
Herinneringen en indrukken betreffende
het Friesch Genootschap en zijn museum,

door Mr. P. C. J. A. BOELES.

Er zijn al weer dertig jaren verloopen sedert ik officieel met
het Friesch Genootschap in aanraking kwam, als opvolger van
den conservator-bibliothecaris Dr. Tj. de Boer. Dat was in het
jaar 1897. Kersversch van de academie gekomen en als advo-
caat te Leeuwarden gevestigd, had ik, althans aanvankelijk,
heel wat tijd over voor dergelijk werk.

Officieus gaan mijne herinneringen aan het Genootschap nog
veel verder terug, want feitelijk ben ik er mee opgegroeid.
Toen mijn vader, Mr. W. B. S. Boeles, in 1875 met de reor-
ganisatie der Gerechtshoven te Leeuwarden kwam, nam hij
terstond actief deel aan het Genootschappelijke werk door in
1877 voor de groote historische tentoonstelling van Friesland
o. a de reconstructie van de senaatskamer der voormalige
Franeker Hoogeschool te bezorgen. Zoo iets, dan was wel dit
vertrek geschikt om de herinnering aan Friesland's weten-
schappelijk verleden te verlevendigen. Gelukkig bleef er een
foto van bewaard, die hier voor het eerst wordt gereproduceerd
(Afb. 1).

Het fraaie kastje, bekroond met het wapen van Prins Johan
Willem Friso, is een geschenk van dien stadhouder aan de
academische bibliotheek van Franeker en bevat den grooten
atlas van J. Blaeu, in elf deelen, Amsterdam 1662 en de „Har-
monia macrocosmica studio et labore A. Cellarii Patavini."
Amst. 1661. Thans siert het de provinciale bibliotheek te Leeu-
warden. Het meubeltje daarnaast is eveneens een stadhouderlijk
geschenk, uit het jaar 1785 Een planetarium, vervaardigd in
het beroemde „Orrery" in Fleetstreet te Londen door Wright
en Cole. Ik vond het in 1910 terug op een zolder van de
R. H. B. S. te Leeuwarden. Nu staat het in het Friesch Mu-
seum. De portretten der professoren zijn, althans meerendeels,
te Franeker gebleven in het stadhuis. Dat mijn vader zoo
spoedig in het Genootschap werd opgenomen, aanvankelijk als
bibliothecaris en dat hij juist de op Franeker betrekkelijke
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afdeelingen der tentoonstelling behartigde, lag voor de hand.
Reeds vóór zijn komst te Leeuwarden had hij immers op zich
genomen om voor het Genootschap de geschiedenis van voor-
melde hoogeschool te bewerken. De uitnoodiging daartoe ge-
schiedde op voorstel van den bekenden Leeuwarder archivaris
W. Eekhoff, bestuurslid van het Genootschap, die steeds ver-
vuld was van hooge historische idealen en ongetwijfeld uit-
nemend besefte wat er voor Friesland op historisch gebied
gedaan moest worden. De aandacht was op mijn vader ge-
vallen door diens publicatie van levensberichten van Groninger
professoren.

Hoewel in de provincie Groningen geboren en opgevoed was
Mr. W. B. S. Boeles van Frieschen bloede. Zijn vader, Dr. P.
Boeles, onder Ferwerd geboren op de terp, die eens het oude
klooster Foswerd x) had gedragen, was ook van afkomst zoo
Friesch als men het maar hebben kan. Van de Friesche taai-
en letterkunde was hij een kenner en liefhebber. Daaraan
herinneren nog een zeldzame eerste druk van Gysbert Japix's
„Friesche Rymlerye" van 1668 en een eerste uitgave van „De
Lape Koer" van 1822, hem vereerd door Dr. J. H. Halbertsma
naar aanleiding van hulp voor het bekende, in 1823 te Bols-
ward gevierde Gysbert Japiksfeest en eindelijk een vertaling
van het evangelie van Lukas (cap. 4—13) in het Friesch van
de hand van mijn grootvader. Vermoedelijk omstreeks 1823
bewerkt, toen hij predikant in Friesland was, en dan ook
afwijkende van de in 1879 door Colmjon uitgegeven vertaling.

Als bibliothecaris heeft mijn vader de bibliotheek ongetwijfeld
met tal van zeldzame en thans onverkrijgbare, op Friesland
betrekkelijke en in Friesland gedrukte geschriften verrijkt.
Geen veilingscatalogus ontging hem om in het bijzonder alles
op te sporen wat betrekking had op de Franeker academie.
Dissertaties van studenten, programma's, lofdichten, ten deele
soms in het Friesch, werken van professoren, kortom alles
wat betrekking had op het wetenschappelijke leven in Fries-
land sedert de oprichting van de Friesche hoogeschool. Voor
een echte boekenkenner en boekenliefhebber, als hij, was er
in die dagen in Friesland heel wat meer te vinden dan tegen-
woordig. Na het overlijden van den ouden heer van Sminia
te Bergum, waar in diens woning, thans Gemeentehuis, zoovele
oude familiepapieren en boeken van vader op zoon, sedert tal
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van geslachten waren overgegaan of vergaard, mocht b.v. de
bibliothecaris van het Fr. Gen. uitzoeken wat hij voor die
instelling van belang achtte. Op één dag vond hij daar twee
zeldzame incunabelen, vóór 1500 gedrukte boeken. Dat moet
wel een schoone dag geweest zijn in zijn leven. Met gloed kon
hij er van vertellen. Een van die boeken is een overigens
onbekende uitgave van een volksboek, getiteld „Een schone
hystorie gehyeten Sydrac". Een met fraaie houtsneden ver-
luchte Leidsche druk van 1495. Nog steeds kijken onze drukkers,
indien zij iets bijzonders willen leveren, naar dergelijke typo-
grafische kunststukken,

Door mijn vader raakte ik reeds als jongen vertrouwd met
het museum, waarin ook de bibliotheek gevestigd was. Het
hoofdgebouw, nog bijkans geheel in den toestand, waarin het
in 1781 was gebouwd voor den grietman Jhr. Frans Julius
Johan van Eysinga2), had toen nog geen bijgebouwen en be-
vatte alle verzamelingen van het Genootschap. Een schilderij
uit het einde der 18e eeuw geeft nog een voorstelling van de
eerste bewoners in de tegenwoordige bestuurskamer. (Afb. 2.)

