
J.G. Ottema syn utjefte fan de Proeliarius (1855) 
In ferhaal oer it kleaster Starum/ Himmelum yn de 
perioade 1482-15 17 

].A. MOL 

Ynlieding 

Yn 1855 kaam by de bekende drukker Suringar yn Ljouwert yn de rige 'Werken 
van het Friesch Genootschap' in oersetting ut fan in yn it Latyn stelde kronyk oer 
de turbulinte skiednis fan de Benediktiner kleasters Starum en Himmelum yn de 
lette fyftjinde en iere sechtjinde ieu. It krige de wiidweidige titel fan: Proeliarius of 
Strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, beschreven 
door broeder Paulus Rodolphi van Rixtel, vroeger geheten Johannes Gruyter, mon
nik van de orde van St. Benedictus, in het klooster van St. Odolphus, van Sta veren. 
te Hemelum, en kapellaan van de abt Jacobus van Oest, van Oudewater. Besoarger 
wie de klassikus dr. Jan Gerhardus Ottema, praeceptor en letter konrektor oan it 
stedelik gynmasium fan Ljouwert en sûnt 1841 skriuwer fan it Frysk Genoatskip. 
In grutte betsjutting hat it wurk net foar de Fryske en de Nederlanske historiogra
fy han, al is it nei syn ferskinen wol geregeld oanhelle om de anargy yn it let-rnids
ieuske politike bestel te ûnderstreekjen en fral ek om it ferfal fan it Fryske kleas
terlibben te yllustrearjen. 1 Dat ik it hjir dan dochs sintraal stel, is om't it de bedoe
ling hie in relatyf lêstige boarne tagonklik te meitsjen. In protte krityk hat der net 
op west, dat we meie oannimme dat it lang as in typysk Genoatskipswurkstik 
besköge is. As sadan.ich liket it gaadlik om de gelearden ut de begjintiid fan it 
Genoatskip as tekstbesoargers de mjitte te nimmen. De fraach nei de krektens en 
betrouberens fan har wurk lit him yn it bysûnder foar J.G. Ottema stelle. Hy soe 
him yn de santiger jierren ta de risee fan it gelearde Fryslan meitsje troch steech de 
echtens fan it Oera Linda Boek te ferd igenjen en dêr seIs in utjefte fan te fersoarg
jen.2 effens ien fan syn beoardielers hie er Iykwols oant dat drama bekend stien 
as in erudyt en rjusidich wittenskipper en tekstutjouwer.3 Wy soene us dêrom 
öffreegje kinne oft, alteast op it mêd fan it editearjen, Ottema syn degelike repu
taasje fan fóar de santiger jierren terjochte wie of net. 

De Proeliarius en de ótjeftetradysje fan it Genoatskip 

De edysje fan de Proeliarius paste prima yn de iere publikaasjetradysje fan it 
Genoatskip. Yn kêst acht fan de statuten waard de wurkjende leden opdroegen 
om 'nog onbekende en onuitgegevene handschrifren, van vroegere en latere tij
den' op te spoaIen en ut te jaan. Dat midsieuske stikken dêr prioariteit by hiene. 
sil gj inien fernuverje. De Midsieuwen hiene dochs de gloarjetiid west fan it 
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Fryslän dat sûnt 1795 syn autonomy kwyt wie en no besykje moast wer oansjen 
op te bouwen yn de perifery fan it Keninkryk. De älde tiden koene ynspiraasje 
jaan oan de elite dy't de provinsje draaiende hälde moast. Ien en oar hie al fóar 
1855 resultearre yn in tal wichtige utjeften fan ferheljende boarnen. De earste wie 
de edysje fan de kronyk fan Petrus fan Thabor troch ds. H.W.C.A. Visser en H. 
Amersfoordt yn 1824-1828. Dan ferskynde yn 1835 in postum troch J. van Leeu
wen besoarge utjefte fan Thet Freeske Riim, tegearre mei de Gesta Fresonum troch 
JW. de Crane. Oan 'e ein fan de fjirtiger jierren folgen koart efterinoar twa wichti
ge tekstu.tjeften, te witten de earste trije boeken fan de kronyk fan Worp fan Tha
bar (1848) en de geskriften fan Jancko Douwama (1849). dy't oars al SÛllt 1830 ree 
leine en op in goeie ynlieding wachten. Earstneamde utjefte wie folslein fersoarge 
troch J.G. Ottema, de oare kaam op namme fan Fontein en Amersfoordt, wêrby't 
Ottema as lid fan de utjeftekommisje himsels oars ek oan 'e ein fan de ynlieding 
neamd sjen mocht. Yn 1853 seach dan einliks, tanksij ûnder mear al wer Ottema, 
in twadde diellytse Fryske kroniken it Ijocht, mei dêryn Die olde Freesche Croni
ke, de Gesta Frisiorum en de Magistri Alvini Traetatus. eist dy selsstannige 
publikaasjes ferskynden yn de fjirtiger jierren noch ferskate Iytse boarneteksten 
yn tiidskriften Iykas De Vrije Fries en it Fries Jierboeckjen, ûnder oaren besoarge 
troch Montanus de Haan Hettema. Fan in bjusterbaarlike aktiviteit kin yn dit 
ferbän wol net sprutsen wurde, mar yn ferliking mei wat der yn de rest fan 
Nederlän op dat mêd barde, hie it Fryske edysjewurk dochs in behoarlike omfang. 

