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Summary 

The Frisian historiographer Suffridus Petrus (1527-1597) had the intention to write 60 
books about the history of the Frisians; only two books were published. My purpose is 
to reconstruct Suffridus' historical paradigm. He regarded the Frisians and parti-
cularly the Frisian nobility as descendants of the mythical hem Friso and of Sem, son 
ofNoah. In his conception the history of the Frisians and their liberty was apart of the 
general history of salvation. This ethnical myth, wich had great influence to the present 
day, was not a creation of Suffridus Petrus, but was mainly based on a compilation and 
harmonization ofmany distinct older medieval fictions and traditions. 

1. Inleiding1 

Als we de Encyclopedie van Friesland opslaan op het artikel over de Friese historicus 
Suffridus Petrus (1527-1597) lezen wij onder andere dat hij trachtte "de kroniek van 
Ocko Scharlensis wetenschappelijk te funderen; mede hierdoor" zou "de zogenaamde 
apocriefe geschiedschrijving meer aanhang dan goed is voor de juiste interpretatie van 
het Friese verleden" hebben gekregen.2 En met de merkwaardige uitdrukking "apo
criefe geschiedschrijving" worden dan fabelkronieken bedoeld, die bij gebrek aan oude 
stof bij elkaar zijn gefantaseerd en zo quasi-oude tradities presenteren.3 

Dit citaat verwoordt de heersende mening over Suffridus Petrus' historische werk. 
Opvallend is de veroordelende toon. "Apocrief" suggereert het bestaan van een "cano
nieke" historiografie, die de waarheid over het verleden zou leren; de apocriefe ge
schiedschrijving zou die dan verduisteren. Zestig jaar geleden kritiseerde Jan Romein 
een dergelijke benadering als volgt: "Er bestaat echter nog een andere wijze om ge
schiedschrijvers te lezen dan alleen op zoek naar fouten en niet-fouten in hun feitelijke 
mededelingen. Men kan hen nemen zoals ze zijn, en vragen: ... Wat dreef u er toe, die 
voorstelling op te tekenen en waarom was die voorstelling, en moest zij zijn, zoals zij 
was en niet anders? Zeker, op de vraag naar het feitelijk gebeurde zullen zij vaak geen 
of misschien een onjuist antwoord geven, maar op die naar hun culturele inhoud kun
nen zij het antwoord niet schuldig blijven, want bij deze vraagstelling zijn zij niet lan
ger subject, maar object van onderzoek en geven niet zij, maar wij het antwoord".4 

Tegen de achtergrond van deze opvatting, dat een geschiedschrijver van belang is om
dat hij er is en niet om wat hij aan feiten mede te delen heeft,5 probeer ik in dit opstel 
te achterhalen wat Suffridus Petrus wilde vertellen. 

Het bleek vruchtbaar daarbij Suffridus' werk niet geïsoleerd te behandelen, maar 
ook aan zijn bronnen aandacht te besteden. Het is immers voor de beoordeling van de 
bedoelingen van een auteur niet zonder belang of hij zelf nieuwe gegevens aandraagt 
en nieuwe ficties creëert, of dat hij materiaal verwerkt dat al voorhanden is. Ik zal bij 
mijn verkenning bovendien niet binnen het historiografische genre blijven, maar passa
ges uit Suffridus' werk en uit de daaraan ten grondslag liggende verhalende bronnen 
ook confronteren met niet-verhalende bronnen, zoals oorkonden, registers en heraldi
sche, archeologische en bodemkundige gegevens. Kroniekberichten van politieke, eve-
nementiële aard vallen zo uiteraard niet te verifiëren op hun feitelijke juistheid; dat is 
mijn doelstelling ook niet. Voor mededelingen van institutionele en geografische aard 
ligt dat anders: van wat gezegd wordt over instellingen zoals kerken en kloosters, over 
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hun bezittingen, patrocinia en patronaatsrechten, over de machtspositie van adellijke 
families en over de ontwikkeling van het landschap kan men trachten de intentie op te 
sporen door een vergelijking met juridische en geografische data. Verrassenderwijze 
levert een dergelijke benadering niet alleen gegevens op, die bruikbaar zijn voor een 
beter begrip van de historiografie als culturele uitingsvorm. Nadat immers vastgesteld 
is wat de bedoeling en de ideologische lading van een tekst is, is het tevens mogelijk te 
onderzoeken of fictieve passages toch niet een kern van feitelijke waarheid bevatten, 
die waardevol is voor de institutionele en nederzettingsgeschiedenis.6Een confrontatie 
van verhalende en niet-verhalende bronnen kan zo voor zeer uiteenliggende disciplines 
resultaten opleveren. 

Suffridus Petrus is dikwijls bekritiseerd om de keuze van zijn bronnen. In de vol
gende paragrafen ga ik daarom eerst in op enkele aspecten van die bronnen. Daarna 
wordt getracht te reconstrueren wat de strekking geweest zou zijn van het omvangrijke, 
uit 60 boeken bestaande werk7 dat Suffridus van plan was te schrijven, maar waarvan 
slechts twee delen8 verschenen zijn. Vervolgens wordt Suffridus' geschiedbeeld ge
plaatst tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de traditionele Friese mythe. Ten
slotte komen enkele aspecten van de receptie van Suffridus' werk aan de orde. 

2. Waardering van Suffridus' bronnen: Alvinus en de Gesta Frisiorum 

Suffridus werd door zijn opponent Emmius beschuldigd van onkritisch 
bronnengebruik.9 Met name zijn geloof aan oude Friese kronieken en aan de oude tra
dities, die daarin - naar hij meende - waren opgetekend, werd gelaakt. Suffridus verza
melde en gebruikte talrijke bronnen. De hoofdbronnen voor de doorlopende lijn van 
zijn geschiedverhaal waren de Tractatus Alvini en de Gesta Frisiorum, beide daterend 
uit de 15e eeuw en de kroniek van Andreas Cornelius uit zijn eigen tijd. De Tractatus en 
de Gesta geven verhalen over de oorsprong van het Friese volk en zijn vrijheid. Beide 
zijn religieus getint: centraal staat Gods plan met de Friezen. Ze schilderen de Friezen 
als een uitverkoren volk, dat lang geleden met schepen uit Azië kwam; in de Tractatus 
stammen de Friezen van Noachs zoon Sem af,10 in de Gesta van een held Friso.11 Te
gen de kritiek van Emmius verweerde hij zich door er op te wijzen dat de Tractatus 
wordt gepresenteerd als "dat Vrieske riim in Dutsche ommegheset"; inderdaad is de 
Tractatus een bewerking van het eveneens bewaarde Freske Riim.12 Het ging - zo con
cludeerde hij - dus terug op "rythmispatriis antiquis", oeroude mondeling overgedra
gen heldendichten.13 Dat zo'n orale traditie inderdaad had bestaan, illustreerde hij aan 
de hand van de Vita van St. Liudger, waarin de blinde zanger Bernlef figureert, die zong 
over de heldendaden van voorouders en oude koningen.14. Onderzoek wees inmiddels 
uit dat noch bij de Tractatus, noch bij de Gesta sprake is van op schrift gestelde oeroude 
orale tradities: in beide gevallen gaat het om ideologisch gekleurde samenvoegingen 
van thema's uit verschillende (schriftelijke) literaire tradities over de geschiedenis van 
de Friese vrijheid.13 

Toch is het wel te begrijpen dat Suffridus de oude Friese kronieken met orale tradi
ties in verbinding bracht. Op verschillende manieren bestaat er namelijk, hoewel an
ders dan hij meende, verband tussen de door de Tractatus en de Gesta behandelde stof 
en de mondelinge cultuuroverdracht. Zo staat vast dat de feitelijke inhoud en de ideolo
gische strekking van beide kronieken in de volksmond druk besproken werden;16 geen 
schriftelijke codificatie van mondelinge, maar juist orale receptie van geschreven stof 
dus. Daarnaast bevatten deze teksten behalve de thematiek die aan oudere historiogra
fie is ontleend, verschillende passages die in andere verhalende bronnen niet voorko-
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men, maar die - zonder op oude orale tradities terug te gaan - toch ontleend moeten zijn 
aan mondelinge communicatie en informatie17 of aan bekendheid met plaatselijke si
tuaties. Ik geef enkele voorbeelden. 

Volgens de Gesta was Lambert Ludinga van Katryp een dapper ridder en een heilig 
man. Hij trad in in de Duitse Orde en verrichtte in Lijfland en Pruisen allerlei wonder
lijke heldendaden in de strijd tegen de heidenen.18 Door de prekadastrale eigendoms
reconstructie van de omgeving van Katryp wordt de 'feitelijke' achtergrond van deze 
traditie tastbaar.19 De dorpen Katryp en Luinjeberd - dat is "dorp van de Ludinga's" -
liggen naast elkaar in een streek die vanuit de Boorne bij Oldeboorn is ontgonnen. Het 
kerkegoed van Luinjeberd, van de kerk van de Ludinga's dus, ligt precies in de opstrek 
van dat van Oldeboorn. De kerk van Luinjeberd blijkt zo een dochter te zijn van die van 
Oldeboorn. In de 12e of vroege 13e eeuw moeten de Ludinga's de feitelijke patronaats-
rechten van hun kerk hebben weten te verwerven, want in 1281 schonken ze blijkens 
een bewaarde oorkonde deze aan de commanderij van de Duitse Orde in Nes, die 40 
jaar eerder ook de moederkerk Oldeboorn al had weten te verwerven. Of de heldenda
den van Lambert Ludinga van Katryp een feitelijke achtergrond hebben, onttrekt zich 
uiteraard aan onze waarneming; de reconstructie van het geestelijke grondbezit geeft in 
combinatie met diplomatische bronnen een feitelijke basis aan zijn door de Gesta be
schreven plaats van herkomst en zijn intrede in en de daarmee gepaard gaande begun
stiging van de Duitse Orde.20 Omgekeerd levert het Gesta-verhaal een fraai getuigenis 
dat men in het laatmiddeleeuwse Friesland de geestelijke ridderorden, althans symbo
lisch, nog met ridderlijke idealen in verband bracht.21 

In een variante tekst uit de Gesta-groep22 komt een vergelijkbaar thema voor, dat als 
het ware een historiografische sleutel is naar een achterliggende 'feitelijke' geogra-
fisch-institutionele realiteit. Over de heilige Willibrord wordt verteld: "tho Holwyrde 
quam hi eersten an, daer hi manich wyf ende man in den ghelove hevet gheleert, ende 
synt to Ghode ghekeert. Voert alomme langhes here bouwede hi in Godes ere Godes-
huse ende manigen kerken". Deze tekst, die nergens anders in de historiografie voor
komt, verraadt, evenals het verhaal over Luinjeberd, bekendheid met de plaatselijke 
situatie. Uit - pas in onze eeuw gepubliceerde - institutionele gegevens over Holwerd 
blijkt dat de kerk daar gewijd was aan St. Willibrord23 en dat dit patrocinium zijn oor
sprong vindt in het patronaatsrecht dat de door Willibrord gestichte abdij Echternach 
over deze kerk bezat.24 Willibrords persoonlijke missiearbeid in Holwerd in de kro
niek blijkt zo een uitvergroting te zijn van een oud patrocinium. De gedachte dat Willi
brord daar voor het eerst aan land is gegaan, zal extra gestimuleerd zijn door de 
landschappelijke situatie: de kerk van Holwerd ligt evenals het omringende pastorie
goed op een aparte terp buiten de oude dijk.25 In de late middeleeuwen moet zo'n 
kerkterp in de kwelders tot de verbeelding hebben gesproken. 

Zelfs de sterk mythisch getinte en daardoor verder van de feitelijke werkelijkheid af
staande teksten van de Tractatus Alvini en het Freske Riim bevatten bij nader onder
zoek enkele motieven, die mogelijk niet op oudere geschriften, maar op mondelinge 
mededelingen, bekendheid ter plekke of eigen aanschouwing terug gaan: de verwoes
ting van Gronenborg26 bij Groningen,27 vanwaaruit een heidense koning de Friezen 
onderdrukte, lijkt een voorafspiegeling te zijn van de ruïneuze staat, waarin deze voor
malige borg van de Groninger burggraven in de 15e eeuw verkeerde;28 het feit dat het 
vaandel dat duizenden jaren het symbool van de Friese vrijheid zou zijn een leeuw 
"sonder band" vertoonde,29 lijkt een understatement gericht tegen de familie Ukena, 
die in de 15e eeuw de vrijheid van de Friese landen bedreigde30 en die een leeuw in 
haar wapen voerde, gehalsband met een omgekeerde gouden kroon.31 
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Romein typeerde de Tractatus en de teksten van de Gesta-groep als verhalen, die er op 
uit zijn te bewijzen, dat de Friezen het uitverkoren volk Gods zijn.32 Ondanks zijn 
grootmoedige inleiding33 waardeert hij ze zeer negatief: als "al deze onzin" en "razer
nij". Latere onderzoekers waren positiever omdat ze, conform Romeins inleiding, aan 
de teksten geen (feitelijke) "historische waarheid" wilden ontfutselen: Campbell prees 
de Tractatus als "a very able attempt to join into a consistent whole the three stories of 
the reception of the Frisians into the Western Empire34 ... and to link to that whole a 
poetical treatment of the familiär theory of imperial continuity"; Hoekstra waardeerde 
de Gesta als verhaal, waaruit we lezen, "hoe de Friezen steeds van vrijheid bleven dro
men, ook toen ... er van vrijheid bitter weinig sprake meer was".35 

Hierboven liet ik zien hoe beide teksten ondanks hun ideologische en soms mythi
sche lading nu en dan toch verwijzen naar heel concrete institutionele en landschappe
lijke realiteiten. Behalve testimonia voor het Friese vrijheids verlangen in de 15e eeuw, 
geven ze daarmee tevens waardevolle informatie over de beleving van en herinnering 
aan dergelijke meer tastbare zaken. Dat zulke noties ondertussen de vorm van fabels 
hadden aangenomen verduidelijkt fraai hoe constitutieve factoren als ontginningsge
schiedenis en kerkstichtingen voor de middeleeuwer belangrijke mentaliteitsdimensies 
konden hebben. 

3. Waardering van Suffridus' bronnen: de kroniek van Andreas Cornelius 

Een andere hoofdbron van Suffridus Petrus was de kroniek van Andreas Cornelius. 
Deze kroniek, waarvan de oudste handschriften uit 1578 dateren36 en die in 1597 voor 
het eerst in druk werd uitgegeven, wordt gepresenteerd als een bewerking en voortzet
ting van oude kronieken van Solco Forteman (ca. 760), Ocko Scharlensis (ca. 970) en 
Johannes Vlytarp (ca. 1370). Zij geeft een doorlopende geschiedenis vanaf Friso's 
komst uit Azië; er is sprake van vele, uit verschillende bronnen (met name de Divisie
kroniek) bijeengeraapte fictieve heidense Friese koningen; tijdens de middeleeuwen 
zijn er draken boven het Rode Klif, verzonken steden en vele helden en geleerden, die 
sinds Karel de Grote's tijd al op pelgrimage en kruistocht gingen, koningen dienden en 
in het buitenland studeerden. Deze personen dragen meestal namen van adellijke fami
lies, die in de 16e eeuw in Friesland op de voorgrond traden.37 

Het overwegende wetenschappelijke oordeel over Andreas Cornelius' kroniek is dat 
"alle gebeurtenissen voor 1350, alleen door Andreas Cornelius vermeld, fabels zijn en 
niets dan fabels".38 Hoewel Andreas Cornelius' kroniek in de volkstaal is geschreven 
en hier en daar een wat boerse indruk maakt, stelde men terecht vast dat er wat stijl be
treft vele humanistische elementen in zijn aan te wijzen.39 Ook over de aard van zijn 
fabels deed men een uitspraak: het zou gaan om humanistische fictie. Men onder
scheidde die van middeleeuwse fictie, die praktische doeleinden had en die diende om 
concrete rechten en claims van adellijke families en kloosters een historisch fundament 
te verschaffen. Humanistische fictie zou daarentegen veel meer het resultaat zijn ge
weest van de rethorica van individuele schrijvers, die in globale termen de roem en de 
oudheid van hun stad of vaderland bezongen.40 Bij Andreas Cornelius zou het gaan 
om pure fictie, niet - zoals de middeleeuwse - gericht op de legitimatie van rechten en 
pretenties, maar op de roem en ouderdom van het Friese volk en op de verheerlijking 
van de voorouders van de Friese adel van de 16e eeuw, door middel van verdichtingen 
zonder enige feitelijke grond of kern. 

Dit rigoureuze oordeel is naar mijn mening het gevolg van het feit dat de onderzoekers 
zich voornamelijk beperkten tot een vergelijking van Andreas Cornelius' mededelingen 
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met die van andere historiografische werken. Een vergelijking met niet-verhalende 
bronnen, zoals oorkonden, registers en geografische gegevens leidt tot een geheel ander 
resultaat: voor veel van Andreas Cornelius' ficties blijken tastbare historische kristallisa
tiepunten aan te wijzen in de vorm van claims, rechten en feitelijke situaties, waarvoor de 
kroniek een verklaring of legitimatie wil geven. Als men al de tegenstelling tussen mid
deleeuwse fictie en humanistische fictie wil gebruiken - en daarbij zijn wel wat kantteke
ningen te maken41 -, dan moet de inhoud van Andreas Cornelius' fictie, of tenminste 
vele elementen daaruit, worden getypeerd als staande in de middeleeuwse traditie. Ik 
geef enkele voorbeelden, waarbij ik me uiteraard beperk tot episoden die uitsluitend in 
deze kroniek voorkomen en die waarschijnlijk dus aan de fantasie van Andreas Cornelius 
- of wie ook maar de auteur van deze kroniek was - ontsproten zijn. 

In de kroniek neemt het eiland Ameland een belangrijke plaats in. Er zou een afgods
tempel zijn geweest,42 die door de heren van Ameland later in een klooster zou zijn 
veranderd.43 Dit klooster, Foswerd geheten, zou daarna in 1109 naar het vasteland zijn 
verplaatst.44 Pas recent is duidelijk geworden wat de achterliggende bedoeling van dit 
verhaal is.45 Ten tijde van het ontstaan van Andreas Cornelius' kroniek, rond 1580, 
speelde het probleem aan welke overheid het beheer over de goederen van de opgehe
ven kloosters zou komen. Besloten werd dat bepalend was onder welke landsheer het 
betreffende klooster viel; niet waar de goederen lagen. Het klooster Foswerd bij Fer-
werd op het vasteland had goederen op Ameland, onder andere het Munnekehuis bij 
Ballum.46Zij zouden normaliter dus aan de Staten van Friesland moeten komen. Door 
het nu zo voor te stellen dat Foswerd eigenlijk - want oorspronkelijk - een Amelands 
klooster was, trachtte Taco van Cammingha, de heer van de onafhankelijke heerlijkheid 
Ameland, rond 1580 deze goederen in zijn bezit te krijgen.47 Andreas Cornelius' ver
halen over de afgodstempel dienden hoogstwaarschijnlijk vooral om de pretentie van 
de familie Cammingha dat Foswerd oorspronkelijk op Ameland lag, vlees en kleur te 
geven. In dit geval zijn het dus geen eeuwenoude situaties, zoals de herinnering aan 
oude patrocinia, waarop de fictie ons een blik gunt, maar de legitimatie van contempo
raine aanspraken. 

Wel op veel oudere toestanden doelt een andere fabel. In 1315 was er hongersnood in 
Friesland. Een weduwe in Sexbierum die vroeger rijk en eigenerfd was geweest, maar 
nu door de partijtwisten verarmd, verhongerde met haar kinderen in haar huis. Ze wilde 
niet om brood vragen: daarvoor was ze te trots. De edelen van Sexbierum, de 
Liauckema's, Adelen's en Eelsma's schrokken hiervan zo, dat ze voortaan elke week de 
mensen waar ze armoede vermoedden opzochten; en iedere arme huiszittende die hon
ger leed hielpen ze. Natuurlijk werden ze door de hemel beloond, want toen kort daarna 
de pest uitbrak stierf er bij Liauckema en Adelen niemand, aldus Andreas Cornelius.48 

Waarom dit verhaal? De reconstructie van eigendommen en renten in het dorp Sexbie
rum in de 16e eeuw levert de verklaring. Het blijkt dat er hier een groot armenfonds be
stond, dat in totaal 52 goudgulden per jaar opbracht:49 dat is de opbrengst van een 
royale boerderij. Uit de kartografische reconstructie50 van het grondbezit in Sexbierum 
blijkt dat dit armenfonds in 1511 en 1546 geen eigen grond bezat; de 52 goudgulden 
bestonden volledig uit eeuwige renten uit drie adellijke goederen, waarvan twee -
Liauckema en Adelen - ook in het verhaal over de arme weduwe worden genoemd. Het 
verhaal heeft duidelijk de bedoeling de in vergelijking met andere dorpen uitzonder
lijke situatie te verklaren, dat de armenzorg in Sexbierum uitsluitend draaide op forse 
renten uit de adellijke goederen in het dorp. Het ontstaan van deze situatie kan met be
hulp van een reeks testamenten van 1479 tot 156651 deels op de voet gevolgd worden; 
er zijn sterke aanwijzingen dat al in de 14e eeuw door herhaaldelijke schenkingen de 
locale adel de eerste aanzetten heeft gegeven tot het ontstaan van dit fonds. 
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Van geheel andere aard is Andreas Cornelius' mededeling over Grouw: "De landen 
te Grouw en daar ontrent waren ter dezer tyd (1230) meest zaadland, want vermits de 
goede waterlossinge die ze hadden scheen het goed en hoog land te wezen, waarom 
ook vyf of zes smids te Grouw woonden, die haar deze tyd nauwlyks met ploegen en 
yzerwerk te maken konden geryven ofte bezorgen".52 Met dit op het eerste gezicht 
misschien fantastische verhaal worden geen 16e-eeuwse situaties verklaard of claims 
gelegitimeerd, maar wordt de herinnering aan de ontginningsgeschiedenis van het lage 
midden verwoord. Archeologisch, bodemkundig en geografisch onderzoek wees de 
laatste decennia uit, dat het maaiveld in veenstreken in de middeleeuwen aanzienlijk 
hoger lag, waardoor bij goede ontwatering inderdaad nog akkerbouw mogelijk was.53 

Het confronteren van de kroniekberichten met gegevens van niet-verhalende aard 
vraagt de nodige voorzichtigheid. Niet achter ieder afzonderlijk kroniekbericht gaat 
een 'feitelijke' historische situatie schuil.54 De kroniek van Andreas Cornelius laat 
zich voorzover het oorspronkelijk, niet aan anderen ontleend materiaal bevat, ontleden 
in een beperkt aantal dossiers over kloosters, bepaalde adellijke families, streken, ste
den en dorpen.55 Ik noemde het voorbeeld van Ameland: het materiaal daarover is 
door het hele boek verspreid. Als alle berichten over één onderwerp worden verzameld, 
blijkt ieder afzonderlijk dossier als het ware een minikroniekje te zijn.56Bij het zoeken 
naar een "feitelijke" achtergrond moet van deze dossiers als geheel worden uitgegaan. 
In ieder dossier zijn veel feiten waarschijnlijk geheel fictief en dienen slechts als vulsel 
ten dienste van de continuïteit; binnen elk dossier zijn echter meestal ook één of meer 
passages aan te wijzen die met zekerheid of waarschijnlijkheid doelen op reëel be
staande institutionele of landschappelijke situaties, rechten en pretenties. Als laatste 
voorbeeld moge het dossier Weidum dienen. 

