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Herdenkingen Afdeling Letterkunde 

Herdenking van 

Rudolph Pa bus Cleveringa Pzn. 
(27 juli I R87 -- 11 januari 1972) 

door M. P. van Buijtenen 

"Daar de Gelderschen sulcke toegenegenheyt totte Justitie niet en hebben, 
als wel die Vriesen, verdragende Iijdsamelijcken zonder grote murmuratie, boven 
alle natiën, die ick kenne, 't gene heur mit justicie overcompt." Aldus motiveerde 
Karel van Nytzen in 1546 zijn afwijzing van het ambt van procureur-generaal in 
Gelder om raadsheer, later president te zijn van het Hof in Friesland. Considera
tiën van deze of dergelijke aard moeten haast wel hebben meegespeeld bij de 
keuzebepaling van 's-Hofs president, Rudolph Pabus Cleveringa Pzn" het verschei
den medelid dezer Akademie, wiens persoonlijkheid wij in deze ogenblikken in 
de herinnering mogen terugroepen. Immers, het kan toch geen bloot toeval zijn, 
gezien de gang van carrières in de rechterlijke macht heden ten dage, dat niet al
leen de hele, lange rechterlijke loopbaan, besloten tussen 1918-1957, aan de 
twee noordelijkste provincies is gebonden, maar dat ook Cleveringa's studieuze 
aandacht en wetenschappelijk oeuvre practisch in hun geheel aan deze streek wa
ren gewijd. 

Het citaat van Van Nytzen, met de daarin geuite veronderstelling ten aanzien 
van de Friezen, is verder niet ongeschikt, naar ik mij realiseer, om bedenkingen 
op te roepen. AI te voortvarend plachten onderzoekers op volkskundig terrein 
prae disposities, om niet te zeggen praedestinaties, te ontdekken voor verworven
heden die gelukkig vaak ruimer gespreid liggen. Waarom zou met name het Friese 
gebied een speciale invalshoek voor de "sol justitiae" moeten hebben? Maar 
toch: het staan in een sterke traditie kan kennelijk wel dwingend in een bepaalde 
richting drijven. De meest creatieve beoefenaars van het Romeins recht vindt 
men over het algemeen wel "over de Alpen", Daarom valt de uitspraak van UI· 
ricus Huber over Friesland niet te bagatelliseren: "dat geen ander volk op zo'n 
klein plekje gronds zoveel beroemde rechtsgeleerden heeft opgeleverd". En Hu
ber op zijn beurt wordt door Van Vollenhove geplaatst naast Vitriarius, "die het 
staatsrecht niet enkel voor de Nederlanden, maar voor heel Europa, tot vakrna· 
tig onderwerp van studie maakte in hedendaagschen zin"_ Voor kennisgeving 
neme men dan maar de constatering van Georg Hiddama - geen onverdacht ge
tuige overigens deze 18e eeuwse advocaat - die pleitend voor Frieslands Hof 
vaststelde dit "de reputatie in geheel Europa te hebben en houden om aan yder 
op 't expedytst reght en justitie te verlenen". 