I G.Otlema 
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Motiven foar de utjefte 

Yn dizze rige wie de Proeliarius de earste tekst dêr't in kleaster yn sintraal stie. De 
ferhalen fan de Windesheimer k1easterlju Worp en Petrus fan Thabor haWWe 
ommers net har eigen konvint ta ûnderwerp. In echte k1easterkronyk, lykas de letter 
utjûne kroniken fan Lidlum en Blomkamp, mei de Proeliarius likemin hjitte. De 
stichting en earste ieuwen fan de Sint-Odulfusabdij fan Starum en de Sint-Niko_ 
laasproasdij yn Himrnelum bliuwe ut byld. It giet earder om in apology fan 'acob 
van Oest, de abt dy't belêste wie mei it trochfieren fan in fUzje en it tagelyk reorga_ 
nisearjen fan it k1easterlibben, mar dy't dêr uteinliks net yn slagge. Yn de ProeIÜl
rius besykje respektivelik hysels en syn kapelaan Paulus fan Rixtel ut te lizzen dat 
sy gjin skuld Dan it mislearjen fan de herfoarming hiene. Har stik is dus by defi
nysje iensidieh fan karakter, mar jout wol in rom sieht op it muoisume bestean 
fan in net botte ynspirearre konvintsmienskip. It toant us "s levens felheid' ûnder 
k1easterbruorren, yn.k1usyf de meast yntinse frommichheid en de uterste agresje. 
Dat is te begripen want it wie in roerige tiid. Yn de jierren dy't it bestrykt, makken 
earst de Saksers in ein Dan de hearskippij fan de Fryske haadlingen, om letter har 
bewald oer te dragen Dan de Habsburgers. Dy koene lykwols pas definityf foar 
master opslaan, doe't se har konkurrint Gelre nei in jierrenlange striid, dy't ek op 
it grûngebiet fan de Sudwesthoeke utfochten waard, militêr utskeakele hiene. 

Yn syn ynlieding motivearret Ottema de utjefte dan ek mei in ferwizing nei it 
politike belang fan it tiidrek en mei de konkluzje dat it geskrift fan abt Jacob en 
syn kapelaan gans bysûnderheden biedt dy't yn oare, bekende kroniken ûntbrek
ke. De measte wurden wijt er lykwols Dan it belang as k1eastertekst. 'Wij weten 
weinig van de talrijke kloosters die eenmaal in Friesland bestonden, en hun 
geschiedenis is zo goed als onbekend omdat de schriftelijke overblijfselen hoogst 
schaars en zeldzaam zijn', skriuwt er.4 Him frappearret de ûnöthinklike opstelling 
fan de Fryske muontsen. Sy lutsen har mar in Iyts bytsje Dan fan it ges ach fan bis
kop en paus en lieten har ek amper troch de herfoarmingsgesinde lieding fan har 
Darder stjoere; alles ta neidiel fan it sedelik peil en har nivo fan geastlik libben. 
Ottema leit dêrby frijwat klam op it ferfal. De tekst soe 'eene authentieke en offi
ciële schildering [geven] van de groote verdorvenheid en losbandigheid der 
kloosterlingen, en van de vruchteloze pogingen der welgezinden om hierin ver
betering aan te brengen'. 

