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DRIE EN DERTIGSTE 

V E R S L A G 
DER 

HANDELINGEN 

VAN HET 

FRIESCH GENOOTSCHAP 

VAN 

GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE, 

OVER HET JAAR 1 8 6 0 / 6 1 , 

ÜITGEBEAGT IN DE VERGADERINGVAN DEN 1 5 AUÖÜSTUS 1 8 6 1 . 

MIJNE H E E R E N ! 

Ik heb de eer het volgende Verslag uit te brengen over 
het afgeloopen Genootschappelijk jaar. 

A, VERGADERINGEN EN WERKZAAMHEDEN. 

De Vergaderingen werden gehouden den 16 Augustus 
en 18 October 1860 en den 4 April 1861, en door %en 
gemiddeld getal van twee en twintig Leden bijgewoond. 

In de eerste Vergadering hield onze Voorzitter eene 
voorlezing over het leven en de verdiensten van ons over
leden Lid den Heer Mr. TJ. A. EVERTSZ , welke bestemd 
was voor de Handelingen van de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde te Leiden, en daarin later dan ook is 
opgenomen, 

43 
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De Heer Mr- A. TELTING sprak in de volgende Verga
dering Over het KruisbroedersMooster te Franeker, dat eerst 
een gasthuis was geweest, later ingerigt werd tot academie, 
en tegenwoordig dient tot geneeskundig gesticht voor krank
zinnigen. Naar aanleiding van onderscheidene charters, in 
het Franeker Archief voorhanden, deelde spreker de voor
naamste lotgevallen van dit klooster mede, Deze voorlezing 
is geplaatst in de Vrije Fries. 

De Heer W. E E K H O F F , die de spreekbeurt in de laatste 
Vergadering op zich had genomen, werd in het vervullen 
dier werkzaamheid verhinderd. In plaats daarvan leverde 
de Heer M'- W. W. BÜMA eene bijdrage Over de ver
schillende tijdperken, waarin de Hertogen van Saksen hier 
persoonlijk in dit gewest tegenwoordig sijn geweest. Daaruit 
bleek, dat de meeste regerings-handelingen in dit tijdvak 
bij wege van correspondentie met de Stadhouders zijn ver-
rigt, en spreker maakte hieruit de gevolgtrekking, dat er 
in het Saksisch Archief waarschijnlijk nog belangrijke stuk
ken betrekkelijk Friesland aanwezig zullen zijn. De Secre
taris had, naar aanleiding van hetgeen over dit onderwerp 
in eene der winteravond-vergaderingen was besproken, 
eene lijst opgemaakt van de Charters uit het Dresdensch 
Archief, welke worden aangehaald in het werk van VON 
LANGENN , Herzog Albrecht der Beherzte. De Voorzitter 
nam op zich langs diplomatieken weg afschrift van deze 
stukken te vragen, 

De ten vorigen jare benoemde (1) Oommissie tot het 
verzamelen van Charters betreffende Friesland, welke niet 
voorkomen in het Charterboeh, deed een en andermaal 
Verslag over hare werkzaamheden. Zij heeft onderzocht 
NIJHOEF'S Gedmkwaardigheden, NIJHOFF'S Bijdragen, T A -

DAMA'S Register op het Zutphensch Archief, de Overijsselsche 

(1) Zie 32ste Verslag, blz. 342, 
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Almanakken, het Tijdrekenkundig Register van VAN DOOE-
NINCK , het tijdschrift Utrecht, VAN DE WATEE'S Placaat-
boek, de Oudheden en Gestichten van Utrecht en F E I T H ' S 

Regisier op het Groninger Archief. Vooral het onderzoek 
van FEITH 'S Register heeft eenen belangrijken oogst van 
nader aan te vragen stukken opgeleverd, terwijl uit het 
Archief van Leeuwarden reeds meer dan zestig afschriften 
van nog onuitgegevene Charters voor de pers gereed ge
maakt zijn. Een der Leden heeft zich bovendien gewend 
tot den Heer VAN DOORNINCK, om inlichtingen betrek
kelijk Charters in het Overijsselsch Archief van 1456 tot 
1580, en betrekkelijk de Archieven van onderscheidene 
Overijsselsche steden, en tot den Heer P . C. MOLHUIZEN , 
om inlichtingen betrekkelijk het Kamper Archief, terwijl 
de Heer Mr. A. T E L T I N G , die zich onledig houdt met 
het ordenen van het Franeker Archief, welwillend zijne 
medewerking aan de Commissie heeft beloofd. 

De Heer W. E E K H O F F bragt Verslag uit over een 
aantal Charters betrekkelijk Friesland, op het Rijks Ar
chief aanwezig(2). Van die Charters zijn twee en twintig 
in het Friesch Charterboek opgenomen, zes, welke Gronin-
gerland betreffen, komen voor bij DBIESSEN , Monumenta 
Groningana, één bij RACER , Overijsselsche Gedenkstukken, 
terwijl zeven betrekking hebben tot giften van ALBEECHT 

van Beijeren in 1398 , en nagenoeg overeenkomen met 
giftbrieven van den zelfden Hertog, in het Charterboek voor
komende. Van sommige dier Charters zijn reeds vroeger 
kopijen bij het Genootschap ontvangen; van de ontbrekende 
zullen nog kopijen worden aangevraagd. 

Door de welwillendheid van den Heer Dr. H. G. CAN-
NEGIETEK, te Hallum, ontving het Genootschap eene aan
zienlijke verzameling stukken afkomstig van Goslinga States 

(2) Zie 32ste Verslag, blz. 341, 
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uit de nalatenschap van den Heer J . Gr. AEEKDSMA 

MABTIN. Later werd deze verzameling, ten gevolge der 
pogingen door den Heer W. E E K H O F F , met medewerking 
van den Heer CANNEGIETEB, bij de erfgenamen van den 
Heer MABTIN aangewend 9 nog vermeerderd. Een ge
deelte daarvan is reeds door den Voorzitter onderzocht, 
en eene lijst van de eerste bezending dier stukken zal 
achter dit Verslag worden gevoegd. 

De Heer Dr- J» G. OTTEMA bragt verslag uit namens 
de ten vorigen jare benoemde Commissie tot verzameling 
en vergelijking van de HSS. van OCKO SCAELENSIS (3). 

Vijf Handschriften waren vergeleken, wier onderlinge ver
wantschap , voor zoo ver die kon worden nagegaan, door 
den rapporteur naauwkenrig werd in het licht gesteld. De 
folio-uitgave van 1597 komt overeen met het HS,, dat 
door de Commissie voor het oudste gehouden en aan A N -
DBAS COENELITJS zelven wordt toegeschreven. Andere 
latere HSS., het Haagsche van L E O STBEANDTJS en dat van 
GABBEMA bevatten meer s en zijn hier en daar inderdaad 
als eene geheele omwerking te beschouwen. Het belang
rijkste , wat daarin voorkomt, zijn de aanhalingen uit an
dere oude schrijvers, wier namen nog wel bekend, doch 
wier werken verloren gegaan zijn. De Commissie achtte 
het niet raadzaam tot eene nieuwe uitgave van OCKO te 
besluiten, maar stelde voor, om die fragmenten uit andere 
schrijvers, welke in de latere HSS. voorkomen, te ver
zamelen. Hiertoe werd besloten, en de Heer OTTEMA 

gaf gevolg aan dit besluit door de mededeeling dier fragmen
ten in twee Winter-avondvergaderingen (4). In de Aprils-
vergadering besloot het Genootschap deze brokstukken bij 

(3) Zie 32e. Verslag, bi. 343. 
(4) Zie Verslag der Winter-cwondvergtideringen 1860/61, beneden 

W. 399. 
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tijd en wijle als bladvullingen in de Vrije Fries te plaatsen. 
Het Verslag van den Heer OTTEMA zal achter dit Verslag 
worden opgenomen. 

In de Vergadering van April bragt de Heer OTTEMA 

mede Verslag uit over een HS. getiteld Anecdota Frisiaca 
ad res eoclesiasticas Catholioo-Romanas spectantia, dat in eene 
der Winter avondvergaderingen door den Heer M1'. W. 
W. BUMA was ter tafel gebragt (5). De auteur van het 
HS., die aan VAN W I J N en JAC. SCHELTEMA onbekend 
was gebleven, noemt zich ÂNDREAS TIARA LEOVARDIEN-

SIS; de eigenlijke titel is Historia stattonum ecclesiasticarum 
in Frisia ab anno 1548 ad annum 1690; het bevat de 
namen van de E, C geestelijken, die in dat tijdvak in 
Friesland zijn werkzaam geweest, hunne standplaatsen en 
plaats ver wisseling en, den kring hunner werkzaamheid en 
sommige hunner lotgevallen. Het sluit zich aan het verhaal 
van de verrigtingen der Jesuiten door pater WILLEBRORDÜS 

VAN DEK H E I J D E N , door AMERSFOORDT en EVERTSZ in 
1842 uitgegeven, Het HS. is niet onbekend, en wordt, 
onder den naam van Aanteekeningen van ANDREAS TIARA, 

meermalen aangehaald in de Oudheden en gestichten van 
Friesland. De Heer OTTEMA achtte het HS, niet van ge» 
noegzaam belang , om in zijn geheel te worden vertaald 
en uitgegeven; een eenvoudig uittreksel van de namen der 
verschillende geestelijken en van hunne standplaatsen zoude 
zijns inziens voldoende zijn. Op voorstel van den Heer 
M>- W. W. BUMA , die tegen het gevoelen van den Heer 
OTTEMA eenige bedenkingen inbragt, werd besloten, dat 
het Genootschap zich tot den eigenaar van het HS», den 
Heer R, VAN BREUGEL DOUGLAS, te 's Gravenhage, zou 
wenden met het verzoek, om het HS., hetzij in eigendom, 

(5) Zie Verslag der Winter-aoondvuryaderimjein iseo/fil , beneder. 
blz. 401, 
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hetzij m bewaarneming, te mogen ontvangen, ten einde 
daarvan zoodanig gebruik te kunnen maken als later raad
zaam mogt worden bevonden. 

