
DRIE-EN-VEERTIGSTE 

V E R S L A G 
DEK 

HANDELINGEN 
TAN HET 

F R I E S C H O E I S r O O T S C H A j ? 
TAN 

GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE, 

OVER HET JAAR 1870 TOT 1871, 

uitgebragt in de Vergadering van 17 Augustus 1871. 

GEACHTE MEDELEDEN ! 

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

A. VERGADERINGEN EN WERKZAAMHEDEN. 

De gewone vergaderingen werden gehouden den 18 Augus
tus 1870, 's voormiddags, den 24 November 1870 en den 
23 Maart 1871, beide 's avonds , de winteravondvergaderin-
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gen den 23 December 1870, den 19 Januari] en den 16 
Februarij 1871, en door een gemiddeld getal van zeventien 
leden bijgewoond. 

In de vergadering van Augustus bragt de heer dr. J. G-
Ottema verslag uit over de uitgave van het vijfde boek van 
Worp van Thabor, waarvan . toen acht vellen waren afge
drukt (*). Sedert is dit werk in het licht verschenen en aan 
de leden rondgedeeld. 

De secretaris vestigde de aandacht op eene mededeeling in 
den ISavorscher 1870, no. 6 , over het verlorene HS. van 
het tweede deel van Vervov's gedenkweerdige geschiedenissen, 
hetwelk scheen teruggevonden te zijn. Hij had zich daarover 
gewend fot den schrijver van het artikel, van wien evenwel 
alleen de initialen bekend waren , door tusschenkomst van 
den uitgever van den Navorscher, en verzocht om het HS. 
voor het genootschap ter inzage te mogen ontvangen. De 
voorzitter had daarop een brief ontvangen van den heer Krol, 
predikant te Vierlingsbeek, waarin deze berigtte, dat de ei
genaar bereid was het HS. ter inzage te geven, en ook, 
zoo het genootschap er belang in stelde, het voor een billij
ken prijs in eigendom af te staan. Dientengevolge hebben 
er onderhandelingen plaats gehad, waarvan de uitslag is ge
weest , dat het genootschap het HS. heeft gekocht. 

De heer Ottema deelde in de vergadering van November 
den loop dier onderhandelingen mede, en bragt tevens het 
HS. ter tafel, waaruit hij eenige brokstukken betrekkelijk de 
procedure tegen Oldenbarneveld voordroeg. Het HS. loopt 
over de jaren 1616 tot 1620 en is zeer belangrijk voor de 
geschiedenis des vaderlands, vooral omdat de schrijver des
tijds lid van den raad van state en daardoor ooggetuige was 
van véle belangrijke gebeurtenissen in die dagen voorge
vallen. 

(*) Zie 40e Verslag, bl. 168, 41e Verslag, bl. 175. 
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In diezelfde vergadering van Augustus bragt de heer W. 
Eekhofï verslag uit over de geschiedenis der Franeker aka-
demie, met welker bewerking de heer mr. W. B. S. Boeles 
zich onledig houdt (*) De heer Boeles had hem medegedeeld , 
dat hij met het verzamelen en excerperen van bouwstoffen 
gereed was en dat de inleiding reeds door hem was bewerkt; 
hij had den heer Eekhoff een gedeelte hiervan voorgelezen. 

De heer Eekhoff stelde de vergadering verder in kennis 
met de bemoeijiugen der commissie voor de uitgave van het 
plaatwerk: Friesche oudheden, en bragt eenige proefplaten 
ter tafel (†). Sedert is eene eerste aflevering van dit werk 
in het licht verschenen , en heeft het ons en zeker ook al onze 
leden genoegen gedaan, dat de schenking van mevrouw de 
wed. N. IJpeij en den heer mr. A. Looxma IJpeij gestrekt 
heeft, om een lang gevoed voornemen te volbrengen, ten 
einde afbeeldingen te bekomen van vele voorwerpen van we
tenschap en kunst, welke deze provincie bezit. 

De heer J. H. Behrns vestigde de aandacht op de Friesche 
eigennamen, over welk onderwerp hij reeds vroeger in het 
genootschap het woord had gevoerd (§). Ten gevolge der 
circulaire van het bestuur (**) had hij van ongeveer zeventig 
onderwijzers in Friesland opgaven ontvangen. Hij had reeds 
zevenduizend eigennamen verzameld en alphabetisch geordend 
met opgave der plaatsen, waar ze voorkomen, of van de 
personen, van wie hij ze ontvangen had , en koesterde de 
hoop, om de verzameling later, voorafgegaan door zijne in 
het genootschap over dit onderwerp gehoudene voorlezingen, 
in het licht te geven. 