De besoarger toant him dêr de oertsjûge protestant, dy't betinkt dat it mislear
jen fan de k1easterherfoarming yn Himmelum gronologysk krekt parallel rint mei 
it slagjen fan Luther syn radikale tsjerkereformaasje. It om 'e nocht krewearjen 
fan abt Jacob en broer Paulus strekt har neffens Ottema wol ta eare, mar foarmet 
tagelyk in sprekkend bewiis ' ... hoe eene hervorming van de kerk in de kerk eene 
hersenschim was geworden, namelijk, een ideaal waarvan de verwezentlijking tot 
de onmogelijkheden behoorde. De taal en het verhaal dezer mannen is eene 
getuigenis voor de waarheid, dat de kerkhervorming gekomen is op haren tijd, 
dat is, toen de wereld èn haar nodig had, èn die behoefte levendig gevoelde.' 
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Men lein jin öffreegje, oft dy protestanske beoardieling ekstra reden foar de evan-
elysk herfoarme Ottema west hat de tekst net fuort yn it Latyn ut te jaan mar 
~p yndirekte wize troch middel fan in oersetting foar in grut publyk tagonklik te 
rneitsjen.5 By syn eardere edysje fan it Chronicon Frisiae fan Worp fan Thabor pre
sintearre er de Latynske tekst ommers wol, sûnder oersetting. De ynlieding fan de 
Proeliarius befettet oer dy kar gjin inkel wurd. Yn de jierferslaggen en notulen fan 
de ledegearkomsten fan it Frysk Genoatskip wurdt dêr allikemin eat oer meidield. 
Wolleinne we ut in fuotnoat op side 49 ötHede dat Ottema op termyn wol mei in 
Utjefte yn it Latyn rekkene. Dêr meldt er nammentlik dat er foar de oersetting in 
tal earne oars bekende oarkonden oerslein hat, 'doch [ze] kunnen bij de uitgave 
van den Latijnschen tekst medegedeeld worden'. 

It hänskrift 

Ofsjoen fan de boppeneamde motivaasje is de yntroduksje op de Proeliarius 
nammers bysûnder meager. Der wurdt bygelyks neat yn meidield oer it hanskrift. 
Tusken de ri gels troch soe men konkludearje kinne dat de tekst mar yn ien manus
kript oerlevere is, mar dat wurdt net mei safolle wurden sein. Wat is der op te 
rnerken oer it kom6f en wat witte wy oer de öfmjittings en de foarm? Giet it om de 
autograaf of om in kopy? En as dat lêste it gefal is, troch wa is dy dan öfskreaun? 
Wa wiene de auteurs, of leaver: wat is kwa tekst de ferhälding tusken de bydragen 
fan abt Jacob van Oest en pater Paulus van Rixtel? Wêrom wurdt yn de titel allin
ne Paulus as skriuwer neamd, wylst yn de ynlieding wol ûnderkend wurdt dat it 
earste part fan de hän fan abt Jacob is? Antwurden op al dy fragen binne net goed 
te jaan, om't der gjin ferslach fan it foarûndersyk bewarre bleaun is. It argyf fan 
Ottema, dêr't men dat yn ferwachte hie, is ferlern gien. Om goed beoardielje te 
leinnen hoe degelik er syn wurk dien hat, kinne wy dêrom allinne it hänskrift neist 
de oersetting lizze en oan de hän fan in tal stekproeven neigean hoe't Ottema de 
ynformaasje ut it Latyn yn it Nederlänsk omset hat. 

It manuskript leit op dit stuit yn de Provinsjale Biblioteek, dêr't it registrearre 
stiet as öfkomstich fan it Frysk Genoatskip.6 Yn de tiid fan it meitsjen fan de oer
setting moat Ottema it persoanlik ta syn foldwaan han hawwe. It santjinde jier
ferslach fan it Genoatskip, oer 1844 en 1845, dat notabene troch Ottema seis 
skreaun is, leart us dat it troch bemiddeling fan de Gentske heechlearaar letter
kunde Ch.P. Serrure - dy't it Genoatskip ek op it bestean fan de tekst attint makke 
hie - kocht wie fan de hear Fr. Vergauwen ut Gent, dy't it earder yn Rijssel run en 
bemachtige hie.7 De titel wie: Proeliarius, recentiora Frisiae beila continens. 'Te 
Egmond geschreven en bewaard' soe it by de opheffing fan dy abdij mei de kleas
terpapieren en de biblioteek nei Flaanderen rekke en yn Rijssel te lane kommen 
wêze. It wurdt omskreaun as in 'welbewaard, duidelijk geschreven, boek in de 
Latijnsche taal, 143 bladzijden in folio groot. [ ... ] Het boek is begonnen door Jaco
bus de Oest en voortgezet tot pag. 44, alwaar op de kant is aangetekend: hucus
que Dominus Abbas. Na den dood van dezen is het vervolgd door Paulus de Rixtel, 
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ante professionem joannes cognomento Gruyter appeilatus. Het bevat de geschie_ 
denis van de jaren 1485 tot 1517. over welke ook de laatste capita (92-95) der 
Annales Egmundani van Johannes de Leydis handelen'. 

