
HONDERDSTE VERSLAG 
VAN DEN TOESTAND EN DE HANDELINGEN 

VAN HET FRIESCH GENOOTSCHAP VAN 
GESCHIED., OUDHEID. EN TAALKUNDE 

TE LEEUWARDEN, 
OVER HET JAAR 1 JULI 1927 — 30 JUNI 1928 

(Uitgebracht in de Algemeene Ledenvergadering van 27 October 1928.) 

Geaviue Aanwezigen! 

Bij het overzicht over het aîgeloopen Genootschaps
jaar valt onze aandacht terstond op het eeuwfeest van 
het Genootschap, dat op 29 en 30 Augustus 1927 is 
herdacht. De dagbladen vermeldden dit feit uitvoerig, 
doch, zoo ik enkel naar deze bronnen verwees, die 
zoo licht verloren gaan, zouden de annalen van het 
Genootschap onvolledig blijven. Veroorlooft mij daarom, 
dat ik de herinnering aan dit feest hier nog eens in 
zeer korte trekken bij U wakker roep. 

Het Genootschap, daartoe in staat gesteld door de 
offervaardigheid van vele zijner leden, herdacht zijn 
honderdjarig bestaan op drieërlei wijze: door het uit
geven van werken, het houden van eene zilvertentoon
stelling en door eene feestelijke bijeenkomst. De jubileum
uitgaven bestonden in een Gedenkschrift, dat als afl. 3 
van deel 28 van De Vrije Fries is verschenen en in het 
rijk geïllustreerde werk van Mr. P. C. J. A. Boeles: 
„Friesland tot de 11e eeuw, zijn oudste beschaving en 
geschiedenis," terwijl het Genootschap daarenboven de 
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publicatie van P. Sipma's „Friesche Oorkonden," waarvan 
het eerste deel ter gelegenheid van het jubileum uit
kwam, krachtig steunde. Tevens bewerkte de tentoon
stellingscommissie, bestaande uit de heeren Ottema, 
Vieweg en Draaisma, een catalogus van de Zilver
tentoonstelling, waarin 1149 stuks, meest Friesch zilver, 
worden beschreven. Aan de hand van dezen catalogus 
van blijvende waarde, daar hij een schat van gegevens 
bevat — en bovendien voorgelicht door de bijdrage van 
den heer Ottema in het Gedenkschrift — vond menigeen 
in deze expositie een belangrijk studie-materiaal. Deze 
tentoonstelling, welke van 15 Augustus tot 15 September 
in het Friesch Museum werd gehouden, heeft dan ook 
zeer de aandacht getrokken, en werd door 8373 per
sonen, waaronder vele buitenlanders, bezocht. Onze 
geëerbiedigde Beschermvrouwe, H. M. de Koningin-
Moeder, toonde opnieuw hare warme belangstelling, 
waarvan het Genootschap reeds zoo menig blijk mocht 
ontvangen, door een bezoek aan de zilvertentoonstelling 
op 6 Sept. 1927. 

De feestelijke bijeenkomst, waarbij de Gedeputeerde 
Staten van Friesland,het GemeentebestuurvanLeeuwarden, 
dat een bloemenhulde had gezonden, de Senaat van de 
Groninger Universiteit en vele zuster-vereenigingen ver
tegenwoordigd waren, werd op 29 Augustus in de 
Statenzaal van Friesland, door den Voorzitter van het 
Genootschap, • Mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe 
Slooten, geopend. Hij zette de beteekenis van het Friesch 
Genootschap voor de historie en de cultuur van Fries
land uiteen en sprak als zijne overtuiging uit, dat, zooals 
het ontwaakte nationaliteitsgevoel van het Friesche volk 
het Genootschap in 1827 in het leven had geroepen. 
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dit ook door dien nationalen zin in stand zal worden 
gehouden tot in lengte van dagen. Daarna gaf hij het 
woord aan de Secretaresse voor een kort overzicht over 
de geschiedenis van het Genootschap gedurende de 
eerste eeuw van zijn bestaan, waarop de burgemeester 
van Leeuwarden, Jhr. Mr. J. M. van Beijma, namens het 
Gemeentebestuur van Leeuwarden; Prof. Mr. D. van 
Blom, namens de Maatschappij van Nederlandsche Letter
kunde; de heer B. W. Okma, namens de Gedeputeerde 
Staten van Friesland; Prof. Dr. J. Lindeboom, namens 
de Universiteit van Groningen; Prof. Dr. Roos, namens 
de Vereeniging voor Terpenonderzoek; en Dr. S. Cuperus, 
namens het Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse, 
felicitaties aanboden en Prof. Dr. Th. Siebs, uit Breslau, 
een gelukwensch in het Friesch uitsprak. Nadat de 
Voorzitter den sprekers zijn dank had betuigd, noodigde 
hij de aanwezigen uit om de thee in het Friesch 
Museum te gebruiken, waar tevens gelegenheid zou 
bestaan de zilvertentoonstelling te bezichtigen. Hieraan 
werd door velen gevolg gegeven. Te zeven uur ver-
eenigden zich vijftig leden en genoodigden, waaronder 
vier uTnes, aan een gemeenschappelijken maaltijd. 

Op Dinsdag, 30 Augustus, den tweeden herdenkings
dag, maakten een zestigtal Genootschapsleden een auto
tocht door Friesland, welke door prachtig weer werd 
begunstigd. Velen, die onze Provincie niet kenden, 
roemden de schoonheid van hare verre weiden en 
bouwlanden en kwamen onder de bekoring van hare 
oude steden. De tocht ging over Sneek naar Bolsward, 
waar het Gemeentebestuur het Genootschap op het 
beroemde stadhuis ontving. Na dit te hebben bezichtigd, 
bracht men een bezoek aan de interessante Martini-
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kerk, met haar prachtig houtsnijwerk. Hier hadden de 
Kerkvoogden ons eene verrassing bereid: onverwacht 
weerklonk door het hooge kerkgebouw het machtige 
orgel, uitnemend bespeeld door den organist, den heer 
A. Alt. In Bolsward bood het Genootschap de tocht-
genooten een koffie-maaltijd aan. Vandaar ging de tocht 
naar Franeker, waar het gezelschap wederom door het 
Gemeentebestuur ten stadhuize werd ontvangen. Ook 
hier bezichtigde men het fraaie gebouw, en het daarin 
gevestigde, belangrijke museum en bezocht daarna de 
groote Martini-kerk, met hare merkwaardige grafzerken. 
De laatste pleisterplaats was Marssum. Hier hadden 
twee voogden van het Popta-Gasthuis, tevens bestuurs
leden van het Friesch Genootschap, de heeren Mr. 
W. B. Buma en Mr. j . L. van Sloterdijck, de aanwezigen 
op een thee in het Popta-slot genoodigd. De gastvrije 
ontvangst in dit mooie oude gebouw, met zijn prachtig 
interieur en schoonen parkaanleg, vormde een waardig 
slot van dit eerste eeuwfeest, waarop het Genootschap 
met voldoening terug mag zien. 

Nog zij hier vermeld, dat Prof. Dr. Th. Heek, uit 
Tübingen, buitengewoon lid van het Friesch Genoot
schap, zijne studie: „Zur Entstehung der Lex Frisionum" 
bij deze gelegenheid aan het Friesch Genootschap op
droeg, dat in „It Heitelân" en in „Sljucht en Rjucht" hulde 
aan het Genootschap is gebracht, en dat enkele zijner 
leden door geschenken blijk hebben gegeven van hunne 
waardeering voor de honderdjarige, n.1. de heeren 
IJ. C. Schuitmaker, E. P. H. Kingma, Dr. C. Hofstede 
de Groot en Dr. N. G. van Huffel. 

De week van 29 Augustus tot 2 September 1927 
stond wèl in het teeken der samengehoorigheid van 
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Friezen. Het honderdjarig bestaan van het Genootschap 
had n.1. in 1925 te jever aanleiding gegeven tot de 
aanwijzing van Leeuwarden voor het houden van het 
tweede Groot-Friezen-congrès. Dit congres werd voor
bereid door eene commissie, samengesteld uit leden 
van het Genootschap, het Frysk Selskip en de Upstal-
beam. Voor het Genootschap hadden hierin de Voor
zitter, Mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten 
en de penningmeester, Mr. J. L. van Sloterdijck, zitting 
genomen. Daar dit Friezen-congres valt buiten het kader 
van een jaarverslag over de handelingen van het Friesch 
Genootschap, wil ik hierop niet verder ingaan, doch 
enkel meedeelen, dat de voordrachten, op dit congres 
gehouden door de heeren Prof. Dr. Th. Siebs, J. J. Hof, 
Dr. H. Reimers, Dr. Schmidt Petersen, Prof. Dr. W. E. 
Collinson en D. Kalma, in 1928 in beknopten vorm, 
met steun van het Friesch Genootschap, zijn uitgegeven 
door de firma Brandenburgh te Sneek. 

In het Bestuur van het Genootschap is dit jaar geene 
verandering gekomen. De jubileum-commissie is op 1 
Februari 1928 ontbonden. De directie van het Friesch 
riuseum bleef gelijk. Wat het personeel betreft, keerde 
de jongste bediende, E. J. Penning, die voor de ver
vulling van zijn militairen dienstplicht geruimen tijd 
afwezig was geweest, terug en verliet zijn plaatsver
vanger, Sj. Schaaf, met 1 December den museumdienst. 
Mejuffrouw E. Pull, die gedurende 33/2 jaar, als tijdelijk 
assistente van den Bibliothecaris in functie is gebleven, 
legde op 1 januari 1928, na voltooiing van haar werk, 
deze betrekking neer. 

Aan het Genootschap ontviel dit jaar een zijner beide 
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eere-leden: Mevrouw K. Bisschop—Swift. Zij werd tot 
honorair lid benoemd, uit erkentelijkheid voor de hoogst 
belangrijke schenking van den inboedel harer villa Frisia 
te Scheveningen aan de Provincie Friesland, ter plaat
sing in het Friesch Museum. Van hare belangstelling 
in dit museum gaf zij daarna herhaaldelijk blijk. Dr. 
S. A. Waller Zeper heeft het Genootschap bij hare be
grafenis vertegenwoordigd. 

Het Bestuur overwoog opnieuw de vraag, oî het uit 
een practisch oogpunt niet wenschelijk zou zijn, het 
Genootschapsjaar, dat van 1 juli tot 30 juni loopt, te laten 
samenvallen met het kalenderjaar. Een voorstel daartoe 
zal de leden op deze Algemeene vergadering bereiken. 

Wat de finantiën van het Genootschap aangaat, kan 
ik U meedeelen, dat de rekening der buitengewone 
uitgaven, vereischt voor de herdenking van het eeuw
feest, sluit met een nadeeligslotvanfl.680.34. Dejubileums-
inkomsten, waaronder een bedrag van fl. 6098.50 aan 
vrijwillige bijdragen van Genootschapsleden, beliepen 
n.1. fl. 15696.10, en de uitgaven fl. 16376.44. Daar het 
tekort uit de gewone rekening gevonden moet worden, 
kan de stand der finantiën niet zeer gunstig worden 
genoemd. Het Genootschap gaf dit jaar subsidiën voor 
een gedenkteeken voor Eise Eisinga, dat op 27 Augustus 
1928 te Franeker is onthuld; voor opgravingen te 
Oosterwolde; voor de uitgave van de beknopte hande
lingen van het tweede Friezen-congres, en zegde, zoo 
noodig, eene bijdrage toe voor de publicatie door Dr. 
H. Reimers van een Latijnschen codex, welke aan „Thet 
Fryske Riim" ten grondslag ligt. Ook schonk het eene 
jaarlijksche bijdrage aan het Nederlandsche Comité voor 
Historische Studiën. Het zorgde op afdoende wijze voor 
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de verbetering der graven van Arjen Roelofs, zijne 
broers en zijne zuster te Hyum. Het betuigde instem
ming met het rekest aan den Minister van O. K. en W. 
door „It Boûn fen fryske Selskippen buten Fryslân," 
waarin wordt aangedrongen op de samenstelling van 
eene commissie van onderzoek naar de vraag, hoe een 
leerstoel voor de Friesche taal, letterkunde en ge
schiedenis te Groningen zou kunnen worden opgericht, 
en naar de wijze, waarop het Friesch op de scholen 
zou kunnen worden bevorderd. 

Behalve zijne jubileum-uitgaven, waarover boven ge
sproken is, gaf het Genootschap dit jaar het 99e ver
slag van zijne Handelingen uit. 

Wat zijne huishoudelijke werkzaamheden betreft, deel 
ik U mede, dat het Genootschap dit jaar zijne alge-
meene ledenvergadering hield op 29 October, onder 
het presidium van Mr. P. A. V. baron van Harinxma 
thoe Slooten. Mede namens den heer A. R. van der Sluis 
bracht Mr. C. B. Menalda verslag uit over de 
rekening van den penningmeester. Met dankzegging 
voor zijn nauwgezet beheer werd deze gedechargeerd. 
De begrooting voor het volgende jaar werd goedge
keurd. Hierop had de verkiezing van drie bestuursleden 
plaats. De drie aftredende leden: Mr. W. B. Buma, 
N. Ottema en Mr. J. L. van Sloterdijck werden herkozen 
en namen hunne herbenoeming aan. Op voorstel van 
het Bestuur werden de heeren: Prof. Mr. R. Fruin, 
Dr. A. W. van Giffen, Prof. Dr. I. H. Gosses, Prof. 
F. Holthausen (Kiel), Prof. Dr. S. Loeschcke (Trier), 
Dr. H. Reimers (Loga), P. Sipma, Prof. Dr. C. W. Vollgraff, 
Dr. Carl Woebken (Sillenstede) en Dr. G. A. Wumkes 
tot buitengewone leden benoemd. Bij de rondvraag 
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stelde de Voorzitter voor, den Genootschapsleden om 
de twee jaar gelegenheid te bieden tot het maken 
van een auto-tocht naar een uit archaëologisch, of his
torisch oogpunt belangrijke plaats in Friesland, onder 
deskundige leiding. Dit werd aangenomen. Ten slotte 
bespraken de heeren Mr. Boeles, N. Ottema en 
M. W. Vieweg eenige museum-aanwinsten, welke ten 
toon gesteld waren. 

Dit jaar werden er twee winteravond-bijeenkomsten 
te Leeuwarden gehouden, terwijl voor de bijeenkomst 
van Genootschapsleden in andere plaatsen in Friesland, 
Dokkum en Drachten waren aangewezen. Prof. Dr. I. H. 
Gosses, hoogleeraar te Groningen, die het vorig jaar 
door ziekte verhinderd was in Dokkum te komen, had 
zich bereid verklaard, daar thans op te treden, — Prof. 
Mr. D. van Blom, hoogleeraar te Leiden, nam de spreek
beurt in Drachten op zich. Bij de voorbereiding der 
winteravonden in Dokkum en Drachten mocht het Ge
nootschap de zeer gewaardeerde medewerking onder
vinden van de heeren A. Jonker, burgemeester van 
Dokkum en van M. Wiegersma, lid van het Bestuur 
van het Friesch Genootschap. De lezingen in Leeuwarden 
werden gehouden door Prof. Dr. Conrad Börchling, 
hoogleeraar te Hamburg en door Dr. H. A. Poelman, 
rijks-archivaris in Groningen en in Drenthe. 

