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Het ligt in den aard, dat wij bij den honderdjarigen gedenk-
dag van de oprichting van het Friesch Genootschap een oogenblik
stilstaan om den afgelegden weg te overzien. De rnensch toch
heeft behoefte aan mijlpalen, waarbij hij kan verpoozen, om
daarna met hernieuwde kracht zijn weg te vervolgen. Zoo
herdacht het Genootschap in zijne vergadering van 8 Juli 1852
zijn nagenoeg 25-jarig bestaan en vierde het in 1877 een luister-
rijk feest bij zijn 50 jarig jubileum. De 75e gedenkdag ging
echter onopgemerkt voorbij.

Bij den terugblik over deze eerste eeuw van zijne geschiedenis
valt er ééne gebeurtenis aan te wijzen, die in hare gevolgen van
groote beteekenis voor het Genootschap is geweest; eene gebeur-
tenis, welke een overwegenden invloed heeft gehad op zijne ont-
wikkeling, ja, zelfs in belangrijke mate heeft medegewerkt tot eene
wijziging van het Genootschapsleven. Dit was de viering van zijn
50-jarig bestaan door de Historische Tentoonstelling van Friesland.
Het is algemeen bekend, hoe deze tentoonstelling, gehouden in het
Koninklijk Paleis te Leeuwarden, van heinde en ver bezoekers
trok; hoe er slechts één roep ging over de belangrijkheid van
deze expositie, welke een helder licht wierp op zeden en ge-
woonten, op onderwijs en nijverheid, en op de beoefening van
kunsten en wetenschappen in Friesland in vervlogen eeuwen.
De tentoonstelling slaagde zóó wel, dat zij een batig slot van
f 17100 opleverde. Voor deze som kocht het Genootschap zich
een eigen huis in de Koningsstraat aan en richtte dit voor zijn
museum en zijne bibliotheek in. Waar de Provincie Friesland
vroeger in de lokalen van hare verzamelingen van oudheden
eene plaats inruimde aan de antiquiteiten van het Genootschap,
daar nam het Genootschap thans de Provinciale collecties in
zijn museum op. — Wie heeft, dien zal gegeven worden!
Zoodra het gebouw in de Koningsstraat in gebruik was ge-
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nomen, vloeiden van alle zijden geschenken toe, en dat niet
slechts in de eerste jaren van zijn bestaan, doch voortdurend :
het is een stroom, die nooit is opgedroogd, dank zij de vrij-
gevigheid van Genootschapsleden en van hen, die daarbuiten
belang in het museum stellen

„Es füllt sich der Speicher, es dehnt sich das Haus!"
Zoo is het ook met het museum gegaan : verschillende be-

lendende perceelen, zoowel in de Koningsstraat als aan de
Tweebaksmarkt, zijn aangekocht; zolders zijn in expositie-zalen
herschapen, een nieuwe verdieping werd op het huis gezet, —
en altijd vloeit de stroom van aanwinsten voort.

Dat deze groei van het museum veel vordert van de fmantiën
van het Genootschap en van de werkkracht van het Bestuur
spreekt van zelf; dat dit van lieverlede van grooten invloed
moest zijn op den aard zijner werkzaamheden ligt voor de
hand. Vandaar, dat men de historische tentoonstelling van
1877 kan beschouwen als een keerpunt in de geschiedenis van
het Genootschap gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan.
De beoefening van de Friesche geschiedenis en taalkunde, welke
in de eerste vijftig jaar op den voorgrond trad en de bovenhand
hield op het bijeenbrengen van antiquiteiten, heeft in de tweede
helft van dit tijdvak den voorrang moeten afstaan aan het
verzamelen, beschrijven en tentoonstellen van voorwerpen,
welke getuigenis geven van de geschiedenis van Friesland in
den ruimsten zin.

Het overzicht over de verrichtingen van het Friesch Genoot-
schap in de afgeloopen eeuw vervalt derhalve als vanzelf in
twee tijdperken: de periode van 1827—1877 en die van 1877
tot heden, welke ik achtereenvo'gens hoop te behandelen.

Den 7en Juli 1823 werd te Bolsward het Gijsbert Japicxfeest
gevierd. De herdenking van dezen grooten dichter deed de
liefde voor de Friesche taal en geschiedenis krachtig oplaaien
en werkte mede tot de oprichting van ons Genootschap. Reeds
meermalen was de behoefte aan een Friesch Genootschap
gevoeld, en mannen als prof. dr. E. Wassenbergh, te Franeker,
en de predikant H. W. C. A. Visser, te IJsbrechtum, hadden
herhaaldelijk over het gemis daarvan geklaagd. Andere gewesten
van ons land bezaten sinds lang hunne Provinciale Genoot-
schappen : het Zeeuwsch Genootschap dateerde van 1769, het
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Utrechtsch Genootschap van 1778, terwijl de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem in 1752, en de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden in 1766
was opgericht. Doch Friesland, met zijne rijke geschiedenis,
Friesland, dat door zijne afgelegenheid zoo sterk zijne zeden
en gewoonten had bewaard, en waar de eigen taal nog werd
gesproken, kon nog op geen vereeniging bogen, die zich op de
studie van zijne historie en zijne taal toelegde. Hier moest
eene maatschappij in het leven worden geroepen, die zich met
de zoo lang verwaarloosde taak belastte. Door deze gedachte
bezield, kwamen drie mannen bijeen, die als stichters van het
Friesch Genootschap beschouwd moeten worden, n.1. de Friezen :
Freerk Dirks Fontein, handelaar te Harlingen, en mr. Fran-
ciscus Binkes, rechter te Sneek, en de Hollander: dr. Hendrik
Amersfoordt, sinds 1818 rector aldaar. Op 28 Augustus 1827
belegden zij eene vergadering in het hotel „de Phoenix" te
Leeuwarden, waartoe 21 vooraanstaande mannen op dit ge-
bied werden uitgenoodigd. Op 26 September daaraanvolgende
werd te Franeker: „Het Provinciaal Friesch Genootschap ter
„beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde"
gesticht en zijne wet, ontworpen door de heeren mr. de Crane,
Amersfoort en Fontein, met eene kleine wijziging vastgesteld. *)

Het Genootschap telde werkende, gewone, buitengewone en
honoraire leden. De werkende leden moesten in Friesland
wonen en werden door de buitengewone en de honoraire leden
uit de gewone leden gekozen. Zoodra een buitengewoon lid
zich in Friesland metterwoon vestigde, werd hij tot de werkende
leden gerekend. De groep der werkende leden, wier aantal
mettertijd ongeveer dertig bedroeg, splitste hare werkzaamheden
in vier afdeelingen, waarvan de eerste zich toelegde op de
Friesche staat- en letterkundige geschiedenis, de staatsinrich-
ting en de bewerking van oude handschriften; de tweede
had het verzamelen en beschrijven van Friesche oudheden en
de aansporing van Friesche beoefenaars van beeldende kunsten
ten doel; de derde bestudeerde de geologische en de geogra-
phische gesteldheid van Friesland, zijne nijverheid, landbouw
en fabriekswezen, terwijl de vierde zich bezig hield met de
studie van de Friesche grammatica, het uitgeven van ver-

') Door eene wetswijziging is deze naam in 1844 in zijn tegenwoor-
digen vorm veranderd.
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spreide stukken in het Friesch, met taalkundige opheldering,
en ook met „de instandhouding van het nog aanwezige in de
„Friesche volkstaal en de beoefening der Friesche proza- en
„dichtkunst".