Respect voor een fraai oud interieur had men in de tachtiger
jaren der vorige eeuw minder dan tegenwoordig het geval is.
Een gevolg wellicht ook van nijpend gebrek aan ruimte. De
historische belangrijkheid der tentoongestelde voorwerpen stond
in elk geval op den voorgrond. In het aardige vertrek, rechts
van de voordeur met zeer verdienstelijk geschilderd behang
van omstreeks 1798, dat thans gerestaureerd wordt op kosten
van nazaten der eerste bewoners, waren terpschedels tentoon-
gesteld, in een soort boekenkast, die tegen dat behang was
vastgespijkerd. Om de bezoekers, vooral die van het vrouwelijk
geslacht, niet te doen schrikken, was er voor deze grijnzende
tronies van onze Friesche voorvaderen een gordijn gehangen,
waarvan door den conciërge wel eens een tip werd opgelicht.
Een aardige eikenhouten portiek met deur, die den toegang
tot de eveneens fraaie zoldertrap afsloot en waar wij jongens
omheen plachtten te klimmen, was bij mijn komst in 1897
reeds opgeruimd. Hoe gaarne zou men thans een dergelijk
karakteristiek détail van een 18e eeuwsch huis nog in het
museum aanwezig zien. In den tijd van den heer Corbelijn
Battaerd, den eersten conservator, een jongeren tijdgenoot van
mijn vader, werd aan zoo iets blijkbaar niet gedacht.



Afb. 2. DE TEGENWOORDIGE BESTUURSKAMER VAN HET

FRIESCH MUSEUM IN 1786.
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Battaerd kwam veel bij ons aan huis om mijn vader te raad-
plegen over museumzaken. Samen hadden zij aan de Histori-
sche tentoonstelling gewerkt en hoewel in naam alleen biblio-
thecaris, was mijn vader bij het klimmen der jaren van den
voorzitter Mr. Dirks, de leidende man geworden. Niet alleen
boeken, ook tal van oudheden zijn blijkens den inventaris
eigenhandig door hem ingeschreven. Uit correspondentie bleek,
dat zelfs de bestanddeelen van de zoo belangrijke Hindelooper
kamers in hoofdzaak door mijn vader zijn aangekocht. Bat-
taerd, die reeds in een levensbericht3) werd herdacht, maakte
zich o.a. zeer verdienstelijk door het afreizen der terpen en
het verzamelen van terpoudheden. Menige tocht heb ik mee-
gemaakt als pleizierrit. De tegenwoordige amanuensis Daniël
Draaisma, die later met mij dit werk heeft voortgezet, ging toen
reeds af en toe mee.

In 1888 kwam Battaerd op een avond bij ons met de mede-
deeling dat er in de groote terp te Beetgum een steen met
latijnsche inscriptie gevonden was. Wat te doen ? Het stond
reeds in de Leeuwarder courant. Mijn vader zei: .Battaerd,
je zorgt maar dat jij den steen mee krijgt". Den volgenden
dag verscheen de heer B. weer ten onzen huize, wij woonden
aan de Willemskade, wees op een aardappelsnik, die bij de
Prins Hendriksbrug lag en zei „daar zit hij in". Ik zie de
snik nog liggen met de thans vermaarde geloftesteen voor de
godin Hludana, opgericht door de Romeinsche pachters der
visscherij. Een onverwacht historisch monument, dat nieuwen
kijk gaf op de verhouding van Friesland tot het Romeinsche
imperium. Een dag later vertoonde zich te Beetgum een af-
gezant van Dr. Pleyte te Leiden, die slechts kon constateeren
dat de zorg van het Friesch Museum voor het behoud van
belangrijke terpoudheden niets te wenschen overliet.

Tot de afdeelingen van mijn vader behoorde ook het prenten-
kabinet. Particulier had hij een uitgebreide verzameling van
meerendeels gegraveerde portretten van beroemde personen,
voor een deel verschenen in den vorm van z.g. portretboeken,
waaronder een waardevol exemplaar van de iconografie van
van Dijck, bevattende o.a. den eersten staat van het prachtig
geëtste zelfportret van dien meester. Het voormalige van Eysinga-
huis werd weldra te klein om alle aanwinsten van het Genoot-
schap behoorlijk te bergen, vooral toen de groote prentenver-
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zameling van den heer Mr. A. Quaestius, uit diens huize Schat-
zenburg bij Dronrijp, door het Genootschap moest worden
overgenomen. Voorts had de heer Suringar te Leeuwarden
zijn verzameling van moderne schilderijen aan het museum
toegedacht. Voor dit alles moest plaats worden gezocht. Her-
haaldelijk kwamen er plannen tot uitbreiding ter tafel, die in
1892 leidden tot de opening van een nieuwen vleugel tegenover
het Kanselarijgebouw. Deze uitbreiding was stellig in hoofd-
zaak voorbereid door Mr. W. B. S. Boeles, die in de Leeuwar-
der Courant van 7 April 1890 de Friezen opwekte om deze
zaak geldelijk te steunen en uiteenzette wat met de uitbreiding
beoogd werd.4) De nadruk werd hierbij gelegd op de kunst.

Twee verdiepingen van dezen nieuwen vleugel waren bestemd
voor de afdeelingen van mijn vader. Beneden kwam de biblio-
theek, daarboven het prentenkabinet, met gelegenheid voor
tentoonstelling van een deel der collectie; terwijl de derde
verdieping, dank zij den museum-architect, den heer H. H.
Kramer, een goed geconstrueerde bovenlichtzaal werd, weldra
gevuld met de moderne schilderijen van den heer Suringar.

In 1892 vertrok de heer Battaerd naar Groenlo en overleed
Mr. Dirks, die in het praesidium werd opgevolgd door mijn
vader. In hetzelfde jaar overleed ook de penningmeester Mr.
Age Looxma Ypey, wiens bekend legaat van porselein en
munten aan de provincie Friesland thans ter herberging aan
het Fr. Gen. werd toevertrouwd. Dit eischte in 1894 een
nieuwe uitbreiding, waarvan de bijzonderheden elders in dit
gedenkschrift zijn beschreven.