De heer Behrns deelde verder mede, dat er bij de verbou
wing der kerk te Anjum aan het gewelf eene roset was ont-

(*) Zie 38e Verslag, bl. 139, 39e Verslag, bl. 160. 
(†) Zie 42e Verslag, bl. 193 volg. 
<§} Zie 38e Verslag, bl. 136, 4]e Verslag, bl. 177. 
(**) Zie 42e Verslag, bl. 196. 
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dekt, waarop vreemde karakters voorkomen, die overeen
komst hebben met runen; daarvan zijn twee afteekeningen 
gemaakt, eene op hout en eene op papier; de heer Verwijs 
is in het bezit van de eene, de heer Behrns van de andere; 
op raad van den heer Leemans, die over de zaak geraad
pleegd is , heeft men getracht een afdruksel in nat papier te 
bekomen, hetwelk evenwel niet heeft mogen gelukken; de 
heer Leemans is van plan de teekening aan een Deenschen 
runograaf ter beoordeeling te zenden. 

De heer G. H. F. A. Corbelijn Battaerd bragt den door 
hem bewerkten catalogus van het kabinet van oudheden ter 
tafel (*) ; daarvan zijn vervolgens twee afschriften gemaakt. 

In de vergadering van Maart werd besloten eendier afschrif
ten aan de provincie aan te bieden, met verzoek , dat de ca
talogus voor rekening der provincie mogt worden uitgegeven, 
terwijl het Genootschap de kosten der bewerking en der 
beide afschriften voor zijne rekening zal nemen. Dezelfde 
deed verder mededeelingen over zijne nasporingen betrekkelijk 
mad. de Nerah. (†) Hij had persoonlijk over dit onderwerp 
te Brussel onderzoek gedaan en ook geschreven naar St, Oeden-
rode. Als resultaat van zijn onderzoek kon hij mededeelen , 
dat de geboorte der dochter van Willem van Haren in het 
stamboek ten onregte is gesteld in het jaar 1762, terwijl zij 
in 4761 is geboren ; dat Willem van Haren begraven is te 
St. Oedenrode den 40 Julij 4768, en dat de echte dochter van 
Willem van Haren is gehuwd geweest met den b r o e d e r 
van den beroemden Mirabeau. 

De heer J. Winkler bragt in de vergadering van November 
verslag uit omtrent zijn onderzoek van het Oud-friesche HS. 
van den heer Over de Linde. (§) Het kwam hem zeer ver
dacht voor, doch hij kon geen opheldering geven, wanneer, 

(*) Zie 42e Verslag, bl. 195. 
(†) Verg. 42e Verslag, bl. 193. 
($) Verg. 42e Verslag, bl. 195. 
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door wien en met welk doel het zou zijn vervaardigd. De 
inhoud is allervreemdst, deels mythologisch, deels historisch , 
de taal is ten deele oud-friesch; maar er komen ook uit
drukkingen in voor, die van zeer jonge dagteekening schij
nen te zijn; volgens zijn oordeel zoude eene vertaling den tijd 
en de moeite daaraan besteed niet beloonen. 

Na dit ongunstig rapport heeft de Heer Ottema het HS. 
aan een naauwkeurig onderzoek onderwerpen en is tot geheel 
andere resultaten gekomen. In de vergadering van Februari) 
gaf hij daarvan een uitvoerig verslag en deelde tevens eenige 
gedeelten uit het H.S. mede; terwijl hij in de vergadering 
van Maart nog nader op dit onderwerp terug kwam en eenige 
bezwaren tegen de echtheid trachtte te weerleggen. Volgens 
den heer Ottema bestaat er geen twijfel aan de echtheid en 
hij acht het een allerbelangrijkst document voor de oude 
Friesche geschiedenis, waardoor geheel nieuwe en onbekende 
zaken aan het licht zijn gekomen. Het rapport van den heer 
Ottema is gedrukt en verspreid , zoo dat het onnoodig is over 
den inhoud daarvan hier uit te wijden, te meer, daar het 
bij dit verslag zal gevoegd worden. 

In de vergadering van November leverde de voorzitter eene 
bijdrage tot de levensgeschiedenis van Foppe van Aitzema, 
hoofdzakelijk naar aanleiding van twee Duitsche geschriften 
van Wurm en Oppel over dezen avontuurlijken Fries. De 
bijdrage had vooral betrekking op de reden, waarom Foppe 
van Aitzema zijn ontslag kreeg als vice-kanselier van het 
domstift Halberstadt. 

