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GEACHTE MEDELEÜEN! 

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 17 Au
gustus 1871, 's voormiddags; den 30 November 1871 en den 
28 Maart 1872, beide 's avonds; de winteravondvergaderingen 
den 21 December 1871, den 25 Januarij en den 29Februarij 
1872, en door een gemiddeld getal van dertien leden bijge
woond. 
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In de vergadering van Augustus gaf de secretaris eenige 
rnededeelineen over een handschrift, door den heer J. E. H. 
Hooft van Iddekinge aangekocht uit de verzameling van wijlen 
den hoogleeraar dr. J. Baart de la Faille, bevattende eene 
verzameling oude Friesche wetten, welk handschrift hem 
door den eigenaar welwillend ter inzage was gegeven, en 
waarvan met diens toestemming eene kopij is gemaakt voor 
het genootschap. Bij inzage was hem gebleken , dat het on
derscheidene meest Ommelander regten beval, die ook bij 
von Richfhofen voorkomen, hier en daar evenwel met kleine 
afwijkingen, terwijl er ook enkele stukken in worden aange
troffen , die hij tot nog toe niet elders heeft kunnen terug
vinden. Sommige varianten geven eene betere lezing dan de 
teksten, bij von Richthofen; een voorbeeld daarvan heeft hij 
reeds medegedeeld in zijne Schets van het oud-Friesche pri-
matregt (*). Hij acht uit dien hoofde het handschrift niet 
onbelangrijk. 

De heer C. H. F. A. Corbelyn Battaerd kwam in diezelfde 
vergadering nader terug op het geslacht van Haren, waar
omtrent hij ook reeds vroeger mededeelingen had gedaan (†). 
Uit zijne nasporingen was hem gebleken, dat Willem van 
Haren den 21 Januarij 1728 is aangenomen als lidmaat der 
hervormde kerk en dat hij den 19 Mei 1737 met Marianne 
Charles is getrouwd te St. Anna-parochie. 

De voorzitter, mr. J. Dirks, deelde in de Novemberverga-
gadering een brokstuk mede uit een dagboek, door hem ge
houden van eene reis naar Italië, welke hij in den nazomer en 
herfst van 1871 in gezelschap met den oud-hoogleeraar Boot 
had ondernomen. Hij gaf daarin een verhaal van de aan
komst der reizigers te Bologne, van de eerste zittingen van 
het archaeologisch congres, van een uitstap der congresleden 

(*) Zie Themis, dl. XXXII, bl. 352. 
(†) Zie 43e Verslag, bl. 202. 



— 211 -

naar Modena en van de opgravingen bij die gelegenheid in 
de terramares van Montale, de terpen van het Noordelijk 
Italië, gedaan. 

In de vergaderingen van December en Maart gaf hij het 
vervolg van zijn reisverhaal; hij deelde mede , wat hij in de 
avondzitting van den vierden congresdag (4 Oct. 1871) gesproken 
had over de hunnebedden in de hoogere en de heemsteden in de 
lagere streken van Drenthe en over de terpen en de daarin ge
vondene voorwerpen in Friesland en Groningen, welk een en 
ander zeer de belangstelling had opgewekt en aanleiding had 
gegeven tot vergelijkingen met hetgeen in Duitschland en 
elders was gevonden; hij beschreef vervolgens de merkwaar
digheden , die hij op den vijfden congresdag te Bologne had 
gezien en het prachtig landelijk feest door den chevalier 
Joseph Aria aan de congresleden op zijn buitengoed Marza-
botto in de Apennynen, te midden van eene Etrurische ne
cropolis of begraafplaats , waarin opgravingen werden gedaan, 
aangeboden. Ten slotte gaf hij in de vergadering van Maart 
een verhaal van den tocht der congresleden naar Ravenna, 
van hunne luisterrijke ontvangst aldaar en van de vele 
hoogst belangrijke merkwaardigheden, door hem bij die ge
legenheid in die oude, minder dan andere Italiaansche ste
den verwoeste stad bezigtigd (*). 