De Voorzitter vestigde in de October-Vergadering de 
aandacht: 1°. op eene rekening van de opening der munt-
bus te Leeuwarden 9 afgelegd door FRANS VAN PAPEVELT 5 

Muntmeester der Friesche munt, van 22 Augustus 1527 tot 
25 Junij 1530, voorhanden in het Eijks Archief te Brussel,, 
welk stuk daarom te merkwaardiger is, omdat het ten be
wijze strekt voor het tijdelijk bestaan eener munt te Leeu
warden tusschen 1515 en 1580, waaraan vroeger getwijfeld 
werd. Ons Medelid de Heer A. PINCHAET had op zijn 
verzoek eene kopij dier rekening gemaakt, en die aan het 
Genootschap ten geschenke aangeboden; 2". op een HS. 
getiteld J O H , W O L F S E N , Journael van myn reise met syn 
Excellentie de Heer VAN HABEN, haer Hoog Mog.Eætis Am
bassadeur aan de Coninginne van Sweden en Denemarken, 
hetwelk in het bezit is van den Heer Student I. J . VAN 
DOOENINCK te Deventer, Volgens mededeeling van den 
Heer T. E. DIJKSTRA is er eene kopij van dit stuk, ten 
behoeve der Provinciale Bibliotheek, aangevraagd. 

Als geschenk van de familie DE KEMPENAEB bragt de 
Heer W. E E K H O F F inde October-Vergadering onderschei
dene stukken ter tafel,, afkomstig van den Heer EEGNERUS 

LIVIUS VAN ANDBINGA DE KEMPENAEB, in 1812 Prefect 
van het Departement van den Boven-IJssel, bestaande allen 
uit brieven en kwitantien van Friesche Edelen, die aan 
Hertog K A E E L van Gelder waren getrouw gebleven, na 
den afstand van Friesland aan K A E E L van Oostenrijk, in 
1524. 

Als antwoord op eene aanvrage naar den atlas van JAC-
VAN DEVENTER (6) ontvingen wij van den Heer E. CHA-

(6) Zie 32e. Verslag, bl. 345 volg. 
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TJON, te Brussel, berigt, dat het deel, vroeger in het bezit 
van den Heer GACHAED , zich thans op de Koninklijke 
Bibliotheek te Brussel bevindt» en dat de andere deeleu in 
Spanje nog niet waren terug gevonden. Door debemoeijing 
van den Heer A. PINCHAET verkreeg het Genootschap eene 
naauwkeurige kopij , in Chinesche inkt, van de kaart der 
Zuiderzee, in dezen atlas voorkomende , welke in handen 
werd gesteld van de Heeren W. E E K H O F F en Dr- J . G, 
OTTEMA, ten einde te rapporteren over de vraag, of deze 
kaart belangrijk genoeg mag worden geacht, om in steen
druk te worden uitgegeven. In de Vergadering van Oc-
tober berigte deze Commissie, dat zij de kaart had gezonden 
aan den Heer Mr- J . T„ BODEL NYENHUIS, te Leiden, ten 
einde haar over de waarde daarvan in te lichten, dat zij 
evenwel diens antwoord nog wachtende was» Het rapport 
over die zaak is in de Vergadering van heden uitgebragt. 

De Heer W. E E K H O F E stelde in de Vergadering van 
October voor, om de bezitters van het Stamboek van den 
Frieschen Adel uit te noodigen, tot mededeeling van de 
Aanteekeningen, welke zij daarin mogten hebben gemaakt, 
ten einde dezen te bewaren bij het exemplaar, dat in de 
Bibliotheek des Genootschaps aanwezig is. Nog vóór dit 
voorstel in behandeling kwam, ontvingen wij van den Heer 
R, VAN BEEUGEL DOUGLAS een soortgelijk voorstel, die 
daarbij tevens genealogische Aanteekeningen overzond, be
trekkelijk de geslachten B D M A , HLLLAMA en HAEESMA. 

Op voorstel van den Heer Mr. A. TELTING werd besloten, 
om, alvorens aan de door de Heeren EEKHOEE en VAN 

BEEUGEL bedoelde uitnoodiging gevolg te geven, het exem
plaar des Genootschaps, afkomstig van den Heer J. VAN 
LEEUWEN, te vergelijken met en aan te vullen uit dat van 
den Heer Mr. A VAN HALMAEL afkomstig, hetwelk zich 
in het Provinciaal Archief bevindt, Eene uitnoodiging 
gerigt aan bezitters van het Stamboek, om hunne daarop 
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gemaakte Aanteekeningen aan het Bestuur van ons Ge
nootschap in te zenden, werd onlangs in de Navorscher 
geplaatst. 

Bij gelegenheid van het voorstel betrekkelijk het Stam
boek, zond de Heer VAN BEEUGEL tevens eene nota over 
het Testament van ALPBED de Groote in het Angelsak
sisch, dat zijns inziens uit een taalkundig oogpunt belang
rijk mogt worden geacht. Deze nota werd in handen dei-
Derde Afdeeling gesteld. 

Het voorstel, door den Heer Mr- W, W» BUMÂ in de 
Winter-avondvergadering van Februari) gedaan (7)3 om, in 
overleg met den Heer Provincialen Archivaris, Gedepu= 
teerde Staten dezer Provincie te verzoeken, om voor re
kening der Provincie afteekeningen te laten nemen van de 
in het Provinciaal Archief aanwezige zegels, werd in de 
Vergadering van April behandeld en aangenomen, en het 
is U op dez« Vergadering gebleken, dat dit voorstel het 
gewenschte gevolg heeft opgeleverd, 

Onze Bibliotheek en Verzamelingen van Oudheden en 
Penningen werden ook weder in het afgeioopen jaar be
langrijk vermeerderd, Van sommige geschenken maakte 
ik reeds melding in het Verslag der Winter-avondvergade
ringen. Hier noem ik eene hoogst aanzienlijke Verzame
ling Portretten in olieverf, afkomstig van Goslinga State, 
door den Heer CANNEGIETBE , te Hallum, met de meeste 
welwillenheid aan het Genootschap aangeboden. Het Be
stuur stelt zich voor, deze Portretten van tijd tot tijd te 
laten schoonmaken en bijwerken; met drie is er reeds eene 
proef genomen, die uitnemend is geslaagd. Van den 
Hoogleeraar Mr. H. W. TYDEMAN ontvingen wij een aan
zienlijk getal gelegenheidsoratiën en gedichten, letterkun-

(7) Zie Verslag der Winter-avondvergaderingen : 1860/61, beneden 

Wz. 402. 
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dige bijzonderheden, dictaten enz., allen tot Friesland 
betrekkelijk. De Heer Mr. A. TELTING schonk het Ge
nootschap een antiekee fraai bewerkte breischede, eene 
antieke snuifdoos en een ouden Frieschen gouden rijder. 
Namens Mevrouw VAN NAUTA-PETERS, te Harlingens schonk 
de Hesr OTTEMA eenen gedraaiden houten knop, waarvan 
de schaduw de silhouette van Prins W I L L E M V vertoont. 
De Heer Jhr. Mr- F . J . J. VAN EYSINGA bood onderschei
dene steenen voorwerpen ten geschenke aan, in terpen te 
Dronrijp en Irnsurn gevonden. Van den Heer S» K. Cu-
PERTJSj te Stavoren, ontving het Genootschap eenige aldaar 
gevondene munten ten geschenke, welke door den Voor
zitter zijn onderzocht, en waarvan het Lijstje achter dit 
Verslag zal worden opgenomen. 

De uitbreiding, v/elke zoowel ons Kabinet als onze Bi
bliotheek in den laatsten tijd ten deele is gevallen, en die, 
zooals wij hopen, voortdurend zal toenemen, heeft evenwel 
een bezwaar doen ontstaan, waarop de Heer Dr. J , IL H A L -
BEBTSMA het eerst meer in het bijzonder de aandacht heeft 
gevestigd. De bestaande ruimte wordt te beperkt, en ons 
geacht Eerelid uit Deventer heeft daarom op eene noodige 
scheiding van de Bibliotheek en de Verzameling van Oud
heden aangedrongen. Naar aanleiding van zijn schrijven 
heeft het Bestuur zich in briefwisseling gesteld met Heeren 
Gedeputeerde Staten ; de slotsom dier bemoeijingen is even
wel geweest, dat er op het paleis van justitie geen locaal 
meer beschikbaar was, Voorloopig zal dus de bestaande 
toestand moeten blijven, hoezeer het Bestuur de hoop 
koestert, later in de gelegenheid te zullen geraken, om 
in het gezegde bezwaar op eene passende wijze te voor
zien. 

Behalve de betrekkingen met de Heeren JOHANNSEN en 
M0HLMANN3 waarvan ik de eer had in het Verslag der 
Winter-avondvergaderingen melding te maken, knoopte het 
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Genootschap nog betrekkingen aan met de Literary and 
Philosophical Society of Manchester. 

Het Genootschap heeft in het afgeloopen jaar uitgege
ven De vrije Fries, IXde deel, 2de stuk, terwijl het 3de 
stuk dezer dagen aan de Leden wordt verzonden. Tevens 
heeft men een begin gemaakt met het drukken van den 
Catalogus, waarvan reeds tien vellen zijn afgedrukt, Ver
mits deze wordt bijgewerkt tot op het oogenblik der uit
gave, is de gewone Lijst van Aanwinsten der Bibliotheek 
dit jaar niet achter het Verslag gevoegd. 

B. GELDMIDDELEN. 

De Begrooting was voor het afgeloopen jaar vastgesteld 
op eene: 

Ontvangst van . . . . ƒ 1660.00 
Uitgaaf van . . . . . - 131O.OO 
latende een Saldo v a n / 35O.OO. 

De Rekening, waarover thans door den Penningmeester 
verantwoording wordt gedaan , beloopt: 

In Ontvang . . . .ƒ1754.29 5 

In Uitgaaf . . . . . - 1476.125 

met een Batig Slot van / 278,17. 

C. BESTUUE. 

De Medebestuurders de Heeren Dr- J . G. O T Ï E M A en 
Mi-. J. H. VAN BOELBNS, die volgens den rooster moesten 
aftreden, werden herkozen, en verklaarden op nieuw die 
betrekking op zich te willen nemen. 

D. LEDEN. 

Tot Buitengewone Leden des Genootschaps hebben wij 
benoemd de Heeren: 
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Dr- M. DE VBIES , Hoogleeraar, te Leiden, Gewoon Lid 
des Genootschaps. 

Dr. E. F R U I N , Hoogleeraar, te Leiden. 
Tot gewone Leden werden benoemd de Heeren: 
T. M. W. E. Baron COLLOT D'ESCURY, Burgemeester 

van Barradeel, te Pietersbierum. 
U. Baron THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, 

Controleur, te Middelburg. 
My- A. LOOXMA Y P E Y , te Rijperkerk. 

Mr- P. W. H. VAN SONSBEECK , te Leeuwarden. 

Mi'. J . H. J. VAN WAGENINGEN , te Utrecht. 

