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Het Friesch Museum,
door M. W. VIEWEG.
Hoewel het museum van het Friesch Genootschap van
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde in zijn tegenwoordige
beteekenis nog geen vijftig jaar bestaat, moeten wij, wat den
grondslag van deze thans zoo belangrijke en in het buiten- en
binnenland beroemde instelling betreft, teruggaan tot de eerste
jaren van het bestaan van het Genootschap. Reeds toen waren
mannen, wier namen nauw aan de oprichting van het museum
zijn verbonden, doordrongen van het groote belang, dat „het
opsporen en zooveel mogelijk bijeen verzamelen van alle oudheden en gedenkstukken op Frieslands grond aanwezig, of
daarmee in betrekking staande" zou beteekenen voor de cultuurgeschiedenis van onze provincie. Zooals reeds elders in dit
gedenkschrift is vermeld, werden de werkzaamheden van het
Genootschap over vier bijzondere afdeelingen verdeeld en was
aan de tweede afdeeling de zorg voor bedoeld verzamelen en
opsporen toegewezen.
De eerste stap van deze afdeeling was het aanleggen van
een catalogus van oudheden, waarin werden opgenomen:
„gedenkstukken aan de tanden des tijds ontrukt en nog bij
verschillende personen verspreid." Reeds werden 108 voorwerpen van ouderen en lateren tijd, zooals steenen, penningen,
oude schilderijen daarin opgeteekend met eene korte opgave
van het stuk en den naam van den eigenaar.
In Maart 1834 werd door het bestuurslid mr. A. Deketh een
voorstel gedaan ter bewaring van oude Friesche penningen en
munten. Hij betoogde het groote belang, dat dergelijke voorwerpen voor het nageslacht bewaard bleven en niet, zooals
hij persoonlijk bij verschillende goudsmeden had gezien, naar
den smeltkroes werden verwezen. Eene commissie van drie leden
werd samengesteld en bracht op 19 Juli 1834 verslag uit
aangaande het voorstel Deketh. Als gevolg daarvan werd
eene vaste commissie van drie leden benoemd, „ten einde nasporingen te doen naar, en berigten en opgaven in te zamelen
aangaande oude Friesche penningen en munten, enz." Hier*) De tusschen aanhalingsteekens geplaatste zinnen zijn overgenomen
uit de Verslagen van het Friesch Genootschap.
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mede was de grondslag gelegd voor het penningkabinet, dat
op kleine schaal begonnen, in den loop der jaren door aankoop
en schenkingen tot een groot en belangrijk onderdeel van het
museum is aangegroeid. De heer Deketh, steeds voortgaande
met de beoefening der penningkunde en de verrijking van de
verzameling des Genootschaps, werd evenwel in 1840 „geroepen
tot de zoo verheven als gewichtige betrekking van advocaatgeneraal bij den Hoogen Raad", en derhalve als penningmeester
van het Genootschap vervangen door mr. Jacobus Dirks, eveneens een ijverig beoefenaar der penningkunde. Onder diens
leiding nam het aantal penningen en munten vrij snel toe en
ieder verslag vermeldt dan ook tal van aanwinsten.
In het jaarverslag van 1843—44 zien wij voor het eerst onder
de lijst der geschenken eenige schilderijen en platen, o. a. de
afbeelding van den Frieschen maaltijd, welke thans nog in de
z.g. Blauwe Kamer hangt, benevens verschillende teekeningen>
gezichten voorstellende op Leeuwarden en Harlingen.
In het verslag van 1845 — 1846 wordt voor de eerste maal
gesproken over het aanleggen van eene verzameling van grafen andere geschriften, terwijl de afdeeling voor oudheidkunde
haar aandacht begint te wijden aan de in deze provincie zoo
menigvuldig voorkomende terpen. Aan de heeren W. Eekhoff
en J. Bruinsma wordt een „opzettelijk onderzoek" dienaangaande opgedragen en eene kleine som gelds te hunner beschikking gesteld. Zij worden tevens gemachtigd, namens het
Genootschap brieven uit te zenden aan Gemeentelijke en Plaatselijke Besturen en bijzondere personen, opdat zij „trachten
de stomme getuigen van het huiselijk en maatschappelijk leven
onzer voorvaderen bijeen te zoeken, ten einde van hen berigten
te vragen omtrent eeuwen, waarover de stem der geschiedenis
zwijgt of slechts bijna onhoor- en onverstaanbaar fluistert."
Een gevolg van een en ander was, dat verschillende belangrijke
voorwerpen uit de terpen begonnen binnen te komen en een
aanvang werd gemaakt met de vorming der archaeologische
afdeeling.
Nog werd in 1846 in de vergadering de aandacht gevestigd
op een onderwerp dat van belang werd geacht „te weten: de
zeden en gebruiken, kleeding en taal der bewoners van het
Zuidwestelijk gedeelte van Friesland, vooral te Hindeloopen
en Molkwerum." Dr. J. H Halbertsma had reeds een aantal
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door hem bijeengebrachte voorwerpen geschonken, waaronder
44 stuks, die betrekking hadden op Hindeloopen. De heer
W. Eekhoff maakte eene beschrijving en aanteekeningen over
een „Hinloper binnenvertrek".
Het verslag van 1850—51 rnaakt melding van de steeds toenemende verzameling van antiquarische en geologische voorwerpen, zoodat besloten wordt de goederen, „die tot nu toe
bewaard bleven als een bijeengebrachte onordelijke hoop,
rudio indigestaque moles, samen te stellen tot een behoorlijk
kabinet." Een doelmatige kast werd aangeschaft, waarin door
den heer Eekhoff de voorwerpen nu zoodanig werden gerangschikt, dat „het geheel een bezienswaardig kabinet aanbiedt"
Zoo werd dus in deze vergadering feitelijk de eerste steen
gelegd voor het huidige Friesch Museum.
