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TWEE EN TWINTIGSTE VERSLAG 
DER 

H A N D E L I N G E N 
VAN HET 

wniEscm GMWOOTSCMÆP 

VAN 

GESCHIED-, OUDHEID- BH TAALKUNDE, 

TJITGEBRAGT IN DE VERGADERING VAN 

DEN 4. JULIJ 1850. 

MIJNE HEEREN! 

"W ij hebben de eer, U het volgende Verslag 
aan te bieden. De volgorde, die wij gewoon zijn 
daarbij in acht te nemen, is deze, dat wij eerst 
berigt geven omtrent het Bestuur en de Leden, en 
daarna omtrent de geldmiddelen en werkzaamheden 
des Genootschaps. 

Het Bestuur heeft eene verandering ondergaan, 
door de overdragt van het Penningmeesterschap op 
den Heer M1'. J. H. BEUCKER ANDREAE, In de vo
rige Julij-Vergadering moesten, naar de orde, bij 
de Wet bepaald, de Heeren J. VAN LEEUWEN, als 
Voorzitter, en M1'. J. DIRKS, als Penningmeester, 
aftreden. Beide werden met algemeene stemmen in 

23 
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hunne betrekkingen herkozen, en de Heer VAK 
LEEUWEN nam volijverig en bereidvaardig het Voor
zitterschap nogmaals aan. De Heer DIRKS echter, 
hoezeer met gelijken ijver en bereidvaardigheid ver
vuld , vond in zijne staatsburgerlijke betrekking, 
die voor het grootste gedeelte des jaars zijne tegen
woordigheid in 's Gravenhage vereischt, een on
overkomelijk beletsel, om de werkzaamheden van 
het Penningmeesterschap langer te blijven waar
nemen, en verzocht uit dien hoofde daarvan ont
slagen te worden, en te mogen bedanken voor de 
op hem uitgebragte benoeming. Deze redenen 
moesten geëerbiedigd worden, en het ontslag werd 
hem gegeven, onder dankbetuiging voor zijne ne
genjarige belangrijke diensten aan het Genootschap 
bewezen. Daarop werd de Heer Mr, J. H. BEUCKER 

ANDREAE tot Penningmeester verkozen, die in de 
Vergadering van den 11. October 1.1. deze betrek
king aanvaard en in het Bestuur zitting genomen 
heeft. 

De beide vorige Penningmeesters, Mr. A. DEKETH 

en Mr. J. DIRKS , waren, uit hoofde van de eigene 
rigting hunner studiën, belast met de bewaring en 
het opzigt van de Muntverzameling des Genoot-
schaps, en dien ten gevolge was ook art. 5 van 
de Reglementaire Bepalingen gesteld in dien zin, 
dat het beheer van het Muntkabinet aan den Pen
ningmeester was opgedragen. De verandering, 
thans in dezen voorgevallen, maakte het echter 
wenschelijk, dat de Heer DIRKS, na zijne aftreding 
als Penningmeester, bleef voortgaan met zijne zor
gen aan het Muntkabinet te wijden. Hiertoe was 
eeae wijziging noodzakelijk van, gemeld art, 5 der 
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Reglementaire Bepalingen, ten welken einde eene 
Commissie benoemd is, bestaande uit de Heeren 
Mr. ü. A. EVERTSZ, Mr. W. W. BUMA en Mr. J. 

DIRKS, welke in de Vergadering van 11 April 1.1. 
een ontwerp van wijziging van bedoeld artikel 
hebben voorgedragen, waarover in de tegen
woordige Vergadering gehandeld en besloten moet 
worden. 

Het getal van de Leden onzes Genootschaps is 
vermeerderd met de Heeren: 

J. J. KIESTRA, Geneesheer, te Me. 
D. H, H. TUSSEN, Theologiae Doctor en Predikant, 

te Ifarick. 
Mr. A. S. TALMA , Griffier bij het Kantongeregt, 

te Dokkum. 
Jr. N. DE ROTTE, te Leeuwarden. 

Dr. P. SCHELTEMA , Stedelijk Archivarius, te Am~ 
sterdam. 

M1'. B. W. VAN WELDEREN Baron RENGERS, Ad-
vokaat, te Leeuwarden, en 

Mr. C, WICHERS WIERDSMA, Grietman van Een.' 
naarderadeel. 

Daarentegen hebben wij I I Leden verloren. 
Overleden zijn de Heeren: 
Mr. B. H. LULOFS, Hoogleeraar in de Nederland-

sche Geschiedenis, Taal en Welsprekendheid, te 
Groningen, Buitengewoon Lid. 

J. F. C. ESAÜ , Directeur van Policie, te Leeu
warden. 

Mr. J. F. BOÜREOOÎI VAN SLOTERDIJCK, Advokaat 
Generaal bij den Hove van Friesland, te Leeu
warden, 

Bedankt hebben de Heeren---
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I. REYNDERS, te Leeutvarden. 
G. W. METZ , te Leeuwarden. 

C. BINKES , te Bolsward. 

W. SCHULTETUS AENEAE, te St. Jacobi Parochie. 
M1'. J. J, BOLMAN, te Kollum. 
Mi'. II. U. HUGUENIN, te Sneek. 
T. A. ROMEIN , te Scharnier. 
P. J. VAN DER VEEN, te Assen. 

Dien ten gevolge telt het Genootschap thans: 
12 Eereleden. 
52 Buitengewone. 
26 Werkende. 

162 Gewone. 
In het geheel 252 Leden. 
De staat van de kas des Genoolschaps wees voor 

het voorgaande jaar aan : 
eene Ontvangst van f 1252.895 

en eene Uitgaaf van . . . . . . - 893.815 

opleverende een batig Slot van f 359.08. 
Voor dit jaar zijn de verschillende posten van de 

Begrooting geraamd tot een gezamentlijk bedrag 
van Ontvangst . . . ƒ 135O.OO 
van Uitgaaf. . . . . - 115O.OO 
en batig Saldo van ƒ 2OO.OO. 