De uitbreidingen gaven aan het bestuur handen vol werk.
In Maart 1894 gelukte het in Dr. Tjitse de Boer een nieuwen
conservator-bibliothecaris te vinden op een tractement van
/600—, zegge zes honderd gulden. Deze heer, de geleerde
schrijver van „Die widersprüche der Philosophie nach Al-
Gassali", zijn te Bonn verdedigde dissertatie, waarvoor
hij Arabisch had geleerd, woonde destijds te Wirdutn en legde
iederen dag tweemaal te voet de circa 6 K M. af, die zijn woon-
en geboorteplaats van het Friesch Museum scheidden. Tot
zijn vertrek in Mei 1897 heeft hij daar hard gewerkt, een werk
waarvoor hij ten volle was berekend. De geschiedenis van
Friesland, vooral de economische geschiedenis, had zijn ge-
heele belangstelling. Nog getuigt daarvan de belangrijke
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artikelenreeks getiteld »De Friesche kleiboer", verschenen in
het Tweemaandelijksch Tijdschrift; terwijl zijn groote kennis
van de Friesche taal uitkomt in meerdere bijdragen in de
Vrije Fries. Het interessante archief der familie van Sminia,
in de bibliotheek van het Genootschap, leverde daarvoor de
belangrijkste bouwstoffen, nl. Friesche stukken uit dé 15e eeuw.
Het voornaamste ambtelijke werk van de Boer was wel de
reorganisatie van de bibliotheek, die dit noodig had na de
overbrenging naar den nieuwen vleugel en groote aanwinsten
o. a. bestaande in de boekerij van Mr. Dirks.

Feitelijk was de Boer meer een Genootschap- dan een mu-
seum-man. Genootschap genomen in beperkten zin, los van
zijn in het museum belichaamde oudheidkundige afdeeling.
Hieruit volgt reeds dat het onjuist zou zijn te meenen dat nà
de tentoonstelling van 1877 en de opening van het eigen
museumgebouw van het Genootschap in 1881, het eigenlijke
Genootschap-werk op den achtergrond gedrongen zou zijn door
het verzamelen van oudheden. Behalve voormeld werk van
Dr. de Boer verschenen na 1877 ook belangrijke geschiedkun-
dige uitgaven, als „Frieslands Hoogeschool" door Mr. W. B. S,
Boeles en de „Gedenkschriften van de Abdij Mariengaarde"
door A. W. Wybrands, een kenner van het geestelijk leven in
de Middeleeuwen. Voorts vergete men niet dat het voor de
baten der historische tentoonstelling aangekochte gebouw niet
alleen een Friesch Museum werd, doch tevens de zetel van het
Genootschap, de bewaarplaats ook van zijn geschreven geschied-
bronnen , bibliotheek en topografische atlas van Friesland |

met tal van lokale prenten, kaarten en van portretten van
Friezen enz. Aan de ordening en uitbreiding van deze laatste,
niet onder de oudheidkundige verzameling te rekenen collecties,
werd af en toe ijverig gewerkt. Zoo maakte het bestuurslid
Mr. A. J. Andreae, notaris te Kollum, die vele uitvoerige ver-
handelingen schreef over de lokale geschiedenis van Friesland,
zich verdienstelijk door het bewerken van een „Overzicht van
den inhoud der acht portefeuilles met afschriften van elders
berustende stukken, Friesland betreffende, voorhanden in het
archief van het Friesch Genootschap", opgenomen in het Jaar-
verslag over 1890—91; terwijl Mr. W. B S. Boeles in het
verslag over 1888—89 reeds een dergelijke beschrijving had
gegegeven van Het archief van wijlen Mr. W. W. Buma,
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Het Friesch Museum bevond zich in Mei 1897, toen ik Dr.
de Boer opvolgde, aanvankelijk alleen als bibliothecaris, in een
moeilijk stadium. Mijn vader was tengevolge van zich her-
halende verlammingen, die hem het loopen zeer moeilijk maakten,
niet meer wat hij geweest was. Van de andere bestuursleden
hadden enkelen zich verdienstelijk gemaakt met het inrichten
van den in 1894 bijgebouwden vleugel, bestemd o a. voor het
legaat Ypey. Zoo had Jhr. Mr. W. C. G. van Eysinga het
munt- en penningkabinet in een nieuwe zaal keurig ingericht,,
na vooraf bij zijn vriend de Dompierre de Chaufepié gewerkt
te hebben op het door dezen beheerde Haagsche munt- en
penningkabinet.

In 1897 was er evenwel niemand meer, die buiten de ver-
gaderingen aan het museum werkte, behalve mijn vader, die
zorgde voor verwisseling van de in het prentenkabinet tentoon-
gestelde platen. Zoo stond ik dan zonder voorlichting van wien
ook, behalve van den conciërge en een schrijver, voor de taak
om een tamelijk groote bibliotheek te beheeren, die nog slechts
voor drie kwart systematisch geordend was. Dr. de Boer was
met deze reorganisatie niet gereed gekomen en gewend alle
werkzaamheden eigenhandig te verrichten. Het schrijfwerk kon.
later voor een deel aan het lagere personeel worden overge-
dragen.

Tot het werk van den bibliothecaris behoorde toen ook het
beantwoorden van verzoeken om wetenschappelijke inlichtingen,,
die aan het Genootschap gericht waren en die zich niet bepaalden
tot allerlei vragen betreffende de Friesche geschiedenis en ge-
nealogie, doch veelal ook betrekking hadden op de oudheid-
kundige verzamelingen, in al hun omvang. Daar er geen con-
servator was moest de bibliothecaris feitelijk ook het museum
beheeren en weldra richtte hij dan ook tot het Bestuur het
verzoek om hem officieel met dit beheer te belasten. Een ver-
zoek dat gereedelijk werd ingewilligd.