In het dorp Weidum zou de abt van het klooster Ludingakerk een uithof, een "Mon-
nikhuis" hebben gehad. Samen met de plaatselijke hoofdeling Hania zou hij in 1199 de 
kerk hebben gesticht en met grond gedoteerd. Later zouden de machtsposities van het 
klooster en van de Hania's door de Dekema's, die zich meer deden gelden, zijn 
overgenomen.57 In dit geval moet Andreas Cornelius informatie hebben gekregen van 
iemand die ter plaatse zeer goed thuis was. De eigendomsreconstructie van het 15e-l 6e 

Het Monnikhuis en het land van de Hania's en Dekema's vormde in Weidum één geheel met het 
pastorieland (bron: PKAF IV). 
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eeuwse grondbezit toont namelijk dat het pastoriegoed van Weidum naadloos grenst 
aan dat van de Hania's en Dekema's.58Een deel van het Dekemabezit, grenzend aan de 
pastorie, draagt bovendien - zeer opmerkelijk voor een goed in lekenhand - de naam 
"Monnikhuis".59 Essentiële elementen uit Andreas Cornelius' verhaal (de participatie 
van een abt en een hoofdeling aan de kerkstichting; de hegemonie van de Dekema's) 
worden dus door de bezitsreconstructie ondersteund. Het bericht over de kerkstichting 
te Weidum verraadt zo gedetailleerde kennis van de plaatselijke situatie. Omgekeerd 
levert het een waardevol en bruikbaar stukje voor de puzzel van de middeleeuwse 
machtsverhoudingen in Weidum.60 

Het Weidumdossier van Andreas Cornelius bevat nog meer. Zo zouden rond 1400 
een Hania en een Dekema ais boezemvrienden naar het buitenland getrokken zijn; een
maal weer thuis raakten zij met de vetkoperse hoofdeling Odo Botnia uit Marrum 
slaags. Na de veldslag vatten ze echter een blijvende vriendschap met hun tegenstander 
Botnia op. Als er voortaan oorlog was ontzagen ze eikaars stinzen. Toen de Friezen een 
potestaat wilden kiezen, weigerden Hania, Dekema en Botnia alledrie, omdat ieder de 
beide anderen geschikter achtte dan zichzelf.61 Recent is honend vastgesteld dat deze 
episode niet past in hetgeen uit betrouwbaarder diplomatische en verhalende bronnen 
bekend is over de politieke geschiede nis van dat moment.62 De latere familiegeschie
denis van de Dekema's toont, dat Andreas Cornelius' bedoeling met dit verhaal echter 
een heel andere was: bijna een eeuw later, in 1494, kozen geestelijken en heerschappen 
Juw Dekema als potestaat - de enige niet-fictieve die Friesland ooit gekend heeft;63 in 
1540 huwde zijn kleindochter Mary met Juw van Botnia, waardoor Dekemastate in 
Weidum in handen van de Botnia's kwam. Nog een eeuw lang noemden latere eige
naars zich Botnia van Dekema. De vriendschap die Andreas Cornelius rond 1400 be
schreef is duidelijk bedoeld als een voorafspiegeling van het potestaatschap van Juw en 
van de vriendschap tussen de Oostergoër Botnia's en de Westergoër Dekema's ten tijde 
van het ontstaan van de kroniek. Het Weidumdossier levert ons - naast veel fictie, die ik 
hier terzijde liet - dus enerzijds in de vorm van een fabel uit 1400 aardige mentaliteits-
gegevens voor de eigentijdse 16e-eeuwse omstandigheden, anderzijds in het verhaal 
over het Monnikhuis waardevolle retrospectief te gebruiken gegevens voor eeuwen 
eerder. 

Met betrekking tot Andreas Cornelius' kroniek concludeer ik dat zij allereerst interes
sant is vanwege de aristocratische mentaliteit van de late 16e eeuw, die eruit spreekt. 
Waterbolk heeft dit uitgebreid beschreven. Ik wil daaraan toevoegen dat de fictie in de 
kroniek geen loze, humanistische fantasterij is, maar in de vorm van fabels talrijke 
sleutelverhalen geeft, die bij nader onderzoek zowel voor de 16e eeuw, als voor veel 
eerdere tijd waardevolle elementen blijken te bevatten. Voor de politieke, evenemen-
tiële geschiedenis van de middeleeuwen zijn Suffridus' hoofdbronnen, de genoemde 
middeleeuwse kronieken en die van Andreas Cornelius, waardeloos. Daarin val ik Bol
huis en Waterbolk bij. Voor de institutionele en nederzettingsgeschiedenis zijn ze ech
ter, mits kundig en kritisch gebruikt, een geheel eigensoortige bron die kan worden 
geconfronteerd met oorkonden, registers, de bodemkaart, de middeleeuwse archeolo
gie en de retrospectieve eigendomsreconstructie van kerke-, klooster- en adellijk goed. 

De waarde is des te groter omdat het middeleeuwse Friesland een schaarsheid aan 
bronnen kent, die te vergelijken is met die van het prekoloniale Afrika. De karige gege
vens die er zijn moeten worden uitgebeend. In Afrika heeft men recent door voorzich
tige weging van gegevens uit Arabische kronieken, van historische sprookjes uit de 
orale traditie, en door combinatie en confrontatie van zulke gegevens met archeologie 
en bodemkunde, alsnog voor sommige streken een institutionele en geografische ge-
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schiedenis van de middeleeuwen kunnen reconstrueren.64 Veel door de mythische ge
schiedschrijving gebrachte fabels over Friesland verdienen naar mijn mening een 
vergelijkbare multidisciplinaire benadering. De door de Fryske Akademy uitgegeven 
Prekadastrale Atlas, waarop de geciteerde eigendomsreconstructies gebaseerd zijn, 
dient mede om een structurele ondergrond te scheppen waarmee zowel archeologische, 
diplomatische en andere archivalische gegevens als de sleutelsprookjes uit de historio
grafie kunnen worden geconfronteerd. 

4. Suffridus' plan: een ononderbroken geschiedenis van het Friese volk 

Op welke wijze dacht Suffridus Petrus van zijn bronnen gebruik te maken? Van de zes
tig boeken die hij had willen schrijven, schreef hij, zoals gezegd, er slechts twee: De 
origine en De scriptoribus. Het eerste is bedoeld om de afstamming van Friezen en 
Saksen van de broers Friso en Saxo te verdedigen tegen auteurs die de traditionele 
Friese en Saksische geschiedschrijving op dit punt aanvochten; het tweede als een be
redeneerde bronnenlijst. Het is dan ook niet zonder meer duidelijk wat de teneur van de 
overige 58 boeken geweest zou zijn en hoe hij daarin zijn bronnen zou hebben gebruikt. 

Om enig zicht daarop te krijgen staan ons verschillende hulpmiddelen ter beschik
king. Allereerst geeft Suffridus in de proloog van De origine zelf een inhoudsopgave. 
Het werk zou meer zijn dan een historisch verhaal; bijna de helft zou geografisch, an
tropologisch en institutioneel gericht zijn. In vier zelfstandige reeksen zouden achter
eenvolgens de algemene beschrijving van land en volk,65 de wereldlijke en kerkelijke 
instellingen,66 de algemene geschiedenis van het volk67 en "varia"68 aan de orde ko
men. Hoe dit grote raamwerk had moeten worden ingevuld kan globaal worden gere
construeerd door de polemieken, die hij in zijn verschenen werk voerde. Daaruit blijkt 
namelijk wat voor hem belangrijk was en waarover hij zich opwond. Uit zijn 
manuscripten69 valt gedetailleerd af te leiden welke zaken hem het meest boeiden: zo 
zijn er enkele stambomen van Friese koningen in klad bewaard, met talrijke doorhalin
gen en met steeds variërende annotatie. Als voorbereiding op de eerste reeks is er een 
verzameling uittreksels,70 van de derde reeks zijn enkele hoofdstukken uitgeschre
ven.71 Tenslotte zijn er in Suffridus' werk talrijke verwijzingen naar de boeken, die 
nog moesten verschijnen; ook zijn vrienden Martinus Hamconius en Upcke van Bur-
mania maakten respectievelijk in hun Frisia12 en Frisicae nobilitatis genealogia zulke 
verwijzingen. Met behulp van deze verspreide aanwijzingen wil ik nagaan wat de te
neur van zijn werk geweest zou zijn. 

4.1. Harmonisatie van de oorsprongsverhalen van de Gesta, 
Alvinus en Andreas Cornelius 

Niet alleen wat betreft de breedte van onderwerpen, ook diachroon had Suffridus 
grootse plannen. De uiteenzettingen en polemieken in De origine en De scriptoribus il
lustreren dat fraai: alle zijn ze erop gericht materiaal voor een ononderbroken geschie
denis van het Friese volk vanaf de "origo gentis " tot aan de eigen tijd bijeen te brengen. 
Daar waar de beschikbare middeleeuwse kronieken met elkaar strijdig waren, trachtte 
hij ze te verzoenen. Wetenschappelijke kritiek, die het doorlopende verhaal, zoals dat 
met enige moeite uit de middeleeuwse geschiedschrijving kon worden afgeleid, in ge
vaar bracht, bestreed hij fel. Suffridus' verhaal zou zonder enige twijfel bij Adam73 of 
Noach zijn begonnen: alle volken kunnen hun oorsprong immers terugvoeren op de ge-
slachtsreeksen van Mozes en zijn zo broeders, voortgekomen uit één vader en hebben 
deel aan de ene heilsgeschiedenis.74 Na de vervloeking van Cham werd Sem door 

153 

wumkes.nl



P.N. Noomen 

Noach gezegend en van Sems nakomeling Reu stammen de vrije Friezen af;75 dit over
eenkomstig een middeleeuwse traditie76 dat de vrijen kinderen van Sem zijn. Sem 
kreeg van Noach een kroon en een prachtig vaandel.77 Met succes wisten de Friezen, 
die in Azië woonden, hun vrijheid honderden jaren lang te verdedigen. Onder leiding 

«K» F R l S O, Conditor^ Frifiæ^ 
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ARCHEGVS ET PRINCEPS 
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Friso met het vaandel van Sem en het oude Friese wapen, zoals afgebeeld bij Martinus Hamco-
nius, Fris ia (1609) f. 6v. 
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van Friso gingen ze, samen met diens broers Saxo en Bruno, vanuit Indië scheep naar 
de landen aan de Noordzee. Saxo en Bruno werden de stamvaders van de Saksen,78 de 
zeven zonen van Friso kregen elk een der Zeven Friese Zeelanden, de zonen van Friso's 
dochter landen aan de Elbe.79 Deze overtocht was het gevolg van het uiteenvallen van 
het rijk van Alexander de Grote, van wie de drie broers in Indië legeraanvoerders ge
weest waren.80 Suffridus dateert de aankomst op 313 voor Chr.81 Tot zover het oor-
sprongsverhaal van Suffridus, zoals dat te construeren is uit verspreide opmerkingen in 
De origine en De scriptoribus. 

Suffridus ontleende dit alles voornamelijk aan de Gesta en aan de Tractatus Alvini. 
Omdat deze onderling nogal variëren, moest daarbij nog wel de nodige harmonisatie 
worden aangebracht. Zo ontbreekt in de Gesta de afstamming van Sem, maar is er al
leen in het algemeen sprake van een parallellie tussen de geschiedenis van het volk Is
rael en de Friezen.82 Ook het vaandel van Sem, dat in het verdere verhaal nog een 
belangrijke plaats heeft, ontbreekt daar. Omgekeerd ontbreekt in de Tractatus Alvini de 
vermelding van Friso, zijn broers en zijn zeven zonen; alleen terloops worden de Zeven 
Zeelanden genoemd. Suffridus schoof beide verhalen zo in elkaar, dat ze elkaar aanvul
den. Eén moeilijkheid moest daarvoor nog worden opgelost. Volgens de Gesta vond de 
aankomst in Friesland plaats na de bekering van Indië door St. Thomas en waren de 
Friezen dus christenen, volgens de Tractatus Alvini kwamen ze echter eerder en leef
den ze naar het Verbond met Noach. Omdat klassieke auteurs de Friezen al rond het be
gin van de jaartelling noemen, koos Suffridus voor de versie van de Tractatus Alvini. 
Paradoxaal genoeg gaf juist een thema uit de Gesta - de drie broers Saxo, Bruno en 
Friso - daarvoor indirect een goed argument. Al bij het ontstaan van de Saxo-traditie in 
de Saksische historiografie in de 10e eeuw werd de verdrijving van de Saksen uit Azië 
namelijk in verband gebracht met het uiteenvallen van het rijk van Alexander de Grote. 
Door op deze Saksische tradities terug te grijpen kon Suffridus tot zijn datering van 313 
voor Christus komen. Hij trad daarmee trouwens in het voetspoor van Worp van Tha-
bor, die ook de thema's uit de Saksische historiografie, de Gesta en de Tractatus Alvini 
met elkaar had verbonden.83 

Het belang dat Suffridus hechtte aan deze constructie waarin de afstamming van 
Noach met het verhaal over Friso werd verbonden, blijkt wel uit De origine. Het hele 
tweede deel daarvan is gewijd aan de bestrijding van Albert Krantz (1448-1517),84 die 
de afstamming van de Saksen van Saxo had aangevochten en daarmee ook de Friso-
mythe bedreigde; in het derde, laatste deel zet Suffridus het verhaal van de komst van 
Friso en Saxo nog eens kort uiteen. Heel De origine diende zo om wetenschappelijk de 
weg vrij te maken voor een geschiedenis van het oudste Friesland volgens het model 
dat de Tractatus Alvini en de Gesta daarvoor boden.85 Waarschijnlijk heeft de omstan
digheid dat Suffridus de beschikking had over een handschrift, waarin de Tractatus Al
vini en de Gesta Frisiorum samen voorkomen,86 hem gestimuleerd beide teksten 
ondanks hun verschillen als een geheel te zien. Opvallend is namelijk dat hij blijkens 
zijn bronverwijzingen soms ook de Gesta als werk van magister Alvinus, die rond 1400 
geleefd zou hebben, beschouwde.87 

Friso gaf zijn zonen de raad eendrachtig te blijven en zich niet onder een koning te 
plaatsen.88 Lange tijd wisten de Friezen - zo gaat Suffridus' verhaal daarna in het voet
spoor van de Tractatus Alvini verder - in hun nieuwe land nog hun vrijheid te bewaren. 
Sems vaandel, het teken van de vrijheid werd - en dit is een vinding van Suffridus - in 
de tempel "Tamfane" opgeborgen.89 Bij Tacitus komt deze tempel al voor90 en Suffri
dus etymologiseerde de naam als "ten Aide Fane". Op duivelse influistering stelden de 
Friezen - aldus Suffridus en Alvinus - zich uiteindelijk onder de heidense Deense ko
ning, hoewel ze tot dan toe de God van Noach en Sem hadden gediend. De Friezen wer-
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den daardoor onvrij. De koning kreeg de kroon van Sem, maar het vaandel wisten de 
Friezen te verbergen door het ergens te begraven. Na lange tijd van onvrijheid - zo gaat 
Alvinus en in zijn voetspoor Suffridus91 vervolgens verder - zond God St. Willibrord, 
die de Friezen bekeerde.92 Ze kwamen nu onder de Roomse keizer; de vrijheid werd 
daardoor hersteld. Door een visioen wist Willibrord waar het vaandel verborgen lag: 
het werd opgegraven en gaaf teruggevonden. Onder dat vaandel kwamen de Friezen, 
geleid door de held Magnus,93 de keizer in Rome militair te hulp. Als beloning daar
voor verkreeg Magnus van paus en keizer bevestiging van de rechten en vrijheden voor 
zijn volk.94 Tot zover - sterk ingekort - Suffridus' verhaal op basis van de Tractatus Al-
vini en de Gesta Frisiorum. 

De betrekkelijkheid van de etiketten 'middeleeuws' en 'humanistisch' wordt mooi 
door Suffridus' vondst "T'anfane fuit templum ad vetus vexillum" geïllustreerd. Uiter
aard is de aan Tacitus ontleende tempel als een humanistisch motief aan te merken. Hij 
gebruikte de tempel echter juist om zijn keuze voor de middeleeuwse traditie te beargu
menteren, die door middel van het symbool van het vaandel de oude vrijheid van de 
stamvaders Noach en Sem verbond met de nieuwe vrijheid van Willibrord en Magnus, 
honderden jaren later. Deze traditie, door de 'longue durée' die zij oproept bij uitstek 
geschikt als raamwerk voor een allesomvattende geschiedenis van het Friese volk, had 
ook wel enige ondersteuning nodig. Worp van Thabor had aan het begin van de 16e 
eeuw al zijn twijfels geuit over de eeuwenlange onvrijheid, gedurende welke het vaan
del zoek was: volgens hem zullen de Friezen in sommige tijden vrij, dan weer onder
worpen zijn geweest.93 Andreas Cornelius schrapte enkele decennia later het vaandel 
van Sem zelfs helemaal.96 Suffridus' gebruik van de tempel Tamfane is dus niet alleen 
vertoon van humanistische geleerdheid, maar dient ertoe de middeleeuwse traditie van 
het vaandel van Sem en Magnus, die door Worps twijfel en Andreas Cornelius' verwer
ping op de tocht stond, extra steun te geven.97 Zowel Suffridus' verdediging van de 
oude Saksische historiografie tegen de aanvallen van Krantz, als de fantasterij rond de 
tempel Tamfane had zo tot doel de weg vrij te maken voor de harmonisatie van de ver
halen van de Tractatus Alvini en de Gesta. Door die harmonisatie kwam een ononder
broken verhaal tot stand, waarin de algemene heilsgeschiedenis en de bijzondere 
geschiedenis van het Friese volk met elkaar werden verbonden en waarin allerlei an
dere thema's en fabels uit de Friese geschiedschrijving konden worden ingepast. 

Met uitzondering van de episoden die de Tractatus Alvini en de Gesta als invulling 
geven was het historische raamwerk over de oudste geschiedenis echter nog een weinig 
aangekleed geheel. De gaping tussen Sems nakomeling Reu98 en Friso gaf geen pro
bleem: dat was een acceptabel gat, dat door de oudheid van de tijd gerechtvaardigd 
werd.99 Maar hoe moesten de 1000 jaar van Friso tot koning Redbad worden opge
vuld? Op 8 april 1586 kreeg Suffridus de kroniek van Andreas Cornelius 
toegestuurd.100 Die leverde volop materiaal waarmee het geraamte verder kon worden 
aangekleed. Er werd een vrijwel ononderbroken reeks - tevens genealogie - van Friese 
prinsen, hertogen en koningen gepresenteerd. Sommigen komen bij Andreas Cornelius 
voor het eerst voor, anderen zijn via de Divisiekroniek uit oudere kronieken 
afkomstig.101 Dit boek stelde Suffridus, die zich tot doel had gesteld in aansluiting op 
de oudtestamentische geslachtsregisters de afstamming van de Friezen "continuata pa-
rentum acfiliorum successione"W2te beschrijven, in één klap in staat een doorlopende 
geschiedenis van de vroegste tijden tot aan koning Redbad te schrijven. Zozeer paste 
het boek in zijn doelstelling dat, als we uit Suffridus' eigen privéaantekening niet wis
ten dat hij het pas in 1586 onder ogen kreeg, de veronderstelling zich makkelijk zou 
kunnen opdringen dat de mysterieuze Andreas Cornelius Suffridus zelf is geweest.103 

Hoe dit ook zij, duidelijk is wel - en dat is belangrijker - dat Suffridus alsnog in hoge 
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mate medeplichtig is geraakt aan diens geschiedbeeld. Als geleerde verdedigde hij in 
het latijn de waarschijnlijkheid en geloofwaardigheid van het boek tegen de aanvallen 
van Ubbo Emmius en gaf het daarmee een wetenschappelijke legitimatie. Bovendien 
bouwde hij Andreas Cornelius' bouwwerk van fictie en traditie, daar waar het nog ga
ten vertoonde, verder uit, waarbij hij dezelfde mystificatiemethoden hanteerde. 

