hoe gaarne (zegt hij) bevond
,, ik mij in het kleine bezoekkamertje van den grijsaard, met de witte
„ met kleine schilderijtjes versierde wanden en het ouderwetsch huisraad,
„ waar hij, in zijnen arbeid begraven, stil en onbekommerd zjjn nuttig
„ en opgeruimd leven had doorgebragt."

Dit vertrekje was uitgebouwd in den tuin van het huis Wijk E, No. 42
op de Nieuwestad, op den hoek der Ipe-brouwerssteeg. Zie GeschiuUc-
Seschrijv. van Leetwarden, II 43.
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Ziet daar, M. H. U eenvoudig verhaald wie en wat
PETRUS WIERDSMA voor Friesland is geweest. Hebben wij
gezien, hoe hij de in hem gelegde goddelijke vonk ont-
wikkeld en zich zelven gevormd heeft en door de omstan-
digheden gevormd werd, om lang ten openbaren nutte
•werkzaam te kunnen zijn, — wij konden tevens opmerken,
hoe hij, die evenzeer door een edelen inborst als door be-
kwaamheden schitterde; die evenzeer door eene ingetogene
levenswijze als door zucht om met de meeste bereidwillig-
heid anderen met raad en daad bij te staan, aller hoog-
achting verwierf, den eernaam van den Frieschen Salomo
mogt verdienen. Ja , de geleerde NIEBUHR getuigde van
hem, » dat men hem letterlijk het orakel der provincie
» kon noemen: want zoo lang oude regten en privilegiën
» golden, even zoo lang was WIERDSMA steeds de uitleg-
» ger van alles ouds en verborgens." En de Hoogleeraar
S. GRATAMA, voorzeker een bevoegd beoordeelaar, voegde
bij zijnen lof van WIERDSMA de verklaring: » dat hij zijns
» gelijke in de regtsgeleerde praktijk niet had gekend." (21)
Ook de Hoogleeraar C. J. VAN ASSEN gaf hem deze lof-
felijke getuigenis, dat hij, » alhoewel noch Advocaat, noch
» Eaadsheer, noch Hoogleeraar, echter, wegens zijne diepe
» en wijsgeerige kennis in al de deelen der regtsweten-
» schap en schrandere toepassing hiervan op geheel het
» maatschappelijk leven en andere groote verdiensten, het
» beeld van den echten Jureconsult vertoonde, en eene
» afzonderlijke lofrede zou verdienen." (22)

(21) In de Oratio de Hennodoro Ephesio ve.ro XII tabidarum auctor e,
Gron. 1817, 6.

(22) Zie • zijne belangrijke beoordoeling van DE W A I ' S Oratie in DEN
T E X en VAN HALL , Bijdragen tot Megtsgel. en Wetgev. 1826 N°. 1,
bl. 84 en 87; alsmede DE WAL'S Antwoord in N°. 3 , bl. 409. — Ook
Mr- T. VAN DEK FEEN, Advokaàt te Amsterdam, gaf in 1839 in de Voor-
rede van zijn Repertorium op het Ned. Wetboek van Burg, Regtsvordering,
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Zeldzaam toch gaan uitstekende bekwaamheden met zoo
vele deugden en voortreffelijke hoedanigheden gepaard als
hij ten toon spreidde. Die zamenstemming van verstande-
lijke en zedelijke krachten en hare gepaste aanwending tot
een waardig doel, — deze wijsheid was het, welke zijne
tijdgenooten in hem vereerden.

Die wijsheid werd in zijn karakter nog veredeld door
eene zeldzame regtschapenheid of humaniteit: die bekoor-
lijke eigenschap, welke wij zoo gaarne geneigd zijn te
vereeren, waar wij ze ook aantreffen. Wij merken deze
vooral op in de redenen, welke hem aanspoorden de Ver-
handeling over het Stemrecht uit te geven. Door den tijd en
bij nadere beschouwing had hij omtrent dit onderwerp
andere begrippen verkregen dan hij vroeger, in onder-
scheidene Deductien, op naam van belanghebbenden ge-
drukt , verdedigd had; en nu, de gevoelens van anderen
evenmin als zich zelven sparende, deelde hij zijn licht
mede, in de hoop van daardoor de voorname oorzaak,
waaruit zijne misvattingen geboren werden, bij anderen te
zullen wegnemen. Doch die gansche verhandeling, door
VAN HALMAEL altijd » WIEEDSMA'S gouden boek" genoemd,
omdat zij van eene verwonderlijke kennis van het Friesche
Staatsregt getuigt, i s , ook wat den vorm aangaat, een
gedenkteeken van degelijke en volledige bewerking zoowel
als van helderheid, gemakkelijkheid en duidelijkheid van
voorstelling, en niet minder van een beknopten en ronden
stijl. Ook daarin blonk zijne wijsheid uit, dat hij , immer
de beste middelen en den kortsten weg tot zijn doel kie-
zende, alles als overtollig vermeed, wat niet ter zake diende,
zonder iets te verwaarloozen, wat geschikt was, om de

bl. xix eene eervolle vermelding van de diepe regtskennis en uitgebreide
geleerdheid van zijnen Oom, wiena teregtwijzingen hij met dankbaarheid
vermeldt.
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' zaak op te helderen of te bevestigen, zoodat schranderheid
en gezond verstand den rijkdom zijner denkbeelden altijd
binnen de juiste perken hielden.

Heeft WIERDSMA door dit geschrift, het éénige dat hij
met zijnen naam uitgaf, zijn vaderland aan zich verpligt, —
nog meer heeft hij dit gedaan door een anderen, veel meer
omvattenden arbeid, welke van zijne regtskennis en taai-
en oudheidkunde een niet minder waardig gedenkteeken
is , en welke ik ten slotte afzonderlijk wilde beschouwen,
ten einde zijne verdiensten jegens de JFriesclie geschiede-
nis, oudheid- en taalkunde, voor zoo veel mij mogelijk
is, bepaaldelijk in het licht te stellen.

Dat de Friezen, ondanks de wisselingen, welke de vol-
ken van Europa ondergingen, hun land en volkskarakter,
hunne taal, vrijheid en volksbestaan zoo vele eeuwen lang
mogten behouden, werd algemeen als eene groote merk-
waardigheid in de geschiedenis aangemerkt. Eene der
oorzaken van dat behoud en een der kenmerken van dit
volksbestaan was het bezit van eigene Wetten. Met fier-
heid waren zij er immer op gezet, naar eigene inzettingen,
door eigene regters en overheden bestuurd te worden;
terwijl (vóór het tijdperk der verbastering) hunne vrijheid
voor een groot deel daarin bestond, dat ze slaven waren
van de wet.

De oudste dezer wetten is de Lex Frisionum, bevattende
voor het geheele Friesche rijk, tussclien de Schelde en
den Wezer, op grond der alleroudste volksgewoonten,
waarvan sommige misschien reeds ten tijde der Romeinen
voor regt golden, meest strafbepalingen op overtredingen
en misdaden. Deze aloude herkomsten en regten werden
vermoedelijk onder of op bevel van Keizer KAKEL den
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groote in het laatst de^ 8e eeuw bijeengebragt, in schrift
gesteld en met eenige bijvoegsels van Frankischen en Chris-
telijken oorsprong vermeerderd. Later werden er nog
eenige uitspraken der Wijzen bijgevoegd.

