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OE FRIÏE§CIIE MERK

TE EOME,

S. MIOHBLE IK" BORGO.

Toen ik in 1859 te Rome vertoefde en tot mijne niet
geringe verrassching aldaer noch van ene Friesche kerk
hoorde spreken, beving mij als Fries ene hevige begeerte
om dat gebouw met eigene ogen te aenschouwen en te
onderzoeken: alleen vreesde ik, dat het mij onder de 300
kerken der eeuwige stad, waervan zo velen verlaten, ja
schier geheel vergeten zijn, wel zeer moeilijk zoude vallen
om dat grijze gedenkstuk op te sporen. Het ging mij ech-
ter in dezen als met het vinden der waerheid, welke de
mensch meest verre van zich zoekt, terwijl zij dikwerf
voor zijne voeten licht. Ik was namelijk het heilichdom
mijner oude stamgenoten misschien SO malen slechts op
enige schreden, zonder zulks te vermoeden, voorbijgegaen,
en wel telken reize als ik de St. Piterskerk of de peilloze
kunstschatten van het Vatikaen had bezocht. Wanneer
men namelijk van de bruch St. Angelo, en dus van de stads-
zijde, door ene grote straet bij het plein der St. Piterskerk
koomt, slaet men links om, en zo langs de rei huizen al-
daer voortgaende, stuit men aen het einde op een breden
stenen trap, die naer den heuvel voert, waer de Friesche
kerk op gebouwd is.
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De bouw dezer kerk moet wel tot het midden der IX
eeuw opklimmen, wanneer Home nu eens door barbaersche
horden aengevochten en verwoest, dan weder door inwen-
dige partijschappen, die heilieh noch onheilich ontzagen , ver-
scheurd werd. De maetschappij was toen woest en bloed-
dorslich, oproerich en ongeordend, en de berichten in die
verwarring door bevooroordeelde of oppervlakkige menschen
te boek gesteld, zijn dikwerf zo onbestemd en verward, of
door het bijgeloof der tijden zodanich met legendarische bij-
voecbsels opgesmukt en doorweven, dat bet niet gemakkelijk
is tot die zekerheid te komen, die de eischen der tegen-
woordige wetenschap kan bevredigen. Een vaste geschied-
kundige blik kan, ja , de grote omtrekken der gebeurtenis-
sen met een hogen graed van waerschijnlijkheid bepalen;
maer wanneer men ons vercht om in de bijzonderheden,
bij voorbeeld in den oorsprong van geestelijke stichtingen,
oude gebruiken en plechtigheden door te dringen, dan kun-
nen wij niets verder doen dan het legendarische zo veel
mogelijk van de waerheid af te scheiden en alzo het meest
waerschijnlijke te geven in plaets der zekerheid, welke de
nimf der geschiedenis thans gebiedend vordert.

Op den westelijken buitenwijk van Rome, over de Tiber,
licht de zogenaemde Vatikaensche berch, waerop en bij de
eerste bisschoppen van Rome zich gezeteld en de vroegere,
ook beroemde, kerk van Sint Piter gebouwd hebben. Reeds
onder de Romeinen echter was dit oord van een afzonder-
lijken muur omgeven, waerin, behalve de Vatikaensche
heuvel, ook noch de circus van Nero en het mausoleum van
Adrianus, thans het kasteel van Sint Angelo, was besloten.
Leo de IV betrok dit plek in wat enger muren bij de stad
Rome, waervan het toen een soort van buitenwijk uitmaekte
onder den naem van civitas Leonina. Om dat heilichdom nu
van St. Piter groepeerden zich reeds vroech kleinere gemeen-
ten en kerken, die allen onder het algeineene gebied van
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dien bisschop, later paus genoemd, stonden, terwijl het
terrein, waerop zij verspreid waren, in den gemelden muur
besloten was, om zich des noods, onafhankelijk van de stad
Rome, zelve tegen aenvalîen van buiten te kunnen verdedigen.
Het is om dit plek, gewoonlijk de burcht van Sint Piter
genoemd, dat zich eerst de belendende wijken, later de ge-
hele stad en eindelijk de provinciën, die den kerkclijken
staet uitmaken, hebben aengeslotenf). Reeds ten tijde van
Karel de Grote trok de glans der St. Piterskerk de ogen
der bewonderende christen volken tot zich, en duizenden
van pelgrims stroomden uit alle oorden van het gechristen-
de Europa hier te zamen, met het dubbeld doel om het
eeuwich behoud hunner zielen te winnen en te gelijk aen
hunne romantische reislust en jeugdige nieuwsgierigheid,
die de middeneeuwsche volken kenmerkten, te voldoen. De
burcht zelve was toen noch zo dun bevolkt, dat het onno-
dich scheen om inde behoefte, welke de bewoners aen den
aenvoer van versch water hadden, door afzonderlijke inaet-
regelen en aquaducten te voorzien. Echter reeds omtrent
den beginne der 8ste eeuw horen wij gewagen van wijken
en kerken van vreemdelingen binnen den omtrek der burcht;
allereerst van de wijk der Angelsaxen, iets later van die
der Friezen, der Longobarden en der Franken. Deze kleine
volkplantingen zijn als zo vele vertegenwoordigers te achten
der natiën, uit welke zij genomen waren en waertoe zij

(*) Men leze over dit onderwerp BescJireibung der stadt Bom,
Stuttgart, 1832, d. I I , p. 30, en over de IMesche kerk inzonder-
heid p. 395. Dit werk bevat de navorschingen omtrent liet oude
en nieuwere Eome van de geleerde Duitschers E. Platner, Carl
Bunsen, E. Gerhund en W. Eösteli. Zij en de beroemde Niebunr,
de Eomeinsche geschiedschrijver, zijn de eerste geweest, die op eene
grondige wijze de gesteldheid en de plaetsen in het oude Bome
hebben pogen te bepalen, en over dit gansche onderwerp een geheel
nieuw licht hebben gespreid.
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behoorden; zij leverden hunne rotgezellen. voor het leger
vanden paus, wanneer deze inden oorloeh gewikkeld of de
burcht aengevallen werd, en zij gaven alzo bewijs van een
soort van leenmanschap, waerin de volken van Europa, die
toen door hun getal als hunne sterkte en geschiedenis de
hoofdrollen speelden, tot den vermeenden stedehouder van
Christus stonden. Het lach van den beginne in het stand-
vaste ontwerp der pausen, om door deze en andere symbo-
lische machtvertoningen de staetkundige heerschappij van
het oude Rome, die vernietichd was, door eene geestelijke,
die niet minder onwederslaenbaer en zegevierend zoude
zijn, te doen vervangen over alle de volken, die door hun
godsdienstich geloof aen het altaer en de stoel van Rome
behoorden.

Om nu te komen tot den oorsprong der Friesche kerk,
zo zal ik eerst het verhael volgen, hetwelk de bekende
grote steen in den muur der Friesche kerk van hare stich-
ting geeft, om later mijne aenmerkingen daerop mede Ie
delen.

«Toen Leo de IV paus was, zecht de steen, en Karel de
Grote regeerde, werd de kerk van Sint Piter door de Sa-
racenen ingenomen. De gehele wereld ontroerd zijnde, nu
het hoofd der wereld dus benard werd, zo stond geheel
Galliën, met koning Carolus aen 't hoofd, als één man op,
om die kerk te beschermen. Terwijl men dus de oorlogen
des Heren tegen de vijanden des Heren streed, zijn er
ettelijke gesneuveld, die in de crypt of onderaerdsche kapel
nevens het paleis van Nero begraven werden, en ter zelver
tijd is er door paus Leo en koning Karel ter ere van den
aertsengel Michael over die crypt en die doden deze kerk
heen gebouwd. Dit verricht zijnde, heeft de koning zijnen
krijchstocht voortgezet naer Apuliën, het tegenwoordige
Sannio en Capilania bij de oevers der Adriatische zee, en
die provincie aen den paus en Rome onderworpen. Bij het
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leger des konings waren ook Priesche benden en daeronder
drie rijke edellieden en ridders uit Friesland, namelijk
Leinot uit Staveren (Frieslands hoofdstad), Iltlerad van
Groningen (toen ook ene Friesche stad), en Hiaro van
Slingen (thans Slingeland in de Alblasserwaerd, insgelijks
onder het oude Friesland begrepen), mitsgaders Celdui,
ene non, ook van Slingen afkomstig (die waerschijnlijk
de plichten van zuster van liefdadigheid bij de Friezen,
die in den strijd gewond werden, vervuld had). Toen dit
viertal uit Apuliën naer hun vaderland teruchkeerde, reisden
zij van Apuliën, aen de oostkust van Italiën, dwars over
naer de westkust, en kwamen te Fundi, thans Fondi, de
noordelijkste stad van het koningrijk Napels en alzo gelegen
bij de grenzen des Kerkelijken Staels. Daer vonden zij het
lijk van hunnen landsman, den Frieschen held Magnus
Forteman, die ook in den strijd voor de Heilige stoel tegen
de ongelovigen was gesneuveld; zij voerden het met zich
om het in Friesland te brengen, menende, dat zij hun va-
derland geen waerdiger geschenk leruch konden brengen,
dan het overblijfsel van één zijner zonen, die in godsvrucht
en dapperheid de eer van den Frieschen naem buiten lands
had opgehouden. Zij trokken noordwaerts aen en kwamen,
te Sutrium, thans Sutri, Rome verre voorbij, hoewel noch
in den Kerkelijken Staet, ten noorden van 't meir Lacus
Sabatinus, thans Lago Bracciano. Hier echter werden zij
's nachts driemael door een ontzettend droomgezicht ver-
schrikt, waerin Magnus Forteman hun verscheen, hen met
straffe woorden bevelende om zijn lijk te Rome te laten,
en daervan geen ander lid in Friesland te brengen dan den
arm, met welken hij voor vrijheid, vaderland en altaren
gevochten had. Gehoorzaem aen dit bevel trokken zij naer
Rome teruch, alwaer zij het lijk lieten bijzetten inde crypt
onder St. Michaels kerk, om naest de andere helden te
rusten, die ook voor het erfdeel van Petrus gevallen waren.
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De paus canoniseerde Magnus Forteman, en van het ogen-
blik, dat deze onder het getal der heiligen gebracht wass

bouwden de drie Friesche ridders nevens de kerk van St.
Michael noch ene kapel aen den heilige Magnus gewijd,
verenichd met een gasthuis, waerin zowel rijke als arme
Friezen, die een bedevaert naer Rome deden, voortaen ver-
blijf en voedsel om niet vinden konden. Bovendien maekten
zij aen deze stichting een jaerlijksch inkomen van 500
marken, niet alleen om de kosten dier gastvrijheid goed te
maken, maer ook om zielmissen voor het eeuwich behoud
der helden, die in gezegde crypt lagen, en ook van alle land-
genoten, waer die ook rusten mochtefi, te laten doen. Ten
slotte belooft paus Leo aen de gelovigen, die het doel der
Friesche ridders zouden begunstigen en bevorderen, de
zalichspreking van Christus en het genot der vreugde van
dit en het toekomende leven. De onverlaten daertegen, die
dit pauselijk besluit zouden trachten te verijdelen, moesten
weten, dat zij vervloekt en verdoemd waren; door den
pauselijken ban met den duivel in de hel aen ketens ge-
klonken; in dit leven rampzalich en verstrooid, en in het
andere uit het boek des eeuwigen levens geschrapt en uit
het rijk van Christus verstoten. Amen."