Prof. Dr. C. Börchling had tot onderwerp genomen: 
„Ursprung und Heimath der Angelsachsen." Waar vroeger 
algemeen werd aangenomen, dat de Angelen en de 
Saksen tot een volk waren samengegroeid toen zij zich 
in Engeland nederzetten, toonde Prof. Börchling aan, 
dat deze beide volken, waarvan het eerste tot de Hoog-
duitsche, en het tweede tot de Nederduitsche groep 
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van Germanenstammen behoorden, elk afzonderlijk en 
op verschillende tijden Engeland zijn binnengedrongen. 
Tusschen deze groepen bestond zulk een diepgaand 
verschil in karakter en aanleg, dat zij oorspronkelijk 
veeleer vijanden dan samenwerkers zullen zijn geweest. 
De Angelen vestigden zich in het noorden van Engeland; 
de Saksers, in het zuiden: in Kent, Sussex, Essex, 
Middlesex en Wessex, in welke laatste vier graafschappen 
het achtervoegsel „sex" den Saksischen oorsprong nog 
aantoont. Men heeft hier klaarblijkelijk met twee 
verschillende volksverhuizingen te doen, en mag de door 
Beda bevestigde overlevering, als zouden de Angelen 
en Saksen naar Engeland geroepen zijn, om daar den 
koning bij te staan tegen de aanvallen der Schotten en 
der Pieten, gerust naar het rijk der fabelen verwijzen. 
Eerst na verscheiden oorlogen is er eene samensmelting 
tusschen beide volken ontstaan, zoodat men ook eerst 
dan van „Angelsaksen" kan spreken. De Angelen, die 
hunnen naam aan Engeland hebben gegeven, zijn een 
tijdlang het overheerschend element geweest. 

Het verschil in begaafdheid tusschen de Hoogduitsche 
en de Nederduitsche groep van Germanenstammen 
kwam bij de Angelen en de Saksen sterk te voorschijn. 
De Angelen, die tot de eerste groep behoorden, be
zaten een dichterlijken en muzikalen aanleg, welke de 
Saksers misten. Deze, die (evenals de Friezen en de 
Chauken) deel uitmaakten van de tweede groep, waren 
meer begaafd met zin voor handel, exacte- en rechts
wetenschappen. Dit onderscheid achtte de spreker nog 
merkbaar in het Engeland van onze dagen: het poëtische 
element stamt uit het Anglische Noorden; het zakelijke 
en wetenschappelijke element uit het Saksische Zuiden. 
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Waar, in Engeland, de Hoogduitsche en de Neder-
duitsche Germanenstammen zich met elkaar hebben 
vermengd, daar heeft zich, op het vasteland, het Sak
sische element grootendeels van het Friesche, waarmee 
het vroeger in één verband stond, afgescheiden en is 
in de Hoog-Duitsche groep overgegaan. 

Dr. H. A. Poelman hield eene lezing over een vijftiende-
eeuwsch handelsconflict. Dit speelde zich af tusschen 
Holland en Zeeland eenerzijds en de landen om de 
Oostzee anderzijds. Omstreeks 1425 regeerde Koning 
Erick over Zweden, Noorwegen en Denemarken. Deze 
wenschte een einde te maken aan de afhankelijkheid, 
waarin hij en zijn voorgangers zich steeds ten opzichte 
van de Hanze hadden bevonden. Daarom schond hij 
de privilegiën, welke de Hanze in zijne rijken bezat 
en bevoordeelde de concurrenten van dezen Stedenbond. 
De zes Wendische Hanze-steden en de hertog van 
Holstein verklaarden hem nu den oorlog en verwachtten, 
dat ook de andere Hanze-steden en Pruisen, Lijfland en 
Holland en Zeeland zich bij hen zouden voegen. Dit 
gebeurde echter niet: deze namen eene houding van 
welwillende neutraliteit tegenover beide oorlogvoerende 
partijen aan, die hen eensdeels in staat stelde met 
haring, zout en graan door de Sont te varen, terwijl 
zij anderendeels een krachtige kaapvaart onderhielden, 
welke hun groote voordeden opleverde. Dit vervreemdde 
de Wendische Steden van hen; doch er brak voorloopig 
nog geen oorlog uit, omdat zij niet machtig genoeg 
waren om al hare vijanden tegelijk te bekampen. 
Philips de Goede, ruwaard van Holland en Zeeland, 
belegde nu een dagvaart op 1 Mei 1427, waarop de 
wederzijdsche grieven tusschen beide partijen besproken 
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zouden worden. Deze dagvaart werd door andere ge
volgd, doch zij veranderden den toestand, die voor 
Holland en Zeeland en ook voor Philips zoo voor-
deelig was, niet. De Hollanders en Zeeuwen breidden 
hunne handelsrelaties uit, zelfs tot Novgorod in Rusland 
en stoorden zich niet meer aan de verbodsbepalingen 
der Hanze. Zoo werd de verhouding hoe langer hoe 
meer gespannen. De VVendische steden belegerden 
Kopenhagen; Erick moest vluchten en werd vervangen 
door een werktuig van de Hanze-steden: Christorfel 
van Beieren. Daardoor brak nu de oorlog tusschen deze 
steden en Holland en Zeeland uit, zooals blijkt uit 
enkele placcaten van hertog Philips, waarin verboden 
wordt schepen van neutralen te kapen. Daar hij echter 
geene controle over de kaapvaart kon uitoefenen, bleven 
deze placcaten onuitvoerbaar, zoodat ook de neutralen 
daarvan grooten overlast bleven ondervinden en er vele 
klachten opstegen o.m. uit Pruisen en Lijfland. De 
Grootmeester der Duitsche Orde, die daar het bewind 
voerde, bleef Philips echter vriendschappelijk gezind, 
zoodat de vrede hier nog niet werd verbroken. Eindelijk 
echter barstte de bom los door een verraderlijke daad 
van de Hollanders. In 1438 n.1. naderde een Holland-
sche oorlogsvloot de baai van Bourg Neuf, waar eenige 
Wendische, Pruisische en Lijflandsche schepen lagen 
om zout in te laden. De Wendische schepen vluchtten, 
de Pruisen en Lijflanders, vertrouwend op het eere
woord der Hollanders, bleven, en . . . werden door 
dezen prijs gemaakt en naar Zeeland gebracht. Groot 
was de verontwaardiging. Sinds dien konden de Hollan
ders zich niet meer in Dantzig, Pruisen en Lijfland ver-
toonen. Geen schip met graan voer meer door de Sont, 
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zoodat er hongersnood in Holland en Zeeland kwam. 
Daardoor wordt Philips genoodzaakt herhaaldelijk dag
vaarten uit te schrijven, doch deze leidden tot niets. 

Feitelijk wenschte hij geen vrede, daar de oorlog, 
enkel door kaapvaart gevoerd, hem groote inkomsten 
opleverde. Door die roofzucht maakten Holland en Zeeland 
zich allen tot vijand. Een oorlog met de drie Scandinavische 
rijken brak uit, waarvan de geheele sluiting van de Sont 
het gevolg was. Na eenigen tijd werd te St. Omer een 
tienjarig bestand gesloten tusschen de Wendische Steden, 
Pruisen en Lijfland aan de eene zijde, en Holland en 
Zeeland aan de andere. Daar Denemarken, meester van 
de Sont, daarbij niet vertegenwoordigd was, bleef deze 
waterweg gesloten. Nu besloot Amsterdam een vloot 
naar Denemarken te zenden en den afgezetten koning 
Erick hulp te bieden, die als tegenprestatie twee burchten 
aan de Sont zou afstaan. Toen de Hollandsche vloot 
in de Sont aankwam, bleek het echter, dat koning Erick 
zich naar Dantzig had begeven en daar gevangen werd 
gehouden. De bevelhebbers der Hollandsche Vloot lieten 
nu Erick, die hun van geen dienst meer kon zijn, in den 
steek en wendden zich tot koning Christoffel, die gaarne 
de tirannie van de Hanze-steden van zich aî zou schudden. 
Bij den vrede van Kopenhagen, welke geruimen tijd 
daarna tusschen Denemarken en Holland en Zeeland 
werd gesloten, verkregen deze de vrije vaart door de 
Sont. De Wendische Steden, Pruisen en Lijfland deelden 
niet in dezen vrede. Alle verlies was voor hen, alle winst 
voor de Hollanders. Zelfs de schadevergoeding, welke 
Holland en Zeeland bij het bestand van St. Omer op zich 
hadden genomen voor de 23 buitgemaakte zoutschepen 
te betalen, is nooit uitgekeerd. Zoo maakten Holland 
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en Zeeland zich van den groothandel meester. 

Prof. Mr. D van Blom hield te Drachten een voordracht 
over het gemeenschappelijk grondbezit in Friesland. Bij 
het onderzoek naar de ontwikkeling van het grondbezit 
kunnen twee methoden toegepast worden. De meest 
gebruikelijke is de studie van oude bronnen, zooals de 
oud-Friesche wetten, de Registers van den Aanbreng etc. 
Deze methode heeft echter bezwaren: soms is tweeërlei 
uitleg mogelijk, zooals blijkt uit den strijd over den 
hemriktekstinhetSchoutenrecht. Zij moet daarom worden 
aangevuld door eene tweede methode, die spreker bij 
zijn onderzoek heeît toegepast, n.1. het onderzoek ter 
plaatse van nog bestaande resten van het agrarisch 
communisme. Dit werpt dikwijls een nieuw licht op de 
duistere plaatsen in oude bronnen, maar ook hier zijn 
gevaar en teleurstelling niet uitgesloten. Het is moeilijk 
deze overblijfselen te vinden; nog moeilijker vaak, juiste 
gegevens over het grondgebruik te verkrijgen. Soms is 
het gemeenschappelijk bezit in later tijd ontstaan. Voor 
Friesland is een recente oorsprong in het algemeen 
onwaarschijnlijk. 

De resultaten van de eerste methoden worden nu 
uiteengezet. De oude bronnen zijn het uitvoerigst over 
de hemrik, eigenlijk heemmark = dorpsmark, dus dorps
gemeente. Soms echter is de hemrik een embryonaal 
waterschap, o. a. in Kollumerland en N. Kruisland en op 
Terschelling waar elke hemrik een deel van den'Mijk 
moest onderhouden. Dr. Postma heeft gemeend, dat 
deze hemrikken konings- of kerkeland waren, dat om 
de vier jaar, bij verloting, onder de ingezetenen; werd 
verhuurd. Dat dit onwaarschijnlijk is, blijkt uit het 
onderzoek van de relicten, wat uitvoerig wordt toege-
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licht door bespreking van het „Klaarland" bij Oosterend 
op Terschelling; waarschijnlijk de laatste Friesche hemrik. 
Hier is de periodieke verdeeling nog in gebruik, ofschoon 
de perceelen op het Kadaster op naam van een eige
naar zijn geboekt. Zoo is het te begrijpen, dat het 
„Klaarland" bij het voorbereidend onderzoek in ver
band met de Markenwet van 1886 werd vergeten. In 
Friesland waren toen eenige marken bekend. Bij een 
onderzoek daarnaar bleek het, dat een groot deel van 
de aandeelen (Scharen) van de marken (Hemrikken) in 
handen van de Kerk waren en die daarom voor 1886 
niet als marken waren opgegeven. Verschillende po
gingen om van de kerkvoogdijen in Friesland inlichtingen 
te krijgen omtrent den vorm van het kerkelijk grond
bezit, leidden niet tot een resultaat. 

Toch zijn enkele uitkomsten van dit onderzoek niet 
zonder beteekenis. Ameland, dat pas in de 20e eeuw 
werd bedijkt, heeft in de Qrieën tot voor kort het 
agrarisch communisme gekend; Terschelling, waar de 
bedijking reeds eeuwen geleden tot stand kwam, heeft 
binnen den dijk nog slechts enkele kleine resten van het 
gemeenschappelijk grondbezit bewaard. Toch is uit de 
vergelijking van de kadastrale kaarten van Ameland en 
Terschelling af te leiden, dat ook Terschelling zijne 
Grieën heeft gehad. De bedijking, die het primitieve 
grondgebruik op veel hooger trap bracht, was aanleiding 
tot de omzetting van communaal in individueel bezit. 
Dit geldt ook voor Friesland ten zuiden van de Wadden
zee : de resten van het communaal bezit waren daar lang 
„buitendijks-land"; bij Beetgum en Berlikum waren het 
oude buitengronden van de middelzee. Ook in Noord-
Friesland vindt men de laatste resten van het communaal 
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bezit op de onbedijkte „halligen". — Al deze restanten 
zijn uitsluitend in gebruik als weiland. Het verband 
tusschen bedijking en omzetting van communaal in 
in particulier bezit is echter pas met zekerheid vast te 
stellen, als alle restanten in Friesland bekend zijn. Spreker 
kent er, buiten Ameland, een achttal, en, aan de hand 
van verschillende kaarten wijst hij aan, hoe al deze 
resten nog, of tot voor korten tijd, „voor eb en vloed" 
lagen. „In de voortzetting van dit onderzoek, waartoe 
de tijd dringt" zoo eindigt spreker zijne rede, „is misschien 
voor het Friesch Genootschap eene taak weggelegd." 

Prof. Dr. Gosses behandelde te Dokkum een onder
werp, dat voor deze stad in het bijzonder belangrijk 
was n.1. het leven van den ijvrigen verbreider van het 
Christendom, Winfried, later Bonifatius genoemd. Hij 
schetste het leven van den zendeling, zijne reizen en 
werken in verschillende deelen van Europa, met, als slot, 
zijn gewelddadigen dood bij Dokkum, in 754. Uit den 
aard der zaak moest spreker zich dikwijls bepalen tot 
algemeen bekende feiten. Toch deelde hij ook tal van 
minder bekende trekjes en voorvallen mede uit het 
leven van den prediker. 

Omtrent; het ontstaan van de Bonifatiusbron gaf prof. 
Gosses het verhaal, zooals dat oorspronkelijk luidt: Na 
den dood van Bonifatius ging een opzichter van koning 
Pepijn zich met zijne volgelingen op de hoogte stellen 
van den terpbouw der nederzetting Dokkum, welke, 
gelegen aan den zeeboezem, arm aan zoet water was. 
Bij het rijden om de terp sloeg een der paarden met 
den voorpoot in den grond, met het gevolg, dat er een 
klaterende bron zoet water opspoot en er van dien tijd 
af drinkwater in overvloed was. Deze gebeurtenis moet 
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omstreeks 760 voorgevallen zijn. In hoeverre dit juist 
is, kon niet worden nagegaan. Opvallend is het, dat van 
dezen tijd af archaeölogische berichten van den water
rijkdom dezer streek gewagen. 

Het Bestuur van het Friesch Genootschap is thans 
samengesteld als volgt: 
MR. P. A. V. Baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, 

Voorzitter. 
Mejuffrouw R. VISSCHER, Secretaresse. 
Mr. J. L. VAN SLOTERDIJCK, Penningmeester. 
Mr. P. C. j . A. BOELES, Conservator der 

Archaeölogische afdeeling. 
N. OTTEMA, Conservator der ceramiek. 
Dr. S. A. WALLER ZEPER, Bibliothecaris. 
Mr. W. B. BUMA. 

Dr. S. CUPERUS. 

Dr. L. YNTEMA. 

M. WIEGERSMA. 

Directeur van het Friesch Museum is de heer 
M. W. VIEWEO. 

Op 30 Juni 1928 bedroeg het aantal 
Eereleden 
Gewone leden . . . . 
Correspondeerende leden 
Donatrices 
Buitengewone leden . . 

te zamen 

1 
876 

6 
4 

28 

915 leden. 
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In den loop van dit jaar ontvielen het Genootschap één 

zijner eereleden, n.1. mevrouw K. Bisschop-Swift; twee 
zijner buitengewone leden, n.1. de heeren Wm. Elliot, 
Griffis, te Ithaca (New York) en mr. R. Baron van Harinxma 
thoe Slooten, te Beetsterzwaag en 14 gewone leden door 
den dood, terwijl er 79 gewone leden bedankten voor 
het lidmaatschap. 

Het Friesch museum werd bezocht door: 
10187 betalende en 

+ 2050 niet betalende personen 

totaal + 12237 bezoekers. 

Op den gewonen dienst bedroegen de ontvangsten 
f 21076.99. 

en de uitgaven f22842.81. 

zoodat er een nadeelig saldo is van f 1765.82. 

Het fonds voor buitengewone herstellingen beloopt 
f 4393.54; het Aankoopfonds f 1292.43 en het van Eysinga-
fonds is thans geklommen tot f42676.27. 