Hierbij is gerekend op de uitgave van twee af
leveringen van De vrije Fries, en van de helft 
des vierden boeks der Kronijken van WQBP rjs 
TBABOR. 

De drie gewone Vergaderingen zijn gehouden 
den 26. Julij en ll.October 1849, en den 11. April 
1850. Bij deze gelegenheden hoorden wij : 

1°. Van den Heer W. EEKHOFF de voorlezing 
van eea belangrijk Verslag, ingezonden door Dr. 
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L. J. F. JANSSEN , omtrent het te Rijs, in Gaaster* 
land, gevonden Hunebed, hetwelk door genoem
den oudheidkundige ten vorigen jare bezocht en 
naauwkeurig opgenomen is. Dit Verslag is in Se 
vrije Fries geplaatst. 

2o. Van den steller dezes Eenige opmerkingen, 
gemaakt onder de lezing van het vierde boek van 
WORP FAN THABOR, waardoor de waarde van 

deze geschiedenis der twisten tusschen de Schierin-
gen en Vetkoopers, in de vijftiende eeuw, vooral 
daarin blijkt te bestaan, dat zij beschreven is door 
een Schieringer, terwijl de werken van UBBO EM-
MIUS , SCHOTANUS en WINSEMIUS kennelijke blijken 
dragen van onder den invloed van eenen Gronings
gezinden en de partij der Vetkoopers toegedanen 
geest geschreven te zijn. 

3°. Van Mr. J. VAN DER VEEN eene Redevoering 
Over de beginselen van het staatsregt, volgens 
de denkbeelden van VLRICB HVBER , ontwikkeld 
in zijn werk: De jure civilatis, en wel bepaal
delijk over de begrippen van dezen grooîen regts-
geleerde aangaande: 1°. het wezen van den staat 
en de beste regeringsvorm, 2°. de vrijheid van 
godsdienst, en 3°. de vrijheid van onderwijs. 

De Leden te Leeuwarden woonachtig hebben in 
den afgeloopen winter vijf wetenschappelijke Ver
gaderingen gehouden , waaromtrent, in de Verga
dering van den I t . April 1.1., een Verslag is inge
diend, dat met het tegenwoordige Verslag gedrukt 
en verspreid zal worden. Van het Heerenveen is 
ten aanzien van het houden van zulke bijeenkoms
ten dit jaar geen berigt ingekomen. 

Namens dit Genootschap en op last dezer Ver-
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gadering is ten vorigen ja re , door het Bestuur, 
een gemotiveerd Adres aan de Staten van Friesland 
aangeboden, ten einde de belangrijkheid van de 
Bibliotheek der voormalige Hoogeschool te Franeker 
aan te wijzen, en aan te dringen op de over
brenging daarvan naar Leeuwarden, opdat zij 
voortdurend ten meer algemeenen nutte moge strek
ken. Dit Adres is reeds, als bijlage, bij het Ver
slag des vorigen jaars gedrukt en aan de Leden 
medegedeeld, In antwoord op hetzelve is bij het 
Bestuur ontvangen eene kopie Resolutie van de 
Provinciale Staten, gedagteekend den 27. Julij 
1849, betreffende de overbrenging van gemelde 
Franeker Bibliotheek naar Leeuwarden, en de 
plaatsing daarvan op het Paleis van Justitie, Ter 
betuiging van de erkentelijkheid des Genootschaps 
voor dit genomen besluit, is , op voorstel van Mr. 
U. A. EVERTSZ, door het Bestuur eene Missive van 
dankzegging aan de Provinciale Staten terug ge
zonden. Wij mogen ons dus verheugen in het 
vooruitzigt, dat àcze Bibliotheek, op het Paleis 
van Justitie met der tijd bekwamelijk geplaatst, en 
onder een zorgdragend beheer gesteld, voor alle 
beoefenaren der wetenschap toegankelijk zal we
zen, en tot bevordering van kennis, ten algemee
nen voordeele, dienstbaar gemaakt worden. 

Ten aanzien van de Afdeelingen onzes Genoot
schaps hebben wij hier te vermelden, dat de Heer 
M1-. U. A. EVERTSZ, ter oorzake van aijne verplaat
sing naar 's Gravenhage, als Lid van den Hoogen 
Raad, zijn Voorzitterschap van de Derde Afdee-
ling heeft nedergelegd. Uit dien hoofde is aan de 
Leden dier Afdeeling opgedragen, om uit hun 
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midden wederom eenen Voorzitter te benoemen. 
Ten gevolge hiervan zal tevens moeien worden 
voorzien in de aanvulling van de Commissie tot de 
Uitgave van de Werken des Genoolschaps, naar 
inhoud van art. 6 der Reglementaire Bepalingen. 
De Heer W. EEKHOFF heeft, in de Vergadering van 
den 11. April 1.1., een Verslag uitgebragt over de 
werkzaamheden der Tweede Afdeeling, dat wi j , in 
aanmerking van zijne bijzondere belangrijkheid, 
hier in zijn geheel laten volgen. 

» I. Ten aanzien van het onderzoek naar den 
i> historischen oorsprong der merkwaardigheden van 
j» Hindeloopen zijn er bereids door de Leden en 
ï anderen een aantal aanwijzingen, gissingen en 
» verklaringen bijeengebragt. Uit den aard der zaak 
» volgt, dat het voortgezet verzamelen en opsporen 
» van bronnen en bijzonderheden een onderwerp is 
» van voortdurende zorg. Wij zullen dus daarmedç, 
» en met het bijeenbrengen van al, wat Hindeloo-
» pen betreft, bestendig voortgaan, opdat er eer-
> lang een belangrijk fonds of apparatus gevormd 
j> worde, ten behoeve van hem, die het gansche 
> onderwerp in zijn geheel zou willen behandelen." 