4.2. Suffridus' eigen fictie 

Suffridus' eigen fictie laat zien, welke onderwerpen hij nog miste in de bronnen die hij 
nu tot zijn beschikking had. Ook nadat hij de kroniek van Andreas Cornelius had ge
kregen bleef er in de "continuata successio" van de Friese vorsten nog een lacune. De 
Gesta hadden, aansluitend bij het veel oudere thema van de Zeven Zeelanden, Friso ze
ven zonen toegedacht. Hun namen kent echter ook Andreas Cornelius nog niet. Even
min kent deze de precieze genealogische relatie tussen Friso en de in 46 na Chr. 
gestorven prins Diocarus Segon, van wie alle latere Friese vorsten, Redbad incluis, af 
zouden stammen. Suffridus' meest ingrijpende eigen fictie was erop gericht dit gat te 
vullen.104 Friso's zeven zonen kregen elk een naam, een biografie en nakomelingen 
(waaronder prins Diocarus Segon).105 Sommige van die namen hebben duidelijk de 
bedoeling institutionele bijzonderheden van het middeleeuwse Friesland te verklaren 
en een oorsprong te geven. De Friese antroponymie maakte het Suffridus daarbij ge
makkelijk. Zij kent drie namen - in de 12e en 13e eeuw al geliefd bij de Friese adel106-
die zijn afgeleid van juridische ambtstitels: Aesge (asega), Keimpe (kampvechter) en 
Schelte (schout). Friso's zonen Schelto en Aesgo waren dan ook resp. "een richter van 
criminele saecken ende opsichter op gemene wegen" en "overste in politycque saecken, 
waervan hy oock wetten ghemaeckt heeft".107 Twee zoons hadden namen die hen pre
destineerden om de stamvaders te worden van middeleeuwse adellijke families: Hayo 
van de Cammingha's,108 Gailo waarschijnlijk van de Galama's;109 twee andere de 
stamvaders van Germaanse volkeren.110 Bij de laatste afstamming liet Suffridus zich 
hoogstwaarschijnlijk inspireren door oudere Friese tradities. Zo werden al in de mid
deleeuwen de Zwitsers als afstammelingen van de Friezen gezien111 en zo zouden ook 
de niet-Friese landjes Wigmodia, Hadeln, Kehdingen en Dithmarschen hun naam aan 
Friso's dochter Wigmoed en haar zonen te danken hebben.'12 Suffridus had zich voor
genomen over deze Friese koloniën een apart boek te schrijven.113 

Bijzondere aandacht vraagt Friso's oudste zoon. Hij kreeg van Suffridus een naam, 
die hem geschikt maakte als schakel tussen de oorsprongsgeschiedenis van het Friese 
volk en de familiegeschiedenis van de laatmiddeleeuwse Friese adel. De oudfriese 
rechtsbronnen hadden de Friese adel aangeduid met de term 'ethelingen'.114 Aanslui
tend bij een algemeen middeleeuws idee dat de adel afstamt van koningen,115 lag dus 
niets meer voor de hand dan een prins Adel op te voeren waarvan de Adelingi afstam
den: -'ingi' betekent immers afstammend van -? Deze Adel was niet enkel Friso's op
volger en stamvader van de Friese adel, hij stelde bovendien de in Friesland 
gebruikelijke gastmalen en drinkgelagen in.116 Suffridus' leerling Hamconius zou dit 
thema uitbouwen door ook het gebruik van de grote met zilver beslagen drinkhoorns, 
die bij dergelijke gelegenheden rondgingen en waarover eerdere auteurs al hadden ge
schreven, op prins Adel terug te voeren.117 Dat juist de stamvader van de adel deze ge
bruiken instelde, hoeft geen verbazing te wekken. Weliswaar vermeldt men vanouds de 
dorst van de Friezen,118 maar steeds is ook sprake van het sociale aspect van hun 
drinken:119 door wederzijdse gastvrijheid en door samen drinken werden oude institu
tionele, verwantschaps- en vriendschapsbanden herbevestigd en versterkt en nieuwe 
relaties gelegd.120 Kloosters, kerkvoogdijen, gilden en adellijke en rijke eigenerfde fa-
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Friese edelman met een grote, met zilver beslagen drinkhoorn, zoals afgebeeld bij Cornelius Kem-
pius, De origine Frisiae (1588). Prins Adel zou het gebruik hiervan hebben ingesteld. 

milies hadden daarom veelal een rijk versierde drinkhoorn, die als symbool diende van 
de aanzienlijke plaats van de eigenaar in de samenleving.121 In de vroege middeleeu
wen was dit gebruik in Europa algemeen geweest, in de 15e en 16e eeuw schijnt het 
zich vooral in perifere gebieden, zoals Ierland, Scandinavië en Friesland te hebben 
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gehandhaafd.122 Met betrekking tot deze drinkhoorns werd in testamenten van de 
Friese adel herhaaldelijk bepaald dat ze eeuwig op het stamgoed van de familie moeten 
blijven. De functie als statussymbool werd daarmee extra benadrukt.123 

Zoals Suffridus voor de door Friso's zonen gestichte Friese koloniën in het buiten
land bij oudere, middeleeuwse tradities kon aansluiten, zo was dat ook het geval met 
het genealogische verband dat hij legde tussen Friso en de oude Friese koningen en de 
van hen afstammende Friese adel. In het 15e-eeuwse Holland beroemden de heren van 
Egmond zich al op afstamming van Redbad in mannelijke, die van Brederode in vrou
welijke lijn.124 Ook de Friese familie Van Adelen van Sexbierum deed dat in de 15e 
eeuw al.125 In de kroniek van Andreas Cornelius werd een dergelijke afstamming in 
vrouwelijke lijn van Redbad ook aan de Cammingha's van Ameland en de Botnia's van 
Marrum126 toegeschreven. Suffridus breidde de "stirpis regiae nobilitas"ni nog verder 
uit: de Hermana's van Minnertsga zouden in vrouwelijke lijn eveneens van Redbad af
stammen; bovendien zouden de Cammingha's en Hermana's ook in mannelijke lijn nog 
eens nakomelingen van Friso zijn.128 Genealogisch verbonden met de tijd van de oude 
vrijheid onder Friso, zouden beide families ook een voortrekkersrol hebben gespeeld 
bij de vestiging van de nieuwe vrijheid door de kerstening; dit ondanks hun verwant
schap met de heidense koning Redbad. De Cammingha's zouden in 834 de eerste be
gunstigers van het jonge St. Bonifaciusklooster in Dokkum zijn geweest, in 842 
weldoeners van de St. Michaelskerk van Harlingen en in 866 stichters van een klooster 
op Ameland ter plekke van een voormalige heidense tempel.129 Ze waren bovendien 
verwant met Magnus - die van Andreas Cornelius de familienaam Forteman had gekre
gen - en lieten de door hem verworven privileges afschrijven. De Hermana's zouden al 
rond 750 van de heidense koning Redbad het recht verkregen hebben christen te 
zijn,130 zodat het geen verbazing wekt dat in 806 naast Hermanahuis in Minnertsga al 
een kerk stond.131 Redbads motief was daarbij, dat Verritus en Malorix - resp. een Her-
mana en een Cammingha volgens Suffridus - dit voorrecht van de toenmalige Friese 
vorst hadden gekregen, nadat zij zich tijdens hun door Tacitus beschreven gezantschap 
naar keizer Nero in Rome132 in het geheim hadden laten dopen. Zowel wat betreft hun 
afstamming van Friso en Redbad als wat betreft hun "Geblütsheiligkeit" konden de 
Hermana's en Cammingha's zich op grond van Suffridus' werk voortaan meten met de 
Adelens.133 

Uit Suffridus' beide adelsgenealogieën blijkt wel heel treffend zijn gebrek aan be
trouwbare bronnen. Hij was een goede bekende van Sibrandus Leo, maar heeft - anders 
dan zijn rivaal Ubbo Emmius - niet kunnen beschikken over diens Abtenlevens van 
Mariëngaarde en Lidlum. Aan de eerste had hij waardevolle gegevens over de 
Cammingha's van Ameland, aan de tweede over Hermana134 kunnen ontlenen. De 
door Ubbo Emmius gebruikte Kronieken van Wittewierum waren hem trouwens even
min bekend. Opmerkelijk is ook dat de waardevolle gegevens over de Cammingha's 
van Ameland waarover zijn vriend Upcke van Burmania135 beschikte, niet door hem 
geraadpleegd zijn. Het lijkt erop dat zich gewroken heeft, dat hij pas laat is begonnen 
met het schrijven van zijn Friese geschiedenis. Bij gebrek aan betere bronnen heeft 
Suffridus het meeste over beide families ontleend aan Andreas Cornelius, die al een op
merkelijke belangstelling voor hen had. De identificatie van Verritus en Malorix en de 
patrilineaire afstamming van Friso waren echter zijn eigen vondsten. Typerend voor 
Suffridus lijkt me weer de functie van de fictie over Verritus en Malorix: terwijl 
Andreas Cornelius geen moeite heeft met het heidense karakter van de Friese koningen 
en helden vóór Redbad, gebruikt Suffridus deze mededeling van Tacitus om de voorge
schiedenis van het christelijke Friesland met 700 jaar te verlengen. De parallellie met 
de functie die Tacitus' tempel - ook een fictie op grond van klassiek materiaal - bij hem 
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had in het kader van de herwaardering van de middeleeuwse traditie over het vaandel 
van Sein is opvallend. 

De andere toevoeging van Suffridus, de afstamming van beide families in manne
lijke lijn van Friso, is van een 'moderner' karakter. Tot en met Andreas Cornelius stam
den Friese edelen in vrouwelijke lijn van de Friese vorsten af, Suffridus voegt hier voor 
Cammingha en Hermana een patrilineaire afstamming aan toe. Ongetwijfeld hangt dit 
samen met de ontwikkeling van het standsbegrip in de 16e eeuw. In de middeleeuwen 
werden familienamen - en in Friesland ook wapens - geregeld ontleend aan de familie 
van de moeder, met name indien van haar kant meer eer of goederen kwamen. In de 16e 
eeuw raakte deze gewoonte in snel tempo in onbruik en werd, hoewel de vrouwelijke 
verwantschap blijkens kwartierstaten en samengestelde familienamen van belang 
bleef, de patrilineaire afstamming dominant.136 Op de plaats waar zijn beide genealo
gieën de feitelijke ondergrond verliezen trekt Suffridus de stamreeks naar het verre ver
leden dan ook in mannelijke lijn door, In Suffridus' fictie krijgt Wibrant Hermana 
(gest. 1427) een vader Take Hermana.137 Wibrant was in werkelijkheid echter een 
zoon van Hobbe Gerbranda van Almenum; zijn naam en stins Hermana verkreeg hij 
van de zijde van zijn eerste echtgenote; via zijn tweede echtgenote kwam de van de 
Camstra's van Firdgum afkomstige naam Take pas in de familie.138 De Cammingha's 
zouden volgens hem139 al voor de kerstening heren van Ameland zijn geweest, terwijl 
ze in werkelijkheid hun naam niet door bloed- maar door aanverwantschap, en hun ei
land niet via de mannelijke maar via de vrouwelijke lijn verkregen.140 

Hoewel het middeleeuwse Friesland geen koningen meer kende, waren in Suffridus' 
visie dus tenminste de families Adelen, Botnia, Cammingha en Hermana door een on
onderbroken lijn voorouders met de Friese vorsten Friso en Redbad verbonden. Het al
gemene postulaat dat de Friese adel van prins Adel afstamde werd zo nader ingevuld. 
Tegen de achtergrond van de onderlinge verwantschap van adel en grote eigenerfden in 
het laatmiddeleeuwse Friesland kan zonder overdrijving wel worden gesteld dat alle 
adellijke en vele eigenerfde Friezen rond 1600 ergens in hun kwartierstaat deze fami
lies wel aantroffen als feitelijke of fictieve voorouders.141 De hele Friese adel vormde 
daarmee als het ware één verwantschapskring. Dat dit idee van een collectieve konink
lijke afstamming van de adel Suffridus lief was, wordt bevestigd door zijn correspon
dentie met Hans van Roorda over de Roorda-genealogie die was opgesteld door Douwe 
Roorda op Oenema in Terkaple.142 Suffridus was van plan deze genealogie, die terug
ging tot het jaar 777, in zijn werk op te nemen.143 Volgens dit geschrift waren de 
oudste Roorda's bij de Friezen die Karel de Grote eerst tegen de heidense Saksische 
hertog Widekind en later - onder Magnus Forteman - in Rome te hulp kwamen. In vrou
welijke lijn waren alle latere Roorda's ook genealogisch met de tijd van Magnus ver
bonden: achtereenvolgens trouwde Goffe Roorda met Magnus' dochter Ida, hun zoon 
Johan met Syts Hermana en een latere Goffe Roorda met Clara van Adelen.144 Ook 
Roorda-kwartieren leverden zo dus koninklijke voorouders op.145 Dat in later tijd de 
pretentie van koning Redbad af te stammen ook door andere families werd overgeno
men, zoals bijvoorbeeld door de Van Eysinga's, hoeft gezien het voorgaande geen ver
bazing te wekken.146 

Enige aandacht vraagt nog de bewijsvoering bij de door Suffridus toegevoegde zo
nen van Friso en bij zijn twee adelsgenealogieën. Opmerkelijk is dat hij daarbij bijna 
dezelfde soort mystificatie toepast als Andreas Cornelius: hij citeert auteurs uit een ver 
en een recenter verleden, die nergens anders worden genoemd. Hij noemt zo de Genea-
logiae et series principum, ducum et regum Frisiae van Cappidus Stauriensis, die rond 
920 geleefd zou hebben, 50 jaar voor Andreas Cornelius" bron Ocko Scarlensis.147 

Wonderwel sluiten blijkens zijn citaten de gegevens uit de Regum, ducum, principum 
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Sjoerd Roelofs, Suffridus' inspirerende grootvader boerde op historische grond: op Sterkenburg, 
waarbij een wier nog herinnerde aan de oude Starckenborg van de Tjaarda's. Volgens Suffridus 
werd hij in het nabijgelegen klooster Klaarkamp begraven. 

ac nobilium genealogiae et origines van Suffridus Rodolphi Sterkenburgius bij die 
bron aan. Deze Sjoerd Roelofs was Suffridus' grootvader, die zich, afkomstig uit Bols-
ward, als pachtboer op Sterkenburg bij Sybrandahuis had gevestigd en die naast het 
boerenbedrijf de humaniora zou hebben beoefend.148 Daarin heeft Suffridus' mystifi
catie dan mogelijk toch vastere grond dan die van Andreas Cornelius. Dat grootvaders 
hun kleinkinderen vertellen 'over vroeger' is van alle tijden;149 en het type van de ge
leerde boer was in het Friesland van de 15e en 16e eeuw geen onbekend fenomeen.150 

Sjoerd Roelofs' belangstelling voor het verleden - een gesprek bij de haard, een verhaal 
op weg naar de markt? - zal door zijn kleinzoon zijn 'uitvergroot' om te fungeren als 
bron voor de nog ontbrekende elementen in het holistisch-historisch epos. De persoon
lijke betrokkenheid van Suffridus krijgt er een extra accent door. 

4.3. De latere middeleeuwen: helden en heiligen 

Hoe Suffridus' verhaal na de tijd van Redbad, Karel de Grote en Magnus geluid zou 
hebben is minder duidelijk, omdat hij daarover geen felle polemieken behoefde te voe
ren, zoals over de oorsprong van het Friese volk. Toch laat zich wel vermoeden, waar
naar zijn aandacht uitgegaan zou zijn. Zoals hij de geschiedenis van Sem en Friso 
genealogisch doortrok naar de middeleeuwen, zo zou hij dat ook inhoudelijk hebben 
gedaan: ook in de middeleeuwen ging de strijd om het christelijk geloof en de Friese 
vrijheid immers door. 

Ook hier kon Suffridus teruggrijpen op middeleeuwse bronnen. Hoewel sommige 
teksten over en uit het middeleeuwse Friesland spreken over een afkeer in Friesland 
van het ridderwezen,151 kan men zich afvragen of dit het ridderwezen als zodanig be
trof, of niet veeleer uitheemse en met uitheemse vorsten in verbinding staande Friese 
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ridders, die de communale vrijheid bedreigden.152 Blijkens 13e-eeuwse bronnen, zoals 
de Quedam Narracio, de Abtenlevens van Mariëngaarde en de Kronieken van Witte-
wierum, omhelsde de Friese adel het kruistochtideaal en de strijd ter verdediging van 
de bisschopskerk van Utrecht. De geestelijke componenten van het ridderideaal waren 
dus aanwezig, de landsheerlijke context van de ridderschap ontbrak slechts. Het uiter
lijk in de late 13e of vroege 14e eeuw, mogelijk buiten Friesland, vervaardigde Karels-
privilege had waarschijnlijk als bedoeling delen van de Friese adel te interesseren voor 
ridderlijke dienst buitenslands: het beloofde de Friezen de ridderslag en als heraldisch 
teken van vrijheid de keizerskroon.153 De kronieken uit de Gesta-groep weerspiegelen 
een kleine twee eeuwen later een vergelijkbare mentaliteit: ze besteden veel aandacht 
aan adellijke Friezen, die door de eeuwen heen als 'Godsridders' de kerk, de paus, het 
Heilige Land en de keizer tegen de heidenen te hulp waren gekomen: Poptet van 
Wirdum,154 Lambert Ludinga van Katryp,155 Mynald uit Friesland en Hayo van Fi-
velgo (of Wolvega)156 waren zo bij verschillende gelegenheden in Magnus' voetsporen 
getreden.137 Veel wijst er dan ook op, dat in het laatmiddeleeuwse Friesland het ridder
ideaal ingang gevonden heeft. Bij afwezigheid van een landsheerlijkheid fungeerden 
echter uitsluitend de kerk en het Roomse rijk als ideologische referentiekaders. 

De kroniek van Andreas Cornelius vermeldt de meeste helden uit de Gesta niet, maar 
geeft in plaats daarvan wel talrijke leden van de al genoemde families Cammingha, 
Hermana, Roorda en Magnus' familie Forteman. Ook andere edelen, zoals bijvoor
beeld de Ludigmannen, bij Worp van Thabor al genoemd als stichtersfamilie van Lu-
dingakerk bij Midlum,158 krijgen van Andreas Cornelius veel aandacht. Ze 
onderscheidden zich allen door hun dapperheid in dienst van de kerk en van christelijke 
koningen. Zij zouden de potestaten hebben geleverd, die de Friezen op grond van het 
zogenaamde Karelsprivilege159 als landsbestuurders mochten kiezen. Ongetwijfeld 
zou Suffridus zowel de Godsridders uit de Gesta als die uit Andreas Cornelius in zijn 
geplande boek De iis qui virtute militari excelluerunt hebben opgenomen, zoals zijn 
leerling Hamconius dat twee decennia later in zijn Frisia ook zou doen.160 Van 
Suffridus' belangstelling voor Andreas Cornelius' helden getuigt het feit dat hij niet al
leen nog enkele Cammingha's en Hermana's toevoegt om zijn genealogieën sluitend te 
krijgen, maar ook personen met typische Andreas Cornelius- of "Ocko-namen" (Poppo 
Hardman161, Haio162 en Douuo Forteman163) noemt die Andreas Cornelius nog niet 
kende. 

Nauw bij deze christelijke helden zou Suffridus' boek De religione Christiana, de 
cultu Divino, de sanctis, de tota hierarchia ecclesiasticalM hebben aangesloten. Ook 
daarbij kon hij aansluiten bij de traditionele geschiedschrijving. Sinds het begin van de 
15e eeuw werden in de Hollandse en Friese historiografie de oudste bisschoppen van 
Utrecht allen als "van Friese afkomst" opgevoerd.165 In de Gesta werd veel aandacht 
besteed aan de diocesane organisatie. Andreas Cornelius vermeldde bovendien veel 
stichtingen van kloosters en parochiekerken, vaak door Friese edelen. Als voorbeeld 
kunnen de al genoemde families dienen: de Fortemans stichtten de kerk van Alme-
num-Harlingen, de Hermana's die van Minnertsga, de Hania's die van Weidum, de 
Ludinga's Ludingakerke en de Cammingha's een klooster op Ameland. Geleidelijk 
was in de geschiedschrijving ook het aantal heiligen gegroeid, die als Fries werden be
schouwd. De Angelsaksische missionarissen hadden volgens de middeleeuwse histo
riografie affiniteit met het Fries omdat er in het gevolg van Hengist en Horsa,166 de 
Angelsaksische veroveraars van Brittanië, ook Friezen waren geweest;167 in de Friese 
geschiedschrijving werden niet alleen Hengist en Horsa168 maar ook de latere zende
lingen, zoals Willibrord en Suitbert tot Friese koningszonen.169 De heilige bisschop 
Radbod, die al in zijn Vita, daterend uit de 10e eeuw een nazaat van koning Redbad, 
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werd genoemd, komt bij Worp uit Gauw.170 De heilige Magnus uit Anagni was in de 
Friese traditie veranderd tot een Fries en heette bij Andreas Cornelius Magnus Forte -
man, afkomstig uit Almenum-Harlingen.171 De heilige bisschop Frederik zou uit de fa
milie Adelen uit Sexbierum stammen.172 De legendarische Friese koning 
Gondebald173 en de held Poptatus van Wirdum174 tenslotte waren door hun dood in de 
strijd tegen de Saracenen uiteraard ook heilig. 