Het werken in de bibliotheek, het beantwoorden der voor-
melde correspondentie en het bijstaan van wetenschappelijke
bezoekers, was verbazend leerzaam. Het maakte grondig be-
kend met het geheele wetenschappelijke arsenaal van het Ge-
nootschap, waarin het uiteraard voor een oningewijde niet
altijd gemakkelijk is den weg te vinden.

Tal van handschriften en portefeuilles met brieven, aantee-



Afb. 3. OPROEPING VOOR DE VERGADERING, WAARIN BESLOTEN

WERD TOT OPRICHTING VAN HET FRIESCH GENOOTSCHAP.
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keningen, bouwstoffen voor de behandeling van- bepaalde ge-
schiedkundige onderwerpen, gingen door handen en moesten,
althans voorloopig geïnventariseerd worden. De geheele weten-
schappelijke correspondentie bv. van Mr. Dirks dienden uit
allerlei bundels en boeken bijeengezocht te worden, doch be-
loonde den verzamelaar volledig door den kijk die deze brieven
gaven op den gang van de wetenschap in het Genootschap in
een voorafgaande periode. Vooral voor de beschrijving der
zoo belangrijke verzameling der in den Frieschen bodem ge-
vonden munten was die correspondentie van groot belang en
bracht o.a. op het spoor van een belangrijke vondst van
gouden Merovingische munten, die verscholen in de verzameling
Ypey, zelfs aan Wigersma was ontgaan. Zeer instructief was
ook een door den zeer belezen Dirks nagelaten manuscript in
drie deelen, waarin hij zijne uitgebreide aanteekeningen be-
treffende de literatuur over allerlei onderwerpen, meerendeels
tot Friesland betrekkelijk, alphabetisch had opgeteekend.

Dr. de Boer en ik noemden deze „Frisiaca" „het geheim der
firma" en dank zij deze aanteekeningen konden wij, aanvankelijk
onervaren, de aanvragers om inlichtingen dikwijls verrassen
door onze ontstellende bekendheid met de meeste verscholen
literatuur over tal van onderwerpen. Het viel alleen te betreu-
ren dat de hand van Mr. Dirks bijkans niet te lezen is,

Thans ontbreekt het mij aan tijd om naar aanleiding der
in die dagen gevonden bouwstoffen voor de geschiedenis van
het Friesch Genootschap iets mede te deelen omtrent de eerste
vijftig jaren. De groei der museumverzamelingen werd reeds
geschetst in de inleiding van den catalogus van 1908, terwijl
het munt- en penningkabinet afzonderlijk is behandeld in een
artikel over „Servaas Wigersma en het munt- en penningkabinet
van het Friesch Museum" in de Vrije Fries van 1913. Een uit-
zondering moge hier gemaakt worden voor enkele zeldzame
stukken betreffende de oprichting van het Genootschap, waar-
omtrent wel eens misverstand heeft bestaan. Zij zijn afkomstig
uit de nalatenschap van Dr. J. Banga te Franeker. De uit-
noodiging tot de op 28 Augustus 1827, in het nog bestaande
logement de Phoenix, in de St. Jacobsstraat te Leeuwarden,
gehouden vergadering, waarin de eigenlijke oprichting plaats
had, scheen belangrijk genoeg om bij dit artikel gereprodu-
ceerd te worden (Afb. 3). Daaraan was voorafgegaan een rond-
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schrijven van 18 Juli 1827, waarin de drie oprichters zich
wendden tot een 28-tal vooraanstaande inwoners van Friesland
met een uiteenzetting van het doel van het genootschap. Deze
brief, eigenhandig door hen onderteekend, en de lijst der aan-
geschrevenen volgen als bijlagen. Straks komen zij nog even
aan de orce. De bestuursvergaderingen droegen, toen ik tot
bestuurlid werd benoemd, een gemoedelijk karakter. Notulen
werden er niet gemaakt. De voornaamste besluiten werden
evenwel door den secretaris Dr. Coenen, conrector van het
gymnasium, in een zakboekje genoteerd. De oude heer van
Borssum Waalkes, bekend door zijne verdienstelijke beschrijving
der Friesche klokkeopschriften, zat reeds niet meer in het be-
stuur, maar ik heb hem nog goed gekend in zijne gezellige
pastorie te Huizum en bij de bezoeken aan mijn vader, waarbij
voornamelijk museumzaken of synodale aangelegenheden be-
sproken werden. Wel mocht ik nog enkele jaren in de ver-
gaderingen aantreffen Jhr. Mr. F. J J. van Eysinga, bestuurslid
sedert 1865, oud-voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, een zeer merkwaardige persoonlijkheid met grooten
invloed. Als Fries voelde hij zich aangetrokken tot het ge-
nootschap, dat zoo talrijke herinneringen aan zijn overoud
geslacht bewaarde en als voormalig van Eysingahuis had het
museumgebouw voor hem een bijzondere bekoring. Hij steunde
de nationaal Friesche traditiën en eens per jaar noodigde hij
zijne medebestuurders uit om in zijn rijtuig, bespannen met
twee gitzwarte, rasechte Friesche paarden, met laag ingeplante
staarten, een oudheidkundige rit te maken naar een merkwaar-
dige kerk, een terp die werd afgegraven of een dergelijke be-
zienswaardigheid. Een brief van hem aan de soms uitwonende,
deftige eigenaren van terpen, had altijd het gewenschte gevolg,
dat de in hun terp gevonden oudheden aan het museum werden
afgestaan. Dat de zoon zich toelegde op het beheer van het
munt- en penningkabinet geschiedde vooral op aandringen van
den vader.

In 1897 was de inrichting van het museum, zooals ik die
in mijn jongensjaren gekend had, ongetwijfeld aanzienlijk ver-
beterd door de ingebruikstelling der nieuwe vleugels. De
depots van terpoudheden en de schedelcollectie waren ver-
huisd naar de tweede verdieping, waar enkele vertrekken vrij
kwamen door de verplaatsing van de bibliotheek. Herinneringen
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aan huwelijk en geboorte, lijfsieraden, sportprijzen en dergelijke
aantrekkelijke zaken vulden nu de benedenverdieping, in aan-
sluiting aan de reeds bestaande eerezaal, met het Poptazilver,
de z.g. Oranjezaal, aldus genaamd naar de aldaar destijds
hangende portretten der Friesche stadhouders. De eerste uit-
gave van de populaire gids van den heer J. Hepkema, aan-
vankelijk in feuilleton-vorm in zijn dagblad verschenen, en v/el
in 1896, geeft nog een indruk van de toenmalige opstelling
der verzamelingen.