Het Bestuur kon enkel uit de werkende leden worden gekozen.
Nadat de tweede vergadering te Leeuwarden en de derde te Sneek
was gehouden, kwam men vervolgens steeds te Leeuwarden bijeen,
eerst op het Heerenwaltje, daarna in het Friesch Koffiehuis, en
eindelijk bij „Van der Wielen" in de Sacramentsstraat. Er werden
drie vergaderingen per jaar gehouden. Na afdoening der werk-
zaamheden hield een der leden eene rede en gaven andere soms
kleine bijdragen ten beste. Opmerkelijk is het, dat toen reeds
allerlei onderwerpen naar voren werden gebracht, welke
thans nog het Genootschap bezig houden, zooals de geschiede-
nis van de oudste handelsbetrekkingen in Friesland en de ver-
houding der Friesche steden tot de Hanze; de aard en de
uitgebreidheid van dien handel, de oorsprong van de kleeder-
dracht, de zeden en gewoonten van Hindeloopen, de beschrijving
der in Friesland gevonden grafzerken, de invallen der Noor-
mannen, het ontwerpen van eene kaart dezer provincie in de
12e en de 13e eeuw, Friesland's folklore e.a,

Reeds dadelijk besloot het Genootschap tot de uitgave van
een Friesch „Jierboeckje", dat zes jaargangen heeft beleefd.
Hierin werden o.m. eene verhandeling over de Friesche spelling
van dr. J. H. Halbertsma, en eene korte „Geschiedenis van
Friesland" door Mr. A. van Halmael opgenomen. Het voorstel
om het Jierboeckje in het Friesch uit te geven werd niet zoozeer
gedaan om de landbewoners, dan wel om de stedelingen smaak
in te boezemen voor hunne veelal vergeten moedertaal. Deze
poging leed echter schipbreuk: in 1835 hield het „Jierboeckje"
op te bestaan en maakte plaats voor een Geschied-, Oudheid-
en Taalkundig Mengelwerk, dat in het Nederlandsch werd ge-
geven, „gezien de weinige bekendheid der landstaal in andere
.gewesten". Het verscheen in afleveringen, zonder verbindtenis
van tijdsbepaling. Zoo werd in 1837 onze „Vrije Fries" geboren.
De eerste redactie werd gevormd door de heeren J. van Leeuwen,
mr. A. Telting en Jhr. mr. de Haan Hettema.

Slechts een paar jaar had het Genootschap bestaan, toen er
een donkere wolk aan zijn gezichtseinder verrees. Dat was de
oorlog met België. De vergaderingen werden gestaakt; het
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Genootschap bleef werkeloos van 27 September 1830 tot
26 Maart 1832. Daarna toog men echter met kracht weer aan den
arbeid. Reeds in 1829 hadden de geschriften van Jancko
Douwama, die in 1530 in den kerker te Vilvoorden stierf, de
aandacht getrokken. De bewerker dezer geschriften, dr. H.
Amersfoordt, begon in 1830 met het „Boeck der Partijen", dat
later gevolgd werd door de „Articulen van Foerantwording",
„de Instructie aan zijn Wijff", het „Tractaet fan sijner Reken-
scop en de „Handel sedert 1520, in IV quartieren". Doch de
breede wijze, waarop Amersfoordt zijne taak had opgezet,
werd oorzaak, dat bij zijn overlijden, in 1843, slechts een ge-
deelte van de Inleiding tot dit werk gereed was. Hiervan zijn
in 1849 eenige hoofdstukken verschenen. Deze uitgave van
Jancko Douwama's geschriften vormt het eerste deel der werken
in-4to van het Friesch Genootschap.

