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V E R S L A G 
DER 

HANDELINGEN 
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VAN 

GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE, 

OVER HET JAAR 1869 TOT 1870, 

uitgebragt in de Vergadering van 18 Augustus 1870. 

GEACHTE MEDELEDEN! 

Ik heb de eer het volgend verslag uit te brengen over de 
werkzaamheden van het Friesch Genootschap van geschied- , 
oudheid- en taalkunde over het afgeloopen jaar. 

A. VERGADERINGEN EN WERKZAAMHEDEN. 

Ten aanzien van de regeling der vergaderingen heeft het 
bestuur gemeend eenige wijziging te moeten maken, welke door 
de leden is goedgekeurd. Zooals U bekend is, werden er 
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tot hiertoe drie gewone voormiddag-vergaderingen gehouden 
en vijf buitengewone winteravond-vergaderingen. Daar nu 
evenwel de voormiddag-vergaderingen niet druk werden be
zocht en bovendien het getal van acht vergaderingen, met het 
oog op het publiek, waardoor ze worden bijgewoond, wel 
wat te groot scheen te zijn, zijn wij te rade geworden , om 
de gewone voor- en najaarsvergaderingen , in plaats van 's 
voormiddags, 's avonds te houden en in de winteravond-verga
deringen te doen versmelten , zoodat er nu voortaan, in plaats 
van vijf, slechts drie eigenlijk gezegde buitengewone of win
teravond-vergaderingen worden gehouden. Dientengevolge had
den dan nu in het afgeloopen jaar de gewone vergaderingen 
plaats: den 19 Augustus 1869 , 's voormiddags, den 25 No
vember 1869 en den 17 Maart 1870, beide 's avonds; terwijl 
de winteravond-vergaderingen werden gehouden den 23 De
cember 1869, den 20 Januarij en den 17 Februarij 1870. Zij 
werden door een gemiddeld getal van twintig leden bijge
woond. 

In de vergadering van Augustus hield de heer Dr. W. 
Bisschop eene voorlezing over den strijd tusschen kerk en staat 
in de middeleeuwen, in 't bijzonder over den strijd tusschen 
paus Gregorius VII en keizer Hendrik IV. 

De heer J. Winkler sprak in de vergadering van November 
over de Nederlandsche tongvallen. Onder Nederlandsch ver
stond hij het Nederduitsch in zijn grootsten omvang, de taal, 
die gesproken wordt van Pommeren tot Vlaanderen. Hij-ver
deelde die taal in zeven groepen : 1. het Saksisch, waartoe 
behooren de dialekten, die in Groningen, Drenthe, de Stel
lingwerven en Overijssel gesproken worden; 2. het Friesch, 
in Friesland en Noord-Holland; 3. het Hollandsch, in Zuid-
Holland , Utrecht en een gedeelte van Zeeland; 4. het Neder-
rijnsch; 5. het Zeeuwsch; 6. het Vlaamsch; 7. het Noord-
Brabantsch Hij behandelde de drie eerste groepen en be
loofde ons later de vier overige groepen te zullen bespreken. 
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In de vergadering van Maart vervulde de heer Bisschop 
weder eene spreekbeurt. Hij had toen tot onderwerp geko
zen Dirk Sonoy ; hij wenschte dien te verdedigen tegen de 
miskenning, waaraan deze tot hiertoe van vele zijden had 
bloot gestaan, en stelde in 't licht, wat hij voor ons vader
land in 't algemeen en voor Friesland in 't bijzonder had ge
daan ; vervolgens deelde hij de onderscheidene oordeelvellin
gen mede , die er over dien man bestonden, en ging ten 
slotte de redenen na, waarom hij door velen min gunstig was 
voorgesteld. 

De Voorzitter gaf in de vergadering van December eene 
Nederduitsche omwerking van het eerste gedeelte eener door 
hem in de Fransche taal voor de Revue de la Numismalique 
Beige bewerkte verhandeling over de Angelsaksen en hunne oud
ste munten, waartoe de onderscheidene vondsten van Angel
saksische munten in deze provincie in den laatsten tijd hem 
aanleiding hadden gegeven. Hij gaf een overzigt van de be
trekkingen , die er van de vroegste tijden af hadden bestaan 
tusschen de Britten en de bewoners van het vaste land, welke 
hij vooral ophelderde uit de overeenkomst van onderscheidene 
plaatsnamen; schetste vervolgens het te voorschijn treden der 
Saksers als zeeroovers , wat er werd gedaan om hunne plun-
dertogten te keer te gaan, en het ontstaan van een Uttus 
Saxonicum aan beide zijden van het kanaal onder Carausius; 
deelde daarna den uitslag mede van zijne kritische nasporm-
gen over Hengist en Horsa, die hij voor Jutten houdt; ver
volgens behandelde hij het ontstaan der drie Saksische koning
rijken , Sussex, Essex en Wessex, en gaf ten slotte een over
zigt over de geschiedenis der Anglen. 