De heer Eekhoff produceerde in de vergadering van De
cember eene aanzienlijke verzameling afteekeningen van middel-
eeuwsche Friesche Lands- en Gemeente-zegels, en twee 
teekeningen van urnen en andere voorwerpen, door den heer 
Cannegieter te Hallum vervaardigd. Het plan bestaat, om 
ook deze afbeeldingen in het plaatwerk der Friesche oud
heden op te nemen. 
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In diezelfde vergadering deelde de secretaris mede, wat in 

de dissertatie van den heer Mr. O. W. Star Numan voorkomt 

over een advies van Bynckershoek betrekkelijk de jurisdictie 

der heeren of eigenaars van het eiland Schiermonnikoog. 

De heer Eekhoff vestigde de aandacht op den naam »heer-

lijkheid Friesland." Volgens den voorzitter zou de benaming 

zijn ontstaan na de Saksische regering en haren oorsprong te 

danken hebben aan de omstandigheid, dat Karel V den titel 

van heer van Friesland voerde. Vreemd blijft het evenwel, 

dat die naam nog voorkomt op den titel van Schotanus' 

Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt, van 1664 , 

welke op lands kosten werd gedrukt. 

In de vergadering van Januari] hield de heer dr. J. Reitsma, 

predikant te Kooten, eene uitvoerige voorlezing over het 

leven en de werken van Gellius Snecanus. Eerst deelde hij 

de lotgevallen mede van dezen godgeleerde, d ie , vroeger 

priester te Giekerk, in 1567, onder de eersten behoorde, 

welke in Friesland tot de hervormde leer overgingen ; ver

volgens beschouwde hij zijne geschriften , waaruit hij enkele 

fragmenten mededeelde, en behandelde hij de godsdienstige 

geschillen, waarin Gellius door zijne geschriften gewikkeld 

werd. Dat hij een hoofdpersoon is geweest, om de hervor

ming van 1580 tot stand te brengen , werd vooral in 't licht 

gesteld. 

De heer mr. W. W . Buma vestigde de aandacht op een 

stuk van 1492 , mede bezegeld door Hidde van Camrninga , 

pastoor te Anjum; hij opperde naar aanleiding daarvan de 

gissing, dat het jaartal 1472 in het register van pastoors 

welligt fautief en 1492 zou moeten zijn. In het register van 

aanbreng van 1511 komt ook voor een heer Hidde van Cam

rninga , zijn huis en zijn leen te Dokkum. Het is dus wel 

denkelijk , dat hij eerst pastoor te Anjum en later te Dokkum 

zal zijn geweest. 

De heer Ottema bragt ter tafel een ouden wandelstok, 
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waarop een eeuwigdurende almanak gesneden is, waarvan de 
spreker eene verklaring gaf. 

De voorzitter vestigde in de vergadering van Maart de 
aandacht op een berigt, voorkomende in de dagbladen, om
trent urnen van een zeldzamen vorm bij Balk gevonden. De 
voorzitter der 2e afdeeling heeft daarover geschreven aan 
heeren kerkvoogden van Harich, die deze urnen, met een 
berigt omtrent de vindplaats, aan het kabinet van oudheden 
hebben toegezonden. 

In die zelfde vergadering leverde dezelfde eene bijdrage 
over den naamsoorsprong van Leeuwarden. Volgens hem zou 
die zamenhangen met het woord hvne, dat een overgang over 
een water, eene ondiepte zou beteekenen , en dat nog voor
komt in den naam het huis Terlune, waar de overgang was 
over het Dokkumerdiep. Deze bijdrage had eene gedáchten-
wisseling ten gevolge, waaraan onderscheidene leden deel
namen. Het gevoelen van den voorzitter werd vooral bestreden 
door den heer Eekhoff, die ontkende, dat de letter n oor
spronkelijk in den naam Leeuwarden voorkwam, en van 
oordeel was, dat die n was ontslaan door eene verwarring 
met de letter w. De voorzitter verwees naar de Leeuwarder 
munten uit de elfde eeuw met Lvnvert en het Lienward uit 
de 12e eeuw. 

Onze verzameling handschriften werd verrijkt met twee 
HSS. dat van Occo Scarlensis en van 't Landboek van 
Martena, aangekocht uit de bibliotheek van mr. J. van Len-
nep ; het eerste werd door den vroegeren bezitter, blijkens 
zijne mededeelingen daarover in Nijhoffs bijdragen, dl. II , 
hl. 221, op hoogen prijs gesteld , als meer bevattende dan 
de gedrukte Occo Scarlensis. Onder de aanwinsten der oud
heidkundige verzameling vermeld ik een steen van een vreemden 
vorm , gevonden op de Bergumerheide , geschenk van Notaris 
A. Th. Haagsma, en een merkwaardigen steenen beer op 
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eene diepte van 15 voet in de Zwaarder terp te Stiens opge
graven en door de provincie aangekocht. 

Voor de verzending onzer werken naar het buitenland zijn 
wij toegetreden tot de correspondentie-instelling door den 
heer von Baumhauer te Haarlem in het leven geroepen. 