Van deze oudste en algemeene Friesche Wetten, in het
latijn geschreven, bezat Jr. UPCO YAN BUBMANIA een
Handschrift, hetwelk in 1617 voor het eerst werd uitge-
geven en met aanteekeningen voorzien door den geleerden
SIBBANDUS SICCAMA van JBolsward, wiens tekst werd over-
genomen door CHB. SCHOTANUS in zijne Beschrijvinge van
Frieslandt, van 1664, fol. 23. In Duitschland vond dit
oude Friesche Wetboek van vóór KABEL den groote zóó
veel bijval, dat daarvan drie uitgaven verschenen, bezorgd
door HEEOLDTJS, LINDENBBOGIUS en GEOEGISCH. Al
deze vijf uitgaven werden geraadpleegd en met oordeel
gevolgd bij gelegenheid der zesde uitgave, waarmede in
1768 het Vriesch Charterboek werd geopend, begeleid door
eene vertaling van den Leeuwarder Rector MEINABDUS

TTDEMAN. Het gebrek van bijgevoegde aanteekeningen
werd vergoed door uitvoerige historische en taalkundige
beschouwingen en vergelijkingen van dit Wetboek met
andere, welke een groot gedeelte vullen van het geleerde
voorberigt van het eerste deel van het Charterboek (23).

Er was evenwel nog een tweede en later Wetboek,
waarop ik uwe aandacht nader wilde vestigen, en dat niet
met het genoemde verward moet worden. In latere tijden,
toen het zuidelijk gedeelte van Friesland van het geheel
was afgescheurd en het noordelijk deel zijne vrijheid hand-

(23)
„ zigten zeer hoog te waarderen," de voortreffelijke Verhand. van HAL-
SEMA, in het 2e dl. der Werken van het Groninger Genootsch. 1778,
bl. 46, 144 enz. Later is deze Lex Frisionum, of dit oudste en alge-
meene Wetboek der Friezen, door GAKTHEB, GAUPP, VON BICHTHOFEN,
MEKCKBL en DE WAL op nieuw uitgegeven.
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haafde door het Verbond der Zeven vrije Friesche Zee-
landen; toen het Frankische gezag hier allengs was ver-
minderd , en bij meerdere maatschappelijke ontwikkeling
zich andere behoeften en belangen deden gelden: toen
was het, dat elk Zeeland, of zelfs gedeelten daarvan, eigene
Landregten in de volkstaal ontwierp, welke, ten deele
naar de Leæ Frisionum gevolgd en uit de Capitularia of
latere Frankische wetten aangevuld, echter niet in strijd
mogten zijn met de algemeene bepalingen of volkswille-
keuren, in de vergaderingen bij den Opstalsboom vastge-
steld; terwijl ze alle gegrond waren op de privilegiën, door
Keizer KAKEL aan de Friezen geschonken. Uit het na-
burige Groningen zijn alzoo de Landregten van Hunsingo
(1252), Fivelgo, Oldambt, Reiderland, Vredewold, Langewold
enz. bekend. Uit het Overeemsche zijn het Emsiger Land-
regt van 1312, het Asegaboeh der Rustringers en de brieven
der Broekmannen de voornaamste. In het tegenwoordige
Friesland, tusschen het Flie en de Lauwers, dat uit Oos-
tergoo en Westergoo, of het 2e en 3e benevens een gedeelte
4e Zeeland was zamengesteld; in dit gedeelte, dat immer
de kern was en bleef van den ouden rolksstam, hier had
eene veel grootere verzameling van regten kracht van wet,
welke uit niet minder dan 17 deelen was zamengesteld,
bevattende, behalve het Landregt, nog de Keuren van
MAGNUS, 17 Kesten, 24 Landregten, 8 Doemen, 6 Wen-
den , het Zeend- of Kerkelijk regt de manier van pro-
cederen enz„ alsmede het Keizer KuDOLPHUS-boek. Het
daarvan nog aanwezige Handschrift voert ten titel: Jus Mu-
nicipale Frisonum. Den eersten druk, welke Jr. HIDDE CAM-

MIKGHA, Pastoor te Dohkum en Anjum en jater te Leeu-
warden, daarvan omstreeks 1484, op zijne eigene pers liet
vervaardigen, heeft men tot titel gegeven: It Rjuechtioeck
fen alre frya Freezena (of) Freeska LandrjuecM. Andermaal
liet SCHOTANTJS ook dit afdrukken in zijne Beschrijving
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van Frieslandt, van 1664, fol. 36, en gaf het tot titel: Het
Corpus der (Westerlauwersche) oude Friesche Rechten.

Toen nu in 1765 de uitgave zou worden ondernomen
van het Vriesch Charterboek was niets natuurlijker dan het
voornemen, om achter de Leæ Frisionum te laten volgen:
het » Corpus der Vriesche Wetten in de oude Landtale
» geschreven," zoo als het in het voorloopig Kegister werd
aangekondigd. Men wilde daarbij den tekst volgen van
den druk van Heer HIDDE CAMMINGHA en eene vertaling
daarbij voegen, welke bezorgd zou worden door M>-
NICOLAAS THOLEN, Advocaat en medebewerker van het
Charterboek, en ADRIANUS HERINGA , Med. Doctor te
Leeuwarden, door zijne kritische opmerkingen omtrent
eenige, meest Grieksche, schrijvers gunstig bekend (24).
Dan, hoe hoog de Baron THOE SCHWABTZENBERG ook
was ingenomen met » dit overheerlyk kleynood van uit-
» steekende waarde," hij werd toen tot de uitgave niet
in staat gesteld, en moest in de Voorrede van het Char-
terboek betuigen, dat de moeijelijke en zware arbeid der
bewerkers slechts ter helft was voltooid , zoodat hij uit-
zigt gaf, het in een volgend deel te zullen opnemen,
Dan ook dit is niet geschied, en was hij verpligt in de
Voorrede van het tweede deel te berigten, dat het ontijdig
overlijden van Dr. THOLEN dien arbeid vertraagd had.
De hoop, dat Dr. HERINGA dien zou voltooijen, om het
laatste deel daarmede te versieren, bleef hem enkel over;
doch ook deze werd door diens ligchaamszwakheid ver-

("24) Dit werk, getiteld: Observationuin Griticarum liber singularis in
quo passim veteres Auctores Graeci maxime, emendantur, verscheen te
Leeuwarden in 1749 en eene nieuwe uitgave in 1761. Het wordt met
lof vermeld door RUHNKENIUS en VAN KAMPEN , Geschied, der Ned. Let-
teren, I I 261. De rijke Bibliotheken van hem en zijn zoon VOLKBKT,
waarin zich ook belangrijke Friesche Handschriften bevonden, werden in
1798 to Leeuwarden verkocht.
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ijdeld, zoodat de Oude Friesche Wetten in het Vriesch
Charterboek niet werden opgenomen.