In diezelfde vergadering deelde de heer Dr. J. G. Ottema 
het een en ander mede over het Teelregt, een soort van ge
meenschappelijk eigendom aan zekere landerijen, dat in de 
omstreken van Aurich bestaat, naar aanleiding van hetgeen 
daarover voorkomt in een Hs. van von Wicht, door den 
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heer Jhr. Mr F. J. J. van Eijsinga aan het genootschap ge

schonken. 

De heer W. Eekhoff gaf in de vergadering van Januari) 

een verhaal over zijne reis ten vorigen jare ondernomen naar 

Kopenhagen, waar hij een oudheidkundig congres had bijge

woond , en over al hetgeen daar belangrijks voor kunst en 

wetenschap gevonden wordt. 

Naar aanleiding eener vraag van den heer Mr. W. W. Bu-

ma gaf dezelfde in die vergadering nog uitvoerige mededee-

lingen over Mail. de Nerah , bij welke gelegenheid hij op on

derscheidene gronden betoogde , dat deze niet de dochter was 

van Onno Zwier, maar van Willem van Haren. 

Later in de vergadering van Maart kwam de voorzitter nog 

nader op dit onderwerp te rug , en deed hij daarbij mededee-

ling van eene correspondentie met den heer Jer. de Vries Jzn. 

over het uiteinde dezer vrouw in het Deutz hofje te Am

sterdam. 

De heer Mr. E. Jongsma deelde in de vergadering van Fe

bruari] naar aanleiding van de depreciatie der Friesche boter 

op de Engelsche mark t , eenige geschiedkundige nasporingen 

naar de oorzaken daarvan mede, als bijdragen tot eene ge

schiedenis van den Frieschen boterhandel. 

In- diezelfde vergadering besprak de heer Mr. A. Bloem-

bergen de handelwijze en het gedrag van den Frieschen stad

houder Graaf Willem Frederik tegenover Johan de Wilt , en 

hel oordeel van den heer van Sypesteyn daarover; hij trachtte 

aan te toonen, dat het al te gunstig oordeel van dezen niet 

in alle opzigten kan worden beaamd. 

Onder de kleinere mededeelingeu van sommige leden in 

de onderscheidene vergaderingen, noem ik die van den heer 

Eekhoff over een dokunient bij eene opgraving in eene terp 

bij Boxum gevonden, waarvan de echtheid evenwel door velen 

ten stelligste ontkend wordt; over de genealogien der van 

Harens en over diploma's van de familie Braunius; — van 
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den heer Mr. W. W. Buma over het waagregt aan steden en 

later ook aan enkele dorpen in Friesland verleend; van den

zelfden over den nadeeligen invloed van den inval d?r Mun-

sterschen in 1672, o. a. blijkbaar uit de mindere opbrengst 

der zoutgelden of belasting op het zout voor de koe'yen ; — 

en van den voorzitter over de berigten der vroegere Itali-

aansche geografen Nicolo en Antonio Zeno betrekkelijk zeker 

eiland Fnesla?id, dat waarschijnlijk een der Faroë-eilanden 

zal zijn geweest. 

Onder de geschenken moet ik in de eerste plaats vermelden 

de gift van mevr. Wed. Upey—Looxma en den heer Mr. A. 

Looxma Upey, van de kapitale som van ƒ2000, ter eere der 

nagedachtenis van wijlen Dr. N. Upey aan het Genootschap 

geschonken, ten einde die som te besteden ter bevordering 

van wetenschap en kunst. Toen in de vergadering van 25 

November mededeeling van dit geschenk werd gedaan, deed 

de heer Eekhoff al dadelijk een vrij uitgewerkt en gedrukt 

voorstel, om een groot gedeelte dier som te besteden tot de 

uitgave van een kunstwerk, dat , als een tegenhanger van 

van der Kellen's Nederlandsche oudheden en op de wijze van 

het Hoogduitsche werk Kunst und Leben der Vorzeit , ten 

titel zou kunnen voeren: I'riesche oudheden. Afbeeldingen 

van de merkwaardigste voorwerpen van wetenschap en kunst, 

verzameld uit de Archieven, Kerken, Kasteelen , Terpen enz. 