Serieus valt te overwegen - en het gehele opus van Cleveringa steunt deze 
suggestie - of er wellicht samenhang bestaat tussen een mogelijk grotere betrok
kenheid op het recht en de omstandigheid van het niet gefeodaliseerd zijn van 
dit noorden, waar enkele eeuwen de rechtsbedeling in handen bleef van de au-
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tochtone rondgaande rechter uit de buurschap; waar een gevoel leefde van min
der distantie tot wat zich voordoet binnen de lijnen, waar de "Karnpfums Recht" 
zich afspeelt. In de familie Cleveringa, waarvan de stamreeks tot in de 17e eeuw 
reikt, treft men al spoedig leden aan als bestuurders in redgerambt en zijlvestenij. 
De aandrift tot verdieping van de kennis inzake het oud-vaderlandse recht van 
huis uit dan al enigszins bepaald, kon versterking vinden in de opleving van de 
studie van het oud-fries recht aan de kant der Duitse rechtshistorici en met name 
wat Groningen betreft in de dan wat tanende traditie van Pro Excolendo Jure 
Patrio. Zo'n genootschap kreeg in het noorden niet als naam: Studia Juri Patrio 
Sacra, maar wijst in het "excolere" terug naar de grondbetekenis zijnde de bete
kenis van de grond, want de hand aan de ploeg slaan en dan omzien is er daar 
niet bij; en zulks wel op agrarische en niet op bijbelse motieven. Wanneer na 
een ogenschijnlijk wat lange aanloop-periode Cleveringa de oogst van zijn studie 
gaat binnenhalen, dan levert hij altijd een volle goed geschudde maat, waarvan 
de overstort uit het corpus van het geschrift in de voetnoten op zichzelf ook nog 
een niet te versmaden winst oplevert. Bij het overzien van dit werk moeten wij 
er verder rekening mee houden, dat de auteursrol een secundaire was, gelet op de 
rechterlijke functies, welke daarnaast vielen te vervullen. Voorts dient verdis
conteerd, dat het studieterrein, waarop geopereerd ging worden, een eigen spe
cialisatie vroeg. Ik gebruikte in het voorafgaande ongenuanceerd aanduidingen 
als het noorden, Groningen en Friesland, Maar Cleveringa moet ook al vóór de 
verschijning van Huizinga's analyse "Hoe verloren de Groningsche Ommelanden 
hun oorspronkelijk Fries karakter?" beseft hebben dat hij in Frisia Magna ope- . 
reerde en hoezeer hij op de kennis van het weerbarstige oudfries was aangewezen, 
al had vóór Huizinga een lid van deze Akademie, die een medelid had te her
denken, dit probleem reeds op voorhand opgelost - al te simplistisch overigens -
met zijn uitspraak "nomina Frisiorum desinunt in a"! 

