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uitgebracht in de vergadering van 18 September 1879. 

Mijne Heer'en! 

Ingevolge art. 28 der wet heb ik de eer het volgende 
verslag uit te brengen van de werkzaamheden en den toe
stand van het Priesch Genootschap over het afgeloopen 
jaar. 

A. Vergaderingen en werkzaamheden. 

De gewone vergadering werd gehouden den 12 September 
1878, terwijl eene buitengewone vergadering plaats had 
den 28 November d. a. v. Winteravond-vergaderingen of 
wetenschappelijke bijeenkomsten werden gehouden den 
19 December 1878 , den 16 Januari, 13 Februari en 20 
Maart 1879. 
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In de gewone vergadering werden , behalve de gewone 
werkzaamheden in art. 29 der wet vermeld, ook nog het 
volgende behandeld : 

1°. werd mededeeling gedaan van een brief van den 
heer mr. IJ. J, Huber Noodt (destijds) te Batavia, dat 
hij het Friesch Genootschap had vertegenwoordigd bij de 
feestelijke herdenking van het honderd jarig bestaan van 
het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen 
te Batavia. 

2°. deed de Commissie van beheer over het tentoon
stellingsfonds hare jaarlijksche rekening; deze rekening 
werd goedgekeurd en de Commissie deswege gedechargeerd. 

De heer jhr. mr. I. F. van Humalda. van Eijsinga, die 
periodiek als lid dezer Commissie moest aftreden, wordt 
als zoodanig herkozen. 

3°. deed de heer W. Eekhoff 4 voorstellen, tot het 
uitgeven van verschillende werken, om daardoor te be
steden een gedeelte van het tentoonstellingsfonds. 

Nadat door den President der Commissie van beheer 
over dit fonds, mr, E. Jongsma, en ook door den onder-
geteekende als Penningmeester dezer Commissie, was aan
getoond, dat deze voorstellen in strijd waren met het regle
ment op dit fonds , en dus in waarheid eene wijziging op 
dit reglement, zoodat daarover niet mag worden beraad
slaagd , dan na ingewonnen advies van het bestuur en 
van de Commissie van beheer, werden die voorstellen door 
den heer Eekhoff ingetrokken. 

De buitengewone vergadering was gewijd aan de voor
stellen van den heer W. Eekhoff, in de gewone vergadering 
door hem ingetrokken, ten doel hebbende / 220O uit het 
tentoonstellingsfonds te nemen voor : 1°. het maken van een 
nieuwen catalogus der Bibliotheek; 2°. het uitgeven van 
een kerkelijk Gedenkboek voor de Hervormden in Friesland; 
3°. het uitgeven der verspreide gedichten van wijlen mr. A. 
van Halmael; en daarenboven uit de rente van het ten-
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toonstellingsfonds te bekostigen de uitgave van : een Ge
denkzuil voor Balthazar Bekker, en hiervan de bewerking 
te vragen aan den heer Schaaff te Tjerkwerd. 

Het bestuur gaf over deze voorstellen een uitvoerig 
praeadvies en concludeerde te nemen het navolgende be
sluit: „de voorstellen van heer W. Eekhoff niet aan te 
,,nemen , door hem daarin niet ontvankelijk te verklaren, 
„daar zijne voorstellen in strijd zijn met het onlangs vast
gestelde reglement op het tentoonstellingsfonds." 

Subsidiair concludeerde het bestuur of de voorstellen en 
bloc te verwerpen, omdat men het tentoonstellingsfonds 
wenschte te bewaren voor het doel waarvoor men het eens 
heeft bestemd, of de vier voorstellen ieder afzonderlijk te 
verwerpen op grond van de bezwaren daartegen in het 
rapport ontwikkeld. 

Met algemeene stemmen wordt de eerste conclusie van 
het bestuur aangenomen en komen derhalve de voorstel
len van 'den heer W. Eekhoff niet verder in behandeling. 

In de tweede plaats was in deze vergadering aan de 
orde een verzoek van den heer W. Eekhoff als afgetreden 
Penningmeester van het Genootschap om rekening en ver
antwoording te mogen doen van een door hem vergaard 
fonds voor de uitgave van een kerkelijk gedenkboek van 
Friesland. In het jaar 1869 of 1870 had hij namelijk in 
zijne kwaliteit van penningmeester ontvangen van den 
heer mr. A. Looxma IJpeij en mevrouw de wed. dr. N. 
Upeij een gift van ƒ 250, en van den heer jhr. mr. 
P. B. J. Vegilin van Claerbergen / 3 0 0 ten behoeve der 
uitgave van een kerkelijk gedenkboek van Friesland. Noch 
aan het Friesch Genootschap, noch aan het bestuur was 
van de ontvangst van die gelden ooit mededeeling gedaan. 
Toch adviseerde het bestuur de gelden aan te nemen en 
dus den heer Eekhoff tot het doen der rekening en ver
antwoording toe te laten. Want bij alles wat het Friesch 
Genootschap in den laatsten tijd had gewrocht boven eigen 
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finantieele krachten en dus met hulp van anderen , staa* de 
namen Vegilin en Upeij steeds boven aan , en zoo meende 
het bestuur ook verplicht te zijn door in hun geest te 
handelen, de uitgave van een door hen begeerd kerkelijk 
gedenkboek mogelijk te maken , en mitsdien de rekening 
en verantwoording van den heer Eekhoff te moeten aan
nemen. 

De vergadering vereenigde zich met dit voorstel van het 
bestuur, terwijl daarna nog werd besloten het saldo van 
rekening ten behoeve der uitgave van het gedenkboek als 
een afzonderlijk fonds te beheeren. 

In de winteravondvergadering van 19 December 1878 (*) 
hield de heer mr. Ph. van Blom eene rede over het ont
staan en de eerste ontwikkeling der Gemeenten in Friesland: 

Ook hier te lande ging het (zopals een Fransch schrijver 
zegt): de gemeente bestond even als het huisgezin vóór 
den staat. Het belang van enkele huisgezinnen, dis nabij 
elkander woonden, maakte het dikwijls noodzakelijk om
trent eenige zaken gemeenschappelijke besluiten te nemen. 
Enkelen belasten zich dan met de uitvoering van het besluit. 
Kwam nu door meerdere aansluiting van huisgezinnen bij 
dat gemeenschappelijk besluiten ook eene gemeenschappe
lijke rechtspraak, dan kon men de gemeente voor geves
tigd houden. 

In vele- landen werd de plattelandsgemeente in hare 
ontwikkeling gestuit door het leenstelsel. Waar dit be
stond , ging het gemeenschappelijk besluiten te niet, en 
kwam daarvoor in de plaats de oppermacht van- e* dus 
ook de afhankelijkheid aan den leenheer. 

Alleen de strijd tegen het water kon daar nog eene 

(*) Alleen het verslag van deze vergadering is door mij aan de 
Redactie der Leeuwarder Courant afgestaan. De overige verslajfta zijn 
buiten mijne medewerking opgemaakt. 
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band tusschen de inwoners scheppen. Die strijd werd be
hartigd als eene zaak van algemeen belang. Het gemis aan 
gemeentewezen deed belangrijke watenschappen scheppen. 