van de provincie Friesland, vergezeld van e ene toelichtende 

beschrijving nevens iedere plaat, — en om de uitvoering daar

van op te dragen aan den Voorzitter der 2e Afdeeling. Dit 

voorstel gaf aanleiding tot eene uitgebreide discussie, waaraan 

door onderscheidene leden werd deel genomen, en waarvan 

de slotsom was , dat er besloten werd de geheele som van 

f 2000 te besteden tot zoodanige uitgave als door den heer 

Eekhoff werd bedoeld, terwijl aan het Bestuur werd opge

dragen over een plan van uitvoering een praeadvies uit te 
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brengen. Aan deze opdragt is door het Bestuur voldaan in 
de vergadering van Maart, en dienovereenkomstig is toen be
sloten, om de zamenstelling en uitgave op te dragen aan eene 
Commissie van drie leden, bestaande uit den Voorzitter van 
het Genootschap en de beide Voorzitters der Ie en 2e Afdee-
ling, die , in overleg met den heer D. van der Keilen Jr., 
de onderwerpen zal kiezen, welke geteekend, op steen, koper 
of hout gebragt en daarna beschreven en toegelicht zullen 
worden, om vervolgens het werk bij afleveringen aan de leden 
te zenden en de overige exemplaren in den handel te brengen 
en welke Commissie van deze buitengewone uitgave afzon
derlijke notulen en rekening zal houden, ten einde van 
hare verrigtingen jaarlijks aan de algemeene vergadering 
mededeeling en verantwoording te doen. 

Verder moet ik hier vermelden de volgende geschenken: 
een houten bord, waarop en basrelief een gezigt op de stad 
Leeuwarden is uitgehouwen , vervaardigd door Eilardus Swa-
lue, door den heer J. D. Schepers namens de erfgenamen 
van Dr. M. A. Swalue aan het Genootschap aangeboden ; — 
bronzen afdrukken van de medailles op den Graaf van 
Zuylen van Nyevelt en J. Heemskerk Az., door de heeren 
J. M. de Kempenaer en G. W. Vreede geschonken; — 
een penning van Caligula, gevonden te Gerkesklooster, ge
schenk van Ds. N. Warmolls te Fe; — twee gouden rin
gen , in Kollumerland opgedolven, door den heer D. H. 
Andreae te Kollum geschonken; — en een gouden angelot 
van Hendrik VI, onder Harich gevonden, geschenk van Jhr. 
Mr. J. H. F. K. van Swinderen te Rijs. 

Voor het Kabinet van oudheden hebben wij uit verschillende 
terpen weder een aantal merkwaardige voorwerpen, vooral 
uit de been-periode, ontvangen ; terwijl de verzameling tee-
keningen van kunstig bewerkte grafzerken uit de lQi en 17e 
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eeuw vooral met die van verscheidene adelijke personen uit 
de kerk te Hallum is vermeerderd. 

Ons Penningkabinet werd verder nog verrijkt door aankoop 
van Bruno en Egbert-munten uit de 11e eeuw, van Dokkum, 
Stavoren, Leeuwarden en Bolsward, en munten van Albert 
en George van Saksen f gelijk ook van Leeuwarden, Franeker, 
Bolsward en Sneek uit de 15e eeuw, op de auctie van wijlen 
prof. J. Baart de la Faille aangekocht; terwijl onze Boekerij 
aanzienlijk werd vermeerderd door aankoopen uit de verza
melingen van Hss. van Hoog van ter Aar en uit de biblio
theken van den Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, 
O. R. van Andringa de Kempenaer, J. Meulman , prof. Mul
der en anderen. 

In de vergadering van Maart werd, op voorstel van den 
heer Eekhoff, aan ons lid den heer C. F. F. A. Corbelijn 
Battaerd opgedragen , om eene lijst op te maken van onze 
verzameling oudheden en schilderijen, welke zich deels in het 
Kabinet op het Paleis van Justitie, deels in het lokaal des 
Genootschaps bevinden , nu het eerste wegens de groote toe
neming der verzameling van lieverlede te bekrompen is ge
worden. 