ï II. Aangaande den St. Maartens-steen te Bols* 
ï ward kent gij reeds den uitslag der ijverige be-
» moeijingen van den Heer JANSSEN, dien wij daar-
» toe, zoo veel mogelijk, behulpzaam zijn geweest. 
» De belangrijke beschrijving en verklaring van dit 
J> gedenkstuk van hooge oudheid hebt gij gewis met 
ï veel genoegen gelezen.' Ook het tegenwoordige 
» Friesland bezit dus nog oudheden, welke stof tot 
T> geleerde Verhandelingen kunnen opleveren, in-
ï dien ze slechts opgespoord en door deskundige 
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» geleerden nagespoord en beschreven worden. Dit 
x bleek mede: 

» III. Bij het onderzoek naar de ligging, de 
» zamenstelling en den oorsprong van het in den 
» vorigen j are te Rijs, in Gaasterland, gevonden 
» Hunebed, waarvan de Heer JANSSEN mede eene 
» naauwkeurige beschrijving en verklaring» met af-
> beeldingen, heeft vervaardigd, welke wij in een 
» volgend stuk van Se vrije Fries mogen verwach» 
» ten. 

» IV. De waarde dezer voorwerpen is echter voor 
» ons zeer verhoogd, doordien zij aanleiding gaven, 
» dat de Heer JANSSEN, in Mei des vorigen jaars, in 
a> persoon tot ons overkwam, om deze provincie te 
» îeeren kennen, om deze voorwerpen te onderzoe-
jp ken , en om de Oudheidkundige Verzameling des 
» Genootschaps te bezien en voor ons te verklaren, 
> zoodat zijn bezoek en onderrigtingen voor velen 
» onzer zeer nuttig zijn geweest; mede ten aanzien 
» van zijn gevoelen over onze terpen, waaromtrent 
j) de deswege bestaande Commissie U in haar volgend 
» Rapport nader zal onderhouden. Met veel genoe-
» gen en erkentenis vermelden wij dus hier dit zoo 
ï belangrijk bezoek van dezen geleerde, die zoo 
» vele oorden van ons Vaderland nu reeds met zijne 
» grondige kennis van de oudheid onderzocht heeft; 
» die dus bevoegd is, om te oordeelen, en die ons 
ï bovendien verpligt heeft, door de resultaten zijner 
s onderzoeken niet voor zich te behouden, maar ten 
» behoeve van ons Tijdschrift welwillend af te staan, 
» Humaniteit, Mijne Heeren! in geleerden te ont-
» moeten, geeft dubbel genot, en veredelt de ach-
» ting, die wij hunne meerdere kennis toedragen. 
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ï V. Onze vermelde Verzameling w^ r ( j j n j j e . 

i cember mede met een bezoek vereei!(j v a n ^en 

» geleerden D1'. R. WESTERHOFF, die zoo l a n „ j u , j j t 

» vak gewerkt en zoo veel uit den b o d e m ^ a n n e t 

» naburige Groningen opgedolven heeft ^ a t w y 

s van zijne mededeelingen en verklar i^„ e n tevens 

» zeer veel nut hebben getrokken. W j : toc{i, 2 y n 

* overtuigd, dat onze verzamelingen ftn w y z e ] v e 

» beginnelingen z i jn , voor wie de o^ , . a I 1 „ mei 

j) zulke grondige geleerden, wier schriften w y reeds 

> zoo lang vereerd hebben, zeer leerza^m e n a a n . 

> genaam is. 
» VI. Dikwijls treffen wij Leden \^Q Qns Q e . 

» nootschap aan, die wel gaarne aan des-ze[fs j j e ( j o e _ 

» lingen zouden medewerken, doch die „eene keuze 

si kunnen doen op het uitgestrekte vej j wat z y 

» eigentlijk zullen doen. Zoodra de j j e e r j j 

» KIESTRA, Geneesheer te Fe, Lid van †,et Genoot-

i> schap was geworden, raadpleegde hij r^u deswege 

i en is h i j , op mijn voorstel, begon \ i e n £evens, 

» schetsen te bewerken van beroemde jfriescke ae-

s nees- en heelkundigen, wier werken jjc } , e m ac[j« 

j) tereenvolgens ten gebruike toezond j y s e e n e 

ï proeve der bewerking kan ik bij v o o r r a a c } n j e r 

» zijne aanteekeningen over Dl'. J. J. ^y_ BEINTEBIA 

» VAN PEYMA en Dr, GEORGIUS COOPMANS mededeelen 

» Op den duur voorspelt dit een goede 0 0 „ s ^ 

» VII . Eerst sedert weinige weken ;D e n ^ t e n 

» gevolge eener bijdrage op onze W i n t e r a v o n ( j v e r o , a _ 

» der ingen, begonnen met , op gelijke w [ j z e a j s ^ 

3) Heer BOUMA NIEDWENHUIS voor het P r t ) y j n c | a a j ^ r _ 

j) chief een fraai Album van de tegenu,Qor^rre w a _ 

» pens der steden en grietenijen van Friesland heeft 
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» vervaardigd, eene verzameling teekeningen bijeen 
s te brengen van de owde of vroegere zoapens en 
» zegels der onderscheidene steden en grietenijen 
s van Friesland, waarvan ik eenige voorloopig ter 
» bezigiiging aanbied. Daar deze soms vreemd en 
» raadselachtig en meestal fraai van bewerking zijn, 
» vooral waar ze zinnebeeldige voorstellingen bevalen O 
» ten, zoo hoop ik, dat de bijeenbrenging daarvan, 
i> hoe moeijelijk ook, even gunstig moge slagen, als 
» de beschrijving en ontwikkeling van deze antieke 
y> kunstvoortbrengsels een nuttig en aangenaam 
» onderwerp van behandeling voor de Leden dezer 
» Afdeeling zal uitmaken." 