R. VISSCHER, Secretaresse. 



VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR VAN 
HET FRIESCH MUSEUM 

OVER HET TIJDVAK VAN 1 JULI 1927-30 JUNI 1928 

Bij het opmaken van het jaarverslag dringt zich als 
van zelf, de voornaamste gebeurtenis, de tentoonstelling 
van oud Friesch Zilverwerk, op den voorgrond. Het 
was een goede gedachte van het Bestuur van het Genoot
schap het jubileumsjaar te gedenken, door o.a. het 
samen stellen van eene tentoonstelling van alles, wat 
in den ioop der eeuwen door de Friesche goud- en 
zilversmeden, kunstenaars op hun gebied, was tot stand 
gebracht. Wel begreep de Commissie, aan wie dit 
werk werd opgedragen, dat hiermede een reuzenarbeid 
op hare schouders werd gelegd, doch onvervaard 
toog zij aan den arbeid. Reeds maanden van te voren 
werden alom circulaires verzonden aan kerkbesturen, 
musea en particulieren, waarin de plannen werden bloot
gelegd. Van alle kanten kwamen toezeggingen in tot 
steun en medewerking, en werden inzendingen in het 
vooruitzicht gesteld. Hare Majesteiten de Koningin en 
de Koningin Moeder stelden Hare collecties ter beschik
king, ten einde daar eene keuze van het belangrijkste 
uit te doen. Den 25 Juli begonnen de voorwerpen binnen 
te stroomen, den 10 Augustus was het laatste stuk 
aangekomen. De Commissie, bestaande uit de Heeren 
N. Ottema, M. W. Vieweg en D. Draaisma, in hunne taak 
welwillend bijgestaan door de Heeren Dr. A. L. Heerma 
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vanVoss,chartermeestervan het Rijksarchief te Leeuwarden 
en A. Wassenbergh, hadden de handen vol met alles in 
ontvangst te nemen, bewijzen daarvoor af te geven, de 
voorwerpen te waardeeren en te sorteeren, ten einde 
daarna het geheel te inventariseeren en tot een be
hoorlijken, goed beredeneerden catalogus te verwerken. 
Afdrukken in was van de verschillende merken werden 
genomen, waardoor een schat van gegevens werd ver
kregen voor een wellicht later te verschijnen werk over 
de oude Friesche goud- en zilversmeden. Op 15 Augustus 
werd door den Voorzitter van het Genootschap, den Heer 
Mr. P. A. V. Baron Van Harinxma thoe Slooten in tegen
woordigheid van het Bestuur, de vertegenwoordigers der 
provincie en der gemeente Leeuwarden, mitsgaders tal 
van belangstellenden de openingsrede uitgesproken, 
waarna de Heer Ottema eene korte verhandeling hield 
en een woord van dank wijdde aan allen, die door hunne 
medewerking hadden bijgedragen tot het welslagen der 
tentoonstelling. 

Daarna werd deze geopend en begaven zich alle 
aanwezigen naar de zalen, waar de schatten in ruime 
vitrines waren opgesteld. De inzendingen van de Koningin 
en de Koningin Moeder waren in ééne vitrine samen
gebracht, twee groote en twee kleine vitrines waren aan 
de kerkelijke kunst gewijd, terwijl de overige gevuld waren 
met tallooze voorwerpen, als: sierschotels, drinkschalen, 
gedenkbekers, bierpullen, kandelaars, trouwkistjes, brande
wijnskommen, enz. enz. Een practisch ingerichte cata
logus, verkrijgbaar à f0.5O, diende als leiddraad en 
verschafte tevens aan meer belangstellenden en des
kundigen de noodige gegevens voor diepergaande studie. 
Een bewijs, dat de catalogus aan eene behoefte voldeed, 
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was het feit, dat er bij het einde der tentoonstelling 1291 
exemplaren van verkocht waren. 

Het geheele aantal betalende bezoekers bedroeg 6373, 
dat der niet betalenden + 2000. 

Aan de tentoonstelling was, ter dekking van de kosten, 
eene loterij verbonden. Verschillende fraaie prijzen, o.a. 
een ets van Rembrandt, enkele schilderstukken, een zilver 
theeservies, tal van prenten en andere voorwerpen, 
lokten tot koopen van loten uit, zoodat reeds lang voor 
de sluiting alle 4OOO loten verkocht waren. 

Na afloop rustte op de Commissie de zware taak alle 
voorwerpen wederom in goeden staat aan hunne eigenaars 
terug te zenden. Dat dit met de noodige zorgvuldigheid is 
geschied, behoeft geen betoog en het pleit voor de goede 
organisatie, dat er geen enkele klacht in kwam en alles 
vlot van stapel liep. De commissie!kan dan ook met 
trots en voldoening terug zien op haar werk, en acht 
zich door het groote succes, dat de tentoonstelling mocht 
behalen, ruimschoots beloond voor haren arbeid. 

Den 6en September werd het museum vereerd door het 
bezoek van H. M. de Koningin Moeder met gevolg. 

In de morgenuren deed H. M. een rondgang door het 
museum, terwijl 'snamiddags de zilvertentoonstelling werd 
bezocht. De doorluchtige bezoekster, rondgeleid respec
tievelijk door den Directeur en den voorzitter van de Com
missie, volgde met aandacht de gegeven verklaringen en 
toonde herhaaldelijk de grootste belangstelling te bezitten 
voor alles, wat Friesland en de Friesche kunst betreft. 

Op den len en 2en September bezocht een aantal deel
nemers van het Friezen-Congres het museum en de 
tentoonstelling, terwijl op 30 Maart de Regent van 
Bandoeng, R. A. A. W. Koesoema met gevolg het museum 
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in oogenschouw nam. Den 19 Mei brachten de buiten-
landsche journalisten een bezoek. Zij werden, bij afwezig
heid van den Directeur, rondgeleid door den heer 
Mr. P. C. J. A. Boeles. 

In den loop van het jaar kwamen tal van geschenken 
in. Voor de vermelding daarvan wordt verwezen naar 
de lijst van aanwinsten. Belangrijk was de verzameling 
kwartierstaten, wapenborden en portretten uit de familie 
van Cammingha, in bruikleen afgestaan door de Jonkheeren 
V. V. en C. J. van Cammingha te 's Gravenhage. Meeren
deels waren dit oude bekenden uit een vroeger bruik
leen, dat indertijd door de erfgenamen gedeeltelijk werd 
teruggenomen, doch thans weder in het museum is 
teruggekeerd. 

Op het prentenkabinet werden de geregelde drie-
maandelijksche collecties uitgelegd, terwijl gedurende de 
zilvertentoonstelling een groot aantal etsen van Rembrandt 
uit de schenking Quaestius werden geëxposeerd, die zeer 
veel belangstelling trokken. 

Belangrijke veranderingen in de opstelling der voor
werpen in het museum hadden dit jaar niet plaats. 

M. W. VIEWEG, Directeur. 



AANWINSTEN DER VERZAMELINGEN 
BEHEERD DOOR DEN DIRECTEUR. 

(1 JULI 1927 - 30 JUNI 1928). 

Inventaris
nummer 

7663. Twee oude boterkoppen van lindenhout. 
Geschenk van den Heer R. Wierda, te Oldeberkoop. 

7664. Twee boterpronkers van lindenbout. 
Als voren. 

7665. Oud juk met koperen beslag. 
Aangekocht. 

7666. IJzeren snik, molenmakerswerktuig. 
Geschenk van den Heer IJ. van Dijk, te Ureterp. 

7667. Groote bronzen Spoor. Middeleeuwsch. 
Geschenk van den Heer J. J. van der Meij, te 
Foswerd, onder Ferwerd. 

7668. Miniatuur koperen keteltje met munt in den bodem. 
Aangekocht. 

7669. Kapiteeltje van gebakken aarde, met een mans-
hoofd. 
Geschenk van den Heer W. Brems, te Rinsumageest. 

7670. Twee oude haardsteenen met medaillons. 
Geschenk van den Heer G. v. d. Leest, te Akkrum. 

7671. Oude metselsteenen. 

7672. Oude boterkop van lindenhout. 
Geschenk van den Heer F. Wassenbergh, te Kollutn. 

7673—7676. Oude Friesche kleedingstukken. 
Geschenk van Mejuffrouw v. d. Goot, te Drachten. 

7677. Bouwfragment. Saterkop. 
Geschenk van den Heer B. W. Okma, te Ypecolsga. 

7678—7686. Oude Friesche kleedingstukken. 
Geschenk van Mejuffrouw G. Postma, te Huizum. 
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Inventaris

nummer 
7687. Twee oude haardsteenen met verschillende voor

stellingen. 
Geschenk van de Heeren Gébr. S. s. Geveke, te 
Leeuwarden. 

7688. Oude groene parapluie. 
Geschenk van den Heer A. Menalda, te Leeuwarden. 

7689. Vier keukenstoelen van iepenhout. 

7690. Drie potten van Keulsch aardewerk. 
7691. Twee rood koperen puddingvormen. 
7692. Rood koperen tulbandvorm. 

7693. Drie steenen pasteipotten. 

7694. Twee luiebakers, Wedgwood. 

7695. Rood koperen doofpot. 
7695—7698. Drie oude reiszakken met borduurwerk. 

7689—7698. Geschenken van de Freules van Eysinga 
te Leeuwarden. 

7699. Oude pet, gedragen door gymnasiasten te Leeuwar
den. 
Geschenk van Dr. A. Schierbeek te 's Gravenhage. 

7700—7701. Oude Friesche kleedingstukken. 
Geschenk van Mej. N. N. 

7702. Zilveren getande krabber, vroeger gebruikt bij tong-
blaar bij het vee. 
Aangekocht. 

7703. Oude zilveren lepel met graveerwerk. 1739. 
Geschenk van den heer E. P. H. Kingma te 
Apeldoorn. 

7704. Lederen blindkap, (zuivelbedrrjf). 
Aangekocht. 

7705. Oude tinnen lepel met Maria beeldje. 
Bruikleen van den Heer C. J. de Jong, te Hilversum. 

7706. Levensgroote pop in Friesche kleedrj. 
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Inventaris

nummer 
7707. Gouden halsketting, zoogenaamde bruidsketting. 

7706—07. Legaat van mevr. Douairière van Andriw-
ga de Kempenaer—van Andringa de Kempenaer. 

7709. Houten mutsenraam met muts. 
Geschenk van den Heer H. Sierksma te Leeuwarden. 

7710. Groote schotel van Makkumer aardewerk. 1767. 
Geschenk van den Heer P. de Clercq te Veenwouden. 

7711. Bronzen gesp. 

7712. Gedeelte van een beeldje van rood gebakken aarde. 
7713. Kop van een paard van idem. 
7714. Voet van een bronzen kandelaar. 

7715—7719. Jacobakannen, bruin verglaasd. 7711—7719. 
Uit de terp te Jousumburen. 
Aangekocht. 

7720. Beenen messenheft. 
7721. Grijze Jacobakan. 7720—21. Uit de Hoogterp aan 

den Groninger Straatweg. 
Aangekocht. 

7722. Zilveren beker van filigrainwerk. Gildeproef van 
Jouke Jelgershuis. Anno 1759. 
Bruikleen van den Heer W. Feenstra, te Leeuwarden. 

7723—7724. Kanten schort en witte tipdoek. 
Geschenk van Mevr. Wed. G. A. van Straten— 
Kraak, te Leeuwarden. 

7725—7726. Twee schoorsteensteenen. 
Geschenk als 7687. 

7727. Speldekussen van witte zijde uit het jaar 1792. 
Uit de nalatenschap van wijlen Mej. E. M. J. Upey, 
te 's Gravenhage. 

7728. Groen verglaasd tegeltje. 
Geschenk van den Heer T. Venstra te Murmerwoude. 

7729. Koperen strijkijzer met onderstel, waarin initialen. 
Geschenk van den Heer S. v. d. Meer te Harlingen. 
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Inventaris

nummer 
7730. Rood koperen tulbandvorm. 

Geschenk van den Heer R. B. Bakker te Leeuwarden. 
7731. Drie houten meikaden (zuivelbedrfjf). 

Geschenk van den Heer R. T. de Boer te Naarden. 
7732. Gezaagd stukje geel koper. 
7733. Oude dakpan. 

Geschenk van den Heer A. A. Barentsen te Drachten. 
7734. Houten brokmolen (zuivelbedrfjf). 

Geschenk van den Heer J. M. Visser Djz. te Nijega. 
7735. Kaaspers voor het maken van schapenkaas. 

Geschenk van den Heer H. Speerstra te Warns. 
7736. Miniatuur bibliotheekje met tien deeltjes. 

Geschenk van Mevr. Wed. Besuijen—Lindeboom te 
Oranjewoud. 

7737. Ovale, koperen tabaksdoos, gegraveerd. Defect. 
Geschenk van den Heer J. S. de Jong te Grouw. 

7738. IJzeren dolk met handvat. Gevonden bij water-
leidingwerken te Grouw. 
Geschenk door bemiddeling van den Heer J. Hane-
graafi te Leeuwarden. 

7739—7747. Verschillende gebakken en beschilderde pijpe-
koppen. 
Geschenk van Mr. M. J. P. D. Baron van Harinxma 
thoe Slooten te Oudeschoot. 

7748. Geschilderd wapen van de familie Lauta van Aysma. 
Geschenk van Mevr. Wed. J. A. van Alphen de 
Veer—Brem te 's Gravenhage. 

7749. Oude vijzel van zandsteen. Uit de terp te Midlum. 
Aangekocht. 

7750—7751. Twee groote gedenksteenen van hardsteen uit 
de sluiswerken in de Linde. 
Geschenk van het Provinciaal Bestuur van Fries
land. 

7752. Groot wapenbord met kwartierstaat van Sicke van 
Eminga. 
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Inventaris

nummer 

7753. Idem van Prouck van Aylva. 
7754. Ruitvormig wapenbord. 
7755—7772. Verschillende portretten uit de familie van 

Cammingha. 
7752—72. Bruikleen van de Jonkheeren V. V. en C. 
J. van Cammingha te 's Gravenhage. 

7773—7776. Oude Friesche kleedingstukken. 
Geschenk van Mej. N. N. 

7777. Tijdrekenkundige geschiedeniskaart van Holland. 
Geschenk van den Heer J. L. van Sloterdijck te 
Leeuwarden. 

7778. Twee fraaie tinnen kandelaars, laat Lodewrjk XIV. 
7779. Samenklapbare bibliotheekladder. 

7778—79 Geschenken van den Heer P. de Clercq te 
Veenwouden. 

7780—7784. Verschillende versierselen van gevlochten 
haar. 

7785. Twee zwart hoornen armbanden. 
7786. Klein lederen koffertje met reukfleschjes. 
7787. Miniatuur dominospel. 
7788. Twee zilveren bretelgespen. 

7780—88. Geschenken van den Heer L. Veen te 
Nijmegen. 

7789. Portret in olieverf van Joannes Stinstra, griffier 
bij het Kantongerecht te Franeker. 

7790. Oud schaakbord. 
7791. Oude Friesch geldbeurs. 
7792. Tabakskistje met ijzer beslag. 
7793. Haarwerkje in lijstje. 

7789—93. Geschenken van den Heer P. de Clercq 
te Veenwouden. 

7794. Houten uitstalkast je uit een goudsmidswinkel. 
Geschenk van den Heer Ds. A. A. van Wessem te 
Joure. 

7795. Geel verglaasde tegel. 
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Inventaris

nummer 
7796. Baardmanskruikje. 

7795—96. Uit de terp Klooster Thabor onder Tirns. 
Aangekocht. 

7797. Zalf potje van gebakken aarde. 
Aangekocht. 

7798. Groote Jacobakan. 
Geschenk van den Heer H. P. Hornstra te Hempens. 

7799. Groote ijzeren sleutel. Uit de terp Franjumburen 
onder Marssum. 
Aangekocht. 

7800. Jacobakannetje. Defect. 
Geschenk van den Heer G. R. Bloembergen te Beets. 

7801. Fragment van een Siegburgschen kruik. 
Geschenk van den Heer I. Siebenga, arts te Opeinde. 

7802. Twee fragmenten van een groote dakpan. 
Geschenk van den Heer A. A. Barentsen te Drachten. 

7803. Klein verglaasd kruikje. Uit de Hoogterp bfj 
Leeuwarden. 
Aangekocht. 

7804. Grenspaal van hardsteen. 
7805—7812. Fragmenten van tegels. 
7813. Bronzen gesp. 

7805—13. Afkomstig uit de terp Nrjeklooster te 
Scharnegoutum. Bruikleen van den heer O. San-
tema te Sneek. 

