Verslag van den Bibliothecaris *)
(Juli 1916-Juli 1917).

De heer Martin vervulde als conservator van de gedrukte
werken de taak, die vóór hem door kapitein van Ankeren
was waargenomen.
In den onbevredigenden toestand van de boekerij, waar
ik in het vorige verslag op wees, kwam nog geene verandering. Een plan tot verbetering door mij voorgesteld
berust op het aanbrengen van ramen in den noordwand
van de bibliotheek. Dit middel kan worden toegepast
sedert het huis naast de bibliotheek door aankoop eigendom is van het Genootschap, maar de wenschelijkheid om
er toe over te gaan, wordt vooral nu gevoeld nu één conservator, tevens bibliothecaris, heeft plaats gemaakt voor
een directeur, een conservator der archaeologische afdeeling en een bibliothecaris en de beide laatstgenoemden
ook voldoende werkruimte behoeven. Dit kan worden
bereikt door het bovengenoemd plan tot lichttoevoer, terwijl
verder het publiek, de bibliotheek raadplegende, — dat nu
nog wel niet druk loopt — daar dan een werk- en zitplaats, zij deze ook van bescheiden afmetingen, kan worden
aangewezen. En wat vooral van belang is, door de verlichting aan die zijde wordt dan tevens eene andere plaatsing der boekenkasten mogelijk, waardoor een ruimte van
10 kasten zou kunnen worden gewonnen, hetgeen de
bibliotheek voorloopig uit de engte helpt.
Het is te wenschen dat het bestuur in dit kalenderjaar,
nog vóór de vorst intreedt, termen vindt om tot de uitvoering van dit plan te besluiten.
') De mededeelïng der aanwinsten van de bibliotheek is, ter
beperking van den omvang van het tijdschrift met het oog op de
thans zoo hooge kosten, uitgesteld.
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De bibliotheek ontving — om mij hier tot de belangrijkste
aanwinsten te beperken — van Mevr. Corbelijn Battaerd
een tweetal kisten boeken ten geschenke (waarbij vele
fondsuitgaven, die als altijd het Genootschap welkom zijn)
eene verzameling boeken van den heer Prakken te Murmerwoude en van den heer Th. Baron Rengers een groot aantal
veilingscatalogi uit den boedel van zijnen vader, meest
van schilderijen. Met de beschrijving van deze en andere
aanwinsten hield de directeur zich bezig op de uren dat
hij zijn werkkracht besteedt aan de bibliotheek (des Woensdags). De behandeling van alles wat er sinds een aantal
jaren on- of gedeeltelijk gecatalogiseerd is gebleven, kan
pas met vrucht geschieden, wil men de orde niet verder
verstoren, als de beraamde winst aan ruimte kan worden
besteed. De indeeling der boekerij kan dan met betrekkelijk geringe moeite zoodanig worden, dat ik zonder bezwaar
mij beperken kan tot het toezicht op het noodzakelijkerwijs
langzaam vorderende bibliotheekwerk, en mijn eigen vrijen
tijd bijna geheel geven aan de beschrijving der handschriften,
welker catalogus dan ook reeds lange jaren op voltooiing
wacht. In een oogwenk is dit laatste zeker niet afgedaan,
maar wanneer ik mij in de beschikking over een vaste
werkruimte mag verheugen en bij mijn arbeid zeker kan
zijn van eene gelijke vrijheid van werken als conservatoren
van andere afdeelingen ten deel valt, dan zal de voortgang
zeker meevallen.
Inlichtingen werden door mij gegeven aan de heeren de
Vrijer te Odijk, Lourens te Rotterdam en Allen te Oxford
resp. over Henricus de Roy (Regius), over litteratuur betreffende Friesche muntwaarden en over een brief van
Gabbema.
De BibliothecariSj
S. A. WALLER ZEPER.
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