L. BRITZEL, Lid der Provinciale Staten van Friesland, 
te Makkum. 

P. EODENHTJIS Az,, Handelaar, te Harlingen. 
Mi'- J . L. VAN SLOTERDIJCK, Advocaat, te Leeuwarden, 
B. P . Baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN S Student, 

te Leiden. 
R. Baron VAN HARINXMA THOB SLOOTBN, Student, te 

Utrecht. 
Mx- Se J . HINGST , Advocaat, te Amsterdam. 
Hi G. KNORRE , Handelaar, te Leeuwarden, 
Dr. A. DRIELSMA , Med. Doctor, te Zwolle. 
Daarentegen zijn overleden de Heeren: 
H. SCHUTTE, Predikant bij de Luthersche Gemeente, te 

Leeuwarden. 
H. D. VAN SLOTERDIJCK, te Leeuwarden, 

Jhr. C. A. RETHAAN MACARÊ, te Utrecht. 

J . TUIMELAAR, te Heerenveen. 

G. ATTEMA , Notaris, te Oldeberkoop. 
K. J . A. VAN HARDERWIJCK S te Noordwijk. 
Terwijl voor het Lidmaatschap hebben bedankt de Hee

ren: 
H. KUIPERS , Boekhandelaar, te Leeuwarden. 
D. FONTEIN FZN., Handelaar, te Harlingen, 
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D. GERTH VAN W I J K , Docent aan het Gymnasium, te 

Leemoarden, 
A. MTJRRAY BAKKER , Koopman, te Leeuwarden, 

Di'- C. M. ERANCKEN , Hoogleeraar, te Groningen. 
B. E. S. VAN WELDEREN Baron EENGERS, Burgemeester 

van Doniawerstal, te Langweer. 
F . W. E. VAN WAGENINGEN, te Oosterbeek. 

Het Genootschap telt thans: 
9 Eereleden, 

70 Buitengewone Leden. 
32 Werkende Leden, 

200 Gewone Leden. 
Totaal 311 Leden. 

En hiermede eindig ik dit Verslag, met de beste wen» 
schen voor den bloei van een Genootschap, dat eerlang 
zijne honderste Vergadering hoopt te houden, en dan, bij 
al het onvolmaakte, dat alle menschelijke zaken blijft aan
kleven, niettemin met zelfvoldoening mag terug zien op 
het vele goede, dat het heeft tot stand gebragt. 

De Secretaris, 
Mr. I. TELTING. 
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V E R S L A G 
VAN D E 

WINTER-AVONDVERGADERINGEN 
VAN HET 

FRIESCH GENOOTSCHAP 
VAN 

GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE, 

TE 

L E E U W A K D E N , 

IN 1860/1861. 

MIJNE HBEEEN ! 

\Jnze Winteravondvergaderingen werden gehouden den 
22 November en 20 December .1860, den 24 Januarijs 

14 Pebruarij en 14 Maart 1861, en door een gemiddeld 
getal van twintig Leden bijgewoond. 

De onderwerpen, welke daar behandeld werden, waren 
meerendeels van historischen en oudheidkundigen aard. 

Zoo deelde de Heer Dr. J, G. OTTBMA in de Novem-
ber-vergadering de fragmenten mede uit MAETINUS van 
IJlst, welke voorkomen in het Haagsche HS. van OCKO 
SCAKLENSIS; in de volgende Vergadering kwam hij nog 
met een enkel woord op dit onderwerp terug, en maakte 
de opmerking, dat die fragmenten, evenwel niet geheel 
gelijkluidende, ook worden aangetroffen in het HS. in 

file:///Jnze
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het Archief van GABBEMA, welke opmerking voor de 
verwantschap der verschillende HSS. niet van belang is 
ontbloot. 

Deze mededeelingen van den Heer OTTEMA waren eene 
vrucht van het aan hem en de Heeren T. R. DIJKSTRA 

en den Voorzitter, in de Aprils-vergadering des vorigen 
l'aars, opgedragen onderzoek der HSS. van OCKO SCAR-
LENSIS, en dit geeft mij aanleiding, om bij deze gelegen
heid tevens te vermelden, dat de Heer Jhr. E,, VAN 
BREUGEL , te 's Gravenhage, aan den Voorzitter de door 
hem in der tijd gemaakte collatie van het Haagsche HS. 
heeft toegezegd s en dat de Heer M. T. LATJRMAN S te 
Oosterlittens3 ons eene collatie heeft gezonden van een HS., 
dat in zijn bezit is, welke collatie in handen is gesteld van 
den Heer OTTEMA. 

De Heer Mr- S. VAN HAERSMA BUMA sprak in de zelfde 
Vergadering van November over Unia State, te Wirdum, 
en hare verschillende bewoners. 

De Heer M1"- W. W» BUMA gaf onderscheidene mede
deelingen van onuitgegevene stukken. 

In de Vergadering van November deelde hij een stuk 
mede uit het Archief van het St. Anthonij-Gasthuis te 
Leeuwarden, zijnde eene presentatie van eenen Priester te 
Lekkum, door den Stadhouder HENDRIK VAN STOLBERG, 

namens Hertog GEORGE van Saksen, aan den Proost van 
St. Salvator, te Utrecht, van het jaar 1507. Spreker 
droeg dit stuk eerst in originali voor3 gaf daarvan ver
volgens eene Nederduitsche overzetting, en voegde daaraan 
zoodanige historische opmerkingen omtrent de wijze van 
verkiezing der Priesters onder het Saksisch Bestuur toe, 
als voor het regt verstand noodzakelijk waren. 

In de Vergadering van Januarij gaf de zelfde spreker 
twee mededeelingen uit 's Hofs Commùsieboeh 1. Ben 
adres van zekeren P IETER HENDRIKS, figuursnijder, van 
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1576, aan het Hof, om admissie te erlangen tot het op-
rigten eener drukkerij te Leeuwarden. 2. Eene aanstelling 
en instructie voor den Scherpregter , van 1577. 

In de vergadering van Maart droeg hij onuitgegevene 
aanteekeningen voor van Mr. LOLLIÜS A D A M A , Secre
taris van Wijmbritseradeel, over den watervloed van 1776, 
welke in de Vrije Vries zullen worden opgenomen. 

Bovendien vestigde hij nog de aandacht op onderschei
dene charters en onuitgegevene stukken; zoo wees hij in 
de Vergadering van Januarij op het belang van twee 
charters, vermeld bij v. D. BEEGH , het eene uit de eerste 
helft der 13de eeuw, waarbij die van Leeuwarden den 
burgers van Lubeck vrijen toegang geven tot hunne haven, 
voorkomende in het Urkundenbuch der Stadt Lubeck, en 
belangrijk voor de geschiedenis der Middelzee; het andere 
van 19 Februarij 1298, waarbij Ouderman, Schepenen, 
en Rigters van Leeuwarden en Dokkum Graaf J A N van 
Holland verzoeken, hunne kooplieden, naar Holland komende, 
te beschermen, vermeld bij DE SAINT-GENOIS, Monuments 
anciens, belangrijk voor de kennis van den stedelijken 
regeringsvorm in de 13de eeuw. Van het eerste stuk 
bezit het Genootschap reeds eene kopij. 

In de Vergadering van Februarij bragt de Heer BUMA 

een HS. ter tafel, aan den Heer v. BREUGEL toebe-
hoorende, getiteld, Anecdota Frisiaca ad res ecclesiasticas 
Catholico-Romanas spectantia; hij achtte het van groot belang 
voor de overigens weinig bekende geschiedenis der Ka-
tholijke godsdienst in dit gewest na de reformatie, dat 
van dit HS., behoudens goedkeuring van den Heer VAN 
BREUGEL , door het Genootschap eene Nederduitsche ver
taling worde uitgegeven. Het HS. is daarop in handen 
van den Heer OTTEMA gesteld, om daarover in de Ver
gadering van heden morgen Verslag uit te brengen. 

In de laatste Winter-avondvergadering werd de aandacht 



- 402 

der Leden door den Heer BUMA gevestigd op een HS-
van den Notaris ANTHONIS J O O S T E N , over hetgeen er 
te Leeuwarden merkwaardigs is voorgevallen in de jaren 
1566—68. Dit stuk, waaruit WINSEMIUS en SCHOTANUS 

geput hebben, is nooit in zijn geheel uitgegeven, en is 
juist daardoor te belangrijker, omdat de schrijver Koomsch-
gezind was, en de gebeurtenissen van zijnen tijd uit een 
ander oogpunt beschouwt, dan de meeste geschiedschrijvers. 
Op voorstel van den Heer BUMA werd dan ook besloten, 
het stuk in De vrije Fries op te nemen. In die zelfde 
Vergadering bragt de Heer BUMA ook nog, naar aanlei
ding eener mededeeling van den Heer EEKHOFF, over eene 
dissertatie van P . U. EENGEES , De innovationîbus a Saæo-
niae Ducibus in Frisia factis, L. B. 1776, de Charters ter 
sprake, welke bij V» LANGENN, Herzog ÂLBRECHT der 
Beherzte, worden aangehaald en opgegeven in het Staats 
Archief te Dresden aanwezig te zijn, doch welke in het 
Charterboek ontbreken. Hij achtte het van groot belang, 
dat door het Genootschap pogingen werden aangewend, 
om daarvan kopijen te erlangen. 

Eindelijk verdient onder de pogingen van den Heer BUMA, 

tot het bewaren en uitgeven van belangrijke documenten 
uit vroegeren tijd, nog vermeld te worden het voorstel, naar 
aanleiding van het werkje van v. J>, B E R G H , over de Wa-
penkunde, door hem in de Februarij-vergadering gedaan, om, 
in vereeniging met den Heer Provincialen Archivaris, aan 
Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie in overwe
ging te geven, om op kosten der Provincie afteekeningen 
te laten maken van de aanzienlijke Verzameling zegels, 
welke zich in het Provinciaal Archief bevindt. Het belang 
dier zegels, en de moeite, om ze, vooral bij het toenemend 
gebruik, dat van de Charters gemaakt wordt, ongeschonden 
te bewaren, maakt zoodanigen maatregel allezins wensche-
lijk. In de Vergadering van heden morgen zal dit voor
stel nader ter sprake worden gebragt 
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Hadden alzoo de ijverige bemoeijingen van den Heer 
BTJMA meerendeels de strekking, om min bekende onuit
gegevene stukken ter kennis der Leden te brengen, in de 
Vergadering van Februari) hadden "wij daarentegen het 
genoegen den zelfden spreker een eigen bewerkt stuk te 
hooren voordragen, De Geschiedenis der Floreenen, terwijl 
hij in de Vergadering van December eene Nederduitsche 
overzetting gaf van een wel uitgegevenen, doch niettemin 
minder bekenden, brief van den geschiedschrijver E G G E 
EIK BENINGA , aan den Pastoor te Jarsum, waarin een 
gesprek wordt medegedeeld tusschen een landheer en een 
huurder over de oorzaken van het verval van den land
bouwersstand. Dit gesprek, hoogst belangrijk voor de ken
nis der betrekking tusschen landeigenaren en huurders in 
de 16de eeuw, gaf bovendien ruimschoots stof tot treffen
de vergelijkingen met den tegenwoordigen tijd. 