Het is hoogst vermoedelijk, dat de Baron THOE SCHWART-

ZENBERG na het rampspoedig overlijden van Dr- THOLEN

tot de verdere uitgave van het Charterboek eenige hulp
heeft verzocht en genoten van onzen PETRUS WIERDSMA,

dien hij in genoemde Voorrede noemt: » een ervarenen
i> Rechtsgeleerden, ja eenen niet min kundigen Lievhebber
» van de Vaderlandsche Oudheden" (25). Hieraan en aan
de rigting zijner studiën was het welligt toe te schrijven ,
dat hij tot het besluit kwam , de bewerking van de Oude
Friesche Wetten op zich te nemen, en de vertaling, hem
door Dr- HERINGA ter hand gesteld, te vervolgen en te
verbeteren. Dit was een moedig en veelomvattend be-
sluit: want naauwelijks is het te bepalen welk gedeelte van
dezen drieledigen arbeid de meeste moeite en inspanning
kostte. Eene e e r s t e en voornaamste zorg toch was de
zuivering en herstelling van den Oudfrieschen tekst, welke
in de beide drukken van CAMMINGHA en SCHOTANUS soms
geheel misvormd en onverstaanbaar was geworden, zoodat
eene vergelijking van beide onderling en met verscheidene
handschriften der bijzondere deelen, uit Codices van
EOORDA, DOUSA, EMMLUS en anderen, uiterst noodzake-
lijk was om het geheel te verstaan, in zamenbang te be-
grijpen en in zuiver Nederduitsch over te brengen. Dit
t w e e d e en belangrijk gedeelte van dezen arbeid, de ver-
taling, geeft een loffelijk getuigenis van zijne uitstekende
taalkennis, welke nog meer uitkwam bij de volbrenging
van het d e r d e gedeelte der taak: in de ophelderende
Aanteekeningen. Wie onzer stond niet dikwijls verwon-
derd over de helderheid zijner woordverklaringen , over

(25) Zie deswege myae Geschiedenis van het Charterboek, in het vorige
No. van dit tijdschrift.
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de juistheid zijner opvattingen, over de grondigheid zijner
navorschingen, als hij naar licht zoekt op een pad, waarop
hij toen (bedenken wij dit wel!) bijna nog door niemand
was voorgegaan (26).

Doch hebben die Aanteekeningen onschatbare waarde
voor de kennis en de verklaring van de Oudfriesche Taal —
nog meer belang boezemen ze ons in, wanneer we letten
op hare historische en juridische waarde, en op den schat
van kennis en schranderheid, welke hij daarin heeft ne-
dergelegd. Al de toen bekende bronnen onzer geschie-
denis maakt hij dienstbaar tot verklaring van de bijzondere
punten van het regt, en geeft van sommige, bijzonder van
de Ordalia, uitvoerige beschrijvingen, welke de wijze van
regtspleging onzer vaderen ons duidelijk voor oogen stel-
len. Het belang daarvan heeft hij verhoogd, door ze tevens
uit een regtsgeleerd oogpunt te beschouwen. Bijna elke
bepaling van het regt vergelijkt hij met die u'.t de wetten
van andere volken, van welke hij een twintigtal wetboeken
en landregten, benevens een aantal werken van derzelver
uitleggers aanhaalt, als zoovele bewijzen zijner uitstekende
geleerdheid. Gewis, WIERDSMA heeft zich door zijne
tekstzuivering, vertaling en toelichting van de Oude Friesche
Wetten een gedenkzuil gestichts geëvenredigd aan de » uit-
» steekende waarde van dit overheerlyk kleynood," dat
wij om deszelfs oudheid en merkwaardigheid vereeren s en
dat ook het nageslacht, door zijnen arbeid nog meer, zal
eerbiedigen (27).

(26) Zelfs HALSEMA had zijne voortreffelijke uitgave van het Hun-
singoer Landrecht van 1252, in het 2e dl. der Werken van 't Gron. Ge-
nootschap, in 1778, niet van eene nederduitsche vertaling voorzien.

(27) In Duitschland werd de waarde van dit werk erkend door de
berigten, welke de Oostfriesche geleerde T. D. WIAKDA (met wien
WiBBDSMA later in briefwisseling kwam) daaromtrent mededeelde in de
Allgemeine Literarische Anzeiger, van 1789.
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Doch hoeveel schooner zou die gedenkzuil geweest zijn,
indien het hem had mogen gebeuren het gansche werk
naar het voorgestelde plan te voltooijen! Wel had hij het
eigenlijke Landregt der Friezen afgewerkt, doch het voor-
nemen bestond om daarbij te voegen een Aanhangsel van
oude Friesche stukken, als het Keizer EuDOLPHtrs-boek
en andere, welke bij SCHOTANUS 25 kolommen beslaan,
waardoor hij meende, dat aan deze Wetten, in verschei-
dene opzigten, een aanmerkelijk licht zou worden bijgezet.
Doch hetgeen wij het meest betreuren, is de achtergeble-
vene breedvoerige Inleiding, waarin verscheidene zaken,
betrekkelijk den tijd, het verstaan en den aard dezer
Wetten, alsmede de eigenschap der Taal omstandig be-
handeld zouden zijn; een stuk, hetwelk misschien eene
even belangrijke verhandeling over den Staat en Regerings-
vorm van ons Friesland ware geworden, als Mr- D. F . J .
HALSEMA in 1778 over die der Ommelanden had geleverd,
doch hetwelk evenmin vervolgd of voltooid is geworden.

Ofschoon hij intusschen in de gelegenheid was uit de
nalatenschappen van WERUMEUS , HALSEMA , HERINGA, en
anderen, heerlijke exx. van oorspronkelijke Oudfriesche
Codices aan te koopen; ofschoon hij zich bij voortduring
bleef wijden aan deze lievelingsstudie, en inmiddels ook
eene beschrijving van Friesland leverde in de Nieuwe Aard-
rijksbeschrijving, door den Heer W. E. DE PERPONCHER

(ütr. 1784) (28), — blijven wij altijd in onzekerheid ver-
keeren omtrent de redenen, welke de uitgave van het

(28) Volgens mondelinge mededeeling van mijn vriend Prof. Mr.
J. W. DE CEAKE ZOU deze schrijver ten behoeve van dat werk eene be-
schrijving van deze provincie verzocht hebben van BIJNHAKB Baron VAN
LTNDEN,*Grietman van Opsterland, die, hiertoe niemand beter in staat
keurende dan WIEKDSMA, aan dezen dit verzoek overdroeg, waaraan hij
op eene voortreffelijke wijze voldeed, vooral wat de Friesche Staats-
inrigting betreft.
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derde stuk verhinderd hebben. Vermoedelijk heeft de toe-
neming van werkzaamheden in verschillende betrekkingen,
daarna de verhandeling over het Stemregt en later de om-
wenteling met hare gevolgen hem den draad van dezen
arbeid doen verliezen. NIEBTJHR getuigt bovendien, dat
het overlijden van den Raadsheer Mr. PETRUS BRANTSMA,

die hij zijn vriend en medearbeider noemt, in 1788, dien
indruk op hem had gemaakt, dat hij dien arbeid moede
was; ofschoon hij later gehoopt had, dat hun beider zonen
deze taak overnemen en ten einde brengen zouden, waarin
hij zich zeer teleur gesteld had gevonden (29). Welk aan-
deel de geleerde BRANTSMA in de bewerking gehad heeft,
is niet te bepalen; doch, op grond der berigten van den
Hoogleeraar ANNÆÜS I JPEIJ , die WIERDSMA bijzonder
gekend heeft (30), van P. VAN MUSSCHENBROEK (31), van
Prof. DE WAL(32) en eigen onderzoek, schijnt het, dat
dit aandeel meer overleggende en raadgevende dan wel
medewerkende is geweest, en dat althans aan WIERDSMA

het grootste deel der Aanteekeningen en het beleid van
het geheel toekwam (33).

(29) Zie NiEBUim, Nachg. Schriften, 213. KLTJIT, Bist. der IIoll.
Staatsreg. V 30, noemt mede BRANTSMA, doch als gissing.