7814. Beenen messenheft in den vorm van een zittenden 
leeuw. Gevonden in de Nrjezrjl onder Oosthem. 
Geschenk van den Heer T. C. Kiezebrink te 's Gra-
venhage. 

7815. Kleine houten schaaf. 
Aangekocht door bemiddeling van Mr. W. B. Buma 
te Marssum. 

7816. Zilveren gesp. Omstreeks 1600. 
Geschenk van den Heer S. E. Wendelaar Bonga 
te Dokkum. 
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Inventaris

nummer 
7817. Koperen zegelstempel van eene „Thee Comparitie" 

uit 1785. 
Geschenk van Mejuffr. A. van Driel te Amersfoort. 

7818. Miniatuur ellemaat van mahoniehout. 
Geschenk van den Heer J. W. de Ruiter te 
Leeuwarden. 

7819—7821. Fragmenten van Duitsch steengoed en ander 
aardewerk. Gevonden in de Boornbergumer petten. 
Geschenk van den Heer M. Wiegersma te Drachten. 

7822. Oud looden gewicht. Uit een terp aan den Wurge-
dijk op het Stienser Oudland. 
Geschenk van den Heer P. Kalma te Britsum. 

7823. Fragment van een aarden schotel. Uit de terp Me-
merda State te Hallum. 

7824. Zilveren scheer hout met rood zijden wimpel. 
Geschenk van den Heer A. Velsink te Leeuwarden. 

7825. Fragment van een schotel van Friesch aardewerk, 
waarop: „Vreest God, Eert den Koning". 
Geschenk van den Heer H. Borger te St. Anna 
Parochie. 

7826. Fragment van een schotel van rood gebakken aarde. 
Uit de terp de Gouden Kroon, onder Achlum. 

7827. Klein zalf potje. Uit de terp te Oosterbeintum. 
Geschenk van den Heer P. Postma te Veenwouden. 

7828. Oude ruiterspoor. 
Geschenk van het Gemeentebestuur van Franeker. 

7829. Groote nokpan van roode aarde. 
Geschenk van den Heer A. Kingma te Beers. 

7830—7835. Verschillende oude Friesche kleedingstukken. 
Geschenken van den Heer T. E. Teunissen te Dan-
tumawoude. 

M. W. VIEWEG. 



VERSLAG VAN DEN CONSERVATOR DER 
ARCHAEOLOGISCHE EN OUDERE NUMIS-
MATISCHE VERZAMELINGEN OVER 1926-'28 

Vele werkzaamheden, verbonden aan de voorbereiding 
van het jubileum van het Genootschap in 1927, brachten 
vertraging in het uitbrengen van verslag over de jaren 
1926/7. Thans, nu ook de herdenking zelf weer tot het 
verleden behoort, kon de achterstand worden ingehaald. 
De samenvoeging van meerdere jaren heeft het voordeel, 
dat de vondsten uit bepaalde, belangrijke terpen en andere 
vindplaatsen beter kunnen worden overzien. 

De verrijking der kennis van de oudste cultuur in 
Friesland, waarvan het vorige verslag repte, is in de nu 
behandelde jaren opnieuw en zelfs in ongedachte mate 
toegenomen. In de laatste helft van Juni en het begin 
van Juli 1928 had toch belangrijk systematisch bodem
onderzoek plaats in den omtrek van Oosterwolde, in den 
Z.-Oosthoek van Friesland, op diluviaal terrein. Omtrent 
dit onderzoek, dat in hoofdzaak geschiedde voor rekening 
van het Fr. Genootschap, kunnen wij verwijzen naar het 
geïllustreerde opgravingsrapport van Dr. A. E. van Giffen, 
dat in 1929 zal verschijnen in het tijdschrift van het 
Genootschap, de Vrije Fries. 

Dit bodemonderzoek, aangevangen in 1925, bracht het 
Genootschap^ op gelukkige wijze nader in aanraking met 
de plaatselijke belangstellenden, in het bizonder met den 
kring van de Vereeniging voor Heirnatstudie der Stelling
werven, waarvan de helaas in October 1928 overleden 
A. Bezema, een der oprichters en voormannen was. De 
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heer H. J. Popping te Oosterwolde, correspondent van 
het Friesch Genootschap, bleek een onmisbare hulp bij 
de voorbereiding van het bodemonderzoek. Voorts be
zorgde hij ons meerdere losse vondsten uit zijn ressort, 
die hierachter vermeld staan. Van zijn hand zal in de 
„Vrije Fries" eene bijdrage verschijnen over cultuur-
resten der oudste bewoners van den Z.-Oosthoek van 
Friesland. Een daarmede gepaard gaande schenking van 
vondsten komt ter sprake in een volgend verslag. 

Meerdere terpen, die in staat van aîgraving verkeerden, 
werden door ons bezocht. De verhouding met de „Ver-
eeniging voor terpenonderzoek" en het „Biologisch-
archaeologisch instituut" te Groningen" bleef aangenaam. 
In 1926 werd door ons een terpreis gemaakt in gezel
schap van Dr. van Giffen, leider van het onderzoek bij 
gemelde instellingen. Meerdere profielen van terpen in 
Friesland werden door zijne zorgen vervaardigd, mede 
voor rekening van het Fr. Genootschap. Minder aan
genaam was de eenigzins onverwachte mededeeling, dat 
het op 1 Juli 1928 afgesloten genootschappelijke jaar 
sloot met een nadeelig saldo van feitelijk niet minder 
dan f 2700.—. Dit tekort, dat ten deele een gevolg is 
van het jubileum, dreigt verlammend te zullen werken 
op alle verdere actie op ons gebied. Toch is hier, zoo 
ergens, periculum in mora nu de laatste resten der terpen 
om meerder toezicht vragen en ook het zoo gelukkig 
ingezette bodemonderzoek in Friesland's Z.-Oosthoek 
nog verre van afgeloopen kan heeten. De ras voort
schrijdende ontginningen eisenen, dat daar met spoed 
en kracht wordt opgetreden. Met een bedrag van een 
paar duizend gulden zou reeds heel wat gedaan kunnen 
worden, dat blijvend tot eere van ons gewest zou strekken. 
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Sommige terpen leverden interessante aanwinsten, hier

achter nader beschreven. Wij wijzen o.a. op hetgeen ter 
inleiding gezegd is bij de terp Groot-Hommema bij 
Dronrijp, die een beeld gaî van den soms intensen in
vloed van de Romeinsche cultuur in Friesland. Treffend 
waren ook, in andere terpen, de vondsten van terra-
sigillata, vooral uit fabrieken te Trier, uit het einde der 
tweede oî het begin der derde eeuw n.C. Bij de cera
miek vallen voorts op merkwaardige stukken van ge
ïmporteerd Frankisch vaatwerk. Zeer interessant waren 
sommige muntvondsten. 

Publicatie. Het eind Augustus 1927, bij het jubileum van 
het Fr. Gen. door ons uitgegeven boekwerk Friesland tot 
de elfde eeuw. Zyjn oudste beschaving en geschiedenis kon 
dank zij de milde bijdragen voor het jubileumîonds ver
lucht worden met 48 platen, 11 afbeeldingen in den tekst 
en een terpenkaart. De besprekingenl), die de verschijning 
uitlokte, toonen —voor sommigen wellicht eene verrassing— 
duidelijk aan, dat er in ruime kringen belangstelling ge
wekt kan worden voor de zoo merkwaardig volledige 

') Zie: Leeuwarder Courant 29-8-'27; Leeuwarder Nieuwsblad 
27-8-27; Alg. Handelsblad 21-8-27 en 6-12-'27; N. Rotterdamsche 
Courant 6-9-'27; De Gids, Nov. '27 door Prof. Vollgraff -Jaarboek 
voor munt- en penningkunde 1927, blz. 151 door Mej. Marie de Man ; 
De Groene Amsterdammer 10-12-'27 door Prof. Brugmans; Tijd
schrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap dl 45 1928, afl. 2, 
door R. Schuiling; Bijdragen t. d. geschiedenis (Antwerpen) door 
F. Prims; Revue Beige de philologie et d' histoire VII, 1928, f I, door 
Henri Obreen; Historische Zeitschrift, door Prof. O. Oppermann; 
Groot Nederland, Maart 1928, door Dr. F. H. Fischer; Vragen van 
den Dag, Oct. 1928 door Dr. H. Blink; De Nederlander 9 Nov. 
1927; Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oud
heidkunde, 1928, p. 290, door Dr. N. Japikse; Tijdschrift voor 
Geschiedenis, Jg. 44 no. 1 blz. 19—28 door Prof. Qosses. 
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archaeologische en oudere numismatische verzamelingen 
van het Friesch Museum, waarvan de toelichting, in ver
band met de desbetreffende literaire bronnen, werd uitge
werkt tot een oudste geschiedenis van Friesland. Het 
genootschap heeft van de oplage de helft, d.i. 500 exem
plaren, voor zich gereserveerd. Daarvan werden tot dus 
verre aan de leden tegen verminderden prijs 256 exem
plaren verkocht, voor een bedrag van î 1100.—. Van de rest 
zijn 132 exemplaren verzonden in ruil verkeer aan binnen-
en buitenlandsche wetenschappelijke instellingen of als 
present-exemplaren afgestaan aan den auteur. 

Het genootschappelijke fonds bestaat nu uit 112 stuks. 
De andere helft der oplage werd verspreid door de uit
gevers Martinus Nijhoff en Meijer en Schaaîsma. 

De conservator, 
Mr. P. C. J. A. BOELES. 



BODEMVONDSTEN INGEKOMEN IN DE 
JAREN 1926, 1927 EN 1928. 

A. U i t d e Z a n d - e n V e e n s t r e k e n 
i n F r i e s l a n d . 

4, 3. Appelsga. Fragment van een bijl van gele, ge
polijste vuursteen. Nog 1. 8.7, br. 3.4, d. 3.7 c.M. Gevonden 
ten Z.O. van de „duinen" onder Appelsga. 

4, 4. Bijl van gepolijste bruine vuursteen (hoornsteen). 
L. 11.85, snede br. 5.5 c.M. De oorspronkelijk gepolijste 
zijkanten zijn bijgekapt. Gevonden onder Oud-Appelsga. 

202, 1. Beetsterzwaagr. Onregelmatig, ringvormige 
knotssteen van grauwe kwartsiet. In het midden een 
zandloopervormig van weerszijden ingeboorde steelope-
ning. Gr. diam. 7.8, dik 4.1 c.M. Gevonden in 1918 
ongeveer 2 K.M. ten Z. van Beetsterzwaag in de Boorne-
vallei (Koningsdiep), in een kleine, zandige hoogte, 100M. 
N. van het Koningsdiep. Deze gegevens zijn gecontroleerd 
door onzen medebestuurder den heer M. Wiegersma te 
Drachten, die het voorwerp aanbracht. Zie een dito van 
grauwe kwartsiet uit het hunnebed te Havelte bij Van 
Giffen, De H u n n e b e d d e n , pi. 154, 9. 

200, 1. De Wilgen, W. van Drachten. Bijl van gepolijste 
hoornsteen. L. 13.7, zijkanten iets ingesnoerd, zoodat de 
7.1 c.M. breede snede min of meer waaiervormig is. Dik 
3.7 c.M. Ingek. door bemiddeling van den correspondent 
M. W. Sytsema Jr., te Gorredijk. 

3, 2. Haule. Fraai gepolijste, tamelijk breede en korte 
bijl van grijze vuursteen. Diknek L. 11.8, br. 6.8, dik 
2.8 c.M. Zijkanten glad. Uit den polder onder Haule. 

3, 3. Fraaie, gepolijste diknek-bijl van grijze vuur
steen. De rechte zijkanten bekapt. L. 16.3, br. 5.7, dik 
3.9 c.M. Gevonden tusschen Haule en Donkerbroek bij 
Haule. Afgeb. in Boeles, F r i e s 1. t. d. e l f d e e e u w , 
1927, pi. III, 3. 
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3, 4. Plat, vrij rechthoekig, goed gepolijst beiteltje van 

grijze vuursteen. Snede scherp. L. 7.3, br. 3.4, dik 1.2 c.M. 
Gevonden in een stukje heide ± 200 M. ten Z. van den 
weg, die door Haule loopt en ten W. van den weg naar 
Oosterwolde. 

3, 5. Groote bijl van eenigszins op zandsteen gelijken
de natuursteen. Zijkanten recht. L. 18.3, br. 7.35, d. 
4.7 c.M. In de eerste helft van 1928 gevonden in een 
zandverstuiving in de heide Oostelijk van den Hauler-
poel ten N. v. Haule. Geschenk van den heer Bandringa 
te Haule. 

1, 11. Oosterwolde. Kleine, gepolijste, diknekkige bijl 
van grijze vuursteen. Van de zijkanten zijn stukken 
weggeslagen. L. 8.9 c.M. Gevonden op de „Goudhaar" 
in het Wepenerveld onder Oosterwolde. 

1, 12. Strijd- of hamerbijl van amphiboliet met knop-
vormig achterstuk. Type als Aberg, D i e S t e i n z e i t 
i n d e n N i e d e r l a n d e n , Fig.33. Zeldzaam. L. 13c.M. 
In Juni 1928 door een visscher gevonden in den Boven-
Tjonger N.N.W. van Oosterwolde, boven Jardinga. Ge
kocht door bemiddeling van onzen correspondent den 
heer H. J. Popping te Oosterwolde, die mededeelde, dat 
de T jonger ter plaatse van de vondst ver graven is ter 
vermijding van een bocht. 

204, 1. Smalle-Ee ten W. van Drachten. Bovenstuk 
van een bolpot met buisvormige tuit, gevonden bij graaf
werk ter plaatse waar het klooster gestaan heeft. Ge
schenk van den heer A. A. Barentsen te Drachten; 
2—13. Diverse scherven en een ijzeren mesje in 1922 
ontgraven bij het proefonderzoek van het klooster 
Smalle-Ee te Smalle-Ee en beschreven i n V r i j e F r i e s 
dl. 28, blz. 109, door Dr. A. E. van Giffen. 

198, 1. Ureterp, Salmien onder. Fraai gladde, tame
lijk breedtoppige bijl van donkere natuursteen met rechte 
zijkanten. L. 12, br. 5.8, dik 3.2 c.M. Gekocht door be
middeling van den heer A. A. Barentsen te Drachten. 



J 

35 
203, 1. Veenpolder van Opsterland en Smallingrer-

land. Bolpot, h. 17.2, diam. 17.4 c.M. Gevonden bij graaf
werk in het Z.-W. deel van den polder, kadaster nos. 6482 
en 5577. Geschenk van den heer G. R. Bloembergen op
zichter van den polder te Beets. 