Suffridus neemt in zijn De scriptoribus veel van deze tot Friezen gemaakte heiligen 
en tot heiligen gemaakte Friezen op met de boeken die ze zouden hebben geschreven; 
hij kondigt aan in zijn De historia ecclesiastica^3 op hen terug te zullen komen. Zijn 
streven ononderbroken doorlopende lijnen in zijn verhaal aan te brengen en zijn bron
nen onderling te harmoniseren kan geïllustreerd worden met zijn verhaal hoe het met 
Magnus, zijn vaandel en de kerk van Almenum is gegaan, nadat Magnus uit Rome te
rug gekomen was. De oudste Friese overlevering, die ook door Andreas Cornelius 
wordt gevolgd, weet dat Magnus de keizerlijke privileges in de kerk van Almenum op 
liet bergen; die kerk had toen nog een rieten dak.176 In de Tractatus Alvini, waarin het 
vaandel zo'n grote rol speelt en in de Gesta wordt Almenum niet genoemd. In het begin 
van de 16e eeuw duikt dan bij Jancko Douwama ineens de mening op, dat niet de privi
leges maar het vaandel in Almenum is ingemetseld; of, zo aarzelt hij, misschien in de 
kerk van Oldeboorn of Eernewoude. Hij vertelt bovendien dat dit vaandel toverkracht 
heeft en de overwinning garandeert;177 nu is het zoek, maar "so sechtmen, dat he nu 
oeck gefunden sal worden, als de tijdt van gnaden comen sal". Suffridus schuift al deze 
divergerende, maar elkaar in de meeste gevallen niet uitsluitende tradities ineen: uit de 
Tractatus Alvini de herkomst van het vaandel van Sem; uit Andreas Cornelius de kerk
stichting in Almenum door de Fortemans; via Andreas Cornelius uit de Magnuskeuren 
het rieten dak van die kerk; de toverkracht van het vaandel, de inmetseling in Almenum 
en de hoop dat eens als in de toekomst de vrijheid op het spel staat het vaandel terugge
vonden zal worden uit Jancko Douwama.178 Het thema van het vaandel verbindt de 
oorsprong van het Friese volk zo zelfs met de verre toekomst. 

Zoals de middeleeuwers door contaminatie van verschillende tradities en legenden 
en door toponymisch wanbegrip van de vroegchristelijke St. Magnus in de 13e eeuw 
een 8e-eeuwse Fries uit Harlingen hadden gemaakt, zo wist ook Suffridus de rij heilige 
Friezen nog uit te breiden. De kristallisatiepunten waren in dit geval het niet begrepen 
toponiem Oldehove en het St. Vituspatrocinium van deze hoofdkerk van de stad Leeu
warden. In sommige versies van het Tractaat van de Zeven Zeelanden wordt als west
grens van Oostergo "Aula Dei" genoemd,179 waarmee het klooster van die naam (alias 
Nijeklooster) tussen Scharnegoutum en Rauwerd180 werd bedoeld. Omdat de stad 
Leeuwarden niet alleen het hart van Friesland was, maar eveneens op de grens van Oos-
ter- en Westergo lag, moest "Aula Dei" of "Godtshooff" volgens Suffridus wel identiek 
zijn met de kerk met de intrigerende naam "Oudehooff" of "Vetus Aula";181 het kloos
ter zou die naam pas later hebben overgenomen en heette daarom in de volksmond dan 
ook geen Godtshooff, maar "Nyecloester".182 Vanwaar de naam Oldehove of Aula 
Dei? Ook dat was volgens Suffridus wel duidelijk: voor de kerstening lag hier een hei
dense tempel van druïden; Caesar beschreef de druïden immers al?183 Omdat enige 
laatmiddeleeuwse bisschopslijsten van Osnabrück aanvangen met een Viho184 veran
derde Suffridus de patroonheilige van de Oldehove, de vroegchristelijke St. Vitus uit 
Lucania,185 in de laatste Leeuwarder druïde, Vitho geheten die zich tot het christen
dom bekeerde en door Karel de Grote tot bisschop van Osnabrück werd benoemd en la
ter de patroonheilige van de Oldehove werd;186 Suffridus kent ook zijn heidense 
voorgangers bij naam, evenals de boeken die zij geschreven zouden hebben.187 

Deze constructie, waarin St. Vitus van Oldehove in St. Vitho van Aula Dei werd ver-
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anderd, was ongetwijfeld zijn meest stoutmoedige. Hoewel ook in dit geval het klas
sieke gegeven (van de druïden) diende om middeleeuwse feiten (een patrocinium en 
een toponiem) een structurele achtergrond te geven, is het het meest omvattende com
plex fictie dat zich ver van de middeleeuwse traditie verwijdert.188 Maar het was de 
moeite waard: Suffridus schiep hiermee materiaal dat in verschillende van zijn boeken 
te pas zou komen: in De nominibus et lingua Frisiorum[ii9 kon de verklaring van de 
plaatsnamen Oldehove en Aula Dei een plaats krijgen, in De veterum diis]90 de druï
den, in De religione Christiana St. Vitho, in De scriptoribus hun geschriften, en - het 
belangrijkst ongetwijfeld - in De civitatibus Frisiae191 de ouderdom van Leeuwarden 
als cultisch en intellectueel centrum. Tenslotte werd de eervolle positie van de familie 
Burmania door het verhaal over Aula Dei impliciet benadrukt. Suffridus meent dat ze 
hun titel van hoofdelingen (hij noemt hen "hovelingen" of "aulici") ontleenden aan de 
"hooff" of "aula" waarover ze als beschermers waren aangesteld; in zijn boek over de 
hoofdelingen192 zou Suffridus uiteraard meer hierover hebben verteld. Upcke van Bur
mania vermeldt uitdrukkelijk de ligging van het Burmaniahuis naast de Oldehove, die 
hij in het voetspoor van Suffridus "Aula Dei" noemt.'93 

4.4. Suffridus' plan: conclusie 

De conclusie mag zijn dat Suffridus van plan was een veelomvattend boek over Fries-
lands oudheid te schrijven: niet alleen de geschiedenis zou aan bod komen, ook zou er 
een beschrijving gegeven worden van land en volk en van wereldlijke en kerkelijke in
stituties. Ook diachroon zou zijn werk veelomvattend worden. Hij trachtte de vele ver
schillende tradities uit de middeleeuwse en 16e-eeuwse historiografie bijeen te brengen 
en zoveel mogelijk tot één groot geschiedverhaal te maken. Suffridus voegde aan klas
sieke auteurs ontleende stof en ook eigen fictie toe. Deze diende, zoals ik uiteenzette, 
echter niet ter vervanging van het overgeleverde materiaal,194 maar juist om die afzon
derlijke tradities met elkaar te verbinden, lacunes te dichten, de continuïteit van het ver
haal te versterken en tegenstrijdigheden weg te nemen. Het grote diachronische 
raamwerk waarin de afzonderlijke verhalen, thema's en gegevens195 ingevoegd konden 
worden zou de geschiedenis van de Friese vrijheid zijn, die haar oorsprong vond in 
Gods verbond met Noach en Noachs zegening van Sem en die werd hernieuwd door de 
kerstening van de Friezen en hun optreden voor kerk en keizer. Dit raamwerk behoefde 
hij niet zelf te verzinnen: hij kon ermee volstaan de Tractatus Alvini, de Gesta Frisio-
rum en Andreas Cornelius met oudere tradities, zoals rond Karel de Grote, St. Willi-
brord en Magnus, en recentere werken, zoals van Worp van Thabor, Jancko Douwama 
en Andreas Cornelius, te verbinden en op de talrijke punten waar dat nodig was te har
moniseren. Door het motief van het duizenden jaren oude vaandel van Sem en Magnus, 
de herhaling van Magnus' daden door latere geloofshelden en door genealogieën die de 
eigentijdse Friese adel verbonden met Redbad en Friso, kregen chronologie en conti
nuïteit een extra nadruk. 

5. Suffridus en de traditie 

In het voorgaande werd benadrukt dat de grote lijn van Suffridus' geplande verhaal eer
der als de compilatie en voltooiing van de middeleeuwse traditie moet worden gety
peerd, dan als de schepping van een nieuw, humanistisch geschiedbeeld. Beeldend 
schrijft Waterbolk over Suffridus' werk als een soep: het bindmiddel is de behoefte de 
gaten in het verloop van de Friese geschiedenis op te vullen; in de soep zitten oude bal-
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letjes, niet-fictieve passages; de smaak van de soep zelf zou - aldus Waterbolk - echter 
'humanistisch' zijn, want adellijk van inslag en met een nadruk op opvoeding en ver
maning tot vrede.196 Naar mijn mening smaken niet alleen Suffridus' balletjes, maar 
ook zijn soep oud. Een korte beschrijving van de hoofdlijnen in de ontwikkeling van de 
ideologie in de Friese geschiedschrijving kan dit verduidelijken. 

5.1. De ontwikkeling van de Friese mythe 

Het oudste element in die ideologie197 is de speciale relatie van de Friezen met de 
Frankische, later Roomse koning. Feit en fictie waren wat dat betreft aanvankelijk niet 
ver van elkaar verwijderd. De oudste Friese vrijheid wortelde sinds de 9e eeuw juri
disch inderdaad in koninklijke privileges, in ruil waarvoor de Friezen een militaire 
functie vervulden bij de verdediging van het rijk.198 In de oudste Friese rechtsbronnen, 
zoals de Keuren en Landrechten staat dit beeld nog voorop. 

Vanaf het einde van de 12e eeuw komen in historische en juridische bronnen de hel
dendaden van de Friezen steeds meer op de voorgrond te staan: de vrijheid was niet 
vooral een koninklijke gunst meer, maar werd door de Friezen zelf verworven in de 
strijd tegen Noormannen, Saracenen en opstandige Saksen en Romeinen.199 Gelijktij
dig kreeg het Friese vrijheidsverhaal een sterkere christelijke kleuring. Het religieuze 
gedachtengoed van de godsvrede en de tweezwaardenleer, dat door de studie aan theo
logische en juridische faculteiten en de participatie aan de kruistochten ook in Fries
land werd verbreid, diende mede als legitimatie van de opkomende zelfstandige 
landgemeenten. De Friezen vechten nu voor de koning, maar ook voor de paus, voor 
hun bisschoppen en het Heilige Land.200 Het Friese volk heeft een lotsgelijkenis met 
het volk Israël. Behalve de aardse koning moeten zij, zo benadrukken rechtsteksten en 
verhalende bronnen, ook de Koning van het Hemelrijk dienen.201 Naast helden gaan 
heiligen in het geschiedverhaal figureren. In de Gesta-groep en vooral in de Tractatus 
Alvini worden in de 15e eeuw de bijbelse heilsgeschiedenis en de geschiedenis van de 
Friese vrijheid uiteindelijk tot één verhaal gecombineerd. De afstamming van de Frie
zen van Sem geeft in combinatie met de thematiek van het vaandel, dat soms honder
denjaren verborgen is, maar steeds als de tijd van genade daar is wordt teruggevonden, 
aan dit verhaal een eeuwen omspannende spirituele raadselachtigheid, die doet denken 
aan de legenden "van den Houte", waarin de Paradijsboom eeuwen later als Kruishout 
wordt gebruikt, en van de Graal, waarin de geschiedenis van laatmiddeleeuwse vor
stenhuizen op mythische wijze wordt verbonden met koning Arthur en Josef van 
Arimathea.202 

Tussen de 12e en de 17e eeuw groeide het verhaal over de Friese vrijheid steeds ver
der aan. Talloze varianten, toevoegingen, detailleringen, interpolaties en contaminaties 
ontstonden. Opvallend is dat in het omvangrijke corpus van tientallen kroniekjes, ver
valste oorkonden, gedichten, passages in rechtsteksten en verspreide testimonia door 
toespelingen en verwijzingen over en weer toch steeds duidelijk blijkt, dat vele Friezen 
al die teksten ondanks alle verwarrende varianten toch als één samenhangend epos op
vatten. Wie de mededelingen van verschillende 15e-eeuwse kroniekjes en de kronieken 
van Thabor, Jancko Douwama, Cornelius Kempius, Sicke Benninge en Eggerik Be-
ninga over bijvoorbeeld de herkomst van de Friezen of de oude Friese koningen naast 
elkaar legt, zal zien dat de éne auteur tegenstrijdigheden en varianten uit de traditie ne
geert of stilzwijgend oplost en harmoniseert, die de ander juist signaleert of bediscussi-
eert. De meningen variëren op details, maar de grote lijn, de oudheid en de speciale 
positie van Friesland is voor de meesten toch wel duidelijk,203 ook al is er geen werk 
voorhanden waarin dat alles bijelkaar te vinden is. 
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5.2. Een levende traditie 

Suffridus Petrus verdedigde, zoals gezegd, de waarheid van de Tractatus Alvini door 
erop te wijzen dat Alvinus putte uit de oude Friese gedichten die aanvankelijk dus wel 
mondeling voorgedragen zouden zijn, zoals Bernlef dat deed. Uit talrijke terloopse ver
meldingen blijkt dat er in de late middeleeuwen en de 16e eeuw inderdaad onder het 
volk een grote belangstelling bestond voor de geschiedenis en dat daarbij ook sprake 
was van mondelinge overlevering, of in ieder geval van mondelinge communicatie. 
Suffridus' "romantische" beeld van een oeroude "oral history" kan op grond van die 
vermeldingen echter tevens gerelativeerd worden in die zin, dat schriftelijke bronnen 
niet alleen in enkele gevallen kunnen teruggaan op aanvankelijk mondeling aangereikte 
stof, maar dat die schriftelijke bronnen zelf weer thematiek leverden, die in de volks
mond werd verder gedragen. Als we vernemen dat het volk belangstelling heeft voor en 
verhaalt van oeroude geschiedenissen, dan is het in de late middeleeuwen steeds evi
dent of waarschijnlijk dat het om mondelinge receptie van geschreven verhalen 
gaat.204 Met name de stof van de Gesta-groep en de Tractatus Alvini moet populair ge
weest zijn. Zo verhaalde Wilhelmus Frederici (1455-1527) dat overal in de huizen van 
de Friese hoofdelingen boekjes rondgingen over de komst van de Friezen in hun tegen
woordige vaderland.205 Ook de met die herkomst samenhangende ideologie vond haar 
weg onder het volk. Jancko Douwama vertelt bijvoorbeeld over het vaandel van Mag
nus: "van dese fane daer heb ick foei äff gelesen, en noch meer van gehoerf. Na het 
verlies van de Friese vrijheid door de vestiging van het landsheerlijke gezag in 1498 
kreeg het onder het volk levende verhaal van het vaandel bovendien een politiek-escha-
tologische dimensie: om de hoop op herstel van de vrijheid te smoren liet het Saksische 
bewind de muur van de Almenumer kerk openbreken; het vaandel werd echter niet 
gevonden.206 In 1525 moest de Habsburgse stadhouder zelfs optreden tegen "een pas-
toir op Geesterlant, die veel wonderlicke scrifftueren van historiën ... ter eeuwiger me-
morien in een misboeck ... gescreven heeft gehat ende den simpelen folcke in de 
biechte ende sermonen altyt van der vrijheid der Vriesen inculceert ende 
ingeblasen".207 

In al deze voorbeelden dat de traditie van de Friese herkomst en vrijheid onder het 
volk leefde is steeds duidelijk dat het niet om een zuiver orale traditie gaat, maar om 
een wisselwerking tussen het mondelinge en het geschrevene.208 Zowel het ontstaan 
van de vele afzonderlijke verhalen en de varianten daarin, als het bij de meeste contem
poraine auteurs waar te nemen gevoel, dat het desondanks om één traditie gaat,209 zal 
door deze wisselwerking zijn versterkt. 

Zoals gezegd ligt naar mijn mening een belangrijke waarde van de door Suffridus 
Petrus verhaalde geschiedenis in het feit dat hij zich tot taak stelde de gehele traditie, 
die nergens in zijn geheel was neergeschreven, maar in het bewustzijn van velen wel als 
een eenheid werd gezien, voor het eerst min of meer volledig te verzamelen, te harmo
niseren en als één samenhangend en doorlopend epos op schrift te stellen. In de litera
tuurgeschiedenis is dit een bekend fenomeen: uit verspreide testimonia blijkt geregeld 
dat groepen teksten samen als cyclus of tenminste als inhoudelijk samenhangend cor
pus functioneerden, terwijl de verwoording of codificatie van die samenhang soms pas 
eeuwen later plaats vindt.210 In die zin leverde Suffridus geen 'apocriefe' geschied
schrijving, maar zorgde hij juist voor de vaststelling van een 'canon' van de traditie. 
Van Andreas Cornelius nam hij dankbaar het vele over dat hij gebruiken kon bij de op
vulling van nog aanwezige lacunes. Hij distantieerde zich echter van Andreas Corne
lius, daar waar deze de thema's die essentieel waren voor de band tussen de universele 
heils- en de Friese vrijheidsgeschiedenis - zoals de afstamming van Sem en de geheim-
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zinnige wonderkracht van diens vaandel - wegliet. Zonder tegen hem te polemiseren, 
verwierp hij op deze cruciale punten stilzwijgend diens voorstelling en hield hij vast 
aan de strekking van de Alvinus- en Gesta-teksten. 

5.3. De aristocratische kleuring 

Suffridus' grote liefde lag bij de middeleeuwse bronnen. Dat zijn werk - evenals dat 
van Andreas Cornelius - desondanks als humanistisch van karakter moet worden gety
peerd, illustreert Waterbolk herhaaldelijk door te wijzen op de aristocratische kleuring 
van hun werk.211 Die kleuring is voor hem een argument tegen Wumkes' opvatting dat 
gesproken kan worden van "een draad, die in de middeleeuwen begint" en die via de 
kloosterkronieken van Mariëngaarde en Lidlum doorloopt naar Andreas Cornelius, 
Suffridus Petrus en Hamconius.212Ook hierin benadrukt Waterbolk naar mijn mening 
tezeer het nieuwe en onderschat hij te veel de continuïteit. Waterbolk lijkt hier een 
slachtoffer van de - ook door Suffridus' tegenstander Emmius aangehangen - fictie dat 
het middeleeuwse Friesland oorspronkelijk een egalitaire maatschappij was. Volgens 
deze fictie zouden pas in de late middeleeuwen de hoofdelingen zich uit de eigenerfde 
boerenstand hebben losgemaakt en door rijkdom en eerzucht de oude vrijheid in gevaar 
hebben gebracht. Een echte adelsmentaliteit - onder andere blijkend uit Andreas 
Cornelius' en Suffridus' werk - zouden ze eerst in de 16e eeuw hebben ontwikkeld. 

Zonder dat het probleem van de juridische oorsprong van de Friese adel hier behan
deld hoeft te worden, kan gesteld worden dat een aristocratische mentaliteit bij de 
Friese adel niet eerst in de tijd van het humanisme ontstond, maar ook in de middeleeu
wen al aanwezig was. Ik noem enkele voorbeelden uit vele. De Gesta Abbatum van 
Mariëngaarde beschrijven in geuren en kleuren het standsgevoel van verschillende 
adellijke families in de 13e eeuw: uit hun milieu komen kruisvaarders, dekens van 
Oostergo en abten van Mariëngaarde en Klaarkamp voort. Herhaaldelijk blijkt het be
lang dat men hechtte aan een adellijke afkomst van kloosteroversten. En over de moed 
en grootmoedigheid van in vetes gesneuvelde edelen uit Blija werd door het volk nog 
generaties later gezongen. De kronieken van Thabor schilderen de Friese adel van de 
15e eeuw niet anders: over de vraag wie "des heiligen daechs voor ... solde gaen in den 
processien ende ten offer" in de kerk brak in 1479 nog een grote vete uit onder de hoof
delingen van Bolsward. Juist in de vetemaatschappij die de Friese landen in de late 
middeleeuwen kende waren afkomst en eer van het grootste belang.213 

Tegen deze achtergrond kunnen we vaststellen, dat de cultivering van afstammings-
tradities en de koppeling van dergelijke tradities aan de grote heils- en vrijheidsge-
schiedenis door deelname aan kruistochten en andere christelijke heldendaden geen 
nieuwigheden van Andreas Cornelius, Suffridus en andere humanisten zijn, maar een 
algemeen patroon onder de laatmiddeleeuwse Friese adel. Ten oosten van de Lauwers 
voerden de Van Ewsums blijkens vervalsingen uit de 15e eeuw hun afstamming bij
voorbeeld terug op een in de kronieken van Wittewierum genoemde kruisridder uit de 
13e eeuw214 en deden de Ripperda's hetzelfde op de stichters van de alle parochieker
ken in het dekanaat Farmsum als hun voorouders.213 De Onsta's van Sauwerd en 
Wretsinge216 zouden van de in de Gesta genoemde Friese held en vaandeldrager My-
nald afstammen, die in dienst van de Roomse koning in 1248 voor Aken sneuvelde; de 
Beninga's uit het Oostfriese Wirdum217 zagen in de held en martelaar Poptet hun stam
vader. In Westerlauwers Friesland lieten de Van Adelens zich blijkens een oorkonde uit 
1521 al aan het begin van de 16e eeuw voorstaan op hun verwantschap met de heilige 
bisschop Frederik en hun afstamming van koning Redbad218 en de Gerbranda's wisten 
in 1525 dat de koningen Redbad en Karel hun legendarische duel hadden gevoerd dicht 
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bij hun "principael gued" in Herbayum, namelijk bij Kiesterzijl.2î9De aanzienlijke ei
generfde familie Rispens van Oosterend en de adellijke familie Fons220 van Jorwerd 
gaven door hun wapen (een adelaar, die door de keizer, en een doornenkroon, die door 
de paus geschonken zou zijn) aan dat ook de wortels van hun prestige lagen in hun 
"diensten ende moeiten voor het Heilige landt gedaen".221 Deze lijst voorbeelden zou 
met talrijke andere kunnen worden uitgebreid. Ook de uit dergelijke pretenties blij
kende opvatting dat de vrijheid van de Friezen gedragen werd en moest worden door de 
adel vinden we lang voor Andreas Cornelius en Suffridus Petrus al treffend verwoord. 
Jancko Douwama bijvoorbeeld vertelt dat Karel de Grote de Friezen onder aanvoering 
van Magnus het recht gaf als teken van de vrijheid een halve adelaar in hun wapen te 
voeren,222 maar "dat wort »a zeer misbruict, want se seggen dattz alle Fresen gegewen; 
dan this to presumeren dattz degene gegewen worden - en hoer nafolgers - de sulckes 
met manheit voerdient hadden, updat men hoer afcompste in ewicheit solden mogen 
kennen".223 
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De Friese halve adelaar in 
het wapen van Jancko 
Douwama alias Oenema 
(tekening van Upcke van 
Burraania, 1604). Volgens 
Douwama zouden alleen 
de families waarvan een 
voorvader met Magnus had 
gestreden er recht op deze 
wapenfiguur hebben. 
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5.4. Een nieuwe mythe? 

