Vier en tachtigste Verslag
van den Secretaris van het Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden,
over het jaar 1911—1912.
(^Uitgebracht in de Algemeene Vergadering, den 2 November I912J.

Geachte Vergadering.
Het woord, waarmede uw verslaggever zijn taak aanvangt, kan niet anders zijn dan een woord, om uiting te
geven aan den diepen indruk, waaronder deze Vergadering
wel moet verkeeren, nu zij voor het eerst niet meer wordt
bijgewoond door Servaas Wigersma, nadat hij gedurende
een reeks van jaren door zijne aanwezigheid het peil der
vergaderingen heeft helpen verhoogen, zooals hij gansch
het Genootschap heeft helpen op peil houden. Het zwaar
verlies, dat het Genootschap door zijn verscheiden heeft
geleden, wordt heden nog weer eens in zijn vollen omvang
gevoeld en wij denken met piëteit terug aan den zorgvuldigen en nauwgezetten geleerde, wien ook de kleinste
bijzonderheid niet gering was, omdat hij in hetgeen klein
en onbelangrijk scheen het groote en belangrijke wist te
zien, den hulpvaardigen deskundige, vraagbaak voor talloos velen in en buiten de provincie, wiens raad men
gaarne inwon om de eenvoudige en onopgesmukte wijze,
waarop hij zijne uitnemende voorlichting gaf, den eerlijken
werker, wien het nimmer om lof of eer voor hemzelf te
doen was, doch die slechts werkte uit liefde voor de
wetenschap en wien de resultaten van zijn arbeid de
schoonste belooning waren, den hoogstaanden mensen,
die trouw was in het kleinste en het geweest is tot het
einde.
Nauw blijft zijn naam aan het Genootschap verbonden,
om het zoo vele, dat in ons Museum van zijne werkzaam9

Wumkes.nl

490

heid getuigenis aflegt en dat nog dezer dagen werd vermeerderd door in zijne nalatenschap gevonden Catalogi
van de historische en familie-penningen in het penningkabinet van het Friesch Museum, welke het Genootschap
daaruit ten geschenke mocht ontvangen.
Komende tot de verrichtingen van het Genootschap, deel
ik uwe Vergadering het volgende mede:
Zaterdag 21 October 1911 had in het Museum-gebouw
de algemeene vergadering plaats, onder voorzitterschap
van Mr. W. J. Van Weideren baron Rengers. Mede namens den heer F. de Greve bracht de heer Jhr. Mr. P. A. J.
van den Brandeler verslag uit aangaande het beheer van
den penningmeester. Met dankzegging voor zijn nauwkeurig beheer werd de penningmeester, de heer H. Beucker
Andreæ, gedechargeerd. De begrooting voor het volgend
jaar werd toegelicht en goedgekeurd; de aftredende bestuursleden, S. Wigersma Hzn. en Mr. P. C. J. A. Boeles,
werden bij acclamatie herkozen en in de vacaturen —
Jhr. Mr. W. C. G. Van Eysinga en Dr. J. Ariëns Kappers
— met overgroote meerderheid van stemmen benoemd de
heeren Dr. G. A. Wumkes te Sneek en C. Broekema te
Leeuwarden. De heeren Boeles, Wigersma en Wumkes, ter
vergadering aanwezig, verklaarden zich onder applaus der
vergadering bereid, hunne benoeming aan te nemen, terwijl ook de heer Broekema zijne benoeming, nadat hem
hiervan bericht was gezonden, heeft aangenomen.
Drie Winteravond-Bijeenkomsten werden gehouden, waarin als sprekers optraden de heeren:
Dr. Jan Kalf, te 's Gravenhage, over: De nieuwere opvatting der monumentenzorg, ook in verband met de
restauratie van het kasteel „Doorwerth".
Prof. dr. J. Huijsinga, te Groningen, over: Hoe verloren
de Groningsche Ommelanden hun Friesch karakter?
Prof. dr. W. Vogelsang, te Utrecht, over: Leonardo da
Vinci.
De vertimmering van het resteerende deel van het prentenkabinet kwam gereed en werd geopend met eene in de
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Paaschdagen gehouden tentoonstelling der reproducties
van miniaturen uit het Breviarium Grimani, welwillend
daartoe afgestaan door het Bestuur der Buma-bibliotheek.
Kort daarop (22 Mei—1 Juni) werd in die zalen eene
tentoonstelling gehouden van schilderijen, beeldhouwwerk,
aardewerk enz., als prijzen voor eene verloting ten bate
van het Friesch Volkssanatorium voor longlijders, „Herema-State" te Joure.
Uitgegeven werd het 83ste Verslag der Handelingen van
het Genootschap. De copie voor het Gedenkboek voor
1813, uit te geven door de Historische Commissie van de
Maatschappij van Ned. Letterkunde en met de Redactie
waarvan, voor zoover Friesland betreft, door bemiddeling
van het Genootschap zich belastten Dr. G. A. Wumkes en
Mej. R Visscher, kwam gereed en is ter perse. De redactie mocht van den hoofdleider de betuiging van zijne
ingenomenheid met haar arbeid ontvangen.
Bij gelegenheid van de in Juli jl. gehouden vergadering
van den Oudheidkundigen Bond zond het Genootschap
aan alle leden, die niet tevens lid van den Bond zijn, het
Friesland-nummer van het Bulletin van den Bond ten
geschenke.
Uit het legaat Fontein Tuinhout ontving het Genootschap, daartoe welwillend gemachtigd door den heer executeur-testementair, de middelen tot aankoop van een
oude porcelein-kast. De kast, op passende wijze bekleed,
werd in de Bestuurskamer geplaatst.
Het Museum werd bezocht door den Hertog van Portland.
In het geheel werd het Museum bezocht door:
betalende bezoekers à 25 ets. . . 3520
„ 10 „ . . 3248
niet-betalende (leden en hunne dames enz.)
+
650
Totaal ±

7418 (v. j . ± 6153)
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De inkomsten hebben bedragen
De uitgaven

ƒ 7833.945
- 7474.72

Voordeelig saldo

ƒ

358.225

Schuldenlast: a. Hypothecaire enz. . . . ƒ22000.—
b. Obligatie-leening . . . .
- 11500.—
Totaal . . ƒ 3 3 5 0 0 . Het aantal leden bedraagt: 1 )
Eereleden
Buitengewone leden
Gewone leden
Donatrices

1
45
569
7

De Secretaris:
H. D. VERDAM.

*) Onder dit ledental zijn ook begrepen, die welke benoemd
zijn in de vergadering van 2 November 1912.
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