Op voorstel van M1". W. W. BÜMA is aan de 

Leden der Eerste Afdeeling aanbevolen het doen 
van nasporingen naar een handschrift van BERNAR» 

DUS SCHOTANUS à STERRINGA , bevattende eene be
schrijving van Friesland, of althans bouwstoffen 
daartoe: want in de Voorrede van het tweede 
deel der Tegenwoordige staat van Friesland zeg
gen de schrijvers dienaangaande, » dat hij, had 
ï hem de dood in den jare 1704 niet ontijdig weg-
s gerukt, de beschrijving van Friesland van wijlen 
» zijnen vader CHRISTIANUS SCHOTANUS à STERRINGA 

J, op nieuws, met aanzienlijke vermeerderingen, 
» zou hebben uitgegeven." Dit vermelden wij in 
het Verslag, en brengen het langs dezen weg ter 
kennis van al de Leden, in de hoop, dat hier of 
daar een hunner, door eene gelukkige ontdekking, 
in de gelegenheid moge komen, om hiertoe be
trekkelijke inlichtingen of aanwijzingen aan het 
Bestuur te kunnen mededeelen. 

Een dergelijk onderzoek is aan het Bestuur en 
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de Commissie van Uitgave opgedragen naar de 
Olde Friesche chronycke, waarvan reeds voor 
veertien jaren de uitgave bestemd was voor het 
derde sluk des tweeden deels van de werken des 
Genootschaps. Alles, wat daartoe destijds door de 
bewerkers was gereed gemaakt, is sedert, op eene 
onverklaarbare wijze, verloren geraakt, zoodat 
deze arbeid van nieuws af aan moet aangevangen 
worden. Het eenige ons bekende handschrift van 
deze Chronycke moet zich bevinden in de Konink
lijke Bibliotheek te 's Gravenhage, van daar ver
wachten wij dus de middelen tot herstelling van 
bet geleden verlies voor onze Friesche literatuur. 

Nog is aan Mr. J. H. BEUCKER ANDREAE de zorg 
opgedragen, om de nog onuitgegeven brieven op 
te sporen van VIGLIUS AB AYTTA en JOACHIMUS HOP

PERUS. 

Door J r. Mr. S. W. H. A. VAN BETMA THOE KING-

MA is de wensch te kennen gegeven, dat ons Ge
nootschap, ten einde de nuttige strekking en den 
kring zijner werkzaamheden uit te breiden, zich 
in betrekking mogt stellen 'met het Onderwijzers 
Genootschap in Friesland. Deze afdeeiing van het 
Onderwijzers Genootschap, en daarvan het Gezel
schap te Leeuwar-den, heeft met ons Genootschap 
reeds eenige betrekking aangeknoopt, door aan 
het Bestuur te verzoeken, twee uit de Werkende 
Leden aan te wijzen, aan welke mede de beoor
deeling zou kunnen worden opgedragen van een 
ingezonden antwoord op eene door dat Gezelschap 
uitgeschreven prijsvraag. Aan dit verzoek is vol
gaarne voldaan geworden, en wij hopen, dat 
door wederkeerige diensten en onderlinge huip de 
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werkzaamheden van beide Genootschappen eene 
ondersleuning mogen vinden, die voor de bevor
dering van hunne belangen en bedoelingen nuttig 
wezen kan. 

De aanwinst, die onze Boekerij in dit jaar mogt 
ondervinden, bestaat bijna geheel uit geschenken. 
Wij zuilen ze na dit Verslag vermelden in eene 
afzonderlijke lijst. Hier ter plaatse nemen wij de 
gelegenheid waar, om den miîden gevers, in naam 
van het Genootschap, dank te zeggen voor deze 
bijdragen, die zoo vele blijken zijn van hunne 
hartelijke en ijverige belangstelling in den bloei des 
Genootschaps. 

De Verzamelingen van Munten en Penningen is 
vermeerderd, door den Heer A. P. H. KUIPERS, 

met een geschenk, bestaande in twee exemplaren 
van medailles, in gutta percha afgedrukt, en gal
vanisch verguld, welke nabootsing óp deze geheel 
nieuwe wijze zeer fraai is uitgevoerd. Zij zijn: 
een Gedenkpenning op den vrede van Rijswijk, 
geslagen door de Staten van Friesland, 1697, zie 
VAN LOON, deel IV, p. 213, en Gelegenheidspen-
ning van MICHÏEL EöGELCKO, 1591, zie W. EEK-

HOFE, in Be vrije Fries, deel I , bîz. 322—341. 
De Heer Mr. J. DIRKS heeft aan de Verzameling 

geschonken eene Anglo-Frankische munt van 
HENDRIK den Vijfden of Zesden, Koning van 
Engeland (1422—1436), in zilver; 
en daarvoor aangekocht een PIIILIPPE DE VALOIS 

(1327—1350), in goud. 
Wij vleijen ons, dit Verslag, over het geheel, 

gunstig te mogen noemen, en daarin bewijzen te 
zien van den bioeijenden toestand en de ijverige 
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werkzaamheid des Genootschaps. Daardoor vinden 
wij ook op den duur toenemende belangstelling en 
toegenegene opmerkzaamheid bij andere Genoot
schappen. Als blijk daarvan is ons door de Tweede 
Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut 
een exemplaar toegezonden van de Beschrijving 
van Nederlandsche historiepenningen, ten vervol
ge op het werk van Mr. G. VAN LOON, 5de stuk, 
Amsterdam 1848. Inzonderheid zien wij ook bij 
Vaderiandsche geleerden buiten deze provincie tel
kens vernieuwde bewijzen van belangstelling in de 
Friesche geschiedenis en oudheden. In de vorige 
maand werden wij verrast door een tweede bezoek 
van Mi'. F. N. EYCK TOT ZUYLICHEM, van *St. 