Verrassend onder bepaalde opzichten is ongetwijfeld C1everinga's publicistische 
eersteling. Om te beginnen blijkt hij kort na zijn afstuderen in Groningen op 23 
maart 912 met een promotie op stellingen - hij is dan 24 jaar oud -- zijn loop
baan als advocaat en procureur in Middelburg te hebben aangevangen. Wie zou 
menen, mede dank zij de bescheiden titel "Een punt betreffende de Zeeuwsche 
Ambachtsheerlijkheden", in dit Themis-artikel van 1916 met een voorzichtige 
"probatio pennae" van doen te krijgen, vergist zich. Met werkelijk vaste hand 
tast hij in een van de doornigste kwesties voor de rechtshistorici van Zeeland: de 
ambachtsheerlijkheden en de ambachtsgevolgen, gecompliceerd gezien de splits
baarheid van de Zeeuwse heerlijke rechten; tast hij tevens het vonnis aan, dat 22 
september 1915 de Arrondissementsrechtbank in Middelburg had gewezen. Ook 
al zullen de rechters ter plaatse uit het goede hout gesneden zijn geweest, zodat 
zij niet - om Themis-redacteur Segers uit 1921 te citeren - "angstig zien naar 
de censuur der de jurisprudentie adnoteerende priesters van Themis", toch moeten 
zij hun overwegingen, die ertoe leidden het gepraetendeerde plantrecht en dat van 
grasetting van eisers als niet meer bestaande te erkennen, wel in een enigszins an
der licht zijn gaan zien. 
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Wanneer Cleveringa in september 1918 als bezoldigd rechter-plaatsvervanger 
zijn entree maakt in Leeuwarden, heeft hij - bij wijze van spreken - zijn intro
ductie reeds geregeld door onder dagtekening: Middelburg, December 1917 op
nieuw in Themis: "Eenige beschouwingen over het recht van beklemming naar 
aanleiding van een recent vonnis" ten beste te geven. Zoals kennelijk het voor 
Zeeland eigensoortig ambachtsheerlijk recht aantrekkingskracht op hem heeft 
uitgeoefend, op niet mindere wijze boeide de Groninger ('leveringa het daar 
practisch alleen vigerend beklemrecht, met "de geur van de geheimzinnigheid" 
die naar een uitspraak van Hamaker dit rechtsfenomeen omzweefde. Waar het 
de wat nuchtere Cleveringa nu juist niet om ging, was een cultiveren van een waas 
van geheimzinnigheid. Zijn streven is er op gericht "de vrij mystieke formule 
van de wetgever van 1838" - de formulering is van hem zelf herkenbaar te 
maken; en te plaatsen temidden en tegenover de rechtsbeginselen, die ze om
geven. Hij bestrijdt het uitgangspunt van de wetgever, die van zulk een verhou
ding en plaatsbepaling niet schijnt te willen weten, omdat beklemming zou wor
den beheerst door "eigen bepalingen", welke daarmee echter niet zijn opge
spoord. "Evenmin", zegt Cleveringa, "vindt men baat bij tiraden als die van Prof. 
Gratama: 'Beklemminge is geen huur, geen afkoop, geen erfp:lcht in den bepaal
den zin, het is beklemminge' want dat is geen analyseeren, nog minder specifi
ceeren". Volgens Cleveringa's zienswijze wordt het leven van die "eigen bepa
lingen" der beklemming evenzeer bepaald door rechtspraak, doctrine. oude staats
resoluties, als door de gevestigde, bestaande opvattingen. waarbij de notariële prak
tijk, gezien de constitutieve titels, maar ook gedragingen van landeigenaren en 
meiers een woord meespreken: erkenning derhalve door de pr:lktijk. Het zoeken 
naar openingen in de verwevenheid van het feitelijke en het juridische om de 
rechtsvoorschriften in de pas te houden met de heersende rechtsopvattingen is 
duidelijk het doel van zijn verschillende publicaties over beklemrecht als .. Drie
erlei gewoonterecht" en zijn ,.Rechtspraak van de Hoofdmannenkamer over huur 
en beklemming aan het einde der l6e eeuw". Hiermede klasseert de schrijver 
zich zeker als evenknie inzake beklemrecht naast een Feith en een Gratama. Ze
ker voldoen dae studies aan de eisen, welke de redactie van het in 1918 opge
richte nieuwe Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis stelden en die in de formu
lering, welke van Meyers heet te zijn, luidden: ,.De rechtsgeschiedenis is door haar 
kritische belichting van het verleden het beste middel om de betrekkelijke waarde 
van de rechtsinstellingen van het heden te begrijpen; zij laat ons de ontwikkeling 
der rechtsbeginselen in verband met de zich wijzigende maatschappelijke omstan
digheden en geestelijke stromingen zien; zij kan ons bevrijden van overgeleverde 
rechtsbegrippen, die hun historische rol vervuld hebben, maar voortleven krach
tens de suggestieve kracht, die van het bestaande uitgaat". Vier jaren nadat hij in 
1923 is benoemd als rechter in Groningen, verschijnt van zijn hand een mono
grafie over Appingedam, waar voorgangers van de familie zeer lang belangrijke 
rechterlijke en bestuurlijke functies hadden bekleed. "Ontwikkelingslijnen van het 
rechtsbestel der stad Appingedam in het bijzonder vóór de 18de eeuw" uit 1927 
kreeg een merkwaardig onthaal. Lijkt het op het eerste gezicht een aanbeveling 
wanneer competente recensenten als Van Apeldoorn en Frima respectievelijk. en 
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niet zonder lof, twaalf bladzijden in het Rechtsgeleerd Magazijn en negentien in 
Themis aan het boek wijdden, minder waarderend schijnt het als Van Apeldoorn 
opmerkt, dat het trekken van de ontwikkelingslijnen (in de titel genoemd) niet 
door de auteur is verricht, en dat de recensent, dit pogende, tot de conclusie is 
gekomen, dat "het rechtsbestel der stad Appingedam nagenoeg geen ontwik
keling heeft gekend, zoodat ontwikkelingslijnen hier moeilijk te ontdekken val
len". Frima betwist eveneens reeds de titel, wil er het woord "stad" uit schrap
pen en concludeert: "Ik geloof dan ook niet, dat door dit boek de bewering, dat 
in de tegenwoordige provincie Groningen zich slechts één stad ontwikkeld heeft, 
is weerlegd. Appingedam heeft de kans gehad de tweede stad van Stad en Lande 
te worden; het heeft het echter zoover niet kunnen brengen, de tegenwerking van 
Groningen is haar te machtig geweest". Een van de bezwaren, die Van Apeldoorn 
breed ontwikkelde, hield in, dat de auteur zonder de grote theorieën over ont
staansgeschiedenis van steden getoetst te hebben, had gekozen '1oor de markt
rechttheorie en de lectuur van coryfeeën als Arnold, Von Maurer, Von Below, 
Sohm, Pirenne en Huizinga had verzuimd. Ik ben geneigd te zeggen: haast ge
lukkig maar. Heeft Huizinga immers gelijk met vast te stellen: "Er is misschien 
geen onderwerp, dat tot meer hypothesen en levendiger strijd aanleiding geeft 
gegeven dan dat van de opkomst der steden", Pirenne toonde duidelijk aan dat 
de oorzaak hiervan was gelegen in de grondfout, dat éérst de verhandelingen, die 
in een grootse greep het geheel heetten te omvatten, verschenen, waarna dan 
stuksgewijze de samenstellende delen aan de orde kwamen. "Comme il arrive si 
souvent en matière d'érudition, les systèmes d'ensemble avaient précédé les tra
vaux d'analyse, et ceux-ci, à leur tour, se retournant contre ces brillantes géné· 
ralisations, en dévoilaient la faiblesse et l'insufficience." 