In Friesland daarentegen, waar geeu leenstelsel be
stond, kon de gemeente zich langzamerhand ontwikkelen; 
de „gemeente in wording" zal daarom sprekers onderwerp 
zijn, en wel het eerste tijdvak tot de Frankische opper
heerschappij. 

De wording der gemeenten laat zich verklaren uit den 
vroegeren toestand van den bodem. Oostergoo en Wester-
goo waren gescheiden door de Middelzee. Naar mate de 
duinen aan de noord- en noordwestzijde van het land 
meer wegspoelden en de tegenwoordige eilanden daardoor 
aanvankelijk werden gevormd, werd Friesland meer en 
meer onderhevig aan geduchte water vloeden. Terpen of 
vluchtheuvels werden door de ingezetenen opgeworpen van 
1 tot 18 hectare in omvang en met eene hoogte van 2 
tot % meter. 

Daarheen trokken zij met have en vee, wanneer de zee 
het land overstroomde. Daarom hebben zij in de terpen 
de spooren nagelaten, waardoor wij ons een denkbeeld 
kunnen vormen van hun leven, hunne behoeften, hunne 
bezittingen. Het aardewerk, de steenen en beenderen 
daarin gevonden, toonen ons den trap hunner nijverheid, 
en al schildert Plinius den armzaligen toestand der Cau-
chen, wonende op terpen ter plaatse, waar nu de wadden 
zijn, de in de verschillende lagen der terpen gevonden 
voorwerpen doen zien, dat hun toestand steeds vooruitging. 

Ja , wij weten daaruit, dat zij de akkerbouw beoefenden, 
omdat er stroo in de terpen gevonden wordt; dat zij ver
schillende .beesten hadden, en dat niet alleen vlas werd 
verbouwd, maar ook het weeven aan de vrouwen niet 
onbekend was. Buitendien leert Tacitus ons, dat zij paar
den hadden, en enkelen hunner als ruiters dienden in de 
Romeinsche legioenen. 
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Die terpen werden nu de verzamelplaatsen van de leden 
der gemeente. Hier verdeelden de vrijen en edelingen 
den grond in de onmiddelijke nabijheid gelegen, terwijl 
de andere grond als gemeene weide gemeenschappelijk 
werd gebruikt. 

Zij alléén hadden de bevoegdheid grond in eigendom te 
hebben. 

Niet aldus de liten of laten en de slaven. De liten of 
laten zijn vrijgelaten slaven, die in tegenstelling met sla
ven voor een persoon werden aangemerkt, maar anders vrij 
wel met hen geHjk stonden. De slaaf was een zaak. 

De meester mocht hem dus ongestraft doodslaan. Hij 
was niet vatbaar, om iets in eigendom te verkrijgen. Zoo
wel aan de slaven als aan de laten gaven de vrijen en 
edelingen een huis en hof ter bewoning, waarvoor koorn, 
vee, of kleedingstoffen als huur werden betaald. 

In den regel waren die alzoo in gebruik gegeven gron
den gelegen ver buiten de" gemeenschappelijke weide of 
marke en vormden deze menschen aldaar wederom dorpen, 
die natuurlijk behoorden bij het hoofddorp. 

In het hoofddorp maakten de gemeene weide en ge 
meene bosschen (hemmerk, hemrik of marke) gemeen 
overleg noodzakelijk. Het verdeelen van het land, het 
in orde houden van de slooten om den hemrik, het in 
orde houden der wegen en zoovele andere belangen bracht 
de dorpsbewoners bij elkander. 

Aan die volksvergaderingen nam iedere vrije en edeling 
deel. Zij alleen hadden grondbezit en dus ook alleen 
stemrecht. Het volk beraadslaagde en besloot; enkelen , 
de door het volk gekozen hoofden, moesten de besluiten 
uitvoeren. 

Zoo waren ook volgens Tacitus de vergaderingen van 
het geheele volk. Hier moest ieder edeling of vrije ko
men , daar benoemden zij hunne hoofden en rechters, 
daar schiepen zij hunne wetten. 
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De magistraatspeisoon in het dorp schijnt de Atta ge-, 
weest te zijn. Hij onderzocht de misdrijven . besliste kleine 
geschillen, hield toezicht op wegen, slooten, dijken , ter
pen enz. 

De wetten kenden bijna alleen als straf eene boete, 
oudtijds in vee, later in geld. Slechts voor erge schand
daden was de doodstraf bedreigd. 

De boete was gedeeltelijk voor den beleedigde, gedeelte
lijk voor de hoofden. Ook vindt men in deze tijden spoo-
ren van vrijwillige of gedwongen geschenken aan de hoofden : 
als eene eerste en oudste vorm van belasting. 

De Goden werden aanvankelijk alleen in de bosschen 
vereerd. Doch bij meerdere welvaart werden tempels ge
sticht , en deze zelfs met goud en zilver versierd. Het 
eerste begin der kerkelijke goederen vindt men hier : de 
bosschen werden buiten de verdeeling gehouden, de tem
pels , het goud en zilver, het was alles kerkelijk goed. 
Later bij de invoering van het Christendom zijn deze goe
deren waarschijnlijk op die Christelijke gemeenten overge
gaan. Dit moet men afleiden uit het verbod om die tempels 
te sloopen; terwijl het bovendien een feit i s , dat in te
genwoordige kerkelijke goederen somtijds nog wel zeer 
oude begraafplaatsen worden gevonden. 

Vatten wij dit eerste tijdperk te zamen, dan blijkt daar
uit , dat de hemrik met het dorp was verbonden, dat de 
gauw verdeeld was in hemrikken, dat zoowel in het ge-
heele land als in elke hemrik afzonderlijk de edellingen 
en vrijen in het genot waren van de meeste onafhankelijk
heid en zich zelven konden besturen; dat alles een repu-
bliekeinschen geest ademde. 

Aan Karel de Groote komt de eer toe aan deze instel
lingen meer vastheid te hebben gegeven. 

Na deze rede bracht de Voorzitter verslag uit van den 
aankoop van een gouden bracteaat, gevonden in terpaarde 
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afkomstig uit Achlum. Het is het tweede voorwerp van 
Noorschen oorsprong, dat hier in de provincie is gevonden. 
Dit sieraad moet gerekend worden te behooren tot het 
2e ijzeren tijdperk, ongeveer van de 8e tot de 5e eeuw 
vóór Christus. 

De heer Eekhoff biedt eindelijk nog namens dr. A. van 
der Linde aan het Genootschap aan een exemplaar van 
zijn werk: de Handschriften van de Königliche Landes-
Bibliotheek te Wiesbaden. Dit geschenk wordt door de 
vergadering aangenomen. 

In de vergadering van 16 Januari 1879 vervolgde de 
heer mr. Ph. van Blom zijn rede den 19 December 1878 
gehouden over de wording der gemeenten in Friesland. 
Hij begint met er op te wijzen hoe ten tijde van Karel 
de Groote de Friesen welvaart genoten van binnen , en 
van buiten hun gebied uitbreidden tot aan de Wezer. Ook 
het Christendom schoot steeds meer wortel in aller harten. 
En dit was reeds zoover gevorderd, dat toen Radboud I I 
daartegen reageerde, het volk hem wegjoeg . en Karel de 
Groote inriep. Deze heeft orde gesticht, en van daar werd 
hij in de zangen van het volk zeer geprezen. 