(30) Zoowel in zijn Patronaatregi, II Aant. 133, 137, 151, als in de
Geschied, der Berv. Kerk, IV Aant. 88 en Oudheden van het Gooregt en
Groningen, 190. Ook EPKEMA in zijne Aantt. op GYSBEKT JACOBSZ.,
190, noemt alleen WIEKDSMA.

f31) Dat Oistfriesche Landtrecht, Utr. 1810, Voorr. V.
(32) In voornoemde Oratie, 420.
(33) M1"- PETKUS BKANTSMA, zoon van GERAKDUS SAMUEL B. en

EVEKDINA VIGEEI, den 10 October 1751 geboren te Dolckum, had eene
korte, doch eervolle regterlijke loopbaan. Nadat hij zich te Leiden op
de regtsgeleerdheid had toegelegd, werd hij daar, bij gelegenheid der
viering van liet tweede eeuwfeest der Hoogeschool, in 1775, met bijzon-
dere plegtigheid, of met den kap, tot Doctor in de beide regten bevor-
derd, na de verdediging van een proefschrift, ten betooge: „ dat het regt
„ van de Hooge Regering en van enkele burgers alleen ten gevolge dor
„ nalating van het gebruik niet verjaart." Reeds in 1778 werd hij be-
noemd tot lid van het Gron, Genoots. pro excolendo jure patrio, en
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Doch genoeg M. H. laten wij tevreden zijn met de
weinige, doch voortreffelijke geschriften, welke de ijver,
geleerdheid en wijsheid van WIERDSMA ons hebben nage-
laten. Maken wij daarvan een vlijtig gebruik tot uitbrei-
ding van onze kennis; trachten wij, als leden van het
Friesch Genootschap, door gezamenlijke werkzaamheid aan
te vullen, hetgeen hij onvoltooid heeft gelaten, en pogen
wij hem na te volgen zoowel in arbeidzaamheid als in
kunde en deugd. Zóó zullen wij de nagedachtenis waardig
vereeren van een man, van wien de Hoogleeraar DE W A L
kon getuigen: » Zoo iemand, dan heeft hij door zijn voor-
» beeld getoond, wat onvermoeide arbeid vermag, en
» daardoor tevens den weg gewezen, langs welken een
» sterveling den roem van een onsterfelijken naam kan be-
» reiken."

den 5 Januarij 1780 aangesteld tot Eaadsheer in het Hof van Fries-
land. Naauwelijks acht jaren mogt hij die betrekking vervullen, daar hij
reeds den 15 Decb. 1788 overleed, bij zijne eclitgenoote ANNA CATHA-
BINA ODIMA VAN BKONKHOKST nalatende een zoon, die, den naam zijns
grootvaders dragende, later Eegter ter instructie te Leeuivarden was ei>
daar den 30 Maart 1823 overleed. Zie VAN DER A A , Bîogr. Woorclenh,
II 120O en de daar aangehaalde Schrijvers.
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HOOFDPUNTEN VAN HET LEVEN

VAN

PETRUS WIERDSMA.

1729, den 11 September te Leeuwarden gedoopt.
1749, Benoemd tot Procureur postulant bij het Nederge-

regt der stad Leeuwarden.
1750, 16 Sept. Verkozen tot Lid van de Vroedschap der

stad Leeuwarden, waarin hij tot 1795, dus 45 jaren
lang, zitting behield.

1751, 18 Aug. Aangesteld en beëedigd als Notaris publicus.
Benoemd tot Voogd van het Nieuwe Stads-Weeshuis.

1762, 29 Julij. Getrouwd met Mej. JELTJE VAN DEE FEEN.

1775. Aangesteld tot Auditeur Militair van den Krijgsraad
in Friesland.

1783. Uitgegeven het Ie stuk der Oude Friesche Wetten
met Vertaling en Aanteekeningen, en in 1788 het
2e stuk.

1784. Bezorgd de Beschrijving van Friesland in de Nieuwe
Aardrijksbeschrijving, door W. E. DE PEKPONCHEK.

1791. Aangesteld tot Secretaris van HH. Curatoren van
's Lands Hoogeschool te Franéker.

1792. Uitgegeven de Verhandeling over het Stemrecht in
Friesland.

1795. Benoemd tot Secretaris bij het Gezantschap, door
de Staten van Friesland naar Overijssel gezonden,
om met den Generaal der Fransche legermagt over
het herstel van den vrede te onderhandelen.

1795, Mei. Uitnoodiging van het Bestuur der Bataafsche
Republiek tot het ontwerpen van een Wetboek van
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Militair Strafregt, den 11 Febr. 1796 voltooid en in
1799 uitgevaardigd.

1796, 2—11 Febr. Door eene partij der hevigste Patriot-
ten als Staatsgevangene op het Blokhuis geplaatst.

1798, 14 Novb. Met 16 Nederlandsche Eegtsgeleerden be-
last met het ontwerpen van een Burgerlijk en Straf-
wetboek voor de Bataafsche Republiek.

1801, 6 Nov. Geraadpleegd over de regeling van het Lands-
bestuur in Friesland.

1802, 21 Junij. Aangesteld tot Secretaris van het Depar-
tementaal Bestuur van Friesland, en

1805 s 13 Aug. door den Raadpensionaris als; zoodanig op
nieuw benoemd, en waargenomen tot 11 Mei 1807.

1804. Benoemd tot Lid der Maatschappij van Nederland-
sche Letterkunde te Leiden.

1806, 16 Julij. Door Koning LODEWIJK benoemd tot Raad-
extraofdinair voor de zaken van Wetgeving, onder
den titel van Staatsraad in buitengewonen dienst voor
de Sectie van Wetgeving en Algemeene Zaken.

1807, 13 Febr. Door dien Koning benoemd tot Ridder
van de Koninklijke Orde van Holland.

1807, 8 Mei. Door den Koning benoemd tot Assessor
van den Landdrost R. L. VAN ANDRINGA DE KEM-

PENAER, en dit gebleven tot de inlijving in 1811.
1811, 3.1 Decemb. Overleden in den ouderdom van 82 ja-

ren en bijna 4 maanden.
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HOOFDPUNTEN DER GESLACHTLIJST

VAN DE

F A M I L I E W I E R D S M A .

PETRUS WIERDSMA,
Doctor in de Medicijnen, trouwde den 29 Augustus 1728

EMELIA of YMKJEN CLTJIRDA of KLUEKDA.

Sedert .1733 Lid der Vroedschap en sinds 1741 Schepen
der stad Leeuwarden, overleed hij den 16 Maart 1744.
Zij den 7 Maart 1776.

Kinderen:
1. PETRUS, die volgt.
2. DOUWE, gedoopt den 16 Mei 1732, overleden in

1757, als Med. Doctor. Zie hier achter.
3. NICOLAUS, gedoopt den 2 Januarij 1735. Den

29 Junij 1773 trouwde hij ELISAEETH WIGERI, bij
wien hij den 20 Nov. 1782, toen hij Hopman was
der Schutterij, een zoon verwekte, PETRUS geheeten.
Hij stierf den 4 April 1812.

4. ROMBERTUS ANNIUS, gedoopt den 28 Septem-
ber 1736, werd in 1763 Drossard van Nuwland in
Noord-Bràband; gehuwd te Monster den 26 Dec.
1763 aan Freule MARIA FRANCISCA VAN BERESTEYN,

die den 29 Dec. 1806 overleed; hij in Oct. 1813 te
Geffen. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

5. THEODORUS, gedoopt den 11 October 1739.
Jong overleden.

6. Mr- THEODORUS KLUERDA WIERDSMA, ge-
doopt den 5 Februarij 1741, Advocaat in 1763,
Pensionaris van Leeuwarden, later Vrederegter, over-
leden den 4 Januarij 1827. Den 1 October 1766
was hij gehuwd met MARGARETHA HIDDEMA. Z. K.
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1. PETKUS WIEEDSMA,
gedoopt den 11 September 1729, sedert 1751 Notaris, in
1762 den 29 Julij getrouwd met JELTJE VAN DER F E E N ,

dochter van den Schepen TJITZE VAN DER FEEN ; zij was

geb. in Maart 1737 en overleed den 6 Febr. 1809; hij
den 31 Dec. 1811. Beide zijn te Beetgum begraven.

