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uitgebragt in de vergadering van 2 Julij 1874. 

GEACHTE MEDELEDEN! 

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

A. VERGADERINGEN EN WERKZAAMHEDEN. 

De vergaderingen werden gehouden den 27 Augustus, 16 
October en 11 December 1873, 22 Januarij, 26 Februari]' en 
2 April 1874, en door een gemiddeld getal van twee en twin
tig leden bijgewoond. 

De drie eerste vergaderingen waren geheel gewijd aan de be
handeling van het Oera-Linda-bok. In de beide eersten droeg 
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de heer Dr. A. T. rEITSMA van Groningen een historisch-kritisch 

onderzoek voor over dit geschrift. Hij handelde eerst over de 

echtheid van het geschrift als historisch document, vervolgens 

over zijne historische waarde. Voor de echtheid pleiten volgens 

hem, behalve de wijze waarop het HS. in de familie Over de 

Linden is bewaard gebleven, a. de taal, waarin het is geschre

ven , b. het geheel oorspronkelijke letterschrift en c. het schrijf

materiaal , dat daartoe gebruikt is. Dat het HS. geen origineel, 

maar eene kopij is , blijkt uit eene opmerkelijke gaping, ont

staan door het omslaan van twee bladzijden tegelijk, terwijl 

het korte voorberigt van Liko volkomen in overeenstemming is 

met den tijd van Karel den Grooten, waarin het heet geschre

ven te zijn. Uit de verhouding, waarin de verschillende stuk

ken tot elkander staan, zooals zij in dit boek zijn opgenomen, 

blijkt dat Adela in 558 v. Chr. begonnen is met de opteekening 

van de merkwaardigste overleveringen der oudheid, en dat dit 

werk geregeld is voortgezet in de familie Oera Linda, misschien 

tot den tijd van Liko toe. Wat het inwendig bewijs voor de 

echtheid betreft, werd opgemerkt, dat de algemeene cultuur-

toestand , waarin Frya's volk naar luid van deze geschriften in 

de 6e eeuw v. Chr. verkeerde, volstrekt niet in strijd was met 

den toenmaligen cultuurtoestand van andere oude volken; ter

wijl verder nog door den spreker werd aangetoond, dat de trant 

van geschiedschrijving hier nog geheel in hare kindsheid ver

keert en nog geen spoor van kunst verraadt. Wat de histori

sche waarde betreft, merkte de spreker op, dat even als bij 

andere volken, ook bij Frya's volk aan den historischen tijd een 

mythisch en sagen-tijdperk voorafging; daartoe behoort de eos-

mogonische mythe, die de onmiskenbare teekenen van oorspron

kelijkheid draagt, en de mythe van de uitvinding van het let

terschrift door Frya. Het sagen-tijdperk vangt aan met het 

verhaal van het zinken van Atland in 2193 v. Chr., aan welke 

sage ten grondslag ligt het geologisch feit van de vorming dei-

Noordzee en de afscheiding van Engeland van den vasten wal. 
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Aan het bezwaar tegen de berigten in het Oera-Linda-bok , dat 

zij tot 2000 jaren v. Chr. opklimmen, mag in onzen tijd geen 

waarde worden gehecht, daar de geologische, antiquarische en 

linguïstische onderzoekingen der laatste jaren geleerd hebben, dat 

niet alleen aan het menschdom in het algemeen, maar ook aan 

de bijzondere volken een veel langer bestaan moet worden toe

gekend dan de traditionele geschiedenis vroeger deed. Na deze 

opmerkingen omtrent het mythische en sagen-tijdperk werden 

door den spreker de historische berigten van het Oera-Linda-bok 

nagegaan, en toonde hij daarbij aan, dat die althans in de 

hoofdzaak niet in strijd zijn met de van elders bekende wereld

geschiedenis. Ten slotte wees de spreker op het hooge belang 

van het geschrift zoowel voor de geschiedenis , inzonderheid van 

ons vaderland , als voor de kennis der Friesche taal, voor het 

letterschrift én voor de geschiedenis der godsdiensten. 