Een ander onderwerp, dat reeds in 1829 ter sprake was ge-
komen , had niet die belangrijke gevolgen, welke men zich
aanvankelijk daarvan had voorgesteld. Men meende n.1., dat
de nagelaten geschriften van Franciscus Junius, die te Bolsward
eenigen tijd met Gijsbert Japicx had omgegaan, veel belangrijks
omtrent de Friesche taal en geschiedenis zouden bevatten. Daartoe
werd een onderzoek ingesteld in de Bodleyan Library te Oxford,
waar die geschriften berusten. Het gevolg hiervan was, dat
het Genootschap daarvan in 1835: „Thet Freske Riim", bewerkt
door E. Epkema, en in 1837 de „Gesta Fresonum", met aan-
teekeningen van mr. W. J. de Crane, uitgaf. In 1851 bleek het,
helaas, dat „Thet Freske Riim" niets anders was dan eene
onvoltooide vertaling in het Friesch van het Nederlandsche
werk, getiteld : „Alvini Tractatus", terwijl de „Gesta Fresonum"
slechts eene zeer gebrekkige overzetting in het Friesch bleek
te zijn van een Nederlandsch geschrift, genaamd de „Gesta
Frisiorum". Deze beide Nederlandsche verhandelingen komen
voor in een boekdeel uit het Gabbema-archief, dat tijdelijk aan
het Genootschap was afgestaan. De teleurstelling is zeker groot
geweest, doch het Genootschap besloot nu ook de beide Neder-
landsche teksten het licht te doen zien. Zij werden door dr. J.
G. Ottema bewerkt en in 1853 uitgegeven. Te zamen met „Die
olde Freesche Cronike", geannoteerd door wijlen Dr. E. Epkema
en uitgegeven in 1852, maken deze vier stukken het tweede
deel der werken in-4t0 van het Friesch Genootschap uit.
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Intusschen had men het in 4-to formaat voor de werken van
het Genootschap laten varen en waren reeds in-8YO verschenen:
„De gedenckweerdige Geschiedenissen" van Jhr. Fredrick van
Verwou, in 1841 uitgegeven door mr. A. Telting. Het tweede
gedeelte van dit werk zag eerst in 1874 het licht, onder den
titel van: „Eenige aanteekeningen van 't gepasseerde in de
Staten-Generaal, 1616-1620". Van 1846—1851 werden de „Oude
Friesche Wetten' door Jhr. mr. M. de Haan Heltema uitgegeven.
Tegelijkertijd besteedde dr. J. G. Ottema veel zorg aan de uit-
gave van de Kroniek van Friesland van Worp Tyaerda van
Rinsumageest, prior in het klooster Thabor, waarvan de drie
eerste boeken in het Latijn, en het vierde boek in het Neder-
landsen, tusschen 1847—1850 uitkwamen. Veel later, in 1871,
publiceerde het Genootschap ook het in 1867 gevonden 5e deel
van deze Kroniek, dat eveneens door den heer Ottema is bewerkt.
In 1855 verscheen van zijne vruchtbare pen de vertaling van
een in Gent gevonden Latijnsch handschrift, getitetd: „Proe-
liarius, of Strijdboek der oorlogen in Friesland in 1518",
beschreven door Paulus Rodolphi van Rixtel. De ontdekking
der „Mémoires" van den Frieschen Staatsman Sicco van Gos-
linga leidde in 1857 tot de uitgave daarvan door de heeren
U. A. Evertsz en G. H. M. Delprat; het „Leven van Menno
baron van Coehoorn", door zijn zoon Gosewijn Theodoor be-
schreven, werd met vele aanteekeningen in 1860 uitgegeven
door Jhr. J. W. van Sypesteyn. In 1864 besloot het Genoot-
schap tot de publicatie van de Lex Frisionum, naar Pertz'
„Monumenta Germaniae", toegelicht door dr. K. von Richt-
hofen, welke in 1866 het licht zag. In 1874 volgde die van de
brieven van Aggaeus van Albada aan Rembertus Ackema, uit-
gegeven door dr. E. Friedländer. Intusschen had het Genoot-
schap mr. W. B. S. Boeles in 1866 uitgenoodigd om eene
geschiedenis van de Franeker Hoogeschool en de levens harer
hoogleeraren te schrijven, welk werk van 1878—1889 in twee
deelen verscheen. Ook zag het werk van dr. J. Reitsma
„Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming en der
Hervormde Kerk in Friesland" (1520—1620) in 1876 het licht.
Mr. W. B. Buma, die in 1873 overleed, legateerde fl. 4000 aan
het Genootschap voor de uitgave van de door hem gemaakte
afschriften van de „Registers van den Aanbreng in 1511" welke
uitgave door mr. I. Telting is bezorgd. Een ander legaat, in
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1870 door bemiddeling van mevrouw B. IJpeij - Looxma ont-
vangen, had het Genootschap in staat gesteld een plaatwerk
van Friesche oudheden en gemeentezegels uit te geven, dat
met eene voorrede van W. Eekhoff in 1875 verscheen. a)

Bij dit korte overzicht over de werken, welke in de eerste
vijftig jaar van zijn bestaan door het Genootschap zijn gepu-
bliceerd, behoort men nog de talrijke belangrijke bijdragen
over Friesche geschiedenis en kunst te voegen, die in „De
Vrije Fries" zijn verschenen. Menigmaal zijn hierin ook de
lezingen opgenomen, welke door de Genootschapsleden op de
vergaderingen en de winteravondbijeenkomsten werden ge-
houden. Reeds in 1834 bracht mr. A. Deketh het houden van
samenkomsten gedurende den winter ter sprake. Dit voorstel
werd toen echter heftig bestreden door den heer Amersfoordt,
die er tegen was, dat het Genootschap een bedrag van fl. 25 zou
uittrekken voor het houden van die bijeenkomsten te Leeu-
warden, daar elders wonende leden daarvan geen genot
konden hebben. In 1840, toen de geldmiddelen van het Ge-
nootschap gestegen waren (het budget bedroeg toen fl. 575)
is het voorstel Deketh echter aangenomen en werd er bepaald,
dat naast de drie gewone jaarlijksche vergaderingen, vijf winter-
avondbijeenkomsten te Leeuwarden gehouden zouden worden.
De leden traden daarbij als sprekers op. Ook te Heerenveen
vereenigden zich in 1846 Genootschapsleden om elkaar op
dergelijke bijeenkomsten met voorlezingen en bijdragen aange-
naam bezig te houden. Vier jaar hebben deze winteravonden
daar bestaan; eerst onder het presidium van den vroegeren
voorzitter van het Genootschap: mr. U. A. Evertsz, daarna
onder dat van ds. A. Winkler Prins Doch zij bleken geene

') In dit plaatwerk is ook een facsimilé opgenomen van eene bladzij
van het veel besproken Oera-Linda-Bok, dat in 1867 opdook en zooveel
pennen in beweging bracht. Over de herkomst van dit merkwaardige ge-
schrift, waarop Dr. E. Verwijs het eerst de aandacht van het Bestuur
van het Friesch Genootschap vestigde en dat door een zijner leden,
Dr. J. Q. Ottema, bewerkt, vertaald en op eigen kosten uitgegeven
werd, is men het nog steeds niet eens, en, ofschoon velen aan-
nemen, dat het eene welgeslaagde mystificatie is, om het chauvinisme
van de Friezen destijds te hekelen, worden er nu, na zestig jaar, nog
beschouwingen over gehouden; men zoekt nog naar den maker; ja, er
gaan nog enkele stemmen op om de echtheid van het handschrift te
bepleiten.
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levensvatbaarheid te bezitten en in andere plaatsen hebben de
Genootschapsleden het voorbeeld van Heerenveen niet gevolgd.
Wel werd echter herhaaldelijk op de algemeene ledenvergade-
ring opgemerkt, dat het zoo bezwaarlijk was voor de buiten
Leeuwarden gevestigde leden, de lezingen dáár bij te wonen.
Dit heeft het Bestuur er twee jaar geleden toe geleid om een
proef te nemen met de instelling van winteravondbijeenkom-
sten buiten Leeuwarden, in verschillende centra van Friesland.