Ook door andere Leden des Genootschaps werd het 
onderwerp van Charters en onuitgegevene stukken ter 
sprake gebragt. 

De Heer T. E. DIJKSTRA deelde in de Vergadering 
van December uit het Provinciaal Archief een belangrijk 
Charter mede van het jaar 1293, waarbij de steden Sta
voren en Kampen zich verbinden om aan de steden Lübeck, 
Wismar, JRostock, Stralsund en Greifswald bijstand te ver-
leenen tegen den Koning van Noorwegen, die zeer gebelgd 
was op de » gemeen e kooplieden" dier steden, omdat zij 
eenige zeeroovers te Nastrand hadden laten ter dood 
brengen. 

In die zelfde Vergadering berigtte de Voorzitter, dat 
hij van den Heer T. BREUGEL had vernomen, dat zich op 
het Rijks Archief een Cartulariam van Oostergo, en ook te 
Utrecht een band met Charters betrekkelijk Friesland be
vindt, welke eerste Verzameling ook door SCHWAETZEN-

BEEG , bij de bewerking van het Charterboek, is gebruikt, 
44 
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doch dat de aan dezen verstrekte kopijen niet naauwkeu-
rig waren, en ook niet alle stukken in het Charterboeh zijn 
opgenomen. De Voorzitter heeft zich naar aanleiding dier 
mededeeling tot den Eijks Archivaris gewend, met het ver
zoek 5 dat dit Cartularium, even als de rekeningen van 
de rentmeesters der domeinen, moge worden overgebragt 
naar het Provinciaal Archief. 

Eene andere,-voor de kennis van ons gewest in vroege-
ren tijd belangrijke, mededeeling des Voorzitters was, dat 
er zich onder eene verzameling kaarten, onlangs op het 
Rijks Archief ontvangen, ook drie oude kaarten van het 
Bildt uit de 16de eeuw bevinden; eene dier kaarten is 
bijzonder uitvoerig, zijnde daarop alle verschillende perce
len met de namen der eigenaren aangeduid. 

In de Vergadering van December en Januarij bragt de 
Voorzitter de uitdrukking wilde Friezen ter sprake; hij 
deelde eene belangrijke plaats mede uit een werkje, geti
teld : Beau traite de la diversité de la nature des jlefs en 
Handre,Yf&ax die uitdrukking voorkomt, en eenige plaatsen 
uit den Spiegel historiaal en de Wapene Martin van M A B E -
LÁNT , waarin de oude Friezen als ruw en woest worden 
afgeschilderd. 

De Heer EEKHOFF droeg in de laatste Vergadering 
eenige brokstukken voor uit MOTLET'S Geschiedenis van de 
opkomst der Nederlandsche Republiek s over de Friezen en 
hunne vrijheid. Deze voordragt gaf aanleiding tot eene 
discussie tusschen den Heer E E K H O F F en den Voorzitter, 
terwijl de laatste, vooral op grond van onderscheidene in 
den laatsten tijd gevondene zoogenoemde BSUNO- en E o 
BEET- munten, in verband met de bekende verwantschap 
tusschen de Saksische Graven en Graaf AENOTJD van 
Holland, en een giftbrief van 1057, beweerde, dat de stel
ling, dat de Friezen ten allen' tijde vrij zouden zijn geweest, 
onjuist wass en er werkelijk een tijd is geweest, waarin 
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zij aan vreemd gezag onderworpen waren. De Heer E E K 
HOFP meende daarentegen te moeten betwijfelen, of wer
kelijk die munten hier geslagen waren; naar zijn oordeel 
bleek daaruit niets meer, dan dat de Saksische Graven 
giftbrieven van de Keizers hadden gekregen en daarop 
steunende zich titels toekenden, zonder ooit eenig wezenlijk 
aan die titels verbonden regt te hebben uitgeoefend; bo
vendien betwijfelde hij, of de verwantschap met Graaf 
ABNOTJD wel voldoende bewezen was. Eindelijk waar
schuwde hij ten ernstigste tegen eene verkeerde voorstel
ling, welke men zich van die vrijheid zou kunnen maken. 
De uitdrukking » vrije Friezen" doelde niet zoo zeer op 
staatkundige, als wel op persoonlijke vrijheid van lijf en 
goed, in tegenoverstelling van den druk van 't leenstelsel, 
dat overal elders heerschte. Bij deze gelegenheid vestigde 
spreker nog de aandacht op eene Verhandeling van VAN 
AYLVA RENGERS , over de benaming vrije Friezen, en op 
een werkje uit de 17de eeuw over het zelfde onderwerp, 
getiteld: Politycq discours. De Voorzitter verdedigde zijne 
stelling nader door een beroep op den aard der zaak en 
op oude oorkonden. 

Van meer bijzonderen, biographischen aard was de 
voordragt van den Heer M>- J . H, BEUCKER ANDREAE , 
over het leven en karakter van ANNA ELISABETH B U M A , 

eene vrome en geleerde vrouw, in 1750 te Usbrechtum ge
boren en in 1825 te Leeuwarden overleden. 

Dat ook de Leden des Genootschaps, die door verwij
derde woonplaats verhinderd zijn onze Vergaderingen bij 
te wonen, echter de belangen van het Genootschap niet 
uit het oog verloren 5 bleek ons reeds uit de toezegging 
van den Heer v. BRETJGEL, en de toegezondene collatie van 
het HS. van OCKO SCARLENSIS van den Heer LAÜRMAN ; 
de eerste beloofde ons daarenboven nog excerpten uit den 
Roman des Saxons, welke op de Friezen betrekking heb-
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ben, terwijl de laatste ons, behalve de genoemde collatie, 
tevens toezond eene aanteekening over HOLDINGA, naar 
aanleiding van het stuk van den Heer OTTEMA over den 
ouden druk der Friesche Wetten, en een brief van A L -
BEET KOENDEKS , afgevaardigde uit Groningen tot het 
twaalfjarig bestand. Er werden evenwel ook nieuwe be
trekkingen aangeknoopt met vreemden, bepaaldelijk met 
onze Noord- en Oostfriesche stamverwandten. Zoo ont
vingen wij een brief van den Heer JOHANNSEN , waarbij 
voor ons Tijdschrift bijdragen werden aangeboden over 
Noord-Friesland, welke brief reeds spoedig werd opgevolgd 
door eenige toegezondene stukjes; terwijl ook de Heer 
MÖHLMANN van Emden ons, onder toezending van on
derscheidene kleine geschriften, mededeelde, dat hij reeds 
sinds jaren bouwstoffen had verzameld voor eene geschie
denis van Friesland, en onze medewerking en ondersteu
ning verzocht voor de uitvoering van zijn plan. 

Tot hiertoe droeg ik U voor, wat er al op het gebied 
der geschiedenis in onze Winter-avondvergaderingen was 
behandeld. Ook de Oudheidkunde werd niet vergeten. 

In de Vergadering van December bragt ik eene circu
laire ter tafel van eene Commissie uit de Koninklijke Aka-
demie van Wetenschappen voor de opsporing en bewaring 
der voorwerpen van vroegere beschaving, waarin allen, 
die hiertoe in de gelegenheid mogten zijn, werden uitge-
noodigd de Commissie in kennis te stellen van het bestaan 
van zoodanige voorwerpen, ten einde voor de vernietiging 
daarvan, het zij door bewaring in natura, het zij door af-
teekening, kon worden gezorgd. Die circulaire werd door 
het Bestuur beantwoord, door eene aanvrage van exem
plaren dier circulaire voor alle Leden des Genootschaps 
in onze Provincie, en onder mededeeling, dat ons Genoot
schap ook reeds sedert geruimen tijd dit onderwerp ter 
harte genomen en eene niet onaanzienlijke verzameling 
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van dergelijke voorwerpen had bijeen gebragt. Nadat daar
op de Commissie, bij een nader schrijven, haar doel naauw-
keuriger had bepaald, besloot het Bestuur, de inmiddels 
ontvangene exemplaren der circulaire, vergezeld van eene 
nieuwe opwekking van de zijde des Bestuurs, aan de Le
den te doen toekomen. Bij het afgedrukt nummer van 
De vrije Fries ( V I I I , 2) is U die geworden. 

Naar aanleiding dier circulaire kwamen de onlangs in 
de Martinikerk te Franeker ontdekte muurschilderingen 
ter sprake. Het Genootschap heeft daarvan afteekeningen 
laten vervaardigen, welke in de Vergadering van Febru
ari] door den Heer E E K H O P F werden ter tafel gebragt. 
Deze deelde daarbij tevens het Verslag mede, dat omtrent 
die muurschilderingen voorkwam in de Franeker Courant. 

De Heer W. ALBARDA vervulde een lang gekoesterden 
wensch, door de toezending zijner keurige teekening van 
den bekenden grafsteen in de kerkmuur te Rinsurnageest, 
welke in de Vergadering van December ter tafel werd 
gebragt. De teekening werd in handen der Tweede Af-
deeling gesteld, om daarover, en bepaaldelijk over het om-
schrift, Verslag uit te brengen. 

De Heer T. E. DIJKSTRA bragt in de December-
vergadering wederom de bekende beenen schaatsen ter 
sprake. De gissing, dat werkelijk de beenderen in ons 
kabinet aanwezig als schaatsen zouden hebben gediend, 
welke vroeger door velen als onwaarschijnlijk is verwor
pen, vindt hare volkomene bevestiging in een berigt van 
een Kronijkschrijver uit de dertiende eeuw, bij S T B U T H , 

Ângleterre ancienne, aangehaald, waaruit blijkt, dat men 
in dien tijd werkelijk in Engeland de gewoonte had, om 
zich 's winters op glad gemaakte beenderen over het ijs 
te bewegen, en door eene mededeeling van den bekenden 
oudheidkundige F INN MAGNTTSEN , die verhaalt, dat hij 
in zijne jeugd dergelijk ijsvermaak in zijn geboorteland, 
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IJsland, had gezien. Naar aanleiding dier inededeelmg 
gaf de Voorzitter te kennen, dat de Heer D'-- E. W E S -
TERHOFF zich reeds sinds geruinien tijd bezig houdt met 
het verzamelen van bouwstoffen voor eene verhandeling 
over het schaatsenrijden» De Voorzitter had hem onder 
anderen nog eene plaats uit PEPY'S Diary aan de hand 
gedaan, waarin deze verhaalt, dat hij voor 't eerst in 
1662, van Karel I I en de cavaliers, het schaatsenrijden 
te Londen had gezien, welke kunst dezen in Holland 
geleerd hadden. Een aanschouwelijk beeld van het schaat
senrijden op beenderen geeft eene plaat in een der jongste 
nummers van de Illuslrated London News, voorstellende 
het schaatsenrijden bij de Chinezen, welke in de laatste 
winteravondvergadering door den Heer M»'- J . MINNEMA 

BTJMA ter tafel werd gebragt. 