Toen Cleveringa raakte aan het "perpetuum mobile" van de ontstaansgeschie· 
denis van een stad, stak hij zich in een wespennest, maar legde zich tenminste de 
wijze beperking op om in Appingedam te blijven bij zijn ontginning van een massa 
onuitgegeven en relevante zaken. Men moet zelf, geloof ik, met het probleem van 
de verhouding stad-markt geworsteld hebben, om in te zien hoe groot de moei· 
lijkheden zijn en te ervaren welke hoge worp Cleveringa beproefde. Voor een de· 
finitieve oplossing was het dan mijns inziens ook nog te vroeg. Een disjunctief cri· 
terium voor stad en markt komt pas in het blikveld als wij kunnen zien, dat al
leen de dagmarkt met voorbijgaan van jaar- en seizoenmarkten relevant is ten 
deze, en verder dat sinds de Ile eeuw een geheel ander stedentype is ontstaan. 
Steinbach heeft in dit opzicht baanbrekende ideeën gelanceerd. De oude stad van 
de Romeinen en de vroeg-middeleeuwse bisschopssteden waren vooral bestuurs
centra, de jonge steden van de "Gewerbebürgerschaft" d.w.z. de handnijveren en 
kooplieden hierin verenigd, proberen het met een minimum aan bureaucratie. 
Maar de dagmarkt is alleen het economische element, meer gevolg dan oorzaak 
van het ontstaan der steden. Juridisch gezien ligt de nadruk veel meer hierop, dat 
de jonge groepering van de stadsbewoners, die door de stadsvrede wordt be
schermd een quasi-!TIaagschap vormt, waar eigenrichting in veten is verboden en 
onderlinge bescherming tegen buitenstaanders wordt gegarandeerd: "eine auf 
Gedeih und Verderb verbundene politische Willengemeinschaft der werktätigen 
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Bürger". In die zin had Frima gelijk met Cleveringa het praedicaat stad voor Ap
pingedam te ontstrijden, maar onbetwistbaar blijft de waarde van de minutieuse 
beschouwingen die eraan werden gewijd. 

AI had Huizinga's "De opkomst van Haarlem" Cleveringa kennelijk niet kun
ken inspireren voor zijn Appingedam, een studie die de hoogleraar bewust had 
laten liggen, nl. "Een schets hoe het stapelrecht en neringverbod, de Warven en 
Hoofdmannenkamer zijn ontstaan", werd - en op welke uitnemende wijze -
door Cleveringa wat de "Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Gro
ningen tot 1601" betreft, in 1934 op tafel gelegd. In een methodisch bijzonder 
aantrekkelijk vertoog laat de schrijver de gehele ontwikkelingsgang zien van de 
Warven, uit de eedverbonden, in de 14e-15e eeuw gesloten, die paal en perk 
moesten stellen aan de eigenrichting, zowel in het ooster- en westerlauwers 
Friesland, om zich heen grijpend in dit onverheerde gebied. De groei damde 
niet alleen de misbruiken in; maar via de warfsconstituties was zij aanleiding 
tot uitbouw naar een appèlinstantie voor de Ommelanden. Uit het optreden van 
de Burgemeesteren en Raad van de stad Groningen in de Warven, die zich later 
doen vervangen door hoofdmannen, ontwikkelt zich een appèlgerecht in hoog
ste resoort, de Hoofdmannenkamer of Hooge-Justitie-Kamer, die de Gemeene 
Landswarf overvleugelt om pas in 1875 als Provinciaal Gerechtshof uit de ge
schiedenis te verdwijnen. Geduldig en trefzeker is de analyse van het proces van 
het aftappen van de vitale sappen door de Hoofdmannenkamer langs "botbreven" 
d.w.z. hoofdmansmandaten al of niet gebaseerd op submissie van de Ommelan
ders, waardoor - om Frima te citeren -- de stadburgers van Groningen de Hoofd
mannenkamer in de 15e-16e eeuw als een "incassobureau" voor vorderingen op 
de Ommelanders konden benutten en zelfs ook die Ommelanders onderling. Te
recht bracht, opnieuw in een uitvoerige bespreking, Frima lof aan de auteur voor 
zijn voortreffelijke studie, ten onrechte m.i. stelde hij deze nog eens tegenover 
diens Appingedam als waren het "de aarzelende schreden van den beginner op 
een hem nog maar ten deele vertrouwd terrein". Ik hoop de grond voor een ho
gere waardering voor Appingedam reeds voldoende te hebben aangeduid. 