Yn it neamde jierferslach wurdt fierder noch trochdien dat it hänskrift 'wacht 
op een ijverige hand. die hetzelve bewerken en voor de uitgave gereed maken 
wil '. Oft Ottema doe al seis besletten hie it wurk foar syn rekken te nimmen. moat 
yn it midden bliuwe. J. Dirks. dy't yn septirnber 1850 as foarsitter in rede hàlde 
oer wat der noch foar it Genoatskip te dwaan wie. fertelde de leden doe ûnder 
mear dat se oer net al te lange tiid in utjefte fan de Proeliarius temjitte sjen 
koene.8 Yn it winterskoft fan 1853-1854 wie Ottema yndie folop mei dat projekt 
dwaande. want hy lies op twa winterjûngearkomsten in fragmint ut syn blykber al 
reelizzende oersetting foar.9 

Efteröf besjoen is it ûnbegripelik dat Ottema de boppeneamde ynformaasje 
oer it hänskrift net yn syn ynlieding opnommen hat. Mei de tafoeging yn de titel: 
'door Paulus van Rixtel. etc.'. wekte hy foar elke lêzer de yndruk dat der mar ien 
auteur wie. Ferskate ûndersikers. ûnder mear de bekende katolike tsjerkehistoarikus 
R.R. Post. binne dêrtroch op de ferkearde foet set. Ut de haadtitel docht dan fierder 
bliken dat Ottema net wifele om syn tekst stilswijend te normalisearjen. It hänskrift 
hat nammentIik as opskrift: Preliarius. recentiora Frisie heila continens .... ynstee fan 
de mear kIassike foarm Proeliarius. dêr't de oersetter de foarkar oan joeeh. 

Ynhäld en opbou 

De flagge fan Strijdschrift dekt grif de lading fan it part dat troch Jacob van Dest 
skreaun is. Dêr wurdt alderearst ferslach yn dien fan de fete. dy't yn de perioade 
1482-1496 utfochten waard troch de ûnder ien abt steande mar noch op twa 

plakken ferbliuw häldende kIeasterrnienskippen fan Starum en Himmelum oan 
de iene kant. en de Koudumer haadling Ige Galama-en-dy oan de oare kant. It 
wie in strideraasje dy't öfgryslik eskalearre en utrûn yn in alhiel Fryslän ornfiem
jende boargeroarloch tusken Ski er en Fet. dêr't earst yn 1498 troch Albrecht fan 
Saksen en syn hiersoldaten in ein oan makke wurde soe. De gaos dy't dêrtroch ek 
yn beide kleasters oanrjochte waard. wie yn it begjin fan de njoggentiger jierren 
sa grut dat de stedsbestjoeren fan Starum en Snits. yn gearwurking mei de Snitser 
haadling Bocke Harinxma. yn 1492 besleaten de mienskippen gear te foegjen en 
mei elkoar yn Himmelum ûnder te bringen en dêrnei de Benediktynske herfoar
mingskongregaasje fan Bursfeld te freegjen it fûzjekleaster ûnder syn hoede te 
nim men en fierder te sanearjen. 1O Dat lêste moast barre troch in nij te beneamen 
abt. dy't stipe krije soe fan in pear betûfte muontsen ut kleasters mei in goeie reli
gieuze namme. Dat plan krige syn beslach yn de jierren 1494-1495. Ta abt waard 
dus keazen Jacob van Oest ut Oudewater. oant dan ta prior fan de noch mar koart 
by de Uny fan Bursfeld oansletten abdij fan Egmond. En Iykas dat faak by twongen 
ruzjes giet. krige de nije. fan bûten oanlutsen manager mei tsjinwurking fan it sit
tende personiel te meitsjen. Guon fan de älde muontsen bestiene it seis om gear te 
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~vurkjen mei it Fetkeapersk oriïntearre folk yn de omjomving dat it kleaster yn ear
der tiid grutte skea tabrocht hie. Dat abt Jacob dy earste jierren yn it seal sitten bliu
we koe, wie by eintsjebeshlt te tankjen oan de fêstiging fan it Saksyske gesach, dat 
yn syn fyzje by steat wie rêst en oarder te hanthavenjen. Om dy reden besteget er 
relatyf in soad oandacht oan it kommen en gean fan de Saksers, en oan de boarger
oarloch dêrnei, dy't syn tsjinstanners de kans bea him der ut te wurkjen. Koartsein, 
de abt wite syn falen oan de komplekse politike en militêre strideraasjes dêr't it 
Fryske gewest en syn kleaster nei 1514 op 'e nij yn te läne kommen wiene. 
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Paulus van Rixtel, dy't nei it ferstj erren fan abt Jacob - dy beswykte op 25 july 
1516 yn ballingskip yn Egmond oan de pest - de taak op him naam it relaas fuort 
te setten, hat him net oan de oarspronklike titel hälden. Hy set ut ein op side 73 
(Hs side 44), wijt earst wol in pear siden oan it ferfolch fan de militêre ûntjou
wings yn 1516, mar begjint dan op side 90 (Hs side 50) oan in ferhaal fan mear as 
fyftich si den oer de ynterne strideraasjes tusken de abt en in part fan syn konvint 
yn it tiidrek 1512-1516. Yn syn wiidweidige beskriuwing binne in grut tal brieven 
en akten opnommen fan ferskate partijen yn it kleaster en yn de kongregaasje, 
mar ek dêrbûten, oangeande de rjochtmjittigens fan Jacob syn abtsferkiezing. It 
perspektyf is hjir earder monastyk-juridysk as polityk-militêr. Oars as syn abt leit 
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Paulus fan Rixtel de skuld foar de treurige gong fan saken by de muontsen seIs. 
Om syn langtriedderige ferhaal oer de yntriizjes fan syn meibruorren better fun. 
dearje te kinnen jout er tuskentroch noch in koarte werhelling fan de foarskiednis' 
ut de perioade oant 1495. De feiten dy't er dêrby presintearret, binne deselde as dy 
yn it earste stik fan Jacob van Oest; allinne liket der minder gearhing yn te sitten. 