In het jaar 1852 maakte de voorzitter der 2e afdeeling, de
heer Eekhoff, ter vergadering bekend, dat de verkoop van terpen
voor afgraving ongemeen toenam, zoodat meer toezicht gewenscht
was. Hij zelf maakte terpreizen naar Oosterend, Hydaard, Bolsward, Wommels, Spannum, Winsum en Dronrijp, en kwam
reeds met vele merkwaardigheden thuis. Hij was dus de eerste
die terpreizen ondernam, welke reizen later geregeld met min
of meer succes jaarlijks tot den huidigen tijd werden herhaald.
Zoo begonnen de verschillende verzamelingen langzamerhand
in omvang toe te nemen en er werd naar een lokaal omgezien,
om een en ander op waardige wijze onder te brengen. In 1853
bestemden dientengevolge de Staten der Provincie een lokaal
op het Paleis van Justitie voor een Friesch Museum en tevens
werd dit aangewezen voor de verzameling boeken en oudheden,
welk feit in de vergadering met dankbaarheid werd herdacht. Op kosten van het Genootschap werd het lokaal van
kasten voorzien en betrokken door het overbrengen van alle
boeken, schilderijen, oudheden, platen en andere verzamelingen.
Het ontving den naam van Friesch Oudheidkundig Kabinet.
Nog werd in hetzelfde jaar aan den heer A. Martin, teekenmeester te Leeuwarden, opgedragen afbeeldingen te vervaardigen
van het beeldhouwwerk van den St. Maartenskerk te Bolsward
en van de merkwaardige zolderschilderingen uit de kerk te
Terkaple bij Akkrum, die afgebroken zou worden. Al deze
teekeningen bevinden zich thans nog in het prentenkabinet
van het museum, met vele andere van zijne hand. In 1860
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bleek de ruimte in het Paleis van Justitie alweer te klein, zoodat het Bestuur zich in briefwisseling stelde met Heeren Gedeputeerden, doch dit leidde tot geen resultaat. In Nov. 1861
werd in de Winsumerterp een belangrijke zilvervondst gedaan.
Helaas kwam deze niet in goede handen. De voorwerpen,
overblijfselen van een grooten zilveren beker en groote schalen,
sommigen met goud ingelegd, werden voor de zilverwaarde
van f 302.75 gekocht door den goudsmid H. Nijland en gingen den
smeltkroes in. Enkele fragmenten konden evenwel nog gespaard
blijven en bevinden zich thans in het museum. Het jaar 1866
was van belang, in de eerste plaats door het feit, dat tengevolge van eene uitnoodiging van den heer D. van der Keilen Jr.,
gevolmachtigde Commissaris voor Nederland voor de rubriek
Geschiedenis van den arbeid op de wereldtentoonstelling te Parijs,
de verzameling van oudheden daar werd vertegenwoordigd
door vier hoogst zeldzame voorwerpen, onder welke ook de
bronzen leeuw of wijwaterkan en een bronzen wierookvat. In
de tweede plaats door de hoogstmerkwaardige vondst van gouden
kostbaarheden en munten te Wieuwerd, welke vondst helaas
voor ons verloren ging en door het Rijk voor het museum te
Leiden werd aangekocht. Enkele stukken konden nog bemachtigd worden door den heer mr. A Looxma Ypeij en zijn door
hem later aan het Genootschap vermaakt. In 1869 werd de
muntcollectie verrijkt door twee groote muntvondsten, eene
van ongeveer 300 stuks te Pingjum, dragende den naam van
Illudovicus Pius (Lodewijk de Vrome 814—840) en eene van
ongeveer 400 stuks in een terp nabij Franeker, voornamelijk
Sceattas of kleine Angelsaksische denariën. De eerste vondst
kwam geheel, de tweede gedeeltelijk in het museum terecht.
In de vergadering van 25 Nov. 1869 deed de secretaris mededeeling, dat door mevr. Wed. Ypeij—Looxma en de heer mr. A.
Looxma Ypeij de kapitale som van f 2000 ter eere der nagedachtenis van wijlen Dr. N. Ypeij aan het Genootschap was geschonken. De heer Eekhoff kwam toen al dadelijk met een
vrij uitgewerkt en gedrukt voorstel om een groot gedeelte dier
som te besteden tot de uitgave van een kunstwerk, dat den titel
zou voeren van „Friesche Oudheden. Afbeeldingen van de merkwaardigste voorwerpen van wetenschap en kunst verzameld
uit de Archieven, Kerken, Kasteelen, Terpen, enz. van de provincie Friesland, vergezeld van een toelichtende beschrijving
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nevens iedere plaat." Na eenige discussie werd besloten de
geheele som daarvoor te besteden en werd de uitvoering
opgedragen aan den voorzitter der 2e afdeeling. Het werk
kwam in het volgend jaar gereed.
In November 1871 had het Bestuur eene missive ontvangen
van Gedeputeerde Staten omtrent een plan, om het lokaal van
het Gouvernementsgebouw, waarin vroeger het telegraafbureau
was gevestigd, in te richten tot een provinciaal museum van
oudheden en dat daarvoor door de Staten was toegestaan een
som van f 1200.—. In 1872 kwam dat plan tot uitvoering en
werden alle voorwerpen behoorlijk in dat lokaal ondergebracht.
Het jaar 1876 was voor het Genootschap een gewichtig jaar.
Reeds in 1875 was een voorstel ingediend om, ter eere van
het vijftig jarig bestaan van het Genootschap eene tentoonstelling te houden van oudheden en merkwaardigheden in
Friesland voorhanden of betrekkelijk deze provincie elders
bewaard. De plannen werden door eene sub-commissie in studie
genomen en aan de uitvoerbaarheid werd niet getwijfeld. De
moeilijkheid, een geschikte lokaliteit te vinden, werd opgeheven
door Z. M. den Koning, die met de meeste vrijgevigheid eenige
vertrekken van het Koninklijk paleis voor de tentoonstelling
openstelde. In de vergadering van 1876 werd formeel besloten
de tentoonstelling in 1877 te houden en de uitvoering werd
opgedragen aan eene commissie, onder eere-voorzitterschap
van den heer mr. J. Bieruma Oosting, burgemeester der gemeente Leeuwarden. De ziel van die commissie evenwel was
de heer C. H. F. A. Corbelijn Battaerd, bij wien, zooals de
voorzitter, de heer Mr. J. Dirks in zijn toespraak op 26 September 1877 betoogde, „het eerste denkbeeld tot het houden
van een tentoonstelling was opgekomen, door hem gekoesterd
en eindelijk in den boezem van het genootschap overgebracht,
wortel schoot en tot den prachtigen boom, in weinig tijd, zich
verhief, dien duizenden reeds beschouwden." De tentoonstelling
had een reusachtig succes. Van alle zijden stroomden belangstellenden toe om het bijeengebrachte te zien en te bewonderen
en om nogmaals met de woorden van den heer Mr. Dirks te
spreken: „Het Genootschap had wederom steenen bijgedragen,
om het gebouw der wetenschap op te trekken en het kon geen
schooner kroon op zijn vijftig jarigen kruin zetten " Het aantal
bezoekers bedroeg ongeveer 40.000 personen en aan het slot
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mocht het Genootschap een batig saldo boeken van f 171Q0.