Natuurlijk was Suffridus een kind van zijn tijd. Hij leefde in een humanistisch geleer-
denmilieu en vertoonde ook zelf kenmerken van de humanistische geleerde. Waterbolk 
heeft in zijn Twee eeuwen fraai beschreven hoe Suffridus in sommige opzichten wel af
stand nam van enkele humanistische gewoonten: hij legt de nadruk op correct citeren, 
verzet zich tegen estheticistische mooischrijverij en kent de klassieke auteurs geen ho
ger gezag toe dan inheemse auteurs en tradities. Deze eigen toon in het humanistische 
koor slaat, aldus Waterbolk, echter om in een dwaas geloof aan de betrouwbaarheid van 
de nationale historische overlevering.224 In zijn eindoordeel typeert Waterbolk hem als 
een auteur, die weliswaar oud, middeleeuws materiaal verwerkte, maar wat betreft te
neur en inhoud van zijn werk een humanistisch geschiedbeeld - want adellijk van inslag 
- neerzette.225 

In het bovenstaande bleek dat deze typering aanvulling en nuancering behoeft. De 
inhoud van Suffridus' werk moet niet tegenover de oude, middeleeuwse traditie wor
den gezet. Zijn doel was juist die traditie te harmoniseren en te codificeren. Waterbolk 
en Bergsma schilderen terecht Suffridus' godsdienstige intenties,226 maar lijken daar
bij te vergeten dat Suffridus het samenvallen van de heilsgeschiedenis en die van de 
Friese vrijheid direct ontleent aan de 15e-eeuwse traditie, die hij ook tegen Andreas 
Cornelius in bescherming neemt. Met de aristocratische teneur van Suffridus' geschrif
ten is het niet anders. Het lijkt me juist, deze synchroon in verbinding te brengen met de 
politieke noodzaak, die de Friese adel in de 16e eeuw voelde opnieuw het belang van 
adeldom te formuleren en te benadrukken. Deze vaststelling moet ons evenwel niet het 
zicht ontnemen op het feit dat Suffridus met zijn lof van de Friese adel in een oude tra
ditie stond en daaruit putte: al eeuwen lang werd adeldom verbonden aan vroomheid en 
Friese vrijheid. 

Bij het zoeken naar oorsprong en continuïteit - zo wordt in recent historiografisch 
onderzoek benadrukt - verschilt humanistische geschiedschrijving niet van oudere, 
middeleeuwse.227 Elke verzamelaar van oude tradities, middeleeuws of humanistisch, 
die zich tot doel stelt deze te harmoniseren en tot één ononderbroken verhaal te verwer
ken, komt onvermijdelijk voor de opgave te staan lacunes te dichten en en komt daar
mee in de verleiding stamreeksen met voldoende generaties aan te vullen. Alle 
gegevens die het verhaal konden completeren - van Tacitus over de tempel Tamfane, 
Verritus en Malorix, van Caesar over de druïden, maar ook die uit de recent opgedoken 
kroniek van Andreas Cornelius - waren voor Suffridus welkom. De resterende gaten 
vulde hij tenslotte aan met eigen fictie. Deze nieuwe fictie schiep echter geen nieuw ge
schiedbeeld, maar diende slechts als verbinding tussen de oude tradities. In het laatmid
deleeuwse en 16e-eeuwse Friesland ademde veel de sfeer van de 'longue durée'. 
Overal in het land herinnerden de kloosters en parochiekerkjes aan het verleden. Adel
lijke patronaatsrechten getuigden van vrome stichtingen door voorouders. Voor veel 
stinzen en adellijke states golden testamentaire beschikkingen, dat zij nimmer buiten 
de familie mochten vererven. En op het hornleger van talrijke adellijke goederen ge
tuigden ruïnes en stinswieren nog van een eenvoudiger levend, maar even edel 
voorgeslacht.228 De evidentie van een grote historische continuïteit, die zo door het 
landschap en de instituties werd aangegeven, verschafte Andreas Cornelius en Suffri
dus Petrus de legitimatie dat voorgeslacht ook van namen en daden te voorzien. 
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6. Besluit 

Zowel voor het ontstaan als voor de functie van de Friese mythe is een vergelijking met 
andere streken van belang. In Holland bestond in de middeleeuwen een vage notie dat 
het gravenhuis van koninklijke, misschien Karolingische afstamming was;229 evenals 
de Karolingers al in de vroege middeleeuwen hun oorsprong op de Merovingen en de 
Trojanen terugvoerden,230 gingen in de vijftiende eeuw verschillende adellijke fami
lies, waaronder de Brederode's als jongere tak van het gravenhuis, dat doen.231 Voor 
het volk als collectief was er in het middeleeuwse Holland geen uitgewerkte afstam-
mingstraditie, hoewel in de 14e eeuw Johannes de Beke al meende dat het "was van 
eenre gheboerte". Anders dan Suffridus Petrus in Friesland sloot de humanistische ge
schiedschrijving bij de invulling van deze stelling niet bij de middeleeuwse overleve
ring aan: na de herontdekking van de Batavi bij Caesar, Plinius en Tacitus 
ontwikkelden kort na 1500 de Goudse humanisten Erasmus, Willem Hermans en Cor
nelius Aurelius het beeld van deze Batavi als voorouders van de Hollanders als volk. 
Die mythe verbreidde zich snel, ten koste van de aristocratische Trojaanse mythe.232 

Desondanks bleven afzonderlijke families vasthouden aan hun oude (en nieuwe) 
oorsprongsmythen.233 Het 16e-eeuwse Holland kende als gevolg hiervan verschil
lende, divergerende "traditions of origin" in plaats van één, samenhangend oorsprongs-
en afstammingsverhaal, waarin adel en volk verbonden waren. 

Veel meer gelijkenis dan met de Hollandse vertoont de Fries-nationale traditie van 
de 16e eeuw met die van gebieden waar tot in de late middeleeuwen en vroege Nieuwe 
tijd eigenrichting en vetevoering gebruikelijk waren. In dergelijke samenlevingen 
speelde verwantschap, eventueel ook kunstmatige, fictieve verwantschap een belang
rijke rol bij de noodzakelijke clientèlevorming.234De hoge en lage adel cultiveerden in 
de 15e eeuw in Schotland in het clansysteem bijvoorbeeld de herinnering aan een ge
meenschappelijke afkomst.235 In de 16e eeuw werd een rijke schakering van door 
orale traditie overgeleverde en van recent 'uitgevonden' afstammingsverhalen van de 
legendarische koning Arthur, van de oude Schotse koningen en van Keltische heiligen 
gecodificeerd, waardoor de clans bovendien met de oudste Schotse geschiedenis ver
bonden werden.236 Ook bondgenoten en pachters van de adel werden door middel van, 
eventueel fictieve verwantschap geacht deel van het clansysteem uit te maken.237 Eras
mus - in Holland de schepper van de Bataafse mythe - signaleert dan ook dat de Schot
ten "de gewoonte hebben te pochen op hun afkomst en verwantschap te claimen met 
het koningshuis".238 Dichterbij levert het land Dithmarschen een parallel. Hoewel de 
Dithmarschers zichzelf niet als Friezen beschouwden,239 figureert het gebied in het 
Tractaat van de Zeven Friese Zeelanden (van rond 1420) samen met Westerlauwers 
Friesland als enige streek waar de oude vrijheid nog bestond.240 Middeleeuwse bron
nen laten zien dat in de vetevoering en in de landgemeente grote "Geslechte" er de toon 
aangaven.241 Ook hier was de 16e eeuw de tijd waarin in het Geslechte-systeem zijn 
uiteindelijke vorm kreeg: wapens op grafstenen en zilveren drinkhoorns242 getuigen er 
nog van dat een groot deel van de bevolking er deel van uitmaakte. In dezelfde tijd als 
in Friesland en Schotland werd ook hier genealogie met historiografie verbonden: Xeo-
corus codificeerde in zijn Chronik in 1598 welke geslachten er waren, in welke kers
pels ze hun machtsbasis hadden en hoe hun wapens eruit zagen. Uit zijn beschrijving 
blijkt tevens, dat ook in Dithmarschen deze "herliehe olde Geslechte" deels op kunst
matige verwantschap berustten.243 

Deze vergelijking met andere streken draagt mogelijk bij tot een verklaring van de 
opvallende verschillen die er bestaan tussen Westerlauwers Friesland en de Ommelan
den. Waterbolk signaleerde reeds dat de fantastische geschiedschrijving ten oosten van 
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de Lauwers geen wortel heeft geschoten.244 Er kan aan worden toegevoegd, dat ook 
omvangrijke genealogische handschriften, waarin de gehele adel als één verwant-
schapsgroep en als draagster van de nationale mythe wordt behandeld, daar ontbre
ken.245 Het ligt naar mijn mening voor de hand voor de verklaring van deze verschillen 
een verband te leggen met het feit dat in de Ommelanden in de 15e eeuw eigenrichting 
en vetevoering door de hegemonie van de stad Groningen grotendeels was verdwenen. 
De rechterlijke organisatie vertoonde in de Ommelanden tot 1795 een grote stabiliteit; 
clientèlevorming was voor de adel daarom minder noodzakelijk, waardoor zij zich ook 
meer endogaam kon opstellen. De in Westerlauwers Friesland in de 15e en vroege 16e 
eeuw bestaande practijk, of tenminste de herinnering daaraan, dat eigenerfden en ede
len over en weer huwelijken aangingen lijkt ten oosten van de Lauwers in dezelfde tijd 
minder gangbaar meer geweest te zijn. Zoals er aan een mythe die de labiele "vrijheid" 
een legitimatie moest geven, minder behoefte zal hebben bestaan dan in Friesland, zo 
zal ook de vorming van een traditie die adel en volk genealogisch met die mythe ver
bond minder noodzakelijk zijn geweest. Het feit dat de "halve Friese adelaar" als ver
wijzing naar de door Karel de Grote gegeven vrijheid en adeldom,246 die in Friese 
wapens in de 15e eeuw gebruikelijk wordt, onder de Ommelander adel in die tijd veel 
zeldzamer blijft, lijkt de veronderstelling te ondersteunen, dat de verklaring van de ver
schillen in mythevorming tussen beide gewesten in de 15e eeuw gezocht mag 
worden.247 

Wie het historiografisch bedrijf ziet als een zoektocht naar waarheid en daarbij gelooft 
in (of hoopt op) een gestadige vooruitgang, zal negatief oordelen over Alvinus, 
Andreas Cornelius en Suffridus Petrus. Een andere benadering lijkt mij vruchtbaarder. 
Voor de 'feitelijke' kennis van de middeleeuwen is de hedendaagse historicus immers 
niet afhankelijk van de middeleeuwse of 16e-eeuwse historiografie,248 maar moet hij 
zich in de eerste plaats wenden tot niet-verhalende bronnen, zoals oorkonden, registers, 
rechtsteksten en archeologische en bodemkundige data. Wat middeleeuwse of nieuw-
tijdse historiografen over hun eigen tijd meedelen, kan een zo verkregen beeld hoog
stens aanvullen. Als men er op deze wijze voor waakt de oude historiografie niet te 
overvragen op feitelijkheden, dan ligt de weg open haar des te meer te waarderen als 
bron voor de denk- en belevingswereld van het milieu en de tijd van ontstaan. 

In de vorige paragrafen heb ik trachten te verduidelijken dat Suffridus Petrus' werk, 
behalve als bron voor de mentaliteit van zijn eigen tijd, ook om andere redenen van be
lang is. De middeleeuwse tradities over de Friese geschiedenis bestonden uit vele af
zonderlijke, deels divergerende teksten. Toch vormden deze teksten blijkens 
verwijzingen en dwarsverbindingen een samenhangend corpus; volgens verspreide 
testimonia fungeerde dit corpus ook in een wisselwerking tussen literatuur en oraliteit 
als één netwerk van op elkaar aansluitende verhalen en thema's. Suffridus' werk heeft 
door zijn streven naar volledigheid, continuïteit en harmonisatie een zekere retrospec
tieve zeggenskracht, doordat het voor het eerst deze door de eeuwen heen gegroeide sa
menhang expliciteert. 

Hoewel Suffridus de allesomvattende geschiedenis van het Friese volk, die hij wilde 
schrijven, niet heeft geschreven, was de invloed van het door hem opgeroepen beeld -
in zijn eigen tijd, maar ook tot in de 19e eeuw - groot. Verschillende omstandigheden 
hebben bijgedragen aan dat succes: in de 16e eeuw de behoefte tot heroriëntatie van de 
adel, tijdens de Republiek het regionale particularisme en de aristocratisering van het 
staatsbestuur,249 in de 19e eeuw de Romantiek.250 Aan het succes droeg zeker ook bij 
het feit dat Suffridus geen nieuwe mythe schiep, die op wezenlijke punten afweek van 
de middeleeuwse. Hij harmoniseerde immers vooral de verschillende middeleeuwse 
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tradities onderling en met de kroniek van Andreas Cornelius. Die kroniek en de beide 
werken van Suffridus, die alle tussen 1590 en 1597 in druk verschenen, boden in hun 
onderlinge combinatie een groot eposachtig verhaal over de herkomst en ouderdom 
van het Friese volk en leverden gelijktijdig aan de verschillende steden en aan talrijke 
adellijke families gegevens, die hun oorsprong of oudste geschiedenis een plaats gaven 
in het grotere geheel van de Friese geschiedenis. 
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Ook Ubbo Emmius nam 
in zijn Rerum Frisicarum 
Historiae (1596-1616) de 
stamboom van de fictieve 
Friese koningen op. 

De receptie van het werk van Andreas Cornelius en Suffridus Petrus heeft Waterbolk 
uitgebreid beschreven. Suffridus' leerling Martinus Hamconius vatte de belangrijkste 
thema's eruit in zijn Frisia (1609) samen. Hoewel bescheiden van omvang, vertoont de 
opzet van dit boekje op sommige punten gelijkenis met die van Suffridus' geplande 
grote werk: het is geen gewone kroniek, maar een - literair en figuratief rijk versierde -
verzameling goed geannoteerde lijsten, die geheel Friesland geografisch, chronolo
gisch en genealogisch willen beschrijven vanuit de inmiddels bekende aandachtspun-
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ten: oude koningen, bisschoppen en heiligen, helden en kruisvaarders, de Friese 
koloniën enz. Zelfs Suffridus' opponent Ubbo Emmius kon het in zijn Rerum Frisi-
carum Historiae niet laten de hoofdlijnen van het verhaal van de fantastische geschied
schrijving mee te delen: vaak met kritiek of een slag om de arm, maar soms toch ook 
zonder bronvermelding of zelfs als verosimile et memorabile.251 Blijkbaar wilde hij 
het toch niet missen!252 Tot in de 20e eeuw zou men moeite houden helemaal los te ko
men van Andreas Cornelius en Suffridus Petrus.253 

Zeker zo veelzeggend over het enthousiasme waarmee de fantastische geschied
schrijving werd ontvangen, is het gebruik ervan buiten de historiografie in enge zin. 
Zoals een eeuw eerder de verhalen uit de middeleeuwse kronieken hun weg vonden on
der het volk, zo was dat ook nu het geval: stadsbesturen, hoofdelingen en rijke eigenerf
den hadden al voor het in druk verschijnen afschriften van Andreas Cornelius' kroniek 
besteld254 en Suffridus Petrus onderhield een levendige uitwisseling van gegevens met 
geleerden en amateur-historici. Aan de kop van veel adellijke genealogieën werd nu de 
koninklijke afstamming en de deelname aan kruistochten bijgeschreven.255 Het in de 
late middeleeuwen reeds bestaande collectieve idee van de Friese adel als één verwant
schapskring van koninklijke herkomst, waaraan Suffridus een nadere invulling gegeven 
had, werd door zijn vriend Upcke van Burmania in diens Frisicae nobilitatis genealo-
gia (enkelvoud!) verder uitgewerkt. Hoofdbestand van dit werk zijn adelsgenealogieën, 
gebaseerd op originele oorkonden en grafstenen. Aan het geheel laat Burmania de ge
nealogie van de oude Friese koningen "ex libris Suffridi Petri" voorafgaan, met de ver
melding van de koninklijke afstamming van de Cammingha's, Hermana's, Egmonds, 
Adelen's en Botnia's.256In de kop van de stambomen van de talrijke families waarover 
Andreas Cornelius en Suffridus verspreide mededelingen doen, neemt hij veel van deze 
mededelingen op, maar gescheiden van de eigenlijke genealogieën. Ook het andere 
grote Friese genealogische verzamelhandschrift, dat een halve eeuw later door Josias 
Rispens werd samengesteld begint steeds met de oude fictie, indien die voorhanden 
is.257 Het resultaat was dat niet alleen de Friese steden en vele dorpen,258 maar ook de 
meeste adellijke - en in Westergo ook verschillende eigenerfde - families in de Nieuwe 
tijd beschikten over een mythe die hen een plaats gaf in de door Suffridus gestandaar
diseerde traditie. Pas in de 19e eeuw zou het door Suffridus Petrus gekoesterde beeld 
van "Fries, vroom en vrij" als kern van de Friese identiteit worden verdrongen door het 
kriterium van de taal. Maar zelfs in onze dagen getuigen de schilderingen in de Staten-
zaal nog van de Friese mythe en beginnen genealogische en locaal-historische publica
ties in Friesland vaak nog met een aparte paragraaf over de fictie rond het betreffende 
dorp of de betreffende familie.259 

Noten 

1. De volgende historiografische bronnen worden verkort aangehaald: 
- AC: Chronyk en waaragtige beschryvinge van Friesland, door Ocka Scharlensis, Johannes 
Vlytarp en Andreas Cornelius (1 e dr. Leeuwarden 1597; 2é dr. Leeuwarden 1742), geciteerd 
naar de 2e dr. 
- Douwama, Geschriften: Jancko Douwama, Geschriften, uitg. Friesch Genootschap (Leeu
warden 1849). 
- Ge sta: de varianten van de zogenaamde Gesta-groep worden geciteerd naar hun jaar van 
uitgave: E. Epkema e.a. (ed.), Oude Friesche Kronijken, uitg. Friesch Genootschap (Leeu
warden 1835-1853); H. Reimers, "Die lateinische Vorlage der "Gesta Frisiorum". De Vrije 
Fries, verder geciteerd als DVF, 35 (1939) 96-151; W.J. Buma e.a. (ed.). Codex Aysma: die 
altfriesische Texte (Assen 1993) 506-556. 
- HF: Martinus Hamconius, Frisia seit De viris rebusque Frisiae illustribus libri II (Munster 
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1609; Franeker 1620), geciteerd naar de 2e dr.; 
- HV: Martinus Hamconius, Verthoninge der coninghen, bisschoppen ... van Vrieslant (Fra
neker 1617; herdr. in DVF 3 (1844) 336-410), geciteerd naar de herdr; 
- JR: Josias Rispens (1634-1690), "Stamboek der oude Friesche edele geslachten, met 
groote moeyte opgesocht, eerst door Sybolt van Adelen van Cronenburgh ende naderhants 
door P. van Albada ende oock Jfosias] R[ispens]", Rijksarchief in Friesland, verder aange
duid als RAF, collectie Fries Genootschap, inv. nr. 968; 
- SH: Suffridus Petrus, Genealogia sive recensio familiae Hermanae (Franeker 1624). Een 
uittreksel door J. Visser in: Genealogysk Jierboek, verder geciteerd als GJB (1970) 43 e.V.; 
- SL: Suffridus Petrus' niet geschreven Libri rerum Frisicarum, numero LX; 
- SO: Suffridus Petrus, De Frisiorum antiquitate et origine libri III (Keulen 1590); 
- SS: Suffridus Petrus, De scriptoribus Frisiae decades XVI et semis (Keulen 1593); 
- TA: A. Campbell (ed.), Thet Freske Riitn/Tractatus Alvini ('s-Gravenhage 1952); 
- UvB: Upcke van Burmania, "Frisicae nobilitatis genealogia" (het zogenaamde Burmania-
boek, 1597-1604) bestaande uit de onderdelen "Tractatus de nobilitate", "Genealogia ac se
ries principum, ducum et regum Frisiae", "De situ, magnitudine et partitione Frisiae", 
gevolgd door de adelsgenealogieën, RAF, Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen, inv. nr. 
1323b. P.N. Noomen en G. Verhoeven bereiden een editie voor, die in afleveringen ver
schijnt in het GJB (1994-). 
- WvT; Worperi Thaborita Chronicon Frisiae libri III en Worp van Thabor, Kronijk van 
Friesland IV-V, uitg. door I.G. Ottema (Leeuwarden 1847-1871). 

2. Encyclopedie van Friesland onder red. van J.H. Brouwer (1958) 610. Zie over leven en werk 
van Suffridus Petrus (1527-1597) i.h.a.: J.G. Ottema, "Over het leven van Suffridus Petrus 
Leovardiensis", DVF 2 (1842) 413-471; J. Bolhuis van Zeeburgh, Kritiek der Friesche ge
schiedschrijving ('s-Gravenhage 1873) 178-206; en E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese 
geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de 16e en 17e 
eeuw (Groningen 1952). 

3. Encyclopedie, 152. Bij het normatieve woord "apocrief" - eerder gebruikt door P. Bartels, 
"Die apokryphische Geschichtsschreibung in Friesland im Zeitalter des Ubbo Emmius", 
Emder Jahrbuch 3 (1878) - sluiten de hoofdstuktitels in Waterbolks Twee eeuwen aan; "op 
de goede weg", "duisternis en licht", "de goede weg vervolgd". 