Yn it lêste part, fan si de 194 (Hs side 105) oant 253 (Hs side 143) nimt Paulus 
de polityk-militêre trie wer op en jout er, mei inkelde skögings tuskentroch oer de 
striid tusken Hollanners en Friezen yn earder tiden, in beskriuwing fan de ûntjou. 
wings tusken septimber 1516 en septimber 1517. Dêrby ferlit er syn oarspronldike 
geografyske ramt fan (Sudwest-)Fryslan en folget er de striid yn Hollän en Gelre. 
Dat si! foar in part te krijen haW\.ye mei de omstannichheid dat er doe yn Egmond 
tahälde. In oare reden si! wêze dat er ek wol seach dat de Fryske kwestje diel 
utrnakke fan de grutte konfrontaasje tusken Habsburg en Gelre en de gefjochten 
tusken dy partijen har krekt yn dat jier nei it suden ferpleatst hiene. 

De oersetting 

Hoe krekt en soarchfäldich hat Ottema no it wurk fan beide skriuwers fertaald? 
Lit my earst fêststelle dat er net it hiele manuskript yntegraal oerset hat. Hjirbop. 
pe waard al melden dat er inkelde oarkonden oerslein hat dy't 'van elders genoeg 
bekend' wiene. Op side 16 lit er in lange preek fan trije folia grut (Hs side 10-12) 
benefter oer de 'verdorvenheid van het mensdom'. Reden is dat it 'geen geschied
kundige waarde heeft [ ... ] en omdat het op vele plaatsen zeer duister en bijna 
onvertaalbaar is'. Op side 174 wurdt meidield dat twa siden net oerset wurde om't 
se alhiel skreaun binne yn it rjochtgeleard jargon fan dy dagen en foar de helte be
steane ut oanhellings fan en ferwizings nei wetsartikels en utspraken fan juristen; 
stikken tekst dy't amper yn fatsoenlik Nederlansk werjûn wurde kinne. En fierder 
binne op de siden 161, 184 en 248 inkelde ferskes en gedichten weilitten 'dewijl de 
lezer er niets bij verliest'. Ottema woe syn publyk net al te wurch meitsje fanwegen 
'het onaangename der lezing', dêr't er yn it slot fan syn ynlieding op wiist. Alhiel 
konsekwint is er dêr ek wer net as er taljochtet dat de lêzer de langtriedderichheid 
fan de tekst mar foar leaf nimme moat om't dy fuortkomt ut de soarch dêr't alles 
mei oant yn de meast lytse bysûnderheden neamd wurdt en dus ek wolkom wêze 
moat oan 'ieder, die de waarde der kleinigheden in de geschiedenis kent'. 