Kinderen:
a. EMILIA WIERDSMA, geb. den 26 Maart 1773,

getrouwd met Mr- DOMINICUS SÜRINGAR , Secretaris
van Opsterland te Beetsterzwaag.

b. Mr. PIETEE WIEEDSMA, geboren den 1 Sep-
tember 1776, Advokaat in 1796, in 1806 Procureur
Generaal en in 1838 President van het Provinciaal
Geregtshof van Friesland, overleden den 20 Novem-
ber 1846, na sedert den 3 Julij 1798 gehuwd te zijn
geweest aan JOHANNA ELISABETH WICHERS , geb.
den 6 December 1778, en overleden den 26 April
1856. De elf kinderen uit dit huwelijk volgen bij A.

e. Mr- JENTJE DOMINICUS WIEEDSMA, geboren
den 16 Maart 1781, Notaris, Burgemeester en daarna
Wethouder der stad Leeuwarden, overleden den 29
Mei 1833, na sedert 23 Nov. 1806 getrouwd geweest
te zijn met ELISABETH CATHARINA NAXJTA , geb,
den 19 Junij 1785 , bij wie hij twee dochters naliet.
Zie B.

A. Kinderen van Mr- PIETER WIERDSMA.

1. Een zoon, kort na de geboorte overleden.
2. MARIA TAAD WIERDSMA, geb. 27 October 1805,

overl. 18 Julij 1820.
3. JELLINA DIDERIKA WIERDSMA, geb. den 19 Octob.

1808, den 16 Mei 1826 getrouwd met Mr- JOHANNES

SCHIK, later Griffier der Staten van Friesland. Zij
overleed den 26 Sept. 1834, hij den 14 Nov. 1847,
nalatende een zoon, PETRUS WIERDSMA SCHIK.

II. N. R. 3



34 HET LEVEN VAN

4, PETKUS WIEEDSMA , geb. den 7 üctober 1809, ver-
dronken den 9 Januarij 1826,

5. ELISABETH SOPHIB ALBERTINE WILLEMINE WIERD-

SMA, geb, den 22 Sept. 1811, gehuwd den 19 Junij
1834 aan Mr- ADOLPH YPEIJ , toen Substituut Of-
ficier van de Kegtbank, in 1852 Procureur Generaal
van het Provinciaal Geregtshof.

6. HILTJE TAAD , zeer jong overleden.
7. HILTJE TAAD WIEEDSMA, geb. den 29 October 1815,

getrouwd den 21 Mei 1841 met GERARDUS ANTO-

NIUS KAMAER, Med. Doctor te Zwolle.
8, EMILIA WIEEDSMA, geb. den 7 Sept. 1817, overl.

den 12 Aug. 1839.
9, ELISABETH CATHAEINA WIERDSMA , geb. den 5 Oc-

tober 1819, den 12 Januarij 1853 gehuwd aan M>-
JOHAN HERMAN ALBARDA, Substituut Officier der
Arrond. Regtbank te Leeuwarden.

10. MARIA TAAD WIEEDSMA, geb. den 22 Junij 1821,
gehuwd den 19 November 1851 aan TJALLING MINNE

WATSE ELS Baron COLLOT D'ESCURY, thans wo-
nende op Herema-state te Oudesckoot.

11. CORNELIS WICHEES WiERDSMA, geb. den 10 Junij
1823, in 1850 Grietman van Hennaarderadeel te
Wommels; getrouwd te Leeuwarden den 10 Julij 1850
met EOLINA MARIA BXTMA, die den 25 November
1853 overleed; uit welk huwelijk twee kinderen:
a. PIETER WiERDSMA, geb. den 23 September 1851.
o, WIARDUS WILLEM WIEEDSMA , geb. 14 Januarij

1853.
B. Kinderen van Mr- J. D. WIEEDSMA.

1. EVA JÜSTINA WIEEDSMA, geb. den 1 Januarij 1808,
getrouwd den 23 November 1827 met Mr- LAMBER-

TUS DORHOUT Advokaat; zij overleed den 7 Maart
1834, nalatende 4 kinderen.
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2. JELLINA PETEONELLA WIEEDSMA, geb. 7 Mei 1810,

overl. 12 Nov. 1823.
3. SUSANNA HEDWIG WIERDSMA , geb. 28 Junij 1812 ,

gehuwd den 29 Junij 1838 aan HENDRIK HAMMING,

van Arnhem, Ie Luitenant der Kurassiers, te Haar-
lem , die den 20 Sept, 1847 overleed, nalatende 5
kinderen.

4. PETRUS WIEEDSMA, geb. 1 April 1815, overl. 27
Oct. 1817.
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EENIGE FAMILIE-BLJZONDERHEDEN.

—>»»»•-§-«««<—

vifschoon in de Ms. Naamrol der Advokaten voor den
Hove van Friesland in 1683 vermeld wordt Dr. COENELIUS

WIERDSMA of WIERSMA, zoon van JAN COENELIS WIER-

SMA, die in 1676 als Vroedsman van Leeuwarden voorkomt,
zal PIETEE PIETERS WIERSMA, die van 1721 tot 1724

Vroedsman was, waarschijnlijk de vader geweest zijn van
Dr- PETRUS WIERDSMA en van den Hopman DIECK of
THEODOEUS WIERDSMA, die lid van de Vroedschap was
van 1717 tot 1733, toen hij met der woon naar Hallum
vertrok.

Dr- PETEUS WIEEDSMA had van 1717 tot 1723 te Fra-

neker gestudeerd, volgens het Album dier Hoogeschool.
Van hem zijn geene andere geschriften bekend dan twee
verklaringen, welke hij in 1739 en 42 met Dr- J. SCHEL-

LiNGEE gaf in het geschil tusschen Dr- BEENAEDUS IDBMA

en den Chirurgijn ROELOF ROUKEMA over het drijven en
zinken der Longen van een nieuw-geboren kind op het water;

een geschil, dat, blijkens de talrijke stukken daarover in
de stedelijke Bibliotheek verzameld, destijds door verschei-
dene personen met hevigheid gevoerd werd.

Zijn tweede zoon, DOUWE of DOMINICUS WIEEDSMA ,
gedoopt den 16 Mei 1732, studeerde te Franeker onder de
Proff. WINTER, OTJWENS en CAMPER, werd den 20 Mei
1755 bevorderd tot Med. Doctor op Theses, en oefende
slechts korten tijd in zijne geboortestad Leeuwarden de ge-
neeskunde uit, dewijl hij reeds in 1757| dus in naauwelijks
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25jarigen ouderdom, overleed, zoo men meent in krank-
zinnigen toestand. En toch schijnt zijn roem als uitste-
kend beoefenaar van de Botanie en de Geneeskunst toen
reeds buitenlands verbreid te zijn geweest, vermits hij
kort voor zijn overlijden eene benoeming ontving tot
Hoogleeraar aan de Akaderm'e te Petersburg. DAVID
MEESE vermeldt in het Voorberigt zijner Flora Frisica
(Fran, 1760) de aansporing en hulp , welke hij tot zijne
studie van het stelsel van LINNÆUS mogt ontvangen van
MiTRK VAN PHELSUM en WIEBDSMA , toen ze nog stu-
denten te Franeker waren, en erkent dankbaar de wel-
willendheid en aangenamen omgang van deze vrienden,
die zich jegens hem zoo verdienstelijk gemaakt hadden.
De Hoogl. CLAAS MULDER , die dit in zijne Oratio, de
meritis DAVIDIS MEESE , Gron. 1823, bl. 8 , vermeldt en
met zoo veel lof van WIERDSMA spreekt, voegt er bl. 21
bij, dat zijn vriend D''- VAN PHELSUM »ter eere van dezen
» zeer geleerden en boven allen lof verhevenen beoefenaar
» van de natuurlijke historie in zijn Herbarium eene plant
» (eene soort van Valeriaan) den naam van WIERDSMA

» heeft gegeven." In zijne Historia Physiol. Ascaridum,
(Leeuw. 1762) bl. 122, zegt VAN PHELSUM van hem, » dat
» hij om zijne regtschapene vriendschap en om zijne uit-
» stekende geleerdheid in bijna alle soorten van weten-
s schappen zeer vereerenswaardig was."