Het Genootschap hield zich echter niet enkel bezig met het
bestudeeren en het uitgeven van geschiedkundige werken en oud-
Friesche teksten. Met vurigen ijver wierp het zich ook op de
vorming van eene bibliotheek en het aanleggen van verzame-
lingen van allerlei aard, als van : schilderijen, portretten, pren-
ten en teekeningen, van kaarten, terp-oudheden, munten en
penningen, van kleedingstukken, gebruiksvoorwerpen, specimina
van zilversmeedkunst, glas en aardewerk e.a. Reeds in 1832
bezat het eene kleine boekerij, welke door schenking en aankoop
dermate toenam, dat zij in 1847: 512 boekwerken en 37 hand-
schriften telde, waarvan de secretaris, dr. J. G. Ottema en de
heer T. R. Dijkstra een catalogus maakten. Oorspronkelijk
werd de boekerij ten huize van den secretaris, die tevens
bibliothecaris was, bewaard. Toen het Bestuur in 1848 echter
kans zag voor fl. 52 per jaar een vertrek bij de concertzaal
van Van der Wielen in de Sacramentsstraat te huren, werden
alle eigendommen van het Genootschap daarheen overgebracht.
De secretaris hield daar Zaterdagsmorgens zitting. Dit locaal
werd spoedig te klein, zoodat het Genootschap in 1853 gaarne
gebruik maakte van het aanbod der Provinciale Staten van
Friesland om eene plaats voor zijne boeken en antiquiteiten
in te ruimen in het nieuwe Paleis van Justitie. Met de museum-
voorwerpen van de Provincie vulden zij daar twee vertrekken.
De vreugde was echter van korten duur: de rechterlijke macht
eischte na enkele jaren één der beide lokalen op en in 1863
werd de boekerij van het museum gescheiden en weer terug-
gebracht naar Van der Wielen, waar zij toen twee, pas bij de
concertzaal aangebouwde, kamers vulde. Reeds van den beginne
af had men ook handschriften verzameld en afschriften laten
maken van elders berustende oorkonden, die belangrijk zijn
voor de geschiedenis van Friesland. In 1862 verscheen de eerste
gedrukte catalogus der bibliotheek, welke in 1863 door een
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eerste, en in 1871 door een tweede supplement gevolgd werd.
Intusschen vielen de vereenigde functiën van secretaris en
bibliothecaris, nadat museum en bibliotheek in twee verschil-
lende gebouwen waren ondergebracht, den secretaris te zwaar.
Een ander lid van het Bestuur, mr. C. W. A. Buma, nam
daarop in 1864 den post van bibliothecaris op zich. Eerst in
1881, toen het Friesch Museum in de Koningsstraat in gebruik
werd genomen, zijn museum en bibliotheek weer in één gebouw
vereenigd.

Op voorstel van mr. A. Deketh was men in 1833 begonnen
met de vorming van een penning-kabinet. De zorg hiervoor
werd opgedragen aan den penningmeester, daar de eerste the-
sauriers, mr. A. Deketh en mr. J. Dirks, uit hoofde van hunne
studiën op het gebied der numismatiek, zich gaarne met die
taak belastten. Toen de heer Dirks in 1849 als penningmeester
aftrad, had er eene wetswijziging plaats, waardoor het mogelijk
werd, dat hem de zorg voor deze verzamelingen bleef opge-
dragen. Tot aan zijn dood, in 1892, heeft hij deze beheerd. De
namen der heeren Deketh en Dirks, evenals die van hunne
opvolgers Jhr. mr. W. C. G. van Eysinga en S. WigersmaHzn.,
zijn een borg, dat de munt- en penningverzameling van het
Friesch Genootschap, die verschillende kostbare legaten heeft
ontvangen, zooals die van de heeren Dirks, Quaestius en
Upeij, tot de rijkste penningkabinetten in den lande be-
hooren.

Alle begin is klein: het tegenwoordige Friesch Museum vindt
zijn oorsprong in eene kast met schuifdeuren, welke in 1846
werd aangeschaft en twee jaar later geplaatst werd in het
kleine vertrek bij van der Wielen, dat tot bibliotheek diende.
Die kast bevatte de eerste terp-oudheden. Omstreeks 1840 was
men met het afgraven van terpen begonnen en toen uit die bij
Wirdum, Kimswerd en Pingjum verschillende voorwerpen uit
lang vervlogen eeuwen te voorschijn waren gekomen, benoemde
het Bestuur in 1846 eene commissie uit zijn midden om het
oog op de afgravingen te houden, terwijl plaatselijke besturen
en bijzondere personen werden uitgenoodigd om het Bestuur
mede in kennis te stellen van hetgeen in de terpen werd ge-
vonden. Dat die vondsten niet om niet werden verkregen,
blijkt al uit eene klacht, in 1853 geuit, over de groote bedragen,
welke daarvoor werden gevraagd.
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In 1853 besloten de Provinciale Staten, op aandrang van
dr. J. H. Halbertsma, die zijne verzamelingen van Hindelooper
merkwaardigheden en andere antiquiteiten en later nog zijne
preciosa van zilver aan de Provincie schonk, tot de oprichting
van een .Antiquarisch Kabinet van Friesland", in verband met
de collecties oudheden en penningen van het Friesch Ge-
nootschap, dat zich tot die medewerking bereid had verklaard.
Zij stelden daarvoor twee bovenlocalen in het Paleis van Justitie
beschikbaar, waarin, naar boven is meegedeeld, ook de biblio-
theek van het Genootschap eene plaats vond/ Door aankoop
en schenking groeide het museum snel aan. Toen de rechterlijke
macht in 1862 een. dezer beide vertrekken opeischte, en de
boekerij daarom naar van der Wielen teruggebracht werd,
bleek het andere spoedig te klein om al de oudheden van de
Provincie en van het Genootschap te omvatten. De Gedepu-
teerde Staten zagen daarom naar eene andere bewaarplaats
uit en vonden die in een paar vertrekken van het Gouverne-
mentsgebouw, welke, door de verplaatsing van het telegraaf-
bureau naar het nieuwe postkantoor op de Wortelhaven, in
1871 waren ontruimd. Deze werden nu, in overleg met het
Genootschapsbestuur vertimmerd en ingericht, zoodat het Pro-
vinciaal Museum in 1872 in deze localen gevestigd kon worden.
Drie dagen in de week, des Dinsdags, Donderdags en Zater-
dags, was het museum van 10—2 uur geopend. Dr. J. H. Hal-
bertsma, die den stoot had gegeven tot de oprichting van dit
museum en zooveel voor den groei daarvan had gedaan, zag
dit nieuwe stadium niet meer aanbreken: hij was den 27en
Februari 1869 op 81-jarigen leeftijd ontslapen.