4. J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeu
wen (Haarlem 1932) xxii-xxiii. 

5. Zo geformuleerd door H. Bruch, Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kri
tiek (Leeuwarden 1952) 5. 

6. Een mooi voorbeeld is het hierna behandelde verhaal over het Monnikhuis te Weidum. Zie 
noot 57. 

7. Hij betitelde het zelf (zie SO, "Epistola dedicatoria" en SS, "Praefatio") als Libri rerum Frisi
carum, verder geciteerd als SL. 

8. SO was bedoeld als SL 1/8, 5S als SL IV/4. 
9. Waterbolk, Twee eeuwen, passim. 

10. TA, 105. 
11. "Gesta Frisiorum", Gesta (1853) 284; cf. de "Gesta Fresonum", Gesta (1993) 509. 
12. TA, 105; TA, 57-102. 
13. 55 VIII/3, 42; SO III/3, 307. 
14. Altfridus, "Vita sancti Liudgeri" cap. 25, in: W. Diekamp (ed.), Die Vitae S. Liudgeri (Mun

ster 1881) 
15. Zie noot 208. 
16. Zie noot 204. 
17. Terecht onderscheidt J. Vansina, Oral tradition. A study in historica! methodology (Vert. 

van: De la tradition orale: Essai de methode historique (Tervuren 1961); Harmondsworth 
1973) 19-20, orale traditie (over meerdere generaties) van gewone orale communicatie. 

18. Gesta (1853) 294; cf. (1993) 527-531. De juiste naam "Lambertus, qui natus est de Lioe-
dingha viris in Catryp" in de variante tekst "Historia Frisiae", Gesta (1939) 134-136. 

19. J.A. Mol en P.N. Noomen, Prekadastrale Atlas fan Fryslân, hierna geciteerd als PKAF, II: 
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Weststellingwerf (1989) 21-22; VI: Utingeradiel (1993); dl. Einjewier (te verschijnen). 
20. Zie voor het bovenstaande: J.A. Mol, De Friese huizen van de Duitse Orde (Leeuwarden 

1991) 52-53. H. Halbertsma, "De herkomst der Friezen in de spiegel der middeleeuwse ge
schiedschrijving". Berichten ROB (1962-1963) 236 e.v., ald. 245 vestigde als eerste de aan
dacht op de historische achtergrond van Lambert Ludinga. 

21. Zie noot 152. 
22. "Die Olde Freesche Cronike", Gesta (1853) 211-279, ald. 216. Holwerd ontbreekt in de an

dere varianten (cf. Hoekstra, Vier kronieken, 15, die Willibrord en Bonifacius verwart). 
23. G. Verhoeven, "De middeleeuwse kerkpatrocinia van Friesland. Een inventaris", Fryske 

Nammen 8 (Leeuwarden 1989) 75-108, ald. 87. 
24. O. Opperman (ed.), Fontes Egmundenses. Werken Hist. Gen., 3e serie 61 (Utrecht 1933) 

255; D.P. Blok, "De Hollandse en Friese kerken van Echternach". Naamkunde 6 (1974) 
167-184. 

25. PKAF, dl. Westdongeradiel (te verschijnen); P. Soepboer e.a., Hervormd Holwerd in de loop 
der eeuwen (Holwerd 1987) 144-145. 

26. TA, 107, 111, 116, cf. 211. 
27. Vergelijk: WvT I, 21: "in Groenenberch seu viridi monte, tibi nunc est Groeningen". 
28. J.A. Feith, "Groenenberg-Euvelgunne", Groninger Volksalmanak (1910) 158-169; vergelijk 

ook: P.N. Noomen, "Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van de stad", in: 
J.W. Boersma e.a. (red.), Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad 
Groningen (Bedum/Groningen 1990) 97-144, ald. 142. 

29. TA, 66. 
30. Vergelijk bijv. de verschillende versies van het "Tractaat van de Zeven Zeelanden", in: K. 

von Richthofen, Friesische Rechtsquellen (Berlin 1840) 112. 
31. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 

1298-1814 (Assen/Amsterdam 1977) p. 930. Dit als aanvulling op Campbell, TA, 184. 
32. Romein, N oord-Nederlandsche geschiedschrijving, 148. 
33. Zie noot 4. 
34. Namelijk die uit de "Magnus-keuren", het "Karelsprivilege" en het "Rudolfsboek" (Camp

bell, TA, vii). Voor een kort overzicht van Friese historiografische bronnen zij verwezen 
naar: Bruch, Kroniek, 8-25; van rechtsbronnen naar: P. Gerbenzon, Zeer voorlopige lijst van 
de belangrijkste middeleeuwse rechtsbronnen uit het Groot-Friese gebied tussen Vlie en Vie
zer (Groningen 1975) en idem, Apparaat voor de studie van Oud Fries recht, 2: Bronnen 
(Groningen 1982) 88-99. 

35. Hoekstra, Vier kronieken, 6. 
36. Een overzicht van de handschriften geven H. Halbertsma, "Esonstad: Dichtung of Wahrheit? 

Bijdrage tot de ontstaansgeschiedenis der Friese steden", Jaarboek Fries Scheepvaartmu
seum (1967-1968) (ook verschenen als Overdrukken ROB 16) 85-110, ald. 85-86 en D.J.M. 
Zeinstra, "De kroniek van Ocko van Scharl een voorbeeld van Staverse geschiedschrij
ving?", IB 37 (1975) 399-415, ald. 399-400. 

37. Bolhuis, Kritiek, 174. 
38. Bolhuis, Kritiek, 171-173; vergelijk Waterbolk, Twee eeuwen, 62. 
39. Waterbolk, Twee eeuwen, 59-60. 
40. Waterbolk, Twee eeuwen, 62-63 citeert hierbij P. Joachimsen, Geschichtsauffassung und Ge

schichtsschreibung in Deutschland unter dem Einfluss des Humanismus 1 (Leipzig/Berlin 
1910) 65-66 en E. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie (München/Berlin 1911) 
135. 

4L Zie bijv. B. Ebels-Hoving, "Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot ka
rakterisering", in: idem e.a. (red.), Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse 
geschiedschrijving in Nederland (Hilversum 1987) 217-243. ald. 236. 

42. AC, 52 (ao 749). 
43. AC, 62 (ao 806); 78 (ao 866). 
44. AC, 87 (ao 1109). 
45. P.N. Noomen, "St. Magnus van Hollum en Celdui van Esens. Bijdrage tot de chronologie 

van de Magnustraditie", DVF 69 (1989) 7-32, ald. 14. 
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46. Het Munnekehuis is aangegeven op de kaart van Amelandt (1731) door P. de laRive; cf. G. 
Overdiep. Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731 (Leeuwarden 1964) 12. 

47. Groot Placaat- en Charterboek van Vrieslant (Leeuwarden 1768-1793) IV, 279 (1581 oct. 
15); cf. P. Nieuwland en J.A. Mol, "Rekken fan de kleasteropkomsten yn Fryslân oer it 
boekjier 1606/1607, opmakke troch Joannes Henrici Rhala", in: P.L.G. van der Meer e.a. 
(ed.), Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid (Leeu
warden 1993) 53, 97. Zie voor de Cammingha's van Ameland ook noot 128 e.v. 

48. AC, 139-140 (ao 1315). 
49. RAF, Liauckema, inv, nr. 130 (oud), "Copia, alle profyten ende emolumenten gehoorende 

tot de patroon, vicarie, prebende ende pastorie tot Sexberum" f.3v: "Arme renten: 
Lyauckema plaats - xxvii gg; Sybrant van Osingha [op Latsma] - xv gg; Claas van Adelen - x 

gg"-
50. Gebaseerd op: J.C. Tjessinga (ed.), De Aanbreng der Vijf Deelen van 151! en 1514 (Leeu

warden 1942-1954)11, 6-12; 1. Telting {id.), Register van den Aanbreng (Leeuwarden 1880) 
III, 197-226; PKAF 1,62-73. 

51. De oudste werden uitgegeven door: G. Verhoeven en J.A. Mol, Friese testamenten tot 1550 
(Leeuwarden 1994) nr. 40 (1479), 65 (1503), 74 (1507), 116-119 (1527), 138 (1535), 193 
(1546), 194 (1547), 206 (1549) en 207 (1550). 

52. AC, 114(ao 1230). 
53. PKAF II, 21. Interessant is dat uit hetzelfde katholieke intellectuelenmilieu, als waarin 

Andreas Cornelius' kroniek gretig aftrek vond ook bij de familie Broersma (cf. noot 100) 
dergelijke noties over de geschiedenis van het veengebied bestonden (H. Walsweer, "Broer
sma", GJB (1984) 66). 

54. De knullige pretentie van de archeologen J.M. Bos, J.C. Besteman en H.A. Heidinga dat ze 
in Wynaldum "graven naar Friese koningen" ondersteunen zij o.a. met een te simplistische 
interpretatie van één geïsoleerd kroniekbericht, zonder oog voor de context (J.C. Besteman, 
J.M. Bos en H.A. Heidinga, "Een vroegmiddeleeuws centrum in Westergo. Het terpenonder-
zoek bij Wijnaldum", in: Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderz.oek 75 (1991) 
133-149, ald. 146 (met onjuist citaat over Adelen); dezelfden, Graven naar Friese koningen. 
De opgravingen in Wijnaldum (Franeker 1992) 22; cf. Bos' speculaties over de heren van 
Waterland en de Deense koningen in: Landinrichting en archeologie: het bodemarchief van 
Waterland. Dissertatie UvA. Nederlandse archeologische rapporten 6 (Amersfoort 1988) 
28). Het gemis aan een interdisciplinaire benadering wreekt zich hier. 

55. Zeinstra, "Ocko van Schari", 408, en Halbertsma, "Esonstad", 89, meenden op grond van de 
aandacht voor Staveren in het "dossier" over de oude Friese koningen dat de kroniek van 
Andreas Cornelius als "Staverse geschiedschrijving" kan worden aangemerkt. Terecht sig
naleert Halbertsma dat in de behandeling van de middeleeuwen daarnaast Noordelijk West
ergo veel aandacht krijgt, m.n. de omgeving van het klooster Ludingakerke. Zijn 
veronderstelling dat Andreas Cornelius' ook een kroniek uit dat klooster heeft geraad
pleegd, gaat mij echter te ver. 

56. Suffridus Petrus las Andreas Cornelius trouwens op dezelfde manier: zijn genealogieën 
Cammingha en Hermana (zie noot 128) bestaan voor een belangrijk deel uit dergelijke uit
trekselverzamelingen. 

57. AC, 107-108 (ao 1199). 
58. Gebaseerd op: Tjessinga, Aanbreng V, 18-21 en PKAF IV, 38-43. Saté FC1 is Dekema, FC2 

Hania. FC17 Klein Hania, FC15 pachtgoed van Dekema. FC3 Walta, afkomstig van De
kema, FC 10 Dekemaprebende. FC9 Monnikhuis, FC6 en 8 de pastorie. 

59. P. Sipma en O. Vries (ed.), Oudfries(ch)e oorkonden I-IV ('s-Gravenhage 1927-1977), 
hierna geciteerd als OFO IV, nr. 54 (1480 sept. 12): "Muunkastatha toe Weydum"; RAF, 
Sminia, inv. nr. 1410 (1550 jan 2.): "Munckehuys gelegen binnen Weydum"; RAF, Tjaar-
dastate, inv. nr. 29 (Dekema), 1:7 (1655): "Monickehuys". 

60. Het is hier niet de plaats in te gaan op de punten waarop Andreas Cornelius' bericht niet kan 
kloppen: de kerk werd blijkens bouwkundige gegevens bijvoorbeeld 100 jaar eerder ge
sticht. 

61. AC, 148-161 (ao 1397-1410). 
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62. A. Janse, Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 
1400 (Den Haag 1993) 145-146. 

63. H.B. van Sminia, "Juw Hettes Dekema, de laatste potestaat van Friesland", DVF (1853) 
257-273; O. Vries, Het Heilige Roomse Rijk en de Friese Vrijheid (1986) 130, 147, 161. 

64. J. Vansina, Oral tradition; idem, "Oral tradition and its methodology", in: J. Ki-Zerbo (ed.), 
General History ofAfrica, publ. by the Unesco, 1 (Paris 1989) hoofdstuk 7 en de andere me
thodologische hoofdstukken in dit werk. Terecht benadrukt N. Brooks, "The creation and 
early structure of the kingdom of Kent", in: S. Bassett, The origins of Anglo-Saxon kingdoms 
(London 1989) 55-74, ald. 61, dat met orale "traditions of origin" historisch weinig is aan te 
vangen, als de mogelijkheid tot confrontatie met andersoortige bronnen ontbreekt. 

65. SL I: Descriptio regionis et gentis, 12 boeken, waaronder SO als SL 1/8. 
66. SL II: De institutis, 16 boeken. 
67. SL III: Annales Frisici, 24 boeken. 
68. SL IV: Privatorum res, personarum et locorum, 8 boeken, waaronder SS als SL IV/4. 
69. Zie de bijdrage van Engels in deze bundel. 
70. PBF. 65 Hs/K: Suffridus Petrus, "Frisiae descriptio". 
71. PBF, 65 Hs/B: Suffridus Petrus, "Annalium Frisiorum fragmenta". 
72. Zoals Suffridus zijn werk motiveerde als het afmaken van het niet voltooide werk van Vig-

lius van Aytta en Joachim Hopper (SO "Epistola dedicatoria"), zo was het niet meer verschij
nen van Suffridus' Libri re rum Frisicarum voor Hamconius aanleiding in Frisia uittreksels 
daaruit te publiceren en daarin ook zijn eigen carmen acrostichon, dat als lofdicht aan het 
deel Annales (SL III) van Suffridus' grote werk had moeten voorafgaan, op te nemen (HF, 
93v). Voor mijn onderzoek is HF handig vanwege de noten, waardoor gemakkelijk valt vast 
te stellen welke fictie van wie afkomstig is. 

73. Hij typeert de inhoud van de Gesta Frisiorum correct als "compendium historiae Frisonicae 
ab exordio mundi usque ad expugnatam Terrae Sanctae nomine Damiatam"; de Tractatus 
Alvini als "compendium historiae Frisonicae ab exordio gentis usque ad Carolum Mag
num". SS X/8, 81. Hoewel Suffridus soms de Gesta Frisiorum en de Tractatus Alvini als een 
geheel schijnt te zien (zie noot 87), geeft hij er hier blijk van ze als afzonderlijke boeken te 
beschouwen. 

74. SS I/l, 2-3; cf. Waterbolk, Twee eeuwen, 85. 
75. 5 0 III/2, 304. 
76. G. Duby, De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1025-1225 (Vert. van: 

Les trois ordres ou l'imaginaire du feodalisme (Paris 1978); Amsterdam 1985) 294, citeert 
Honorius van Autuns De imagine mundi (uit 1133). 

77. SO III/2, 305. Het vaandel, dat in de Tractatus Alvini wit was, met een leeuw (zie noot 29) is 
bij Suffridus rood. 

78. 50II I /5 , 312-325. 
79. SO 1/9. 34; 11/13, 257. 
80. SO III/l. 303. 
81. 50III /8 , 332. 
82. Vergelijk Hoekstra, Vier kronieken, 6-10. 
83. Worp citeert daarbij de Saksenspiegel 111/42 (WvT I, 9); de Gesta (als "chronicae Friso-

num "; WvT I, 8); en Alvinus (over de "prima senilis subactio Frisonum per reges Daniae "; 
WvT I, 20). Vergelijk Bolhuis, Kritiek, 71-72 en Zeinstra, "Ocko van Scharl", 413 nt. 59. 

84. Hij schreef: Wandalia (1519); Ecclesiastica hiswria sive Metropolis (1548); Saxonia 
(1520); en Dania sive Regnorum aquilonarium chronica (1546). Suffridus' bestrijding gold 
vooral de laatste twee werken. 

85. Zelf was De origine niet als kroniekverhaal bedoeld: het behoort dan ook niet bij het histori
sche deel (SL III) van het grote werk, maar bij het antropologische (SL 1/8-12). 

86. PBF, hs 9056D en hs 345 (cf. R. Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten 
geschriften (Leeuwarden 1970) 81-90). Ook de Gesta-variant "Historia Frisiae" komt trou
wens in een band voor, waarin ook een versie van Alvinus zit (Gesta (1939) 146-151). 

87. SS VIII/3, 42-43; SO III/2, 304: volgens Suffridus wordt Friso in de Tractatus Alvini ge
noemd. Elders maakt hij echter wel verschil tussen Gesta en Tractatus (zie noot 73). Waar-
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schijnlijk beschouwde hij beide teksten als varianten van één oorspronkelijk "rithmus 
Frisicus" (zie noot 209). 

88. SS I/l, 1. Suffridus weet dat hij dit vermaan in zijn testament opnam en dat hij hen ook de 
pijlenbundel als symbool van de wijsheid "eendracht maakt macht" - Suffridus ontleende dit 
motief aan de klassieke literatuur - voorhield; hij wijst erop, dat zowel de Spaanse koning als 
de Staten van Friesland in zijn tijd dit symbool gebruiken (SS, "Praefatio"). De Friese vlag, 
voor het eerst genoemd in Franse wapenboeken uit de 15e eeuw en dus een oudere traditie, 
beschouwt hij uiteraard als Friso's wapen (50 III/5, 315; cf. H. Bruch e.a., De Fryske 
Flagge, bisûnder nûmer IB (1956) 33-35). 

89. 55 VIII/3, 44. Hij zou het hebben ontleend aan de collectanea van Hubertus Schotus, prior 
van een klooster in het Zoniènwoud. 

90. Tacitus, Annales I/51. 
91. 5 0 III/2, 305; 55 VIII/3, 45. 
92. Zie voor Willibrord en Friesland recent: G. Kiesel en J. Schroeder (ed.), Willibrord, Apostel 

der Niederlande, Gründer der Abtei Echternach (Luxembourg 1989); R.H. Bremmer, "Wil
librord through Anglo-Saxon and Frisian eyes: from history to myth", in: V.F. Faltings e.a. 
(hrsg.), Friesische Studien I. North-Western European Language Evolution NOWELE, 
suppl. vol. 8 (Odense 1992) 1-28. 

93. Zie voor de Magnus-traditie: M.P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid (As
sen 1953); P.N. Noomen, "St. Magnus". 

94. 55 VIII/3, 46. 
95. WvT I, 24. 
96. Ook de langdurige onvrijheid onder Deense koningen ontbreekt bij hem: de Friezen leefden 

wel onder heidense, maar Friese koningen. Redbad is bij AC - evenals bij Suffridus trouwens 
- dan ook (conform de historische feiten) een Fries en geen Deen, zoals in de oudere Friese 
traditie. De traditionele verhalen over de Deense koning Godfried, kleinzoon van Redbad 
(Gesta (1853) 298; cf. Gesta (1993) 538) hoefden echter niet geschrapt te worden: Godfried 
werd de zoon van Redbads dochter Othilda of Schilda. die met een Deense koning was ge
trouwd (AC, 46 (ao 718). 52 (ao 749); HF, 26r). 

97. SO VIII/3, 41. Wel kwam Suffridus aan Worps bezwaar tegen een onderwerping aan de 
Deense koning al voor het begin van de jaartelling tegemoet door deze te dateren op onge
veer 500 jaar voor Willibrord. 

98. FA. 152; Genesis 11:18-21 
99. SO I1I/7, 331. Bij latere auteurs werd Sems nakomeling Reu de grootvader van Friso. F. 

Sjoerds, Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland I (Leeuwarden 1768) 20. 
100. PBF, 65 Hs/E: Suffridus Petrus, "Index historiarum", f. 85. Hij kreeg het van mr. Minne 

Broersma, die hem ook manuscripten van Worp van Thabor en de Rechtsomgang van Frane-
keradeel bezorgde. H. Walsweer, "Broersma", GJB (1984) 65-95; Steensma. Fhabor, 165-
166: G. Overdiep en J.C. Tjessinga, De Rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1438 
(Franeker 1950) 12. 

101. Zeinstra, "Ocko van Scharl", 405. 
102. 5 0 1/2, 7. 
103. Het enige, dat over de persoon Andreas Cornelius bekend is, komt uit 55 XIV/7, 255-259. 

Ook dat zou al argwaan kunnen wekken. 
104. Soms kunnen we hem op de voet volgen: in PBF, Hs 1180, "Frisiaca", kent hij nog dezelfde 

lacune na Friso. die AC ook heeft; in PBF, Hs 11 82, "Principes, duces et reges Frisiae" vult 
hij deze lacune later zelf op. 

105. Friso en zijn zonen: S5 T/l-1/8, 1-6. De oude Friese vorsten en koningen: 5 0 1/9. 35-36; 5 0 
11/15, 284-294; PBF, Hs 1180; PBF, Hs 1182; uittreksels in de "Genealogia ac series princi-
pum, ducum et regum Frisiae ... compilata ex libris Suffridi Petrei per me Upco à Burma-
nia", UvB, f. 14-24v; HF, 6v-34; HV, 362-385. De filiatie is als volgt: I. Friso, II. Adel, III. 
Ubbo, IV. Asinga Ascon, V. Diocarus Segon (bij AC, 6, 8 zijn IV en V neven). 

106. Bijv.: A.W. Wybrands, Gesta abbatum Orti Sancte Marie (Leeuwarden 1879) 34: Asego et 
Kempo de Blitha (Blija, 12e eeuw); A. Janse en H.P.H. Jansen. Kronieken van het klooster 
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Bloemhof te Wittewierum (Hilversum 1991) 219: Skultetus de Sigerdachurke (Siddeburen, 
ao 1226). 