Deze banvloek luidt noch al vrij krachtich, dunkt mij,
en toch was hij in volgende tijden niet krachtich genoech om
de gierigheid der geestelijkheid te breidelen. Volalerra
immers, die zijne gedenkschriften wegens Rome in 1521
aen paus Julius IV opdroech en die dus nimmer, al wilde
hij , de geestelijkheid onverdiend een schandvlek had durven
aenwrijven; de onpartijdige Volaterra zeclit met ronde woor-
den: » omnia mine avarüia noslrorum pessum ivere," alles is
nu door de gierigheid der onzen te gronde gegaen; hetwelk
zeggen wil, alles wat Friesche ridders aen hospitael en
kerk gemaekt hebben, en ook het hospitael zelf, is door de
gierigheid der geestelijken, die het een en ander bestuurden,
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ingeslokt en te gronde gegaen. Met enen geleerden geeste-
lijke te Rome over de middeneeuwsche zeden in Rome
sprekende, lechde hij mij een oud Italiaenseh handschrift (*)
onder de ogen, waerin de schrijver Rome noemde lenebrosa,
crudele, avare e lurida. En de godvruchtige Petrareha zelve
heeft van het Rome zijnes tijds gezongen, L'impia Babilonia
ha colmo il sacco, het goddeloze Babel heeft den zak propte
vol. In het beoordelen der zeden van een volk of stad be-
hoort men ze te vergelijken met die van steden en volken
uil hetzelfde tijdvak; het Rome der 13de eeuw te willen
toetsen aen het licht en de beschaving der XIXi1e, zoude
hoogst onhistorisch en onbillijk tevens zijn. Men moet ook
in het ooch houden, dat de bedevaertgangers uit Friesland,
die aenspraek op de vermaekte gastvrijheid hadden, niet
druk te Rome gekomen zijn, en dat deze 't alleen waren,
die een verkregen recht konden doen gelden. Daer deze
nu het grootste deel des tijds afvvezich waren, hadden do
geestelijken, die de gelden inden en bestuurden, vrij spel,
en beheerden en benaderden alles als een re* nullius, tot dat
er in het einde geen spoor van overbleef. Zo waer is het,
dat de afwezigen ongelijk hebben. Zelfs ben ik niet vreemd
aen het vermoeden, en wel op grond van den banvloek en
zijne merkwaerdige scherpheid, dat dit opschrift eerst in
de kerk is gekomen, nadat men reeds begonnen had kerk
en hospitael aen te tasten, en dus om de algehele plundering
en vernietiging te voorkomen.

In mijne uitbreiding der inscriptie zech ik, dat de drie
Friesche ridders naest de kerk van St. Michael noch een
kapel en gasthuis ter ere van St. Magnus gesticht hebben,
waerin Friesche bedevaertgangers opgenomen moesten worden.
De inscriptie is in dit punt evenwel niet al te klaer. Zij
zecht namelijk, »in perpetuum, seudivites, sive pauperes in

(*) Ik meen Oodice Becordiana, no. 2815.
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» eadera supradicti archangeli basilica et beali Magni eccle-
»sia juxta eam ab eisdem construcla hospitalia agerent;"
waer men uit zou moeten opmaken, dat er ene twede
kerk door de drie Friesche edelen naest de kerk van Sint
Michael, en wel ter ere van St. Magnus, gebouwd is, en
dat de Friesehe bedevaertgangers in beide de kerken uit de
jaerlijksche begiftiging van 300 marken zilver moesten ge-
herberchd en gevoed worden. Hoe vreemd 't nu moge klin-
ken om de kerken als hospilael te doen dienen, zo waren
er toch gedurende de middeneeuwen, zowel in vele kerken
als kloosters, cellen (cellulae hospitales) of vertrekken aenge-
bracht, die tot dat einde dienden. Het koomt mij echter
niet onwaerschijnlijk voor, dat door de beali Magni ecclesia
een kapel ter ere van dien heilige te verstaen zij, die,
gelijk dikwerf, bij het Friesche gasthuis behoorde. Wil
iemand evenwel bij de letter blijven, het is mij ook wel,
en in dat geval blijkt daeruit de nauwe belrekking, welke
de Friezen op de kerk van St. Michael hadden, wier ruimte
boven den grond zij bestemden lot het huis der gastvrijheid
voor hunne levende landgenoten, gelijk hare gewelven onder
den grond voor hunne afgestorvene landgenoten. Du Cange,
Hospitales, p. 1201.

Volaterra doet het voorkomen, of er na de vernietiging
van het Friesche hospitael weder een ander in de plaets is
gekomen en houdt daervoor S. Spiritus alterum in Saxia.
Na gezegd Ie hebben dat door de roofzucht der geestelijke
aelmoezcniers het Friesche hospitael met kerk, inkomsten en
al verdwenen was, voecht hij er hij, Verum deinde edifica-
tum S. Spiritus alterum (xenodochium) in Saxia ea de causa
dictum, quod Phrisn Saxones, ut supradixi, in eam separalim
reciperentur. De geleerde bewerkers van de Beschreibung der
stadt Rom zeggen (II, 50) San Michele isl die Kirche der
Friesen, wie San Spirilo der Sachsen, en bl. 395, die Kirche
S. Michele in Saxia ursprunglich die Friesen Kirche, nach
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der sage von'LeoIV zu seelenmessen für die bei der verthei-
digung Roms gegen die Sarracenen gebliebenen erbaut. De
Saxische kerk San Spirito, zeggen zij wijders, schrijft
men toe aen Charlemagne als stichter, en zij had dus mis-
schien al 4 of 5 eeuwen gestaen, toen men in plaets van
het vernietichde hospitael der Friezen, volgens Volaterra,
een ander S. Spiritus in Saxia bouwde. De oude Saxische
kerk en dat latere hospitael der Friezen waren dus beide
S. Spiritus, terwijl dat Friesche hospitael bij den naem
S. Spiritus noch in Saxia voeclide, omdat de Frisii Saxones,
zo als hij reeds gezegd had, zich daerheen konden bege-
ven om brood en huisvesting te erlangen. Ik wil niet
redetwisten, of die naeinsverklaring gegrond zij; ik wil niet
vragen, of in Saxia niet veeleer betekent, dat en de kerk
San Michele, en San Spirito, en het oude Friesche hospi-
tael, en het nieuwe Friesche hospitael S. Spiritus, in den
wijk der Saxen stonden, maer alleen wijzen op den naem
Frisii Saxones en de ethnologische mening, waerop die
naem gebouwd is. Tacitus kende noch gene Saxen, maer
wel Friezen en Anglen; na zijne tijden rees er een machtig
volk op onder den naem van Saxen, hetwelk ene vereni-
ging van ene menichte Nederduitsche stammen schijnt ge-
weest te zijn, die met grote dialectverschillen de zelfde
tael hadden. De Anglen en Friezen waren enkelde, geschei-
dene en op zich zelven staende volken, en wanneer deze
zich in krijchstochlen verenichden met de oneindich talrijker
Saxen, gingen zij dikwerf in den algemenen naem van Saxen
op en werden niet eens genoemd. En werden zij genoemd,
dan heetten zij Friesche Saxen Frisii Saxones, Engelsche
Saxen Anglo-Saxones, even of Anglen en Friezen leden van
het grote Saxische volk geweest waren. De reden dezer
verwarring kch vooral in de nabuurschap; immers, de Frie-
zen besloegen de kusten der Noordzee van Vlaenderen tot
Jutland toe en sloten de Saxen dus van het zuiden en
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weslen in, terwijl de Anglen het zelfde aen het noord-
westen deden. Voech hierbij de overeenkoomst vantael, zodat
die drie volken elkanders apostelen zonder tolk verstaen
konden, en 't verklaert zich van zelven, hoe men in diep
onwetende eeuwen Friezen en Engelscuen met Saxen ver-
warde, of als leden van het grote Saxische volkengezin
aenmerkte. Beschreibung der Stadt Rom, II , 30.

De uitdrukking seu divites, sivepauperes hospilalia agerent,
dat Friesche bedevaertgangers, hetzij ze rijk of arm waren,
gastvrijheid zouden genieten, heeft ook zijne beduiding.
Edellieden en gewone burgers herbercbde men niet onder
het zelfde dak; voor beide standen waren afzonderlijke hos-
pitalen. »Hospitum denique loca non longe a vestra civi-
»tate duo constituimus, unum ad pauperes recipiendos,
»allerum ad nobiles viros undique confluentes." Charta
Hermanni Episcopi, no. 3. Hier schijnt dat onderscheid
niet te heslaen, en armen en edelen beiden slechts genoemd
te worden, dat niemand om zijne armoede of rijkdom uit-
gesloten was; met andere woorden, dat alle standen op de
Friesche gastvrijheid in het zelfde huis gelijke rechten hadden.

Zo men vraecht, waer de Friesche ridders met den arm
van St. Magnus zijn gebleven, de Sage vertelt ons, dat zij
dien te gelijk met het heilig vaendel, waerop de strijd van
Michael met den draek geschilderd stond en waermede
Magnus tegen de ongelovigen in Ilaliën opgerukt was, in
den muur van de kerk te Almenum bemetseld hebben. Van-
daer zoude Harlingen, waer Almenum zich later in oploste,
tot tenant van haer wapen Michael in strijd met den draek
ontleend hebben. Zeker is liet, dat de Friezen in St. Michael
hunnen groten schutsengel voor den strijd zagen, daer de
Zevenwouden eertijds het zelfde embleem in hun wapen
voerden; thans is het in bomen veranderd. In het gehoe-
tel van Hamconius en Suff. Petri is dit meer uitgebreid.
De Friesche geschiedenis is tot haer groot ongeluk meest
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in handen gevallen der ultras, die of de oude sagen ten
enen male als zinneloze verdichtsels wecliwierpen, of als
historische waerheid aennamen. Moge nu deze behandeling
der geschiedenis al niel de grondichste zijn, zeker is zijde
gemakkelijkste: want beide de wijzen sluiten de moeite van
alle onderzoek buiten. Hamconius, 67, a, 77, a; S. Petri,
de Script. Frisiæ, decas octava, 3 , p. 46.