Aan deze gelden werd de bestemming gegeven „dat zij zouden
strekken tot het verkrijgen van een gebouw voor een oudheidkundig museum en bibliotheek; — of wanneer op andere wijze
in een gebouw mocht worden voorzien, alsdan tot uitbreiding
en onderhoud van het museum en de bibliotheek, of tot zoodanig doel, als waartoe het Friesch Genootschap op voorstel
van het Bestuur besluit."
Reeds in het volgende jaar slaagde men er in de hand te
leggen op een pand, dat zich bij uitstek leende tot de inrichting
van een museum. De voorzitter deed in de vergadering van
30 December den leden kond, dat het fraaie Lodewijk XVI
patriciërshuis met kostbare marmeren gang en nog enkele
intact gebleven kamerbetimmeringen in de Koningsstraat alhier,
tegenover de Kanselarij, door het Bestuur was aangekocht.
Deze mededeeling werd met gejuich ontvangen en aan het
bestuur werd hulde gebracht voor zijne voortvarendheid. Besloten werd in het gebouw o. a. twee Hindelooper kamers in
te richten en vier leden gaven al dadelijk een aanzienlijk
geschenk in geld als tegemoetkoming in de zeer belangrijke
kosten, aan deze inrichting verbonden.
Met de samenstelling van het nieuwe museumgebouw werden,
belast de heeren mr. J. Dirks, mr. W. B. S. Boeles en C. H. F. A
Corbelijn Battaerd. In de maand April 1881 waren deze heeren
met hun veel omvattenden en dikwijls moeitevollen arbeid
zoover gevorderd, dat op den 12en van die maand het gebouw
voor de leden en den volgenden dag voor het publiek kon
worden geopend. Dit geschiedde zonder eenige feestelijkheid
door het Bestuur in het bijzijn van eenige autoriteiten van
provincie en gemeente. Nog dient vermeld, dat de geologische
afdeeling geordend werd door den heer J. J. Bruinsma te
Leeuwarden en de prae-historische afdeeling door den heer
dr. W. Pleyte uit Leiden.
Gedeputeerde Staten hadden bij besluit van 15 Juli 1880 aan
het Genootschap in bruikleen overgedragen de oudheidkundige
voorwerpen der provincie, waardoor ook deze belangrijke collectie voor goed onder het beheer van het Genootschap kwam.
Van nu af mocht het museum zich in een voortdurenden
groei verheugen en het ontwikkelde zich gedurende de afgeloopen vijftig jaren tot het belangrijke instituut, dat thans de
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trots uitmaakt van Friesland en zijne bewoners en zich terecht
mag rangschikken onder de vooraanstaande musea.
Het is niet doenlijk alle personen te memoreeren, die door
hun ijver en groote toewijding hebben meegewerkt tot dit
groote succes, doch mannen als mr. J. Dirks, mr. W. B. S.
Boeles, C. H. F. A, Corbelijn Battaerd, Jhr. mr F. J. J. van
Eijsinga, mr. A. Looxma Upey, mr. W. J. van Weideren Baron
Rengers, mr. A. Quaestius mogen niet onvermeld worden voorbijgegaan en zij zullen in de geschiedenis van het museum ten
eeuwigen dage in herinnering blijven.
Wij willen nu trachten in het kort een verslag te geven van
de voornaamste gebeurtenissen, die in den loop van de achter
ons liggende halve eeuw plaats vonden.
Verbou- Allereerst willen wij nagaan hoe uit het huis, dat werd aanwingen. gekocht uit het voordeelig saldo van de opbrengst van de
tentoonstelling van 1877, zich het tegenwoordige museum heeft
ontwikkeld. Reeds eenige jaren na de ingebruikneming, in 1883,
bleek de ruimte te klein voor de steeds aangroeiende verzamelingen. Door het Bestuur werd eene commissie benoemd, die
in opdracht kreeg de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid te onderzoeken van een plan om de bovenverdieping van het museumgebouw in te richten tot doeltreffende schilderijenzalen. De heer
S. J. Vermaes rapporteerde omtrent de technische uitvoerbaarheid
en toonde aan, dat op het gebouw eene verdieping gesticht
kon worden, minder zwaar dan het tegenwoordige dak, waardoor
drie schilderijenzalen konden worden verkregen. De kosten
werden geraamd op /8000 à /10000 De commissie deed dan
ook in dien geest een voorstel aan het Bestuur van het Genootschap, doch de zaak bleef voorloopig daarbij, doordat langzamerhand andere plannen in voorbereiding kwamen. In 1886
was een perceel aangekocht op de Turfmarkt, grenzende aan
het museum en in 1889 een klein huisje, daarachter gelegen.
Het plan 1883 werd ingetrokken en een nieuwe commissie
werd gemachtigd, voorstellen te doen tot het bebouwen van
het terrein, verkregen door den aankoop van bovengenoemde
woningen. Reeds het volgende jaar werden plannen voor uitbreiding voor de Bestuursleden ter inzage gelegd. Verschillende
personen gaven belangrijke giften, terwijl de subsidie, door de
Provincie jaarlijks geschonken, verhoogd werd. De vereischte
gelden waren nu aanwezig en op den 25en April 1890 werd
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door Mr. J. Dirks de eerste steen gelegd. De verbouwing
geschiedde onder leiding van de architecten J. B. Bruns, v. d.