Wat aan Cleveringa's werken een bijzonder karakter verleent is, naar mijn me- . 
ning, de omstandigheid, dat het de man van de rechtspraktijk is die hier rechts
geschiedenis bedrijft. Met gevoelige precisie laat hij uit doemen, sententies en 
constituties zien hoe de curve verloopt, waarmede zijn vroege ambtsvoorgangers 
de ombuigingen wisten te bewerkstelligen, die voor de rechtsbedeling in zich wijzi
gende omstandigheden een voorlopig equilibre mochten betekenen. De vakge
noot, die de rechtsgeschiedenis slechts als historicus pleegt te benaderen, mist 
hiervoor doorgaans het geëigende orgaan. 

Met wat dieper op de methodiek in te gaan, wilde ik mij ontslagen achten van 
eenzelfde toetsing aan de andere grotere en kleinere geschriften van de auteur. 
Ongeveer het gehele terrein van de vroege rechterlijke organisatie van Groninger
land - men denke aan zijn "Overrechters in Stad en Lande" uit 1941, de arti
kelen in de Groninger Volksalmanak in vooroorlogse jaren en "Revisie en beroep 
te Groningen" het zeer omvangrijke uit 1949, met alle procesuele vraagstukken 
ermede annex - komt aan de orde. 
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Intussen hebben wij met het noemen van het jaar 1949 een belangrijke fase 
uit zijn loopbaan, die significant is voor de mens Cleveringa, stilzwijgend gepas
seerd. In tegenstelling tot vele, om niet te zeggen haast alle rechtshistorici, 
bleek deze kenner van het Germaanse recht immuun voor de Teutoons opge
sierde nieuwe orde. De Leeuwarder raadsheer stond daarmee wederom in een tra
ditie, zij het ditmaal een uitermate jonge. De gestie van zijn familie - ons mede
lid Cleveringa in de leidse toespraak van 26 november 1940 ten aanzien van de 
bezetter behoeft nauwelijks gememoreerd. Minder bekend is, dat onze Cleveringa 
de plaats van president in het leeuwarder Hof, die per 1 april 1941 vaceerde, 
weigerde. Daarvan moet inspiratie zijn uitgegaan gezien het geruchtmakende ar
rest van de strafkamer van leeuwardens Hof van 25 februari 1943 (waarbij Cle
veringa overigens niet was betrokken), waarmede de Duitsers openlijk de voet 
werd dwarsgezet. Wat die uitdrukking "sijn foet opsetta", of "sijn foet daer 
thienst toe setten" in procesrechtelijke en figuurlijke zin inhield, had hij in een 
twee en een halve bladzijde lange noot in zijn Gemeene landswarf al uit de 
doeken gedaan. Hij deed het metterdaad door niet op de presidentiële zetel plaats 
te nemen, waaraan zijn gijzeling in Haaren (N .Br.) niet vreemd zal zijn geweest. 

Het onrecht van de oorlogsjaren, waarin hij zich zo hulpeloos moest voelen en 
zijn introverte natuur erg moeilijk houvast kon vinden, griefde hem zó diep, dat 
hij na de oorlog nooit meer één stap over de oostgrens heeft willen zetten. Het 
door de Duitsers aangeboden presidium van het Hof mocht hij 1 september 1945 
uit betere handen ontvangen. 