Wie slechts een weinich met de geschiedenis van Charle-
magne en zijne opvolgers bekend is , gevoelt dadelijk dat de
opsteller dezer inscriptie zich aen een grove anachronisme
heeft schuldich gemackt. » Ten tijde van paus Leo de IVde,
toen keizer Karel de Grote aen de regering was," zo begint
de inscriptie; doch dit gaet niet Ie zamen: want Leo de
ÏVtie w a s e e r s t paus van 847 tot 855, en Charlemagne was
reeds 814 dezer wereld overleden. Volaterra zoekt deze
anachronisme wech te cijferen door aen te nemen, dat men
al de Carolussen, die Charlemagne opvolgden, naer den
stichter der dynastie, Karel de Grote, heeft willen noemen;
ene onderstelling, die het doel der namen, namelijk om
personen van personen te onderscheiden, zoude verijdelen,
en waervoor Volaterra dan ook geen enkel voorbeeld ten
bewijze aenvoert. Ubbo Emmius zoekt de tegenstrijdigheid
op te heffen door Leo de HIia in plaets van Leo de IVia

te lezen. Leo de IIIie immers was paus ten tijde van
Charlemagne, en Emmius meent, dat bij gelegenheid, als
Charlemagne door zijnen zoon Pepijn Grimoald, den beheer-
scher van Benevent, met kracht van wapenen tot reden
bracht, ook de Friezen hem geholpen en bovendien de Sa-
racenen bevochten hebben. Aengezien dit echter omstreeks
786 moet gebeurd zijn en Leo de IIIde eerst in 795 paus
werd, zo vervalt men door deze onderstelling slechts van
de ene anachronisme in de andere. Overigens bestrijdt
Emmius op goede gronden de mening van Volaterra, die
meent dat Karel de kale in de inscriptie Carolus Magnus
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genoemd zoude zijn, en dat het dus onder dezen was, dat
de Friezen Rome verlost en hunne wapenfeiten tegen de
Saracenen hadden uitgevoerd. Karel de kale was koning
van Frankrijk en had over Friesland of de Friezen niets te
zeggen. Hij is voor 't minste tweemael in Italiën geweest;
doch nergens had hij , zo veel mij bekend, deel aen zo iets
als de steen vermeldt. In 873 deed hij enen tocht naer
Rome, en is toen door paus Joannes VIII tot koning ge-
zalfd. In 877 kwam hij nochmaels in Italiën, en alstoen
met een machtich leger om zich een deel uit de nalatenschap
van zijnen gestorvenen broeder Lodewijk toe Ie eigenen;
doch op het bericht dat Karlman met een heir, machtiger
dan 't zijne, tegen hem in aentocht was, heeft hij niet eens
het geluk der wapenen beproefd, en, onverrichter zake le-
ruchkerende, is hij ia Oclober van dat jaar plotseling over-
leden, zo men zeide, door vergif, hem van zijnen lijfarts,
een jood, toegediend.

Wanneer een taelgeleerde in een oud handschrift ene
ongerijmdheid of onmogelijkheid leest, dan gelooft hij al
licht dat de afschrijver uit slordigheid of pedanterie een
fout heeft begaen, en hij slaet ene andere lezing voor, die
den zin doet rijmen. Is ' t echter ene oude in steen ge-
beitelde inscriptie, dan gaet men al licht van de valsche
onderstelling uit, dat de fouten, die met ene gladvlietende
pen zo licht insluipen, bij den beitel des steenhouwers
schier onmogelijk zijn. En indien men onderstelt, dat de
inscriptie dachtekent van de tijden der gebeurtenis, welke
zij vermeldt, dan is het ook niet te geloven, dat de opsteller
van het opschrift zich zal vergissen in den naem des ko-
nings, dien de gebeurtenis mede aengaet, en met voorbijgaen
van den tijdgenoot en hoofdpersoon, diens heldendaden op
den naem van een vroegeren of laterea koning zal over-
brengen. Ondertusschen zulks is hier 't geval; ene gebeur-
tenis, die omstreeks 8öO voorviel, wordt tot de regering
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van Charleraagne teruchgebracht, zo niet aen Charlemagne
zelven, die reeds 36 jaren in het graf had gelegen, toege-
schreven. Zoude 't dan wel ene geheel ongerijmde onder-
stelling zijn, dat een eeuw anderhalf na de oprichting van
St. Magnus kapel en hospitael, toen gierigheid en roofzucht
zich van de opkomsten meester poogden te maken, men
dezen sleen ter waerschuwing heeft gezet, en dat de gees-
telijke van Rome, die de inscriptie opstelde, zeer naauw-
keurich hekend met den oorsprong der inrichting en den
paus, onder wien zij lot stand kwam, echter in den wirwar
der opvolgingen, delingen en inwendige oorlogen van het
huis van Charlemagne, als diens wisselende betrekkingen
op het ontroerde en verdeelde Ilaliën, Karel den Grote met
Ka rel den kale, of Karel den kale, hetzij met Lotharius,
hetzij met diens zoon Lodewijk II, gewisseld heeft?

In de geschiedenis der Karolingen is nochthands één krijchs-
tocht, met welke het gebeurde op den steen wel in verband
Ie brengen is, wanneer men aenneemt, dat de steller de
namen der vorsten verward heeft. Grimoald I , hertoch van
Benevent, was wel door de geduchte hand van Charleinagne
verdemoedigd, doch dit schrikte Sieo, een zijner nako-
lingen, niet af, om een halve eeuw later een begerich ooch
op Napels te slaen, hetwelk (820, 830?) ten minste in
naein onder de Grieksche keizers stond; evenwel de Griek-
sche krijchsvoogd Andreas sloech Sico's aenval af. Sicard,
de zoon, vervolgde de eerzuchtige ontwerpen zijns vaders,
en was een tijdlang gelukkiger; want keizer Lotharius,
wien het als heer van Italiën toekwam om Napels ter hulpe
te snellen, had aen den noordkant der Alpen de handen zo
vol met zijne broeders, dat hij zijne Italiaensche staten
aen den anderen kant gene hulp kon bieden. Door den
hogen nood gedwongen riep Napels nu de hulp in der
Arabieren, die zich op Siciliën genesteld hadden. Sicard
kon uit gebrek aan geldmiddelen den oorloch niet volhouden
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en werd in 859 vermoord. Sedert dezen dood verdeelde
Benevento zich in twee elkander vijandige partijen, waervan
de ene een kamerdienaer van Sicard, met name Radeigis,
aen het hoofd had, en de andere Siconulf, Sicards broeder,
die ieder door zijne partij als hertöch van Benevento werden
uitgeroepen. Daer Lotharius in den oorloch tegen zijne twee
broeders al zijne krijgsbenden uit Italiën had moeten
roepen, trokken zowel de Arabieren op Siciliën, als de
Mahomedanen, die van uit Spanje in de Middellandsche zee
kwamen en zeesclmimden, van dezen stand der zaken partij;
zij kwamen bij gansene zwermen op Italiën afzakken, en
maekten hier veroveringen, terwijl zij elders landingen
deden en plunderden wat zij konden. Nu riep Radelgis de
Arabieren van Siciliën te hulp, Sicouulf daertegen de Maho-
medaensche zeeschuimers van Spanje, en hoewel beiden
van den Islam en doorgaende onder den naem van Sara-
cenen, waren zij noch bitterder op elkander gebeten, dan
de Roomsche Christenen op hen, en van daer vooral de vin-
nigheid en bloeddorst, met welke deze krijch gevoerd werd.
In 846 drongen de Saracenen tot Rome zelve door en
plunderden heilich en onheilich, de kerken zowel als de stad.
Nu eerst werd Lotharius wakker en maekte ernstige aen-
slalten om den II. Stoel te verdedigen. Hij liet zijnen zoon
Lodewijk de lldti met de gansche macht, welke de Franken
in Italiën haddenf), aenrukken, sloech de roverbenden op de
vlucht, en strafte de Mahomedanen, die te Benevent wa-
ren, met den dood. Aengezien Benevento in de nabijheid
van Apuliën en ten zuiden van den wech, die van Apuliën
nacr Rome leidt, gelegen was, zo kan bij deze gelegenheid
de veldtocht naer Apuliën hebben plaets gegrepen. Dit wa-
penfeit van Lodewijk moet omstreeks 847 of 848 hebben
plaets gegrepen, en dus in de eerste tijden van het ponti-

(*) Ts dit Ma Oallia op den steen ?
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ficaet van Leo de IVJe
3 die, zo als reeds gezegd werd, in

847 den pauselijken zetel beklom en er in 855 door den
dood afgeroepen werd. In 852 heeft Leo IV Lodewijk II
tot koning gezalfd. Lotharius, wien met Italiën te gelijk
Friesland ten dele viel, was de enichste, die Friesehe le-
gerbenden in het veld konde brengen, en het is meer dan
waerschijnlijk, dat zij aen dezen tocht tegen de Saracenen
hebben deelgenomen; niet alleen de kleine compagnie Frie-
zen, die door de overmacht der Saracenen uit de burcht
verjaegd waren, maer ook andere scharen, die onder het
bevel hunner Ilderados, Leomots en Hiaros voor het altaer
en den hogepriester het zwaerd trokken.

Daer de geschiedenis geen voorwerp mijner nasporingen
was, dan voor zo verre zij betrekking op de taelsludie had,
zo lech ik geen groot gewicht op mijne mening, en niets
zal mij aengenamer zijn, dan dat een jeugdige Fries, die
zich geheel aen de geschiedenis van zijn vaderland wijdt,
mijne denkbeelden ter toetse brenge, en de zijne, wanneer
ze beter zijn, in hare plaets stelle. Mocht dit laetste het
geval worden, zo twijfel ik toch niet met Emmius te zeg-
gen, Quæ sane rationes eliam si me forle fallant, necsicqui-
dem majoncm noslrorum gloriæ, cui marmor Mud cerlissimum
testimonium perhibet, quocumque eliam imperante posilum
sit, quicquam decedet. Emmius, Rer. Fris. Hist. lib. V, p. 69.

