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GEACHTE MEDELEDEN ! 

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

A. VERGADERINGEN EN WERKZAAMHEDEN. 

De vergaderingen werden gehouden den 2 Julij en den 
24 December 1874 , den 21 Januarij , 25 Eebruarij en 25 
Maart 1875, en door een gemiddeld getal van veertien 
leden bijgewoond. 

In de vergadering van Julij deelde de heer W. Eekhoff 
eenige tot dusver onbekende levensbijzonderheden mede 
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van Duco Martena , vooral omtrent de aanzienlijke gelde
lijke opofferingen, welke hij zich ten behoeve van de zaak 
der vrijheid getroost had. Zij waren ontleend aan oude 
familiepapieren, afkomstig van Martena-hnis te Cornjum 
en zijn later opgenomen in de Vrije Fries (1). De voor
zitter , mr. J. Dirks , leverde eene bijdrage over de ijzeren 
koeijen in Friesland en Drenthe, vooral naar aanleiding 
van de ijzeren koe te Britswerd, vermeld door Schotanus, 
beschrijving van Friesland, bl. 2 0 8 , welke bijdrage mede 
is opgenomen in de Vrije Fries (2). Door den voorzitter 
werd verder ter tafel gebragt eene verzameling Nederland-
sche muntjes uit de twaalfde eeuw, te Beets gevonden, 
welke door de zorg van den heer J. E. H. Hooft van Id-
dekinge waren gerangschikt, waarvan wij eene beschrijving 
met afbeeldingen in het volgende stuk van ons tijdschrift 
hopen te kunnen mededeelen (3). De heer Dr. W. Pleijte 
gaf photografien van urnen in Gelderland gevonden ter 
bezigtiging en voegde daar eenige ophelderingen aan toe; 
terwijl de heer W. Eekhoff eenige teekeningen van oud
heden , welke niet in het werk „Friesche Oudheden" waren 
opgenomen, en eenige fraaije gravures van Friesche mees
ters uit zijne eigene verzameling ter bezigtiging gaf. 

De heer W. Eekhoff hield in de vergadering van Decem
ber eene voorlezing, waarin hij de geschiedenis van het 
ontstaan en de verdere uitbreiding van het oudheidkundig 
kabinet der provincie en des geuootschaps mededeelde; de 
inhoud daarvan is later medegedeeld in den tekst van het 
plaatwerk „Friesche Oudheden." 

In de vergadering van Januarij trad de heer Dr. J. Reit-
sma , van Kooten, als spreker op. Hij hield eene voorle
zing over den aanvang der kerkhervorming in Friesland 

(1) Dl. XIII, bl. 81 volgg. 
(2) Aid. bl. 70 volgg. 
(3) Zie 46e Verslag, bl. 257. 
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tot het jaar 1531. In het eerste gedeelte zijner lezing 
gaf hij eenige algemeene opmerkingen over den toestand 
der geestelijkheid en der kerk in dit gewest in de 15e en 
het begin der 16e eeuw j in het tweede gedeelte schetste 
hij het eerste opkomen der hervorming, de prediking van 
Gellius Faber te Jelsum en de onderzoekingen van Menno 
Simons , de verspreiding der geschriften van Luther hier 
te lande, de strafoefeningen tegen de ketters en de maat
regelen van Karel V om de hervorming te keer te gaan. 
Deze voorlezing was een gedeelte van een vrij uitgebreid 
werk van den heer Reitsma over de geschiedenis der kerk
hervorming in Friesland, van de vroegste tijden tot 1619, 
grootendeels uit nog onuitgegevene bronnen opgemaakt, 
hetwelk hij aan het genootschap ter uitgave heeft aange
boden. De heer J. van Loon Jz. vergastte de vergadering 
op eenige Friesche dichtstukjes , als proeven uit een Friesch 
lieteboek, hetwelk hij zich voorstelde uit te geven. De 
heer Dirks gaf eenige mededeelingen over een jolig gezel
schap , genaamd : de gemeente van den roggestapel, het
welk vroeger te Deventer had bestaan (1) j hij droeg voorts 
nog eene vertaling voor van een artikel uit een Duitscli 
tijdschrift over Grermaansche Oudheden, gevonden in de 
Wadden langs de kust van Oldenburg. De heer R. W. H. 
Suringar deelde eenige opmerkingen mede over het papier, 
waarop het HS. van het Oera-Linda-bok is geschreven, 
welke in handen van den heer Dr. J. G. Ottema werden 
gesteld. Door den heer Dirks werden ter bezigtiging gege
ven een fraai bewerkte koperen tabaksdoos en een groot 
zilveren har t , met twee pijlen doorboord, toebehoorende 
aan den heer Popta te Zwolle en uit Harlingen afkomstig. 