ROMBERTUS A N N I U S of ROMBARTUS ANEAS WiERDSMA,

zijn vierde zoon, kocht in 1763 het Drossaard-ambt van
Geffen en Nuwland in Noord-Bràband, in welk deel der
Generaliteitslanden destijds nog geen Katholyk een post kon
bekleeden en waar de venaliteit der ambten nog bestond.
Vanhier, dat er in die provincie nog een tak dezer familie
bestaat en in aanzien is , daar zijn oudste kleinzoon de
Heer ROMBERTUS FRANCISCUS WIERDSMA (zoon van
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PETRUS EMELIUS W. Burgemeester en Notaris te Oostenrijk),
geb. in 1808, thans Lid der Prov. Staten en Kantonregter
te Tilburg is, wonende te Oosterwijk. Uit diens huwelijk
met EEBECKA RYPPERDA (overl. in 1851) zijn drie kinde-
ren in leven: PETRUS EMELIUS W., geb. 1844, JAN

FOLKERT W., geb. in 1844, en ARNOLDA CATHARINA

HELENA ROELANDA W., geb. 1848; benevens nog ver-
scheidene afstammelingen van den tweeden zoon en van
twee dochters van eerstgenoemden Drossaard.

Stond PETRUS WIERDSMA door zijne ambten en studiën
met vele adelijke en aanzienlijke personen en onderschei-
dene geleerden in naauwe betrekking, in de laatste jaren
zijns levens kwam hij door het huwelijk van zijn oudsten
zoon met JOHANNA ELISABETH "WICHERS , in 1798, in
nadere betrekking met haar geslacht, dat eens verscheidene
voortreffelijke leden telde.

Immers, te Dronrifp (in het huis thans door Jhi% Mr-
C. L. v. BEYMA bewoond) was in het begin der 18e eeuw
het deftig geslacht SIXTI gevestigd, dat door aanhuwe-
lijldng verwant was met de geslachten HANENBURG,

VITRINGA, POPTA, CRANS, MATTHÆUS enz. (Zie VRIEMOET,

Ath. Fris, 434, 775, en Ms. Geslachtlijsten.) Eene doch-
ter van GELLIÜS SIXTI en ANNA SOPHIA MATTHÆUS ,

ANNA SOPHIA SIXTI genaamd, werd aldaar in 1719 met
den beroemden CAMPEGIUS VITRINGA , den zoon, in den
echt verbonden door den toenmaligen Predikant van Dron-
rijp HERMANNUS VENEMA, die in 1723 niet enkel VITRINGA'S

opvolger werd als Hoogleeraar te Franeker, maar later ook
zijne weduwe huwde. Eene dochter uit dit huwelijk,
MARGRIETA MARIA VENEMA , trouwde met den geleerden
uitlegger van de Lands Ordonnantie Mr- SiMON BiNCKES,
eerst Secretaris en Burgemeester van Stavoren, in 1771
Raadsheer en van 1783 tot aan zijn dood in 1786 Secretaris
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van 's Lands Rekenkamer. Het was in het huis van deze
dochter en zoon te Leeuwarden (Wijk K , N°. 6), dat de
groote VENEMA de laatste jaren van zijn OOjarig leven
doorbragt en daar in 1787 overleed. Mr- BINCKES (die
eene zuster had, gehuwd aan M>- ELIAS WIGERI , eerst
Hoogleeraar te Franeker en in 1780 Procureur Generaal
van 't Hof (wonende Wijk C N°. 4), waarvan Mevr. WIL-
LINGE te Oldeberkoop de eenige nakomeling was) liet ook
slechts eene dochter na, TAAD BINCKES, die trouwde met

.Mr. CORNELIS WiCHERS, eerst Ontvanger te Workum en
Delfzijl, daarna Kaadsheer te Groningen, en laatstelijk Pre-
sident der Kegtbank te Winschoten, uit welk huwelijk ook
slechts eene dochter werd geboren, JOHANNA ELISABETH

WIOHERS , daarna: gehuwd aan Mx- PIETER WIERDSMA.

Van al de genoemde personen was alleen laatstgenoemde
hoogst achtenswaardige vrouw bij de bewerking van dit
geschrift nog in leven en in het bezit van al hare ver-
mogens , en heb ik aan hare heusche mededeeling van bij-
zonderheden betrekkelijk dit onderwerp veel te danken.
Zij is echter ook dit voorjaar, den 26 April 1856, in
77jarigen ouderdom overleden.

October 1856.
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HANDSCHRIFTEN EN OUDE DRUKKEN,
NAGELATEN DOOK

PETRUS WIERDSMA.

A . EIGENE STUKKEN.

Oude Friesche Wetten, met eene Nederduitsche Vertaaling
en ophelderende Aanteekeningen voorzien (van P. WIEEDSMA

en, zoo men zegt, ook van Mr- P. BRANTSMA). Campen
en Leeuw. (1783 en 88) 2 stukken in één band.

Twee exx. van SCHOTANUS, Beschrijving e van Frieslandt,
(1664) bevattende alleen het gedeelte (fol. 23—128 en 36—
106), waarop de oude Friesche Wetten zijn afgedrukt,
doorschoten en met vele aanteekeningen en bijvoegsels
voorzien. Deze exx. behelzen alzoo de grondstoffen voor
eerstvermeld hoofdwerk.

Systematisch Register op de Oude Friesche Wetten.
Index Realis op de Oude Friesche Wetten, Regtsple-

ging enz.
Vocabularium of Lijst van de Woorden, in de Oude

Friesche Wetten voorkomende.
Geschied- en Taalkundige Aanteekeningen uit het Ie deel

van het Friesch Charterboeks en Glossarium daaruit en uit
andere schrijvers.

Portefeuille met Historische Aanteekeningen, als:
A. Chronologische Aanteekeningen over de Geschiedenis

van Friesland, van 1026—1248.
B. Historische Aantt. over oudfriesche Wetten, Hand-

schriften , Regten enz. Met drie Brieven daartoe
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betrekkelijk van T. D, WIARDA, J. VISSER en A.
DE SlTTBR,

C. Historische Aanteekeningen over den oorsprong, de
verpligtingen enz. van het ambt van Grietman.

B. OUDFRIESCHE HANDSCHRIFTEN ENZ.

Jus Municipale Frisonum. Verzameling van oude Frie-
sche Wetten, onder bovenstaanden titel. In klein folio,
groot 259 met gekleurde initialen beschrevene en 100 on-
beschrevene bladen papiers. Gebonden in heel bruin leer.
Het bevat 25 stukken, volgens den daar voor geschreven
Inhoud van WIERDSMA, die er bijgevoegd heeft, dat deze
Codex in 't algemeen zeer wel overeenkomt met de Oude
ITriesche Wetten, door hem uitgegeven. In dezen band is
echter meer; ook vele stukken in het Charterboek gedrukt.
Daar het Stadboek van Sneek, van 1456, hier achter is
opgenomen, besluit hij, dat het Hs. uit de laatste helft
der 15e eeuw zal zijn. Op sommige plaatsen zijn varianten
en bijvoegsels van de hand van GABBEMA. Het is op de
Auctie van Dr- A. HERINGA in 1798 gekocht voor ƒ 5,125.
(Zie bl. 51 van dien Catalogus.) Jhr. Mr. M. HETTEMA

gaf van dit en andere Hss, die volgen, eene uitvoerige
beschrijving in DE JAGER'S Taalk. Magazijn. RotL 1837,
II 226.