Weide en H. H. Kramer door den aannemer Joh. Dokter. In
1892 kwam het gebouw gereed en werd den 19en Juni ingewijd
met eene tentoonstelling van schilderstukken van hedendaagsche
meesters. Tevens viel op dienzelfden dag aan het museum de
hooge eer te beurt van een bezoek van H.H. M.M. de Koninginnen met talrijk gevolg. Door de verbouwing waren drie
ruime zalen verkregen, waarvan de benedenste werd ingericht
tot bibliotheek, de middelste tot prentenkabinet en de bovenste
tot schilderijenzaal.
Den 8en Augustus 1892 overleed de heer W. A. Looxma
Ypeij. Hij schonk een legaat, groot f 1000.— aan het Genootschap, terwijl hij aan de Provincie zijne uitgebreide verzameling
antiquiteiten, munten, penningen en porselein legateerde, met
de uitdrukkelijke bestemming, die verzameling te plaatsen in
het Provinciaal Friesch Kabinet van Oudheden te Leeuwarden.
Ter bestrijding van de onkosten was eene som van vijftig duizend gulden daaraan toegevoegd. In verband daarmede werd
door het Bestuur van het Genootschap eene woning in de Koningstraat, belendende aan de achterzijde van het museum,
aangekocht om te worden ingerichttot opneming en tentoonstelling
der gelegateerde collecties. Tevens een perceel, onmiddellijk
grenzende aan het nieuwe gebouw aan de Turfmarkt. Al spoedig werd aangevangen met de verbouwing van het eerstgenoemde
perceel, doch eerst in 1894 was het nieuwe gebouw gereed en
kon den 12den November voor het publiek worden opengesteld.
De plannen voor deze verbouwing, gemaakt door den heer
H. Kramer, architect alhier, werden uitgevoerd door den aannemer J. Bottema. Met het toezicht op de opstelling van het
porselein hadden zich welwillend belast mevrouw van Sloterdijck-Salverda en mevrouw Ariëns Kappers. In de bovenzaal
werden de munt- en penningverzamelingen, zoowel die van
wijlen mr. Ypeij als van mr. Dirks in orde gebracht door de
zorg van Jhr. mr. W. C. G. van Eysinga. Ook het glaswerk
werd daarheen gebracht en geplaatst in de fraaie kasten, die
uit den inboedel van wijlen mr. A. Looxma Ypeij waren aangekocht.
In het jaar 1904 kwam de gedeeltelijke schenking Bisschop
en het Bestuur was genoodzaakt opnieuw ruimte te verschaffen.
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Voor dit doel werden voor de som van f 15000 twee woningen gekocht in de Koningstraat, grenzende aan het museum. In het daarop volgende jaar werd het besluit genomen,
deze huizen te amoveeren en tot museumlokalen in te richten.
De geheele voorbovenverdieping van het museum kon dan worden
bestemd voor de Bisschopcollectie. Wederom werd een beroep
gedaan op de belangstelling van het Gemeentebestuur van Leeuwarden, van de Besturen van eenige vermogende stichtingen en
van de leden van het Genootschap. Ook H. M. de Koningin Moeder
schonk een bijdrage, zoodat een som van f 9943.50 bijeenkwam.
De heer H. Kramer ontwierp wederom de plannen en 3 Augustus 1907 werd het werk aanbesteed. Uitvoerder van het werk
was de aannemer M. Meijer. Reeds den 9en September 1908 kon
de plechtige opening plaats hebben in tegenwoordigheid van
den Commissaris der Koningin en Gedeputeerde Staten van
Friesland, benevens van particulieren en corporaties, die voor de
totstandkoming van de uitbreiding van het museum f250.— of
meer hadden bijgedragen. Door deze laatste verbouwing waren
thans de beide vleugels van het museum doorloopend verbonden.
Het jaar 1924 stond eveneens in het teeken van verbouwingen.
Reeds lang bestond het plan eene afdeeling in te richten voor
de opstelling van de verschillende voorwerpen betreffende het
oude zuivelbedrijf. Aangezien de kelders zich daar het best
toe leenden, werd besloten, deze daarvoor pasklaar te maken.
Door het doorbreken van een muur en het aanbrengen van
een lageren vloer met opstaande wanden van gewapend beton
werd de noodige ruimte en diepte gevonden en kon het oude
zuivelbedrijf eene waardige opstelling verkrijgen. De opening
vond plaats in December 1925.
Nog belangrijker was de verbouwing van de zolders. Zooals
boven vermeld is, werden reeds in 1883 plannen gesmeed voor
het aanbrengen van eene nieuwe verdieping op het hoofdgebouw. Wegens de groote bezwaren, daaraan verbonden,
werden deze evenwel opgegeven. De toestand van de daken
echter maakte thans voorziening hoog noodig en er werd dan
ook besloten over te gaan tot het aanbrengen van eene nieuwe
verdieping met een plat dak, dat zoodanig zou worden gemaakt,
dat de uiterlijke welstand van het gebouw daardoor niet werd
geschaad. De plannen, evenals alle andere, wederom vervaardigd door den heer H. H. Kramer, werden onder diens leiding
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uitgevoerd door de firma Gebrs. Geveke alhier. Het museum
kreeg hierdoor eene geheele nieuwe verdieping, met daarboven
een grooten zolder voor de zoo hoog noodige depotruimte.
Door een gelukkig toeval kon het museum de hand leggen op
eenige fraaie Lodewijk XV betimmeringen uit verschillende
perceelen uit de gemeente, waardoor het mogelijk was de nieuwe
ruimte te splitsen in verschillende afdeelingen, alwaar de oude
voertuigen, de collectie aardewerk en ceramiek, de oude kleeding,
het oude zilversmidsbedrijf en verschillende andere winkelbedrijven uit den vroegeren tijd een passend onderkomen vonden.
Deze afdeeling werd in Mei 1926 voor het publiek opengesteld.