B. U i t de F r i e s c h e k l e i s t r e k e n , 
m e e r e n d e e l s u i t t e r p e n . 

186, 16—45. Achlum, terp de „Gouden Kroon", onge
veer 1£ K.M. juist ten N. van Achlum, aan den Oostkant 
van de Slagtedijk, ten O. van deze terp ligt feitelijk een 
tweede terp, die tegelijk met de eerste is afgegraven. In 
Juni 1928 waren deze terpen vrijwel geheel afgegraven. 
I n h e e m s c h v a a t w e r k : 18, 15 scherven van meer
dere g e o m e t r i s c h versierde potten, enkele met sporen 
van witte vulling der groeven; 37 a. en b., hals- en buik
gedeelte van een pot alsvoren met witte vulling, c. rand-
scherf van dito pot, 32 twee F r i e s c h e k a r t e l r a n -
d i g e s c h e r v e n ; 30, voor reconstructie vatbare, 
groote, komvormige Friesche zeef of kaaspers van ge
bakken aarde. In den bodem 6 groote gaten. Diam. 
bodem 7.5, boven wijd omstreeks 25 c.M. G e ï m p o r 
t e e r d v a a t w e r k : 25 groot fragment van den over-
hangenden, met barbotine bladwerk versierden rand 
van een t e r r a - s i g i l l a t a w r i j f s c h a a l als Ludo-
wici II, S. 252. Tweede helft tweede eeuw of begin derde 
eeuw n. C; 21 scherf van een versierde bolvormige terra-
sigillatakom; 45 scherf van een bord van sigillata, 28, 
volledig bovenstuk van een steenroode buikige pot met 
gootvormige rand, waarin een deksel gepast zal hebben, 
vroeg-Merovingische tijd, F r a n k i s c h e i m p o r t . 
Boven diam. 12.6, buik 18.5; 41 bodem van dito factuur; 
16 en 20 zes bij elkaar behoorende scherven van een 
groote, wijdmondige pot van dito vaatwerk, doch geel
bruin, eveneens op de schijf gedraaid en hard gebakken. 
Laat-Merovingisch-Frankisch. Op den bovenbuik versierd 
met twee gegolfde, concentrische kamstreken boven een 
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meervoudig gegroefde, concentrische band. Het verloop 
van de buik wijst op een tamelijk smalle, vlakke bodem. 
Nog hoog 22.5 c.M.; 29 bodem van dito factuur; 17 rand-
stuk van een laat-Merovingisch-Frankische, licht steen-
roode gebakken pot. Op den bovenbuik versierd met 
golf lijnen en rechte groeven; 33, scherf van een Karolin
gische relief-schmuck amphora; 34, Pingsdorff scherf. 
B e e n : 38, oorhanger versierd met puntcirkels, kegelvor
mig en 1. 4.8 c.M. 

211, 1—10. Arum, terp Allinga-State, ongeveer 1.5 K.M. 
Z.Z.O. van Arum, dicht bij de „Grauwe Kat". Bij ons 
bezoek in Juni 1928 stond er nog een flink stuk van 
deze terp, dat opliep tot 1.70 M. boven het niveau van 
afgraving. No. 6, twee scherven van twee verschillende, 
g e o m e t r i s c h v e r s i e r d e p o t t e n ; 2, bodem
fragment van een vóór-Karolingisch Friesche pot; 3. 
twee gekartelde Friesche randscherven; 8. verschillende 
onderdeelen van een even voor ons bezoek gevonden 
m e n s c h e l r j k s k e l e t : schedel met halve onder-
kaak en enkele der lange beenderen. Volgens de arbei
ders was bij dit skelet gevonden een defect vóór-Karo
lingisch Friesch één-potje. Het skelet lag ter hoogte 
van het niveau van afgraving. 

208, 1—23. Baayum, terp genaamd „Houten Baayum", 
ongeveer 5 minuten gaans ten Z. van B., aan den West
kant van den weg naar Winsum. Terpkaart no. 278. 
Bij een bezoek in Juni 1926 werden slechts scherven van 
laat kogelpotten vaatwerk aangetroffen. In Juni 1928 
was men bezig met een strook aan den Zuidkant, waarin 
vele vóór-Karolingisch Friesche scherven voor den dag 
kwamen; no. 3, randscherf van een latere F r i e s c h e 
t w e e-o o r e n p o t, 9, vier scherven van soortgelijk 
vaatwerk; 2, gekartelde Friesche randscherf; 22, voor-
Karolingisch Friesche kom van baksel als voren. Zeld
zaam type, defect. Wijd van boven ongeveer 28 c.M., 
hoog 10 c.M.; 14, fragment van een steenrood gebakken 
d a k p a n , R o m e i n s e h , van de soort bekend o.a. uit 
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Hatsum I, een terp, die niet ver van Houten Baayum 
verwijderd lag; 5, fragment van een groote, geïmpor
teerde F r a n k i s c h e k o m van hard, geel-bruin bak
sel, aan den binnenrand versierd met een golvende kam-
streek en een cirkelvormige stempel-indruk. Van gelijke 
factuur en versiering als no. 186, 16 uit Achlum; 1, helft 
van een geïmporteerd Merovingisch-Frankisch kruikje 
met gegleufd oor, h. 13.3 c.M.; 19. buikscherf van een 
versierde, zwarte S a k s i s c h e u r n uit omstreeks 
de 5e eeuw n. C; 7. twee smalle, rechte dekstukken van 
een beenen haarkam, waarvan één versierd met lijn-
ornament, volgens den terpbaas gevonden op een ge
raamte, 1. 16.8, br. 2 c.M. 

199, 1—12. Dokkum. „De D r i e T e r p e n " ten Z.W. 
van Dokkum, aangeduid op de topografische kaart 
1 : 50.000. De volgende voorwerpen zijn gevonden in de 
meest Oostelijk dezer terpjes, dat zich op het hoogste 
punt ongeveer 1.50 M. verheft boven het tegenwoordige 
maaiveld, doch veel dieper doorloopt, zooals de profielen 
van een sloot lieten zien. Uit die profielen heeft onder-
geteekende in 1928 meerdere vroeg-Friesche kartelran-
dige scherven bijeen gezocht. Uit de bovenlaag kwa
men o.a. no. 6: drie vroeg-Karolingische geïmporteerde 
scherven. Zie voor de v o n d s t v a n R o m e i n s c h e 
m u n t e n uit deze terp, de afdeeling numismatiek 
Voor rekening van het Fr. Gen. heeft Dr. A. E. van 
Giffen een profiel van de terp doen teekenen No. 7—12, 
meest scherven, zijn een geschenk van den correspondent 
T. E. Theunissen. 

50, 2—210. Dronrijp, terp bij Groot Hommema-state, 
ook wel aangeduid als H a t s u m II. Gelegen bij en 
ten N. van het station der Ned. Spoorwegen. Terpkaart 
Fr. Mus. no. 51. Een in 1925 geteekend profiel van deze 
terp is door Dr. A. E. van Giffen gepubliceerd in het 
9/10e jaarverslag der vereeniging voor terpenonderzoek, 
afb. 20, en daarna door Boeles, in Friesland tot de He 
eeuw, pi. VIII, met weglating der vondsten. Van de 
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terp Hatsum I, ten Z. van het station, is gelijk bekend 
een gedeelte systematisch afgegraven en onderzocht. De 
vondsten van Hatsum I gaven een beeld van vrij krach-
tigen invloed van de Romeinsche cultuur op de bewoners 
van deze terp, vooral in de periode van omstreeks 150— 
250 n. C. De na te melden vondsten van Hatsum II 
doen zien, dat die invloed zich ook tot deze terp uit
strekte. R o m e i n s c h e d a k p a n n e n , in Hatsum I 
zoo overvloedig, kwamen in mindere hoeveelheid ook 
hier voor n.1. een stuk van een platte pan en een 
fragment van een gootvormige dakpan. Van het veel
vuldig gebruikte terra-sigillata konden enkele stukken 
vrij nauwkeurig gedateerd worden; terwijl wederom 
bieek dat terra-sigillata fabrieken te Trier voor hun 
product zelfs aftrek vonden in liet afgelegen Friesland. 
Dit bewijst o.a. het stempel van den pottebakker „Ur-
s u l u s " en een versierde scherf, die aan den Trierschen 
fabrikant D e x t e r kon worden toegekend (omstreeks 
160—210 n. C.) Zie ook bij Hallum. 

Het oudste Romeinsche voorwerp uit deze terp is een 
fragment van een lampje van terra-cotta, ook naar het 
oordeel van Prof. S. Loeschcke, een specialist op dit ge
bied, dateert het nog uit de eerste helft der eerste eeuw 
n. C. De tamelijk sterke romaniseering van deze om
geving blijkt vooral ook uit het vinden van het fraaie 
bronzen Marsbeeldje, een omstreeks 3e eeuwsche ge
ëmailleerde schijfvormige broche van brons en een frag
ment voor een achtkantige glazen flesch uit de Ie of 
2e eeuw. Een der weinige stukken Romeinsch glas, die 
uit de terpen tot ons kwamen. Zelfs ontbreekt niet een 
gouden Romeinsche vingerring uit omstreeks de 3e eeuw. 
Wij herinneren er aan, dat op de Poelen te Dronrijp 
reeds in 1879 een andere, fraaie, zware Romeinsche vin
gerring van goud gevonden is, eveneens berustend in het 
Friesch Museum. Zie over Hatsum I het 5e en 6e jaar
verslag van „Terpenonderzoek" en ons „Naschrift" al
daar, blz. 35. 

T e r r a - s i g i l l a t a : 46, 47, 48, 119, 120, 122, 123, 201, 
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202 honderd twee en twintig onversierde scherven. Ge
deeltelijk fragmenten van de onversierde randen en 
bodems van bolvormige kommen (Dragendorff no. 37), 
waarvan alleen de buik en relief versierd is. Gedeeltelijk 
van minstens zeven verschillende, geheel onversierde 
p l a t t e b o r d e n : 48a, 119a, 201a drie fragmenten 
van w r i j f s c h a l e n , waarvan de bodem ruw gemaakt 
is door ingebakken kiezelgruis, zie Boeles, Friesland pi. 
21.3; 8, 49a, 121a, 203b vier scherven van kommen ver
sierd met een relief opgespoten bladornament ( b a r b o -
t i n e ) . Dergelijke in het limes-kasteel Niederbieber 
(190—260 n. C.) en volgens Oelmann, D ie K e r a m i k 
d. K a s t e l l s N i e d e r b i e b e r , niet veel later dan 
het eind der 2e eeuw n. C; 121b randscherf van een 
kom met k e r f j e s o r n a m e n t; 9, 19, 49, 121, 198, 
201, 203, 214 zes en dertig fragmenten van en r e l i e f 
v e r s i e r d e k o m m e n , meerendeels als Boeles, Fries
land pi. 21 nos. 1, 2, 5. 

Hierbij no. 19, buikscherf met halfbogen, die op Kor-
intische zuilen rusten als Fölzer, R ö m i s c h e K e r a 
m i k i n T r i e r (1913) nos. 810 en 872 en daarin de 
pottebakker no. 554. De. eierlijst en astragaal op deze 
scherf zijn evenals de reeds genoemde ornamenten ka
rakteristiek voor den Trierschen pottebakker D e x t e r. 
Zie Fölzer S. 60 f.f.; 49 scherf uit T r i e r met 
zuil als Fölzer no. 872 en twee druiventrossen als 
Fölzer no. 740; 49b. scherf met deel van een eierlijst en 
een deel van een vormstempel, dat retrograde gelezen 
eindigt met „TIVS"; 49 scherf je met de kip Ludowicill, 
S. 205, T. 139, denkelijk te R h e i n z a b e r n vervaar
digd; 198 groot stuk van de onderkant van een versierde 
k o m m e t v e r t i c a l e w a n d e n , type Dragendorff 
no. 30. Dit soort kommen is in Friesland uiterst zeld
zaam en werd o.a. te Rheinzabern vervaardigd: Lud. II 
S. 235, Fig. 3. Op dit centrum wijst ook de voorstelling 
van een gevangene met soldaat, die op ons fragment 
voorkomt en die gelijk is aan Lud. II S. 192 M. 93. De 
door Forrer, Die röm. Terra Sigillata-Töpfereien von 
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Heiligenberg u. s. w., Taf. XXIII, 6a afgebeelde, gelijk
soortige voorstelling, die te Heiligenberg gebezigd werd, 
maaiit de toeschrijving aan Rhemzabern onzeker; 124, 
bodem met stempel V R S V L V S ( F E ) . Deze potte-
baiacer vervaardigde te T r i e r onversierde sigiüata. Zie 
Föizer S. 54; 203c. scherîje van een zeer late kom (300— 
45ü n. C.) van verbasterd sigillata met r a d s t e m p e l -
o r n a m e n t van geometrisch patroon. Zie Boeles, 
Friesiand p. 103. 

V e r d e r e R o m e i n s c h e c e r a m i e k : 40, voet 
van een vaasje van gevernist aardewerk. Diam. bodem 
5.2 c.M.; 155a. groot fragment van een ruwwandige, plek-
kerig bruin-geel en grijze pot met gegleufd oor. De 
mond was buitenwerks ongeveer 13 c.M. in diam.; 35, vol
ledig bovenstuk van een oorlooze, steenrood gebakken, 
laat-Romeinsche of vroeg Merovingische, buikige pot; 
153a—b. twee bodems van dito potten; 155b. randscherf 
van factuur als 155a voormeld; 154a. bodemfragment van 
dito aardewerk; 160. gegleufd oor alsvoren; 199. fragment 
van een l a m p j e van terra-cotta met voluten aan de 
tuit, versierd met de voorstelling van een mensch, waar
van slechts de voeten zichtbaar zijn, nog gr. 3.6 c.M. 
E e r s t e e e u w n. C, eerste helft. Voor de dateering 
is van belang dat het vlak van den versierden spiegel, 
met onderbreking van de randlij st, doorloopt en overgaat 
in het vlak van de snuit. 

T e r r a - n i g r a : zeer uitgebreide collectie scherven, 
die wel den indruk geeft dat dit soort vaatwerk in Fries
land in de 2e en 3e eeuw n. C. veelvuldig voorkwam. 
Lang niet alle vormen zijn door volledige exemplaren 
bekend. Dit is eigenlijk alleen het geval met de smal-
voetige bekers, Boeles, Friesland pi. 22 nos. 3, 4, 5 en het 
vaasje no. 6. Hier zijn o.a. 42 randstukken en 13 bodems, 
in hoofdzaak resten van voormelde smalvoetige bekers, 
met tamelijk dunne wanden en voorts van meer bolle 
vormen met uitgebogen hals, vaasvormen, die compleet 
niet aanwezig zijn. Verder 5, meerdere groote rand
stukken van betrekkelijk groote potten met bollen buik; 
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soms met concentrische groeven om de halzen. De wan
den zijn 5 tot 7 m.M. dik. Hierbij behooren kennelijk 
een achttal platte bodems van zware potten met diam. 
8.5—11.5 c.M. 

F r a n k i s c h v a a t w e r k : 154 en 155, drie rand-
stukken van, ruwwandige vazen van bloempotmodel (Me-
rovingisch) als Boeles, Friesland, pi. 31.4.; 57, 58, 127 drie 
scherven van licht tot lood-grijze laat-Merovingische 
vazen versierd met stempelornament of gegolfde lijnen; 
54, 128a, 213a vier randscherven van vroeg-Karolingisch 
geïmporteerd vaatwerk, goudgeel en hardgebakken; 
55a. buikscherf van een met opgelegde banden met kwa-
draatpunten versierde amphora; 128 en 157 twee scher
ven van Pingsdorff kruiken. 

I n h e e m s c h v a a t w e r k : 60, scherf je met inge
groefd g e o m e t r i s c h o r n a m e n t br. 3.5 c.M. Dit 
is het eenige scherfje van het zoo karakteristieke geom. 
versierde vaatwerk dat werd aangetroffen. Vier rand
scherven van vroeg F r i e s c h k a r t e l r a n d i g v a a t 
w e r k . 4, 115, 212 drie scherven alsvoren doch gesmoord, 
karteling der randen is zeldzaam bij de gesmoorde soort. 
Diverse scherven van gladrandige, vóór-Karolingisch 
F r i e s c h e o o r e n p o t t e n . Diverse kleine, verwante 
Friesche potjes. Acht voeten van smalvoetige g e s m o o r 
de F r i e s c h e b e k e r p o t t e n ; 52, drie randen met 
scherp geknikte schouders van dito bekers. Verschillende 
ringvormige netverzwaringen; no. 31, klein s m e l t -
k r o e s j e , h. 3.7 c.M.; 164 en 165 drie doorboorde 
s p e e l s c h i j v e n , gemaakt van Friesche potscherven; 
71, 72, 73, 170 vier dito niet doorboord; 70 alsvoren van 
een scherf van een geïmporteerde Romeinsche (kruik?), 
lichtrose van kleur, dik 7.5 m.M., diam. 6.5 c.M.; 3 en 154c, 
twee randscherven van nog vroege kogelpotten; 3, 36, 
115a, 154, alsvoren van late, wellicht reeds middel-
eeuwsche kogelpotten met sterk geprofileerde randen, op 
de schijf gedraaid en parel- tot loodgrijs van kleur. 