In de Vergadering van Januarij vestigde de Voorzitter 
de aandacht op het belangrijk werk door de Spalding Club 
nitgegeven, en aan ons Genootschap in ruiling afgestaan, 
getiteld, Sculptured slones of Scotland; hij deelde eenige 
gedeelten uit de inleiding mede, en maakte vooral opmerk" 
zaam op de overeenkomst tusschen sommige figuren op de 
Schotsche steenen en de versierselen op het Hindeloper 
huisraad, en op de voorliefde der Schotten en lîindelopers 
voor met streepen gedrukte of geweven kleeding. Een dier 
figuren, dat herhaaldelijk voorkomt, de ham, gaf aanlei
ding tot eene discussie over de oudheid van het geslacht 
CAMMINGA, waarbij ook de vraag ter sprake kwam, of 
dit geslacht van Angelsaksischen oorsprong zoude zijn9 en 
zoude afstammen van den Muntmeester CAM&A» 

Die overeenstemming tusschen Oud-Engeland en Friesland 
werd in de laatste Vergadering weder door den Voorzit
ter ter sprake gebragt, naar aanleiding van het werk van 
STSUTH , Angleterre ancienne. 

Bij die zelfde gelegenheid bragt de Voorzitter ter tafel 
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den Atlas de l'archéologie du Nordt waarin onder anderen 
eene afbeelding voorkomt van een bij Har ling en gevonden 
gouden munt met vreemd letterschrift. Dit schrift is thans 
gebleken het zelfde te zijn als dat op de bekende gouden 
horens, in Denemarken gevonden, welke in der tijd zoo» 
veel opschudding hebben veroorzaakt in de oudheidkun
dige wereld. 

In de Vergadering van December berigtte de Voorzit
ter, dat bij hem was ontvangen een brief van de afdeeling 
natuurkunde der Koninklijke Akademie van Wetenschap
pen 3 houdende verzoek, om, ten behoeve van den Heer 
BÜOHNEKJ die bezig is met het schrijven eener Verhande
ling over de meteoorsteenen 9 mede te deelen, of hier in 
eenige verzameling dergelijke voorwerpen worden aange
troffen ; de Voorzitter had zich, ter voldoening aan dat 
verzoek, tot den Heer J, J . BBUINÖMA gewend, die daar
op had berigt, dat de Heer A„ P , H. KUIPERS in het bezit 
is van zoodanig voorwerp, in deze Provincie gevonden, 
welk berigt, met de beschrijving van den steen, door den 
Voorzitter ter kennis der Akademie is gebragt. 

De Secretaris leverde in de Januarivergadering eene 
bijdrage tot de regts-oudheden. Hij gaf eene vertaling 
van een artikel van ZOEPJTL over den oorsprong van het 
eedsformulier » zoo waarlijk helpe mij God Almagtig" voor
komende in de AÜerthümer des deutschen Meichs und Rechts; 
en deelde bij wege van uittreksel iets mede uit een stukje 
van SACHSSE over regts-spreekwoorden. 

In het vak van taal- en letterkunde was de oogst niet 
zoo ruim als in vorige jaren. 

Alleen vermeld ik hier de bloemlezing van î'risiaca 
door den Voorzitter in de Januarij-Vergadering uit de 
Lettres choisies de TiSSOT DE P A Ï O T getrokken, en door 
levensbijzonderheden van dezen Deventerschen Hoogleeraar 
voorafgegaan. 
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De Heeren Dr. E. V E B W Y S , van Franeker, en J . VASÎ 

L O O N , van Huins, van wie wij voorzeker belangrijke 
bijdragen in dit vak van ,/etenschap hadden mogen 
verwachten, werden tot ons leedwezen verhinderd, de 
spreekbeurten, die zij op zich genomen hadden, te ver
vullen. 

Onder de geschenken, in dezen winter bij het Genoot
schap ontvangen, komen vooral in aanmerking een portret 
in olieverf van LTJTZ VAN LYATJCKEMA, de vrouw van 
Sicco VAN DEKAMA , van het jaar 1562, door den Heer 
Mr. P . F . MARTIN met de meeste heuschheid aan het Ge
nootschap vereerd; onderscheidene stukken door den Heer 
Mr- H. TV". TYDEMAN gezonden, waarbij o. a. een pleister
portret van PETRUS CAMPER en een miniatuur portretje 

van FENNA MASTENBROEK; en een Romeinsch zilveren 

muntje in aarde uit eene terp van Spannum afkomstig , 
gevonden, dat ons door den Heer J . H. VAN I J S S E L 

van Workurn werd aangeboden. 
Moge het voorbeeld dier milde gevers navolging vinden, 

en ieder, die in het bezit is van een of ander voor Fries
land belangrijk voorwerp, zich opgewekt gevoelen, om 
het ten behoeve onzer verzamelingen af te staan. Iedere 
bijdrage, hoe gering ook, is welkom en vindt hier eene 
goede plaats; en moge ook het voorbeeld dier Leden, 
welke door hunne wetenschappelijke mededeelingen onze 
"Winter-Avondvergaderingen zoo belangrijk maakten, velen 
tot navolging opwekken, dan is de bloei des Genootschaps 
verzekerd. 

De Secretaris, 
Mr. I. TELTING, 
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VERGELIJKING 
VAN 

VIJF HANDSCHRIFTEN 
DEK 

l CHRONIJK VAN FRIESLAND, 
i 

1 GENOEMD NAAR 
i 

O C C O S C A R I Æ Ï I T S I S . 

V an de Chronijk, volgens de overlevering door Ooco 
i VAN SCHAEL aangevangen, door JOHANNES V L T T A E P 

| voortgezet, en later door ANDREAS COBNELIUS STATJ-

| EiENSis vervolgd tot den jare 1566, hebben -wij vijf 
I afschriften thans ter vergelijking voor ons. 
j L Het eerste berust in de Bibliotheek van het Friesch 

Genootschap; het is in folio formaat in bruinlederen 
band gebonden, en beslaat 484 bladzijden. De titel ont
breekt er aan; de voorrede is niet met den naam van 
A. C. STAURIENSIS onderteekend, en de band vertoont 
op de voor- en achterzijde beide het jaartal 1578. In dat 
jaar ingebonden, terwijl de schrijver, blijkens het slot, 
zijn werk een geruimen tijd na 1566 voltooid heeft, moet 
dit HS . wel een der oudste, zoo niet het oudste af
schrift wezen. Het ontbreken van de naamteekening 
aan het onderschrift der voorrede, doet mij zelfs denken, 
dat hieï het oorspronkelijk handschrift van A. C. STAU-
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ïîiENSiS moet herkend worden. In alle andere afschriften 
as de naam onder de voorrede geschreven, om aan te 
duiden, van wien het werk afkomstig is , doch dit be
hoefde de schrijver voor zich zelven en tot zijne eigene 
herinnering niet te doen, Doch wat hiervan zij, zekerder 
is het, dat dit zelfde handschrift gediend heeft bij de 
uitgave van het werk, toen het in den jare 1597 te 
Leeuwarden in folio gedrukt is bij JACOB JANSEN, wo
nende aan de vischmarkt. Behalve dat het gedrukte 
exemplaar met geen der afschriften zoo tot in kleine 
bijzonderheden toe overeenkomt, is die verwantschap 
zelfs te herkennen aan de meer dan toevallige omstan
digheid, dat bij den druk ook de voorrede eindigt met 
het woord: vaert ivel, zonder daaronder gestelde naam-
teekening s even als in het handschrift. 

Eene andere in het oog loopende en kenmerkende 
overeenkomst is op fol. 54 c en d de plaatsing van de 
woorden: 

» Oorsaecke waeromme ÂÖGO DONTA te Slooten sich 
s metten Woutluijden ende JANCKE DOUWBMA voeghde, 
» sult ghij int corte verstaen." 
als opschrift van eene nieuwe en belangrijke afdeeling van 
het geschiedverhaal, In de andere afschriften zijn deze 
woorden s als slechts eene in 't voorbijgaan geuite op
merking , in den tekst ingelascht, of wel als eene noode-
îooze en doellooze aanduiding uitgelaten. 

I I . Na dit zelfde handschrift is een afschrift op 640 
bladzijden folio vervaardigd, 't welk mede aanwezig is 
in de Bibliotheek van het Friesch Genootschap. Het is 
geschreven door HAEINGUS P Ï B O N I S , te Pingum, aan
gevangen in 1594, en voltooid in 1595. In dit afschrift 
ontbreken de woorden: Anno ses honderd twee en zeventig 
is, en begint deze §5 ïn het eerste boek aan het hoofd 
eener bladzijde, met de woorden: Badhodus, coninck 
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Adgiüus soon nae het overlijden zijns vaders weder aen die 
regeringhe ghecomen. 

Een blik in het HS. van 1578 verklaart terstond deze 
omstandigheid; want daar vangt insgelijks, met de woorden; 
Madbodus, des coninchs Adgillus soon, eene nieuwe blad
zijde aan; terwijl de woorden: Anno zes honderd twee en 
zeventig is, aan den voet der vorige bladzijde geplaatst, 
door den afschrijver over het hoofd gezien zijn. Deze 
eene kleinigheid alleen is genoegzaam, om er uit op te 
maken, dat HARING P I B E S het door ons eerstgenoemde 
handschrift voor zich gehad en afgeschreven heeft. 

In dit afschrift ontbreekt op fol. 3 de §, » In dese 
» beschryvinghe van Gruninga dat nu Gruningen hiet — 
__ — «__ datse naemaels eerst moet ghebout wesen," 

I I I . Aan het ontbreken van deze § is het kenbaar, 
dat het handschrift op de Koninklijke Bibliotheek te 's Gra-
venhage, door L E O SIBRANDTJS, in 1595, naar het afschrift 
van HAKING P I B E S gecopiëerd is. Deze verwantschap 
tusschen beide HSS. is bovendien al dadelijk merkbaar 
op het titelblad, waar L E O SIBRANDUS de portiek, die 
HAKING PIBES als eene lijst om den titel geteekend had. 
juist zoo heeft nageteekend. 