Zoo naderde met rassche schreden het jaar 1877, waarin het
vijftigjarig bestaan van het Genootschap herdacht zou worden.
Dat dit op luisterrijke wijze moest geschieden, daarover was
men het eens. Door den invloed van het Genootschap was de
waardeering van Friesche oudheden en merkwaardigheden sterk
toegenomen; men wist, dat zoowel hier in de Provincie, als
elders, vele belangrijke en kostbare gebruiks- en kunstvoorwer-
pen aanwezig waren. Het denkbeeld lag voor de hand om eene
tentoonstelling te Leeuwarden te houden van zoo mogelijk alles,
wat licht kon verspreiden over Frieslands verleden. Hiertoe
werd op voorstel van het bestuurslid, den heer C. H. F. A.
Corbelijn Battaerd, dan ook in 1875 besloten. Aan de tentoonstel-
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lingscommissie, bestaande uit het Bestuur, met toevoeging van
eenige andere Genootschapsleden, werd volledige vrijheid van han-
delen toegestaan, onder verplichting alleen van het afleggen van
rekening en verantwoording aan alle leden naafloop der tentoon-
stelling. Z.M. Koning Willem III stond het Koninklijk Paleis voor
dit doel af, zoodat men over eene prachtige ruimte kon beschikken.
Dat deze historische tentoonstelling een groot succes heeft ge-
had, is overbekend. Van alle kanten stroomden de inzendingen
toe; de catalogus wijst uit, hoe levendig de deelneming was en
welke prachtige voorwerpen uit kasten en kisten daarbij te
voorschijn kwamen. Niet minder dan 1490 inzenders gaven
van hunne belangstelling blijk. Op den dag van het jubileum,
26 Sept. 1877, hield het Genootschap eene bijeenkomst, waartoe ook
vele autoriteiten waren uitgenoodigd. De voorzitter, mr. J. Dirks,
sprak een feestrede uit; daarna hield men eene „Concert-prome-
nade" door de zalen der tentoonstelling, waarop een feestmaaltijd
volgde. Zooals boven reeds werd medegedeeld, leverde deze
tentoonstelling, waarvoor het Genootschap geene enkele subsidie
had aangevraagd, een zoo ruim batig saldo op, dat het huis op den
hoek van de Koningsstraat en de Turfmarkt daarvoor kon worden
aangekocht. Zoo ontstond het Friesch Museum, dat het Pro-
vinciaal Kabinet van Oudheden in zich opnam. Hiermede
vangt een nieuw tijdperk voor het Genootschap aan.

Doch het overzicht van hetgeen het Friesch Genootschap in
deze eerste periode van zijn bestaan heeft verricht, zou niet
volledig zijn, indien men naast de tastbare gevolgen van zijne
werkzaamheid : zijne geschied- en letterkundige uitgaven, zijne
verzamelingen van oudheden, zijn munt- en penningkabinet,
zijne schilderijen- en prentcollecties en zijne bibliotheek, niet
den grooten invloed stelde, welken het buitendien door zijne
handelingen op de herleving van de belangstelling voor Frie-
sche geschiedenis en kunst heeft uitgeoefend. Het nam het
opsporen van bijzondere archieven op zich om deze dienstbaar
te maken aan de geschiedenis van Friesland; het zocht naar
Friesche charters, welke niet in het Charterboek voorkomen en
vestigde de aandacht op de nog overgebleven exemplaren van
het 6e deel van dit Charterboek, waarop Jhr. mr. M. de Haan
Hettema een register maakte.1) Het Genootschap verkreeg van
de Staten van Friesland, dat deze het door den archivaris der

') Dit register, omstreeks 1833 gemaakt, is niet in druk uitgegeven.
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Provincie, J. van Leeuwen, bewerkte register op het Charterboek
lieten uitgeven. Het noodigde de onderwijzersten platten lande
uit om eene beschrijving van hunne woonplaatsen in te zenden,
ten einde zóó tot eene grondige topographie van Friesland te
komen en verzocht hen tevens copiën van grafschriften en
teekeningen van grafzerken te willen maken, terwijl de Gou-
verneur van Friesland, op zijn aandrang, in 1844 de Plaatselijke
Besturen inlichtingen vroeg omtrent de in hunne gemeenten
bestaande monumenten van geschiedenis en kunst. Het Ge-
nootschap wees op het belang van het in teekening brengen
van oude gebouwen, die gaan verdwijnen; het werkte mede
tot het behoud van de Martini-kerk te Franeker en van de
waterpoort te Sneek; het hield het oog op terp-afgravingen,
het wekte de belangstelling op voor Friesche volks- en kinder-
spelen, gewoonten en gebruiken. Het eerde Frieslands voor-
aanstaande mannen door het plaatsen van een gedenksteen
voor Eyse Eysinga in den muur der kerk te Dronrijp (1845), en
van een gedenkteeken bij het graf van J. C. P. Salverda te Wons
(1853), terwijl het later (in 1894) de zorg op zich nam voor de graven
van Arjen Roelofs Hommema en zijne broers te Hijum. Aan
zijne bemoeiingen is het te danken, dat, hoewel de Franeker
academie werd opgeheven, de bibliotheek van deze hoogeschool
in 1849 voor Friesland behouden bleef. Zoo had het Friesch
Genootschap zich in de eerste vijftig jaren van zijn bestaan
door al hetgeen men van zijne werkzaamheden „zag en niet
zag" in onze Provincie en daarbuiten een goeden naam ver-
worven.

Over de tweede periode van de geschiedenis van het Friesch
Genootschap, welke met de stichting van het Friesch Museum
aanbreekt, kan ik kort zijn, daar dit tijdperk vnl. den groei
van deze instelling behelst, die elders in dit Gedenkschrift
door den directeur-van het museum in het licht zal worden
gesteld. Ik zal hier dan ook niet over zijne schatten uitweiden,
doch er enkel op wijzen, dat het museum herhaaldelijk vergroot
moest worden om al de aanwinsten te kunnen bevatten. In
het huis op den hoek van de Koningsstraat en de Turfmarkt,
dat in 1879 door het Genootschap was aangekocht, werd op
12 April 1881 het Friesch Museum geopend. Behalve de bezit-
tingen van het Genootschap waren hierin ook de aan de
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Provincie toebehoorende voorwerpen uit het voormalige „Anti-
quarisch Kabinet van Friesland" geplaatst. Tusschen de Pro-
vincie en het Genootschap werd nu een contract gesloten
waarbij de Provincie zich verbond hare antiquiteiten in bruik-
leen aan het Genootschap af te staan en dit eene jaarlijksche
subsidie van fl. 500 te verleenen, terwijl het Genootschap zich
verplichtte om, bij zijne opheffing of ontbinding, alle oudheden,
welke dan in het museum als het bijzonder eigendom van het
Genootschap zijn opgenomen, gratis in eigendom aan de Pro
vincie Friesland te doen overgaan. Zoo ontstond er een nauwe
band tusschen de Provincie en het Genootschap; een band,
die nog versterkt is geworden, sinds enkele hoogst belangrijke
collecties aan de Provincie zijn geschonken en gelegateerd
onder voorwaarde, dat deze geplaatst moesten worden in het
Friesch Museum, zooals de porcelein-verzameling, gelegateerd
door den heer A. Looxma-IJpeij en de Bisschop-collectie, ge-
schonken door Mevrouw K. Bisschop—Swift. Het spreekt van
zelf, dat het bovengenoemd bedrag, dat de Provincie jaarlijks
aan het Genootschap als vergoeding voor het onderhoud en de
tentoonstelling ook van hare eigendommen verstrekt, en dat
den in dat verband minder juisten naam van ,.subsidie" draagt,
in den loop der jaren aanmerkelijk is verhoogd.