Eindelijk moet ik nog mededeelen, dat de heer G. T. N. 
Suringar, tot hiertoe uitgever des genootschaps, in November 
des vorigen jaars aan het Bestuur te kennen heeft gegeven , 
dat hij de overeenkomst met het genootschap betrekkelijk de 
uitgave wenschte te doen eindigen. Het Bestuur heeft dien 
ten gevolge eene nieuwe overeenkomst aangegaan met den 
heer H. Kuipers. 

Het grootste gedeelte der fonds-artikelen is uit een oogpunt 
van besparing van kosten verkocht. 

Het drukken der werken des genootschaps is opgedragen 
aan den heer J. R. Miedema, als laagsten inschrijver bij eene 
gedane aanbesteding. 

B. GELDMIDDELEN. 

Uit de rekening en verantwoording door den penning
meester gedaan , blijkt , dat 

de ontvangst bedroeg ƒ1336.745. 
de uitgaaf » -1320,16«. 

latende alzoo een batig slot. van. , .f 16.58. 

C. BESTUUR. 

Volgens den rooster moesten de secretaris en de bibliothe-
karis aftreden. De laatste werd herkozen en gaf te kennen 
dat hij bereid was die functie nog zoo lang op zich te nemen 
tot dat het vervolg van den catalogus gedrukt zou zijn, doch 
dat hij daarna wenschte af te treden en door een ander te 



— 207 — 

worden vervangen. De aftredende secretaris gaf den wensch 
te kennen, om, daar hij nu reeds een tal van jaren zijne 
betrekking had -waargenomen, niet weer voor eene herkiezing 
in aanmerking te komen; hij achtte het billijk, dat het 
secretariaat aan een ander werd opgedragen. Overeenkom
stig het voorstel des Bestuur werd besloten in plaats van een 
twee secretarissen te benoemen, waarvan de eene meer bij
zonder met het houden der notulen , de andere met de corres
pondentie zou worden belast. De heeren dr. W. Bisschop en 
J. Winkler werden alsnu tot secretarissen benoemd, 

In de vergadering van November herigtte de voorzitter, dat 
beide heeren hadden bedankt, en de afgetreden secretaris 
heeft zich toen bereid verklaard om nog gedurende een jaar 
de betrekking te blijven waarnemen. 

D. LEDEN. 

Tot gewone leden werden benoemd de heeren: 
M. Prakken, Rijksontvanger te Leeuwarden. 
Mr. H. Wiersrna , advokaat aldaar. 
Dr. A. van der Linde, te 's Gravenhage. 
Mr. O. J. van der Haer, advokaat te Arnhem. 
Dr. T. J. Halbertsma, Rector aan het gymnnasium te 

Haarlem. 
Jhr. F. C. van der Feltz, Postdirekteur te Bolsward. 
Mr. J. W. van der Noordaa, te Dordrecht. 
F. A. Hingst, Predikant te Midlum. 
J. van der Baan, te Wolfaartsdijk. 
Jhr. R. Gevaerts van Geervlieî, te Leeuwarden. 
A. H. van Slooten, Secretaris van Rauwerderhem te Rau

wer d. 
Daarentegen zijn overleden de heeren: 

Dr. H. Riedel, te Groningen. 
Dr. G. H. M. Delprat, te Rotterdam. 
J. Honig Jzn. Jr. , te Zaandijk. 
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buitengewone leden. 
Mr. A. F. Jongstra, te Heerenveen , werkend lid. 
Jhr. Mr. I. F. van Eijsinga, te Leeuwarden. 
Mr. B. Dorhout, aldaar. 
Dr. P. Epkema, te Amersfoordt. 
B. Prakken, te Oosterwolde. 
I. F. ter Bruggen Hugenholtz, te 's Gravenhage. 

Allen gewone leden. 
Terwijl voor het lidmaatschap heeft bedankt de heer : 

Jhr. Mr. G. W. F. Lijcklama à Nijeholt te Heerenveen. 
Het genootschap telt thans: 

4 Eereleden. 
62 Buitengewone leden. 
31 Werkende leden. 

219 Gewone leden. 

316 Leden. 

De Secretaris, 
Mr. I. TELTING. 



Het Bestuur van het Friesch Genootschap bestaat thans uit 
de Heeren: 

Mr. J. DIRKS , President, 
Jhr. Mr. F. J. J. VAN EIJSINGA, 1 „, , , , , 

T „ „ „„ . > Medebestuurders, 
Dr. J. G. OTTEMA, i 
W. EEKHOFF , Penningmeester , 

• Mr. I. TELTING, Secretaris, 
JOHAN WINKLER, Bibliothecaris, 

allen te Leeuwarden. 

L,,. 