Dit Haagsche HS. is deels door Mr. J. DIEKS , deels 
door mij, naauwkeurig met den gedrukten tekst vergele
ken. Uit die vergelijking is gebleken , dat alleen de 
laatste vijf boeken eene zuivere kopij van den oorspron-
kelijken ANDREAS CORNELIUS zijn, maar dat in de zeven 
eerste boeken zoovele veranderingen en bijvoegselen zijn 
aangebragt, dat L E O SIBEAND'OS meer eene nieuwe be
werking, dan een afschrift gemaakt heeft. 

Dit HS. beslaat 703 folios of 1406 bladzijden behalve 
het register. Voorin is de geteekende kaart van Friesland, 
beschreven bij BODEL NYENHUIS en E E K H O Ï T , Kaartlijst, 
bl. 17, 18. 
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IV. Bij het Friesch Genootschap berust een HS., dat 
toebehoord heeft aan S. A. GABBEMA. Het is in twee 
banden gebonden. Deel I (B. 1—6) beslaat 734 (folio) 
bladen, en deel I I (B. 7—12) 666 bladen. Hier en 
daar komen de jaartallen voor van den tijd, waarin 
het geschreven ia, in B. 1, folio 36 , 1593, achter boek 9, 
1593, en achter boek 12, 1595. Op verschillende plaat
sen vindt men den (onbekenden) naam des schrijvers 

SS 
aangeduid met de letters S. S S. of _ • Opmerkelijk 

is het , dat die zelfde S.S.S. de beide boeken 8 en 9 met 
eene andere lettersoort geschreven heeft, dan het overige. 
Het is slordig ingebonden, waardoor sommige stukken 
niet op hunne plaats staan. Fo\. 9 van het 3de boek 
staat in het 2de boek, tusschen fol. 139 en 140; van het 
5de boek hebben fol. 61 tot 70 van plaats gewisseld met 
fol. 35 tot 42 van het 6de boek; uit het 10de boek 
zijn fol. 17 tot 39 verzeild in het 11de boek, tusschen 
fol. 72 en 73. 

Elk boek heeft zijne eigene paginatuur: 
30 telt Boek I : 

x 

t) 

X 

X 

X 

» 
x 

3> 

» 
» 
X 

I I : 
I I I : 
IV: 
V : 
VI : 
VII : 
VIII 
I X : 
X : 
XI : 
XI I : 

121 fol., 
140 
122 
170 
76 

105 
70 

: 45 
34 

120 
111 
286 

1400 
Uit de vergelijking van 

» 
» 
» 
X 

» 
» 
X 

» 
» 
X 

» 

druk 
X 

S 

* 
» 
» 
» 
X 

» 
» 
X 

X 

. boek 8 

in fol: 
» » 
X X 

» » 
» » 
!) X 

» X 

» X 

X X 

X X 

X X 

» X 

en 9 

16 
15 
10 
12 
7 

10 
7 
6 
5 

11 
8 

17 
124 

blijkt, dat 79 
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fol. schrift met 11 fol. druk gelijk staan, en de ver
houding is 7 | : 1. Dus staan 893 fol. schrift gelijk met 
124 folios van den druk. In het HS. moeten dus om
streeks 500 folios voorkomen, die het gedrukte exemplaar 
niet heeft. Daarvan komen op B. 1 , 7 , I I , 32, I I I , 50 ? 

I V , 84, V , 26, V I , 3 3 , V I I , 20, VII I en I X , 0 , 
X , 4 1 , X I , 53 , en X I I , 164, bladen. 

Dit HS. is dus, even als het Haagsche, eene gedeel
telijke omwerking en uitbreiding van de bekende kronijk. 
Welke verwantschap tusschen beiden bestaat, is mij nog 
niet duidelijk. Beide zijn van het zelfde jaar, zoodat het 
eene niet wel een afschrift van het andere wezen kanj 
en toch is het opmerkelijk, dat verscheidene voorname 
stukken, zooals de aangehaalde plaatsen uit de schriften 
van MARTINUS VAN Y L S T , in deze beiden op de zelfde 
wijze voorkomen. Doch in het HS. GABBEMA staat veel 
meer dan in het Haagsche. 

V. Op de Provinciale Bibliotheek van Friesland is me
de een Handschrift van OOKO SCARLENSIS, waarvan de 

inhoud met dien van de uitgave in folio overeenkomt. 
Het beslaat 242 folio bladen of 484 bladzijden, en is eene 
kopij van het Handschrift van HARING P Y B E S , zoo als 
blijkt uit het ontbreken van eene paragraaf aan het einde 
des vijfden boeks: » Anno 1478 quamen sommighe broe-
a ders wt Zeelandt" enz., tot aan » broer F E T I E is haer 
» eerste Pater geworden." Overigens heeft dit exemplaar 
niets bijzonders of opmerkenswaardig. 

Wanneer men nu na de vergelijking van deze Hand
schriften vraagt, of zij aanleiding geeft, om een voorstel 
te doen tot eene betere uitgave van OCKO SCARLENSIS, 

dan moet het antwoord ontkennend zijn, omdat de folio 
druk van 1597 het oudste en waarschijnlijk echte en oor
spronkelijke werk van ANDREAS CORNELIUS STAURIEN-

SI8 getrouwelijk heeft wedergegeven, 
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Het Haagsclie Handschrift of dat van GABBEMÂ te laten 
afdrukken als eene latere bewerking zoude, mijns inziens 
althans, de moeite en de kosten in geenen deele beloonen. 
Voor het belang der historische wetenschap is het vol
komen voldoende te weten en bekend te maken, dat er 
twee Handschriften zijn, waarin stukken voorkomen, die 
het gedrukte exemplaar niet heeft, opdat iemand, die de 
Kronijk van OCKO SCARLENSIS moet raadplegen, wete, dat 
hij ook even die beide HSS. dient in te zien. 

Een ander voorstel zoude minder moeite en onkosten 
noodzakelijk maken, om namelijk enkele in deze HSS. 
aanwezige bijzonderheden te verzamelen, en vooral sommige 
fragmenten uit verloren schrijvers, gelijk er in het Haag-
sche HS. voorkomen van ALVINUS SNECANUS S fol. 5 b tot 
6 b, CAPPIDTJS STAURIENSIS, fol. 10 a, MARTINUS VAN I J L S T , 

fol. 1 4 « , b, fol. 47 a, foL 164 b, fol. 236«, en fol. 311«. 
Deze en diergelijke brokken zouden, al ware ook de 

geschiedkundige waarde daarvan gering, nog bovendien 
eene literarisch-historische waarde bezitten, omdat wij van 
die schrijvers niets anders weten, dan hetgene SUEFRIDUS 

PETRUS er ons van vertelt. 

April 1861. Dr. J . G. OTTEMA. 
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AANWINSTEN 
VAN DB 

P E N N I N G - V E R Z A M E L I N G 

VAN HET 

FRIESCH GENOOTSCHAP 

VAN 

GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE, 

IN DE JAREN 1860/1861. 

GESCHENKEN. 

(Van Mr- A. TELTING-, te Frane&er.) 
1. Friesche gouden rijder* 

(Van Mr. W. W. BUMA.) 

2. Goudgulden van J A N van Hoorne, Bisschop van Luik, 
1482—1505. (EENESSE, pi. X V I I , 2 , blz. 5 1 , III.) 
Gevonden in 1861 in de fundamenten van Unia-State, te 
Wirdum. 

(19 stuks munten enz. van den Heer S. R. CÜPEEUS ? 

te Stavoren, waaronder:) 
3. Groot of zilveren schild van EDUARD als Jonkheer 

(1350—1361), later Hertog van Gelderland (v. D. CHIJS , 
I V , 2). 

4. Kwart van den Botdrager van W I L L E M V van 
Beijeren, Graaf van Holland, 1347—-1359. 

5. Groot van ALBRECHT van Beijeren, Graaf van Hol
land, 1359—1404, (v. ALKEMADE, X X V I , 2.) 
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6. Groot van LODEWUK van Male, als Graaf van Vlaan-
deren, 1381—1384. 

7—8. Stuiver van Riga, 1598, en halve dito, van 
1548. 

9. Munt van Qulïk en Cleef, 1583. 
10—11. Stuiver en dubbele stuiver van Leeuwarden, 

1580 enz. 
12. Koperen cachet met het wapen van de Geldersche 

familie VAN A P E L T E E N , en het omschrift: A s, AERT 
^ VAN <-> APELTEREN. 

(Van den Heer J . H. VAN I JSSEL. ) 

13. Denarius van ANTONINUS P I Ü S , uit de terp van 
Spannum. 

(Van den Heer G. T. N. SURINGAE.) 

14. Gedenkpenning ter gelegenheid van den 70sten ver
jaardag van den Heer W. H. SUEINGAR. 

(Van Mr- J . J . BOLMAN.) 

15. Agaat cachetje: het schild perpendiculair gedeeld, 
kleurloos, links de halve (Friesche) arend: regts gedeeld 
door eene faas, boven een uitkomend omziend schaap, be
neden drie klavers (2, 1), gedekt door een open helm: 
tot helmteeken een omziend schaap. 

AANGEKOCHT. 

16. Tiers de sol van Duurstede (630—750), van den 
muntmeester MADELINVS, met het zeer verknoeide: 

AORESTAT F I T , 
en op de keerzijde : M . AAELINVS. M 
(Retrograde.) Fleur de coin. (Goud.) 

17. Solidus of sou d'or, barbaarsche navolging der sous 
d'or van Louis Ie Debonnaire, 814—840, afgebeeld in de 
Monnaies anciennes trouvées en Frise, I , pi. I I , N°. 15 , 
Revue de la Numismatique Beige, 3me serie, I I , p. 15. 
(Goud.) 
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(Gevonden bij IJlst.) Door bezorging van den Onder
wijzer K. A. KuiPBBS, te Heeg, 

18. Gedenkpenning als hulde aan de nagedachtenis van 
E. W. VAN DAM VAN ISSELT. (Zilver.) 

19. Kristallen cachet, het schild perpendiculair gedeeld, 
kleurloos, links twee lelies, gedeeld door eene faas, regts 
een hertekop en face, het schild omvat door een band, 
waarin 8 bisants, gedekt door een open helm, tot helmtee-
ken een grijpvogel met een lelie op eiken vleugel. 

J . D. 

45 
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LIJST DER STUKEN 
VAH 

D* H. G. CANNEGLETER, 

TB 

M & Si JL U M, 

ONTVANGEN 16 AUGUSTUS 1860 (Zie boven blz. 389—390). 