De belangstelling in het Friesch museum was groot, en steeds
groeiden de verzamelingen, zoowel door aankoop als door
legaten en giften,l) aan. Uitbreiding van het gebouw werd
al spoedig noodzakelijk, en, nadat het Genootschap in 1886
en 1889 twee huisjes, achter elkaar aan de Turfmarkt, naast
het museum, staande, had aangekocht, werden deze afge-
broken om plaats te maken voor een nieuw museumgebouw,
dat op 19 Juni 1892 met eene tentoonstelling van schilderijen
van hedendaagsche meesters werd geopend. Kort daarop kocht
de Provincie een nabij het museum gelegen huis in de Konings-
straat aan, dat eveneens door een nieuw gebouw werd vervangen
ter opneming van de porcelein-verzameling Upeij, welke op
12 November 1894 voor het publiek werd opengesteld, terwijl
het Genootschap in hetzelfde jaar eigenaar werd van een huis

') Hieronder bevindt zich ook de prachtige verguld-zilveren beker,
in 1900 geschonken door den eere-voorzitter Jhr. mr. F. J. J. van Eysinga,
die gedurende zestig jaar lid van het Genootschap is geweest en in
1865 zitting nam in het Bestuur.
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aan de Turfmarkt en dat voorloopig verhuurde. Nadat het
bekend was geworden, dat de Bisschop-collectie in het museum
zou worden geplaatst, kocht het Genootschap twee belendende
huisjes in de Koningsstraat aan, welke in 1906 zijn geamoveerd
en als nieuwe lokalen bij het museum zijn getrokken. Ten
slotte verkreeg het Genootschap in 1919 nog een klein huis
aan de Turfmarkt, dat thans nog wordt verhuurd. Daar de
behoefte aan meer expositie-ruimte sterk werd gevoeld, is er
in 1925 eene verdieping op het oorspronkelijke museumgebouw
gezet, waarbij de vroegere zolders in tentoonstellingszalen zijn
herschapen.

Men roemt de belangrijkheid en den rijkdom van het Friesch
museum : er is in de laatste vijftig jaar hard aan gewerkt en
veel aan ten koste gelegd. Ontegenzeggelijk heeft het museum
in deze periode het leeuwendeel geëischt van de werkkracht
van het Bestuur1) en van de inkomsten van het Genootschap;
het heeft daardoor de andere werkzaamheden van het Genoot-
schap op den achtergrond gedrongen. Zoo is het Genootschaps-
leven van lieverlede in andere banen geleid. Waar de leden
zich vroeger persoonlijk op de studie van Friesche geschiedenis
en taalkunde toelegden en de gevonden resultaten op de
drie algemeene leden-vergaderingen en vijf winteravondbijeen-
komsten, welke jaarlijks gehouden werden, meedeelden, kortom,
waar zij eertijds deel namen aan de handelingen van het Ge-
nootschap, daar laten zij de zorg voor de Genootschapswerk-
zaamheden op wetenschappelijk gebied thans meer aan het
Bestuur over. Sinds 1886 wordt er ééne algemeene jaarlijksche
ledenvergadering gehouden, welke noodig is voor den geregelden
gang van zaken; slechts in buitengewone gevallen wordt er
een tweede bijeengeroepen. De winteravondbijeenkomsten werden
van vijf op drie teruggevoerd; sinds twee jaar echter wordt
er eene proef genomen met het houden van winteravonden
in andere centra der Provincie, zoodat er thans jaarlijks twee
bijeenkomsten te Leeuwarden en twee elders in Friesland
plaats vinden. Hierbij treden niet meer uitsluitend Genoot-
schapsleden op, doch worden ook dikwijls buitenstaanders

') Eerst in 1916 is het ambt van directeur van het Friesch museum
in het leven geroepen; vóór dien tijd werd het museum beheerd door
conservatoren uit het Bestuur.
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uitgenoodigd tot het houden van voordrachten, welke voor het
meerendeel op Friesland betrekking hebben.

Trad bij het „Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid-
en Taalkunde" de oudheidkunde en het verwerven van anti-
quiteiten in deze periode op den voorgrond, de geschiedkunde
werd daarom niet verwaarloosd, getuige de studiën, welke
door het Genootschap op dit gebied zijn uitgegeven. Behalve
„de Vrije Fries", waarvan thans 27 deelen het licht hebben
gezien, werden op kosten van het Genootschap gepubliceerd ])
de: „Gesta Abbatum Orti Sancte Marie", door dr. A. W. Wybrands,
in 1879 uitgegeven; de „Naamlijst der Predikanten sedert de
„Hervorming, in de Hervormde Gemeenten van Friesland", in
2dln., door ds. T. A. Romein bewerkt (1886—1888), met eene „Aan-
vulling" van dr. S. D. van Veen (1892); het „Register van de
„Geestelijke Opkomsten" in Oostergoo, in 1580—1583", uitge-
geven door dr. J. Reitsma, (1888); de „Nalezing op de Nieuwe
„Naamlijst van Grietmannen door Jhr. H. Baerdt van Sminia", in
1893 door mr. A. J. Andreae gepubliceerd; het „Epistel tot den
„Friesen", in 1903 door ds G. H. van Borssum Waalkes in het licht
gegeven; de „Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen
„Archive", door dr. H. Reimers in 1908, en „Het Friesche
„Boerenhuis", door K. Uilkema in 1916, gepubliceerd.

Daarbij steunde het Genootschap de uitgave van: de
„Geschiedkundige Beschrijving van Kollumerland en Nieuw-
„Kruisland", door mr. A. J. Andreae, in 1883; „Andreae Tiarae
„Annotationes", door ds. G. H. van Borssum Waalkes, in 1894; het
„Centraal gezag en Friesche vrijheid, Friesland onder KarelV",
door dr. J. S. Theissen, in 1907; Fen Fryslân's Groûn, Geologiske
„Sketsen, door dr. J. Botke, in 1922; „Jan Adriaensz Backer",
door dr. K. Bauch, in 1926, e. a.

Verscheidene studiën, in „De Vrije Fries" opgenomen, zijn
daarna, soms omgewerkt, afzonderlijk verschenen. Hieronder
noem ik slechts: „Dat Boeck van den Oorspronck" (eene
Dietsche bewerking van het geschrift van Rulman Merswin's
„Von den neun Felsen", uit 1352), door ds. G. H. van Borssum
Waalkes uitgegeven naar het handschrift van het Friesch Ge-
nootschap; „De Armengoederen en Armbesturen in Friesland,
„van de 14e eeuw tot heden" (1906), van de hand van mr.
P. C. J. A. Boeles, en de „Bijdrage tot de kennis van het aarde-

') Zie blz. 182 voor: W. B. S. Boeles, „De Franeker Hoogeschool".
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„werk, in de Noordelijke Nederlanden, in gebruik in het laatste
„kwart van de 16e eeuw", door N. Ottema.