Niettegenstaande al deze verbouwingen van de laatste halve
eeuw, blijft een gebrek aan ruimte bestaan door den steeds
toenemenden groei der verzamelingen en het is te voorzien,
dat in het eerstvolgende decennium nog belangrijke werken
zullen moeten worden ondernomen.
SchenVerschillende belangrijke legaten en schenkingen dienen verkingen, meld. Zoo werd het museum kort na zijne oprichting verblijd
met de schenking Quaestius, bestaande uit eene collectie gravures,
teekeningen, platen en kaarten, betrekking hebbende op Friesland, eene verzameling portretten van Nederlanders, verder
gravures en teekeningen van de Oud-Hollandsche en Vlaamsche, zoowel als van de hedendaagsche schildersschool, benevens
eene verzameling munten, w.o. plus minus 3000 uit den tijd
der Romeinsche Keizers, muntboeken, mitsgaders kasten en
portefeuilles. Voorwaar een vorstelijk geschenk, waarmede de
heer Quaestius het nageslacht ten zeerste aan zich heeft verplicht.
Terzelfder tijd in 1881 behaagde het Z.M.den koningWillem
III, van wien het Genootschap vroeger meer dan eens ondubbelzinnige blijken van welwillendheid ontving, aan het Genootschap ten geschenke te geven de portretten van vorstelijke
personen uit het Huis van Oranje Nassau en van anderen, op
het Koninklijk Paleis te Leeuwarden aanwezig. Hierbij waren
o.a. de portretten van officieren van het Regiment OranjeFriesland onder Prins Willem Hendrik Friso. Het museum verwierf door deze Koninklijke beschikking eene reeks portretten
van groote waarde.
Een groot aantal, familieportretten, waaronder van zeer goede
meesters, als o.a. Wijbrand de Geest, kwartierborden en meer
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belangrijke zaken werden in 1890 gelegateerd door de familie
van Sminia te Bergum.
In 1892 werd het museum op buitengewone wijze verrijkt
door de groote verzameling porselein, glaswerk, munten, penningen en antiquiteiten, door den heer mr. A. Looxma Ypeij,
overleden te Rijperkerk, vermaakt aan de Provincie en door
deze, ingevolge diens wensch, in het museum ondergebracht.
Deze verzameling vormt thans een der grootste aantrekkelijkheden van het museum.
In hetzelfde jaar legateerde de heer P. J. Suringar, overleden
te Leeuwarden den 18 December 1892, aan het Genootschap
tachtig schilderijen van hedendaagsche meesters, welke verzameling in de schilderijenzaal werd opgesteld.
De heeren J. G. en H. Wester, zonen van den heer C. Wester,
in leven kunstschilder alhier, schonken in 1893 eene groote
collectie copieën en schetsen, door wijlen hun vader nagelaten.
De heer Jhr. mr. F. J. J. van Eysinga, eere-voorzitter van
het Genootschap, die steeds door milde geldelijke bijdragen van
zijne groote liefde voor het Genootschap had doen blijken,
bedacht kort voor zijn dood in 1901 het museum, door het den
prachtigen en kostbaren verguld zilveren beker, die reeds geruimen tijd als bruikleen de zilver-afdeeling sierde, ten geschenke
te geven.
In 1904 berichtte mevrouw K. Bisschop-Swift aan het Provinciaal Bestuur, dat zij, ingevolge den wensch van wijlen den
heer C. Bisschop, zijne kostbare en uitgebreide collectie kunstwerken en antiquiteiten aan de Provincie wenschte te schenken
ter plaatsing in het museum. Evenwel behield schenkster zich
het recht voor, een gedeelte voor haar zelve in bruikleen achter
te houden. Nieuwe ruimte moest tengevolge van een en ander
gevonden worden. Een nieuwe vleugel werd derhalve aan het
museum toegevoegd en in September 1908 waren de eerste twee
vertrekken, nagenoeg geheel geconstrueerd en ingericht als in
de Villa Frisia, het woonhuis van Bisschop in Scheveningen,
gereed en voor het publiek geopend. Het overige der verzameling kwam deels in 1914—'15, deels in 1924, en laatstelijk
in 1926 in het museum, en de Bisschop-afdeeling vormt thans
een afgerond en uitermate bezienswaardig geheel.
Den 16en Febr. 1909 overleed de heer F. Fontein Tuinhout, vroeger archivaris der stad Leeuwarden. Hij legateerde aan het Friesch
3
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Genootschap eene belangrijke verzameling porselein, met reserve
van vruchtgebruik voor mevrouw Fontein. Door H.E. werd
reeds dadelijk een belangrijk gedeelte aan het museum overgedragen.
In 1913 werd de porselein-verzameling opnieuw belangrijk
vermeerderd door de schenking van mevrouw Corbelijn Battaerd—Huber, die ingevolge den wensch van wijlen haar echtgenoot aan het Genootschap eene kostbare verzameling oud
porselein en antiek zilver afstond.
Daarna kwam in 1926 met het legaat Wellenbergh—van
Heioma wederom eene fraaie collectie porselein glas en aardewerk aan het museum. Ingevolge de testamentaire bepalingen
mocht hiervan een gedeelte in veiling worden gebracht ter
bestrijding der successierechten en andere onkosten, hetgeen
dan ook geschiedde. Eindelijk legateerde wijlen mej. D. M. D.
Rinia van Nauta te 's Gravenhage zes portretten in olieverf,
waaronder twee doeken van B. Accama en drie bizonder mooie
portretten in pastei.
BruikVerschillende bruikleenen kwamen in den loop der jaren
leenen. binnen. In 1880 van H.H. voogden van het Dr. Popta-Gasthuis
te Marssum het beroemde Popta-zilver, bestaande uit twee groote
zilveren schotels met gedreven mythologische figuren en het
wapen van Popta in het midden, benevens een gedreven schenkkan en twee dito kandelaars. Hieraan werden in 1925 nog
toegevoegd vier gedreven zilveren schaaltjes, eveneens met
mythologische voorstellingen en van den hand van beroemden
Frieschen meester Hans Christiaens uit de eerste helft van de
17e eeuw.