107. SS 1/6 en 1/8, 5; het citaat is uit HV, 366. 
108. 55 1/5, 4-5; Suffridus Petras. "De familia Cammingana", PBF, Hs 9056E, f. 29. 
109. 55 1/7, 5. De naam Gale was vooral gangbaar in de Zuidwesthoek (cf. bij Suffridus bijv. 55 

VII/4. 39; 55 XII/9, 159); AC, bijv. 78 (ao 876). 80 (ao 929), 92 (ao 1119); 96 (ao 1165) en 
119 (ao 1259) geeft veel aandacht aan de Galama's. Suffridus' impliciete suggestie werd in 
de 17e eeuw uitgewerkt door Pybe van Albada van Poppingawier (JR. f. 149; cf. H. Wals
weer, Onderzoek naar Jus Patronatus en studiefinanciering: Geschiedenis van het Lieve 
Vrouwe of Albadaleen te Poppingawier tot 1800 (Groningen 1992) 1 16-119 en noot 255 
hierna). 

110. lutho van de Jutten (55 1/3, 3-4; 5 0 11/10, 223) en Hetto van de Hessen (55 1/4. 4). 
1 11. "Freske Riim", TA. 82, 86, 195-196; WvT 1, 12; Douwama, Geschriften, 52; Eggerik Ben-

inga, Cronica der Fresen, hrsg. von L. Hahn en H. Ramm. Quellen zur Gesch. Ostfrieslands 
4 (Aurich 1961) T, 152. Vergelijk: F. Binkes. "Over eene nederzetting of volkplanting der 
Friesen in Zwitserland". DVF 1 (1839) 1-63: M.P. van Buijtenen, "Friezen en Zwitsers", 
Tijdschr. voor Geschiedenis 76 (1963) 319-324. 

1 12. Gesta (1853) 286: cf. (1993) 513; SO 11/13. 257; HF, 8r: "Hettus ... Hessus dictus Hessiae 
nomen dedit ut et Vimoda soror ipsorutn [filiorum Frisonis] Vimodiae". 

113. SL IV/8: De Frisiorum coloniis et quae gentes a Frisüs oriundae sint. HF, "ductores colo-
niarum Frisicarum" voorin, 69v-72v, 103r-105r. 

114. Das Rüstringer Recht, hrsg. von WJ. Buma und W. Ebel. Altfriesische Rechtsquellen 1 
(Göttingen 1963) 164 en de daar aangehaalde literatuur. De Tractatus Alvini werd ook wel 
"Dat Vriessche ryme van den Vriesschen edelinghen" genoemd. TA, 163. 

1 15. Duby. Drie orden. 73, citeert Adalbero van Laons Carmen ad Rodbertum regem (ca. 1030). 
116. 551/2.2-3. 
117. HF, 7v-8r. 
118. Douwama. Geschriften, 509: "wy Friesen plagen den roep to hebben dat wy drunckers 

weren". 
119. Bijv.: Historie van Vrieslant door Peter Jacobsz van Thabor. uitg. door H.W.C.A. Visser en 

H. Amersfoordt (Leeuwarden 1824-1827) 27 (ao 1471); J. van Leeuwen (ed.), Beneficiaal-
hoeken van Friesland (Leeuwarden 1850) 423 (ao 1543); WvT, 5: de gewoonte van drinkge
lagen en het gebruik van met zilver beslagen drinkhoorns "pro lege quasi observant"; 
Cornelius Kempius, De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae (Keulen 1588) 75-81 
over "convivia" en grote drinkhoorns (met een afbeelding, die misschien model stond voor 
die bij HV, 7v.). 

120. Zie voor het ritueel van gastmalen en drinkgelagen in het algemeen bijv.: A.J. Gurjewitsch, 
Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen (München 1978) 261-263; G. Althoff, Ver
wandte, Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im 
früheren Mittelalter (Darmstadt 1990) 203-211; H. Hundsbichler, "Wirtschaften, Essen, 
Trinken", in: H. Kühnel (hrsg.), Alltag im Spätmittelalter (Darmstadt 1986) 196-210, ald. 
208. 

121. J.J. Kalma, "Trinkhörner und Trinkgewohnheiten. Ein Beitrag zur altfriesischen Volks
kunde", Emder Jahrbuch (1955) 152-173: idem. "Volkswijsheid op drinkhoorns", DVF 
(1957) 105-119. 

122. Vergelijk ook noot 242. 
123. Bijv.: OFO 1, nr. 296 (familie Liauckema); H. Halbertsma, "Jelmerahorn. Drinkhoorns als 

zinnebeelden van voorvaderlijk bezit", IB (1956) 20-24 (families Cammingha en Jelmera 
van Ameland). 

124. Zie bijv. W.F. Andriessen (ed.), Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Bre-
deroede, Ysselsteyn etc. (Purmerend 1933) 78-79 (Egmond), 93 (Brederode). 

125. WvT II, 91, 104:' AC, 51 (ao 737), 76-77 (ao 835); 55 VI/2, 29-30 (Ioannes presbyter en 
Gundobaldus); 55 VI/8, 33 (St. Fredericus ab Adelen); 55 VII/2, 34-35 (St. Radbodus). Zie 
voor de fictieve afstamming van de familie Adelen van Redbad, die voor het eerst in de Hol
landse historiografie opduikt: Bolhuis, Kroniek, 97; A.G. Jongkees, "Gondebald, koning van 
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Friesland", Tijdschr. voor Geschiedenis (1961) 309-329, ald. 315, 323. De Adelens reken
den daardoor tevens vroege Friese geloofshelden (de heilige koning Gondebald die Karel de 
Grote in Roncevaux te hulp kwam, de Priester Johannes die in Afrika of Azië een christen-
rijk had gesticht en de Utrechtse bisschoppen Radbod, Frederik en Alberik) tot haar verwan
ten. Zie voor Gondebald bovendien: A.G. Jongkees, Het koninkrijk Friesland in de 15e eeuw 
(Groningen 1946) 16, 20 en idem, "Gondebuef de Frise dans les chansons de geste", in: M. 
Gosman en J. van Os (red.), Non nova, sednove. Mélanges de civilisation médiévale dédiés 
à W. Noomen (Groningen 1984) 125-138; voor Priester Johannes: "Presbyter Iohannes, Do
minus Dominantium - ein Wunsch-Weltbild des 12. Jahrhunderts", in: A. Legner (hrsg.), Or-
namenta ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik 1 (Köln 1985) 83-97; i.P. Bejczy, "De 
brief van Pape Jan: legende, fictie en hyperrealiteit in een middeleeuws document", Tijdschr. 
voor Geschiedenis (1993) 483-495. Voor de historische achtergrond van de Adelen-fïctie: 
Noomen, "Koningsgoed in Groningen", 126. 

126. AC, 79 (ao 927). 
127. Citaat van een Adelen-grafzerk uit 1566, oorspronkelijk te Sexbierum (Tegenwoordige Staat 

van Friesland 2 (Amsterdam 1786) 571), nu te Zweins. 
128. PBF, Hs 9056E, f.29-35, "De familia Cammingana"; de gedrukte Genealogiafamiliae Her-

manae citeer ik hierna als SH. Het wapen Hermana (een dubbele adelaar, twee leeuwen en 
drie sterren ("triplicis virtutis symbola clara: iustitiae, sophiae, religionis") herinnerde aan 
de koninklijke afstamming (SH, sub A2). Voor de Cammingha's fungeerde Friso's zoon 
Haio als tussenschakel (de naam Haio was in de 15e en 16e eeuw een typische Cammingha-
naam); voor de Hermana's had "heer Mannus", een zoon van prins Adel die functie. 

129. PBF, Hs 9065E, f. 29-32. Het meeste ook bij AC, zie ook noot 42-44 hierboven. 
Cammingha's van Camminghaburen bij Leeuwarden kent hij, evenals AC, 117, vanaf 1245, 
toen zij het Dominicanenklooster gesticht zouden hebben, "atque hic primam Cammingano-
rum apud Leovardienses mentionem fieri animadverto, cum tarnen certum sit eos vetustissi-
mas sedes habuisse tam int ra quam extra hanc civitatem". PBF, Hs 9065E. f. 33. 

130. SH, sub B3 (ao 749/769). 
131. AC, 63 (ao 806-807): de kerk, kerktoren en "Hermanas Huis" werden toen door een over

stroming verwoest. Naast de nabijheid van de kerk leverde de landschappelijke situatie - de 
herinnering aan de in Suffridus' tijd nog geen 100 jaar bedijkte Middelzee - stof voor de oor
sprongsfictie: in het voetspoor van Joachim Hoppers' kaartje "Antiqua Frisiae situs sub Au-
gusto imperatore" op Sibrandus Leo's kaart Frisia occidentalis (1579) interpreteerde hij het 
door Ptolomeus vermelde Manarmanis als "portus Hermana" (SH, sub A3; SO I/12, 61-62). 

132. Tacitus, Annales XI1I/54; SH, sub B; SS 11/3-4, 7-8. 
133. A. Vauchez, "Beata stirps: sainteté et lignage en Occident aux 13e et 14e siècles", in: Fa

milie et parenté dans l 'Occident médiéval. Acte du colloque de Paris 1974. Collection de 
1'Ecole Française de Rome 30 (Rome 1977) 397-407, laat zien dat ook in de late middeleeu
wen een stamboom met heiligen nog als eervol gold. 

134. Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard, uitg. door D.A. Wumkes 
(Bolsward 1929) 4, 14: de "familia Cammingana" begunstigers van Marièngaarde en ver
wanten van een abt (ao 1163-1175; ao 1240); 42-45: Idzo Hermana, 10e abt van Lidlum (ao 
1296-1309). 

135. Dit is opmerkelijk, omdat zij veel gegevens uitwisselden (zie Bergsma en Waterbolk in deze 
bundel). Burmania (UvB, f. 35v-36v) neemt omgekeerd Suffridus' fictie over de 
Cammingha's van Ameland niet over. maar geeft een historisch correcte genealogie; wel ci
teert hij van Suffridus' afkomstige gegevens over de Cammingha's van Leeuwarden (niet in 
PBF, Hs 9065E), die hij echter onbewezen acht. 

136. Upcke van Burmania was daardoor bijvoorbeeld gedwongen zijn eigen afstamming in vrou
welijke lijn van de oude Burmania's (13e eeuw) te retoucheren tot een patrilineaire. UvB, f. 
34v. 

137. SH, sub C3. 
138. Verhoeven en Mol, Friese testamenten, 488-489. 
139. Hierin volgt hij trouwens Andreas Cornelius. 
140. Verhoeven en Mol, Friese testamenten, 538, 541. 
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141. Ik noem enkele voorbeelden. In de kwartierstaat van de kinderen van de al genoemde Upcke 
van Burmania (gest. 1615) en diens vrouw Rints Roorda zijn kwartier 6 en 289 Roorda (in 
vrouwelijke lijn fictief uit Hermana; cf. JR, f 67), 7 Cammingha en 116 Jelmera van Ame
land (UvB, passim). Volgens de getuigenis van adeldom uit 1594 door stadhouder Willem 
Lodewijk (PBF, hs Doys: Gerlich Doys, "Libri quattuor", II 445) voor Sicke van Liauckema 
is kwartier 27 Siaerda (in vrouwelijke lijn via Roorda (UvB, f. 60; JR, f. 67) fictief uit Her
mana) en 31 Hermana. In de kwartieren van de eigenerfde Ulbe Tjaerts van Buwalda (gest. 
1606) is kwartier 57 Hermana (GJB (1989) 37 juncto Verhoeven en Mol, Friese testamen
ten, 489) en 41 Adelen (fictief: JR, f. 487; UvB, f. 46v); bovendien was zijn moeder een Ris
pens en zijn schoonmoeder Sakel Hopper een nicht van Joachim Hopper (cf. noot 221, 148 
en 255 hierna). 

142. Zie voor hem en zijn milieu: D. van Weezel Errens, "De zolderschilderingen in de oude kerk 
van Terkaple", DVF 70 (1990) 75-100, ald. 94, 98. 

143. S. Zijlstra, "De stúdzje fan 'e bruorren Roorda (1582-1593)", DVF (1993) 103-114, ald. 105. 
144. Het origineel is niet bewaard. Een uittreksel bevindt zich in: JR, f. 76 e.v. 
145. Hoe verleidelijk deze constructie was toont trouwens ook de "Frisicae nobilitatis genealo-

gia" van Upcke van Burmania, met een dochter Roorda getrouwd en ook zelf met Roorda-
voorouders. Doorgaans was Burmania een kritisch genealoog, die zich vooral op oorkonden 
baseerde. Suffridus' speculaties over Cammingha en Hermana noemt hij bijvoorbeeld wel, 
maar laat hij buiten zijn genealogische schema's. Douwe van Roorda's fictieve stamreeks 
vanaf 777 ontbreekt bij hem dan ook, maar toch kan hij het niet nalaten de stamvader Goffe 
Roorda (rond 1400) een Ida Forteman tot vrouw te geven! Ook over andere families ont
leende hij gegevens aan Douwe Roorda (UvB, f. 53v, 57v). 

146. W. Dykstra, UitFriesland's volksleven (Leeuwarden 1895-1896) I, 110-111; Y. Kuiper, Adel 
in Friesland 1780-1880 (Groningen 1993) 3, 473. 16e- en 17e-eeuwse grafschriften van de 
Eysinga's illustreren de afstamming in vrouwelijke lijn van Adelen (via Juckema en 
Popma), van Cammingha (via Heringa van Jongema) en van Hermana (via Aylva en 
Roorda). H. Wenning, in: Jaarboekje van den Frieschen Adel 2 (1884). 

147. SS VII/3, 35-36 (ao 920), VII/7, 36-37 (ao 970). 
148. SS IX/10, 72-74. Behalve voor de oude vorsten, koningen, Hermana's en Cammingha's ver

wijst Suffridus ook voor de heldendaden van Sivardus Hopper - een fictieve voorouder van 
zijn leermeester Joachim Hopper - onder Hengist en Horsa in 449 na Chr. (cf. noot 166) naar 
Cappidus en Sterkenburgius. SS XII/9, 154-156. 

149. Zie bijv. de beschouwingen van Marc Bloch, Pleidooi voorde geschiedenis of: Geschiede
nis als ambacht. (Yen. van: Apologiepour Vhistoire on Métier d'historiën (Paris 1949); Nij
megen 1989) 66. 

150. Zie bijvoorbeeld S. Zijlstra e.a. in het themanummer over de studiezin van de Friezen in Ba
tavia Academica. Bulletin van de Nederlandse werkgroep Universiteitsgeschiedenis 9 
(1991) 1-38. 

151. H. Schmidt, "Adel und Bauern im friesischen Mittelalter", Niedersächsisches Jahrbuch 45 
(1973) 47-48; Das Hunsingoer Recht, hrsg. von W.J. Buma en W. Ebel. Altfriesische 
Rechtsquellen 4 (Göttingen 1969) 112; Das Emsiger Recht, hrsg. von W.J. Buma en W. 
Ebel. Altfriesische Rechtsquellen 3 (Göttingen 1967) 92. 

152. Dit als nuancering van Mol, Friese huizen, 90, en Janse, "De waarheid van een falsum. Op 
zoek naar de politieke context van het Karelsprivilege", DVF 71 (1991) 7-28, ald. 13. Verge
lijk noot 21 hierboven. 

153. Janse, "Karelsprivilege", 7-28. In de 15e eeuw ontstond de gewoonte om inderdaad de band 
met de keizer heraldisch te verbeelden: zij het niet door een kroon maar door een (halve) 
adelaar. Zie noot 223 en 247 hierna. 

154. Kronieken van Wittewierum, 67 (ao 1147); Gesta (1853) 292; cf. (1993) 524. Vergelijk noot 
174 en 217. 

155. Vergelijk hierboven noot 18. 
156. Gesta (1853) 305; cf. (1993) 553 (Hayo). Gesta (1853) 302: cf (1993) 545 (Mynald, cf ook 

noot 216). 
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157. In één variant van de Gesta-groep, de "Historia", wordt de parallellie tussen deze latere hel
den en Magnus expliciet getrokken. Gesta (1939) 134. 

158. WvT III, 128-129 (ao 1157): AC, bijv. 57 (ao 779); 59 (ao 791); 65 (ao 808); 75 (ao 819); 80 
(ao 989); 87 (ao 1096); 95 (ao 1157); 98 (ao 1169). Niet te verwarren met hun naamgenoten 
in Katryp. 

159. Janse, "Karelsprivilege", 7-28. Bij Andreas Cornelius, AC, 74, wordt het privilege geïdenti
ficeerd met de door Magnus verworven keuren. 

160. SL IV/2; HF, bijv. 80r-81r. 
161. SS III/l, 11 (ao 350); cf. AC, 66 (ao 808). 
162. SS ÏIUS, 13-14 (ao 478). 
163. SS V/7, 24 (ao 720). 
164. SL 11/2. 
165. H. Bruch, "Waren die bisschoppen allemaal Friezen? Een bijdrage tot de geschiedenis van 

bisschoppen van Utrecht in de middeleeuwen", 1B 49 (1987) 45-56. 
166. Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gemis Anglorum 1/15, II/5; J. van der Kooi, "Hen-

gist en Horsa. De tradysje by de 16e-ieuske Westerlauwersk-Fryske skiedskriuwers", Us 
Wurk 23 (1974) 1-56. 

167. Melis Stoke, Rijmkroniek 1/127-132; cf. Bolhuis, Kritiek, 81. 
168. SC 11/15, 289; UvB "ex libris Suffridi Petri", 17r. 
169. WvT I, 37; SS IV/6, 23 (ao 690): HF, 63v; HV, 374-375. In de 15e-eeuwse hagiografie was 

St. Suitbert al tot een exclusief Friese heilige gemaakt. C. Santing. "De Sequencia Sacratis-
simi Switberti. Over humanisten, heiligen en geschiedschrijving in de Noordelijke Neder
landen", in: Ebels-Hoving, Genoechlicke historiën, 157-176, ald. 170-171. 

170. WvT II. 104; 55 VII/2. 34-35 (ao 900). 
171. AC, 55. 74. Zie voor de oorspronkelijke, Italiaanse heilige: F.W.N. Hugenholtz, Historici 

over heiligen. Meded. KNAW, NR 50 nr. 5 (Amsterdam 1987): voor de relatie van Magnus 
met Harlingen mijn artikel "St. Magnus", 24, contra Van Buijtenen, Grondslag, 70. 

172. Zie noot 125. De Gesta (1853) 300 en (1993) 541, besteedden aan bisschop Frederik al veel 
aandacht. 

173. Jongkees, "Gondebald", 315: cf. noot 215 hierboven. 
174. Zie noot 154 en 217. De canonisatie wordt al in de Kronieken van Wittewierum, 67. vermeld. 
175. Zie de verwijzingen naar 55 in de voorgaande noten; met De historia ecclesiastica bedoelde 

hij wrsch. het boven (noot 164) genoemde SL 11/2. 
176. Zie bijv. Die Fivelgoer Handschrift, hrsg. von B. Sjölin (Den Haag 1970) I, 265; AC, 74. 
177. Douwama, Geschriften, 50: "daer sal voele wunders mede bedrewen worden". Ook in an

dere teksten komt de wonderkracht voor: Gesta (1993) 149. Douwama's verhaal divergeert 
trouwens met dat van Alvinus, de Gesta en Worp doordat hij aarzelt of de Friezen van Sem 
of van Jafeth afstammen (ibidem, 22) en doordat bij hem de oversteek uit Azië niet onder lei
ding van Friso, maar van koningin Vasti (Ester 1:12) plaatsvond (ibidem. 23-25). Het vaan
del was van haar afkomstig (ibidem, 50). 

178. SS VIII/3, 45-46; cf. HF 77r-v. Suffridus specificeert dat de toverkracht viervoudig was: te
gen donder en bliksem; tegen heksen, geesten van afgestorvenen en nachtmerries; tegen be
zetenheid door onreine geesten; en de zekerheid van de overwinning garanderend. K. 
Thomas, De ondergang van de magische wereld (vert. van: Religion and the decline of ma
gie. Studies in populär beliefs in lóth and 17th Century England (London 1971); Amster
dam 1989) 331-368, gaat uitgebreid in op het verband tussen mythe, afstammingstraditie, 
magie, prognosticatie en heilsverwachting. 

179. WvTI , 14. 
180. WvT III, 164; H.D. Meijering, "De zeven zeelanden. Het Tractaat en de traditie", in: Studia 

Frisica in memoriam profdr. K. Fokkema 1898-1967 scripta (Groningen 1969) 100-111, 
ald. 106. Inderdaad ligt het precies op de grens van Wymbritseradeel in Wester- en Rauwer-
derhem in Oostergo (PKAF VI, 48-49). 

181. Zie voor mythevorming rond het toponiem Oldehove in het algemeen: P.N. Noomen, "De 
middeleeuwse namen op -hove en -hafe in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland", in: 
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N.R. Arhammar e.a. (red.), Fryske Mammen 8 (1989) 23-52, ald. 23-26; idem, "St. Gan-
golfus in de Izermieden: dupliek", IB 55 (1993) 207-211, ald. 209. 

182. 55 XII/8, 142-144. Zie voor de context van dit verhaal. Suffridus' levensbeschrijving van 
Willem Canter, Waterbolk in deze bundel. 

183. Caesar, De bello Gallico VI/13; 55 XII/8, 142; 55, "Praefatio". Suffridus meende dat niet al
leen de Galliërs, maar ook de Germanen druïden kenden. 

184. Bolhuis, Kritiek, 205; cf. Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum Historiae, lib. IV (ao 780). 
185. Hoewel hij niet wist, waar de klepel hing, had Suffridus wel de klok horen luiden. Inderdaad 

had het patrocinium van de Oldehove iets met Saksenland te maken: de Oldehove dankte 
haar patroon aan die van de abdij Corvey, waarvan zij een eigenkerk was (Van Buijtenen, 5î. 
Vitus). Over het belang van de heilige en zijn kerk voor het laatmiddeleeuwse Leeuwarden: 
P.N. Noomen, "St. Vitus van Corvey en het wapen van Leeuwarden", Leeuwarder Histori
sche Reeks 2 (1990) 55-64 en M. Schroor, "De Klokslag: drie dorpen en drie parochies", 
PKAFVU, 18-24, ald. 21. 