De secretaris droeg in de vergadering van November een 
gedeelte voor van zijne Schets van het oud-Friesche privaatregt, 
over de voogdij, sedert opgenomen in het regtskundig tijd
schrift Themis (†). 

In de vergadering van December las de heer J. Winkler 
een stuk voor uit van Vloten's Levensbode, getiteld: een edel
man onder ploerten, waarin Onno Zwier van Haren verdedigd 
wordt tegen de beschuldigingen, door zijne kinders tegen 

(*) Mededeelîngen over deze reis zullen weldra voorkomen in de Vader-
landsche Letteroefeningen. 

(†) Dl. XXXII , bl. 554 volgg. 
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hem ingebragt, met het doel om hem uit 's Graven hage te 
verwijderen. 

De heer dr. J. Reitsma, predikant te Kooten; hield in de 
Januarij-vergadering, als vervolg op zijne kerkhistorische 
mededeelingen in het vorige jaar , eene uitvoerige voorlezing 
over de lotgevallen der Hervormde kerk in Friesland van 1580 
tot 1618, en bijzonder over de toegenomene regtzinnigheid 
in dat gewest voor en tijdens de Dordsche synode, waarin 
hij de geschiedenis der vele kerkelijke geschillen in die dagen 
schetste en omtrent de daarin betrokkene hoofdpersonen vele 
belangrijke en grootendeels nog onbekende bijzonderheden 
mededeelde, voor het meerendeel uit onuitgegevene officiële 
bescheiden geput. 

De heer Mr. W. W. Buma vestigde de aandacht op eene 
opmerking van den heer J. J. Smits in de Nieuwe bijdragen 
tot regtsgeleerdheid en wetgeving, dat eene der hoofdbronnen 
van de Jurisprudentia Frisica zoude zijn de glosse op den 
Sachsenspiegel met de noten van von Buch. Naar aanleiding 
hiervan gaf de secretaris lecture van een aan hem gerigten 
brief van genoemden heer Smits, waarin deze de gronden 
ontwikkelt voor eene door hem bij zijne doctorale promotie 
verdedigde stelling, dat de Jurisprudentia Frisica in den 
vorm, waarin wij dat werk bezitten, niet een oorspronkelijk 
werk zoude zijn, maar eene vertaling van een ouderen plat-
duitschen tekst. 

De heer Buma maakte verder in de vergadering van Fe-
bruarij de leden opmerkzaam op de toen aanstaande feest
viering op 1 April, en zou gaarne zien , dat ook het Friesch 
Genootschap, even als bij vorige gelegenheden, blijk van 
belangstelling gaf in dit vaderlandsche feest door de uit
gave van een geschrift, waarin op eene beknopte en popu
laire wijze het aandeel van de Friezen in de bedrijven der 
Watergeuzen werd uiteengezet. Aan dien wensch is sedert, 
voor zoo veel de kortheid van tijd toeliet, voldaan door het 
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artikel: de Friesche Watergeuzen bij de inneming van den 
Briel in 1572, hetwelk de heer W. Eekhoff, als feestgave, 
heeft geplaatst in de Leeuwarder Courant van 31 Maart. 

De lezing van den heer Reitsma gaf den heer Buma voorts 
nog aanleiding tot de vraag, of het ook bekend is, wáár de 

requesten, door de vluchtelingen naar Emden in 1567 aan 
het openbaar gezag in Friesland ingezonden, en vermeld bh 
Gabbema, te vinden zouden zijn. Wij vestigen daarop de 
aandacht der leden. 

In de vergadering van Februarij droeg de heer Eekhoff het 
eerste gedeelte voor van eene geschiedenis der kunst in 
Friesland, en vermeldde hij een groot getal der hier gebloeid 
hebbende schilders en graveurs uit de 16e en 17e eeuw, 
met het plan om het vervolg hiervan later voor te dragen. 
Hij gaf daarbij eene groote collectie prachtige gravures van 
de Friesche graveurs Bote en Schelte van Bolswert, tusschen 
1616 en 1652 te Antwerpen vervaardigd, vooral naar schil
derijen van Rubens en van Dijk, ter bezigtiging. 