In 1881 van den heer Jhr. R. C, van Cammingha te Breda,
vroeger woonachtig op Wiarda-State te Goutum, een honderdtal
familieportretten waaronder fraai geschilderde. Verschillende
hiervan werden later weder teruggenomen.
In 1882 van de erven van wijlen den heer mr. C. Bergsmate
Idaard vijf en dertig farnilie-portretten benevens een aantal
voorwerpen uit de geslachten Bergsma en van Scheltingaafkomstig.
In 1921 van mejuffrouw L. v. d. Vegt te Akkrum een schitterende
collectie harddraversprijzen, voornamelijk bestaande uit gouden
en zilveren zweepen, bij harddraverijen gewonnen door paarden van den heer S. M. Visser te Akkrum in de eerste helft van
den 19e eeuw. Na den dood van Mejuffrouw v. d. Vegt in 1926
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werd deze collectie eigendom van het Friesch Genootschap.
In 1926 stond de heer N. Ottema in bruikleen af eene belangrijke collectie zilver, glaswerk, ceramiek en oud Engelsch aardewerk, enz., terwijl ook vele voorwerpen betrekking hebbende
op oude winkelbedrijven en het apothekersbedrijf, door hem in
den loop der jaren verzameld, aan het museum kwamen.
MuntHet muntkabinet nam na de oprichting van het museum ook
aan- steeds in omvang toe. Behalve de groote uitbreiding, die het
winsten, kreeg door de legaten Quaestius, Ypeij en Dirks, hierboven
reeds vermeld, werd het verrijkt door verschillende min of
meer belangrijke muntvondsten. In 1830 werd bij Smalle Ee
eene collectie gevonden van 48 zilveren munten uit den tijd
van Karel den Stoute (1467-1477) tot het jaar 1572. In 1879
slaagde het Genootschap er in deze verzameling aan te koopen.
In 1888 werden omstreeks zeventienhonderd muntjes en
brokstukken uit de 12e en 13e eeuw gevonden op de plaats
van het klooster Bethlehem bij Bartelhiem. Deze kwamen in
het bezit van mevr. W. douairière Jonkheer W. ván Sminia geb.
Buma te Oudkerk, die ze aan het museum schonk.
In 1880 werden twee en vijftig zilveren munten (denarien)
gevonden in eene afhelling van de terp bij Feins. Het waren
Romeinsche munten uit den tijd van Julius Caesar. Zij werden
door de Provincie voor het museum aangekocht.
In 1884, verwierf het kabinet 217 consulaire en keizerlijke
zilveren munten (eveneens denarien), loopende tot het jaar 15
onzer jaartelling, dus uit denzelfden tijd als die van Feins.
In 1907 werden in het afgegraven veen bij Hoornsterzwaag
een dertigtal oude munten, leeuwengrooten (14e eeuw) gevonden, waarvan een 16-tal werd aangekocht.
Tenslotte boekte het museum als aanwinst de muntvondst
van Midlum in 1913, bestaande uit plusminus twee honderd
stuks laat Karolingsche munten.
Terpen.
Wat de archolaeogische afdeeling betreft, ook deze mocht zich
verheugen in een groote vermeerdering van voorwerpen. Reeds
vroeger werd gemeld, dat door het doen van terpreizen en het
houden van voeling met eigenaars van terpen en de terpbazen
getracht werd alles, wat uit den grond werd opgedolven, voor
deze afdeeling te bemachtigen. Het is vooral de heer Corbelijn
Battaerd, die met onvermoeiden ijver en toewijding de provincie
afreisde en tal van voorwerpen, die anders waren verloren
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gegaan, wist te bemachtigen. Hij werd daardoor, als het ware,
de man, die den grondslag legde voor de tegenwoordige overzichtelijk gerangschikte collectie terpvoorwerpen. Hij legde een
voorloopigen inventaris aan, doch door den enormen aanvoer
van vondsten en de daaraan verbonden uitgebreide werkzaamheden, kon hij niet voldoende tijd vinden, om alles op wetenschappelijke wijze te bestudeeren en te bewerken. In 1893 bij
zijn vertrek naar Groenlo werd hij als conservator vervangen
door dr. T. J. de Boer, thans professor te Amsterdam.
Door de uitgebreide werkzaamheden, verbonden aan de reorganisatie van de bibliotheek, die juist uitgebreid werd door
het legaat van mr. J. Dirks, had genoemde heer weinig tijd,
zich met terpaangelegenheden te bemoeien. Na hem, in 1898
kwam de afdeeling onder het beheer van mr. P. C. J. A.
Boeles, die de rangschikking en catalogiseering met groote
kennis van zaken voortzette en van wiens hand in den loop
der jaren menige belangrijke verhandeling omtrent de terpvondsten het licht zag.
Tot de belangrijkste terpen behooren die van Winsum, waar
in 1861 de reeds boven beschreven zilvervondst werd gedaan,
die van Wieuwerd, bekend om de hoogst merkwaardige vondst
van gouden kostbaarheden en munten, welke helaas voor het
Genootschap verloren gingen, de terp van Aalsum, die in 1883
o. a. ook werd bezocht door Professor Luigi Pigonini uit Rome,
in verband met diens studie over paalwoningen. Dan de terp
te Beetgum, alwaar in 1888 de geloftesteen van Godin Illudana,
met Romeinsche inscriptie, werd opgedolven; de terp van
Lutkelollum, waar men een skelet vond met opgetrokken
knieën en bijgaven, als een klein lampje, vier beentjes van een
raaf en een amulet. Ook de terpen van Hoogebeintum en
Ferwerd leverden veel merkwaardigs De eerste werd afgegraven onder het toezicht van den heer Brouwer, student aan
de Technische Hoogeschool, later onder dat van den heer
J. P. Wiersma, die zich daarna ook met de controle over de
Burmaniaterp bij Ferwerd belastte. De terp te Hoogebeintum
en de Burmaniaterp bevatten tal van graf- en urnenvelden en
de laatste leverde o. a. een prachtige gouden spang op.