De Friesehe kerk, omstreeks 850 gesticht, had in 1750
negen eeuwen gestaen: toen echter was zij zo bouwvallich
geworden, dat de keus tusschen herstel of vernietiging al-
leen was overgelaten. Uit aenmerking nu dat zij tot de
oudste gedenkstukken der Sint-Piters-burcht behoorde en
éne der kerken van bet domcapittel van St. Piter was;
uit aenmerking dat zij het gebeente der vroechsle helden,
die voor St. Piter gesneuveld waren, bedekte, en gebouwd
en begiftigd was om voor de rust dier zielen zorch te
dragen; misschien ook uit aenmerking dat zij eenmael rijk,

V. N. R. 11
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thans door ontrouwe rentmeesters uitgekleed en arm was;
uit deze en dergelijke redenen besloten paos Benedictus
IV en liet domcapittel lot herstel Op de inscriptie wordt de
kerk van St. Magnus ecclesia en die van St. Micbael basilica
genoemd, en inderdaed is zij thans ene basiliek, die, hoewel
niet groot, in drie schepen is verdeeld, rustende op twee
reyen pilaren. De sporen der grijze oudheid zijn natuurlijk
door de herstelling te niet gegaen; alleen de klokketoren
heeft noch een antiquarisch aenzien. Groot was in vroegere
eeuwen de eerbied der aenbidders voor dit oude heilichdom;
de 28 trappen immers, die naer hacr toeleiden, kropen de
gelovigen biddende op. Die eerbied blijkt ook uit de flinke,
en men mag wel zeggen conscienlieuse wijze, waerop paus
Benediclus de kerk hersteld heeft. Immers heeft geheel de
kerk niet alleen een hecht en wel onderhouden aenzien,
inaer de minste steenbrokken met inscriptiën, die noch in
de muren der oude kerk zaten, zijn zorchvuldich weder in
de nieuwe muren ingemetseld; onder anderen twee stenen
met verminkte lalijnsche inscriptiën, die uit verscheidene
brokken aen elkander gekalkt zijn. Ik laet ze hierachter
volgen, alleen om te bewijzen, dat zij op Friezen betrek-
king hebben. De dach van Peter en Paulus is de grootste
feesldach van het jaer in Rome; dewijl hij echter twee dagen
voor den eersten Julij invalt, en de vreemdelingen, die
Rome gedurende den winter en de heilige week zien, als
trekvogels in Mei vertrekken om de hitte te ontvlieden, zo
zijn er weinich buitenlanders, die dit grootsche feest bijge-
woond hebben. Doch 's anderen daechs na het Petrus- en
Paulus-feest, en dus op den laetslen Junij, houden al de
kerken van het domcapittel, met den paus aen 't hoofd, op
het Sint-Piters-plein ene processie ter ere van den Apostel,
aen wien de domkerk gewijd is. Dit feest, als dat van den
vorigen dach, heb ik in 1859 met een waer antiquarisch
genot bijgewoond. Begunstigd door den zuiversten en
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schoonsten Italiaenschen hemel, en met duizenden en dui-
zenden wel uitgedoschtc vrouwen, kinderen en mannen, on-
der den bloten hemel op het St. Pitersplem gezeten, zach
ik al de kerken van heit domcapittel, en daeronder ook de
Friesche kerk, in enen langen optocht vertegenwoordigd; ik
zach hare priesters met opgeheven monstrans; hare die-
naers, dragende rijke koslbaerheden, grijze reliquiën, oude
kerksieraden; hare koorknapen met gewijde banieren in de
handen, mij met slependen tred voorbijgaen; ik zach dien
stoet ten laetste verdwijnen in den hogen dom van Sint
Piter, en eindelijk, naliet groot altaer te zijn omgegaen, daer
weder uit te voorschijn komen, om ieder in zijn eigen hei-
lichdom teruch te keren. De enichste wanklanken in de
harmonie van dit schitterend feest waren voor mijn gehoor
de snelle marschen, hortende galoppen en zwevende walsen,
waermede de militaire muziek der Franschen de processie
luister moest bijzetten.

Van de inscriptie op den langwerpich vierkanten steen in
St. Michaels kerk is reeds door Hamconius afschrift gegeven
op bl. 127 van zijn Frisia: dit is evenwel een uitgelegd en
niet altijd naeuwkeurich uitgelegd afschrift. Ik geef de
inscriptie hier zo als zij, doch zonder verkortingen, op den
steen zelven voorkoomt; waertoe mijn vriend Dr. W. R. DU
RIEU en mijn zoon Dr. TJALLING mij de hulpzame hand
hebben geboden. Daer die steen noch al hooch en onder ene
zoldering zit, is één dier heeren er met een ladder bijge-
klommen om alles naeuwkeurich te kunnen zien, terwijl de
andere optekende en ik toekeek. Ik vertrouw dus dat mijn
afschrift noch al naeuwkeurich is, zo als het hier volcht.

In nomine domini. Tempore Leonis IV papae, imperanle
Carulo magno imperator e, quo beati Petri Basilica a Sarrace-
nis capta fuerit, tune \ denique pro tolius mundi capite tur-
halo lotus mundus turbalus, omnis Gallia cum rege Carulo
ad tuendum Ulam venerunl. linde contra inimicos domini

11*
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heli | dotnini decertando quidam morli sunt et in cripta
jiizta Neronis palalium sepulti, eodemque tempore a Leone
papa cl rcge K(arulo) ad honorem Michaëlis archangeli super
Mos facta | est ecclesia. Bis Ha peraclis rex Apuliam abüt
eamque bealo Petro el Rome subjugavit. Per idem tempus
exercitu Gallia reverlente tres illorum milites de Frisia, \
llderado de Groninga, el Leomot de Stavera, et Hiaro et
Celdui, ancilla dei, de Slinga; hi'beali Magni corpus in loco,
[ qui dicilur Fundi, invenerunt. Quo invenlo in illorum

provincia portare et condire decreverunt; sed divina gratia
cohoperanle postquam ad Sulrinas partes ventum est amplius \
deferre non prevaluerunl, quia bis et Ier territi et per somni-
nm monili Piomam reverlentes sanclum corpus secum tulerunt.
Unde factum est quod illorum devo | tionis causa pariem
brachii a se segregari ab Mis permisit; partes aulem celere in
cripta prefala remanserunl, super quam, sicut dictum est, \
ecclesia jam fuerat facla. Deinde omni anno simul benefici-
um optimum dari ibi decreverunl; scilicet Irecenlas marcas j
argenfi pro illorum et ubique requiescentium redemplione, et
in perpetuum, seu diviles, sive pauperes in eadem supra j
dicli archangeli basilica et beali Magni ecclesia juxta eam ab
eisdem conslrucla, hospilalia, quando a suis | parlibus ve-
nirent, agerenl.

ld circo nostrorum alioriimque omnibus pateat, si ipsi vel
quicunque hoc decrelum rumpere lemptaverint, \ sciant se
perpetuo dampnatos el maledictos et predicli pontificis ana-
themalis vinculis in inferno, nisi | resipuerint, cum diabolo
conligalos, in hac aulem vila miserrimos, pauperes et disper-
sos, et iterurn de libro mie celeslis delelos | et de regno
Chrisli dejectos; confirrnaloribus fauloribus hujus decreti e
contra sil benediclio Chrisli Jesu el fruantur ulriusque vile
gaudüs, Amen.

Van dit origineel is Hamconius in de volgende punten
afgeweken:
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Hamconius. De stee».
P. 127, r. 2 Carolo — Carulo.

» 3 Saracenis — Sarracenis.
» 5 Carolo — Carulo.
» 6 bella — belt.
» 9 Carolo — K.
» 9 Romæ — rome.
» 1 3 Ilderardo — Ilderado.
» 1 3 Lemot — Leomot,
» IS eorum — illorum.
» 1 7 cooperante •— cohoperante.
» 22 cæteræ — eefere.
» 24 anno beneficium — anno simul beneficium.
» 26 quiescenüum — requiescentium.
» 3 1 tenlaverint — lemplaverint.
» 32 daranatos — dampnatos.
» 32 prædicü — predicli.
» 33 reposuerint — resipnerint.
» 35 vilæ cælestis — wïe celestis.
» 37 Chrisli — Chrisli Jhesu (met verkorte
» 38 vitæ — vile. tekens.)

Deze afwijkingen bij Hamconius zijn daeruit geboren,
dat hij de woorden op den steen naer de gewone spelling
van 't laüjn veranderd heeft. Voor 't overige heeft Suffri-
dus Petri in zijne Apologia pro anliquitate et origine Fri-
siorum (Franekeræ 1603,4°) een geplaetdrukt facsimile van den
steen gegeven, hetwelk met mijn afschrift overeenstemt en
genoech vertrouwen verdient om er zich bij neder te leggen.
Alleen heeft hij de regels verkort, van welke hij er 40
krijcht, terwijl de steen slechts 18 regels heeft, wier inde-
ling ik in mijn afschrift gevolgd heb.

Twee stenen met opschriften, gelijk ik zeide, zijn ver-
brijzeld , doch de overgeblevene brokstukken zorchvuldich
op orde bij elkander in den muur gemetseld. De volgende
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woorden en delen van woorden zijn noch overich op den
enen steen:

ULUS UBI AEQUIESCITI

QÜIETIS. HEBI GENERK FRISO MON

ITUM IIH TEMPORIBUS D

Op den anderen steen is noch het volgende leesbaer:

HIC EST

ONE MEMOR

QUI VIXIT NON PLUS M

AN. II DEPOSITUM ES

ORTEM P ME.

IIBE ANÜATIE M DO

Deze beide opschriften kenmerken zich door veel meer
verkorte schrijfwijzen dan dat op den groten steen. De re-
den, dat ik die verkortingen hier niet teruchgeef, licht vooral
daerin, dat zij meest bestaen uit twee letters, die in elkan-
der tot éne vervlochten zijn, en dus door de gewone druk-
letters niet kunnen vertoond worden; b. v. ae, he, ne, fr,
tu, te, or, me, qui, vixü, lu, de, po, em, ap? christo.

Ter ere van paus Benedictus IV, op wiens last en onder
wiens pontificaet de Friesche kerk hersteld werd, hebben
bestuurders van het domcapittel van St. Piter een steen in
den muur gemetseld met het volgende opschrift:

BENEDICTO P. M.