Doch nu bleef natuurlijk het volk ook niet meer staat
kundig vrij. Wel was er geen lijfeigenschap, wel bleven 
in stand de oude gebruiken en wette"h, doch het was 
cijnsbaar aan de Frankische koningen en later aan de 
Duitsche keizers. 

Graven werden over het gebied aangesteld en deze kwa
men alle 4 jaren de schatting invorderen. 

De graven verdeelden Friesland in districten en stelden 
over elk district een Schelta aan. Zijn rechtsgebied of 
district heette ban of ferd. Dit is de oorsprong gewor
den van de verschillende grietenijen. 

De Schelta vorderde de boete in, had den rechtsdwang, 
hij dagvaarde de beschuldigden en had het oppergezag 

**" 
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over het onderhoud van dijken, wegen enz. Die nalatig 
waren de zeedijken of sluizen te onderhouden, strafte hij 
met eene boete. 

Naast hem stond de Asega , de door het volk verkozen 
rechter. Hij gaf het vonnis met zijne Orkenen. 

Aldus is het gebleven, totdat de betrekking van Schelta 
en Asega vereenigd werden. Dit geschiedde tussclien 
1090 en 1242; 

Dit kon echter niet op eens geschieden. Een langdurig 
verloop van tijd kon eerst eene dergelijke wijziging aanbren
gen, want het centraal gezag om te regelen ontbrak. 
Veranderde begrippen moesten zoo iets bewerken. Nu 
hadden de kruistogten andere zeden en gewoonten mede
gebracht. 

Buitendien, toen graaf Egbert in 1090 door den Duit-
schen Keizer voor immer uit de Friesche graafschappen 
was ontzet, kwam eigenlijk geen graaf weer in Friesland 
terug. Wel begiftigde de Keizer er sommige Vorsten mede, 
maar de begiftigden streden onder elkander. 

Ook het verbond der 7 Friesche Zeelanden, dat te Op
stalboom vergaderde, deed de Friesche stammen elkander 
wederkeerig hulp bieden tegen de pretendenten. Zoo werd 
Hertog Hendrik de Dikke van Saksen, uitgetogen om de 
Friezen te onderwerpen, bij Worden door het verbond 
verslagen. 

Zoo kwam allengs in het begin der 12e eeuw de vrij
heid. Geen vreemde overheerschers stelden meer Schelta^s 
aan. De betrekking van Schelta en Asega werden ver
eenigd. Die die post bekleedde, werd Greta genoemd, dat 
is, hij die aanspreekt in rechten; zijn district werd ge
noemd zijn ban of Greetanie Zie hier de Grietenij en 
de Grietman geboren. 

Ondertusschen " was de inwendige toestand des lands 
deze. Bestond al groote welvaart, die bracht niet mede 
groote beschaving. Deelneming aan de kruistochten had 

* 
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buitendien opgewekt den lust tot avonturen en strooptog-
ten. En als gevolgen daarvan wederom wrevel en wrok 
bij de slachtoffers. De twisten tusschen de Schieringers 
en Vetkoopers geven daarvan de sprekendste bewijzen. 

Terwijl nu de aanzienlijkste geslachten elkander beoor
loogden en alle centraal-bestuur ontbrak, verdween al
lengs de democratische geest. 3 eeuwen lang heerschte 
willekeur in plaats van recht. De Grietman werd het 
hoogste gerecht, zelfs over leven en dood. En ook de 
priesters deden hunnen invloed gevoelen. 

Het christendom was algemeen omhelsd, toen de harten 
langzamerhand daarvoor waren geopend en ook Karel de 
Groote de geheele invoering er van had gevorderd. De 
oude kerken gingen toen aan het christendom over en 
waar deze niet waren;, moesten nieuwe worden gebouwd. 
Dat geschiedde noch door een leenheer, noch door den 
proost, noch door den bisschop, maar gelijk alles hier te 
lande door het volk. De kerkelijke landerijen, voor ' t 
onderhoud van kerk en pastoor, werden genomen uit de 
hemrik, en dus geleverd door de dorpsgenooten, die bij de 
verdeeling van den hemrik om de 4 jaren dan zooveel 
minder kregen. Ook de schattingen en tienden werden 
door de ingezetenen gedragen. 

In de hoofddorpen kwamen aldus kerken tot stand, in 
de bijdorpen verrezen kapellen van de hoofdkerk. 

Doch deze toestand bleef niet lang volhouden. De 
kruistochten maakten velen vrij , de slavernij werd vernie
tigd en daarmede werd de grondeigendom algemeen. Zoo 
kwam in de bijdorpen evenzeer de grondeigendom als in 
het hoofddorp. Ook schijnt toen het verdeelen van de 
gronden der hemrik om de 4 jaren te hebben opgehouden, 
De verbeterde landbouw eischte toch vast landelijk eigen
dom. Misschien dat ook het niaer toen ontstond. 

Alleen in de hoofdkerk van het hoofddorp mochten ge
vierd worden : het huwelijk, de doop , de begrafenis. Dit 
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was het teeken van het zelfstandig bestaan van het dorp. 
Zulks was voor de ingezetenen van het bijdorp een prikkel, 
de kerk ook zoover te brengen. De houten bedehuizen 
werden langzamerhand door steenen gebouwen vervangen. 
Bij kerkelijke plechtigheden gaf men offers aan de kerk 
en aan den pastoor. Tienden werden opgebracht. Zoo 
werden de beneficia bijeengebracht door de ingezetenen van 
de dorpen, waartoe die kerken behoorden. 

Het zelfstandig bestaan van de dorpen dagteekent waar
schijnlijk van de 11e of 12e eeuw, want van dien tijd zijn 
vele steenen dorpskerken. Het dorpshoofd was de Atta. 
Hij had het toezicht over wegen en zijlen, en als zoo
danig droeg zijn ambt een besturend karakter. Maar ook 
was zijn ambt recht te spreken in kleine verschillen. De 
zwaardere misdrijven moest hij onderzoeken. 

Aanvankelijk was de Atta alleen in de hoofddorpen. 
Doch langzamerhand kwamen zij in alle dorpen. De Sak
sische ordonnantie schreef voor dat er in elk dorp een 
dorpsrechter zijn moest. 

Eigen recht en eigen kerk was dus het algemeene 
staatsrechtelijk principe, waarbij staat en kerk niet waren 
vereenigd, maar eene eenheid. 

De staatsrechtelijke bevoegdheid der ingezetenen was 
groot. Zij verkozen zelf hunne priesters, hunne kerk
voogden , terwijl de kerkelijke gezworenen door 't volk 
en de priesters gekozen werden. Karel van Bourgondie 
heeft dit uitdrukkelijk gehandhaafd. 

Ook de rechters werden door de gemeente gekozen, 
' t Was regel, dat iedere Ga haar eigen recht hield en zelf 
haar recht voerde. 

Het onderhoud der. wegen, dijken, sluizen enz. werd 
gedragen per pondemate lands van allen, ook van de 
monniken. De boeten werden verdeeld tusschen de rech
ters en de hemrik. 

In een woord alles geschiedde door de dorpsgenooten. 
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Ook buitengewone onkosten voor kerk en staat werden 
omgeslagen naar ieders rijkdom in vee en land. 