Maartensdijk, wiens oudheidkundige studiën zich 
voornamelijk bepalen tot de middeleeuwsche bouw
kunst , en die, in Friesland reizende, veel merk
waardigs vindt in den bouwtrant van oude en 
vooral kleine dorpskerken. Dit is een punt van 
onderzoek, waarmede het Genootschap zich nog 
weinig heeft bezig gehouden, en dat wij daarom 
aan de Leden aanbevelen. Zij kunnen daartoe 
bijdragen, door afteekeningen in schets, met korte 
ophelderende aanmerkingen, of berigten van oude 
kerkgebouwen, en zelfs alleen door opgaven te 
doen van die plaatsen, waar het kerkgebouw 
kennelijk of vermoedelijk van zeer vroege dagtee-
kening is: want ook door dit laatste zouden wij 
in staat gesteld worden, om eene lijst van die 
plaatsen te vervaardigen, waar de oudheidkenner 
hopen mag, voor hem belangrijke merkwaardig
heden te zullen aantreffen; en zulk een hulpmiddel 
zoude nuttige diensten bewijzen in de regeling van 



— 318 _. 

wetenschappelijke reizen door dit gewest, en deze, 
door een welgeordend plan, meer en meer aan 
haar doel en oogmerk doen beantwoorden. 

Leeuwarden, den 4. Julij 1850. 

De Secretaris, 
Dr. J. G. OTTEMA. 

$@i@i©S 



— 319 — 

VERSLAG ra IE BIJEENKOMSTEN 
DER LEDEN VAN HET 

JFKXESCJX GJEAOOTSCUAP 

VAN 

GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE, 

TE 

LEEUWARDEN, 

GEDURENDE DEN WINTER VAN 1849—1850. 

n wat08Q)CHlcicw 

I n den afgeloopen winter hebben wij weder 
vijf Vergaderingen gehouden, op welke telkens 
ongeveer 25 Leden tegenwoordig waren. 

De eerste dezer Vergaderingen was op den 13. 
December des vorigen jaars, en werd door den 
Heer J. VAN LEEUWEN, onzen Voorzitter, met eene 
aanspraak geopend, vermeldende tevens, dat, door 
de Heeren Staten der provincie hem opgedragen 
zijnde de overbrenging der Bibliotheek, handschrif
ten en al, wat daartoe behoorde, van het voor
malig Athenaeum te Franeker naar Leeuwarden, 
dezelve thans was geplaatst in het nieuwgebouwde 
Paleis van Justitie, en dat deze nu Provinciale 
Bibliotheek ook voor de Leden van het Genoot
schap zou worden opengesteld. De President bragt 
daarop ter tafel een aantal merkwaardige codices 
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en handschriften uit die Bibliotheek en het Provin

ciaal Archief, zoo als van VITRTJVIUS, Over de 

Bouwkunde, Mei leven van CHRISTUS van L. 

SAXONIUS , de werken van PHILO Judaeus, den 

Koran, de Geschiedenis van TJMERLJN, de 

Evangelisten, Bijbels en anderen. Tevens werden 

ter beschouwing gegeven verschillende Albums, 

waaronder die van den grooten TIBERIÜS HEMSTER-

HUIS en zijnen vader FRANCISCUS , eene verzameling 

van Brieven van JOAN WILLEM FRISO en zijne moe

der , van GELDORP , N. HEINSIUS enz., en eindelijk 

eenige codices der oude Classici. De spreker gaf 

een fragmentarisch overzigt van verschillende dier 

handschriften, en een historisch vertoog over de 

Albums der HEMSTERHUIZEN , waarna de Heer O T -

TEMA zijne bemerkingen mededeelde betrekkelijk de 

codices der Classici, en de Heer BOOT eenige his

torische bijzonderheden aangaande VITRUVIÜS en 

den belangrijken codex. 

De vier andere Vergaderingen werden gehouden 

op den 10. en 3 1 . Januarij , 14. Februarij en 14. 

Maart dezes jaars . De Redevoeringen op dezelve 

geleverd waren de volgende. 

De steller dezes Verslags, met zijne studiën aan 

de boorden van den Euphraat verzeild, kon de 

Leden niet met eenig Friesch onderwerp bezig 

houden , maar droeg hun eene Verhandeling voor 

over KORES, vervat in een Historisch-chronologisch 

onderzoek naar den tijd der Babylonische balling

schap (558 tot 468 voor CHRISTUS). 

M r. C. M. A. SIMON VAN DER AA hield eene R e 

devoering over Bet leven en karakter van Prins 

WILLEM den Vierden, naar aanleiding eener 
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vraag: Of de lof, dien Vorst door O. Z, VAS 
HAREN toegezwaaid, al dan niet regtmatig is ge
weest ? 

De Heer W. EEKHOFF las het eerste gedeelte voor 
van eene door hem ondernomene Beknopte voor
stelling van de Friesche geschiedenis in hare 
hoofdtrekken, waarvan dit gedeelte liep tot op 
KAREL den Groolen. 

Jr. Mr. M. DE HAAN HETTEMA leverde eene Rede
voering Over de ligging en grenzen der voormalige 
graafschappen van Stavoren en van Ooster- en 
Westergoo, vergezeld van eene geschiedkundige 
beschouwing van derzelver toestand in buiten- en 
binnenlandsche beirekkingen, tot op de J4de 
eeuw. 

Dr. J. LEDDER deelde de uitkomsten mede van 
zijne Nasporingen en waarnemingen omtrent den 
aard en toestand van den grafkelder te Wieuwert, 
en de oorzaken van de daarin plaats hebbende 
uitdrooging der lijken. 

Jr. Mr. S. W . H. A. VAN BEYMA THOE KiNGMA 

gaf een Levensberigt van Mr. STDS TJAMRDA, 

Grietman van Dantumadeel van J5J7 tot J535. 
Hierbij voegde de Heer HETTEMA een Verslag van 

een aantal originele charters en brieven, in zijn 
bezit, betreffende den %elfden STDS TJAËRDA en 

diens familie. 
Gelijksoortige Verslagen werden medegedeeld 

door M1'. J. DIRKS, Over eenige oorkonden van de 
jaren J24J, M96 en J297, bestaande in brieven 
en verdragen, belrekking hebbende op den koop
handel van de steden Hamburg en Lubeck met 
Leeuwarden , Franeker en Stavoren. 

24 
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En door den Heer EEKHOFF omtrent Een charter 
van J440, met een fraai zegel, bestaande in het 
wapen der stad Zeeuwarden als een springende 
leeuw, gevoegd bij de afbeeldingen van St. VITUS, 

de Lieve Vrouw en St. CATHARINA, symbolen 
van de drie deelen der stad, Oldehove, Nijehove 
en Hoek. 