In meerdere afdeelingen liet de uiterlijke verzorging evenwel
nog veel te wenschen over. Verschillende vitrines waren be-
kleed met verschoten rood katoen. Logge toonkasten, in der
haast getimmerd voor de historische tentoonstelling van 1877,
hadden de overhand in het hoofdgebouw. In de eerezaal
prijkten soms gipsafgietsels naast de origineele werken en
naast het Poptazilver stond een groot pièce-de-milieu van kristal
en zilver uit den slechten tijd van de fabriek van van Kempen,
met het portret er bij van den Leeuwarder geneesheer aan
wien dit prachtstuk door dankbare patiënten was vereerd. Zoo
viel er heel wat te wieden.

Reorganisatie verreischten vooral ook de archaeologische
afdeelingen, waarvan de terpoudheden twee lokalen vulden.
Het waren depots en niets anders. Hooge, tot den zolder
reikende kasten, waarin alles terpsgewijs lag opgetast, goed op
inventarisnummer, naar gelang de vondsten waren binnenge-
komen. Naar indeeling volgens tijdperken of groepen zocht
men te vergeefs. Met het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
was het destijds geenzins beter gesteld. De in Nederland ont-
graven archaeologica waren daar zelfs niet publiek tentoon-
gesteld. Opgevat als depots viel er bij deze inrichting veel te
prijzen, maar daarnaast diende te komen een voor den mu-
seum-bezoeker begrijpelijk overzicht.

Het eerste werk was om uit deze collectie een keurverzame-
ling af te scheiden en die systematisch te ordenen en te be-
studeeren. Daar dit onderwerp nader behandeld is in het
hoofdstuk „uit de geschiedenis van het terpenonderzoek', in
„Friesland tot de elfde eeuw", behoeft bij deze afdeellng niet
verder te worden stilgestaan. Wel mag met voldoening gecon-
stateerd worden dat eenige jaren geleden van bevoegde zijde
is erkend, dat toen, in een tijd van algemeene onverschillig-
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heid en onwetenheid hier Ie lande alleen Leeuwarden een uit-
zondering maakte. Dat men daar destijds reeds bezig was met
een nieuwe ordening en opstelling van de archaeologische ver-
zameling en zich moeite gaf om ernstige studie te maken van
de problemen onzer oudste geschiedenis5).

De kroningsfeesten in 1898 gaven welkome aanleiding voor
een kleine Oranje-Nassau-tentoonstelling, waarvoor vele his-
torieprenten en portretten uit de Oranjezaal de kern vormden.
De heer S, Wigersma Hz. stond ter aanvulling af zijn keurig
geordende en toegelichte verzameling Oranje-penningen; terwijl
eenige zg. gouden zweepen herinnerden aan de oude traditie,
dat de Koning van Nederland prijzen uitloofde voor de Leeu-
warder harddraverijen op de bekende baan aan het begin van
den Harlinger Straatweg. De Friesche schrijver Tjeerd Velstra,
eigenaar van deze zweepen, had daarvan in zijn huis „Baens-
Ein", d. i. aan het einde van de voormelde harddraversbaan,
een rijke verzameling, meerendeels gewonnen door zijn bekende
Friesche harddraver „Sc-phia". De heeren Cohen hebben naar
aanleiding van de destijds in Nederland gehouden Oranje-
Nassau-tentoonstellingen een lijvig plaatwerk uitgegeven en de
expositie in het Friesch Museum genoot de eer om te behooren
tot het drietal, dat in die publicatie werd behandeld.

Door deze kleine tentoonstelling kwam het genootschap in
aanraking met Wigersma, die weldra tot bestuurslid werd be-
noemd. Kortheidshalve moge verwezen worden naar hetgeen
wij omtrent dit vooral voor de numismatiek zoo verdienstelijke
lid schreven in het boven aangehaalde levensbericht in de
„Vrije Fries". Na zijn overlijden in 1912 kwam ook het munt-
en penningkabinet onder onze hoede. De catalogus van 1908
gaf er reeds een overzicht van.

Prettig vooral was de samenwerking met Wigersma bij de
inrichting van een tweede tentoonstelling in het Friesch Mu-
seum. Ditmaal van grooteren omvang en beteekenis De in
1900 gehouden expositie van oud goud- en zilversmidswerk.
Na de groote tentoonstelling van Arti in 1880 te Amsterdam,
de eerste in ons land, die bepaaldelijk aan de edelsmeedkunst
was gewijd. De uitvoerige catalogus en een portefeuille met
foto's van de voornaamste stukken en een korte toelichting
herinneren nog aan deze geslaagde onderneming. De afdeeling
Germaansche lijfsieraden uit de terpen, met de vermaarde
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goudvondst van Wieuwerd, was voor de kunstkenners iets
geheel nieuws, daar o. a. laatst gemelde vondst te Leiden in
depot werd gehouden. Alles wat van dien aard uit de terpen,
ook uit de provincie Groningen, bekend werd was nu eens
bijeengebracht.

Behalve de reeds genoemde wijzigingen in de opstelling der
verzamelingen van het museum, was er ook in den loop der
jaren groote behoefte ontstaan aan een nieuwen wetenschap-
pelijken catalogus. De eerste van 1881 was, hoe verdienstelijk
ook, door de vele, later verworven aanwinsten, onbruikbaar
geworden, terwijl bovendien nadere bestudeering en de voor-
uitgang van de archaeologische wetenschap en der kunsthistorie,
eene aanvulling of verbetering eischte der beschrijvingen. Ook
ontbrak een overzicht van het zoo belangrijke munt-en penning-
kabinet. De in 1896 verschenen „Gids" van den heer Hepkema,
die een tweeden druk beleefde, voorzag wel in de eerste be-
hoeften van de bezoekers van het museum, maar hoe aardig
ook gesteld, geheel op de hoogte was deze gids toch niet en
het bleef eenigzins beneden de waardigheid van het Genoot-
schap om de op haar rustende taak om zijn museumverzame-
lingen te beschrijven over te laten aan ,.outsiders." Na een
tusschenpoos van 27 jaren verscheen in 1908 een nieuwe cata-
logus der meest belangrijke voorwerpen, met uitzondering der
schilderijen, waarvan in 1909 een met niet minder dan 24,
goed geslaagde platen geïllustreerde editie verkrijgbaar werd
gesteld.