Overzettinge van de Vriesche Wetten, in de oude Landtaele
geschreeven. Hs. in folio, groot 125 blz., door den klerk van
WIERDSMA (GROENIA) afgeschreven naar een boek, groot
52 dubbele bladz. Deze vertaling komt echter niet met
de gedrukte overeen , en schijnt enkel tot handleiding ge-
diend te hebben.

Jurisprudentia Frisica secul. XV lingua patria congesta.
A°. 1480. Deze titel heeft WIERDSMA geplaatst boven den
Index Titulorum, welke hij geschreven heeft voor dit
merkwaardig Hs. Het is in folio en in bruin leeren bantî,
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328 bladz. groot, en met roode initialen voorzien. Orn
den rand van den tekst zijn geplaatst uitvoerige noten,
bevattende verwijzingen naar het Corpus Juris, Jus Cano-
nicum enz. Hier en daar heeft GABBEMA varianten ge-
maakt. KOOEDA en UPKO VAN BUKMANIA waren welligt
de vroegere bezitters. In Ï834 en 35 heeft Jhr. HETTEMA

den tekst van dit Hs. uitgegeven in 3 dln.
Jurisprudentia Frisica. Hs. in folio, groot 382 bladz.,

latere copie van het bovenstaande, denkelijk gemaakt door
NlCOLAAS EPKEMA, Onderwijzer te Wirdum. In 1787 heeft
WIEEDSMA er een Index Titulorum achter geschreven.

Thet Freske JRiim, Historisch gedicht in het oudfriesch. Hs.
in kwarto op papier, geschreven door de hand van den His-
torieschrijver S. A. GABBEMA. Het is in 1835 uitgegeven
door het Friesch Genootschap, in het 2e dl. zijner werken.

Freesha Londriucht, hoc est Jus Provinciale Frisicum, in
usum Frisiae intra Lavicam et Flevum sitae, olim conges-
tum et circa Annum 1470 typis primum mandatum Colo-
niæ Agrippinæ, jam vero Germanica Lingua translatum
Opera Dni. vosr WICHT. Later Hs. op papier, in kwarto,
groot 297 bladz, in half leeren band met eenige Aantee-
keningen en Eegister. Het slot ontbreekt.

Dat Lantrecht van Frieslant tusschen die Eems en de Lau-
werzee. Hs. in kwarto op papier, groot 128 bladen. Titel
en initialen met roode letters. De tekst dezer oude Wet-
ten en Landregten is niet friesch, maar oudhollandsch.
Met Eegister van WIEEDSMA er voor.

Origineele Codex van het Hunsingoër Landregt van 1252,
benevens de 17 Kesten, 24 Landregten, 7 Keuren enz.,
geschreven met staand of monnikeschrift (als het Emsiger
Landregt) op perkament, groot 130 bladz., in rusleer ge-
bonden. Er ontbreken eenige bladen aan. VAN HALSEMA

heeft naar dezen Codex zijne uitgave bezorgd. Bij de
•yerkooping van de boeken van WERUMBTJS in 1783 is
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dit ex. voor ƒ 42 gekocht. Vóórin is een Register en er
achter eene Woordenlijst van WIEEDSMA, even als in de

Tweede Origineele Codex van het Hunsingoër Landregt,
van 1252, op klein kwarto perkament, groot 138 bladz.,
in rusleer gebonden.

De 17 Kesten en 24 Landregten enz. gaan hier vooraf
in 't latijn, daarop , volgen onderscheidene stukken in
't friesch. Even als in den vorigen, zijn de opschriften met
roode en de voorletters met roode en blaauwe inkt ge-
schreven. In 1784 uit den boedel van VAN HALSEMA ge-
kocht voor f 7; beide zijn zeer fraaije Codices» uitgegeven
in het 2o dl. der werken van 't Groninger Genootschap,
1778. Hierbij behoort: Mr. D. F. J. VAN HALSEMA, Ned.
Vertaling van het Hunsingoër Landregt, slecht geschrevene
copie in folio, groot 43 bladz. in half leer.

Landregten van Oldambt, Reiderland, Fivelgo, Vredewold,
Langewold enz. met de 17 Kesten en 24 Landregten, als-
mede der Opstals-rechten. Hs. op papier, 197 bladen , aan
eene zijde maar beschreven, gebonden in half leer, vooraf-
gegaan door een uitvoerig Register van de zelfde hand.

Fivelgoër en Oldarnbster Landregt of Jus Comitatus Fri-
siœ, benevens andere Kesten, Landregten, Doemen enz.
Hs. in kwarto op papier, groot 128 bladz,, gebonden in
heel leer, met roode en blaauwe voorletters en tusschen-
teekens. Met Ms. Aanteekeningen, Index en Woordenlijst
van WIEEDSMA er voor en achter. Bij VAN HALSEMA ge-
kocht voor ƒ 3,50.

Origineele Codex van het Emsiger Landregt, van 1312.
Fraai Hs. op perkament, groot 88 bladz., met roode en
blaauwe initialen en teekens, gebonden in heel leer. Met
lijst der vroegere bezitters, Inhoud en Register er voor
en achter van WIEEDSMA. In 1784 gekocht bij VAN HAL-

SEMA voor ƒ 5,50. Jh-r- HETTEMA heeft ook dit Hs. in
1830 uitgegeven.
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Dat olde Landtrecht der /reyen Freesen, zijnde eene zake-
lijke overzetting van het Emsiger Landregt in het plat-
duitscli, met duitsche schrijfletters. Met Register van
WIEEDSMA er voor.

Dit sint de rechten ende wilkoeren ende vridom de die Kei-
zer KABOLUS ende de Paus L E O de Vriesen gauen, doe se
Romen gewonnen hadden, Hs. in ld 8". op papier, met
gekleurde voorletters en figuren, geschreven in 1528 , be-
vattende de Wilkeuren, Keuren, Kesten, Landregten enz.,
volgens daar voor geschreven Kegister van WERUMETTS.

Gebonden in heel rusleer.
Bisschop EVEKAEDS Zoenbrief met de Friezen, van 1276.

Hs. op papier in klein folio, groot 6 bladz., ingenaaid, met
inschrift van WIERDSMA.

Synodale Wetten van FEEDEEIK , Bisschop van Utrecht
en van andere Bisschoppen, volgens den druk van Gouda,
1484. Hier achter zijn ook andere Fries che Wetten in
't oudhollandsch, benevens het Keizer KuDOLPiius-boek.
Later Hs. in folio, geschreven door den klerk GROENIA.

WIEEDSMA zelf heeft hier achter eenige merkwaardige op-
merkingen geschreven over het uitspreken van het oudfriesch.