Dat Ottema net in akribysk wurker wie, wurdt dudlik by in oerflakkige kontrö
Ie fan de oersetting oer de earste fyftich siden. Op side 15 ûntbrekt in heale sin 
oer in bran yn Aldegea-Noardwälde. Op side 33 binne twa wurden net opnom
men, en op side 44 hat er in tige essinsjele meidieling alhiel ferjitten. Dy hat 
betrekking op de slach by Laaksum fan 10 juny 1498, dêr't de Fryske frijheid 
uteinlik by ferlern gong. Wannear't er ferteld hat dat Albrecht fan Saksen syn 
legeroanfierder Wi!wold van Schaumburg nei Starum opmarsjearde en dat de 
'Woudlieden' him temjitte lutsen om syn mannen oan te fallen, ferfolget Ottema 
mei in sin dêr't Schaumburg ynienen wer de hanneljende persoan yn is ('Op die 
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plaats de knieën buigende met de zijnen') en dy't as strekking hat dat Schaum
burg de mannen ut de Wälden in grutte nederlaach tabrocht hat nei't er syn hier
soldaten yn slachoarder opsteld hie. By it neilêzen fan dit stik tekst hie Ottema 
konkludearje moatte dat hjir in gat yn syn oersetting siet. Yn it manuskript lêze 
wy op dat plak de net fertaalde sin: Ipse autem non manens in Stauria de cavernulis 
suis erumpens contra eos in campum spaciosum prope vil/am Warns armipotenter 
exuit ('Deze is niet in Staveren gebleven maar uit zijn schuilplaats tevoorschijn 
gekomen en krijgshaftig tegen hen uitgetrokken in een groot veld bij het dorp 
Warns') . It is notabene it iennichst oerlevere tekstberjocht ut Fryslan dêr't ut bliken 
docht dat dy wichtige fjildslach him op de sanrêch sud fan Warns öfspile hat. 1I 

As betûft klassikus hie Ottema gjin muoite mei it ûntleedzjen fan de sins
konstruksjes fan Tacob van Oest en Paulus fan Rixtel. De oersetting is wat stiif mar 
nei de letter trochstrings korrekt. It probleem is earder dat Ottema mar in lyts 
bytsje begryp hie fan hoe't kleasters en oare midsieuske tsjerklike ynstellings yn
rjochte wiene. It docht bliken dat er de krekte termen net koe en ek net syn bêst 
dien hat dy kennen te learen. Dudlik is ek dat syn kennis fan de Fryske bestjoers
ynstellings en geografy op gans punten tekoart skeat. Fan de bulte ûnkrekte oer
settings, sloarderichheden en flaters dy't er him op dy mêden permittearre, folgje 
hjir inkelde foarbylden, nomrnen ut in beheind tal siden: capitaneus (= hoofde
ling) is by Ottema yn it begjin kapitein (side 1); grangia (= uithof) hofstede (side 
ll); molendinum (= molen) molenhuis (side 14); mater sororum (= overste van 
een tertiarissen- of zusterhuis, c.q. zustermoeder) abdis (side 14) ; monasterium 
sororum (= zusterklooster) monnikenklooster (side 14); domus abbatialis (= abts
huis) abdij (side 17); syndicus conventus (= zaakwaarnemer van het convent) syn
dicus der vergadering (side 21), ensfh. Of nim bygelyks de opmerking oer de 
Utertske biskop David van Bourgondië, dy't in castro suo Wyck septennes horas ili 
cantu quemadmodum in collegiis decantari fecit (= die in zijn kasteel te Wyck de 
zeven getijden liet zingen op dezelfde wijze zoals in de [Utrechtse] kapittels), wat 
troch Ottema oerset wurdt mei: 'op zijn kasteel Wijk liet hij de zevenjarige horen, 
even als in de collegiën, zingen' (side 24) .12 Mooglik hie er it seis wol begrepen, 
mar it moat betwifele wurde oft syn lêzers ut dy fertaling snapten wat Tacob van 
Oest mei syn meidieling sizze woe. En wat soe de oersetter him foarsteld hawwe 
by it 'kapitooi, 13 dat vrij kostbaar, dubbel en door spiegaten versterkt was' foar: 
capitolii, quae satis preciosa duplex et ornata per specula (= kapittelzaal die kost
baar genoeg - of: op kostbare wijze - dubbel met spiegels versierd was)? 

Men kin der begryp foar haW\ve dat Ottema net it measte fan Midsieuske 
tsjerklike ynstitusjes wist. En faaks is it anagronistysk om te tinken dat er in op dit 
mêd saakkundiger gelearde as de katolike De Haan Hettema om stipe freechje 
kinnen hie. It skaait lykwols nei ûnwil om speurwurk te ferrjochtsjen ut as er by 
de lokalisaasje fan it monasterium in Wersel terre Tuyenter mei in fraachteken fol
stiet: 'het kloosterWersel in het land van Tuyenter (?)', wylst er ut besteande nei
slachwurken l4 helje kinnen hie dat dat it kleaster Weerselo yn it lan fan Twinte wie. 
Itselde giet op foar de idintifikaasje fan de Maior ecclesia Traiectensis, troch Otte-
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ma werjûn as de 'Groote (Marie?) kerk te Utrecht'. It rieplachtsjen fan in inkeld 
boek oer de skiednis fan de biskopsstêd hie folstien om te witten dat dêr de tsjer
ke fan (it kapittel fan) Oudmunster of St. Salvator bedoeld is. 