Diverse spinsteentjes en verwante, doorboorde schijven 
van gebakken aarde; 53, 126 twee fragmenten van ver-
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schillende, versierde A n g e l - S a k s i s c h e u r n e n uit 
omstreeks de 5e eeuw n. C; 16 miniatuurbekertje, Sak
sisch?, h. 3.9, diam voet 1.9, mond 5 c.M. 

V o o r w e r p e n v a n b e e n of h e r t s h o o r n : 
10, k a m met één reeks tanden en breed, eenigszins half-
cirkelvormig dekblad, type als Boeles, Friesl. pi. 28.9. Zij
kanten defect; 132—5 vier beenen naalden met opening 
voor een draad; 99. beenen pen met ronde knop, 
1. 11.9 c.M.; diverse z.g. oesdoppen; 102 speelschijfje van 
been, boven bol, onder plat; diam. 1.6 c.M.; 183, twee 
puntige hak van hertshoorn met steel-opening (land-
bouwwerktuig); 94, plat stuk rib, aan één kant ter halver 
lengte zaagvormig getand. L. 15 c.M.; 103 slagtand van 
een wild zwijn met daarin geboord gat. 

V a n h o u t : duig van een vat (met vierkante spon
ning), waarop een merk van rechte lijnen ingeritst is. 
De duig is 12 c.M. breed en vrij zeker afkomstig van een 
met dit vat geschoeide put uit het einde van den terpen
tijd. 

V a n g o u d : 208, v i n g e r r i n g van fraai goud. Een 
gedeelte van het smalste, onversierde gedeelte ontbreekt. 
De ring wordt in 't versierde gedeelte breeder (8 m.M.) 
en draagt daar als een steentje een rond, opgezet schijfje 
van iets bleeker soort goud met ingegraveerde, gedeelte
lijk afgesleten letters M O. Het plat is zijdelings inge
vuld en versierd met uitstralend kerfsnee-ornament, on
geveer als de ringen brj Henkei, Röm. F i n g e r r i n g e , 
no's. 237 en 241. Derde eeuw n. C. 

V a n b r o n s : 13, fraai R o m e i n s c h b e e l d j e 
voorstellende den krijgsgod M a r s . Het benedenstuk tot 
de bovenbeenen, is afgebroken en ontbreekt. Het stelt 
den god naakt voor, alleen het hoofd is gedekt door een 
grooten helm. De omhooggeheven rechterhand heeft 
kennelijk een vertikaal staande lans vastgehouden. In 
de linkerhand een bewaard gebleven kort zwaard, dat 
rust tegen den bovenarm. Nog hoog 16.8 c.M. en reeds 
voorloopig vermeld in het 97e verslag blz. 25. 

14. Geëmailleerde, omstreeks 3e eeuwsche s c h ij f-
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v o r m i g e b r o c h e van brons. Diam. 3.2 c.M. Afgeb. 
in Boeles, Friesl. pi. 17.11. Dergelijke zijn o.a. gevonden 
in de omstreeks 270 n. C. verwoeste Saaiburg bij Homburg. 
Vgl. ook Almgren en Nerman. D i e a l t e r e E i s e n -
z e i t G o t l a n d s , 1923, Hfl. 2, Fig. 187; 15, met korsten 
van oxyde bedekte schijf vormige mantelspeld (?), diam. 
4 c.M.; 11, llbis en 21, drie b r o n z e n p e n n e n uit den 
Romeinschen tijd, lang 12.1 met kegelvormige knop; 7.2 
met bolvormige knop en 12.6 met klein schrjfvormig 
knopje; 13.7, naald met opening voor een draad, 1. 10 c.M., 
in doorsnede rechthoekig; 109, onversierde ring, wellicht 
van paardentuig, diam. 3.7 c.M.; 139, voorstuk van een 
waarschijnlijk kruisvormige m a n t e l s p e l d , uit om
streeks de 5e eeuw n. C. met platte, afgerond driehoekige 
voet in den trant van Boeles, Friesland pi. 32, 6 en 7. 

V a n g l a s : 112, stukje lichtgroen glas afkomstig van 
een achtkantige R o m e i n s c h e f l e s c h , nog lang 
5.2 c.M., Ie of 2e eeuw n. C; 113 fragmentje van een 
donkerblauw, geribd g l a z e n a r m b a n d j e , als Boeles, 
Friesland pi. 23, 2; 18, R o m e i n s c h s p e e 1 s c h ij f j e 
van groenachtig glas, boven bollig, beneden plat. Diam. 
2 c.M.; 204, snoer van 45 kralen, meerendeels als Boeles, 
Friesl. pi. 23, 9, hierbij echter geen dubbele kralen. 

V a n I J z e r : 22, pen met spiraalvormig omgebogen 
uiteinde, 1. 9.4 c.M.; 110 priem zonder knop, 1. 14 c.M.; 
ijzeren mes, punt ontbreekt, met houten heft, 1. 15.7 c.M.; 
191, helft van een beugelsehaar; 193, groote, schroef
vormig gedraaide pen met als oog omgebogen kop, 
1. 26.4 c.M.; 192, haakvormige sleutel, 1. 14.9 c.M. 

183, 75—81. Engelum, terp ten W. van het dorp: 77, 
fragment van een geometrisch versierde pot, decor als 
Boeles, Friesl, pi. 12. 4; 78, acht scherven van twee of meer 
dito potten met iets dieper ingesneden ornament, geen 
witte vulling; 79, gladde sigillatascherf. 

lOlbis, 1646—1657. Ferwerd, terp vlak bij en ten Z.O. 
van het dorp, terpkaart Fr. Museum no. 92. Kadaster 
Ferwerd B. 781, 914, 915, samen bijkans 7 hectare. Van de 
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Burmaniaterp gescheiden door de baan van de lokaal-
spoor. In Juni 1928 bleek ons bij een bezoek, dat van deze 
terp nog ongeveer een vierde gedeelte over was, met een 
circa 145 M. lang N.W.—Z.O. profiel en een ongeveer 
100 M. lang N.O.—Z.W. profiel. Op het hoogste punt, 
waar de profielen een hoek vormen, lag de kruin van de 
terp nog circa 3.50 M. boven het terrein van afgraving. 
Zware mestlagen waren hier duidelijk te herkennen, 
onder een ongeveer 2 M. dikke deklaag zonder mest. Uit 
het langste profiel hebben wij meerdere scherven 
(no. 1651) te voorschijn gehaald uit de mestlaag en wel 
van gladrandige voor-Karolingisch Friesche oorenpotten 
en oorlooze potten, gedeeltelijk gesmoord. Kartelrandig 
vaatwerk werd door ons niet aangetroffen. Wij troffen 
op de terp van den heer Th. van Rijssenbeek, student te 
Wageningen, die in opdracht van Prof. Bakker te Wa-
geningen de skelet-resten van dieren verzamelde, die bij 
de afgraving voor den dag kwamen. Dit toezicht werd 
gedurende de geheele campagne van 1928 uitgeoefend. 
Ongeveer in het midden van het langste profiel werd in 
de maand April 1928 gevonden het gouden M e r o v i n -
g i s c h e m u n t j e beschreven onder de numismatische 
aanwinsten en wel op de scheiding van mest- en dek
laag. 

1657. Helft van het onderste gedeelte van een bolvor
mige t e r r a - s i g i l l a t a k o m en relief versierd in late 
medaillon-stijl, afgewisseld door de voorstelling van een 
man n.1. met een staaf als Ludowici II S. 187 M. 30. Vrij 
zeker te R h e i n z a b e r n vervaardigd. Geschenk van 
Mr. P. D. P o e 1 s t r a te Leeuwarden. 

1649. Bodemfragment van een zeer late wrijf schaal van 
nauwelijks meer op terra-sigillata gelijkend vaatwerk. 
De bodem is ruw gemaakt door ingebakken kiezelgruis, 
waarschijnlijk Rijnsch fabrikaat uit het begin der 5e 
eeuw n. C. 

1647. Bodem van een geïmporteerde dubbel-conische 
Frankische vaas, loodgrijs; laat-Merovingisch; 1650 bo
dem-fragment, van gelijke factuur doch van een veel 
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grootere pot; 1656 k a m , defect, met zijdelingsch hand
vat, dat met het deel, waarin de tanden zitten, uit een 
stuk hertshoorn is vervaardigd. Versierd met lijnen en 
puntcirkels. In het stompe einde een ijzeren boogje, 
waaraan de kam kan worden opgehangen. Dit model is 
in de terpen zeldzaam. Nog 1. 19.5 c.M. Merovmgische 
tijd. Geschenk van Mr. Poelstra voornoemd, mede
eigenaar van de terp. 

27, 109—113. Hallum, terp Memerda-State, diversen 
meegenomen op een terpreis in Mei 1926: 112, twee rand-
scherven van vroeg-Friesch kartelrandig vaatwerk; 110, 
fragment van steelpan, baksel als van Saksisch vaatwerk; 
111, randscherven van vroege kogelpotten; 109, b e e n e n 
k a m , defect, met versierd driehoekig handvat, type als 
Boeles, Friesland, pi. 28, 6. Nog br. 10.3 c.M. 

111, 322—367. Hallum, terp Jousumburen. T e r r a -
s i g i l l a t a : 359a, buikfragment van een versierde, bol
vormige kom, vervaardigd t e T r i e r , d o o r C e n s o -
r i n u s of C r i c i r o (175—225 n. C) , met schilddrager 
Fölzer 486 en eierlijst 946. Zie Fölzer, S. 64; 324a, scherf 
van dito kom, met voorstelling van een dolfijn; 322, 323, 
360 diverse gladde scherven o.a. van een bakje. 

S a k s i s c h v a a t w e r k : 325, twee scherfjes van 
versierde Saksische urnen. B e e n : 341, haarkam, tanden 
defect, met smalle, driekantige dekbladen, 1. 15.3 c.M.; 
344, ijzeren priem met beenen helft, waarop drie punt
cirkels, 1. 11.9 c.M.; 343, lang, smal ijzeren mes, onderaan 
bij wijze van heft bekleed met twee stukken been. Nog 
1. 15.3. G l a s : 321, scherf je van een flauw geribbeld 
bekertje? B r o n s : 347, m a n t e l s p e l d z.g. A u g e n -
f i b e l , type Almgren, Fig. 53, doch met versierden beu
gel, n.1. een driehoek op den voet en een middenlijn op 
den bovenbeugel. Dergelijke werden vooral gevonden te 
Hofheim. Zie Ritterling, D a s f r ü h r ö m i s c h e La 
g e r b e i H o f h e i m , 1912, S. 122. Tweede helft der 
eerste eeuw n. C. L. 6.45 c.M. 
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201, 1—23. Hempens. Wier ten Z. O. van 
Diversen, geschenk van den heer K. Postuma, onder

wijzer te Hempens. No. 10, zeer verweerd fragment van 
een bronzen h a n d v a t van een R o m e i n s c h e 
s c h e n k k a n . Nog 1. 6.7 c.M.; 15, zware bronzen r i n g , 
diam. 3.9 c.M., wellicht van paardentuig; 1. p a s s e r van 
brons op de platte bovenstukken der beenen versierd met 
vakjes van dubbele lijnen, waarin twee zich kruisende 
diagonalen. L. 11 c.M. Spinsteentje van gebakken aarde; 
14, bolvormige blauw-glazen kraal; 9, langwerpig vierkant 
slijpsteentje met ingeboorde opening, een gedeelte afge
broken, nog lang 5.9 c.M., 23, met puntcirkels, o.a. een 
groep van vijf, versierde zware bikkel (kootbeen). Zie 
verder bij de numismatische aanwinsten. 

213, 1—5. Hempens, wier ten Oosten van het Langdeel 
op het erf van den veehouder B. de Vries. Eenige scher
ven van vóór-Karolingisch-Friesch vaatwerk no. 4, met 
kartelrand; 1 gladrandig met oor; 3, gesmoord; 5, van 
parel-grijze terra-nigra. Ter plaatse in 1928 opgeraapt 
door den heer Penning, hulp-amanuensis van het Fr. 
Museum. 

205, 1. Hennaard terp Sassinga—State. Friesche twee-
oorpot, gerekt type zonder streepband. H. 32.3 c.M. Ge
vonden op een diepte van ongeveer 2.5 M. en wel 0.5 M. 
onder polderpeil. Geschenk van Mr. J. Bothenius Lohman 
te Assen. 

14j, 207—258. Leeuwarden. De Hoogterp ten W. van 
L. in den Oostelij ken hoek van den Groninger Straatweg 
en het Lekkumerdijkje. A a r d e w e r k : 223, scherfje, 
vrij zeker van een g e o m e t r i s c h v e r s i e r d e p o t ; 
208, 243, 244, 251, 252, 254, 259 zeventien fragmenten van 
t e r r a - s i g i l l a t a . Hierbij minstens 4 scherven van 
late versierde kommen (type Dragendorff no. 37) en een 
scherf van een wrijf schaal van het genre met leeuwenbek-
tuit; 238, bodem van een smalvoetige beker van grijze 
t e r r a - n i g r a ; 239 en 248 vier cylinder-vormige voeten 
van g e s m o o r d F r i e s c h e v a z e n ; 216 vaasvormig, 
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vóór-Kar.-Friesch potje zonder ooren, h. 16.7, diam. 
12.7 c.M.; 215, groote wijdmondige Priesche twee-oorenpot, 
waarvan de onderhelft van buiten ruw gemaakt is met 
z.g. kamstrepen. H. 26 c.M.; 246, komvormig Friesch potje, 
als een zeef doorboord; diverse spinsteentjes, ringvormige 
gebakken vischnetverzwaringen en kleine Friesche potjes; 
i n t e r e s s a n t e , i n h e e m s c h F r i e s c h e b o l 
p o t , tamelijk dikwandig en met niet geprofileerde, uitge
bogen rand. Onder den rand 5 groepen, die elk bestaan 
uit meerdere stempel-indrukken van 6 kwadraatpunten. 
Kennelijk een navolging van geïmporteerde, aldus ver
sierde vroeg-Karol.-Frankische bolpotten als Boeles, 
F r i e s l a n d t. d. 11e e e u w , pi. 45. 1. 

B r o n s - of k op e r we r k : 260, goed geconserveerde, 
goudkleurige m a n t e l s p e l d van brons, uit één stuk. 
Spiraalrol met 4 windingen en „untere Sehne". Boven
kant van den beugel zadeldakvormig. Tamelijk hooge 
naaldhouder. L. 4.9 c.M. Waarschijnlijk is dit type een 
jongere vorm van de eenvoudige Provinciaal Romeinsche 
Drahtfibeln, Almgren no. 15. Omstreeks 2e eeuw n. C; 
230, lang, smal, aan één kant verdikt stuk brons of geel 
koper. L. ongeveer 34 c.M. Mogelijk de later uitgebogen 
rand van een R o m e i n s c h e s t e e l p a n of van 
e m m e r van het Hemmoor-type, uit de 3e eeuw n. C. 
Wij herinneren aan no. 126 uit deze terp: een rand-
fragment met hengsel-oor, dat stellig van een dergelijke 
emmer afkomstig is; 245 en 249 twee stukken bronsblik; 
250 bronzen klokje voor vee, diam. 4.85 c.M. B e e n : di
versen o.a. 209 bikkel, versierd met puntcirkels; 255, 
smalle dekstukken van een gestrekte Friesche kam. 
S c h e d e l s : 220, 228a—b, 242, vier schedels van m e n-
s c h e n, de laatste met de onderkaak en 228a, met deel 
van de onderkaak; 229, schedel van een g r o o t e h o n d . 
1. 23.8, br. over de jukbogen 13.7 c.M. Rechterhelft van de 
onderkaak ontbreekt. 