Uit de terp van Groot Tolsum kwam het Romeinsche wastafeltje te voorschijn, een eenig exemplaar voor Nederland, terwijl
de terp van Hatzum vele Romeinsche voorwerpen opleverde,
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Prentenkabinet,
•

Tentoonstellingen

f

als een fraai Marsbeeldje en een zeldzame, fraai geëmailleerde
broche. En nog steeds worden nieuwe vondsten aan de oude
toegevoegd, zoodat de collectie steeds in omvang en belangrijkheid toeneemt.
In 1892 werd het eigenlijke Prentenkabinet geopend. Door
de schenking van den heer Quaestius was het reeds vroeger
verrijkt met eene uitgezochte verzameling kaarten, afbeeldingen
van steden en gemeenten, portretten, gravures en teekeningen
(pl.m. 16 000 stuks). Dit alles kon nu behoorlijk in kasten
worden opgeborgen. Uit de nalatenschap van den heer Ypey
werden gekocht eene groote menigte teekeningen, prenten en
platen, grootendeels betrekking hebbende op de provincie
Friesland. De heer J. G. Wester alhier nam vrijwillig op zich
een catalogus te vervaardigen van. alle thans aanwezige topografische kaarten en platen, welke in 1894 gereed kwam. Hij
wijdde zich daarna aan de catalogiseering van de portretten, een
reuzenarbeid, gezien het groote getal, dat deze collectie omvatte.
Te betreuren is het, dat de heer Wester zijn arbeid niet heeft
uitgestrekt tot de overige prenten, want door gebrek aan tijd
en arbeidskrachten ligt dit veld nog steeds braak. Een woord
van hulde voor de groote verdiensten van den heer Wester is
hier evenwel van pas.
Geregeld wordt ieder kwartaal een gedeelte der verzameling
in het prentenkabinet ter bezichtiging gelegd, terwijl bij de
gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Z. M. Koning
Willem III in het Beursgebouw, en bij het 25-jarig jubileum
van H. M. Koningin Wilhelmina in het prentenkabinet eene
tentoonstelling werd gehouden van portretten en gravures,
betrekking hebbende op het Huis van Oranje.
Behalve de hierboven genoemde tentoonstellingen werd in
1900 op aansporing en met medewerking van de Vereeniging
tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer alhier besloten tot
het houden van eene tentoonstelling van antieke goud- en
zilversmidswerken in de schilderijenzaal van het museum. Een
groot aantal inzendingen van kerkelijke zoowel als van particuliere zijden kwamen in, onder welke inzendingen vooral
dienen vermeld de schat van Wieuwerd uit het museum te
Leiden, die van het Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, alsmede die uit Kampen, Franeker en Alkmaar. De ten-
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toonstelling mocht zich in groote belangstelling verheugen en
alleszins geslaagd heeten.
Op initiatief van den heer S. Wigersma Hzn. werd van
25 December 1900—31 Januari 1901 eene tentoonstelling gehouden van plaquetten en medailles van moderne kunstenaars,
waartoe door het Koninklijk Penningkabinet te 's-Gravenhage
welwillend verschillende stukken in bruikleen werden afgestaan.
Van 15 Juni—22 Juli 1903 hield de maatschappij van schilderen teekenkunst in de schilderijenzaal en het prentenkabinet,
daartoe tijdelijk door het Genootschap afgestaan, eene tentoonstelling van stukken van toenmaals levende Nederlandsche
meesters.
Bij verschillende gelegenheden stond het museum voorwerpen
af in bruikleen voor tentoonstellingen in andere steden en landen, als: in 1898 voor de Oranjetentoonstelling te Amsterdam
verschillende portretten van leden uit het huis van Oranje; in
1907 voor die van „Internationale Volkskunst" te Berlijn, eene
serie letterlappen en voorbeelden van Friesch houtsnijwerk;
in 1925 voor de tentoonstelling van „de Zeilsport voorheen en
thans" te Amsterdam en voor die van „oud Tin" in het gemeente-museum te 's Gravenhage, enkele voorwerpen, op beide
betrekking hebbende.
Bezoeken. Sedert de oprichting van het museum mocht dit zich verheugen in de belangstelling van verschillende vorstelijke en
andere hooggeplaatste personen. Zoo genoot het 19 Juni 1892
de eer van een bezoek van H. M. de Koningin Regentes en
H. M. Koningin Wilhelmina, welk bezoek samen viel met
de opening van het nieuwgebouwde gedeelte. Den 26en September 1905 bezocht H. M. de Koningin, begeleid door Z.K.H,
den Prins der Nederlanden het museum, terwijl in hetzelfde
jaar op den 4en October H. M. de Koningin Moeder van Italië,
Marghareta, met gevolg het museum bezichtigde. De 15en
September 1906 kwam nogmaals H. M. de Koningin Moeder
en den 31en Mei 1916 Z. K- H. Prins Hendrik.
Den 15en Augustus 1892 legde Z. K. H. de Groot Hertog van
Saksen Weimar-Eisenach, eerelid van het Genootschap, een
bezoek af.
Voorts dienen vermeld de bezoeken van Z. K. H. den Sultan
van Assahan en diens rijksbestierder, met gevolg, op 17 September 1907 en van Z. K. H. den Prins van Jogjokarta met
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gevolg op 21 Mei 1927, terwijl het aantal geleerden uit alle
landen, die voor studie-, zoowel als voor andere doeleinden het
museum bezochten, zoo groot is, dat het ons te ver zou
voeren, alle namen te noemen.
Catalogi. Behalve de reeds genoemde, door den heer Wester samengestelde catalogus van topografische kaarten, enz. en portretten
van beroemde personen, welke evenwel niet in druk verscheen,
werd in 1881 de eerste „Catalogus van het museum van het
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
te Leeuwarden" uitgegeven.
Hij was opgemaakt door de heeren mr. J. Dirks, mr. W. B.
S Boeles en C. H. F. A. Corbelijn Battaerd. Aangezien deze
in 1896 reeds al te zeer was verouderd, schreef de heer J.