Op het gebied der Friesche taalkunde gaf het Genootschap
in dit tijdperk Prof. dr. W. L. van Helten's: ,,AltOstfriesische
„Grammatik" uit (1890). Ook verstrekte het een subsidie aan
Prof. Holthausen voor diens ,Kurzgefasstes alt-friesisches Wör-
„terbuch", dat in 1926 verscheen.

Wat de catalogi op de verzamelingen van het Genootschap
betreft, werd de eerste museum-catalogus, samengesteld door
mr. J. Dirks, mr. W. B. S. Boeles en C. H. F. A. Corbelijn
Battaerd, in 1881 gedrukt. Deze beschreef 1245 nummers, doch
liet de munten en penningen, vele schilderijen, platen, tee-
keningen en kaarten etc. onvermeld. De heer J. Hepkema
publiceerde daarop in 1896: „Het Friesch Museum van Oud-
„heden", een populaire gids, waarin hij een overzicht gaf van het-
geen er destijds in het museum tentoongesteld werd. In 1904 ver-
scheen een tweede druk van deze handleiding, thans geïllustreerd.
Daar de verzamelingen zich echter sterk uitbreidden, bleek het
mettertijd te bezwaarlijk te zijn om in één catalogus al de bezittin-
gen van het museum samen te vatten, zoodat mr. P. C J. A. Boeles
in 1909 een geïllustreerden catalogus in het licht gaf van „de
„meest belangrijke voorwerpen van het Friesch Museum, met
„uitzondering der schilderijen", welke in 1915 gevolgd werd
door een „Gids door de Kunstverzameling Bisschop" van zijne
hand, terwijl de heeren Boeles, Ottema en Six in 1921 een
kleinen ,.Gids van het Friesch Museum", en de heeren Ottema
en Vieweg in 1926 een gidsje: „Het oude zuivelbedrijf in het
„Friesch Museum" samenstelden. Naar aanleiding van de ten-
toonstelling van antieke goud en zilversmidswerken in 1900,
waarvan de heeren mr. P. C. J. A. Boeles en S. Wigersma Hzn. een
catalogus, welke ook vele voorwerpen uit het Friesch Museum
vermeldt, bewerkten, gaf het Genootschap een plaatwerk uit,
getiteld: „Orfèvrerie antique néerlandaise", bezorgd door mr.
Boeles. De verzamelingen zijn intusschen nagenoeg alle geïn-
ventariseerd, waarbij de heer J. G. Wester den topographischen
atlas en de portretten van beroemde personen beschreef, ter-
wijl de heer D. Draaisma, die gedurende ruim 40 jaar, (sedert
1903 als amanuensis) aan het museum is verbonden, een in-
ventaris maakte van de porceleinverzameling.

Wat de bibliotheek aangaat, daarvan is, na de verschijning
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van het „Tweede Supplement op den Catalogus der Bibliotheek
„van het Friesch Genootschap", in 1871, geen boekenlijst meer
gedrukt. Daar de boekerij sinds dien sterk is aangegroeid,
— in 1892 ontving zij o.m. het belangrijke legaat van mr. Dirks —
werd in 1923 tijdelijk aan den bibliothecaris eene assistente,
mejuffrouw E. Pull, toegevoegd voor de reorganisatie en de
beschrijving van de bibliotheek.

Wat door het Genootschap in dit tijdvak is verricht ten bate
van zijne museum-verzamelingen en zijne boekerij, vormt met
zijne publicaties en zijne winteravondlezingen alles, wat men
van zijne werkzaamheden „ziet". Wat men „niet ziet", dat is
de steun, welke het aan kunstenaars en geleerden voor hunne
studiën op Friesch gebied heeft verleend *); dat zijn de resultaten
van den invloed, welken het menigmaal heeft aangewend ten
behoeve van het behoud van Friesche monumenten van ge-
schiedenis en kunst, waaronder ik slechts de Broerkerk te
Bolsward, de Schierstins te Veenwouden, de waterpoorten van
Sloten en den toren van Schillaard noem. Ten einde beter te wor-
den ingelicht omtrent hetgeen, op dit gebied, in de Provincie
dreigt te verdwijnen en omtrent hetgeen nog hier en daar wordt
gevonden, heeft het Bestuur op nieuw correspondentschappen in
het leven geroepen, die reeds in 1879 waren ingesteld, doch
sedert te loor waren gegaan. Uit de ijvrige medewerking der hee-
ren correspondenten blijkt wel, hoezeer deze instelling doel treft
en hoezeer het Genootschap in de geheele Provincie steun vindt.
Dit heeft het eveneens ervaren bij zijne pogingen tot vastlegging
van oude bedrijven, welke door de moderne techniek verdwijnen.

Ook van het Vorstelijk Huis heeft het Friesch Genootschap
herhaaldelijk blijken van waardeering mogen ontvangen. Nadat
Z. M. Koning Willem III in 1873 het „Antiquarisch Kabinet

') Slechts ééns in zijn honderdjarig bestaan heeft het Genootschap
eene prijsvraag uitgeschreven. Dit geschiedde op 15 Maart 1883, naar
aanleiding van een voorstel van den Algemeenen Rijksarchivaris dr. L. Ph.
C van den Bergh, om een kritisch onderzoek te doen instellen naar
„de oudheid en de waarde der Friesche stamsagen, als van Friso en
„zijnen oorsprong uit Indië, de rij Friesche koningen, hertogen en
„potentaten, de verovering van Rome door de Friezen onder hunnen
„hertog Magnus, de vrijverklaring door Karel den Groote en wat dies
„meer zij." Voor de prijsvraag werd fl. 300 uitgeloofd, doch bij het
eindigen van den termijn op 1 Januari 1885 was geen enkel antwoord
ontvangen!

2
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van Friesland" had bezocht, stelde hij in 1877 het Koninklijk
Paleis beschikbaar voor het houden van de Historische Ten-
toonstelling en stond daarna de in dit gebouw aanwezige
portretten van leden van het Vorstelijk Huis en andere personen
aan het Genootschap af. Tijdens het verblijf der beide Koninginnen
te Leeuwarden in 1892, heeft het H. M. de Koningin-Moeder be-
haagd, beschermvrouw van het Friesch Genootschap te worden.
Zij herhaalde haar bezoek in 1906, terwijl H. M. de Koningin
en Z. K. H. de Prins der Nederlanden in 1905 het Friesch
museum bezochten en de laatste in 1916 nog eens door een
bezoek van zijne belangstelling blijk gaf.