OB CONLATAM PECDNIAM

IN HÜJUS FATISCENT1S TEMPLI REPARATIOKEM

CONFIRMATAQUE ET AÜCTA VATICANI CAPITUU PRIVILEGIA

HENRICUS DÜX EBORÆ. GAR. ARCHIPRESBYTER

CAPITULUM ET CANONICI

PRIKCIPI OPTIMO

ET SACRARÜM ÆDIÜM RESTAURATOR! MÜN1FICENTISSIMO

M. PP.
AHMO MDCCLVI
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Het eerste wat ons bij de eigennamen op de drie stenen
in het ooch valt, is het gemis van toenamen en familie-
namen. Gelijk de Friesche gezanten, die onder Nero in
den schouwburch Ie Rome verschenen, Mallorix en Verritus
heten, zonder wijders, zo is 't ook bier alleen Ildirad,
Leomot, Iliari, Celdui, Ilebi. In latere tijden begon men
personen, die den zelfden naem droegen, van elkander te
onderscheiden door den naem des vaders er bij te voegen,
ten minste in schrift; men schreef niet Eiso alleen, maer
als zijn vader Duke heette, voechde men er Buke-sin, zoon
van Duke, bij, helwelk laler inkromp tot Dukes, en dus
werd het Eiso Dukes. Men schreef ook niet alleen Gepke,
maer als haer vaders naem was Douwe, schreef men er
Douwe dochter bij, en dus Gepke Douwe dochter. Door
misbruik heeft men Douwe dochter, even of zij een jonge
was, met Douwe-sin gelijk gemaekt en geschreven Gepke
Donwes, en dit misbruik is algemene regel geworden. In
de oudste tijden was het verlaten ener jonge dochter, bij
welke de man een kind had, zulk ene schandelijke en zeld-
zame daed, dat niemand het nodich hield om zijnen vader
te noemen. Van den tijd echter dat deze gevallen begon-
nen plaets te grijpen, en vooral in en na de kruistochten,
die met zulk ene ongehoorde losbandigheid tusschen de
twee kunnen gepaerd gingen, en er overal onechte kinderen
(kebes-kinderen) bij bonderden te voorschijn kwamen, ver-
anderde de zaek. Immers was 't ene grote schande, dat
iemand zijnen vader niet konde noemenf), en het vernede-

(*) Bij de heffe des volks in Frankrijk was het in de vorige
eeuw een verwijt, niet dat men genen, maer te veel vaders had.
Jonkheer Willem Anne van Haren, die onzen staet 16 jaer als
zee-officier diende, vertelde mij eens dat hij, met het eskader te
Toulon zijnde, een kijfpartij tusschen twee dames de la lialle bij-
woonde , waervan de ene de andere begroette met den titel van
Fille de trente-six pères, dont Ie meüleur fut pendu I
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rendsle scheldwoord, hetwelk men in de ridder-romans el-
kander naer de oren slingerde, was dat van pulen-sone of
hoerenkind; daerom noemde men achter zijn eigen naem
dien van den man, wiens erkende zoon of dochter men was.

Er is noch ene twede onderscheiding, ik meen de familie-
naem, die aenwijst tot welk geslacht iemand behoort; dezen
vormen de Friezen meestal op ene zeer eenvoudige wijze.
Wanneer een persoon zich door groot landbezit, door luis-
terrijke wapenfeiten, door lange diensten aen het vaderland
of uitstekende talenten had onderscheiden, beschouwde men
hem gaerne als 't hooft van zijn geslacht, en zijne zonen
en mannelijke nakomelingen noemden zich zijne mannen.
Het woord man nu duidt in de oude Germaensche talen,
inzonderheid in het Angel-saxisch, Oud-saxisch en Scandi-
navisch, ene aenhankelijkheid aen, waerdoor men tot een
meerdere behoort, in zijne dienst en hulde staet, en zijn
vasal is. Het wezen van het leenstelsel bestond eigenlijk
hierin, dat de keizer en de groten des lands goederen (bcne-
ficiën) onder hunne getrouwe dienaren uitdeelden, die daer-
tegen tot krijehsdienst op hunne kosten aen den leenheer
verplicht waren, en in middeneeuwsch latijn hominos (of
mannen), mililes en fideles genoemd werden. Hoewel nu
het leenstelsel onder de Friezen onbekend was, zo waren
toch de leden der aenzienlijke geslachten door den band
ener gemeenschappelijke afkomst van den zelfden stichter
der familie aen elkander verknocht, zodanich dat wij ze in
staetkundige partijschappen als één man aen de zelfde zijde
en onder het zelfde vaendel zich zien scharen. Zo was dan
Harinxma een man van Haring,. Liaukema een man van
Liauke, Sirtema een man van Sirt of Syrt, terwijl man
hier tot ma' wordt, gelijk washen tot waslte, weagen tot
weage, boskjen tot boshje en in den regel alle infiniliva,
die, gelijk ieder weet, de n finalis achterlaten. In de IXJe

eeuw en veel later was deze afknotting- der n noch niet
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ingevoerd, gelijk wij zien in den naem van Magnus Forle-
man, de man van Forle. Daer man in den oudsten staet
der Germaensche talen niet man (vir) in het bijzonder,
maer mensch (homo) in 't algemeen aenduidt (b. v. Goth.
manna, homo), zo was de toeëigening van dien familienaem
ook aen de dochters in vroegere eeuwen niet zo oneigen-
aerdig als zij het thans zoude zijn. In het Angel-saxiseh
ook is mann oorspronkelijk alleen menseh, en om ene vrouw
aen te duiden zeiden zij vif-mann (wijf-menseh), Eng. wo-
man; ene maegd was hun een mœden-mann of maegd-
mensch, en BedaS, 3 , of liever zijn vertaler, koning Alfred
to Iham untruman men geeode, ad morbidam virginem intro-
ïbat. Van die vorm men hebben de Angel-saxen ook noch
mennen, meid, slavin.

Uit de bovenstaende beschrijving blijkt duidelijk dat de
familienaem, die in man uitging, alleen aen een in land-
goederen rijk, en daerdoor machtich en aenzienlijk, of wilt
gij liever, adelijk geslacht toekwam. Want men moet wel
in het ooch houden, dat de Priesche adel niet wortelt in
brieven van koningen, maer in athel of ethel, hetwelk in
het oude Friesch en Angel-saxisch voorvaderlijk landgoed
betekent, hetzij dan oorspronkelijk door de vrije volkskeuze
wechgeschonken, hetzij door het zwaerd verworven. Men
moet mij wel verstaen. Ik betwist niemand, die een adel-
brief toont, den titel van edelman; ik beweer alleen, dat
elk, die zijnen adel alleen op een adelbrief grondt, geen
Friesch edelman is; gelijk dan ook Onno Zwier van Haren
in zijne Geuzen beweert, dat de Friesche adel niet als een
gunst van den troon afdaelde, maer een gift der oudheid
was. Een groot deel nu dier echt Friesche aristocratische
geslachten onderscheidde zich door een familienaem, die in
man eindigde, van elkander, gelijk de bijzondere personen
door eigennamen. Gewone burgers en boeren waren zonder
familienaem. De afkeer van prael en vertoning, van bral-
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lende titels en dergelijken, die dezen landaerd was aenge-
boren, bracht te weech, dat ook de edellieden niet zelden
hunne geslachtnamen bij het ondertekenen van charters
wechlieten. Verloren zij hunne landelijke bezittingen, dan
horen wij zelden meer van den geslachtnaem. De ware
rijkdom en het aenzien lach en licht bij den Fries noch
heden in land. Want een grote naem, die door geen geld
of macht gesteund werd, beschouwden zij als ene ware
last, als blinkende ellende, en van hier dan ook het ver-
schijnsel, dat onder het Friesche landvolk noch bij den aen-
vang dezer eeuw zo vele afstammelingen van oude aenzien-
lijke, doch gevallene geslachten gevonden werden. Uit het
zelfde beginsel begonnen in de 18de eeuw vele burgerlieden,
die tot welstand of rijkdom kwamen, naer enen familie-
naem, op man uitgaende, om te zien. Het was eigenlijk
ene usurpatie op het uitsluitend privilegie des adels en der
patriciërs; doch gelijk het gaet, heeft de mensch éénmael
een hoop gelds bijeen geraept, hij wil dien kronen met een
titel en een wapen; al zat papa ook voormaels op den bok,
en al stond mama eenmael bij de waschtob. Op deze wijze
kwam het toe, dat, wat allereerst het uitsluitend merkte-
ken van enige weinige hoge geslachten was, nu het eigen-
dom van alle standen en daerin van rijken en armen beide
is geworden. Tot lof der Friezen moet ik echter ook zeg-
gen, dat, wanneer onder de overheersching van Napoleon
iedereen gedwongen werd een familienaem aen te nemen,
er ene menichtc oude familienamen te voorschijn zijn ge-
komen , die steeds slapende waren gebleven, schoon de fa-
milie van hun bestaen en gebruik door de voorouders zeer
wel bewust was. Dit betrof meest oude familiën, die in
verval waren geraekt, en onder de boeren sommigen, gelijk
b. v. de Heltinga's, van adel.

Eigennamen gingen oudtijds bij onze Oermaensche stam-
genoten ook wel op man uit; doch dan is het eerste woord
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of prædicaet geen eigeunaem, maer een appellativum. Men
zie ene gansche lijst p. 902 bij Försteman. Het eigendom-
melijke der Friesche familienamen op man is altijd, dat
het eerste woord een nomen proprium is, en de vraech is
nu, wanneer die patronymica in zwang zijn gekomen? Dit
is onmogelijk te bepalen, en wij kunnen alleen zeggen, dat
zij zeer oud zijn; immers vinden wij er verscheidene voor-
beelden van in de voorhistorische sagen van Friesland, ge-
lijk Forteman, dat wisselt met ForlemaC), Ludigma, Hid-
dema, Mockema en anderen, welke men in Hamconius kan
naslaen. Hidde en Mocke zijn als Friesche eigennamen be-
kend; doch Forte is verloren gegaen. Forti koomt echter
reeds zeervroech als mansnaem voor (Försteman, 410), een
woord, dat met bet oud-Friesch adverbium forth, voort,
voorwaerts, Lfr. foárt, vooruit, in verband schijnt te
slaen. Het zou dus een wakker krijchsman aenduiden, die
dadelijk op den vijand los wil, gelijk men Blücher Vater
Vorwäris noemde. Van een treuzelaer zeggen de Friezen
noch, daer sil nin foárt yn, er zit gene voortvarendheid,
geen haest om vooruit te komen, in. Vergelijk echter Ysl.
furtha, fortha, portentum; forthu, mire, perquam, met den
Fr. eigennaem Former (forth-mer) mire clarus. Van Ludig-
•man is het eerste deel Ludig, noch als eigennaem, doch in
enen anderen vorm, onder ons aenwezich. Ludig is een
adjectivum, gevormd van het oud-Friesch hlûd, thans lûd
(loed), geluid, gerucht, fama, en betekent befaemd. Ludig-
man zoude een Fries thans vertalen, 'n man dœr 'n bulte
klank fen giet, daer veel ophef van getuackt wordt. De
naem van den Frieschen edelman en apostel Ludger daerte-
gen, schijnt niet van hlud, sonus, maer van lind, populus,
te stammen, terwijl gêr in de composita steeds lans bete-
kent; dus de lans des volks, de degen van zijn vaderland

(*) Hamconius, 35 b, 36 b.
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en geslacht. In het oud-Friesch luidt het dan ook niet
Ludger, maer Liudger. Onderscheiden van Ludig schijnt
Liuddag, de dag, de luister des volks, dat ia de 9de eeuw
bloeide en in de Freckenhorster rol voorkoomt. Voor het
overige is er een heir van eigennamen, dat van liud, volk,
afstamt; men kan ze nazien bij Försteman, bl. 857. Men
vindt daer Liuda en Liuza, beiden als vrouwennamen,
waeruit ons vr. naem Luis; Liusiko, Liusika, namen der
oude Saxen, zo naeuw aen de Friezen verwant, waeruit
ons vr. naem Lutske. De oude Friezen hadden hun Lude,
waervan Lude/ce, der oude Saxen Liudiko, bij de Hindelo-
pers Luike en de land-Friezen Lutsen (Luutsen).