Deze catalogus werd gunstig beoordeeld en de platen hebben
er veel toe bijgedragen om de oud-Friesche beschaving ver
buiten de grenzen van Friesland bekend te maken. Ook in
onderwijskringen. Meerdere platen werden toch overgenomen
in den „Platenatlas voor de Vaderlandsche Geschiedenis" van
Dr. van der Meulen en ten Bouwhuis.

Wij willen den draad van het museum niet verder uitspinnen
om herhaling te vermijden van hetgeen dienaangaande elders
in dit gedenkschrift is vermeld. In 1916 is het algemeene
beheer overgedragen aan een op ons voorstel benoemden
directeur. De archaeologische verzamelingen, met inbegrip van
de numismatische bodemvondsten, bleven echter onder onze
hoede, ook gedurende de jaren die daarna buiten Friesland
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werden doorgebracht. Van de bibliotheek werd reeds een jaar
vroeger afscheid genomen.

Het Friesch Museum heeft allengs onder de Nederlandsche
musea een bijzondere plaats veroverd, in overeenstemming met
het verleden der provincie, hare aan oudheden rijken bodem
en de belangstelling en vrijgevigheid der Friezen, waarbij het
nationaliteitsgevoel zoo sterk ontwikkeld is. Geen der andere
provinciale musea is zoo vroeg tot bloei gekomen en al mogen
sommige afdeelingen dier instellingen het Friesche in belang-
rijkheid overtreffen, geen van hen geeft, indien wij goed zien,
een zoo volledig beeld van het cultureele verleden van een
bepaald gewest, van af de oudste tijden tot het midden der
vorige eeuw.

De ligging van Friesland, gebrek aan serieuse mededingers
in het provinciale ressort en een gelukkige samenwerking tus-
schen de besturen van Genootschap en Provincie hebben mede
tot dit resultaat geleid, waarop Friesland trots kan zijn.

* **
Door het vertrek van Dr. de Boer, thans hoogleeraar te Am-

sterdam, het overlijden van Mr. A. J. Andreae in 1898 en het
weldra daarop volgende aftreden van Mr. W. B. S. Boeles had
het Fr. Gen. aan het einde der vorige eeuw zijn voornaamste
literair-historische krachten verloren en het viel, althans voor-
loopig, moeilijk om hen als zoodanig te vervangen. Als voor-
zitter trad nu op Mr. W. J. van Weideren baron Rengers, die
tot dusverre geen lid van het bestuur was geweest en wiens
wetenschappelijke belangstelling en gaven zich minder hadden
geuit op het terrein van het Genootschap, dan wel op het ge-
bied onzer parlementaire geschiedenis. De positie die de heer
Rengers in Nederland innam verleende evenwel een groote
steun aan het Genootschap en weldra bleek dat deze instelling
zijn volle sympathie had. De beheerder van het museum kon
steeds volledig op zijn steun rekenen.

De redactie van de Vrije Fries was destijds in handen van
den secretaris Dr. Coenen, daarbij geholpen door den conser-
vator. Aan eigenlijke bronnen-publicatie werd in het begin van
deze eeuw niet veel gedaan. Wel verschenen in de Vrije Fries
eenige vrij uitvoerige historische werken, die ook afzonderlijk
verkrijgbaar zijn gesteld. Als zoodanig kunnen genoemd wor-
den de „Geschiedenis van Oud-Friesland" door Mr. Ph. van
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Blom, lid van den Hoogen Raad der Nederlanden; een histo-
risch juridische schets betreffende „Armengoederen en armbe-
sturen in Friesland" door Mr. P. C. J. A. Boeles en eene geïl-
lustreerde geschiedenis van de stad Workum door den predikant
T. H. Siemelink. De hulp die de beheerders van de grootste
bronnenverzameling, het Friesche Rijksarchief, destijds verschaf-
ten bleef zeer beperkt en het was in het begin van deze eeuw
wel eens uitermate bezwarend voor den conservator om niet
alleen het museum te beheeren, maar daarnaast ook de biblio-
theek en voorts voor een groot deel de belangen van de,,Vrije
Fries" te behartigen. Toch kon af en toe de verleiding niet
worden weerstaan om ook nog de uitgave van afzonderlijke
werken te bevorderen. Gelukkig mocht bij de uitgave der zoo
belangrijke „Friesische Papsturkunden" door buitenlander Dr.
Heinrich Reimers, met goed gevolg een beroep gedaan worden
op de lokale kennis van den in de geschiedenis der Friesche
kloosters doorkneden Dr. M. Schoengen, destijds commies-charter-
meester bij het Rijksarchief te Leeuwarden. Naarmate het
Friesch Museum aan beteekenis won en de nationalisten in
Friesland meer op den voorgrond traden, begon bij wijze van
reactie — het is nu eenmaal ondoenlijk het een iegelijk naar
den zin te maken — af en toe het verwijt te klinken dat het
Genootschap niet Friesch genoeg was of wel dat het zijn literair-
historische taak onvoldoende behartigde. Geheel billijk was
dit verwijt echter niet, zooals reeds uit het voorafgaande blijkt.
Eenzijdig is het zeker om alleen Friesch te noemen wat in de
Friesche taal gesproken of geschreven wordt en wat de literair-
historische taak van het Genootschap betreft, dient vooral in
het oog te worden gehouden, dat bij het snelle opruimen der
terpen, de oudste archieven van den Frieschen stam, het ver-
dwijnen der laatste overblijfselen der Friesche volkskunst en de
moderniseering van het aloude zuivelbedrijf, het van urgenter
belang was om hier te redden wat te redden viel, dan om de
krap toegemeten middelen en beperkte wetenschappelijke kracht
te bezigen voor de uitgave of bewerking van literair-historische
bronnen, die goed bewaard, zonder blijvende schade op hun
uitgever konden wachten.