S®®8 

I. Bundel testamenten, codicillen, huwelijks voorwaar
den, scheidingen, attestatiën van 1612—1842, van de 
familie BUKMANIA , BYSINGA , DOUMA , IDSINGA enz. enz. 

II» Politieke en finantieele stukken van 1587—1846, 
waaronder: 

1. Staet summier overgelevert bij den Ontvanger J O A N 
HENEIC . . van lantschaps wege (in Friesland) 1598 
—1600. 

2. Staet sommier van de cloostergoederen ende op-
comsten (in Friesland) voor den aenstaenden jare 
1600 te verschijnen. 

3. (Korte maer kernachtige) Remonstrantie bij zijne 
gen. Graeff WILLHEM LODEWICK T . NASSOÜ ge-
daen aen Volmachten den 19 Febrij 1600, over 
hun dralen in het nemen van resolutiën. 

4. Eene Fransche vertaling van het octrooi of besluit 
der Staten van Friesland, over de Hallumer trek-
weg, 19 Febr. 1664. 

5. Verbaal van SJUCK VAN BUBMANIA, J A C . VAN 

DER W A I J B N , REGNERUS VAN ANDBINGA en 

JARIGH BONGA, gecommitteert zijnde geweest aen 
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de Heeren Staten van Overijssel, 1702, over de 
sake van de geruïneerde Cuinre Zeedijcken, 

6. Stukken rakende het Dijkgerechte van Ferwerde-
radeel, 17219 1751, enz., enz. 

III. Stemkohieren van Kollumerlcmd en Aengwirden, 
1673—1690 enz. 

IV. Paket oude obligatiën, 1733—1739. 
V. Paket zaken over de compagnie van STEGÖERDA , 

1631—1722, waaronder origineele brieven of handteeke-
van JACOB DE GBAAFE, EEINIEE PAUW, JACOB BIC-

KER, enz. 
VI. Paket met vele stukken betrekkelijk Graaf ADOLÏ ' 

VAN NIEUWENAAR, Stadhouder van Utrecht, Gelderland 
en Overijssel, gestorven 8 October 1589, en zijne weduwe 
W A L B U R G , Gravin VAN NIEUWENAAR M E U R S , vroeger 
weduwe van PHILIPS VAN MOMMORENCT, Graaf van Home, 
in 1568 te Brussel onthoofd (zie VAN L O O N , Ned, histo-
riep., I , blz. 4 0 1 , Bon, X X V I boek, fol. 5 6 , 3de stuk, 
blz. 479—80), en DAVID VAN GOORLE, Thesaurier van den 
Graaf A D O L F VAN NIEUWENAAR en zijne huisvrouw, » die 
» altste dochter van Duco VAN MARTENA ," in 1595 te 
Cornjum wonende, tegen wien de Gedeputeerde Staten 
's lands van Utrecht eene procedure hadden ingesteld ter 
zake voornoemd Thesaurierschap. Deze origineele proces
stukken en bescheiden van den Thesaurier DAVID VAN 
G O O R L E , loopen over de jaren 1583—1596, en zijn 
interessant. 

VII . Paket met zaken over de Moerspui en St. Gelijn 
forten onder Sas van Gent, waarvan de Generaal Majoors 
J . F . VAN BURMANIA, 1748, en Duco MARTENA VAN 

BURMANIA, 1768, Commandanten werden, met een plan 
van de Moerspuy, 1769. 

VIII . Stukken betrekkelijk den Kapt, ter zee G, A, 
VAN IdsiNGA, commanderende de Edarn, 1748. 
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IX. Corte staten voor Oostergoo, 1680. Balansen van 
middelen en lasten van Oostergoo, 1681 enz,, 1681—1764 

X . Portefeuille met huwelijks-, lijk- en gelegenheidsge
dichten van of op Friezen , 1700—1798. 

X I . Origineele aanstellingen op perkament, met de ze
gels van R INTJE VAN L T C L A M A , als Grietman 1624, 
Hopman of Capitein 1626, E P O VAN DOUMA , Grietman 
van Ferwerderadeel, 1636, SJUCK VAN BUEMANIA , als 
Ontvanger der Lijfrenten en Middelen, 1685, Duco M A E -
TENA VAN BUEMANIA, Vaandrig 1730, Cornet 1732, 1ste 
Luitenant te paard 1733, Sergeant Majoor titulair 16 Jan. 
1747, Luitenant Kolonel titulair 11 April 1747, Kolonel 
31 Mei 1748, J A N FREDEEIKS VAN BUEMANIA , Kolonel, 
9 April 1748, Commandeur op het Hooge en Lage Sas 
van Gent 8 Jan. 1749, Generaal Majoor 11 Octb. 1766, 
Duco MAETENA VAN BUEMANIA, Kolonel 22 Maart 1775. 

XI I . Paketje aanteekeningen betrekkelijk diverse meest 
Friesche familiën. 

J . D. 
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VEEBETERINGEN. 

Blz. 390, regel 17 van boven, staat A N D E A S , lees. 
ANDEBAS. 

Blz. 395, reg. 3 van boven staat antiekee, lees: antieke, 
Blz. 401 , reg. 7 van boven staat Vries, lees: Fries. 





R A P P O R T 
OVER EENE GETEEKENDE 

KAART VAN FRIESLAND, NOORD-HOLLAND 

EN DE ZUIDERZEE, 

WAARVAN HET FRIESCH GENOOTSCHAP EENB KOPIJ 

HEEFT BEKOMEN VAN DE KONINKLIJKE 

BIBLIOTHEEK TE BEUSSEL. 

-In N°. 43 van den Konst- en Letterbode van 1859 kwam 
een berigt voor, dat de Heer PINCHART te Brussel in de 
Messager des seiences historiques (Gand 1859 , p. 277) had 
medegedeeld, dat de H eer GACHABD in Spanje gekocht 
en aan de Belgische Koninklijke Bibliotheek overgedragen 
had een Atlas met 38 kaarten van Nederland en andere 
landen, met groote zorg op perkament geteekend en sier
lijk bewerkt. Een onderzoek naar den oorsprong bevestigde 
het vermoeden, dat deze een der drie banden zou zijn van 
het groote kaartwerk, waarvan Koning F ILIPS in 1558 de 
vervaardiging opdroeg aan den beroemden aardrijkskundige 
JACOBTJS VAN DEVENTER, die het pas in 1575 voltooide, toen 
hij overleed te Keulen, welks Senaat de drie geographische 
boeken van VAN DEVENTER toen overzond aan den Pre
sident ViGLius VAN A T T T A VAN ZwiCHEM ten behoeve 
van den Koning, aan wien ze werden toegezonden. De 
berigten, welke deswege voorkomen in de brieven van 
A T T T A , die groot belang in dezen veeljarigen arbeid stelde, 
aan H O P P E R S , had de Heer P . C. MOLHUYSEN reeds 

46 
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medegedeeld in den Overijsselsche Almanak voor oudheid en 
letteren, van 1839, blz, 55 , toen hij de aandacht op dezen 
voortreffelijken Deventer kaartmaker vestigde. Zijne gissing, 
dat dit kaartwerk nog hier of daar in Spanje zou schuilen, 
is alzoo door de uitkomst bevestigd. 

In de Vergadering van het Friesch Genootschap van 27 
October 1859 gaf de Heer Mr- W. W. BUMA , naar aan
leiding van dit berigt, het Bestuur in overweging, om van 
den Heer GACHAKD eene lijst te verzoeken der in dien 
band voorkomende kaarten, of althans eenig berigt, of 
daarin ook eene kaart van Friesland mogt voorkomen, lieeds 
had de Heer PINCHARD zulk eene lijst in den vermelden 
Messager geplaatst , waaronder geene kaart van Friesland 
voorkwam, maar wel eene van de Zuiderzee en aangren
zende provinciën. Van deze nu werd eene kopij verzocht, 
welke 3 op transparant papier doorgetrokken, het Genoot
schap toegezonden en in onze handen gesteld werd, ten 
einde te rapporteeren over de vraag: of deze kaart belang
rijk genoeg mag worden geacht, om ze in steendruk uit 
te geven. 

Ingevolge deze opdragt hebben wij, na ingewonnen advies 
van den Heer Mr. J . T. BODEL NYENHUIS, een naauw-
keurig onderzoek en vergelijking met andere dergelijke 
kaarten van dien tijd in het werk gesteld, waarna wij de 
eer hebben het volgende te rapporteeren. 

De kaart dan bevat geheel de Zuiderzee, met Noord-
Bolland ten westen en Friesland ten noorden; het eerste 
onder den naam van Watterlantt, het laatste onder dien 
Phrisia oncidentalis, welke laatste naam over Drenthe loopt. 
Over 't geheel zijn alle namen van steden en dorpen in 
vrij ouderwetsche spellings en daar het compartiment, 
waarin het opschrift moest komen, geheel blank is gela
ten , zoo ontbreekt alle aanwijzing van maker of van den 
tijd der vervaardiging. Vermits de Zijpe bedijkt voorkomt 



427 

en de Beemster niet, was er schijn haar tusschen de -a„ 
1597 en 1607 te stellen. Men houde echter in het nn„ 
dat zij tot een vroeger tijdperk behoort, eensdeels omdat 
boven de Zijpe, als éénige aanwijzing van tijd, schijnt te 
staan; Anno 1570 ingebroken, en, anderdeels, omdat er vóór 
de laatste eene vroegere bedijking van de Zijpe is geweest} 
welke, ingevolge octrooi van Koning P I L Ï P S , in 1561 is 
begonnen en nagenoeg voltooid was, toen de Allerheiligen-
vloed van 1570 de dijken doorbrak en vele huizen ver
nielde, waarna in 1571 een nieuw octrooi is verleend en 
de bedijking hersteld werd. Nadat deze dijken in 1572 uit 
oorlogsnood doorgestoken waren, is de laatste, in stand 
geblevene, bedijking in 1597 volbragt. 

Behalve de oudere spelling en de aanwijzing van alle 
kloosters, die vóór 1580 bestonden, pleit ook voor eene 
vroegere dagteekening het gemis van het Kolonelsdiep 
(van omstreeks 1573), van de Heeresloot en Compagnons
vaart en van den naam van Heerenveen. Deze naam en 
die vaarten komen reeds voor op de kaart van SIBRANDTTS 

L E O , in 1579 door HOGENBERG uitgegeven; terwijl de 
naam THEERENFEEN ook staat op de geteekende en ge
kleurde kaart, met de namen in het Friesch, van L E O 
SIBEANDÜS s waarvan ons Genootschap een ex. van den 
Heer Baron VAN BREUGEL ontving. 