Voor dat ik tot de behandeling der overige eigennamen
overga, moet ik aenmerken, dat wij in dat onderwerp dik-
werf op onoplosbare raedsels stuiten, die uit den hogen
ouderdom van de meesten dier woorden noodzakelijk moe-
ten geboren worden. Het grootste getal onzer oorspronke-
lijke eigennamen is gevormd in een voorhistorisch tijdperk,
toen de Germaensche volken als groepen van den zelfden
stam in veel naeuwere aenraking tot elkander stonden, dan
eeuwen later, toen zij zich in grote volkeren van elkander
gescheiden, en ook de algemene tael in zo vele uit elkander
lopende dialecten, of wilt gij, talen, gesplitst hadden. Van-
daer dat er weinige eigennamen bij het éne volk van onzen
stam aenwezich zijn, welke men ook niet bij het andere
aentreft. De meesten dus een algemeen eigendom zijnde, kan
het bij het behandelen van Friesche of Hoogduitsche eigen-
namen, bij voorbeeld, de vraech niet zijn, of het grond-
woord, waer zij uit gemaekt zijn, aen de Friezen of Duit-
schers behoort, maer wel of de vorm, dien dat woord in
den mond dier volken na hunne onderlinge verwijdering
heeft aengenomen, Friesch of Duitsch zij.

Dikwerf is dat grondwoord in den loop van twee duizend
en meer jaren uit de tael met wortel en tak verdwenen,
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en dan is 't geheel onmogelijk om ene oplossing van dien
eigeniiaem te geven. Er is alleen noch ene gelegenheid tot
gissen opengelaten, wanneer er in de ene of andere der
Germaensche talen noch familie van het grondwoord aen-
wezich is.

Ondersteld echter dal het grondwoord noch leeft, zo is
dit dikwerf zodanich van den oorspronkelijken vorm bij de
wording des eigennaems afgeweken, dat het schier onken-
baer is geworden, en alleen een taelkundich genie in staet
is om het tot de oude gedaente teruch te leiden. Ook lopen
de betekenissen dikwerf zo vele kronkelingen door, als er
aenverwante denkbeelden in den geest te voorschijn sprin-
gen, en komen op een punt uit, hetwelk in niets gelijkt op
den zin, dien het woord bezat bij de vorming des eigen-
naems.

Zo lang bovendien de genius der tael zich van de kracht,
de gehalte des grondwoords in den eigennaem bewust blijft,
zal hij dat grondwoord vervormen in analogie met alle ap-
pellativa; doch toen die bewustheid eindelijk ophield en de
eigennamen werden tot hetgeen zij thans zijn, namelijk
spraekklanken zonder enige betekenis, was de geest bij de
vervorming niet meer bezich; de onverstaenbare eigennaem
volchde daerin alleen de mechanische wetten, die bij de
spraekklanken, alleen op gemakkelijkheid in de uitspraek
bedacht, voorzitten. Het gespierde en in zijne leden fijn
uitgewerkte en scherp getekende woord werd geknot, gepo-
lijst, geglad en vermakkelijkt, lot het ten laetste een oud
muntstuk geleek, hetwelk zo lang door de handen is gegaen,
dat en beeld en letters beide zijn afgesleten en er niets dan
een blind schijfje metael overschiet. Daer dan de eigen-
naem in zijne vervormingen geheel andere wetten volcht,
dan de gemene woorden, zo is de helderste etymologist, die
den grond der gemene woorden zeer juist peilt, bij den
eigennaem dikwerf stekeblind.
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Als vruchten van den voorhistorischen lijd dienden wij
ook dien tijd te kennen, om tot de oorzaken op te klim-
men, die de betekenis der eigennamen bestemden; doch
daer is ons niets van bekend dan bij gissing op analogi-
sche gronden. Wat weten wij van gevechten, van grote
jammeren, van heldenstukken of ontmoetingen, die aen de
eigennamen dikwerf geboorte gaven ? Wat van de godhe-
den, welke zij aenbaden, de plechtichheden en feesten, met
welke zij die vereerden? Wat , met één woord, vau hun
geloof in en hunne vereering van de godheid, die zo vele
Gerrnaensche eigennamen in het leven riep, en die bij de
bekering der Germanen tot het Christendom zo innich en
zegevierend voortwerkten, dat de meesten aen de heiligen
der kerk het uitsluitend recht toekenden om hunne namen,
met verwerping der oude Heidensche namen, aen de kinde-
ren der gelovigen te lenen? De eigennamen zijn de petre-
facten der tael, waerin het geloof, het karakter, de denk-
beelden , de driften, en dikwerf zelf de lotgevallen der verste
voorgeslachten, vergroeid zitten; petrefacten, bij wier vreem-
de bestanddelen en vormen wij dikwerf opzien als bij de
versteende gedrochten uit de voorwereld, en indien de geo-
logie, na zo vele systema's te zijn doorgelopen, noch wemelt
van onoplosbare raedsels, de verklaring der eigennamen
heeft in dezen niets boven haer vooruit. De eigennamen
werden geformeerd in de jeugd der natie, toen de oorloch
het edelste bedrijf van den man was, en zijn opbruischend
en dichterlijk gevoel hem reusachtige beelden, met de schit-
terendste kleuren opgeluisterd, ingaf, en het is mij altijd
voorgekomen, dat niets ons daervan een levendiger denk-
beeld kan geven, dan de voorbeeldeloos stoute beelden, met
welke de Noordsche barden der Edda ons de voorwerpen,
over welke zij zingen, de alledaechsche niet uitgezonderd,
voorstellen.

Onder de oorzaken, die meer dan enige andere werkten
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om de Friesche eigennamen onverstaenbaer te maken, is
vooral de af knotting, de wechlating van 't eerste of laetste
woord, wanneer de eigennaem uit twee woorden is zamen-
gesteld. Een zeevarend volk als de Friezen is kort van
stuk; op een schip gaet alles snel toe; met lange namen
kan men daer niet te doen hebben, en die twee of drie
syllaben bezitten, krimt jan-maet in tot éne. Ene laconi-
sche natie als de Friesche, die van alle prael, zonder even-
redige kracht en rijkdom, de walch steekt, haet ook alle
lange, brallende namen; dit is ene tvvede reden van inkor-
ting. Wanneer wij nu niet zulke haive, of een derde eigen-
namen te doen hebben, is er geen middel om ze aen te
vullen en te verklaren, dan wanneer de volkomene vorm
noch ergens in eue verwante tael is blijven staen. Mist
deze, dan kan men wel gissing bij gissing uit de lucht
grijpen, maer ene gegronde verklaring is onmogelijk, en
zulks is in ene grote menichte van Friesche eigennamen
het geval. De Friesche eigennamen Daye of Deye, Djurre,
Doede, Ekke, Hylke, Liume, Ljimme, Rimmer, Syds,
Sjirli, Tied v. n., Wigge, Wille, Wimer; alle deze brok-
stukjes van eigennamen zouden ons volkomen onverstaenbaer
zijn, ten ware een bloot geluk ons de volledige vormen be-
vvaerd had in Golfa. Dagalaiphus, want uit Daga of Ys-
landsch Dagmar koomt Daya; in Ysl. Thorward, want Thor
geeft Djor en Djürre; in Golh. Thiudareiks, want thiuda
geeft Doede; in Ags. Ecgfrilh, waervan Ecg geeft Ekke; in
Hygelac (Beowulf, 26, 2636), ingekrompen tot Hylk, als
Angel-saxisch Sigeric tot Sjirk; in Ags. Hildeleoma, oor-
lochsbliksem, waeruit Leoma maekt Liume en ook Lomme;
in Goth. Ricimer, zaemgelrokken tot Rimer, Riemer en Rim-
mer; in Golh. Sisenands, weder ingekrompen tot Sieds; in
Frank. Thielberga (populi refugium), vrouw van Hlotharius
I I , met verlies van het twede woord, Thiet; in Ags. Vig-
hâd, waervan op gelijke wijze Wigge; in Goth, Vilianands,
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al weder uit het eerste woord Wille; in Goth. Vidimer,
zaemgekrompen tot Wimer. Wanneer die volle eigennamen
in de charters missen, koomt er noch de onzekerheid bij,
of een korte eigennaem werkelijk het voor- of achterstuk
verloren heeft, dan of hij volledich is; immers, men ver-
slael dikwerf het thema der korte woordjes niet.

Na deze inleiding zal ik enige aenmerkingen laten volgen
op de eigennamen, die ons de stenen hebben nagelaten.
Ik begin met Ilderado, bij Hamconius verkeerd Ilderardo.
Reeds zeide ik dat de vraech niet is , of het woord zelf,
maer de vorm Friesch zij; immers vinden wij het woord
reeds onder de Nederduitsche stammen van de 8ste eeuw
als Aldrada. Alda, ouderdom, is Ags. yldo, en het Nd.
râd is consilium, refugium, solatium. Gij ziet, dat deze
Friesche naem vormen door elkander raencht, die in later
eeuwen zich tot Angel-saxische en Frankische vormen had-
den afgezonderd. In die latere eeuwen zeide de Fries elde,
ouderdom, en red voorraed, gelijk de Angs. rœd. Voor
elde zeide Gysbert Japiks jeld; gelijk voor het Ysl. ellda,
branden, jeldje, en zo krijgen wij uit Ilderad onzen eigen-
naem Jilderad, zaemgetrokken tot Jildert.