Wat de kerkegoederen betreft: deze waren hier door 
hunnen oorsprong geene afzonderlijke goederen. Zij waren 
afkomstig van het dorp. Het waren das dorpsgoederen, 
eigen aan de gemeente. Wel zijn er later giften en le
gaten aan toegevoegd, maar deze strekten tot vermeerde
ring en kunnen dus geen bewijs zijn voor 't geen met de 
stichting bedoeld werd. De oorsprong is te zoeken in 't 
verband tusschen de kerk en den staat, terwijl het doel 
was door .eigen kerk, zelfstandig bestaan als dorpsgemeente 
te verwerven. De goederen gijn dus het eigendom der 
gemeente met bepaalde bestemming. 

Deze beschouwing heeft echter geene praktische juridi
sche waarde, omdat na de reformatie door het staatsgezag 
voor die goederen andere regelen werden gegeven. 

De dorpen waren dus zelfstandige corporatiën. De 
meene meente was de wetgever, in engeren zin het dorp. 
Dat is niet de totaliteit der ingezetenen. Neen, ' t waren 
de grondbezitters; vroeger waren het vrijen, eigenerfden, 
maar de onvrijheid was verdwenen, en nu bleef alleen 
het grondbezit over. De meene meente is dus het lig-
chaam der stemgerechtigden in elke staatsrechtelijke corpo
ratie , als onderdeel van het gewest. 

Aldus was, naar sprekers overtuiging, de eerste ontwik
keling der grietenijen en dorpen. 

Mr. Boeles herinnert het gezegde van Floris van Egmond: 
geen land heeft ooit zooveel studenten gehad als Friesland. 

De bekende bronnen bevestigen dit gezegde en bewijzen, 
dat overal bij alle academiën Friezen studeerden. Terwijl 
bovendien op vele plaatsen ook Friesche hoogleeraren waren. 

Waar zijn nu geweest de triviale scholen, die de Frie
zen eene zoodanige opvoeding gaven, dat zij voor dat 
academisch onderwijs rijp werden ? 
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Spreker meent, dat de voornaamste daarvan is geweest 
de St. Maartenschool te Groningen. Op het getuigenis van 
3 vroegere leerlingen dezer school, de drie hoogleeraren 
Ascevius, Adema en Schotanus, wordt deze school nader 
door spreker omschreven, en eene serie van hare onder
wijzers opgenoemd. 

De vergadering van 13 Februari was door de welwillend
heid van het bestuur aan mij afgestaan. Ik hield eene 
voorlezing over Ameland, meer bepaaldelijk het staatsrecht 
van deze heerlijkheid (aanvankelijk in 't bezit der heeren 
van Cammingha, later in dat van de Friesche Stadhou
ders) voor zooverre de weinig talrijke stukken, die van 
't Amelander Archief bekend zijn, daarin licht geven. 
Waarschijnlijk zijn er om de onbeduidendheid van het 
eiland ook nooit veel schrifturen opgemaakt. Eens kwamen 
zij geruimen tijd met buitenlanders in aanraking, want 
den 7 Juli 1636 beleende de Keizer van Duitschland, 
Ferdïnand I I , met het eiland Ernst Zuhm aanvankelijk 
met nog 3 Hollanders, later alleen. Toen ontbrandde de 
strijd tusschen hem en den heer van Ameland, die lang 
aanhield. Nadat Ernst Zuhm verdwenen was, werd de 
Graaf van Köningseck met het eiland beleend, doch ook 
deze moest in 1676 den strijd staken en van toen af ble
ven de heeren van Cammingha in het vredig bezit hunner 
heerlijkheid. 

De strijd, die voornamelijk op het papier werd gevoerd, 
gaf aanleiding tot de uitgave van geschriften, waarin de 
familie van Cammingha haar recht verdedigde. Zij meent 
dat haar recht afkomstig is van Haijo van Cammingha 
(omstreeks 876) en Taco van Cammingha (omstreeks 910). 

Men deelde alzoo toen niet het gevoelen van de oude kro
nieken, die aanvangen bij Radboud 1, Gondebald en Radboud 
I I en die na het verdrijven van Radboud I I , de dochter van 
Gondebald, Thekla, doen huwen met Taeke van Cammingha. 
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De zekere berichten beginnen volgens de familie echter 
met 1405 en eenige jaren vroeger. 

De heer de Haan Hettema neemt in de Friesche Volks
almanak van 1855 echter dit overoud bezit der familie 
van Camrningha niet aan. Hij meent, dat de beleening 
van 11 Aug. 1398 door Albrecht van Beijeren en Willem 
van Oostervant aan Arent van Bgmond en IJsselstein 
effect gesorteerd heeft, dat de familie van Camrningha 
voor de heeren van Egmond het bestuur hebben gevoerd, 
en dat zij langzamerhand de macht van de heeren van 
Egmond aan zich hebben getrokken. 

Er is echter geen bewijs aanwezig, dat de heeren van 
Egmond ooit heeren van Ameland zijn geweest. Men hebbe 
zich het ontstaan der heerlijkheid aldus voor te stellen: 
toen in 1410 de wadden waren gevormd, althans zeer ver
breed, en Ameland daardoor een afgerond geheel en een afge
sloten eiland geworden was, heeft de familie van Camrnin
gha , ver uitsteekende boven de andere bewoners van het 
eiland in beschaving en rijkdom, zich langzamerhand de 
heerlijke regten aangematigd. 

Dit blijkt uit de aanvragen aan vreemde vorsten om 
neutraliteits-verklaring en uit den loop, dien de wetgeving 
nam; aanvankelijk berustende bij de volmachten der in
woners , daarna uitgeoefend door den Heer èn de volmach
ten, is zij later geheel op den Heer overgegaan. 

De Cammingha's bleven regeeren tot 1680, toen de laat
ste Frans Duco stierf; zijne moeder Rixt van Donia, die 
de heerlijkheid erfde, bracht haar in 1684 aan de familie 
Schwartzenberg, die haar in 1704 verkocht aan Johan 
Willem Friso. Deze heeft de heerlijkheid zelve bestuurd 
en na hem Willem IV en Willem V. 

Toen in 1795 de goederen van den vorst van Nassau 
waren verbeurd verklaard, zonden de representanten van 
Friesland twee deurwaarders naar het eiland Ameland, om 
de goederen van den vorst ook daar in beslag te nemen, 
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ofschoon Ameland toen nog was eene vreemde staat. 
Daarom durfden de representanten ook het politiek gezag 
van het eiland niet op zich nemen. Eerst in Maart 1798 
werd het aan Friesland en Nederland geannexeerd. 

Die annexatie was een natuurlijk gevolg der omstandig
heden. Er bestond een band tusschen beide landen door 
eenheid van taal; de van Camniingha's als Heeren van 
Ameland waren steeds onderdanen geweest van de Staten 
van Friesland; de Vereeniging onder Oranje had de band 
nauwer toegehaald; de Heeren waren in tijd van nood 
steeds door de troepen der Staten van Friesland beschermd. 
Zoo was gedurende eeuwen een band gevormd, waarvan 
de annexatie de laatste en natuurlijke uiting was. 