M>". J. H. BEUCKER ANDREAE las een Verslag voor 
van Dr. L. J. F. JAN SSEN , betreffende De overeen^ 
komst van de voorwerpen, welke in de Friesche 
terpen aangetroffen worden, ?net die, welke te 
Wijk bij Buurstede gevonden %ijn, en ook elders 
in grafplaatsen voorkomen, inzonderheid in de 
omstreeken van Maintz. Om die overeenstemming 
duidelijk te maken, deelde hij onder meerdere 
plaatsen, eene mede uit de Annales Fuldenses, te 
vinden in de onschatbare Monumenta, van PERTZ, 

deel I , waaruit bleek, dat in het jaar 886 Maintz 
voor een groot gedeelte door Friezen bewoond 
werd. 

Tevens deed de Heer ANDREAE Verslag van zijne 
onderzoekingen aangaande Het leven van AVKE 
STELLJNGITERFF , Luitenant Admiraal van Fries
land, en deelde de weinige berigten mede, welke 
het hem gelukt was te vinden. 

De Heer G. T. N. SURINGAR gaf Berigt aangaan
de den persoon en de werken van SimoN DE 
VRIES, schoonschrijver en etser, geboren te Leeu
warden, omstreeks J580. 

De Heer W. EEKHOFF bood ter bezigtiging aan 
eenige Plaatwerken van JAN VREDEMAN DE VRIES, 

perspectiefteekenaar en graveur, geboren te Leeu
warden, in 1527. 
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Dichterlijke bijdragen werden geleverd door den 
Heer T. R. DIJKSTRA, een gedicht van HEBEL, Auf 
einem Grabe, in het Friesch overgebragt onder het 
opschrift: By in graef. 

De Heer G. T. N. SURINGAR droeg een dichtstuk 
voor van BOOGAARTS , ten onderwerp hebbende: 
Be heldendood van den Vaandrig OTTO CLJNT , 
in den Boxumer slag van het jaar J586. 

De Heer J. VAK LOON Jr. droeg een gedicht voor 
van WALING DIJKSTRA, getiteld: It uw t f en huws-

jen f en WODAN, 

In vier Vergaderingen hoorden wij alzoo zestien 
stukken van meerderen of minderen omvang, wel
ker inhoud, door rijkdom en verscheidenheid van 
zaken, deze avonden, niet minder dan de eerste, 
overvloedige vruchten liet dragen van uitspanning 
en wetenschap. De belangstelling der hoorders 
vuurde den ijver der sprekers aan, en wij mogen 
ons vleijen, dat de gehoudene bijeenkomsten be
vorderlijk zijn geweest aan den duurzamen bloei 
des Genootschaps, en tevens medegewerkt hebben 
tot uitbreiding van de Friesche Geschied-, Oudheid
en Taalkunde. 

J. G. OTTEMA. 

•œcæK 
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TWEEDE BIJVOEGSEL 
TOT DEN 

C A T A L O G U S 
DER 

BIBLIOTHEEK 

VAN HET 

jFuimscM GENOOTSCHAP 

VAN-

GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE. 

A. GESCHIEDKUNDIGE BOEKEN, IN FOLIO. 
No. 

7*Novus catalogus Bibliothecae publicae Frane* 
querae. Partis primae, sectio prior, libros 
theologicos complectens, cur. J. et H. AMERS-

FOORDT. Leovardiae 1842. 
36* G. COETIER, Oratio funebris in obitum SEN-

nici CASIMIRI. Franequerae 1697. 
57 DAVID JORISZ. Wonderboeck, waerin dat van 

der werldt aen versloten gheopenbaert is. 
Zonder plaats, in het jaar 1551. 

(Geschenk van D1'. J. G. OTTEMA.) 

58 Verzameling van inaugurele en andere oratiën 
van Franeker Professoren, gehouden in de 
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jaren J700—J724. In een folio b a n d , onder 

den titel: XIV orationes varii argumenti. 

B. GESCHIEDKUNDIGE BOEKEN, IN QUARTO. 
No. 

89*Lijst van Friesche woorden, verklaard in de 

uitgave van de oude Friesche wetten, door 

W'iERDSMj en BRANDSMJ. In handschrift. 

(Geschenk van M1'. J . H. BEUCKER ÂNDREAE.) 

Ï 1 3 Naamrol van de Ed. Mog. Heeren Raden 

's Hofs van Friesland. Leeuwarden 1742. 

(Geschenk van den Heer DE ROIJE VAN WICHEN,) 

C, GESCHIEDKUNDIGE BOEKEN, IN OCTAVO. 

No. 

47 I . A. NYHOPF, Bijdragen tot de Vaderlandsche 

geschiedenis en oudheidkunde. Arnhem 1849, 

deel V I I , 1 en 2, 

(Geschenk van den Schrijver.) 

50 Messager des sciences historiques et des arts 

en Belgique. Gand 1849, tom. XVII? 

(Geschenk van Prof. C. P . SERRÜRE.) 

157*SUFFRIDUS PETKÜS , Be scriptoribus Frisiae. 

Franequerae 1699. 

18O*A. G. CAMPER , Redevoering bij de plegtige 

inhuldiging van Vrieslands Athenaeum te 

Franeker, 28December J8J5. Groningen ISIS. 

(Geschenk van den Heer J. VAN LEEUWEN.) 

186 Ji". P . BLOMMAEUT , Aloude geschiedenis der 

Belgen of Neder duit schers. Gend 1849. 

(Geschenk van den Schrijver.) 

'Ml* Catalogus van de Bibliotheek van Teylers 

Stichting. 1837—1848. Appendix. 
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203*Catalogus van de handschriften en boeken, 
behoorende tot de Bibliotheek der Remonstrant-
sche Gereformeerde Kerk te Amsterdam. Door 
P. SCHELTEMA. Amsterdam 1849. 