Boomsoh Gebedeboek. Hs. in kwarto in agaten band,
verguld op snee, op fijn perkament en kleine pag. in goed
oudhollandsch, met breede randen, waarop veelvuldige
figuren, prachtige teekeningen, rijk versierde initialen en
miniaturen, met goud en kleuren keurig afgezet. Hier en
daar zijn uitvoerig bewerkte platen en beeldwerk. Uitne-
mend bewaard en kostelijk stuk.

Eerste Prothocoll van den Notaris NICOLAUS CLEUTING

te Leeuwarden, in den welcken allen Instrumenten, Acten
enz. zijn gescreuen, die bij hem gemaakt zijn van 1554 —
1571. Belangrijk origineel op papier, groot 391 bladen,
gebonden in heel leeren band. Vermeld in DE CHALMOT

©n VAN DEE A A , Biographische Woordenboeken,
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Commentaria in quatuor Libros Staiuorum Frisiœ, ampl.
Dom. GAIJ â, NAUTA, d. viv. Senatoris Grav. Jcti et Frisii.
Cum tabul. Auctor, et Indicem JOSIÆ RISPENS, 1670.
Net afschrift in kwarto op papier, groot 750 bladz., ge-
maakt in 1756, gebonden in heel leer.

Aanteekeningen over 's Lands Ordonnantie. Hs. in kwarto,
uit het begin der vorige eeuw," groot 431 halve pag., ge-
bonden in half leeren band.

Sommier Verhaal van het Regt van Raadsbestellinge der
Vriesche Steden, bevattende van ieder de Octrooijen uit de
17e eeuw. Net Hs. in folio uit de vorige eeuw, groot
125 bladz. in half leeren band.

Landmeetkundige Teekeningen en Berekeningen, benevens
de eerste Boeken van EUCLIDES , uitgewerkt door E E -

ÎTESTUS VITBINGA , in 1709 en 1717 vervaardigd. Net
Hs, in folio op papier, groot 58 bladz., in half leer.

C. MERKWAARDIGE OUDE DRUKKEN, UIT DE EERSTE

TIJDEN DER BOEKDRUKKUNST.

Het Corpus der Westerlauwersche Oude Friesehe Wetten,
of it Eiuchiboeok f en alre frya Freezena, Volgens berigt van
BOETHIUS AB HOLDINGA (door WlERDSMA VÓÓr dit ex.

geschreven) en volgens den titel, door'GABBEMA voor zijn
ex. geplaatst, zou dit boek (door SCHOTANUS en VON

WICHT een Keulsche druk genoemd) omstreeks 1460 ge-
drukt zijn in het klooster te Anjum bij, door of op kosten
van Jr- HIDDE CAMMINGHA. (Zie daarover een naauwgezet
onderzoek in mijn » Betoog, dat de eerste druk van de
Oude Friesehe Wetten, bezorgd door Heer HIDDE CAM-

MINGHA, omstreeks den jare 1484 is gedrukt in het Domi-
nikaner-Klooster der Predikheeren te Leeuwarden," in het
vorige deel van de Vrije Fries, VII362.) Dit ex. in kwarto,
in leeren band gebonden, heeft geene paginering, wel sig-
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naturen onder aan, en is met gekleurde voorletters, Ms.
varianten enz. voorzien.

Statuta Provincialia HENRICI Archiep. Colon. nee non Sta-
tuta Synodalia JOH. SuiDONis et FREDERICI Episc. Traiect.
Gelijke oude druk in 4°, doch zonder gekleurde voorlet-
ters , groot 91 bladz. en gebonden in heel leer. Zonder
plaats of jaar van druk.

BAETHOLOMEUS ENGELSMAN, Van de Eygenscappen der
Dingen. Oheprint te Haerlem 1485. Keurig ex. van dezen
ouden druk in 2 deelen, in heel leeren banden, met ge-
kleurde voorletters en teekens, benevens houtsneeplaten
daar voor. Mr- JAC. SCHELTEMA heeft over dit merkwaar-
dig boek eene belangrijke verhandeling geschreven, waar-
van ik een ex. hierbij heb gelegd.

Institutionum JüSTlNiAKi Imp. Libri IV, cum Glossis.
Bazel 1486. Keurige druk met gekleurde voorletters en
teekens, in klein mediaan folio en leeren band.

Der Bien-boeck, ghedeylt in tween deelen, van den Pre-
laten en van den Ondersaten. Zwolle 1488. Fraaije druk
met gekleurde voorletters en teekens, met houtsneden op
den titel en in heel leeren band. Met Ms. Aanteekeningen
van WiERDSMA er voor.

Van die Qheestelyhe hintsoheyt JHESTJ gemoraliseert, ende
van den Jacht der minnen tusschen die deuote innighe ziele
ende dat dierken IHESTJS. Antwerpen 1488. Met gekleurde
houtsneden en voorletters. Breed klein 8°. in heel leer.

Der Schwabenspiegel, oder Keyzerlich und Kunigliche
Lant und Lehenrecht. Strasburg 1505. Zonder kleuren
en met paginering, In klein folio en in rusleeren band.
Met Ms. Aanteekeningen van WIERDSMA er voor.

Digestum nouum opera ANDEEE BOCARD. Paris 1510.
Gedrukt met zwarte en roode letters en voorletters. Keu-
rige druk. Kwarto, in rusleer. Daar voor gelijke Ms.
Aanteekeningen.
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Den Bibel ghetranslateerd ende vermeerdert. Gheprent
Antw. 1518. Met vele zonderlinge houtsneeplaten. Groot
kwarto, in hoornperkament.

Dit syn die Statuten ende Landrechten van West- Vriesland,
alzo si bi die Sassensche tyden ingestelt waren. Amster-
dam bij BARTHOLOMEUS JAGOESZOON, 3e druk. Gheprent
tot Leijden, met Keizerlijk wapen en afbeelding van Kei-
zer KABEL V: dus welligt van ongeveer 1550. Met vele
Ms. bijvoegsels. KI. 8°. in perkament. (Welligt bestond
er in Friesland toen nog geene Boekdrukkerij.)

Latere druk van het zelfde werkje. Amst. bi JAN SETTER-

SOON CROEPEL op dije Oude Brugghe, Gheprent bi BEY-

NIER HETNRICX. KI. 8°. in heel leer.
Latere druk van het zelfde werkje, Leeuwarden bij ISE-

BRANT TER STEGE , Boecprinter in die Sacrament Strate.
Zonder jaar, doch vermoedelijk van 1576. Daar achter zit:

Een Titelboeæken hoe men an enen yeghelicken schrieuen sal.
Ghedruct toe Campen. KI. 8°. in rood turkschleer.

Nog latere druk van dat werkje, nu getiteld: De Sta-
tuyten ende Lants Hechten van West-Vrieslant, Ghedruct te
Leeuwarden bij ISBRANT TER STEGHE, Z, j . Met vele
Ms. Aantt. en Bijvoegsels voor en achter, alsmede Biblio-
graphische Aantt. van WIERDSMA er voor en Register er
achter. KL 8°. in keurigen leeren band.

(Zie over deze drukken mijn voormeld Betoog in de Vrije
Fries, VII 376.)

Echte Heidelbergsche Caihechismus of Christelicke Onder-
richtinge. Met voorrede van den Paltsgraaf FREDERIK, 1563.
Overzetting uit het jaar der eerste uitgave. KI. 8°. in heel leer.

T. NAOGEORGI , Eene Christliche Tragedia, Die Coopman
ofte dat Ordel geheeten, vertaald door DOEDE VAN AMS-

WEER, Bremen 1593. KI 8°. met vele bijvoegsels. Keurig
ex. in rood turkschleer van dit hoogst zeldzaam boekje.