186. 55 Vl/4, 30-31 (ao 796). 
187. 55II/6, 9; TI/8, 10; III/5, 13; III/10, 14-15; V/10, 28; VI/1. 29; VII/10, 39; een overzicht bij: 

HF, 105r-106v. Zijn gegevens over de druïden zou hij ontlenen aan Hubertus Scotus (zie 
noot 89), die over St. Vitho aan Cappidus (zie noot 147). Het meest opmerkelijke boek dat 
de druïden geschreven zouden hebben is wel dat van Synna de Wijze, De exîerminandis 
Christianis (Leeuwarden ca. 170 na Chr.). 

188. Zijn genealogie van nakomelingen van Friso werd min of meer door de zeven zonen van 
Friso en de Zeven Zeelanden uit de Gesta uitgelokt; zijn fictieve adelsgenealogieën sloten 
aan op gangbare middeleeuwse gewoonten. Behalve het toponiem en het patrocinium was er 
als inspiratie in dit geval slechts het optreden van de "sapientes Ulmarus et Saxmundus" in 
de Lex Frisionum, die hij onjuist op 1264 dateerde, en de wetenschap dat de Friezen een oer
oud volk zijn, dat in cultureel niveau zeker niet voor de Galliërs onderdeed (cf. resp. 55 
VII/10 en 55, "Praefatio"). 

189. SLUW. 
190. 5LII/1. 
191. SL IV/7. 
192. Onduidelijk is of Suffridus' boek SL 11/13: De toparchis zou handelen over de hoofdelingen, 

of over de stadhouders (cf. HF, 59v). Het staat echter wel vast dat een van zijn werken aan de 
hoofdelingen gewijd zou zijn: Hamconius, HV, 364, citeert Suffridus, De nobilitate Frisiae. 
Suffridus zelf, SH, sub C3 (1588 oct. 1), vermeldt dat hij een boek wilde schrijven, waarin 
hij de Hermana's "una cum aliis " zou beschrijven en waaruit zou blijken "nullos esse in orbe 
Christiano principes, quorum familiae cum familia nobilium nostratium antiqtátate certare 
queant". Ook andere, middeleeuwse en latere auteurs brachten het woord "hoofdeling" wel 
met "hof" (curia, aula) in verband (cf. LH. Gosses, "De Friesche hoofdeling", in: idem, Ver
spreide geschriften (Groningen 1946) 402-450, ald. 404, 410). 

193. UvB, f. 34v. 
194. Dit in tegenstelling tot de humanistische geschiedschrijving in Holland, die de oude mythen 

door nieuwe verving. C.P.H.M. Tilmans, "Cornelius Aurelius en het ontstaan van de Ba
taafse mythe in de Hollandse geschiedschrijving (tot 1517)", in: B. Ebels-Hoving e.a. (red.), 
Genoechlicke ende lustige historiën, 191-216. 

195. De talrijke afzonderlijke verhalen uit de middeleeuwse traditie, over Karel de Grote en Red
bad, de 13 asega's, over de Deense koning Godfried, de reus Hidde, de moord op abt Eelko 
van Lidlum, de traditie van de Friese vlag enz. heb ik hierboven buiten beschouwing gelaten. 
Hetzelfde geldt voor de jongere fictie over de stedenstichtingen door de oude Friese vorsten, 
die in de Divisiekroniek en Andreas Cornelius werden beschreven en die door Suffridus 
werden overgenomen (zie bijv. 5 0 1/9, 37-41; PBF, Hs 9056E, f. 29-33; PBF, 65 Hs/M: het 
verhaal over Leeuwarden en Aula Dei; hij zou ze verzamelen in SL IV/7; cf. HF, "conditores 
urbium et arcium veteris Frisiae" voorin). 

196. Waterbolk in deze bundel. 
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197. Zie voor het volgende: H. Schmidt, "Friesische Freiheitsüberlieferungen im hohen Mittelal
ter". Festschrift H. Heimpel. Veröffentl. Max-Planck-Inst. für Gesch. 36 (Göttingen 1972) 
III, 518-546. ' 

198. Samenvattend: D.P. Blok, De Franken in Nederland. 3e dr. (Haarlem 1979) 101-103. 
199. Het valse "Karelsprivilege" (wrsch. eind 13e, begin 14e eeuw) is hiervan de uiteindelijke 

neerslag. 
200. De Magnus-sage en -keuren (13e eeuw) staan wat betreft hun religieuze lading in tussen het 

Karelsprivilege en het Rudolfsboek (13e eeuw). Stof uit het Rudolfsboek werd in de Tracta-
tus Alvini en het Freske Riim verder uitgewerkt. De tweezwaardenleer manifesteert zich het 
duidelijkst in de 15e-eeuwse Tractatus Alvini (bijv. TA, 133). Bolhuis, Kritiek, 60, wees al 
op de parallellie in het gedachtengoed van de Tractatus en passages uit de Saksenspiegel; 
Campbell, TA, passim, gaat uitgebreider in op de verwantschap met de "grote" historische, 
juridische en theologische literatuur. 

201. In mijn opstel "St. Magnus" bestreed ik o.a. op grond van de ideologische inhoud van de 
Magnustraditie Van Buijtenens stelling dat de Magnuskeuren ouder zouden zijn dan de Keu
ren en Landrechten (Van Buijtenen, Grondslag). Om dezelfde reden lijkt Krolis' stelling dat 
de zogenaamde "alternatieve 10e keur" op een oude keur teruggaat, die bij de definitieve co
dificatie van de Keuren en Landrechten "over de rand is gevallen" (J. Rrolis-Sytsema, "De 
weirekke tsiende Kêst. Oer in ûnbekende ferzy fan de 17 Kesten", IB 55 (1993) 83-95) mij 
onwaarschijnlijk: de tegenstelling "himelkoninge"/"erdkoninge" ademt meer de sfeer van 
het Rudolfsboek, dan die van de Keuren en Landrechten. 

202. Zie voor een samenvatting van de Legende van den Houte: A. Prangsma, "La légende du 
bois de la croix dans la littérature française médiévale: une première esquisse", in: Q.I.M. 
Mok e.a. (ed.), Mélanges de Hnguistiqite, de littérature et de phonologie médiévales, offerts 
à J.R. Smeets (Leiden 1982) 243-258; voor de Graal: F. Brandsma, "Artur", in: W.P. Gerrit
sen en A.G. van Melle (red.). Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse 
verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst (Nijmegen 1993) 
39-53. 

203. Waterbolk, Twee eeuwen, 64. 
204. Iets vergelijkbaars stelde Van der Kooi vast voor de hedendaagse orale Friese sprookjes-

schat, die grotendeels op leesstof uit de 19e en 20e eeuw teruggaat. J. van der Kooi, Volks
verhalen in Friesland; lectuur en mondelinge overlevering; een typenkatalogus (Groningen 
1984): J. van der Kooi en B.A. Gezelle Meerburg, Friesische Märchen (München 1990) 324. 
Ook middeleeuwse stof leeft op deze wijze voort: zo bijv. het verhaal van de 13 asega's (Y. 
Poortinga, It fleanend skip. Folksforhalen fan Steven de Bruin. Fryske Folksforhalen 2 
(Baarn 1977) nr. 197. p. 296-297, 382; misschien via Dykstra's, Uit Friesland's volksleven. 
25). 

205. Waterbolk, Twee eeuwen, 22. 
206. Douwama, Geschriften, 50; cf. noot 177. Volgens Hamconius, HF, 77r-v, werd het vaandel 

echter wel gevonden; cf. ook Van Buijtenen, Grondslag, 36. 
207. J.S. Theissen, Centraal gezag en Friesche vrijheid (Groningen 1907) 284-285. 
208. In de 15e eeuw zullen grotere historische verhalen in Friesland geen uitsluitend oraal 

bestaan hebben gehad. Orale traditie en communicatie over historische onderwerpen zal 
voornamelijk zaken betroffen hebben, die door realia, toponiemen en institutionele bijzon
derheden in de herinnering bleven hangen (zoals de hierboven behandelde verhalen over 
Sexbierum en Weidum). Antropologisch en literair-historisch onderzoek wijst in het alge
meen uit, dat het voortbestaan van meer omvangrijke orale tradities slechts gegarandeerd is 
bij het bestaan van een vertellerscultuur, waarin het reciteren een geïnstitutionaliseerde sta
tus heeft (Vansina, Oral tradition as history). Zo wordt aangenomen dat de oudfriese rechts-
teksten aanvankelijk mondeling door de asega's zijn voorgedragen en doorgegeven (zie voor 
de verschriftelijking van het Friese rechtsverkeer: O. Vries, Naar ploeg en koestal vluchtte 
Uw taal: de verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580) (Leeu
warden 1993) 14-18). "Oral history" zal, indien deze voorwaarden ontbraken, meestal 
slechts enkele generaties zijn teruggegaan: de historische liederen die het volk in de omge
ving van Blija en Hallum in de vroege 13e eeuw zong (zie noot 213), handelden dan ook niet 
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over de oeroude Friese geschiedenis, maar over de verdiensten van locale hoofdelingen van 
slechts enkele generaties eerder. Afstammingstradities reiken soms verder terug, maar zijn 
dan vaak sterk ingekort, doordat in de stamreeks minder markante voorouders werden weg
gelaten. Verschriftelijking van een orale traditie werkt onwillekeurig het maken van langere, 
volledige - indien nodig eventueel verzonnen - stamreeksen in de hand (cf.: L. Génicot, Les 
généalogies. Typologie des sources du moyen âge Occidental 15 (Turnhout 1975; mise à jour 
1985); G. Althoff, "Genealogische und andere Fiktionen in mittelalterlicher Historiograp
hie", in: H. Fuhrmann (hrsg.), Fälschungen im Mittelalter 1 (1988) 417-441; idem, Ver
wandte, 67-77). Een bibliografische oriëntatie met betrekking tot "Mondelinge overlevering 
in verhalende bronnen uit middeleeuws West-Europa" gaf recent R. Künzel in: Madoc VII/4 
(1993) 195-211, ald. 210-211. 

209. Suffridus stelde over het verhaal dat Alvinus uit de "rithmis Frisicis" zou hebben samenge
steld (hij rekende ook de Gesta tot Alvinus' werk) bijv.: "quanquam et huius opus a diversis 
diversi mode descriptum, non ubique integrum est, cum alü alia, ut sit, vel addiderint vel de-
traxerint, ita ut cum iudicio deligendum et tenendum id sit, in quo plurima exempla conso
nant". SO III/2, 304. 

210. De genealogie van de Griekse goden in haar samenhang werd bijv. pas door de Pseudo-
Apollodorus verwoord (Apollodorus, The Library, ed. and transl. by J.G. Frazer. Loeb Clas
sic Library 121-122 (London 1921)); middeleeuwse voorbeelden geeft J. Bumke, Hoofse 
cultuur. Literatuur en samenleving in de volle middeleeuwen (Vert. van: Höfische Kultur. Li
teratur und Gesellschaft im hohen Mittelalter (München 1986); Utrecht 1989) II, 570- 576. 

211. Waterbolk in deze bundel ("de soep en de balletjes"). 
212. Waterbolk, Twee eeuwen, 84. 
213. Gesta Abbatum, 34, 189-213; WvT IV, 136. 
214. Kronieken van Wittewierum, xlvii, 169 (ao 1224); P.J. Blok e.a. (ed.), Oorkondenboek van 

Groningen en Drente, verder geciteerd als OGD (Groningen 1896-1899) onechte stukken nr. 
6 (ao 1353 nov. 11). 

215. OGD, onechte stukken nr. 3 (1237 jan. 5) en 4 (1246 jan. 7). Kristallisatiepunt van beide tra
dities zijn de patronaatsrechten die deze families pretendeerden op respectievelijk de Johan
niter commanderij Kloosterwijtwerd en de kerken rond Farmsum (A.W. Wybrands, De abdij 
Bloemhof te Wittewierum in de 13e eeuw (Amsterdam 1883; 2e dr. Groningen 1969) 
204-211). 

216. I.A. Feith en P.J. Blok (ed.), De kroniek van Sicke Benninge, Ie en 2e deel (kroniek van Van 
Lemego). Werken Hist. Gen. NS 48 (Utrecht 1887) 29 (ao 1248). Waterbolk, Twee eeuwen, 
42, beschouwt dit als een uiting van locaalpatriottisme van de stadjer Sicke Benninge, daar
bij over het hoofd ziend dat Onsta's de erfvijanden van de stad Groningen waren. Het kristal
lisatiepunt van deze traditie is n.m.m. concreter en "middeleeuwser" dan Waterbolk meent 
(cf. zijn Twee eeuwen, 35-36). De Onsta's voerden al in de 14e eeuw afwijkend van de heral
dische regel "geen kleur op kleur" een zogenaamd raadselwapen: een zwarte leeuw in rood 
(OGD, nr. 1004, 1007 (1398 sept. 11/12): Aylke Onsta alias Ferhildema; Pathuis, Groninger 
Gedenkwaardigheden, 925). Zo'n wapen vroeg om een uitleg (J.B. Rietstap, Handboek der 
wapenkunde, bew. door C. Pama. 4e uitg. (Leiden 1961) 61). Door het verhaal van Mynald 
werd die geleverd. Uit rouw om zijn dood zouden de Onsta's hun (witte?) leeuw in een 
zwarte hebben veranderd (HF, 8Ir; Wilhelm Coenders van Helpen, Nobiliarium Groninga-
num (1660), uitg. door H.O. Feith ('s-Gravenhage 1886) 1). Zie voor Mynald noot 156 hier
boven. 

217. Eggerik Beninga, Cronica der Fresen I, 150; cf. noot 154 en 174. 
218. OFO IV, nr. 234 ("op den dey sinte Frederici bisscop ende marteler de Aedelen in Sixtibe-

rum" (18 juli 1521) opgemaakt in Sexbierum); cf. noot 125 en 127. 
219. R. Steensma. Thabor, 89; cf. Tjessinga, Aanbreng I, 36. 
220. RAF, Arch. 347-11, 1093 Hs, nr. 2: een boedelscheiding waaruit o.a. hun trots op het zwa-

nenrecht blijkt en op "dat gehele onerffde Foundenssera wepen als een dobbelt swart eeren 
mey een acker [eikel] in een golden fiel[d]e mey een doornecroone gans buyten om dy 
schieldt" (1533 feb. 3); cf. GJB (1969) 17-37. 

221. Aldus Josias Rispens (JR, f. 747) over het wapen van zijn familie (zonder de eikel van Fons), 
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dat al in de 16e eeuw werd gevoerd. Zie GJB (1989) 37; RAF, verz. grafschriften Wonsera-
deel, Tjerkwerd (1606 aug. 6); J. Visser, "Wapens út de Conscriptio Exulum (1584)", IB 
(1969) 176, 178 (Rispens); cf. ibidem 183-184 (Fons). 

222. Vergelijk noot 153. 
223. Douwama, Geschriften, 52. 
224. Waterbolk, Twee eeuwen, 171. 
225. Waterbolk in deze bundel. 
226. Waterbolk, Twee eeuwen, 85; Bergsma in deze bundel. 
227. Ebels Hoving, "Nederlandse geschiedschrijving", in; idem, Genoechlicke historiën, 

217-243. 
228. En natuurlijk waren er grootvaders die allerlei over vroeger wisten, zoals Suffridus' grootva

der (noot 149). De inspiratie die Suffridus haalde uit wat in zijn tijd nog zichtbaar was van 
het verleden blijkt mooi uit zijn beschrijving van Minnertsga als dorp van de Hermana's; 
"hic enim arcem veterem, hic gentilitia majorum sepulchra in templo, hic praerogativam in 
populo haeriditariam habent" (SIT, sub A2). 

229. Melis Stoke, Rijmkroniek 1/450-452. F.W.N. Hugenholtz, "Melis Stoke en de afkomst der 
Hollandse graven", in: E.A. Hattinga van 't Sant e.a. (red.), Convivium, aangeboden aan 
prof.jkvr.dr. J.M. van Winter (Hilversum 1988) 11-20, tracht uit het feit dat Stoke de Hol
landse graven van koninklijke afstamming noemt, maar enigzins onduidelijk is of dit een 
Karolingische afstamming was, een argumentum ex silentio af te leiden dat Stoke doelde op 
een afstamming van Redbad, waarop echter een taboe rustte. Waarschijnlijker lijkt dat de 
kennis van de Karolingische afstamming via Vlaanderen inmiddels tot een rudimentaire no
tie was ingeschrompeld. 

230. E. Hlawitschka, "Die Vorfahren Karls des Grossen", in: W. Braunfels e.a. (ed.). Karl der 
Grosse. Lebenswerk und Nachleben (Düsseldorf 1965) I, 51-82, ald. 52. 

231. Zie recent bijv. M. Lulofs, "Die van Brero heeft men eens gesien. De Brederode-kroniek van 
Jan van Leyden", in: Ebels-Hoving, Genoechlicke historiën, 79 e.v. 

232. Tilmans, "Aurelius en de Bataafse mythe". 191 e.v. 
233. H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste 

helft van de 17e eeuw (s.1. 1984) 91. 
234. J. Heers, Le clan familial au moyen age. Etude sur les structures politiques et sociales des 

milieux urbains (Paris 1974) 35. 
235. W.F. Skene, Cellic Scotland. A history of Ancient Alban, 111 (Edinburgh 1890) 338-339, 

458-490: "Legendary descent of the Highland clans according tot Irish manuscripts". 
236. Skene, Celtic Scotland III, 90-134, 336. Voorbeelden van kritische weging van dergelijke 

tradities geeft: W.D.H. Sellar, "Family Origins in Cowal and Knapdale", Scottish Studies 15 
(1971) 21-38; idem, "The earliest Campbeils: Norman, Briton or Gael?", ibidem 17 (1973) 
109-126. 

237. In dergelijke samenlevingen waarin (pseudo-)verwantschap verschillende sociale klassen 
organiseert rekent een relatief hoog percentage van de bevolking zich i.h.a. tot de adel te be
horen. Heers, Le clan, 28, spreekt in dat kader van een "noblesse populaire". 

238. Th. Innes of Learney, The tartans of the clans and families of Scotland. 8e dr. (Edinburgh 
1975) 13. 

239. Johann Adolfi Neocorus, Chronik des Landes Dithmarschen (1598), hrsg. von F.C. Dahl-
mann (Kiel 1827) 86. In de Friese fantastische geschiedschrijving werden Ditmarschers en 
Schotten resp. nakomelingen van Friso's kleinzonen Thitmarus (HF, 85r) en Schottus (SS, 
"Praefatio"; HF, 70r). 

240. Von Richthofen, Rechtsquellen, 110-112. 
241. Een overzicht van de literatuur geeft: H. Stoob, Die dithmarsischen Geslechterverbände. 

Grundfragen der Siedlungs- und Rechtsgeschichte in den Nordseemarschen (Heide in Hol
stein 1951). Zijn vooronderstelling dat de agnatische structuur van de Geslechte tot in de 
Germaanse tijd teruggaat, is inmiddels achterhaald (zie D. Herlihy, Medieval households 
(London 1985) 44; Althoff, Verwandte, 34 e.V.). Karl Marx waren in 1857 de Dithmarscher 
Geslechte reeds opgevallen (Marx, Voor-kapitalistische maatschappijvormen (Nederl. vert. 
Amsterdam 1976) 21. 
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242. W. Thiessen, Wappen und Siegel aus Dithmarschen, mit einl. von Heinz Stoob (Heide in 
Holstein 1964). Vergelijk noot 122 hierboven. 

243. Neocorus, Chronik, resp. 190-268, 206-207 (vreemdelingen kunnen toetreden en worden 
daarna in alle opzichten als familie beschouwd). De Dithmarscher historiografische fictie, 
die minder fantastische vormen aannam dan in Schotland en Friesland, betreft vooral de 
komst (perigrinationes) van de Geslechte in het land, kerkstichtingen en dijkbouw. 

244. Waterbolk, Twee eeuwen, 63. 
245. Het Nobiliarium Groninganum van Coenders kan niet als zodanig worden beschouwd: het is 

meer een verzameling slecht geordende uittreksels. De achterliggende bedoeling was waar
schijnlijk de adel als corporatie voor te stellen. Vergelijk ook de plannen van de gebroeders 
Coenders te komen tot de oprichting van een Groninger ridderschap. Vergelijk H. Feenstra, 
Adel in de Ommelanden. Hoofdelingen, jonkers en eigenerfders van de late middeleeuwen 
tot de 19e eeuw (Groningen 1988) 65-71. 

246. Zie noot 153. 
247. Jac. Reimers, Das Adlerwappen bei den Friesen (Oldenburg 1914) zag in alle families die 

een halve adelaar voerden nazaten van juridische functionarissen in het middeleeuwse Fries
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De Trojaanse mythe voorbij 
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Afb. 1. Het eerste blad van de Kattendijke-kroniek met het eigendomsmerk van H. Hanneman en 
de opmerking over de aankoop door Johan Huyssen van Kattendijke in 1614. 
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£ ^ _ ^ {tiffPV vot* YHrctV^vWy W« fittKfc ol 
«\1S fr*>fc famifnm»S à i c txufhilcop Ivw» w e t r . \«. • 

-MA»»! à*< ctanat* dicfmfclVtfM'W3d?4><f *" 
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A»i «:{»<K?c»» VÎ'C<7C; {iiffc>K-i; ozàrm<<2& {»tfoy 
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Afb. 2. De H. Bonifacius met het Utrechtse wapen, afgebeeld met tiara(!) en aureool (f. 129v). 
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