De derde vergadering was bestemd om, naar aanleiding der 

voorlezing van den heer EEITSMA , van gedachten te wisselen 

over het merkwaardig geschrift. Die vergadering werd ingeleid 

door den Voorzitter. Hij beschouwde het Oera-Linda-bok uit de 

oogpunten van oudheidkunde , algemeene geschiedenis , handels-

geschiedenis en godsdienstleer, en trachtte de onderscheidene 

bezwaren, welke uit die verschillende oogpunten tegen de echt

heid zouden kunnen worden ingebragt, op te lossen, terwijl hij 

ten slotte eindigde met ééne hoofdbedenking , welke er bij hem 

tegen de echtheid bestond, hierin gelegen, dat de voorwerpen, 

welke bij de afgraving der terpen gevonden worden en die ver

mengd zijn met Eomeinsche en latere munten, van een betrek

kelijk lagen cultuurtoestand der vroegere bewoners van Fries

land getuigen , nog na de Christelijke jaartelling , aan deze 

zijde van het Flie, en dat dit niet wel te rijmen is met den 

toestand van beschaving aan gene zijde van het Flie en vooral 

op Texel, zooals die in het Oera-Linda-bok wordt geschetst. 

Vervolgens werden door den ondergeteekende taalkundige be

denkingen tegen de echtheid aangevoerd; hij wees op onder-
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seheidene woorden en uitdrukkingen, die, volgens zijn oordeel, 
eerst in veel lateren tijd moeten zjjn ontstaan, én op eene 
groote menigte taalfouten, welke doen denken aan eene zamen-
stelling uit lateren tijd door iemand, die het Oud-Frieseh niet 
genoeg meester was. De heer Mr. Â. BLOEMBERGEN beschouwde 
het Oera-Linda-bok uit een regtskundig oogpunt en wees er 
op, dat daaruit van een veel meer ontwikkelden regtstoestand 
blijkt, dan men in de zooveel jongere lex Frisionum aantreft, 
zoodat er in dit opzigt een groote achteruitgang zou hebben 
plaats gehad, wat evenwel met den loop der geschiedenis niet 
wel is overeen te brengen. Voor den heer Mr. J. NANNINGA UIT-' 

TERDIJK was het vreemde letterschrift een hoofdbezwaar tegen 
de echtheid; hij meende , dat wanneer het stuk , zooals het heet 
te zijn, een afschrift was , in de 13e eeuw gemaakt naar een 
oorspronkelijk ouder H.S., de afschrijver zich wel de moeite zou 
hebben bespaard om het vreemde letterschrift na te maken. De 
heeren BEITSMA en OTTEMA beantwoordden de onderscheidene 
sprekers en verdedigden de echtheid tegen de gemaakte beden
kingen. 

In de vergadering van 22 Januarij hield de heer W. EEKHOFF 

eene voorlezing over de geschiedenis der Kunst in Friesland, als 
vervolg op zijne vroegere voorlezingen over dit onderwerp. Hij 
behandelde de Friesche schilders uit het laatst der vorige en uit 
deze eeuw en gaf daarbij onderscheidene fraaije teekéningen en' 
etsen ter bezigtiging. De Voorzitter deelde in die zelfde verga
dering iets mede over een bronzen morgenster, te Wanswerd 
in den grond gevonden, welke in het Museum te Leiden wordt 
bewaard, en over oudheden in 1849 te Oosterend gevonden. 

De heer Mr. W. B. S. BOELES te Assen had de spreekbeurt 
voor de Februarij-vergadering op zich genomen. Hij deelde we
derom een brokstuk mede uit de geschiedenis der Franekér 
Academie, over den akademisehen cursus, de inschrijving, het 
roijement, de collegiën, de disputen, de promotiën en de gra
den. Als bijdrage leverde hij nog eenezeer belangrijke mede-
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deeling over de Friezen te Rome. Beide mededeelingen werden 

afgewisseld door de bezigtiging van eenige fraaije photografiën 

van hunnebedden en van voorwerpen uit het Drentsoh Museum 

van Oudheden, vervaardigd door J. F. VON KOLKOW, ten behoeve dei 

tentoonstelling te Weenen, welke de heer BOELES had medegebragt. 

In de laatste vergadering voerde de Voorzitter het woord. Hij 

sprak over den prae-historischen mensch , en helderde zijne voor

lezing op door onderscheidene in den grond gevondene voor

werpen en afbeeldingen daarvan. 

Het Genootschap heeft gedurende het afgeloopen jaar uitge

geven het tweede deel der gedenkschriften van Jhr. F. van 

Vervou, en in het Latijn geschreven brieven van Aggaeus Al-

bada aan zijn vriend Rembertus Ackema en anderen, gedurende 

de jaren 1579—1584. Van het eerste H.S. was, zooals reeds 

in het vorig verslag is gemeld (zie 45e verslag, bl. 224) , eene 

kopij gemaakt door den heer Dr. W. BISSCHOP , thans te 

Delft; de correctie der drukproeven had de heer Dr. J . Gr. OT-

TEMA op zich genomen. Het tweede H.S. berust in het archief 

te Aurich; de heer Dr. E. FRIEDLAENDER aldaar zond ons eene 

door hem gemaakte kopij met een voorberigt, terwijl de onder-

geteekende voor de correctie der proeven heeft gezorgd. 