204* Catalogus eener verzameling van boeken, loe-
behoorende aan de Stichting van A. F. VAN 
SCHÜRMAS , te Franeker. 1849. 

205* Catalogus der boeken, nagelaten door MT. 
ff. O. FEITH, te Groningen. 1849. 

205** Verzeichnisz der Bücher, Landkarten etc, 
in der HiNDRicuschen Buchhandlung zu Leip-
zig. Jahre 1835—1844. 

205***J. F. TEUN, Weues Bücherverzeichnisz, zu 
finden bei Joif. MULLER in Amsterdam. 1845 
bis 1848. 

(Geschenk van Mr. U. A. EVERTSZ.) 

205**** Catalogus van de Bibliotheek der Maat
schappij van Nederlandsche Letterkunde te 
Leiden. Leiden 1847, II deelen. 

(Geschenk van het Bestuur der Maatschappij 
van Letterkunde.) 

216 G, ACKER STRATINGH, Aloude staat en geschie

denis des Vaderlands. Groningen 1849, Ilde 
deel, 1ste stuk. 

255 H. ZOETEBOOM, Zaanlants Arkadia. Amster
dam 1658. 

256 Kort kronykje, behelzende alle de voornaam*-
ste geschiedenissen van J550 tot J670, Am~ 
sterdam 1670. 

(N°. 255 en 256 geschenk van den Heer G. 
VAN ORDEN.) 

257 C. M. A. SIMON VAN DER AA , Iets over de 
veesterften in Friesland, en de daartegen 
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genomene maatregelen, van af J7J3 tot he

den, Leeuwarden 1849. 

(Geschenk van den Schrijver.) 

D. REGTSGELEERDE BOEKEN, ra QÜARTO 

EN OCTAVO. 

N». 

15*GAVIÜS NAUTA , Compendium der kerkelijke 

wetten. Amsterdam ll&l, 

32 U. A. EVERTSZ, Disputatio de HOMERI aucto-

ritate apud juris consultos Romanos. Leo-

vardiae 1819. 

33 U. A. EVERTSZ , Disputatio de morte civili. 

Groningae 1822. 

(N°. 32 en 33 geschenk van den Schrijver.) 

34 W . W . BUMA , üfet regt der Hervormde Jlo-

reenpligtigen ten platten lande in Friesland 

op de verkiezing van Predikanten enz. Leeu

warden 1849. 

(Geschenk van den Schrijver.) 

35 JACOBI BOURICII Advocatus. Leovardiae 1650. 

36 ANTONII MATTHAEI Nolae et animadversiones 

in Horos IV insiitutionum juris Imper. Jus~ 

TINIANI. Franequerae 1647. 

37 MARCI LYCKLAMA à NIJEHOLT, De ineunda rei 

aestimatione. 

(No. 35—37 geschenk van M1'. BODEL N I J E N -

HUIS.) 

38 S, GRATAMA , Eet Drentsche eenkindschaps-, 

eenzuster- en eenbroederschaps-contract. 1850. 

(Geschenk van den Schrijver.) 
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E. MUNT-, OUDHEID- EN AARDRIJKSKUNDIGE 

BOEKEN. 

N". 

35*G. VAN L O O N , Inleiding tot de hedendaagsche 

penningkunde, Amsterdam 1717. 

(Geschenk van den Heer G. VAN ORDEN,) 

44 D, DE LANGE , Korte verhandeling van de ge~ 

meenebest-bestiering der oude Batavieren enz, 

's Gravenhage 1730. 

45 P . VAN DER SCHELLING, Se aloude vrijheid, 

staatsregering en wetten der Batavieren. Rot

terdam 1746. 

(N°. 44 en 45 geschenk van M1'. U. A. EVERTSZ.) 

48 PETRUS CIACCONIUS TOLETANUS, Be triclinio. 

Amstelodami, sumptibus AND. FRISII , 1664, 

47 JUSTI LIPSII Be cruce, Iibri tres. Amstelodami 

sumptibus AND, FRISIAE, 1670. 

(N°. 46 en 47 geschenk van Mr. BODEL N I J -

ENHUIS.) 

48 M. DE RUUSSCHER , Verhandeling over de ael-

oude gedenkpenningen. Uit het Engelsch van 

ADDISON. Leiden 1727. 

49 F. VAN MIERIS , Beschrijving der bisschoppelijk 

ke munten en zegels van Utrecht. 

(N°. 48 en 49 geschenk van den Heer G. 

VAN ORDEN.) 

50 F. N. EYCK TOT ZUYLICHEM, Kort over&igt van 

den bouwtrant der middeleeuwsche kerken in 

Nederland. JOe voormalige St. Mariekerk te 

Utrecht. Kort berigt omtrent de oude doop-

vonten in ons Zand. Utrecht 1848. 

(Geschenk van den Schrijver.) 
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F. LETTERKUNDIGE BOEKEN, IN QUARTO. 

N°. 
35 A. YPEY, Beknopte geschiedenis der Neder-

landsche tale. Utrecht 1812. 

G. LETTERKUNDIGE BOEKEN, IN OCTAVO. 

N". 
14*0. H. BELIDA, Manuale grammaticum in usum 

scAolarum Frisicarum. Franequerae, apud 
IDZ. ALBERTI. 

(Geschenk van Mr. U. A. EVERTSZ.) 

26* Swanneblommen. Jierboekje foar J850. Uwt-
jown fon da Selscip foar Frysce Tael- in Scrif-
tenkinnisse. Liowerd 1849. 

(Geschenk van den Heer C. M. KOOPAL.) 

27* Jaarboekje voor de Calhoâjken in Friesland, 
Iste en Ilde jaargang. Leeuwarden 1834, 1835. 

(Geschenk van Jr. Mr. M. DE HAAN HETTEMA.) 

46 J. C. W. LE JEUNE, Bouwstoffen voor de ge
schiedenis der Nederlandsche letterkunde, lilde 
stukje, 's Gravenhage 1835. 