De heer Buma vestigde de aandacht op een vertoog van 
dr. R. Westerhoff, waarin deze tracht aan te toonen, dat 
Schiermonnikoog oudtijds zoude behoord hebben tot Gronin
gen , en dat de oude Lauwers zoude geloopen hebben ten 
westen van dat eiland , en die zich daarbij beroept op een 
charter van Alhrecht van Beijeren van 1398. De heer Buma 
merkte daartegen op, dat op alle zeekaarten de Lauwers ten 
oosten van Schiermonnikoog loopt; dat het charter, waarop 
de heer Westerhoff zich beroept, wordt toegelicht door eene 
pauselijke bul van 1559, waarin de omtrek der bisdommen 
Utrecht en Munster wordt omschreven; dat verder nog uit 
een charter van 1460 blijkt, dat Schiermonnikoog behoorde 
tot het bisdom Utrecht, en niet tot Munster. De heer Wes
terhoff heeft voorts nog een ouder hiertoe betrekkelijk charter 
van 1440 gevonden; de heer Buma stelde voor, dat van dit 
charter eene kopij zou worden gevraagd aan het rijksarchief. 
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Naar aanleiding der mededeeling van den heer Buma 
gaf de heer jonkhr. mr. J. E. van Panhuijs te kennen , 
dat er , wat het nabij Schiermonnikoog gelegen Simons -
zand betreft, in der tijd, bij gelegenheid van een e 
schipbreuk, een verschil was gerezen over de competentie 
tusschen de burgemeesters-strandvonders van Schiermonni
koog en Warfum; dat de minister van binnenlandsche zaken, 
deswege geraadpleegd, den raad had gegeven, om ten aan
zien van het Simonszand de behandeling der zaak over te 
laten aan den burgemeester van Warfum, en tevens aan 
gedeputeerde staten van Friesland de vraag had gerigt , ot 
er eene grensregeling bestond tusschen Friesland en Gronin
gen , en dat die gedeputeerden zich daarop hadden gewen d 
tot hunne ambtgenooten van Groningen met het voorstel, om 
die regeling op te dragen aan de hoofdingenieurs van den 
waterstaat der beide provinciën. 

De voorzitter deelde, naar aanleiding van een schrijven van 
den heer Westenberg te Washington, minister-resident der 
Nederlanden bij de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, 
waarbij deze, namens den heer Adams, inlichting vroeg om
trent een Franschen brief uit Leeuwarden van 29 April 
4783, gerigt aan John Adams, toen gevolmatigde der Ver
eenigde Staten in de Nederlanden, onderteekend door W . 
Wopkens en H. Gats, eenige bijzonderheden mede omtrent 
de Burgersocieteit: door Vrijheid en IJver te Leeuwarden, 
in het vervolg op van Loon, bl. 170—174, voorkomende. 
De brief, waaromtrent de heer Westenberg inlichting vroeg, 
strekte ter geleide van den aldaar verklaarden penning, welke 
echter in de familie van den heer Adams was verloren ge
gaan, weshalve de voorzitter hem daarbij uit zijne verzame
ling een ex. toezond. 

De heer dr. J. G. Ottema las in de vergadering van Maart 
een verslag voor van den heer J. E. H. Hooft van Iddekinge 
over de door dezen gedane nasporingen in de zoogenaamde 
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heemsteden in het zuidwesten van Groningen. Onder de 
daar gevondene voorwerpen waren vooral merkwaardig de 
huisurnen. Soortgelijke voorwerpen zijn ook in Mecklenburg 
gevonden, blijkens eene verhandeling daarover in het Zeit-
sehrift für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 
Dit verslag zal worden opgenomen in hel nummer van de 
Vrije Fries. 