Gemakkelijk toegankelijk als mens was Cleveringa bij verre na niet. Zijn echte 
vriendenkring moet uiterst klein zijn geweest en betrof niet eens alle collegae, die 
zijn bewind als president als moeilijk en soms meer dan moeilijk voor hun persoon 
hebben ervaren. Anderen hebben uitstekende herinneringen aan zijn persoon en 
optreden. Zelf bewaar ik een grote genegenheid, die ontstond in lange gesprekken 
over onderzoekingen, waarvoor hij in zichzelf gekeerd - hij was bijzonder ge
voelig voor ieder geluid, dat hem hinderde - dagen lang op het archief verbleef. 
Bijzonder op zijn plaats voelde hij zich ook in het bestuur van het Fries Genoot
schap, waar hij sinds 1932 penningmeester en van 1951-1957 voorzitter was. 
Wat mij er van bijbleef is zijn gezaghebbend optreden wanneer de discussies daar 
soms tot Schierings- en Vetkooperse hoogtestanden konden oplopen. Een enkele 
korte zin, de stem als doorgaans te halver hoogte, maar nooit zonder het in
dringend Gronings staccato, deed dan de storm plotseling bedaren. Zijn gevoel 
voor de hoogheid van het recht deed hem niettemin de positie van de justiciabele, 
die hij uit eeuwenlange processen van dichtbij had leren peilen, niet onderschatten. 

Het moet naar een ambtgenoot mij heeft verteld voor het Hof in leeuwarden 
zijn gebeurd, dat vonnis werd gewezen in een nogal ingewikkelde procedure over 
een erfenis, waarbij een oude, wat dove Groningse vrouw partij was. Cleveringa 
had opgemerkt, dat de portée ervan haar ten enenmale was ontgaan. De deur
waarder kreeg een wenk, een raadsheer werd verschoven en naast hem gezeten 
kreeg ziJ een toelichting' op de overwegingen van het vonnis. Het vrouwtje luis
terde goedkeurend knikkend toe. legde haar hand op zijn getogade schouder en 
zei: "Gout doan, miin jong". 
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Nadat Cleveringa op de in het noorden gehouden Akademiedagen van 1953 
was opgetreden met een voordracht over "De Vóóreed in het Ommelander recht", 
zien wij hem in 1954 benoemd als lid van deze afdelirig. De twee publikaties welke 
dan nog respectievelijk in 1959 "Het Oud-Friese Kestigia" en in 1963 "CIauw
gerechtigde Ommelander Heerd en de eisch van gegoedheid van den redger" 
door de Akademie werden gepubliceerd, zijn neerslag van zijn steeds verder gaande 
verdieping in het oudfries recht. Wat "Vooreed" en ·"Kestigia" betreft: op het 
drassige terrein van bewijslast en bewijsmiddelen gaat de schrijver behoedzaam 
tastend zijn eigen methodische weg en tot in zijn laatste pennevruchten klinkt nog 
altijd als in zijn eerste het salva reverentia, waarmede hij zijn opponenten, waarlijk 
niet geveinsd, tegemoet treedt. 

Ter illustratie van die benadering tot slot één citaat: "De rechtshistoricus, 
die 'in het Friese veld vaart', zal zo nu en dan op woorden stuiten, waarvan hem 
de betekenis ten enenmale onduidelijk voorkomt. En doet hij dan een beroep op 
de filoloog, dan zal hij vaak moeten ervaren, dat ook deze twintigste eeuwer al 
evenmin als hijzelf vermag door te dringen in de ware gedachtengang van de 
mens uit de 12e en 13e eeuw." 

"Voor mij7.e1f heb ik wel eens een methode toegepast, hierin bestaande dat 
voor het op te lossen woord naar een equivalent wordt gezocht in de wetgeving 
of rechtspraak in de 15e of 16e eeuw speciaal van de Groninger Ommelanden, 
alwaar vóórdien ook Friese rechtsbronnen hebben gegolden, terwijl na het ver
dwijnen daarvan de terminologie hier en daar een Friese inslag heeft behouden." 

Misschien vraagt men zich af of zoveel naspeuringen op beperkt regionaal 
terrein wel de moeite lonen. Het bevestigend antwoord kunnen wij vinden wan
neer zijn en anderer resultaten worden ingebracht in het groter verband van com
paratistische onderzoekingen in de rechtshistorie, waarbij ik denk aan Kalifa uit 
Parijs in diens "Les modes de preuve frisons issus de l'inquisitio franque et leur 
avatars", waar aan Cleveringa's werk zeker niet wordt voorbij gegaan. 

Met U in gedachten zo nog eens verwijlend bij deze jurist en rechtshistori
cus, is men geneigd in diens evocatio - door de Oosterburen treffend met Nach
ruf aangeduid - het "gout doan" van het Gronings taaleigen, waarin de super
lativus welhaast niet inheems is, in de hogere zetting te brengen van de tonus 
solemnior met een: optime fecisti, Cleveringa! 
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