De heer Mr. W. B. S. Boeles droeg in de vergadering 
van Februarij, bij gelegenheid der feestviering van het 
300jarig bestaan der Akademie te Leiden, de levensschet-

(1) Gedrukt in de Bijdragen voor de geschiedenis van Overijssel , 
4de afl. 
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sen van vier Franeker hoogleeraren voor, van den theoloog 
J. Coccejus, den medicus J. A. van der Linden, den lite
rator J. Perizonus en den jurist A. Schulting, die allen 
eerst de Friesche en daarna de Leidsche Hoogeschool tot 
sieraad verstrekten. Verder bragt hij ter tafel een exem
plaar van het werkje van Kempius, hetwelk bleek het 
eigendom van den schrijver te zijn geweest en door dezen 
met vele schriftelijke aanteekeningen was voorzien; het werd 
in handen van den heer Ottema gesteld, om nader onder
zocht te worden. De heer Dirks gaf ter bezigtiging vier 
sierlijke, in zilver gedrevene insignes van gildeboden te 
Leeuwarden, en een verguld zilveren sleutel der Clemen-
tiner-broederschap, uit Emden afkomstig (1), thans in het 
bezit van den heer 11. Bloembergen Santee. 

In de vergadering van Maart gaf de heer Dirks eene 
vertaling van een gedeelte van het Italiaansche werk van 
Edm. de Amicis, Olanda, waar deze zijn bezoek aan Leeu
warden (Febr. 1874) en de ontvangst, die hem daar ten 
deel viel, beschrijft. De heer Ottema gaf verslag over de 
in zijne handen gestelde aanteekeningen van Kempius, 
waarvan hij voor het genootschap een afschrift had geno
men. Daaronder bevindt zich eene opgave der bronnen, 
waaruit de schrijver geput heeft, en een alfabetische lijst 
van de in het werk behandelde personen. Het merkwaar
digste i s , dat uit die aanteekeningen blijkt, dat Kempius 
een geschrift van Solco Forteman heeft gekend en gebruikt, 
waaruit hij een paar fragmenten mededeelt, zoodat hier
door bewezen wordt, dat er inderdaad zoodanige schrijver, 
die in de voorrede van Ocko Scarlensis wordt vermeld, 
doch. omtrent wiens bestaan twijfel werd gekoesterd, heeft 
bestaan. Daar Kempius in 1589 overleden en zijn werk 
in 1588 uitgegeven is, moet hij bet geschrift van Forte
man eerst in het laatste van zijn leven in handen hebben 
gehad. Dezelfde spreker gaf vervolgens nog een bijdrage 

(1) Zie de Navorseher, XI hl. 379 en XXV bl. 22G—228. 
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over het ontstaan van het cijferschrift van het Oera-Linda-
hok uit het Joel. Het is opmerkelijk, dat nagenoeg de 
zelfde type voorkomt op het Alhambra, blijkens een plaat
werk, hetwelk zich op de Koninklijke Bibliotheek te 
's Gravenhage bevindt. De heer Bibliothekaris, Dr. Campbell, 
had eene afteekening daarvan aan den heer Ottema ver
strekt , welke door dezen met eene afteekening der cijfers 
uit het Oera-Linda-bok en van de Arabische cijferteekens 
ter bezigtiging werd gegeven. De heer Dirks merkte naar 
aanleiding dezer mededeeling op, dat ééne der bedenkingen, 
welke hij heeft tegen den inhoud van dit geschrift, is 
opgelost. Die bedenking bestond hierin, dat in het Oera-
Linda-bok wordt gesproken van ijzeren wapens en gereed
schappen hier te lande in gebruik, een paar eeuwen voor 
onze jaartelling, terwijl de oudheidkundigen algemeen van 
gevoelen zijn, dat het gebruik van het ijzer in het noor
den tot eene latere periode behoort dan dat van het brons 
en niet vroeger dan in de derde eeuw n. Chr. kan worden 
gesteld (1). Onlangs zijn evenwel op Bornholm ijzeren 
wapens enz. voor den dag gekomen, die blijkbaar tot een 
veel vroeger tijdperk behooren (2). 

De heer H. Klugkist Hesse, van Kollum, leverde eene 
bijdrage over het eiland Ameland en inzonderheid over het 
geslacht Camminga, waarbij hij den wensch uitte, dat een 
deskundige een opzettelijk onderzoek mogt instellen naar de 
genealogie van dit zeer oude geslacht. De heer Dirks vestigde 
naar aanleiding dezer bijdrage er de aandacht op, dat het 
archief van Ameland zich grootendeels op het Rijks-archief 
bevindt, en dat van de oudste stukken kopijen bij het 
Genootschap aanwezig zijn. De heer C. H. F. A. Corbelijn 

(1) In het Museum te Kopenhagen is de indeelmg van den ouderen 
ijzeren tijd van de derde tot de vijfde eeuw na Chr. 