Het inwendig bestuur was aldus ingericht. Aan het 
hoofd stond de Heer. De van Cammingha's oefenden dit 
bestuur zelf uit ; de Friesche Stadhouders stelden een bal
juw aan; verder was er een schout, een rentmeester, een 
secretaris en een executeur. Deze betrekkingen werden ver
vuld door den Heer; somtijds waren zij vereenigd. De 
ingezetenen in ieder dorp kozen alle twee jaren eene vroed
schap , die het kiescollegie was voor de twee volmachten 
en twee burgemeesters. 

Den twee volmachten was opgedragen de behartiging 
der algemeene dorpsbelangen, het onderhoud van den to
ren, de school, de vischmarkt, het aanstellen eener vroed
vrouw en dergelijke functiën, ook het onderhoud van de 
wegen in het dorp. Buiten het dorp zijn er geen wegen. 

De burgemeesters, twee in ieder dorp, vormden met 
hun zessen het gerecht. Niet het nedergerecht, maar 
zij behandelden alle voorkomende zaken. Hooger beroep 
was van alle zaken mogelijk bij den Heer, die dan advies 
inwon bij rechtsgeleerden uit het Hof van Friesland en de 
meerderheid liet beslissen. De straffen waren: geldboete, 
kaak, eenige dagen in het hondegat op water en brood 
en verbanning. Een voorbeeld is overgebleven van eene 
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veroordeeling ter dood, voor welker uitvoering de scherp-
rechter van het Hof van Friesland werd geleend. Door 
gratie werd echter deze straf veranderd in 5 jaren bannis-
sement. 

De wetgeving regelde slechts weinig. Dit behoefde ook 
niet, want niet alleen 't Romeinsche maar ook 't Friesche 
recht, gold er als subsidiair recht. 

Voornamelijk de strandvonderij en het jachtrecht onder
vond de voortdurende zorg van den wetgever. De strand-
vonderij was niet alleen voor den Heer maar ook voor de 
inwoners een belangrijke bron van inkomsten. Ook diende 
het recht der schipbreukelingen tegen de hebzucht der 
eilanders beschermd te worden. 

Het jachtrecht, dat de Heeren over het geheele eiland 
bezaten, was zeer in eere om de groote menigte konijnen, 
die zich destijds op het eiland bevonden : het werd ver
pacht en er zijn jaren geweest, dat het 4 à 5 duizend 
gulden opbracht. 

Nog eene merkwaardigheid van Ameland werd ten slotte 
door mij medegedeeld. Op Ameland heeft men gemeene 
weiden en private gronden. Op de gemeene weiden wordt 
het vee gehoed door hoeders of herders, op de private 
gronden wordt hooi geoogst en de landbouw beoefend. 
Is het hooi in de schuur gebracht en zijn de vruchten 
geoogst, meestal 1 September, dan klinkt de bel door de 
dorpen en wordt er afgekondigd, dat het vrijgang is. De 
hoeders worden afgedankt, de hekken, die de landen afsluiten, 
worden weggenomen en het vee kan loopen, waar het wil. 
Geheel Ameland is een gemeene weide. Dat is de vrijgang. 

Daarna droeg de heer J. van Loon Jz. voor een ge
dicht van Waling Dijkstra : Haitskemoai's klachten yn 'e 
Winter f en 1855. 

De heer mr. W. B. S. Boeles deelde ten slotte nog aan 
de vergadering mede de feestgroet, uitgesproken door den 
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vertegenwoordiger van het Friesch Genootschap mr. U. J. 
Huber Noodt te Batavia bij de viering van het eeuwfeest 
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen aldaar. 

De vergadering van 20 Maart ving aan met de her
denking van een zwaar verlies, dat het Genootschap ge
troffen had. De Voorzitter toch had een groet over te bren
gen van den gisteren ontslapen medebestuurder dr. J. G. 
Ottema aan zijne vrienden. En in het Genootschap had 
hij er vele. Sinds 1833 lid, was hij van 1843 tot 1856 
secretaris, om daarna tot aan zijnen dood als medebestuur
der in onzen kring werkzaam te zijn. En wat heeft hij 
veel verricht in het genootschap en ook daarbuiten ! Zijne 
assche ruste in vrede. 

De heer Carpentier Alting houdt nu eene rede over 
Gellius Faber de Bouma, een der eerste hervormers in 
Friesland. Hij was het die het licht op den kandelaar 
plaatste reeds vóór Luther optrad. Toch zal blijken, dat 
hij geen persoonlijkheid was, die op den voorgrond trad. 

Om Gellius te begrijpen, moet men hem plaatsen in 
het licht van zijnen tijd. De vijftiende eeuw was een tijd 
geweest van lijden en strijden. Ten slotte kwam Wester-
goo onder Albrecht van Saksen, Oostergoo vereenigde zich 
met Groningen, doch bukte feitelijk onder dat gezag, slechts 
Zeven wou den heette vrij. 

Door dien nacht kwam men tot meer licht. De ver
deeldheid deed den wensch ontstaan naar meer eenheid. 
Daarbij deed de 15e eeuw de derde stand geboren worden ; 
orde en veiligheid naderden; de handel werd door nieuwe 
bepalingen geregeld. Daardoor was het in het algemeen 
mogelijk te breken met de traditie. 

In dezen tijd leefde Gellius. Zoon van een Leeuwarder 
koopman. Pieter Smit genaamd, werd hij in ' t begin van 
de zestiende eeuw pastoor te Jelsum. Daar was hij toen 
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I de transsubstantiatie de question bruiante dier dagen was. 
; Of bij het avondmaal het brood en de wijn veranderden 

in het bloed en het vleesch van Christus, was in den 
; grond niets anders dan deze vraag: heeft een priester 

bovennatuurlijke macht. Gellius koos den rationeelen weg, 
! maar stond daardoor op het hellend vlak, dat hem hoe

lang zoo verder van Rome bracht. 
Weldra sprak hij dan ook zijne geloofsovertuiging duide

lijk uit, en het kerkje, waar hij predikte, werd weldra het 
punt van aantrekking voor honderden, die reikhalzend 
uitzagen naar den nieuwen dag. 

Doch de geloofsvervolging brak spoedig ui t , waarin de 
hervormingsgezinden werden gelijk gesteld met de weder -
doopers. En ofschoon dit spoedig ophield, was het met 
de vrijheid van spreken gedaan. 

Gellius moest, door de overheid van Leeuwarden ge
dwongen , het vaderland verlaten. Naar Oost-Friesland 
trok hi j , waar de reformatie zonder bloedvergieten was tot 
stand gekomen. 

Aanvankelijk tot predikant te Norden aangesteld, werd 
hij daarna predikant te Emden. Hij was daar hoog in 
eere. Wel lag hij bij de Lutheranen onder verdenking 
van onrechtzinnigheid, doch dit kwam zeer natuurlijk 
hiervan, dat hij in zijne gevoelens veel nader stond bij de 
leeringen van Zwingli. 

Hij was integendeel beslist hervormd, en tot den einde 
toe is hij aan die overtuiging getrouw gebleven. Zijne ge
schriften laten daaromtrent geen twijfel over. Maar hij was 
een man des vredes, en hij gebruikte uitdrukkingen die 
naar 't odium theologicum dier dagen bepaald gematigd 
waren, Hij was een practisch mensch; naar zijne begin
selen was het niet genoeg een leer gevat te hebben en die 
in het hart te dragen, de belijdenis der leer moest ook 
in het leven getoond worden. 