20a, 186—187. Jelsum, kerkterp; 1861, scherf van een 
vroeg Friesche kartelrandige pot, 186II, buikscherf van 
een versierde S a k s i s c h e u r n , omstreeks 5e eeuw n. 
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C; 187, s t a a f j e v a n l o o d , gedeeltelijk omgebogen, 
1. 11 c.M. Gevonden op een diepte van meer dan 1 M. 
door den schenker dezer oudheden Prof. v. d. Burg te 
Wageningen. Aan de terp wordt slechts af en toe ge
graven voor eigen gebruik. Het boven beschrevene is 
uit een der profielen gepeuterd in Juli 1927. 

212, 1—25. Marrum, terp bij de zathe „De Beer" on
geveer een K.M. ten O. van Marrum. Niet als terp ver
meld op de tot dusver verschenen kaarten. Het desbetref
fende perceel is dan ook als gewoon land verkocht. Bij 
toeval bleek dat het terpgrond was. Dit lage terp je is in 
1927 en 1928 totaal afgegraven. Bij ons bezoek in Juni 
1928 werd het terrein weer in orde gemaakt. Kort te 
voren was in den ondergrond een z.g. put of met donkere 
aarde gevulde plek uitgegraven, die men ons aanwees. In 
deze put waren gevonden: no. 14, b o d e m van een Ro-
m e i n s c h e b r o n z e n zeef , steelpan-model, als een 
Abb. 50 bij Willers, N e u e U n t e r s u c h u n g e n ü b e r 
d i e R ö m i s c h e B r o n z e - i n d u s t r i e , afgebeeld 
exemplaar. Onze bodem is eveneens met een radiair pa
troon geperforeerd. Diam. 14.7 c.M. Uit ongeveer de 2e 
of 3e eeuw n. C. Voorts kwam uit deze put no. 13, een 
defecte, v a n h o u t g e d r a a i d e s c h a a l op ovalen 
voet, met platten rand, die 2.3 c.M. breed is. De voet meet 
11.4 bij 6.3 c.M. Hoog ongeveer 9.5, diam. boven minstens 
31 c.M. Deze fraaie schaal, tot dusverre een unicum in 
deze streken, is zeer waarschijnlijk, evenals de zeef, in den 
Romeinschen tijd vervaardigd. T e r r a-s i g i 11 a t a: 9, 
randstuk van een bord met barbotine-ornament; 10, idem 
van een versierde bolvormige kom; 8, vijf gladde scherven. 
Diverse scherven van v ó ó r - K a r o l . - P r i e s c h v a a t -
w'e'rk. 4 en 16, twee potjes, soort cylindervormige 
lampjes, van dito vaatwerk; 23, graankneuzer van gra
niet; 11, n a p j e vervaardigd v a n e e n m e n s c h e n -
s c h e d e l , diam 8.9 c.M. Zie een dito, iets grooter, met 
gaatje voor het ophangen, bij Boeles, Friesland pi. 36. 4. 
Meer exemplaren zijn ons niet bekend. 
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126, 38—42. Midlum, terp waarover de rijksweg loopt. 

Ingekomen in 1926: no. 38 randscherf van een groote, 
onversierde pot van Saksisch factuur; 39, randscherf van 
een geïmporteerde vroeg-Karolingisch—Frankische pot; 
40, g l i s , met gaten als een middeleeuwsche uit klooster 
Thabor; 41, schedel, smal en lang, van een wild zwijn, 
onderkaak ontbreekt; 42, schedel, defect, van een mensch. 
Zie ook numismatische aanwinsten. 

195, 1—6. Nijlanderzijl, terpje bij Olga-State. Midden, 
in rechten lijn gerekend, tusschen Hartwerd en Nijland, 
iets ten N. van de Schapelaan. Zie stafkaart: 50.000. De 
terp bestaat uit twee ronde, lage heuveltjes. Terpkaart 
Pr. Museum no. 300. Voor de kennis van de begrenzing 
van de M i d d e 1 z e e is de ligging en inhoud der terp 
stellig van belang. Volgens de kaart in: Brouwer en 
Eekhoff: N a s p o r i n g e n b e t r e k k e l i j k de Mid
d e l z e e, zou het land tuscschen Hartwerd en Nijland tot 
de Middelzee behoord hebben. In den Romeinschen tijd 
was dit blijkens navolgende vondsten niet het geval: 

No. 1. R o m e i n s c h b r o n z e n b e e l d j e , voor
stellende Mars, naakt, doch met helm. H. 22.8 c.M. Afg. 
bij Boeles, Friesland, pi. 19. 2. Gevonden in April 1926. 
Verworven door bemiddeling van den heer Sj. Rusticus, 
onderwijzer te Nijland; 4, randscherf met karteling, van 
een Friesche pot; 5, randscherf van een geïmporteerde, 
laat-Merovingisch of vroeg-Karolingisch-Frankische pot; 
2, beenen stootplaat van een dolk of zwaard, br. 4.7 c.M. 

28bis, 281—303. Oosterbeintum, terp te 
Diversen: 298, uiterst zeldzame schijfvormige broche, 

z.g. a p p l i e d s a u c e r b r o o c h , diam. 3.45 c.M., ver
sierd met acanthus-voluten. Ingekomen eerste helft 1925. 
Zie Boeles, Friesl. t. d. elfde eeuw, pi. 32. 9; 281 randscherf 
van een S a k s i s c h p o t j e met een oor; 289 scherf 
van een versierde Saksische urn; 282 en 290, twee s i g i l -
l a t a - s c h e r v e n ; 291, scherf je van een geïmporteerde 
vroeg-Karolingische pot; 292, b e e n e n k a m , defect, 
met driehoekig blad, uit omstreeks de 5e eeuw; 300, 
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Friesche kam van been met één reeks tanden, ongeveer 
als Boeles, t. a. p., pi. 39. 1.; 302, onversierde kegelvormige 
beenen o o r h a n g e r ; 303, h o n d e k o p , 1. 21.4, br. over 
de jukbogen 11.3 c.M. De linker onderkaak ontbreekt. 

62c, 15—17. Oosterwierum. Vroeg middeleeuwsche, 
gerekt bolvormige kan op voet en met oor, dat is afge
broken. Parelgrijs. H. 25 c.M. Inheemsen werk, en 
twee inheemsche bolpotten zonder voet, late typen. 
H. 14.9 en 18.7 c.M. Gevonden in Mei 1928 ter plaatse 
waar de terp bij de kerk en bij Gerbranda-state te Oos
terwierum stond, bij het graven van een sloot in de nu 
laag gelegen terpzooi. Geschenk van den heer D. 
M e i n t e m a te Leeuwarden, door bemiddeling van den 
heer L. G o i n g a , correspondent te Oosterwierum. 

9, 14. Stavoren. Zeer groote, regelmatig gevormde, 
eivormige kruik, zandkleurig. De rand ontbreekt. In 
de maand Juli 1927 ontgraven in de stad Stavoren naast 
een woning, op korten afstand van het stadshuis, aan 
dezelfde straat en links er van, als men er met het ge
zicht naar toegekeerd staat. De kruik zat dicht aan de 
oppervlakte en diende als regenbak. Het baksel is gelijk 
aan dat van ruwwandig Romeinsch vaatwerk. Deze 
techniek van bakken is echter, vooral in Zuidelijke lan
den, lang in zwang gebleven. In Friesland is deze kruik 
stellig niet vervaardigd. Nog hoog 1.17 M., buikwijdte 
1.05 M. Afgebeeld in de Leeuwarder Courant van 30 Juli 
1927, 4e blad. In bruikleen van het gemeentebestuur van 
Stavoren. 

190, 4—10. Stiens, terp op het Oudland aan den Wur-
gedrjk; 4, Friesche, wijdmondige twee-oorenpot, vier 
speelschijfjes van potscherven gemaakt, één doorboord, 
6, lepel of schepnapje van gebakken aarde als Boeles, 
Friesland, pi. 26, 11. G e s c h e n k e n v a n d e n h e e r 
P. K a l m a t e B r i t s u m . 

196, 1—6. Tirns, terrein waar het K l o o s t e r T h a -
bo r gestaan heeft. Door ons in Juni 1928 bezocht. 
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Op de puinhoopen staat nog een boerderij en een ronde, 
gemetselde put van het klooster afkomstig. Verspreid 
lagen vele metselsteenen en dakleien. Van vóór-middel-
eeuwsche vondsten geen spoor; no. 4, steel van een steel-
pan van gebakken aarde; 1, deksel van een pot, hard 
gebakken met polygone knop, aan den onderkant een 
soort merk; 2, alsvoren met lijn- en mespunt ornament; 
7, schaats of glis van been, waarschijnlijk uit de middel
eeuwen, evenals de overige vondsten. Achter, in de 
lengteas, een rond gat. Voor aan twee schuin oploopende 
openingen voor koorden. L. 22 c.M. Zie ook de numis-
matische aanwinsten. 

188, 54—95. Tzum, terp de „ P a r e l " op Barrum ten 
Z. van Tzum en W. van den grintweg. Terpkaart Fr. 
Mus. no. 239, groot 3.95.14 Hectare. P r o f i e l e n van 
deze terp zijn gepubliceerd in 9/10 en 11/12. Verslag van 
de Vereeniging voor Terpenonderzoek, Zie ook Boeles, 
Friesland pi. VIII en blz. 266. 

Nos. 75, 76, 77, vier onversierde terra-sigillata scherven; 
51a, randscherf van een geïmporteerde Merovingisch-
Frankische pot, lichtrood, hard gebakken, bloempot
model; 74a—c. drie scherven van een groote, geïmpor
teerde Karol-Frankische r e l i e f - s c h m u c k - a m p h o -
r a met 7.4 c.M. breed, plat oor(en); 63 en 74 f. twee 
scherf jes van een Pingsdorff-kruik. I n h e e m s c h 
v a a t w e r k : 54, randbuikscherf van een g e o m e 
t r i s c h v e r s i e r d e p o t ; 85, twee scherf jes van dito 
vaatwerk. Diverse Friesche scherven en kleine potjes, 
vischnetverzwaringen enz. M e t a a l : 59, smalle, open 
bronzen ring. Armband? Diam. 8.6 c.M.; 60, groote 
ankervormige ijzeren sleutel; 91, holle steel van lans? 
van ijzer. L. 13.5; b e e n : 90, groot plat stuk walvisch-
been met vier gaten in diam. 2 c.M. Zitbankje? 24.5 
bij 20.7 c.M. 

210, 1—5. Tzum, terp de Kroon op Holprijp, een paar 
honderd meter ten Oosten van de terp de Klaverbloem. 
Een skelet van een mensch, uit laatstgemelde, nu afge
graven terp van den heer N. Ottema is als afb. 27 ge-
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publlceerd in het 11/12 jaarverslag van „Terpenonder-
zoek". 

No. 5, scherf van een bolvormige s i g i l l a t a - k o m , 
type Dragendorff no. 37, vervaardigd te T r i e r vrij 
zeker door Dexter of C e n s o r i n u s , versierd met een 
eierlijst met haak, halfbogen als Fölzer 809, leeuw idem 
no. 586, in den trant van Fölzer pi. XV, 35. Zie aldaar 
S. 86. Voorts kleine Friesche potjes en twee spinsteentjes. 

42, 5—6. Warga, terp (rest) bij en ten Z.O. van het 
dorp, aan den Meeneweg; 5. vóór-Karolingisch Friesch 
één-oorpotje, met sterk uitgetrokken oor, h. 9.1, diam. 
12.7 c.M.; 6. vischnet verzwaring van gebakken aarde. 
Geschenk van den heer J. de Boer, thans notaris te 
Berlikum. 

179, 10—13. Westerburen, terp brj de Zathe Weerde-
buren aan den weg over den „Ouden Zeedijk", no. 12 
bodem van een geïmporteerde Frankische pot; 13, goed 
geconserveerde beenen haarkam, ongeveer als Boeles, 
Friesland, pi. 29.2. L. 15.4 c.M. 

C. MUNTEN IN FRIESLAND GEVONDEN. 

I. R o m e i n s c h e m u n t e n : 

A. 1429—1441. M u n t v o n d s t F i n k u m 192 4. 
Dertien, meerendeels verweerde, zilveren Romeinsche 
denariën uit een terp op het Finkumer-Oudland, W.N.W. 
van en bij de Zathe Poelhuizen, ten O. van het dorp 
Finkum. Den 3 October 1924 ten geschenke ontvangen 
van den heer J. Landmeter, oud-notaris te Augustinusga. 
Deze kreeg de munten van een terpschipper, die ze bfj 
elkaar vond in aarde uit voormelde terp afkomstig. In 
1921 ontving het Fr. Museum uit dezelfde terp een 
v o n d s t v a n n e g e n d e r g e l i j k e d e n a r i ë n 
(A. 1373—1381), vermeld in het 95ste verslag, p. 34. Er 
zijn geen aanwijzingen, dat beide vondsten één geheel 
zouden hebben gevormd. 

1429, A n t o n i n u s P i u s ? , 1430, F a u s t i n a Ma
t e r , geslagen na haar dood (141 n. O , waarschijnlijk kz. 
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(co) nse (cntio); 1431 M a r c u s A u r e l i u s . Cohen 
(2e druk) III no. 600, geslagen in 145 of 146 n. C; 1432 
a 1 s v o r e n. 3oh. no. 469, geslagen in 164 n. C; 1433 a 1 s-
v o r e n . Coh.no. 469 of 473, geslagen in 164 of 165 n. C; 
1434 F a u s t i n a J r . († 175 n. O , Kz. Vesta. Coh. III no. 
286; 1435, a i s v o r e n Kz. Venus. Coh. no. 266; 1436, 
a 1 s v o r e n Kz. Pudicitia. Coh. no. 180 (zonder s.c.); 1437 
a l s v o r e n ? ; 1438 L u c i u s V e r u s , Coh. III no. 144. 
Geslagen in L61 n. C; 1439 a l s v o r e n ? ; 1440, Com-
m o d u s (18(H-192) ongeveer als Coh. III p. 229 no. 17 
doch met de» titel: M. C o m m . A n t o n Aug. P i u s 
(B) rit. Geslagen in 184 n. C; 1441, S e p t i m i u s Se-
v e r u s (193—211), Coh. IV no. 359. Paci Augusti. Ge
slagen in 194 n. C. 

A 1617—1676 M u n t v o n d s t „ D r i e t e r p e n " bij 
D o k k u m 192 5. Zestig Romeinsche munten, meeren
deels klein-bionzen, enkele van het denarius-type, doch 
dan van minderwaardig, verzilverd metaal (billon). De 
vondst is doo; ons reeds voorloopig vermeld in het 97ste 
verslag blz. 2b- Den 4 September 1925 gevonden bij het 
afgraven voor eigen gebruik van de meest oostelijke der 
z.g. „Drie terpen". Zie hiervoren bij de aanwinsten uit 
terpen (Dokkum). De munten lagen als een rol bij elkaar 
in de nabijheid van een menschelrjk skelet, ongeveer 
1.25 M. ondel de oppervlakte, in het hoogste gedeelte. 
De vindplaats is terstond gecontroleerd door den ama
nuensis D. Driiaisma. Tenzij anders vermeld zijn bedoeld 
klein bronzen. Feitelijk bestond de vondst uit 63 munten. 
De eigenaren hebben drie exemplaren gehouden, waarby 
een van zilveï of verzilverd van keizer Postumus. 