Een belangrijk werk wacht ons weder voor het volgend jaar . 

In de vergadering van 16 October werd eene missive ter tafel 

gebragt van den heer Mr. S. W. TROMP , als executeur in de 

nalatenschap van den heer Mr. "W". W. BÜMA, waarin werd me

degedeeld , dat de erflater bij olografische beschikking van 14 

Augustus 1872 aan het Genootschap had vermaakt de door zijne 

zorg en op zijne kosten vervaardigde afschriften van oude stukken, 

zich bevindende in zes portefeuilles, t. w. I. Registers van den 

Aanbreng van 1511 in Oostergo en enkele in Westergo, I I . Re

gister van den Aanbreng van 1511 in Wijmbritseradeel, III . Ver

klaring op dien Aanbreng in 1540 in Ferwerderadeel, IV. Re

gister van den Aanbreng in 1546 van landen onder de Buiten-

dijksdijkagie begrepen in Barradeel, Franekeradeel, Harlingen 
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en Wonseradecl, V. Over de kortingen in den jnartavx der 

vrije heerschappen en over de redemlie der tauxen, VI. Diverse 

afschriften en aanteekeningen de fioreen betreffende, met ver

zoek aan zijne kinderen om aan het Bestuur des G-enootschaps 

uit te keeren zoodanige som , van hoogstens ƒ 4000 , als naar 

het oordeel van dat Bestuur zou worden vereischt, om al wat 

in de vijf eerstgenoemde portefeuilles is vervat, voorzien van 

de vereischte voorrede of inleiding , aanteekeningen, of wat dies 

meer mogt zijn , als uitgave des Genootschaps te doen drukken 

en uitgeven, — en bij welke missive tevens werd berigt, clat de 

familie BUMA . bijaldien tot het drukken en uitgeven der be

doelde stukken werd besloten , gaarne ter zijner tijd aan het 

verlangen des erflaters zal voldoen. Deze vermaking van den 

heer BUMA is door het Genootschap in dank aanvaard en tot de 

uitgave besloten. 

Onze verzamelingen van oudheden, munten en schilderijen 

werden weer met onderscheidene voorwerpen verrijkt. Van den 

heer H. G. CANNEGIETER te Hallum ontvingen wij ten geschenke 

een stuk gebakken werk , clat vermoedelijk diende tot het malen 

van graan, uit eene terp te Hoogebeintum; van diens zoon 

twee door dezen vervaardigde teekeningen , de eene van Her-

jvw.ima-siate te Ferwerd , de andere van een wapenbord in de 

kerk te Hallum ; van den heer Br. F. J. WITTEVEEN te Lemmer 

een stuk been, 1^ voet onder het veen buiten den zeedijk ge

vonden ; voorts urnen en stukken hertshoorn uit eene terp te 

Hijuni; van den heer F. N. EYCK TOT ZUYLICHEM te Maartens

dijk eene afbeelding van eene oucle noordsche boot, gevonden 

te Flensburg en van hunnebedden in Denemarken; van de Heeren 

J. VAN LOON JZX. te Huins, Jhr. Mr. F. J. J. VAN EYSINGA en 

Mr. U. H. HUBER onderscheidene belangrijke voorwerpen, opge

graven uit de terpen te Spannum, te Irnsum en te Dronrijp. 

De heer Mr. W. W. BÜMA schonk ons eene zilveren en eene 

bronzen medaille, geslagen ter gedachtenis zijner vijftigjarige 

echtvereeniging met vrouwe MARIA DE WITH. Tan den Voor-
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zitter ontvingen wij ten geschenke eene collectie Friesche en 