In de laatste 10 jaren van zijn leven kwam hij meer 
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op den achtergrond : hij schijnt zich dus meer te hebben 
teruggetrokken. 

Uit dit alles blijkt: dat Gellius een der eerste verkon
digers is geweest van de nieuwe denkbeelden; hij heeft 
beslist met Rome gebroken; hij stelde het leven boven de 
leer, en laadde daardoor op zich een schijn van dubbelzin
nigheid j tot hoogen ouderdom bleef hij arbeiden, geëerd 
door zijne gemeente. Aantrekkelijk is voor ons zijn per
soon, omdat hij de reformatorische arbeid in liefde volbracht. 

Jhr. mr. F. J. J. van Eijsinga bood eenige oude teeke-
ningen aan het Genootschap ten geschenke aan. 

Daarna hield onze medebestuurder eene bijdrage, zijnde 
eene berijmde vertaling van : Maandagsmorgen overdenking 
van een ouderling, die uit was geweest om een dominé te hooren. 

Door het Genootschap werd dit jaar uitgegeven het 50e 
verslag van zijne handelingen; twee afleveringen van de 
Vrije Fries (deel XIV an. 1 en 2) ; en het eerste deel 
van: de Friesche Academie en het' Rijks Athenaeum te 
Franeker door mr. W. B. S. Boeles. 

Binnen kort zal dit eerste deel gevolgd worden door 
het eerste stuk van het tweede deel. Het ware te wenschen, 
dat velen n u , terwijl het nog tijd i s , zich opgewekt ge
voelden dit werk met portretten van professoren te verrijken. 

Het Cohier van aanbreng van Oostergoo, Wijmbritse-
radeel enz. (legaat van wijlen mr. W. W. Buma) is bijna 
ter verzending gereed, evenzeer als de door den heer 
Aem. W. Wijbrands te Hoorn bewerkte levens der abten 
van het Mariëngaarder klooster. 

B. Geldmiddelen. 

Uit de rekening en verantwoording van den Penning
meester blijkt, dat : 

de ontvangst heeft bedragen ƒ 1886.715 

de uitgaaf , 1632.64 

latende alzoo een batig saldo van . . . ƒ 263.075 
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C Bestuur. 

In de gewone vergadering van \% September 1878 werd 
in de plaats van den Heer W. Eekhoff, die als Penning
meester een eervol ontslag gevraagd en verkregen had, 
gekozen de heer mr. J. G. van Blom J. Gz., terwijl de 
beide periodiek aftredende medebestuurders, dr. J. G. Otte-
ma en jhr. mr. F. J. J. van Eijsinga als zoodanig wer
den herbenoemd. 

Jammer, dat de heer Ottema deze hernieuwde benoeming 
niet lang heeft kunnen waarnemen. Sinds 1832 lid van 
ons Genootschap, van af 1843 lid van het bestuur, eerst 
als Secretaris, daarna van af 185,6 als medebestuurder, is 
hij ons den 19 Maart jl. ontvallen. Bood het langdurig 
lidmaatschap gelegenheid veel voor het Genootschap te 
doen, de heer Ottema is daarin niet te kort geschoten. 
Steeds was en bleef hij een zeer ijverig lid van het bestuur, 
die op de wekelijksche vergaderingen bijna nooit werd ge
mist , terwijl niet alleen de verschillende deelen van „de 
vrije Fries" maar ook afzonderlijk door het Genootschap 
uitgegeven werken (zooals voornamelijk de 5 boeken 
Chronyken van Worp Tyaerda van Rinsumageest) van zijne 
groote werkzaamheid de onwraakbare getuigen zijn. De 
herdenking aan hem wekke ons op het door hem inge
slagen pad verder te betreden. 

Zijne plaats zal in deze vergadering moeten worden vervuld. 

D. Leden. 

Tot buitengewone leden werden benoemd de heeren 
mr. U. J. Huber Noodt te Batavia (thans te Keppel) en Wa
ling Dijkstra te Holwerd. 

Als gewone leden werden aangenomen de Heeren: mr. 
J. G. Peeting te Bolsward, dr. A. Folmer te Eenrum, 
mr. S. Hannema te Rotterdam, Tj. Velstra te Marssum, 
W. Ferwerda te Leeuwarden, Sjoerd Heeg te Woudsend, 
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mr. J. F. Abresch en J. van der Scheer te Leeuwarden, 
F. Schaaff te Tjerkwerd, W. T. Smeding te Velp, H. A. H. 
Smeding te Deventer, mr. J. Haitsma Muiier te Sneek , 
J. Theunisse te Leeuwarden, en dr. E. O. Houtsma te 
Leeuwarden. 

Daarentegen zijn overleden: de Heeren mr. J. E. baron 
van Panhuijs te 's Gravenhage, eerelid; dr. L. van 
Ledebur te Berlijn, dr. P. J. Vermeulen te Utrecht, prof. dr. 
W. Moll te Amsterdam en dr. C H. Wiarda te Aurich. 
buitengewone leden; dr. J. G. Ottema te Leeuwarden, 
H. Tuinhout te Meppel, mr. B. Th. baron van Heemstra 
te 's Gravenhage, mr. D. J. A. baron van Harinxma thoe 
Slooten en jhr. mr. W. E. Engelen te Leeuwarden , mr. 
F. J. J. baron van Heemstra te 's Gravenhage, jhr. mr. 
P. B. J. Vegilin van Claerbergen te Joure , J. van Leeu
wen Jz. te Leeuwarden, mr. D. de Blocq van Scheltinga te 
Heerenveen, J. K. H. de Roo van Alderwereldt te ;s Gra
venhage , B. Eskes te Kollum, jhr. G. R. G. van Swin-
deren te Rijs , mr. N. van Heioma te Velp, gewone leden, 

terwijl voor het lidmaatschap hebben bedankt de Heeren 
dr. D. C. Pleijte te Leeuwarden en P. H. van Moerker
ken te Middelburg. 

Het Genootschap telt thans (*) 
2 eereleden 

60 buitengewone leden 
297 gewone leden. 

359 te zamen. 

De Secretaris, 
Mr. U. H. HUBER. 

(*) Ten einde eene geregelde toezending der uitgegeven werken te 
bevorderen, worden alle leden uitgenoodigd, wanneer zij van woon
plaats veranderen, hiervan kennis te geven aan den secretaris. 



Het Bestuur van het Friesch Genootschap bestaat thans, 
1879, uit de volgende leden, de Heeren : 

Mr. J„ DIRKS, Voorzitter,-

Jhr. Mr. F. J. J. VAN EIJSINGA, Medebestuurder ,-

G. H. VAN BORSSUM WAALKES, Medebestuurder,-
Mr J. G. VAN BLOM J. Gz. _, Penningmeester ,-

Mr. Ü. H. HUBER, Secretaris; 
Mr. W. B. S. BOELES, Bibliothecaris,-
C. H. F. A. CORBELIJN BATTAERD, Conservator. 

De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden 
des Dinsdags namiddags om de veertien dagen telkens ten 
twee ure in het lokaal der Bibliotheek bij den Heer VAN 
DEK, WIELEN. 