Hepkema te Heerenveen eene populaire verhandeling over „Het
Friesch Museum van Oudheden", welke in boekvorm, eerst
zonder illustraties en in 1904 geïllustreerd, in het museum voor
een geringen prijs verkrijgbaar werd gesteld. De aardige en
boeiende wijze, waarop dit boekje was geschreven, heeft, evenals de artikelen, die regelmatig in het nieuwsblad van Friesland
van de hand van den heer Hepkema verschenen, veel bijgedragen tot de groote bekendheid van het museum. In 1908
vervaardigde de heer mr. P. C, J. A Boeles een nieuwen catalogus,
die het licht zag onder den naam : „Catalogus der meest belangrijke voorwerpen, met uitzondering der schilderijen, in het
Friesch Museum te Leeuwarden." In 1909 werden er illustraties
aan toegevoegd. In 1915 verscheen de „Gids voor de kunstverzameling Bisschop", eveneens van de hand van Mr. Boeles.
Nadat de catalogus van 1908 was uitverkocht, werd door de heeren
Boeles en N. Ottema, met hulp van den Directeur Jhr. E. W.C.
Six een „Gids voor het museum samengesteld en in 1921 uitgegeven. Door de talrijke nadien plaats gevonden hebbende
veranderingen en vermeerderingen, was het noodig in 1926
hieraan een verbeterblaadje toe te voegen.
Nog dient vermeld, dat na de opening van het Zuivelbedrijf
eene kleine Gids voor die afdeeling werd samengesteld naar
gegevens, verstrekt door den heer P. W. Rinkema, oud-veehouder te Sint Nicolaasga, met eene voorwoord van den heer
N. Ottema.
Personeel. Gedurende de eerste twintig jaren na de oprichting van het
museum werd dit beheerd door den heer Corbelijn Battaerd
als conservator en na diens vertrek in het voorjaar van 1893
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door den heer dr. T. J. de Boer, die tevens als bibliothecaris
optrad. In April 1897 aangesteld tot conservator aan de Universiteits-bibliotheek te Groningen, werd hij als bibliothecaris
vervangen door mr. P. C. J. A. Boeles. In het volgende jaar werd
de betrekking van conservator eveneens aan mr. Boeles opgedragen, terwijl in 1918 de heer N. Ottema aangesteld werd
als conservator voor de afdeeling porselein en céramique.
Wegens toeneming zijner werkzaamheden verzocht de heer
Boeles in 1916 te mogen worden ontheven van het conservatorschap. Het Bestuur besloot nu tot de benoeming van een
Directeur en vond dien in den heer H. Martin, die in Juni 1916
in functie trad. In Juni 1918 vroeg en verkreeg de heer Martin
zijn ontslag en werd opgevolgd door Jhr. E. W. C Six. Ook
deze regeerde niet lang, want hij legde in 1920 tengevolge van
zijne aanstelling als directeur van het Gemeente-museum te
Dordrecht, zijne functie neer. Het Bestuur besloot, voornamelijk
om financieele reden, voorloopig zijn post niet te vervullen.
De heer N. Ottema trad als tijdelijk directeur op nevens den
heer Boeles, die het beheer over de archaeologische afdeeling
behield. Aan dezen toestand kwam een einde in het jaar 1923
door de benoeming van schrijver dezes tot directeur van het
museum.
Wat het personeel betreft, hiervan is wat de eerste jaren
aangaat, niet veel te vermelden. Er was nog al wat wisseling,
doch in Mei 1886 werd de heer A. Broersma aangesteld tot conciërge. Ditbleef hij tot zijn dood, den 21sten Juni 1903. Het bestuur
benoemde toen tot inwonend amanuensis den heer D. Draaisma,
die reeds sedert 1884 als adjunct in het museum werkzaam
was. Hiermede had men een gelukkige keuze gedaan. Draaisma,
die zijne opleiding voornamelijk had genoten van den heer
Corbelijn Battaerd, was het museum met hart en ziel toegedaan
en vele verbeteringen zijn aan hem te danken. Met zijn uitgebreide kennis en stalen geheugen is hij thans nog de vraagbaak voor velen en wij hopen van harte dat het hem nog lang
gegeven zij, als amanuensis zijn werkkrachten aan het museum
te wijden. Zijne echtgenoote, die hem in al die jaren trouw
heeft terzijde gestaan, verdient hier zeker ook vermeld te worden voor de keurige wijze, waarop zij het museum steeds in
orde heeft gehouden.
In 1908 werd, in verband met de uitbreiding van het museum
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tot tweeden suppoost aangesteld D. Ablij. Ook deze bleek voor
zijn taak alleszins bekwaam en het museum heeft in hem een
ijverig en getrouw dienaar.
En hiermede kunnen wij dit overzicht als geëindigd beschouwen.
Dat het museum steeds in groei, bloei en belangrijkheid moge
toenemen is de wensch van allen, die overtuigd zijn van het
groote opvoedkundige belang, dat uit gaat van een goed geordend museum, dat, zooals mr. S. Muller Fzn. het terecht uitdrukt, „levend is voor de burgerij".

t
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Bovenstaande afbeelding geeft de wapens weer van de Provincie Friesland (in het midden), van de drie Friesche Goën (de drie bovenste van links
naar rechts : Oostergoo, Westergoo en Zevenwouden) en daaraan aansluitende
de wapens van de elf Friesche Steden (van links naar rechts : Leeuwarden,
Franeker, Dokkum, Workum, Stavoren, Ijlst, Hindeloopen, Sloten, Harlingen,
Sneek en Bolsward).
Voor de op het zilver voorkomende keuren zijn van deze wapens alleen
van belang:
De twee loopende leeuwen met de blokjes rondom en den markiezen-kroon
als helmteeken van Friesland, alleen echter na 1695 voorkomende.
De staande leeuw met dito kroon van Leeuwarden.
De klok van Franeker.
De halve maan met de drie sterren van Dokkum. De drie sterren behooren echter niet in één lijn te worden geplaatst, doch 1 — 2.
De halve adelaar met de drie Fransche lelies van Workum.
De gekruiste bisschopstaven van Stavoren.
De vier velden waarvan twee ieder met drie Fransche lelies en twee ieder
met vier andreaskruizen van Harlingen.
De drie kronen van Sneek.
De dubbele adelaar van Bolsward.
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