andere munten uit de elfde eeuw, welke in België schijnen ge

vonden te zijn, terwijl hij tevens berigtte , dat de provincie een 

aanzienlijke verzameling Friesche of tot Friesland betrekking 

hebbende gedenkpenningen en in dit gewest geslagen munten , 

waaronder zeer zeldzame, uit de nalatenschap van den heer 

F. DE HAAN had aangekocht. Bij eene latere gelegenheid deelde 

hij mede , dat in de omstreken van Beets een groot aantal mun

ten gevonden was, welke bij onderzoek, in vereeniging met 

den heer HOOFT VAN IDDEKINGE , gebleken waren meest Utrecht-

sche bisschoppelijke munten uit het begin der 12e eeuw te 

zijn. De afbeelding, beschrijving en opheldering dezer merk

waardige stukjes, waarschijnlijk in Friesland geslagen , zal in 

de volgende Vrije Fries worden uitgegeven. Voor onze schil

derij-verzameling ontvingen wij ten geschenke van den heer 

P. J. SURINGAR een portret van JOHN BOWKING , van den heer 

E. HUBER eene geteekende afbeelding van Hottinga-state te Pie-

tersbierum van 1743 , benevens portretten van een oud man, 

van een man, eene vrouw en een kind , allen zonder naam, af

komstig van Bennema-state te Hardegarijp, en van den heer 

A. P. H. KUIPERS portretten van Ds. EUDOLPHUS ïf OORDBEEK , 

Dr. JOHAN VAN DEN HEUVEL en diens echtgenoot GESINA HAAGS-

"WOLD , benevens eene merkwaardige toilet- of kapdoos met 

e enige kleedingstukken van laatstgenoemde. 

B. GELDMIDDELEN. 

Uit de rekening en verantwoording , door den Penningmees

ter gedaan , blijkt, dat 

de ontvangst bedroeg ƒ 1335,83 
de uitgaaf » 1260,65 

latende alzoo een batig slot van » 75,18 

C. BESTUUR. 

De Secretaris en Bibliothecaris, die volgens den rooster moes-
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ten aftreden, werden herkozen en namen op nieuw die betrek

kingen op zich. 

D. LEDEN. 

Tot buitengewone leden werden benoemd de heeren : 

Dr. J. Bolhuis van Zeeburgh, te Leiden ; 

E. van Even , archivaris te Leuven ; 

Dr. A. T. Eeitsma, predikant te Groningen ; 

Dr. C. H. Wiarda, president van het geregtshof te Aurich; 

tot gewone leden de heeren: 

Mr. K. Banga, kantonregter te Harlingen; 

L. J. Huber, jur. stud. te Leiden; 

M. W. Scheltema, predikant te Dokkum ; 

Dr. P. A. Theobald, te Hamburg; 

C. M. Huguenin , te Hillegom ; 

A. baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester van Op-

sterland , te Beetsterzwaag ; 

E. Huber , te Hardegarijp ; 

Mr. D. van der Veen, gemeente-ontvanger te Leeuwarden; 

W. C. G-. van Weideren baron Eengers, officier der kavalerie 

te Deventer; 

C. F. F. Einia van Nauta , te Giekerk; 

Mr. J. Sickenga , advokaat te Wolvega ; 

J. T. Eekhoff, boekhandelaar te Leeuwarden ; 

Mr. C. W. de Vrieze, lid der arrondissements-regtbank aldaar.. 

Daarentegen zijn overleden de heeren : 

John Bowring , te Londen , eerelid ; 

S. F. Klijnsma, te Wolvega ; 

Dr. E. Westerhoff, te Warfum; 

M. Prakken, te Leeuwarden; 

J. H. Heijmans Gz., aldaar ; 

terwijl voor het lidmaatschap hebben bedankt de heeren: 
Dr. W. Bisschop , te Delft; 
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Mr. E. Attema, te Leeuwarden; 
Mr. W. van Nauta Lemke, te Assen; 
Mr. S. Wijbenga, te Sneek; 
Mr. A. E. Talma, te Dokkum ; 
J. Duparc , te Breda; 
Het genootschap telt alzoo thans: 

3 Eereleden. 
65 Buitengewone leden. 
27 Werkende leden. 

211 Gewone leden. 

306 Leden. 

De Secretaris , 
Mr. I. T E L T I N G. 





Het Bestuur van het Friesch Genootschap bestaat 
thans, Julij 1874, uit de volgende leden, de Heeren: 

Mr. J. DIRKS, Voorzitter; 

Dr. J. G. OTTEMA, Bestuurder; 

Jhr. Mr. F. J. J. VAN E I J S I N G A , Bestuurder; 

W. EEKHOFF, Penningmeester; 

Mr. I. TELTING, Secretaris; 

Mr. U. H. HUBER, Bibliothecaris; 

C. H. F. A. CORBELLJN BATTAERD, Custos der 
verzamelingen Munten en Penningen in Frieslands 
Kabinet van Oudheden. 

De bijeenkomsten van het Bestuur worden gehou
den eiken Zaturdag-namiddag te Ü uur in het lo
kaal der Bibliotheek des Genootschaps bij de Con
certzaal. 