Overigens bevat het gedeelte friesland weinig karakte-
ristieks. Behalve de ilarlinger-vaart bevat Westergoo geene 
andere hoofdvaarten; maar even als op andere gelijktijdige 
en latere kaarten loopen er ook hierop lijnen, welke den 
ouden loop der Middelzee eenigzins schijnen aan te duiden, 
als aanvangende bij 'het Bildt en eindigende bij Tirns en 
Nieuwland, zonder dat de middelste, als vaart, naar Sneek 
doorloopt. De beide andere lijnen zouden alzoo ook vaar
ten aanduiden, dewijl er op de gansche kaart geene dijken 
of wegen door lijnen zijn aangewezen.» — Eene opmerke-
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îijke bijzonderheid achten wij te zijn, dat de vrij breede 
stroom de L a u w e r s hierop voorgesteld wordt als diepte 
of slenk, uitwaterende in de Noordzee beoosten Schiermon
nikoog, en niet bewesten dat eiland, zoo als de loop van 
het tegenwoordige Friesche gat schijnbaar aantoont, wes
halve hierin een bewijs ligt, dat dit eiland oorspronkelijk 
tot Friesland bewesten de Lauwers behoort. 

Wanneer wij nu ons oordeel over het geheel en de wijze 
der zamenstelling mogen mededeelen 9 dan komt dit hierop 
neder: 

1°. Dat het gedeelte Friesland eene wel onvolledige en 
soms gebrekkige, doch over 't geheel eene vrij goede voor
stelling bevat van den algemeenen toestand dezer provincie 
omstreeks 1570, wat de plaatsing en namen van steden 
en dorpen, benevens de rivieren en sommige hoofdvaar
ten betreft (1). Jn hoeverre wij aan die oudere spelling 
van sommige dorpsnamen eenige waarde mogen hechten 
en of de kopijist andere niet verkeerdelijk overgenomen 
heeft, durven wij kwalijk beslissen. 

2°. Dat de gronden en platen bewesten de Friesche 
kust met de namen uitvoeriger dan op andere kaarten van 
dien tijd zijn opgegeven. 

3°. Dat er eenige overeenkomst bestaat tusschen deze 
kaart en die van OBTELIUS , van 1568, die van SIBRAN-

DÜS L E O , van 1579, die van JOHAN VAN DOETECUM, 

van omstreeks 1600, en allermeest van die van Holland 
met een deel van Friesland, voorkomende in P E T B I K Æ E I I 

Germania Inferior, van H317, waarin de kaart van Friesland 
zelf naar DAVID FABKICIUS, van Eesens, in 1610 ook door 
KÆEIUS uitgegeven, is gevolgd, allen vermeld in onze 

(l) Bijzonder breed is geteekend de Fitikumer-vaart uit de Ee tot in 
Wadden, en wordt daardoor bevestigd liet toenmalig groot belang van 
dit kanaal voor den handel van Leeuwarden naar zee. 
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beschrijvende kaartlijst, onder N°. 30, 3 1 , 35 , 37 e n 

40 (2). 
Die overeenkomst is vrij natuurlijk als onze volgende 

voorstelling gegrond is. 
Toen Koning F I L I P S in 1558 aan JACOBUS VAN D E 

VENTER de grootsche taak opdroeg » tot het bezoeken, 
» afmeten en afbeelden van alle steden der Nederlanden 
» met de rivieren en omliggende dorpen, en om de uit-
» komsten daarvan zamen te vatten in een boek, waarin 
» ook de kaart van elke provincie," had deze natuurlijk 
bereids een grooten naam verworven wegens vroegeren 
arbeid. In 1540 had hij reeds eene kaart gemaakt voor 
de Staten van Holland; in 1545, toen hij te Dordrecht 
woonde, vervaardigde hij eene kaart dier stad, en noemt 
BALEN hem Keizerlijken Aardrijksbeschrijver; terwijl hij 
hem dertig jaren later den titel toekent van Geographus 
des Konings van Spanje, Als zoodanig leverde VAN D E -
VENTEE omstreeks 1550 reeds kaarten van ons land in 
de Cosmographia van SEB. MTJNSTERUS , te Bazel gedrukt, 
waaronder ook eene van Friesland voorkomt (No. 28). 
Wel waren die, in houtsnee uitgevoerd, gebrekkige proeven, 
even als de ons onbekend geblevene uitgave van Mechelen, 
N°. 27 , ook geweest zal zijn; doch nu rijst de vraag: 
hoe kwam VAN DEVENTER aan die schets van deze 
provincie, welke hij zelf misschien te voren nooit bezocht 
had? Het antwoord op die vraag is van belang, omdat 
het den oorsprong geldt van alle latere Friesche kaarten. 
Gelukkig, dat wij dat antwoord niet schuldig behoeven te 
blijven, dewijl SUPPRIDTJS PETRUS ons deswege genoeg
zaam licht geeft in zijne de Scriptorïbus Frisiœ, p. 392. 

(2) De Algemeene Kaarten van Friesland verzameld, beoordeeld en ge
schiedkundig beschreven, door MJ. J. T. BODEI. NTENHUIS en W. EEKHOFF. 
Leiden en Leemv. 1846 , bl. 16—26. 
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Toen deze Leeuwarder geleerde in 1547 naar de Hooge-
school te Leuven was vertrokken, ontving hij daar een 
bezoek van een stadgenoot en vriend, SIBRANDUS L B O , zijn 
medeleerling bij COLEBERTUS , die, den geestelijken stand 
omhelsd hebbende, daarna Pastoor werd te Menaldum en 
te Berlikum. In zijne levensschets vermeldt SÜFFRÏDUS uit
drukkelijk , dat deze toen, op zijnen raad, eene kaart van 
Friesland vervaardigde, welke het eerst is uitgegeven door 
JACOBUS VAN DEVENTER en later, in 1579, veel verbe
terd door HOENBERG of HOGENBERG (N°. 31). Waar
schijnlijk was SuEFRiDUS. te Leuven studerende, als Fries, 
uitgenoodigd, om ten behoeve van het kaartwerk, dat 
VAN DEVENTER vóór 1552 te Mechelen uitgaf, eene kaart 
van zijn vaderlijk gewest mede te deelen, waarvan hij zich 
nu op deze wijze kweet. Inmiddels verliepen er vele jaren, 
waarin STJFFRIDXJS beurtelings te Leeuwarden, Erfurt, 
Brussel en elders vertoefde, tot dat hij zich in 1570 weder 
te Leuven vestigde. Daar ontving hij nu op nieuw een 
bezoek van zijn ouden vriend SIBRANDUS L E O , met wien 
hij ook Keulen bezocht, waar VAN DEVENTER destijds 
woonde en aan de voltooijing van zijn kaartwerk arbeidde. 
Zeer vermoedelijk is hij dezen toen behulpzaam geweest, 
om eene betere kaart van Friesland dan de vroegere zarnen 
te stellen, waartoe misschien ook gebruik is gemaakt van 
de fraaije kaart van Friesland, welke een Nederlander, J A C , 
Bossxus, in 1558 in het koper graveerde ten behoeve van 
den Atlas, die toen door MICH, TRAMEZINI te Venetië 
werd uitgegeven (N°, 29). 

Het komt ons voor, dat deze onze geteekende kaart de 
vrucht is van dien gemeenschappelijken arbeid, en dat 
HOGENBERG later, in 1579, te Keulen daarvan gebruik 
heeft gemaakt bij de uitgave der kaart van Frisia Occi-
dentcdis, zelfs met bijvoeging van zijns hem bekenden, naam 
In het opschrift: SIBRANDUS LEONIS Leovardiensis Descri-
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bébat (No. 31) (3). Ook is het mogelijk, dat deze hem of 
OETELITJS is behulpzaam geweest tot het aanbrengen van 
verbeteringen en aanvullingen, waardoor die latere kaart 
van 1579 zich van onze teekening onderscheidt. Even ver
moedelijk is het, dat ook SUFFRIDUS PETRUS daartoe de 
hand geleend en de teekening bezorgd heeft van de kaart 
van Oud-Friesland ten tijde van Keizer AUGUSTUS, afkom
stig van JOACH. HOPPERUS , die nog twee kaarten van 
Friesland, tijdens KABEL den Groote en onder de Potes
taten, ontworpen had, waarvan hij op bl. 299 van genoemd 
werkje melding maakt. Kort daarop laat hij volgen, dat 
de kaart van SIBRANDUS L E O ook door ORTELIUS is uit
gegeven. 

Hoewel wij zouden meenen, dat deze geteekende kaart 
thans niet die waarde heeft of belangrijk genoeg geacht 
kan worden s om in steendruk te worden uitgegeven, 
bestaan er redenen genoeg om het Genootschap geluk 
te wenschen met het bezit van deze kopij van eene eerste 
en oorspronkelijke bewerking eener kaart van Friesland, 
en wel naast de , onafhankelijk van deze, mede gelijk
tijdig bewerkte, teekening der andere gekleurde kaart, 
welke wij bezitten: zoodat er nu een einde is aan de 

(3) Hier kan ligt de vraag rijzen : hoe kwam HOGENBERG toen aan 
die kaart, dewijl de drie kaartboeken van VAN DEVENTEK in 1575 uit 
Keulen aan den Koning' gezonden waren, zoo als ook BRAUNITJS ver
meldt ? Het antwoord hierop ligt misschien in den 251sten brief van 
A T T T A aan HOPPERS (HOYNCK VAK PAPENDRECHT , Analecta Belgica, 

I 2 , p. 853), van 23 N"ov. 1575, waarin bij zegt vernomen te hebben, 
„ dat bij zekere Mechelsche vrouw, de vrouw of bijzit van JAC. VAN 
„ DEVENTER, de minuten of schetsen van diens teekeningen berustten, 
„ en dat bij moeite bad gedaan om ze in handen te krijgen, onder be-
„ lofte van eene vereering, welke hij hoopt, dat de Koning zal willen 
„ betalen. Hij achtte het noodig, dat er geene exx. hoegenaamd in 
„ vreemde handen kwamen, waardoor ze gegraveerd en verspreid kon-
,, den worden." En toch schijnt dit laatste gebeurd te zijn. 
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verwarring (4) en wij het bewijs kunnen leveren, dat er 
omstreeks 1570 twee verschillende kaarten van ons gewest 
zijn vervaardigd zoowel door SIBKANDUS L E O als door 
L E O SIBRANDUS. 

13 Aug. 1861. 
W. E E K H O F F . 

J . G. OTTEMA. 

(4) Een onzer schreef in het leven van SÜFPHIDITS PETRUS , in de 
Vrije Fries, I I , 436, de kaart van L E O SIBRASTOTJS verkeerdelijk aan 

SIBRAKDTIS L B O toe. 