(2) Zie E. Vedel, Recherches sur les restes du premier â»e de fer 
dans 1'île de Bornholm. Mémoires des Antiquaires du Nord , 1872 
p. 39. 
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Battaerd bood aan het Genootschap ter bezigtiging eene 
akte van 1633 aan, waarbij Sikko van Liauckama wordt 
opgenomen in de orde der Jezuïten , en nog een ander 
stuk betrekkelijk de familie van der Laen. Hij leverde 
verder eene uit de Resolutie-boeken der stad Sneek ge-
trokkene belangrijke bijdrage over een gouden medaille van 
Prinses Anna en Maria Louisa, zijnde een magistraat
penning van Sneek, beschreven in het vervolg op van Loon, 
onder no. 350—351, bl. 389—390, en vestigde er de 
aandacht op, dat zich daar op het stadhuis nog twee 
zilveren bekers bevinden, geschonken door Prinses Amalia 
van Anhalt, toen zij het eereburgerschap dier stad ver
kreeg. Door den heer EekhofF werden twee aarden kan
nen aangeboden, te Oudega in Hemelumer Oldephaert uit 
het veen opgegraven. De heer Dirks bragt ter tafel aftee-
keningen van beeldwerk (careatiden), afkomstig van het 
vroegere stadhuis, te Staveren, in 1774 afgebroken, thans 
in het bezit van den antiquiteitenkooper Hillebrand te 
Leeuwarden, en van een koperen plaat, waarin een hem 
onbekend Priesch wapen (1) misschien als gilde-graveer-
proeve was gesneden. 

Door het Genootschap werd in het afgeloopen jaar 
uitgegeven het Ie stuk van het XlIIe deel van de Vrije 
Fries, en de vierde en laatste aflevering van het plaatwerk 
Friesche Oudheden, met eene belangrijke inleiding door 
den heer EekhofF bewerkt. Nu dit werk eindelijk com
pleet is geworden, aan de leden verzonden en in den 
handel verkrijgbaar gesteld is , verheugen wij ons, dat de 
gift van mevr. de wed. Dr. N. Ypey en den heer 
Mr. Looxma Ypey ons in staat heeft gesteld zulk eene 
verzameling afbeeldingen van Friesche kunst en nijverheid 
te doen vervaardigen en in het licht geven, waarvoor wij 
hun gaarne de buide onzer erkentelijkheid toebrengen. 

(1) Zie Navorscher, XXV , bl. 267. 



— 267 — 

Van de Registers van den aanbreng in 1511 (1) zijn 
thans 16 vellen afgedrukt. 

B. GELDMIDDELEN. 

Uit de rekening en verantwoording, door den Penning
meester gedaan , blijkt, dat 
de ontvangst bedroeg ƒ1227.24 
de uitgaaf „ 1213.60 

latende alzoo een batig slot van ,, 13.64 

C. BESTUUR. 

De Voorzitter en de Penningmeester, die volgens den 
rooster moesten aftreden, werden herbenoemd. De heer 
J. Winkler, thans te Haarlem wonende , bedankte, wegens 
voor hem moverende redenen, voor zijne betrekking van 
bibliothekaris; in zijne plaats werd als zoodanig benoemd 
de heer Mr. U. H. Huber. Verder werd aan het Bestuur 
nog een lid toegevoegd met den titel van custos van 
het penningkabinet; daartoe werd benoemd de heer 
C. H. F. A. Corbelijn Battaerd. 

D. LEDEN. 

Tot buitengewone leden werden benoemd de heeren: 
Dr. W. Bisschop, Directeur van de Rijks Hoogere 

Burgerschool te Delft; 
H. C. Rogge, Bibliothekaris der Maatschappij van Neder-

landsche Letterkunde te Leiden ; 
J. E. H. Hooft van Iddekinge, Directeur vanhetRijks^ 

penningkabinet te Leiden; 
Dr. E. H. Friedlaender, Archivaris te Aurich; 
tot gewone leden de heeren : 
Jhr. Mr. C. van Eijsinga, advokaat te Leeuwarden; 

(1) Zie 46e Verslag, bL 255. 
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Jhr. Mr. T. Æ. J. van Eijsinga, advokaat te Leeuwarden ; 
Mr. J. S Baron van Harinxma thoe Slooten, advokaat 

te Leeuwarden; 
G. J. A. A. Baron van Heemstra, Ordonnans-Officier 

van Z. M. den Koning te 's Gravenhage. 
Daarentegen zijn overleden de heeren: 
Mr. J. Bosscha, te Scheveningen; 
Mr. H. J. Koenen te Amsterdam, beide buitengewone 

leden; 
Mr. A. van der Laan , te Leeuwarden. 
Jhr. Mr. G .W.F . Lycklama à Nijeholt, te Heerenveen; 
A. Binnerts, te Heerenveen; 
W. A. Evertz, te Oldeboorn; 
J. Kingma, te Makkum; 
Mr. F. de Haan I J z , te Leeuwarden, 

gewone leden. 
Terwijl voor het lidmaatschap hebben bedankt de heeren: 
Mr. R. W. D. Heijligers, thans te 's Gravenhage; 
A. F. Eilers de Haan , te Ternaard; 
Mr. R. L. A. Hamerster Dijkstra, te Bloemendaal. 
Het genootschap telt alzoo thans : 

3 Eereleden. 
65 Buitengewone leden. 
26 Werkende leden. 

206 Gewone leden. 

300 Leden. 

De Secretaris, 
Mr. I. TELTING. 