Andere, min of meer verwante grieven luidden, dat het begin-
sel hetwelk de oprichters van het Genootschap bezielde, geweest
was: „Terug tot het leven" en dat het Genootschap ingebreke
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was gebleven „het volk in zijn breeden kring te raken. Het
was aristocratisch gebleven."

Wat ook gelezen moge worden in den als bijlage volgende
oproepingsbrief der oprichters van het Genootschap, de geest
van Jean Jacque Rousseau, die boven bedoeld werd is er kwa-
lijk uit te distilleeren. De lijst der personen waaraan de brief
verzonden werd, de ontwikkelde en aanzienlijke ingezetenen
der provincie, toont voorts dat het van meet af geenszins inde
bedoeling heeft gelegen om zich toe te leggen op populaire
wetenschap. Populair in dien zin dat contact met de eigen-
lijke volkskringen gezocht werd. Toch dient ook hier weer
gewaakt te worden tegen generaliseering. Het werk van het
Genootschap is toch te splitsen in verschillende groepen.
Bij het uitgeven van onverwerkte geschiedbronnen zal wel
nooit het volk in zijn breeden kring geraakt kunnen worden.
De volksmaag is daar nu eenmaal niet op berekend en ook
de meer ontwikkelde leden van het Genootschap zullen derge-
lijke werken vaak onopengesneden in hun kast zetten. Iets
anders is het met de „Vrije Fries" het tijdschrift van genoot-
schap, dat bestemd is om door laatst gemelde kringen gelezen
te worden en dat o.i. over het algemeen zeer wel aan dien
eisch heeft beantwoord. Verdere populariseering kan, vooral
tegenwoordig, gerust worden overgelaten aan de zoo talrijke
nationaal Friesche „selskippen." Verder dient o.i. zooveel
mogelijk bevorderd te worden het uitgeven van algemeen be- i
vattelijke, doch tevens wetenschappelijk betrouwbare mono- |
graphieën als Uilkema's „Friesche boerenhuis" en het met
steun van het genootschap uitgegeven „Fen Fryslân's Groun"
door Dr. J. Botke. De gave om de resultaten van serieus
wetenschappelijk werk in algemeen bevattelijken vorm samen
te vatten is echter slechts aan weinigen gegeven. Zoo zijn ]
de pogingen om een goede beschrijving te krijgen van het I
verloop der bouwkunst in Friesland tot dusverre zonder resul-
taat gebleven. Toch valt er in dit opzicht wellicht meer te
bereiken dan tot dusverre werd beseft en beproefd. In deze I
lijn ligt ook de uitgave van „Friesland tot de elfde eeuw", j
waartoe de bijdragen voor het jubileum het genootschap, bij j
uitzondering, in staat stelden. \

Zaak blijft het om vast te houden aan het bij aanvulling van j
vacatures in het bestuur, herhaaldelijk gevolgde beginsel om j
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contact te zoeken met de wetenschappelijke vertegenwoordigers
van verschillende kringen in Friesland. Zoo traden Dr. Wum-
kes en later Dr. Cuperus toe als kenners van de Friesche taai-
en letterkunde. Vele uitnemende bijdragen in de „Vrije Fries"
zijn aan hen te danken. Contact met landbouwkringen, waar-
van het bestuurslid Dr. C. Broekema, thans hoogleeraar te
Wageningen, een vertegenwoordiger was, bracht het initiatief
voor de uitgave van „Het Friesche boerenhuis" door Uilkema
en het verzamelen van voorwerpen betreffende het oude Friesche
zuivelbedrijf.

De definitieve reconstructie van dit bedrijf, dat het Friesch
Museum weer eens met een oer-Friesche afdeeling „zonder
weerga" heeft verrijkt, kwam wel is waar eerst nà het vertrek
van Dr. Broekema tot stand, doch hij was toch de man die
ons de eerste bestanddeelen daarvan deed toekomen, gelijk hij
ook den heer Uilkema met het genootschap in kennis bracht.
En of het Friesche volk, in zijn breeden kring, ook belangstelt
in dergelijk werk van het genootschap! Als zij het oude zuivel-
bedryf gezien hebben, dan komt de een met dit, de ander nog
met dat aanzetten: een paar muilen, die voor de boerin bij
het karnvat behooren te staan. Een mooie vorm voor de eerste
grasboter en zoo gaat het maar door en niet alleen hier maar
bij zoovele afdeelingen.

Bij een bezoek op markt of feestdagen wordt het vooral
duidelijk hoe populair het genootschappelijke museum is bij
het Friesche volk, van allen rang en stand. Dan leeft bij het
bezichtigen der oude „poesaka's" de herinnering aan oud-
Friesland weer op en kunnen de vertrekken en zalen de scharen
van aandachtige kijkers bijkans niet bevatten. Cijfers van 1600
bezoekers, zooals de beide Paaschdagen in 1927 aanwezen,
behooren geenszins tot de uitzonderingen.
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BIJLAGE.

SNEEK, 18 July 1827.

Wel Edel Heer f

Het is ontegenzeggelijk waar, dat de geschiedenis van Fries-
land, hoewel zeer belangrijk, minder nauwkeurig behandeld is,
als die van vele andere Landschappen onzes koningrijks. Daar
dit niet zoozeer aan gebrek aan ijver en belangstelling bij de
inwoners van dit gewest, als wel aan de moeyelykheid is toe
te schrijven, welke ieder ondeelige beoefenaar in het opsporen
en het gebruik van goede bronnen moet ondervinden; en daar
zeker deze moeyelykheid, door de vereenigde pogingen van
eenige beoefenaars der geschied.- oudheid.- en taalkunde van
Friesland, zoo niet geheel weggenomen, echter aanmerkelijk
verminderd kan worden, hebben wij ondergeteekenden het plan
ontworpen, eenige personen binnen dit gewest, waarvan eene
lijst hiernevens gaat, uit te noodigen ter oprigting van een
Genootschap, het geen ten doel zal hebben, door het opsporen,
toelichten en uitgeven van Handschriften van Kronyken, Char-
ters enz. of door het vervaardigen van bijzondere Verhande-
lingen, de beoefening der geschied-, oudheid- en taalkunde,
vooral ten opzichte van Friesland, te bevorderen en uit te
breiden.