LIJST DER VOORWERPEN 
AAN HET 

FRIESCH GENOOTSCHAP 

van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 

G E S C H O N K E N 

of door het Genootschap aangekocht. 

1878—1879. 





Aanwinsten van het Penningkabinet. 
1 8 7 8 / 7 9 . 

1. Gouden zoogenaamde Noordsche bracteaat uit de 
5de —8ste eeuw, met de voorstelling van den wereldslang, in de 
Noordsche mythologie Jormungandur ook wel Midgardslang 
geheeten. Vergelijk Atlas for Nor disk Oldkyndighed (1857) 
Tab. V, 89, Kz., Tab. I X , 1 7 1 , 176, 177 en Tab. X , 194 
(vooral 171 en 194); echter heeft de afbeelding no. 414, 
(allen stukken uit het Koninklijk Museum te Kopen
hagen) in Worsae's Nordiske Oldsager (1859) van een 
ronde gesp (rundt spaende) nog meer overeenkomst. Daarop 
komt de wereldslang met twee handen , die den in het 
midden geplaatsten aard- of hemelkloot omvat, echter nog 
niet zoo duidelijk voor, dan op dit ook grooter, van zijn 
afgebroken belière of oog beroofd draagornement. (Gevon
den, in Decb. 1878, bij Workum, in aarde., die van de terp 
te Achlum was aangevoerd. 

(Gekocht van den Heer W. R. KUIPERS, goud- en zil
versmid te Workum). 

2. Zeer zware, massive, geestelijke, gouden pink- of 
vrouwenring, gevonden, in slataarde, op de Poelen bij 
Dronrijp, in Mei 1879. De in den ring geëncadreerde blauwe 
steen met zwarten ondergrond bevat de letters: O V A. 

(Aangekocht op aanwijzing van mr. A. QUAESTIUS te 
Dronrijp van BAUKE MULLER . den vinder.) 

3. Zeer fraaije trouwring met de zoogenaamde platte of 
niet oplosbare huwelijksknoop, gevonden onder Warfster-
molen. Op aanwijzing van mr. A. J. ANDRÆE te KoHum 
gek. van J. HOEMANN, goud- en zilversmid te Kollum. 
{Gestempeld na het vinden). 

9 
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4. Tiers de sol. Vs. Regtgewend borstbeeld met diadeem. 
Qmschrift: 4- MLVEC-EPITO Kz. Kruis op vier trappen 
geplaatst; SE CO MON (Seco Muntmeester). (Onbeschreven). 
(Uit de terp ten N. W. van Ferwerd, April 1879). (Door 
bezorging van den Heer J. T. EEKHOFF. 

5. Geel koperen kokertje waarin een pennemes, op de 
keerzijde een ijzeren cachet: Wapen waarin drie (2 en 1) 
links gewende hertenkoppen: daarboven een links gewend 
vogeltje. Geschenk van mr. A. J. ANDREÆ. 

6. Eraaije en groote zilveren gedenkpenning ter eere van 
VIGLIVS ZVICHEMVS als Praeses Sec(reti) Con(siliï) Caes(aris) 
Reg(iae) Majes{taûs) (Voorzitter van den geheimen raad 
der Keizer- en Koninklijke majesteit.) Vergelijk VAN 
LOON, I , bl. 44 (1) ook met ÆT XLIX en 1561. 

7. Als boven kleiner (muntmeter, DIRKS-VAN GELDER (18) 
(zilveren penning ter eere van VIGLIVS AYTA. A ZWICHEM. 

v(trivsque) i(yris) doc(tor.) Doctor in de beide regten. Vz. 
Bb. regtsgewend (ongedekt.) Onder den arm ingesneden: 
1574. Kz. Het wapen gemonteerd als op den grooten pen
ning bij v. L O O N . I , 44 (2.) Vita mortali-vm Vigilia. (Zeer 
fraai exemplaar.) 

8. Als boven iets grooter en andere stempel dan v. LOON, 

I , blz. 55 (2) met Viglivs Ayta a Zvichem v. i. doe, 
rondom het met den doctoralen hoed gedekten, regt-
ziende borstbeeld met spitser baard dan bij v. LOON, I , 
blz. 5 (2). Onder den arm, 1568. Kz. als v. LOON, I , 55 
(2) met eenig verschil. Zilver. 

9. Als boven, groote zilveren van zuiveren stempel. Regts
gewend bb. van Viglivs Praep{ositvs) S(ancti) Bavipnis), 
(Proost van St Bavo) Praes(es) Secr(eti) Con(silii) R(egiaé) 
Ma(jestatis) et Can(ellarius) Ord(inis) Av(rei) Vel{eris) als 
Kanselier der orde van het gulden vlies. Als v. Loon, I , 
blz. 56 (2) ook met ÆT LXII onder het borstbeeld in
gesneden. Kz. als v. LOON, I , blz. 56 (2.) Vermits 
VIGLIUS ATTTA in 1507 is geboren, is het ÆT LXII al
daar in 1569 ingesneden. 

é* 
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10. 1672. Verlossing van Groningen en inneming van 
Coevorden. v. LOON, I I I , 108 (2). Brons. 

11. 1672. Belegering van Groningen, v. LOON, I I I , 
110 (1.) Zilver. 

12. 1736. Bevalling der prinses van Oranje. Vervolg 
v. LOON, no. 101. Zilver. 

13. 1748. Eeuwfeest der vrede van Munster. Vervolg 
no. 270. Brons. 

14. 1752. Aanvang van het jaar en ter eere van het 
princesse CAROLINA. Vervolg, no. 294. Zilver. 

15. 1766. Inhuldiging van WILLEM V. Vervolg, no. 
383. Zilver. 

16. 1766 Inhalen van Prins WILLEM V te Utrecht. 
Vervolg, no. 390. Zilver. 

17. 1766 Inhalen van Prins WILLEM V te Kampen. 
Vervolg, no. 394. Zilver. 

18. 1770. Geboorte der erfprinses. Vervolg, no. 440. 
Zilver. 

19. 1773. Eeuwfeest der verlossing te Groningen. Ver
volg, no. 485 (2.) Zilver. 

20. 1799. Opening der nationale vergadering te 's Gra-
venhage. Vervolg, no. 837. Zilver. 

21. 1799. Op het overlijden van den Prins van Oranje 
te Padua. Vervolg, no. 846. Brons. 

22. 1500. Groot van ALBERT van Saksen voor Fries
land, v. D. CHIJS, pi. VI (5.) Zilver. 

23. 1580. Dubbele stuiver van Leeuwarden van 1580. 
Bij VERKADE, pi. 132 (7) van 1597. Zilver. 

24. Z. j . F(riesch) B(otjé) of 1/2 stuiver. VERKADE pi. 
129 (6). Zilver. 

25. 1620. Friesche rijksdaalder met den halven man. 
Vgl. VERKADE pi. 122 (3) van 1606. Zilver. 

26. 1619. Alsboven de halve. Vgl. VERKADE, pi. 123 
(4) van 1610. Zilver. 