De heer Eekhoff vestigde de aandacht op de plaatsnamen: 
Nieuw-Friesland, de straat van Hindeloopen en het Wijbe 
Janswater bij Spitsbergen , waaruit hij opmaakte, dat die 
streek reeds vroegtijdig door Friezen moet zijn bezocht. 

In het vorig verslag deelde ik u mede, dat het genoot
schap door aankoop eigenaar was geworden van hel hand
schrift van het tweede deel van Vervov's gedenckweerdige ge' 
schiedenissen (*). De heer dr. W. Bisschop heeft daarvan eene 
kopij gemaakt, en wij hopen, dat het door diens zorg eerlang 
voor rekening des genootschaps zal kunnen worden uitgegeven. 
De Vrije Fries, nieuwe reeks, dl. VII, stuk 3, waarvan de uitgave 
door bijzondere omstandigheden te lang was vertraagd, is nu 
bijna afgedrukt, en het 4e stuk zal daarna önmiddelijk volgen. 
De tweede aflevering der Friesche oudheden is verschenen 
en van de derde zijn vier platen gereed. 

Door bezorging van den heer A. Â. Land, Notaris te Fra-
neker, ontving het genootschap van de erven van ons vroeger 
lid, den heer dr. R. Lonneman aldaar, eene aanzienlijke 
collectie oudheden, in terpen gevonden, ten geschenke. Het 
gemeentebestuur van Franeker schonk ons het bekende groote 
Tableau of Vertoninghe der Friesche Coninghen, Bisschoppen, 
Princen, Potentaten enz. bevattende een overzigt van Fries-
lands kerkelijke en wereldlijke geschiedenis tot 1617. Sedert 
1843 was dit eenig overgebleven exemplaar bij het genoot
schap bekend en is toen de inhoud geheel afgedrukt in het 

(*) Zie 43e Verslag, bl. 200. 
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derde deel van de Vrije Fries, waarin hij niet minder dan 
90 bladzijden beslaat. Daarop zijn de platen, later in Ham-
conius afgedrukt, gekleurd geweest en is het geheel in eene 
lijst gevat. 

Verder werd onze collectie verrijkt met eenige voorwerpen, 
gevonden bij de afgraving van den Wirdumerpoortsdwinger 
en een bronzen beeldje 40 voet diep onder den grond ge
vonden in eene terp te Hilaard. De heer C. P. Hansen zond 
ons afbeeldingen van oudheden, op Sijlt gevonden. De heer 
Eekhoff bragt in de vergadering van Maart een groot getal 
afbeeldingen ter tafel van antiek snijwerk en van grafzerken 
uit verschillende Friesche steden en dorpen , op last des ge-
nootschaps door den teekenaar, den heer A. Martin, vervaar
digd. In de Januarij-vergadering gaf de heer mr. A. Looxma 
IJpeij een fraaijen drinkhoorn met zilveren beslag ter bezig-
tiging, afkomstig uit de familie van Wopke Tallum, in 1577 
grietman van Hennaarderadeel. Verder ontvingen wij mede-
deeling , dat in de kerk te Ternaard eene verzameling van 
32 fraai geschilderde in hout gesneden wapens aanwezig is. 
Het belangrijkste evenwel, dat ik hier te vermelden heb, is, 
dat in de vergadering van November door den voorzitter werd 
medegedeeld, dat het bestuur eene missive had ontvangen 
van gedeputeerde staten omtrent een plan, om het locaal aan 
het Gouvernementsgebouw, waarin vroeger het telegraafbu-
reau was gevestigd, in te rigten tot een provinciaal museum 
van oudheden, en dat daarvoor door de staten was toegestaan 
eene som van f1200. Dat plan is sedert tot uitvoering ge
komen , en in dat zoo wèl ingerigte locaal zijn nu ook de 
overige, aan het genootschap toebehoorende, oudheidkundige 
voorwerpen, medailles en munten geplaatst. 