1617, G o r d i a n u s P i u s (238—243 n. O , denarie 
(billon). Virtuti Augus(ti). Coh. V no. 404. Ingevreten 
en licht beschadigd; 1618, V a l e r i a n u s P a t e r 
(253—59). Kz. (Aequita?) s Augg. Vgl. Coh. V. no. 3, 
denarie (billon); 1619, G a l l i e n u s (253—268). Coh. 
V no. 978; 1620, a l s v o r e n , Kz. onleesbaar; 1621, Sa -
l o n i n a , echtgenoote van Gallienus. Kz. Fecunditas, 

Coh.no
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Coh. V no. 40; 1622—1660, P o s t u m u s P a t e r (258— 
267 n. C) , 39 g e l i j k e n i e t a f g e s l e t e n k l e i n 
b r o n z e n , alle geslagen in het jaar 267 n. C. Vz. Imp. 
C. Postumus P. F. Aug. Buste met stralenkroon en mantel 
(gedrapeerd) n. r. Kz. Victoria half naakt n. r. met kroon 
in linkerhand en palm in r. h. Coh. VI, p. 31 no. 144; 
1661, a l s v o r e n verzilverd, vz. alsvoren, doch iets an
dere stralenkroon, kz. onleesbaar, vrouw staande n. 1.; 
1662 V i c t o r i n u s P a t e r (265—267 n. C.) Pietas, 
Coh. VI, p. 78 no. 90; 1663/4 a l s v o r e n Salus, Coh. 
no. 112; 1665/6 a l s v o r e n , kz. Virtus, Coh. no. 131; 
1667 a l s v o r e n Provindentia? vgl. Coh. no. 100; 1668 
a l s v o r e n , kz. Pax Aug. Coh. no. 79; 1669/70 a l s 
v o r e n kz. vervreten; 1672 a l s v o r e n , kz. Providentia 
Coh. no. 99 of 100. Een viertal behoorende volgens het 
type tot de voormelde groep van munten was niet nauw
keurig te determineeren wegens verregaande verwering. 

A. 1615. G r o o t b r o n s . Vz. Imp H anus. Ge
lauwerd hoofd n. r. (Hadrianus?). K.z. onleesbaar be
halve (S) C. In 1927 met andere oudheden, beschreven 
in rubriek B, gevonden in een wier (201) ten Z.O. van 
H e m p e n s bij Zuiderburen. 

A. 1677. M i d d e n-b r o n s. Vz. gelauwerd hoofd n. r., 
omschrift onleesbaar (vermoedelijk Marcus Aurelius 
161—180 n. C.) Kz. Victoria staande n. r., een schild aan 
een boom hangend. Jaren geleden gevonden in de terp 
achter huize Schatzenburg te D r o n r ij p. Geschenk 
van den heer S. E. Wendelaar Bonga te Dokkum. 

II. B y z a n t y n s c h e m u n t e n : 

A. 1678—1688. M u n t v o n d s t M i d l u m 192 5. 
In de terp te M i d l u m (zie rubriek B. 126, 38—42), 
werden in 1925 samen gevonden dertien fraai geconser
veerde gouden Byzantynsche solidi. Het Priesch Museum 
kocht de geheele vondst en stond daarvan twee dou
bletten n.1. één Leo en één Anastasius af aan het Biol. 
Archaeologisch Instituut te Groningen. Zie over deze 
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vondst Boeles, Friesland t. d. 11e eeuw, p. 155, 254 en 
pi. 35.2. De elf die het Fr. Museum behield zijn: 

1678, M a r c i a n u s (450—457 n. C) . Sabatier, Mon-
naies Byzantines I, p. 124 no. 4. Geen letter achter 
Auggg; 1686, a l s v o r e n , met bijletter; 1679—1685, 
zeven exemplaren van Leo I (457—474 n. C) , Sabatier 
I, p. 131 no. 4, met verschillende bijletters achter Auggg.; 
1687, A n a s t a s i u s (491—518 n. O , Sabatier I, p. 152 
no. 2, doch met Dn. Anastius P. P (niet P. F.) Aug.; 
1688, J u s t i n i a n u s I (527—565 n. O , Sabatier I, 
p. 177 no. 2. 

III. M e r o v i n g i s c h e m u n t e n e n 
b a r b a a r s c h e n a v o l g i n g e n . 

A. 1691. Barbaarsche t i e r s de s o l v a n g o u d , 
wellicht F r i e s c h e n a v o l g i n g van een door een 
Frankischen muntmeester geslagen tiers de sol. Vz. ver
worden omschrift: O D F O M (onetarius), zeer verbas
terde keizerbuste n.1. Kz. diverse letters rondom een 
kruis. Omstreeks z e v e n d e e e u w n. C. In April 
1928 gevonden in de terp te F e r w e r d. (Zie rubriek B, 
onder 101. bis). Geschenk van Mr. P. D. Poelstra te 
Leeuwarden. 

IV. M i d d e l e e u w s c h e m u n t e n enz . 

A. 1692. Vlaamsche leeuwengroot van zilver van 
L o u i s de N e v e r s (1322—46). Vz. Lud-ovi-co-mes om 
een kruis. Kz. Moneta Fland., staande leeuw. K l o o s t e r 
T h a b o r . Zie rubriek B onder Tirns. 

A. 1693. Zilveren stuiver voor Braband. K a r e l V 
minderjarig. Omstreeks 1508 geslagen te Antwerpen. 
V. d. Chrjs, pi. XXIII, 9 en blz. 230. G e v o n d e n a l s 
v o r e n . 



VERSLAG VAN DEN BIBLIOTHECARIS 
(1 JULI 1927 - 30 JUNI 1928) 

Tot Januari 1926 bleeî Mej. Pull met hare tijdelijke 
werkzaamheden belast; de arbeid kwam gereed: het ging 
op het laatst in versneld tempo. Aangenaam was het voor 
haar, dat zij eenige weken daarna werd benoemd ter ver
vulling eener vacature van bibliothecaresse van het Bo
tanisch Laboratorium der Rijks-Universiteit te Utrecht. 

Thans is de systematische catalogus in boekjes gebracht; 
het oude systeem van losse strookjes in doozen, waarbij 
het gevaar van dooreen haspelen nooit was uitgesloten, 
is gelukkig ten einde. De alphabetische catalogus is nu 
ook belangrijk uitgebreid geworden door de aanvullende 
catalogiseering en oude en nieuwe strookjes moeten op
nieuw worden verdeeld in de oude en in de nieuw aan 
te maken bandjes. 

De catalogus van de zoogen. „Buiten-Europeesche 
reizen" op het Princessehoî ligt ter vermenigvuldiging 
gereed. De wenschelijkheid is overwogen van de afzonder
lijke bijeenplaatsing van de boeken, Azië betreffende, eene 
collectie dus, die meer in verband staat met de verzamelingen 
van het Indonesisch Museum. 

Mevr. Mr. Goslings - Lijsen, die zich aan het rijksarchief 
als volontaire in de archiveconomie enz. heeft bekwaamd, 
is bereid bevonden om zich onder toezicht van onderge-
teekende te wijden aan de ordening van het Archief-Van 
Sminia; dit werk heeft zij met kracht aangevat. Het is dus 
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wel een heuchelijk jaar geweest voor de bibliotheek van 
het Genootschap;! 

Aan handschriften verwierf het Genootschap: eene ver
zameling stukken betreffende de familie Lauta van Aisma, 
geschenk van Mevr. Van Alphen de Veer - Brem, te 
's Gravenhage; eene verzameling stukken uit den boedel 
van Mevr. Ypey, verkregen door bemiddeling van den heer 
J.L. van Sloterdijck,notaris te Stiens; Een„rijmdictionarium", 
Tom I, 18e eeuw, en een, „Kort begrip der Algemeene Ge
schiedenissen", 5e deel, 18e eeuw, van de Erven Douairière 
Mr. J. S. Baron Van Harinxma thoe Slooten - Collot d' Escury. 

De beide laatste nummers verkrijgen eigenlijk pas eenige 
waarde als zij met het ontbrekende, dat mogelijk wel eens 
voor den dag kan komen, zouden kunnen worden aangevuld. 

N. B. Het drukken der lijst van aanwinsten van de Bibliotheek 
is ditmaal uitgesteld, wegens vermijding van extra kosten, 
daar het verslag van Mr. P. C. J. A. Boeles over de 
terpenvondsten, dat gedurende eenige jaren niet ver
scheen, thans is opgenomen. 

S. A. WALLER ZEPER. 



GENOOTSCHAPPEN EN INRICHTINGEN 
DIE IN CORRESPONDENTIE STAAN MET 

HET FRIESCH GENOOTSCHAP. 

A. BUITENLANDSCHE. 
1. Aachener Geschichtsverein, te Aken. 
2. Preussisches Staatsarchiv, te Aurich. 
3. Preussische Staatsbibliothek, te Berlijn. 
4. Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, te 

Bonn. 
5. Historische Gesellschaft des Künstlervereins, te 

Bremen. 
6. Verein für Chemnitzer Geschichte, te Chemnitz. 
7. Bergischer Geschichtsverein, te Elberfeld. 
8. Gesellschaft für bildende Kunst und vaterl. Alter-

tümer, te Embden. 
9. Akad. gemeinnütziger Wissenschaften, te Erfurt. 

10. Fuldaer Geschichtsverein, te Fulda. 
11. Oberhessischer Geschichtsverein, te Giessen. (Lahn). 
12. Rügisch-Pommerscher Geschichtsverein, te Greifs-

wald. 
13. Historischer Verein für Niedersachsen, te Hannover. 
14. Das Provinzial-Museum, te Hannover. 
15. Die Badische Universitäts-Bibliothek, te Heidelberg. 
16. Vogtländischer altertumsforschender Verein, te 

Hohenleuben. 
17. Nordfriesischer Verein für Heimatkunde und Heimat-

liebe, te Husum (Noord-Friesland). 
18. Verein für Thüringische Geschichte und Altertums-

kunde, te Jena. 
19. Schleswig-Holsteinsches Museum Vaterländischer 

Altertümer, te Kiel. 
20. Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische 

Geschichte, te Kiel. 
21. Staats- und Universitäts-Bibliothek, te Königsberg. 
22. Physikalisch-oekonom. Gesellschaft, te Königsberg. 
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23. Geschichte- und altertumsforschender Verein, te 

Leisnig. 
24. Verein für Lübeckische Geschichte und Altertums-

kunde, te Liïbeck. 
25. Hansische Geschichtsblätter, te Liïbeck. 
26. Verein für Geschichte der Stadt Meissen, te Meissen. 
27. Das Germanische National-Museum, te Neurenberg. 
28. Oldenburger Verein für Altertumskunde und Lan-

desgeschichte, te Oldenburg. 
29. Historischer Verein, te Osnabrück. 
30. Hist. Gesellschaft für die Provinz Posen, te Posen. 
31. Historischer Verein der Oberpfalz und Regensburg, 

te Regensburg. 
32. Verein für Mecklenburgische Geschichte, te Schwerin. 
33. Stader Geschichts- und Heimatverein, te Stade. 
34. Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Ober-

schwaben, te Ulm. 
35. Harzverein für Geschichte und Altertümer, te Wer-

nigerode. 
36. Altertumsverein für Zwickau und Umgegend, te 

Zwickau. 
37. Historischer Verein für Steiermark, te Graz. 
38. Det Kongelige Bibliothek, te Kopenhagen. 
39. La Société Royale des Antiquaires du Nord. te 

Kopenhagen. 
40. Finnische Altertumsgesellschaft, te Helsingfors. 
41. Kungl. Vitterhetts Historie och Antikvitest Akade-

mien, te Stockholm. 
42. Kungl. Humanistica Vetenskaps-Samfundet, te Upsala. 
43. Universiteits-bibliotheek, te OsZo. 
44. Die gelehrte Estnische Gesellschaft, te Dorpat. 
45. R. Instituto Storico Olandese, te Rome. 
46. La Société des Antiquaires de Picardie, te Amiens. 
47. La Société historique de Compiègne. 
48. La Société des Antiquaires de France, te Parijs. 
49. Bibliothèque d' Art et d' Archéologie, te Parijs. 
50. Bibliothèque nationale et universitaire de Strass-

bourg. 
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51. La Société française d' Archéologie pour la con-

servation des monuments historiques, te Tours. 
52. L'Institut Royal Grand-Ducal de Luxemburg. 
53. La Société des Sciences, des Arts et des Lettres du 

Hainaut, te Bergen. 
54. La Bibliothèque Royale de Belgique, te Brussel. 
55. La Société d' Archéologie de Bruxelles. 
56. De Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en 

letterkunde, te Gent. 
57. De Mij. van Geschied- en Oudheidkunde, te Gent. 
58. L'Institut Archéologique, te Luik. 
59. Le Cercle archéologique, littéraire et artistique de 

Malines, te Mechelen. 
60. Oudheidkundige Kring van het Land van Waes, te 

St. Nicolaas. Vlaanderen. 
61. La Société scientifique et littéraire de Tongres. 
62. Manchester Literary and Philosophical Society, te 

Phüadelphia (Pa.). 
64. The Smithsonian Institution, United States National 

Museum, te Washington. 
65. Public Library Museum and National Gallery of 

Victoria, te Melbourne (Australië). 
66. Museu Nacional, te Rio de Janeiro. 
67. De Centrale Bibliotheek van het Departement van 

Landbouw, te Pretoria. (Transvaal). 
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B. BINNENLANDSCHE. 

1. Stedelijk Archief, te Alkmaar. 
2. Vereeniging Fléhite, te Amersfoort. 
3. Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, te 

Amsterdam. 
4. De Koninklijke Academie van Wetenschappen, te 

Amsterdam. 
5. De Universiteits-Bibliotheek, te Amsterdam. 
6. Het Scheepvaartk. Museum, te Amsterdam. 
7. Gelre, Vereeniging ter beoefening van Geldersche 

geschiedenis en recht, te Arnhem. 
8. Het Provinciaal Museum van Oudheden in Drente, 

te bissen. 
9. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten

schappen, te Batavia. 
10. De Stadsbibliotheek, te Deventer. 
11. Vereeniging „die Haghe", te 's Gravenhage. 
12. De Koninklijke Bibliotheek, te 's Gravenhaae. 
13. De Heraldische Vereeniging „de Nederlandsche 

Leeuw", te 's Gravenhaae. 
14. Het Leesmuseum, te Groningen. 
15. De Universiteits-Bibliotheek, te Groningen. 
16. Teyler's Genootschap, te Haarlem. 
17. De Stedelijke Bibliotheek, te Haarlem. 
18. De Redactie van de Bijdragen voor de geschiedenis 

van het Bisdom Haarlem, te Haarlem. 
19. Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en We

tenschappen in Noord-Brabant, te 's Hertogenbosch. 
20. De Bibliotheek der Gemeente Kampen. 
21. De Provinciale Bibliotheek, te Leeuwarden. 
22. De Stedelijke Bibliotheek, te Leeuwarden. 
23. Het Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse, 

te Leeuwarden. 
25. Het Gymnasium, te Leeuwarden. 
26. De Rijks Hoogere Burgerschool, te Leeuwarden. 
27. Het Rijksmuseum van Oudheden, te Leiden. 
28. De Universiteits-Bibliotheek, te Leiden. 
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29. De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, 

te Leiden. 
30. La Société historique et archéologique dans Ie Lün-

bourg, te Maastricht. 
31. Het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen, 

te Middelburg. 
32. Het Leeskabinet, te Rotterdam. 
33. Het Archief der Gemeente Rotterdam. 
34. De Gemeente-Bibliotheek van Rotterdam. 
35. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Sneek. 
36. Het Historisch Genootschap, te utrecht. 
37. Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, te Utrecht. 
38. Het Archief van het Aartsbisdom Utrecht, te Utrecht. 
39. Het Aartsbisschoppelijk Museum, te Utrecht. 
40. De Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschie

denis, te Zwolle. 
De verslagen worden verzonden aan de Vereeniging 

„Rembrandt", te Amsterdam; het Gemeente Museum, te 
Arnhem; het „Nederl. Openlucht Museum", te Arnhem; 
het Gemeente Museum, te Delft; de Vereeniging Dord-
recht's Museum, te Dordrecht; de Rijks-commissïe voor 
de Monumentenzorg, te 's Gravenhage; het Museum 
van Oudheden, te Groningen; het Frans Hals Museum 
der gemeente Haarlem, te Haarlem; het Westfriesch 
Museum, te Hoorn; het Stedelijk Museum, te Leiden; 
de Commissie tot bewaring van voorwerpen van Ge
schiedenis en Kunst, te Nijmegen; het Rijksmuseum G. 
M. Kam, te TVijmegen; het Museum van Oudheden, 
te Rotterdam; de Vereeniging tot instandhouding der 
Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling J. Honig 
Jsz., te Zaandijk; de Redactie van het römiseh-germa-
nisches Korrespondenz-Blatt, te Trier; Dansk Folke 
museum te Kopenhagen; Norsk Folkemuseum, te Oslo. 