27. 1622. Suaphaansehelling met nobiscu-m. Zilver. 
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29. 1605. Duit. VERKADE, pi. 131 (5.) 
30. 1646. — bij = van 1653 pi. 131 (6.) 
§KÜ?" Ten behoeve van eenen wetenschappelijken ar

beid verzoekt men opgave en toezending van 
Priesche munten (1576—1795), 

31. Crusado of Portugeesche ducaat (in Januarij 1879 
bij Kollum gevonden) van JOHAN IV. (1640—1656). Goud. 

32. 1753. Leeuwarden. Molenaarsgildepenning Geel 
Koper, teD naam mr. IJDE BOXJWES VAN DER MEULEN. Zie 
DIRKS, Noord-Nederl. Gildepenningen, pi. CXIX (51). 

33. 1753. Alsboven van H. E. PANNEBOETER (smid). 
G. K. (DIRKS, pi. CXIX) (47.) 

34. 1768. Alsboven van B. J. P(ANNEBOETER?) Pomp
en Blokmaker. G. K. (DIRKS, pi. CXIX) (46.) 

(32—34. Geschenken van den heer B. BÖLGER te Fra-
neker.) 

35. 1722. Franeker bakkersgildepenning van MIJNNE 
AGES. G. K. (DIRKS, pi. CXXV) (3.) 

36. 1656. Franeker weverspenning van TIETSE SICKES. 

(Ovaal). G. K. (DIRKS, pi. CXXV) (4.) 
37. 1656. Franekers weversgildepenning van GELBRECHT 

WIBES. R. K. (DIRKS, pi. CXXV) (5.) 
(35—37. Geschenken van wijlen Dr. J. BANGA te 

Franeker.) 
38. 1755. Zilveren bruiloft van PAULUS ROMBERTUS 

BEÜCKENS en ANNA LUBELEY. Gids Tent. blz. 93 no. 196. Zilver. 
39. 1748. Geboorte van WILLEM V. Vervolg v. LOON 

no. 264. Zeldzaam. Zilver. 
40. 1583. Ruiterdaalder. VERKADE, 119, no. 1. 
41—44. 4 diverse Friesche stuivers. 
45. 1665. 28 stuivers zonder klop. Fraai exemplaar. 
46. 1599. Halve gehelmde Friesche schelling. VER-

KADE, p. 128, no. 4. 

47—53. Zeven diverse Friesche muntjes. (Kopie ) 
54. 1661. 28 stuivers zonder klop. 



Aanwinsten van het Museum. 

G e s c h e n k e n . 

1. Een in ivoor gesneden beeldje voorstellende de dood
slag van Abel door Ca'in 

(Geschenk van den Heer A. JONGBLOED te Leeuwarden.) 
2. Teekening in kleuren door H. WENTZEL , het oude 

Amelandshuis in 1781, te Leeuwarden. 
3. Teekening van het monument van Graaf WILLEM 

LODEWIJK van Nassau en der tombe van zijne gemalin Prinses 
ANNA , door J. H. NICOLAIJ , 1808. 

4 Oude copie eener, door den landmeter bij den hove van 
Friesland, GELLIUS DOMINICI in 1659 geteekende kaart 
van landen onder het dorp Wierum in Oostdongeradeel. 

(No. 2 , 3 en 4 geschenk van den Heer jhr. mr. F. J. 
J. VAN EIJSINGA te Leeuwarden.) 

5. Teekening in kleuren, het oude stadshuis te Doc-
kum in 1830. 

(Geschenk van den Heer D. HANSMA te Sneek.) 
6. Lithographisch portret van Mr. SEERP GRATAMA f 

Hoogleeraar in de regten te Harderwijk en te Groningen , 
geb. te Harlingen 27 Oct. 1757, gehuwd den 22 Junij 
1783, overleden te Groningen 19 Sept. 1837, begraven 
te Roderwolde, en 

7. Van deszelfs vrouw AAFKE TALMA, geboren te Har
lingen 25 Aug. 1762, overleden te Roderwolde op Waal
burg den 7 Aug. 1826, begraven te Roderwolde. 

(Geschenk van Mejuffrouw E GRATAMA te Groningen.) 
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8. Portret op paneel van VIGLIUS ZWICHEMUS AB AYTTA 

Voorzitter van den geheimen raad onder Karel V en Filips I I . 
(Geschenk van den Heer mr. U. H. HUBER.) 

9. Schilderij van OTTO DE BOER, de Christus consola-
tor, naar A. SCHEFFER. 

(Geschenk van den Heer mr. A. QTJAESTIUS te Dronrijp.) 
10. Doopvont vroeger gestaan hebbende in de kerk te 

Tjalhuizen. 
(Geschenk van den Heer F. J. VAN WELDEREN Baron 

RENGERS te Leeuwarden.) 
12. Oantinken oan de HALBERTSMA feesten op de 18e 

fen Wynmoanne 1875 en op 'e £8e fen Blommemoanne 
1879 te Grouw; benevens de Menu van het op laatstge
noemden dag gehouden feestmaal aldaar. 

13. Afbeelding van het geboortehuis der HALBERTSMA'S 

na de plaatsing der eeresteenen. 
(Geschenk van het Selskip for fryske tael en skriften-

kennisse.) 
A a n g e k o c h t : 

1. Een tinnen bierkan van binnen gestempeld met 
een stempel, die tot omschrift heeft: ar ent kannemaker, 
gevonden bij de schans Breeberg onder Bakkeveen. 

a. Een antiek zilveren suikerstrooijer. 
3. Drie voorwerpen uit de terp te Hallum. 
4. Vier antieke gevelsteenen : 
a. Wapen, afkomstig uit het Ayttahuis op de Waeze, 

zijnde het wapen, dat van het geslacht Aytta, een schoof 
korenaren in goud op een blaauw veld. 

b. Steen, waarop het wapen van Leeuwarden, vroeger 
geplaatst geweest in het Oud Tolhuis aan den Zwarten weg ; 
boven het wapen staat het jaartal 1567, beneden wapen 
van Lewarde. 

c. Steen, waarop een wapen (Minnema), afkomstig uit 
het huis, hoek van Minnema-espel te Leeuwarden, thans 
Postkantoor. 

'S 
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d. Eene daaronder gestaan hebbend steen, waarop ge
schilderd: De gouden leeuw. 

5. Een met koper beslagen zwaard in scheede, op het 
lemmet het wapen van Oranje. 

6. Twee kleine tinnen bekertjes. 
7. Twee tinnen kroessen. 
8. Zes tinnen lepels. 
9. Een kleine urn. (Holwerd.) 

10. Eene kleine zwarte ronde urn waarin eene afge
sleten Romeinsche keizersmunt, gevonden te Hitzum 

11. Een vischnet-verzwaarder, waarop vier figuren. 
12. IJzeren sleutel (gevonden in de terp te Hallum.) 
13. Oude schoorsteenmop met beeldtenissen. 
14. Portret (op doek) van den predikant JACOB HOORSMA. 

15. Portret (op doek) van zijne vrouw GEERTJE GELDERDA. 

16. Teekeuing van een der kelders in Groot ter Horne 
of Martena State te Beetgum. Afgebroken in Junij 1879. 

17. Een uit pijpaarde gebakken pijpekop, waarop de 
letters I . J. en het jaartal 1651. 

Leeuwarden, Sept. 1879. CORBELIJN BATTAERD. 