Ik koom nu tot Leomot. De Goth. heeft hliuma, gehoor,
van énen stam met het Gr. klumi, ik hoor, van waer het
Lat. in-clylus, beroemd; Ags. hlimme, sonus, fama; oud-
Hoogd. hliumunt, favor, præconium. Ik houd Hleomot dus
voor een oud participium perfectum, de geprezene. De
Friesche Sage geeft aen dezen, gelijk aan andere Friesche
namen, den Latijnschen uitgang us en zecht Lemns. (Ham-
conius, 50 b , 52 b.) Het Angel-saxische hilde-hlemma,
prœlii fragor, hilde-leoma, belli Mmen, en de oud-Duitsche
eigennaem HUumnand (stout in het wapengekletter?), waer-
voor ook Liumnand en Liumnaut (Förstenian, 690), moeten
hier worden vergeleken.

De eigennaem Iliaro leeft noch bij ons in onderschei-
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dene vormen; de gewone is Iliérre of lij eire; vroeger ook
Háre, en daeruit Ilêre of Herre. Het Ysl. hiar is ons harre t

het gepunte ijzer, waerop een deur, een bol of ander zwaer
lichaem draeit. Kil. harre, herre cardo. Misschien duidt
Hiari dus het opperhoofd aen, het spil waerop alles draeit.
Doch het Ags. hior is niet alleen harre, maer tevens zwaerd,
en dit kan insgelijks alleen staen. Doch hari wordt ook
niet vele woorden zamengesteld, en van zulke composita
kan hiari slechts een afkapsel zijn. Ik zal alleen maer noe-
men Haribrant uit de 8ste eeuw (Forst. 621), één met het
Friesche Herbrand; en Hariman (man van 't zwaerd), later
Hereman. Ook de geslachlsnaem der adelijke familie Herema
is uit Hereman, doch daerin koomt Hëre niet als appellati-
vum, zwaerd, voor, maer als nomen proprium, een man
of één van het volk van Hére.

Celdui schijnt ene zamenstelling te zijn van Celdu-idis,
eigenlijk kindervrouw of inaegd. Het Ags. cild, Eng. child
is kind, en het oud-Saxische idis betekent vrouw en jonge
maegd beiden. De grootste roem ener jonge maegd was
bij onze vroechste voorvaderen hare vermoede vruchtbaer-
heid; hare geschiktheid om dappere zonen voor ' t vaderland
voort te brengen en de oude namen van haer geslacht voort
te planten. De Angelsaxen hebben voor ene vrouw, die in
de kraem is, het compositum cild-iung-vif (kind-jong-wijf),
hetwelk de Friezen verkorten tot jong-wîf. Celdu-idis is de
huvvbare en lot het kinderbaren geschikte maegd. Wat
den vorm betreft, wij vinden dien in den vrouwennaem
Hilduidis van de 1^ eeuw (Forst. 681), hetwelk in bete-
kenis gelijk is aen het oud-Hoogduitsche Hillewib bij Gol-
dastus. Hilduides is ook Hilduis (Forst. 683) en dit Hildid
(Forst. 66a). Deze uitgang ui (oei) is nu ou, welke termi-
natie noch in Friesland sommige vrouwennamen kenmerkt;
bij voorbeeld, Jildou, Meinou en ook Meinu, Eduw en Edouw,
die men in de lijsten van Wassenbergh kan naslaen.

V. N. K. 12
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Het behoeft nauwelijks mijne aenwijzing dat de naem der
vaderlandsche heldin Kenou Hasselaer op de zelfde wijze is
gevormd; namelijk uit den Frieschen eigennaem Kene met
den uitgang ui of ou. Këne is de oud-Hoogduitschc eigen-
naem Ghuono, uit de 8ste eeuw. Cuna is de Nederduitsche
vrouwennaem uit de 10d° eeuw. Wij zeggen noch Koen in
de zamenleving, waer de deftige schrijftael pronkt met
Koenraed. Als men celd op zijn Friesch uitspreekt, krijcht
raen tsjeld, gelijk de Eng. child uitspreken tsjild, en hier-
uit is geboren de eigennaem Tyelle in de lijst van Dr.
Regnerus Bogerman bij Wassenbergh (Bijdr. II, 180), en
Tiáltje of Tjellje noch in gebruik.

Op den kleinen steen vinden wij Hebi Friso, Hebi een
Fries. Hebo vinden wij onder de oud-Saxische namen
der Freckenhorster lijst, die ons zulk een verwonderens-
waerdich getal van Friesche namen in hunnen oorspronkelijken
vorm teruchroept. Ook Dr. Regnerus heeft Hebe, thaná"
Hëabe, en verlengd Hèabele, oud-Friesch heva, NI. heven,
in de hoochte heffen. Het frequentativum hifkje, gedurich
heffen, drukt de beweging der hand uit, die iets vast houdt
en op en neder heft om te weten hoe zwaer het is. Ook
de oude Engelschen gebruikten het simplex heave voor we-
gen, en van hier dat een adjectivum, van dit verbum afge-
leid, zowel in het oud-Hoogduitsch, als in het Angelsaxisch.
Engelsch en Friesch, zwaer, wichlich, betekent. Van heba
heeft het F.Hibbe, n .p . en hibbich, zwaer; van hefan heeft
het Angelsaxisch hefung, exaltatio, elevatio, en hefig, zwaer,
zwaerinoedich; ondertusschen is bij de oude Friezen werke-
lijk aenwezich niet heba maer heva, waervan de beide An-
gelsaxische woorden stammen, en bij de Angelsaxen niet
hefan maer hebban, waervan het Fr. hibbich koomt; een
merkwaerdich voorbeeld, hoe deze zusterlalen hare stammen
en takken door elkander vlechten. De zaek is deze, dat die
twee vormen van b en f in een vroeger lijdvak nevens
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elkander bloeiden, gelijk de oude Saxen hebbian met heffian
(het Nederl. heffen) wisselden, en de Fries noch habbe en
hawwe zecht. Van heave heeft het Eng. heavy, zwaer. Het
oud-Hoogd. heeft van hef jan, het adj. hefig, zwaer. Het
oude Scandinavisch had haufgr, gravis, ponderosus, Ysl.
höfgr, idem, van het perfeclum hauf, later hôf, hief, van
het verbum hefia, heffen. In dien zin zou Hebi dan een
man van gewicht aenduiden, waer men op rekenen kan,
terwijl het omgekeerde oud-Hoogd. ungihebig, glibberieh,
aenduidt, even of men een paling bij den staert had. On-
dertusschen is verheffen ook tollere laudibus, in de hoochte
tilleni prijzen en eren, gelijk wij zien in het Ysl. hefd,
eer, waerdigheid. Heba, dat bij Hundius als vrouwennaem
voorkoomt, zou dan de geëerde, de geprezene vrouw zijn,
terwijl in dien zin Hebi de man op de plaets der ere is ,
qui apud populares in honore est. Van hefig, zwaer, druk-
kend, hebben de Nederlanders hevich, violentus, vehemens,
ontleend; deze derde betekenis koomt vooral bij de namen
van een strijdzuchtich volk in aenmerking, hetwelk in al-
durvend en woest geweld legen den vijand den grootsten
roem stelt. Eindelijk brengt Försteman het Hebo der
Freckenhorster rol teruch tot het thema ep, zodat Hebo het
zelfde zou zijn als ons Eppe. Hoewel nu ieder, die weet
hoe naeuwkeurich het Friesche gehoor tusschen Heb en ep,
en tusschen b en p onderscheidt, dadelijk de ongegrondheid
dezer mening beaemt, zo blijkt daeruit weder, gelijk uit
de verschillende betekenissen, welke de tael uit het denk-
beeld van heffen afleidt, van welke onzekerheden en weife-
lingen de derivatiën der eigennamen zwanger gaen.

Bij en na den overgang tot het christendom gaven de
geestelijken in hunne Latijnsche brieven en apostillen de
Germaensche namen somtijds den Latijnschen uitgang us,
en in dezen vorm kwamen zij ook tot ons over. Dit belet
evenwel niet dat wij dien naem dadelijk voor Germaensch

12*
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erkennen, tenzij het lichaem des naems dien geheel gelijk
niake aen een Latijnsch woord. Wie houdt den voornaem
Magnus (Forteman) niet voor het Latijnsche adjecüvum
Magnus, groot? Ondertusschen is niets minder waer. Zijn
Friesche naem was even als de Noordsche Magni, Magen,
waerbij de geestelijke canonisatie us hing en 't tol Magnus
maekte. In Denemarken en elders in Scandinaviën heeft
men den zelfden naem Magnus, en wel om er den naein van
een geleerde uit Ie maken. Magnussen is een familienaem,
beduidende eigenlijk zoon van Magni. Magn is in het Ysl.
macht, kracht, grootheid, en het oud-Hoogd. magan, megin,
kracht, dapperheid en heerlijkheid. Magan bestaet van de
vroechste eeuwen des christendoms af bij alle Germaensche
rassen en in allerlei vormen als eigennaem; Försleman (p.
887) levert er ene brede lijst van. Wij bezitten dien naem
noch in het Friesch, doch met overgang van g voor n in i.
Wij zeggen rein voor regen; sein voor segen; wein voor
wegen d. i. wagen, en zo Maine en Meine voor Magen en
Heg en. Meinsma is eigenlijk een man van Megen. In de
10de eeuw vindt men Maginzo (Forst. 888), waeruit de
Freckenhorsler rol te zamen trok Meinzo, ons Friesche
Meinse, Minse. Uit het Magenhard der 7 J e eeuw heeft Frec-
kenhorst Meinhard en de Fries zijn Meinert {Hobbema).

Wij lezen op den steen twee malen Carulus in plaats van
Carolus. In charters van 755 en 791 leest men ook Carulus
en in een ander van 819, gelijk bij Pertz in de Hist.
Mediol. Karulus, zodat ik Carulus voor de oorsponkelijke
lezing houdt, en zulks te meer, daer de Grieken dien naem
karoulos spellen. Het schijnt dat de middenste u (NI. oe)
zich als in duizend gevallen tot o vergroofd heeft, iets dat
te lichter gebeurde, omdat de accent op de eerste syllabe
rust. (Försleman 305 Kà-rul).