Dat het Genootschap zich in de sympathie van velen, zoowel
in als buiten de Provincie, mag verheugen, blijkt wel uit zijn
ledental en uit de talrijke geschenken en legaten, welke het
telken jare ontvangt.

Wat verschijne,
Wat verdwijne,

't Hangt niet aan een los geval ;
In 't voorleden
Ligt het heden,

In het nu, wat komen zal.
zegt Bilderdijk.

De terugblik over het verleden van het Genootschap geeft
zeker reden tot dankbaarheid. In dit overzicht is gewezen op
het groote aandeel, dat het museum thans voor zich opeischt
in de verrichtingen van het Genootschap; doch tevens blijkt
er uit, dat het Genootschap den breeden grondslag, waarop het
werd opgebouwd, niet uit het oog heeft verloren en zijne aan-
dacht ook steeds is blijven schenken aan de geschiedkunde en
de taalkunde. Dat dit zoo moge blijven ! De studie van Fries-
land's geschiedenis vereischt nog zooveel arbeid en het ligt in
het bijzonder op den weg van ons Genootschap om licht te
verspreiden over het verleden van onze Provincie, welke, ge-
isoleerd als zij eertijds was, zoo lang hare eigene instellingen
heeft behouden. Ofschoon het in stand houden van het Friesch
als spreektaal en het beoefenen van de Friesche letterkunde
reeds in 1844 door het „Selskip for Fryske Tael- en Skriften-
kennisse" en later ook door andere Friesche vereenigingen in
het bijzonder ter hand is genomen, behoort de studie der taai-
bronnen steeds tot de taak van het Friesch Genootschap. Bij
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de herdenking van zijn honderdjarig bestaan geeft het Genoot-
schap dan ook op het gebied der geschied-en oudheidkunde, het
werk van mr. P. C. J. A. Boeles, getiteld : „Friesland tot de elfde
eeuw' uit; in zijn museum houdt het eene tentoonstelling van edel-
smeedkunst, en op het gebied der taalkunde verleent het een
krachtigen steun aan de publicatie van P. Sipma's „Friesche
Oorkonden".

Moge het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde zijn drieledig doel met goed gevolg blijven nastreven
en zijn tweede eeuwfeest met evenveel opgewektheid vieren,
als het thans zijn honderdjarig bestaan herdenkt.
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Bestuursfuncties.

In den loop dezer eeuw zijn de volgende Bestuursfuncties
vervuld door:

Voorzitters.

J . M. V A N B E I J M A T H O E K I N G M A . . . . 1 8 2 7 — 1 8 2 8

M R . J . W . D E C R A N E 1 8 2 8 — 1 8 3 4

D R . H . A M E R S F O O R D T . . . . . 1 8 3 4 — 1 8 4 0

M R . U . A . E V E R T S Z 1 8 4 0 1 8 4 6

J . V A N L E E U W E N . . . . . . . 1 8 4 6 — 1 8 5 2

M R . J . D I R K S 1 8 5 2 - 1 8 9 2

MR. W . B . S . B O E L E S 1892-1901

MR. W. J VAN WELDEREN BARON RENGERS . 1901 — 1915

MR. R. A. FOCKEMA 1915—1919

MR. P. A. V. BARON VAN HARINXMA THOE SLOOTEN . 1919 —

Eere-Voorzitters.

MR. J. DiRKS Oct.—25 Nov. 1892
JHR. MR. F. J. J. VAN EYSINGA . Mei 1899—16 April 1901
MR. W. J. VAN WELDEREN BARON RENGERS Oct. 1915—21 Feb 1916

Penningmeesters.

DR. H. AMERSFOORDT 1827—1829

MR. A. DEKETH 1829 — 1841

MR. J. DIRKS 1841 — 1849

MR. J. H, BEUCKER ANDREAE 1849—Î852

W. EEKHOFF . . . . . . . J.852 1879

MR. J. G. VAN BLOM J.GZN 1879—1883

MR. A. LOOXMA IJPEIJ 1883 — 1892

H. BEUCKER ANDREAE 1 8 9 2 - 1 9 1 9

MR. W. B. BUMA 1919—1921

MR. J. L. VAN SLOTERDIJCK 1921 —

Secretarissen.

MR. F. BINKES . . . . . . . . 1827—1830

MR. A. TELTING . 1 8 3 0 - 1 8 4 1

DR. J. G. OTTEMA 1841 — 1856

MR. I. TELTING 1856 — 1876

MR. U. H. HUBER 1876—1883



Mr. J. DIRKS. Jhr. Mr. F. J. J. VAN EYSINGA.

Mr. W. B. S. BOELES. Mr. W. J. Baron RENGERS.
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DR. F. G. SLOTHOUWER 1883—1892
DR. W. F. H. COENEN 1892-1906
s. wiGERSMA HZN. (plaatsvervangend secretaris) 1906—1907
DR. H. D. VERDAM 1907—1912

MEJUFFROUW R. VISSCHER 1912—

Bibliothecarissen.

MR. C. W. A. BUMA 1864-1871
J. WINKLER 1871 — 1874
MR. U H HUBER 1874—1876
MR. W. B. S BOELES 1876—1893
DR. T. J. DE BOER 1893—1897
MR. P. C J. A. BOELES 1897—1915
DR. S. A. WALLER ZEPER 1915—

Conservatoren van het Friesch Museum.
Algemeen Beheer.

C H. F. A. CORBELIJN BATTAERD . . . . 1876—1893
DR. T. J. DE BOER 1893—1897
MR, P. C. J. A. BOELES 1897—1916

Daarna is het ambt van Directeur van het
Friesch Museum ingesteld.

Conservatoren der Archaeologische Afdeeling.
MR. P. C. J. A. BOELES 1916—

Conservatoren van het Munt- en Penningkabinet.

MR. A. DEKETH . . . . . . . . 1833—184!

MR. J. DiRKS 1841 — 1892

JHR. MR. W. C. G. VAN EYSINGA . . . . 1895—1911

S. WIGERSMA HZN 1897—1912

MR. P. C. J. A. BOELES 1912—

In 1916 is het beheer over deze afdeeling gesplitst. Mr. Boeles
bleef conservator van de oude en van de middeleeuwsche
munten en penningen, terwijl de directeur van het museum die
van den nieuweren tijd beheert.
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Conservatoren van de Ceramiek.
MR. W. A. VAN SLOTERDIJCK 1892—1917

N. OTTEMA 1918—

Als Directeuren van het Friesch Museum traden op:

H. MARTIN 1916—1919
JHR. E. W. C. SIX 1919—1921
N. OTTEMA (waarnemend directeur) . . . 1921 — 1923
M. W. VIEWEG 1923—

Ammanuenses:

A. BROERSMA 1886-1903
D. DRAAISMA 1903—