Onze boekerij mogt zich in vele aanwinsten verheugen. In
zonderheid werd zij verrijkt door mr. F. J. J. baron van 
Heemstra, Rentemeester-generaal der Duitsche orde, balie 
van Utrecht, te Lisse, die ons het kostbare werk, bevattende 
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de archieven der balie, bewerkt door jhr. J. J. de Geer tot 
Oudegein, in twee groot kwarto deelen met afbeeldingen van 
personen en charters prachtig uitgevoerd, ten geschenke zond. 
Ook onze penningverzameling verkreeg enkele belangrijke 
aanwinsten. 

Het aantal genootschappen, waarmede ons genootschap in 
letterkundig verkeer is , werd weder met een vermeerderd, 
nl. de Sociètè des sciences, des arts et des lettres du Hai-
naut te Mons, welke ons hare Mémoires, in 20 deelen, ten 
geschenke zond. 

B. GELDMIDDELEN. 

Uit de rekening en verantwoording door den penningmees
ter gedaan blijkt, dat 

de ontvangst bedroeg f 1285.-46 
de uitgaaf » »1251.58 

latende alzoo een batig slot van t 33.88 

G. BESTUUR. 

De voorzitter en penningmeester, die volgens den rooster 
moesten aftreden , werden herkozen. Tot bibliothecaris werd 
gekozen de heer J. Winkler. Op verzoek der leden verklaar
de de waarnemende secretaris zich bereid, om het secreta
riaat weder op zich te nemen, daar er op het oogenblik 
geene personen schenen te zijn, die genegen waren zich met 
die functie te belasten. 

D. LEDEN. 

Tot buitengewoon lid werd benoemd de heer: 
W. Franks , Conservator aan het Britsch museum te 

Londen ; 
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tot gewone leden werden benoemd de heeren : 
Dr. G. Acker Stratingh, Geneesheer te Groningen; 
Dr. W. Pleijte, Conservator aan 's rijks kabinet van oud

heden te Leiden; 
Mr. E. Bergsma, Regter in de arrondissementsregtbank te 

Leeuwarden , thans te Rotterdam ; 
G. Golmjon, Archivaris-bibliothecaris der provincie Fries

land ; 
Jhr. Dr. D, H, Waubert de Puiseau, Leeraar aan de rijks 

hoogere burgerschool te Leeuwarden; 
Mr. J. A. Sillem, te Amsterdam: 
A. J. Brevet, Ingenieur van den waterstaat te Leeuwarden; 
Mr. P. Heringa Cats, Grondeigenaar te Leeuwarden ; 
M. Bokma de Boer, te Leeuwarden ; 

Daarentegen zijn overleden de heeren: 
Jhr. Ph. Blommaert, te Gent; 
C. P. Serrure , te Gent; 
Dr. F. Snellaert, te Gent ; 
Mr. J. T. Bodel Nijenhuis, te Leiden; 
H. van Berkum, te Nieuw-Beerta ; 

buitengewone leden; 
Mr. G. F. F. Rinia van Nauta , te Giekerk ; 
Mr. J. Pan, te Hoorn ; 
Dr. H. J. Lijcklama à Nijeholt, te Bolsward; 
Mr. U. H. Wielinga Huber, te Cornjum ; 
F. de Haan Fzn., te Leeuwarden ; 
E. baron Sirtema van Grovestins, te 's Gravenhage; 
G. S. Ferwerda, te Veen wouden ; 

gewone leden; 
terwijl voor het lidmaatschap hebben bedankt de heeren : 

Dr. E. Mehler, te Zwolle; 
Dr. C. Loeft, te Leeuwarden; 
Mr. O. E. G. graaf van Limburg Stirum, aldaar; 
Mr. H. van der Kooi, aldaar. 
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Het Genootschap telt thans: 
4 Eereleden. 

59 Buitengewone leden. 
31 Werkende leden. 

217 Gewone leden. 

311 Leden. 

De Secretaris, 
Mr. I. TELTING. 