Fanwegen de grutte hoemannichte feitlike ynformaasje yn de tekst hat de 
brûker trouwens op sawat elke side wol ferlet fan in taljochting yn ien of mear 
fuotnoaten. Oer it hiele wurk hat Ottema lykwols net mear as njoggentjin fan 
sokke noaten pleatst. No kin men sizze dat it yn de earste helte fan de njoggen
tjinde ieu noch gjin brûkme wie om in soad te annotearjen. Yn it generaal is dat 
sa, mar yn de rûnte fan it Genoatskip wiene dochs wol wurkjende leden dy't dêr it 
nut fan seagen. Wat dat oanbelanget kin ferwiisd wurde nei de 25 siden tellende 
taljochting fan Ecco Epkema op syn edysje fan Thet Freeske Riim en de 45 siden 
oantekenings fan J.w. de Crane by de Gesta Fresonum. 

Skandelik? 

Yn in gearkomste fan it Historisch Genootschap te Grins yn 1894 kwalifisearre de 
bekende Fryske tsjerkehistoarikus J. Reitsma, in soan oars fan ds. A. Reitsma, de 
meistanner fan Ottema yn de Oera Linda Boek-striid, de wize fan utjaan fan de 
Proeliarius as 'schandelijk'.15 Op hokker aspekten hy krekt doelde fait ut de notu
len net te efterheljen. It sil net slaan op it ûntbrekken fan in register fan persoans
en plaknarnmen, want ek yn Reitsma syn tiid waarden noch net alle boarnepubli
kaasjes fan yndeksen foarsjoen. Dêrfoar hoecht men mar it Register van geestelij
ke opkomsten van Oostergo fan Reitsma seIs yn de han te nimmen. 16 It moat dus 
wol gean oer de a1gehiele oanpak, de krekte werjefte en it rjocht dwaan oan de 
bedoeling fan de auteurs. Rekken häldend mei de frijheid dy't boarneutjouwers yn 

ederlan om 1850 hinne har permittearje koene sûnder skerp troch har fakge
noaten bekritisearre te wurden, soe ik net fan 'skandelik' sp rekke wolle. Oars as de 
rjochtshistoarisy, de neerlandisyen de tsjerkehistoarisy - dy't op dat mêd in ein op 
har foar leine - joegen de gewoane skiedkundigen yn de oardlike Nederlannen 
earst tige let op systematyske wize om tinken oan boarnekrityk en edysjetechnyk. It 
yn 1846 oprjochte Historisch Genootschap te Utert soe pas yn de sechtiger jierren 
mei betroubere edysjes fan histoaryske boarnen utkomme. 17 En oan de universiteit 
fan Grins bracht earst de komst fan P.J. Blok yn 1884 in omkear op dat punt. IS 

Yn de jierren fjirtich en fyftich fan de njoggentjinde ieu koene de Fryske dilet
tanten har ynspiraasje mooglik helje ut it wurk fan it yn 1819 stichte Gesellschaft 
fur ältere deutsche Geschichte, dat yn 1826 mei it earste diel fan de rige Monu
menta Germaniae Historica utkaarn. It Frjentsjerter Athenaeum hie in abonne
mint op de utjeften fan de MGH, en Ottema wie dêrfan op 'e hichte, want yn it 
troch him opstelde en oan de oerheid rjochte pleit fan it Genoatskip ut 1842 tsjin 
de opheffing fan it Athenaeum wurdt neamd dat de Frjentsjerter Akademybiblio
teek as iennichste yn Nederlän MGH-utjeften yn de kast stean hie.19 De lieder fan 
dat projekt, G.H. Pertz, fine wy seIs oan 'e ein fan de fjirtiger jierren as lid fan it 
Frysk Genoatskip neamd. Oft de utjeftetechnyk fan dy dielen dêrtroch dan ek 
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fuort yn it Genoatskipsfermidden resipiearre waard, kin Iylcwols betwifele wurde. 
Yn it gefal fan de Proeliarius koe dat nammers ek beswierlik om't it dêrby yn strieto 
sensu om in oersetting en pas op yndirekte wize om in edysje gie. Foar it realisearjen 
fan wittenskiplik ferantwurde oersettings wie eins noch gjin model foarhannen. 