Eindelijk moet ik nog vermelden, dat de kopij van het Hs. 
van den heer Over de Linde te Nieuwediep, waarvan reeds 
in vorige verslagen melding werd gemaakt, (*) bij ons ont
vangen en, op voorstel van den heer Dr. E. Verwijs, in 
handen gesteld is van den heer J. Winkler; — dat door den 
heer Eekhoff een groot aantal afschriften van stukken werden 
ter tafel gebragt uit het archief van Leeuwarden tot 1500, 

(*) Zie het 40e verslag bl. 16S , 41e verslag bl. 176. 
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welke nog onuitgegeven zijn en tot aanvulling van het Char-

terboek kunnen dienen , en dat het Bestuur eene circulaire 

heeft gezonden aan de onderwijzers in Friesland met het 

verzoek om Friesche eigennamen te verzamelen en deze te 

zenden aan den heer J. H. Behrns, om tot aanvulling te 

strekken van de groote verzameling „ welke deze gedurende 

vele jaren met zorg bijeengebragt en zooveel mogelijk taal

kundig toegelicht heeft. 

B. GELDMIDDELEN. 

Uit de rekening en verantwoording door den Penningmees

ter gedaan, blijkt, dat 

de ontvangst bedroeg /1282,45 , 

de uitgaaf » -1272,37=, 

latende alzoo een batig slot van f 10,075. 

C. BESTUUR. 

De beide Medebestuurders Dr. J. G. OTTEMA en Jhr. Mr. 

F. J. J. VAN EIJSINGA, die volgens den rooster moesten af

treden , werden herkozen, en verklaarden zich bereid op 

nieuw die betrekkingen op zich te nemen. 

. D. LEDEN. 

Tot buitengewone Leden werden benoemd de Heeren: 

D. VAN DER KF.LLEN Jr . , Conservator van het Koninklijk 

Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, en M. N I S S E N , 

Onderwijzer te Stedesand, in Noord-Friesland; 

tot gewone Leden de Heeren : 

DOEDERUS DE VRIES , Burgemeester van Doklrum. 

G. H. F. A. CoRBELUN BATTAERD , te Leeuwarden. 



197 — 

H. FENNEMA , Secretaris van Sneek. 

Mr. R. W. D. HEYLIGERS , Advokaat-generaal bij het Prov. 

Geregtshof van Friesland, te Leeuwarden. 

J. G. DE HOOP SCHEFFER , Hoogleeraar te Amsterdam. 

Jhr. W. L. B. VAN PANHÜYS , Betaalmeester te Leeuwarden. 

GHR S E P P , Predikant te Leiden. 

Jhr. J. F. STORM VAN 'S GRAVESANDE , te Vorden bij Zutphen. 

Jhr. Mr. O. DE MAREES VAN SWINDEREN , Griffier bij het 

Kantongeregt te Beetsterswaag. 

Dr. W. N. DU RIEU , tweede Bibliothekaris der Akad. Biblio

theek te Leiden. 

J. VAN DER VLÜGT , Direkteur van Teylers Stichting te 

Haarlem. 

R. J. VAN DER LEIJ , te Leeuwarden. 

Jhr. O. R. VAN ANDRINGA DE KEMPENAER , Controleur bij 

het zegel te Amsterdam. 

Mr. W. F. VRIESE , te Arnhem. 

Jhr. Mr. C. VAN BREUGEL DOUGLAS , Referendaris bij den 

Raad van State , te 's Gravenhage. 

Mr. H. E. MOLTZER , Hoogleeraar te Groningen. 

Daarentegen zijn overleden de Heeren: 

Mr. J. VAN LENNEP , te Amsterdam. 

Dr. G. H. HERMANS , te 's Hertogenbosch. 

J. W. HOLTROP , te 's Gravenhage. 

buitengewone Leden; — verder 

G. H. ANDREAE , te Bergum. 

D. VAN NIJMEGEN SCHONEGEVEL , te Dokkum. 

Jhr. T. A. M. A. VAN ANDRINGA DE KEMPENAER, te Leeu

warden. 

Mr. A. G. VAN VELSEN WIERSMA , te Harlingen. 

Mr. G. M. Baron Du TOUR VAN BELLINCHAVE , te Leeuw ir den. 

Mr. J. G. VAN WAGENINGEN , te Leeuwarden. 

Dr. N. YPEY , te Rijper kerk. 
R. BLOEMBERGEN Sr . , te Leeuwarden , allen gewone Leden. 
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Het Genootschap telt thans: 
•4 Eereleden, 

65 buitengewone Leden , 
32 werkende Leden , 

213 gewone Leden. 

314 Leden. 

De Secretaris , 
I . T E I - T I N G . 
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