(Geschenk van den Schrijver.) 
58* W. H. SURINGAR, Het vijf en twintigjarig 

bestaan van het Nederlandsch Genootschap tot 
Zedelijke Verbetering der Gevangenen. Zeeu~ 
warden 1849. 

73 Oprecht verhaal van het leven van JOHS. DE 
LABADIE. Amsterdam. 1754. Bis. 

(Geschenk van M1-. U. A. EVERTSZ.) 

86* F. A. SNELLAERT, Kort begrip eener geschie
denis der Nederduitsche letterkunde. Antwer
pen 1849. 

(Geschenk van den Schrijver.) 
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130 M, T. LAURMAN, Proeve van kleine taalkundi
ge bijdragen tot betere kennis van den tong
val in de provincie Groningen. Groningen 
1822. 

131 M. T. LAURMAN, Museum van kerkelijke ge
schiedenis en oude letterkunde. Groningen 
1825. 

(N°. 130 en 131 geschenk van den Schrijver.) 
132 J. HONIG, Romantische tafereelen uit vroege-

ren tijd. Zaandijk 1842, II deelen. 
133 't Nieuw groot Hoorns liedlboekje. Hoorn, 

bij E. BERKELMAN en T. RYP, zonder jaartal. 
(N°. 132 en 133 geschenk van den Heer G. 

VAK ORDEN.) 

134 DioNYsii VOSSH Panegyricus dicatus FREDE-

RICO HENRICO. Amstelodami 1633, 
(Geschenk van M1'. U. A. EVERTSZ.) 

135 P. LEENDERTS, Æiddennederlandsche prosodie, 
naar aanleiding van W. J. A. JoNCKBLOET, 
Over Middennederlandschen epischen versbouw. 
J850. 

(Geschenk van den Schrijver.) 
136 Beschouwingen over den aard en den werk

kring van het Koninklijk Nederlandsch Insti
tuut. Amsterdam 1849. 

137 Nieuwe reeks van verhandelingen der Tweede 
Klasse van het Koninklijk Nederlandsch In
stituut. Amsterdam 1850, Iste deel. 

138 Album van het Genootschap onder de zin
spreuk : Tandem fit surculus arbor. Delft 1849. 

(Geschenk van de Redactie.) 
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H. BOEKEN VAN VERSCHILLENDEN AARD, 
DOOR FRIEZEN OF IN FRIESLAND 

UITGEGEVEN. 
No. 
61 CASPAR SIBELIUS, in leven Predikant te 

Deventer, volgens zijne onuitgegeven eigen 
levensbeschrijving. Door M1'. H. W. TYDE-

MAN. 

(Geschenk van den Schrijver.) 
62 Poemation IBN DOREIDI, cum scholüs Ara-

bicis excerptis. Edidit AGGAEÜS HAITSMA , in 
quarto. Franequerae 1773. 

(Geschenk van den Heer J. VAN LEEUWEN.) 

63 HENRICI HARII libri. Curante H, CANNEGIE-

TER. Arnhemiae 1766. 
64 P. WESSELING , Observationum variorum libri 

duo. Amstelodami 1727. 
65 P. WESSELING, Probabilium liber singularis. 

Franequerae 1731. 
(N°. 63—65 geschenk van Mr. U. A. EVERTSZ.) 

I. NOORDSCHE GESCHIED- EN LETTERKUN
DIGE BOEKEN. 

N°. 
28 Verhandlungen der gelehrten Esthnischen Ge-

sellschaft %u Borpat. Dorpat und Leip%ig 
184 , liter Theil. 

K. HANDSCHRIFTEN. 
No. 
46 CANN(EGIETER) , Jus pu(blicum). 

47 Be decisien van 't Hof van Frieslandt, ver-
gaderdt ende by geschrift nagelaten van d' 
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Heer GAJUS NAUTA , Raad ordinaris in den
selven Hove. Quarto. 

(Geschenk van Mr. T. S. REIDING.) 

BIJLAGE. PORTEFEUILLE A. 
N°. 
48 L. J. F. JANSSEN , Over den St. Maartens-steen 

te Bolsward. Workum 1849. 
(Geschenk van den Schrijver.) 

PORTEFEUILLE D. 
N°. 
32 W. EEKHOFF , Beoordeeling der schoolkaart van 

de provincie Friesland, vervaardigd door H. 
PTTTERSBN, en bekroond door de Friesche 
Onderwij&ersvereeniging: te Groningen, bij 
J. OOMKMNS Jz., J84-9. 

(Geschenk van den Schrijver.) 

PORTEFEUILLE I. 
No. 

1 Vermoedelijke oorsprong van den kalven ade
laar in de wapens der Friezen. 

2 Verhandeling over de Friesche vrijheid. 
3 Belgoland en zijne bewoners. 
4 Extract uit eene kronijk van Belgoland, toe-

behoorende aan den Heer J. C. BOLZENDABL. 

5 Het concordaat. Een woord aan mijne mede-
Catholijken. Dokkum 1841. 

6 Het stemregt in Nederland. Dokkum 1840. 
7 Overzigt van de rune literatuur, Workum 

1843. 
8 Blaatschappelijke toestand, regis- en verde-
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digingswezen van het vroegere Friesland. 
Workum 1845. 

9 Opgraving en bewaring van oudheden. Leeu-
warden 1846. 

10 Berigt omtrent eene muurschildering in de 
St. Maartens kerk te Bolsward. Leeuwarden 
1846. 

11 Be godsoordeelen in Friesland. Workum 1846. 
12 Verthoninge der Coninghen, Bisschoppen, 

Princen, Potestaten, Heer en ende Graven 
van Frieslant, enz., door MARTIN vm HAM-

CONWM. Workum 1844. 

13 Leeuwarden na en voor hare wording als 
stad, en in hare betrekking tot de Leppa. 
Leeuwarden 1848. 

14 Disputatio juridica inauguralis ad locum Co-
dicis Civilis de usufructu legali parentum in 
bonis liberorum. Groningae 1817. 

(Deze alle geschenken van den Schrijver, 
• J r. M1'. M. DE HAAN HETTEMA.) 