Reeds merkte ik aen, dat het bij korte Friesche namen
moeilijk is te weten, of zij geknot zijn, dan niet. Somtijds
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echter geven de nameu, die op de Scandinavische Runen-
stenen voorkomen, ons daervoor enen toets in handen. Laet
mij spreken door de volgende exempels op de lelter H. Wij
vinden daer(*) Iluka, Hulfr, Hrulf, Hrahli, Heip,. Heith,
Hialbi, Hialmr, Haursi, Haukr, Hari, Hulta, Haka, eti uit
de hoge oudheid dier namen vermoeden wij, dat de over-
eenstemmende Friesche namen ook niet groter geweest,
met andere woorden, niet geknot zijn, namelijk, Boeke,
Holle, Roei, Rilde, Ileep, Haite, Ilalbe, Jelmer of Jolmer,
Horlse, Ilouke, Hare, Holte, Hahe, waervan de familie-
namen Haersma en Haeksma. Deze namen droech ons held-
haftich voorgeslacht, en hij, die ze noch draecht, toont eea
onwederlechbaren brief van zijnen ouden volksadel. En die
namen begint men zich thans te schamen; die namen,
waerover het grijze mos van zo vele eeuwen heen groeide,
wil men thans ruilen tegen die der Parijsche demi-vertus of
der roman-helden en -heldinnen, die uit de arme breinkas
van hongerige broodschrijvers in Frankrijk en Duitschland tot
ons zijn gekomen. Nu, in 's hemels naem! Wij kunnen
voor al die fatsoenlijke naemwisselaers geen Bedlams bouwen.

Het spijt mij te moeten belijden, dat ik uit den laetsten
regel van den laetsten kleinen steen niets kan maken. Al-
leen vermoed ik, dat er ten minste een Friesche eigennaem
onder schuilt; namelijk Vbe of Ube, noch bij ons aenwezich
onder den vorm van Obe en Obbe. Ubir, thans Ubr koomt
vijf malen als eigennaem op Runen-stenen voor. Mabillon
heeft op het jaer 950 een man met name Ubo. Bij anderen
in de 10de eeuw de verlengde vorm Ubico, waeruit ons Fr.
Upke en Oepke, en in de l l d e eeuw Ubilin, waeruit het
Friesche Vbele en Oebele. De Freckenhorster rol heeft we-
der Ubbo en Ubbi, en in het Ysl. is Ubbi, lursutus, trux.

(*) Bunen-sprach-schatz, von Dr. Udo Waldemar Dieterich.
Stocholm, C. E. Fritze.
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(Försteman p. 1207.) Waerschijnlijk is de volksnaem der
Ubii bij Tacitus hieraen verwant.

Vergunt mij noch ene korte aenmerking op den inhoud
van den groten steen.

De steen meldt dat de gesneuvelden begraven werden in
crypta juxla Neronis palalium, in de crypt, die nevens het
paleis van Nero was. Misschien waren in de 9de eeuw
noch bouwvallen van dat paleis over. Zeker was in wes-
telijke richting, dicht bij de St. Michaels kerk, de arcusr
van Nero.

Overigens kwam mij in deze eenvoudige kerk niets merk-
waerdichs voor, dan dat zij de begraefplaets is , blijkens
opschrift, van den schilder Antonius Rafael Mings.

Ik laet nu noch volgen de woorden van Volaterra, welke
ik hierboven de vrijheid nam te toetsen. Die schrijver thans
in weinige handen zijnde, geef ïk de gansche plaets in haer
verband, zo om den lezer zelven te laten oordelen, als om
den lezer een denkbeeld van 's schrijvers vrijmoedigheid in
het beoordelen van groten en geestelijken te geven. Som-
mige trekken uit het burgerlijk en geestelijk leven der
middeneeuwen, door zijne levendige pen geschetst, geven
ons een juister en treffender denkbeeld van den geest dier
tijden, dan de beste schrijver, gemuilband door ware of
geveinsde kieschheid, ooit doen kan. Wanneer hij ons inet
naekte woorden de zelfkastijdingen der heiligen uit de mid-
deneeuwen beschrijft, dan zien wij hoe hard de menschen
dier tijden over zich zelven waren, en bij gevolg in het
straffen en pijnigen ook over hunne natuurgenoten zijn
moesten. Wat, bij voorbeeld, deed de heilige Francesca
met ardens lurida of ziedend spekvet? Volaterra verhaelt
het u (p. 815) met ronde woorden. Quam (Brigidam e
Suelia), zegt hij , quam (papa) Julius jamjam in calalogum
referre una cum Francisca, Romana malrona, staluil, quæ et
ipsa sub Eugenio claruit, prodigüs ac sanctitate: voluptalem
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invili coïtus ardenle supra vulvam lurida reprimebatC). Wie
zou dit in onze eeuw durven verhalen? En Volaterra ver-
baelt 't niet slechts; hij drukt het in een boek dat hij aen
den paus opdraecht, zonder dat het opperhoofd der kerk
of iemand zijner tijdgenoten er zich aen ergert. Zo zijn
de denkbeelden over welvoechlijkheid en onwelvoechlijkheid
veranderd. In het algemeen kan men aenneraen dat de
kieschheid der vormen van omgang en tael in omgekeerde
reden staet tot de zuiverheid van zeden. Wat de wellust
en de losbandigheid tusschen de twee kunnen hoger stijgen,
wat men, om die te bemaskeren, de lael en de vormen der
zamenleving meer verfijnt. Dit worden dan vijgebladen om
de schande te dekken, en de bladen moeten al groter en
sierlijker worden, wat de schande groter wordt.

Doch ter zake. De woorden van Volaterra, nopens het
gebeurde op den steen vermeld, zijn de volgende;

n Carolus II, cognomento caîvus, Lodouici Pii filius. Huic
ab initio Gallia in portionem cessit, in qua regnavit 54 annos.
Filios Pipini fratris in Aquitania rcgnantis, duos Carolos
res novas quærentes, rclegavit monachosque coegit esse.
Sed et ex totidem propriis filiis ejusdem nominis alterum reg-
num perturbantem, eodem modo tractavit; alterum in sin-
gulari certamine cura quodam milite exercitationis gratia
pereuntem amisit. Vocalus Romam a Leone IV in auxilium-
contra Sarracenos, qui jam moenia tenebant urbis, præsto
adfuit. Consecuta deinde victoria in Galliam reversus post
aliquot annos, audita Ludovici imperatoris mor te, Romam
statim repeliit, et a Joanne VlII(-f-) Pont. succcssor impcrii

(*) Volaterra, ed. Basileæ, 1559, p. 513, ed. Prancoforti,
1603, p. 810.

(f) Platina noemt hem Joliannes IX papa, omdat hij paus
Jolianna mede onder de Joliannessen telt, die dus de VlIIste was,
en deze, die volcht, de IXde. Platyna, Venetiis, 1518, pag. 63,
65. Platina, dit ziet men duidelijk, gelooft de historie van paus
Jonanna.
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factus diadema suscepit anno 880(*) vixitque anuos postea
tantum sex. Nam Ludouicus frater, qui in Germania reg-
nabat, ægre ferens se in imperio posthabilum, bellum ab initio
parabat, sed statini extinctus, liberis superslitibus Carolo
Crasso et Ludouico Balbo natu majore, qui postea impera-
runt. Hi adversus patruum ingenti exercilu venientes obvi-
am eum apud Veronam artnatum habuerunt, qui profligatus
Mantuam se recepit, ubi in valetudinem incidens, veneno a
quodam Sedechia, raedico Hebræo, dato dicitur assumptus,
cujus adhuc ibidem sepulchrum extat."

» Vir fuit inani jactantia ambitioneque infinita, plura sibi,
quam fas est, adscribendo, ut ait Sigisbertus. Nam oppidum
in Gallia Carolopolim appellavit."

» Eius adventus in Italiam testem habeo marmoris inscrip-
tionem, quæ adhuc legitur in templo sancli Michaelis Romæ
apud Vaticanum et hujusmodi victoriam indicans, quam
ponere mihi visum est, «Tempore Leonis IV, imperanle
«Carolo rnagno, eo tempore quo beata Basilica a Saracenis
» capla fueral; tune denique pro totius ïnundi capile turbalo
» Gallia ornnis cum rege Carolo ad tuendam Italiam venerat,
» ubi contra inimicos certando quidam mor tui sunt et in
» crypta juxta Neronis palatium sepulti, eodemque tempore
» a Leone Papa et rege Carolo ad honorem Michaelis archan-
» geli supra illos facta ecclesia. His itaque peractis rex in
»Apuliam abiit eamque beato Petro et Romæ subjugavit."
In quo imprimis nolari licet cur imperatore Carolo magno
dicat, cum muHis ante annis eum decessisse constet?
Putandum igitur ex auspiciis primi conditoris otnnes ex ea
familia Carolos appellari voluisse."

» Prosequitur deinde inscriplio monstrans, queinadmodum
in reditu Caroli in Galliani ex Apulia nobiles quidam e
Pbrisia Germani corpus S. Magni Fundis repertura secum

(*) Moet dit niet 870 zijn?
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ferentes apud Sutrium admoniti sunt in sommis ut in urbem
Romam id referrent. Itaque juxta idem Michaelis templum
id collocaverunt, constructo in eodem loco Xenoclochio annu-
oque vectigali adsignato, quo ejus nationis pauperes refugiura
haberent. Omnia nunc avaritia nostrorum pessum iere.
Verum deinde ædificatum S. Spiritus alterum in Saxia ea
de causa dictum, quod Phrisii Saxones, ut supradixi, in
eam se parlem reciperent. Sed ad reliquos reges revertor."

Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani octo
et triginta libri. Basileae, 1S59, p. 42.

Men ziel, in de bewijsvoering van Volaterra is ene stoute
petitio principii. Hij verhaelt dat Leo de IVde Ka rel de
kale naer Rome ter hulpe tegen de Saracenen riep, en hij
bewijst het door de grote inscriptie in St. Michaels kerk,
waerin hij bewijzen moet, dat door Carolus magnus Karel
de kale bedoeld is.

OPHELDERINGEN.

BI. 24. Ook de Scandinaviers duidden achter hunnen
eigenen naem aen van welken vader zij de zoon waren en
maken er later familie-naraeo van; b. v. Aîason, Alfson,
Biarnarson, Hrolfson, bij de Friezen Ales, Alefs, Bearns,
Roels. Altnordisch leben, Weinhold, 278. Eng. Addison,
Hudson, Walson, F. Addes, Hiddes, Watses. Ook de Engel-
schen verkorten sou in s, b. v. Davis, Harris, Jones, Lewis,
Williams, F. Dauwes, Harkes, Jans, Liuwes, Willems.

BI. 31. Ook de Scandinaviers, bij uitnemendheid een
zeevarend volk en waeraen de Friezen zoo nauw verwant
waren, hadden korte eigennamen, b. v. Al f, Broddr, Bollr,
Gerdr, Geir, Eroa, Leggr, Odd, enz., waervaa een groot
getal te vinden is bij Weinhold, bl. 265 en vervolgens.