De wijze van inrigting van dit Genootschap zal nader op
eene algemeene vergadering door de Leden, zoo daar van een
genoegzaam getal mogt zijn, worden bepaald.

Wij hebben de eer UEd. bij dezen uit te noodigen, ter bevor-
dering van dit ons voornemen mede te werken, verzoekende
UEd. tevens vriendelijk, voor den Eersten Augustus aan-
staanden, aan een der ondergeteekenden, schriftelijk te berigten
of UEd. genegen is aan de Oprigting van gemeld Genootschap
deel te nemen.

Ons vleyende met een gunstig antwoord, hebben wij de eer
ons met de meeste achting te noemen.

WelEdele Heer!
Uw WelEd. D.W. Dienaren

H. AMERSFOORDT.
F. BINKES.
F. D. FONTEIN te Harlingen.

Aan den Wel Edel Beer J. Banga
Med. Doet. te Franeker.
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Lijst der personen waaraan bovenstaand schrijven
verzonden werd.

Jonkheer I. AËBINGA VAN HUMALDA, Kommandeur van de Orde van
den Ned. Leeuw te Leeuwarden.

Mr. D. H. ANDREAE, Griffier van de Regtbank van eersten aanleg te
Leeuwarden.

J. D. ANKRINGA, Praeceptor der Latijnsche School te Leeuwarden.
J. BANGA, Med. Doet. te Franeker.
J. M. BEIJMA THOE K1NGMA, Grietman van Franekeradeel.
C. BINKES, Secretaris van Wonseradeel te Bolsward.
Mr. ]. W. DE CRANE, Hoogleeraar te Franeker.
MP. A. DEKETH, Substituut Officier bij de Regtbank van eersten aanleg

te Leeuwarden.
Jhr. S. H. ROORDA VAN EYSINGA, Grietman van Doniawerstal te

Langweer.
Jhr. T. M. J. VAN EYSINGA, Grietman van Rauwerderhem te Rauwerd.
Jr. C. E. E. Baron COLLOT D'ESCURY, Grietman van Barradeel te

Minnevtsga.
Mr. U. A. EVERTSZ, Lid van de Regtbank van eersten aanleg te

Heerenveen.
P. W. FEENSTRA, Predikant te Sneek.
Mr. S. HAAGSMA, Officier bij de Regtbank van eersten aanleg te Sneek.
Mr. A. VAN HALMAEL Jr., Auditeur Militair in Friesland te Leeuwarden.
Mr. U. H. WIELINGA HUBER, Lid van de Regtbank van eersten aanleg

te Leeuwarden.
Mr. D. JACKLES, Griffier van het Vredegeregt te Bolsward.
J. VAN LEEUWEN, Griffier bij de Regtbank van Koophandel te

Leeuwarden.
Mr. G. A. AVENHORN VAN NAUTA, Secretaris van Rauwerderhem te

Rauwerd.
R. POSTHUMUS, Predikant te Waaxens,
Mr. P. J. ROM AR, Secretaris der stad Franeker.
P. C. SCHELTEMA, te Franeker.
Jr, G. F. Baron THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG

Grietman van Menaldumadeel te Beetgum.
Jr. WILCO VAN SWINDEREN, Grietman van Gaasteradeel te Balk.
Mr. P. WIERDSMA, Procureur crimineel in Friesland te Leeuwarden.
E. HALBERTSMA, Med. doet. te Grouw.
Ds. G. KOOPMANS, Leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Bolsward.
P. DEKETH, Ontvanger der In- en Uitgaande regten te Harlinqen.
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AANTEEKENINGEN.

') Onder de papieren van mijn grootvader Dr. P. Boeles bevindt zich
eene notitie van zijn hand, waarin hij vermeldt, dat toen zijn in"jjl715
geboren grootvader kwam te wonen in het Ferwerder klooster (Fos-
wert) aldaar nog een gedeelte van den muur der kerk stond. De
beenekouw (het knekelhuis) was insgelijks aanwezig en werd door mijn
grootvader opgeruimd, wiens dienstboden een groot aantal wipkarren
vol beenderen wegbrachten en begroeven, waaronder dijbeenderen van
verbazende lengte. Bij de remotie van den muur werd door een
arbeider, die met twee anderen den grond omgroef, eene pot of kom
met goud- en zilvergeld gevonden, hetwelk deze drie onder elkander
verdeelden. Toen dit later uitkwam, werd het geld teruggebracht en
kwam het volgens de toen bestaande wetten, voor één derde aan den
Staat, voor één derde aan den eigenaar van den grond en voor de
rest aan den vinder. To t zoover de notitie van mijn grootvader. Hoewel
onder Ferwerd een terp gelegen is die de „Kloosterterp" heet, wijst de
vermelding van den naam „Foswerd" onmiskenbaar op een andere
terp onder Ferwerd , genaamd „Foswerd", die tijdens de afgraving
o. a. in 1915 meermalen door mij is bezocht en waar enkele van den
kloosterbouw afkomstige, en relief versierde en verglaasde steenen
voor het Friesch Museum konden worden verworven, a l s m e d e j e e n
prachtige middeneeuwsche sleutel van brons. Zie o. a. Vrije Fries dl.
24 blz. 179.

2) Z i e : Mr. P. C. J. A. Boeles, De eerste bewoners van het tegen-
woordige Friesch Museum. Vrije Fries, 1914.

3) Vrije Fries, 22, 1914, blz. 117 v.v.

4) Zie ook het uitvoerige artikel over „De uitbreiding van het Mu-
seum van het Friesch Genootschap" in de Leeuwarder Courant van
16 Januari 1892, onderteekend A. D(uparc), doch door mijn vader
gesteld, al thans geïnspireerd, gelijk hij mij eens mededeelde.

5) Prof. A. W. Byvanck. De archaeologie in Nederland, 1899—1924.
Oudheidk. Jaarboek, 1924, blz. 120.