It si! dudlik wêze dat myn oardiel oer Ottema syn Proeliarius net posityf utfalt. 
As ik der in Icwallftkaasje oan jaan moatte soe, dan is it dy fan haastwurk. Ottema 
hat te min oanfoljend en kontekstueel ûndersyk dien om de him ûndudlike pas
saazjes trochsjen te kinnen. Hy hat ek net de tiid nommen syn manuskript noch
ris kritysk nei te rinnen. Dat mei op it lêst noch bliken dwaan ut it gegeven dat er 
fie rderop yn de tekst in wurd as eapitaneus wol mei it goede wurd 'hoofdeling' 
oerset, mar neilltten hat om syn eardere ferkearde fertaling fan 'kapitein' yn dy 
sin te ferbetterjen; idem dito mei it wurd donatus (= donaat, provenier, immen 
dy't in religieus libben liede wol en dêrta it kleaster syn besit oerdraacht sûnder 
de ivige geloften of te lizzenJ, dêr't Ottema op side 186 in oersetting fan jout dy't 
in bytsje yn de buert fan de krekte betsjutting komt, sûnder dy op eardere tekst
plakken oan te passen (bygelyks op de siden 150 en 151, dêr't er Donatus seis as 
in tanamme ynterpretearretl. It liket dêrom oft Ottema de earste ferzje fan syn 
oersetting ek fuort as einprodukt oanbean hat. 

It is mooglik dat it boek fan Ottema uteinliks in tidige en wittenskiplik ferant
wurde edysje fan de Latynske tekst tsjinhälden hat. Wêrom in tekst utjaan dy't al 
tagonkllk is, al is it dan net optimaal, wannear't der noch safolle oare ûnbekende 
boarnen op utjefte wachtsje?20 Foar us is dat op dit stuit Iylcwols net mear fan 
belang. De Pro(e) liarius is ta oan in edysje mei in parallelle, moderne oersetting. 
En dy si! der op termyn beslist ek komme. Ek oare wichtige ferheljende boarnen 
Iykas de kronyk fan Worp en de folie better editearre wurken fan abt Thomas van 
Groningen en Sibrandus Leo fertsjinje in werutjefte. Dat de edysjes fan Ottema 
en oare gelearden ut de begjintiid fan it Genoatskip yntusken mear as oardel ieu 
brûkt wurde koene, is Iylcwols in teken dat se lang yn in ferlet foarseagen. Dat jildt 
dan by eintsjebeslut dochs ek foar de Proeliarius. 
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Noaten 

1 Bygelyks yn: Andreae, 'Eene bijdrage'; Post, Kerkelijke verhoudingen, en idem, Kerkgeschiede

nis 11, 137-139. 2 Foar in analyse fan Otlema en syn rol yn de Oera Linda Boek-kwestje ferwiisllt 

graach nei haadstik 14 fan de kommen de dissertaasje fan Goffe Jensma. 3 Brugmans, 'Nieuws', 

113. 4 Otlema, Proeliarius, x-xi. 5 It tema wie yn dy jierren yn alle gefal tige aktueel. It herstel 

fan de biskoplike hiërargy yn de Katolike tsjerke yn ederlän yn 1853 stjitle op in grutte 

wjerstan ûnder de protestanske befolking. 6 Provinsjale Biblioteek Ljouwert, Hs 1383. 7 VFG 17 

(1844-1845) 141-143. 8 Dirks, 'Watblijfternog' ,l77. 9 VFG26 (1853-1854) 56. 10 Foar dy tema

tyk, sjoch: Damen, Bursfeld en Nederland, 71-73,109-112. 11 Mol, 'De slach by Laaksum', lil. 

12 It Woordenboek der Nederlandsche Taal ferwiist by hora allinne nei de term dêr't de ein 

fan in akademyske promoasjeplechtigheid mei oankundige wurdl. 13 Kapitooi komt yn it 

Woordenboek der Nederlandsche Taal net foar yn de betsjutling fan kapillelseal. 14 Hjir kin 
bygelyks IOcht wurde oan de Batavia sacra of kerkelyke historie en oudheden (3 dIn.; Leien 
1715-1716) en oare, dêrut fuortkommen publikaasjes fan it duo H.F. van Heussen en H. van 

Rijn. 15 Rijksarchief Groningen, Archief Historisch Genootschap, inv.nr.l.l., p. 173. 16Reitsma, 

Register. 17 Miltenburg, Naar de gesteldheid, 167. 18 ToUebeek, 'De tien jaren', 65 e.f. 19 Dit 

docht bliken ut in fan Van Leeuwen en Otlema ûndertekene 'Adres aan de Staten van Fries

land' oer it behäld fan de Frjentsjerter Akademybiblioteek, VFG 21 (1848/49) 28-291; de 

'voortreffelijke Monumenta van Pertz' wurdt neamd op 290. Mei tank oan Goffe Jensma. 

20 De needsaak ta utjefte fan de Latynske tekst is oars wol neamd yn: Muller, Lijst, 57; en by: 

POtlhast, Bibliotheca 11 , 903 . 
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