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Woord vooraf 

Het in 1827 opgerichte Fries Genootschap heeft een rijke en gevarieerde geschiede
nis achter zich. Ieder jubileum was tevens aanleiding om zijn verleden opnieuw in 
beeld te brengen. Het doet het bestuur genoegen, dat deze traditie ook bij de viering 
van het 175-jarig bestaan van het Genootschap wordt voortgezet met een bijzonde
re boekuitgave van De Vrije Fries. 

Het boek opent met een lang essay over de geschiedenis van onze vereniging 
van de hand van Goffe Jensma, geschreven in opdracht van het bestuur. Het ver
heugt ons verder dat in het geschiedboek een viertal bijdragen staat, die betrekking 
hebben op de tentoonstelling die het Fries Museum, ter gelegenheid van het 
Genootschapsjubileum, in het najaar van 2002 organiseert. 

Het bestuur is de auteurs en de (uitgebreide) redactie van De Vrije Fries bijzon
der erkentelijk voor hun inspanningen ten behoeve van deze jubileumuitgave. 

Een speciaal woord van dank geldt tenslotte de instellingen die de uitgave ervan 
financieel ondersteunden. 

Yme Kuiper (voorzitter Fries Genootschap) 

Er zijn vele manieren van terugkijken op de geschiedenis van het Fries Genootschap 
denkbaar. Het is een rijke en lange geschiedenis waarin van alles past: genoot
schapsgeschiedenis, geschiedenis van verschillende wetenschapsgebieden, biogra
fieën van belangrijke Friezen, beschrijving van museale collecties, onderzoek naar 
maatschappelijke verhoudingen in Friesland of naar Friese identiteit. De opzet van 
deze De Vrije Fries vloeit uit deze vaststelling voort en spreekt bijna vanzelf. In een 
zestal rubrieken staan telkens vijf bijdragen over hoofdrolspelers in of belangrijke 
voorwerpen uit de Genootschapsgeschiedenis. Deze kunnen worden beschouwd als 
exemplarisch voor een veel grotere verzameling. Ook is aan het begin een essay over 
de geschiedenis van het Genootschap opgenomen, dat kan dienen als achtergrond 
voor de bijdragen uit de volgende afdelingen en waaruit ook de opzet van dit boek 
duidelijker wordt. 

Een groot voordeel van deze aanpak is, dat de auteurs van de bijdragen binnen 
dit kader ieder hun eigen perspectief en hun eigen toonzetting hebben kunnen kie
zen. De oplettende lezer zal zien, dat in sommige stukken openlijk het debat wordt 
gezocht en misschien zal hij de tegenstellingen die impliciet blijven in andere arti
kelen wél opmerken. Mogelijk ook roepen sommige bijdragen bijval of tegenspraak 
op. Dat alles zou mooi zijn, want zo hoort het ook in de geschiedschrijving. 

De redactie bedankt iedereen die aan de totstandkoming van deze De Vrije Fries 
heeft meegewerkt en in het bijzonder Elleke Makkes van der Deijl-Stam, Jacob van 
der Vaart enTeake Oppewal. 

Goffe Jensma (redactievoorzitter) 
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Proloog 

De terp 

Zo'n bult in het platte land is zeer oud, zegt men. Ooit, vanaf circa 700 voor Chris
tus, verschenen er mensen in het stinkende kwelderslik aan de rand van wat toen 
nog geen Noordzee heette. Vanwaar ze kwamen, deze mensen, is niet zeker; moge
lijk spraken ze proto-Laps.' Wat we wel weten is dat ze, om bij stormvloed droge 
voeten te houden, zoden uit de kweldergrond staken en die op hoogten wierpen, 
waarop ze vervolgens hun huizen bouwden; hoogten die wij, samen met de 'Frie
zen' die hier in de vierde en vijfde eeuw na Christus, dus meer dan duizend jaar 
later verschenen, op onze beurt 'terpen' - dorpen - hebben leren noemen.2 

Voor wie nog later kwam, meer dan twintig eeuwen nadat de eerste zode was 
gelegd, kreeg zo'n terp de ambivalente betekenis die bij onze moderne tijden past. 
Halverwege de negentiende eeuw ontdekten mensen met interesse in geld dat de 
humeuze terpaarde zeer vruchtbaar was. Zij sneden de terpen aan en verkochten de 
terpaarde aan landeigenaren, boeren en keuters op het schrale zand. Het afgraven 
van terpen werd een industrie. De andere kant van dit verhaal is dat voor mensen 
met interesse in het verleden ineens van alles naar boven kwam. Gretig verzamel
den ook de leden van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 
rijp en groen uit dit bodemarchief, beschreven het in een eindeloze inventaris, 
bewaarden het in hun Fries Museum. Ze vonden scherfjes, potten, beeldjes van 
Venus, schedels, tanden, gouden mantelspelden en nog veel en veel meer en al deze 
gevonden voorwerpen maakten de terp tot gespreksonderwerp op de vergaderin
gen van het Fries Genootschap. Men kreeg visioenen over in Friesland beoefende 
lotusdiensten3 of over grote koningen, die er goudsmeden op nahielden en hofdich
tere, die de Beowulf uit hun hoofd kenden. Als een vrolijke avondnevel, zo hangen 
boven de afgegraven terp dergelijke fantasieën, die ook weer laten zien hoe alleen 
de onaangetaste terp pure oudheid is, letterlijk onontdekt verleden - een bult in het 
platte land die verwondering wekt. 

DE VRIJE FRtES 82 (2O02) 1 0 - I I 7 



GOFFE JENSMA - OM DE ERFENIS VAN FRISO 

De d r i n k h o o r n 

Adel, de bekende Friese prins, oudste zoon van Friso, de in zijn dagen zo beroemde 
luitenant van Alexander de Grote, die in 313 voor Christus aankwam aan de kust 
van wat toen nog geen Noordzee heette om Friesland zijn naam te geven; diens 
oudste zoon dus - hij was er één van zeven - hief ooit op een memorabel drinkge
lag met zijn familie en vrienden zijn rijkelijk met zilver beslagen drinkhoorn en 
stelde daarmee een gewoonte in, die onder de Friezen nog millennialang zou blij
ven bestaan. In de verzamelingen van het Fries Genootschap vinden we er de 
bewijzen van: authentieke Friese, met echt Fries zilver beslagen drinkhoorns.4 In 
vele voorname families werd zo'n drinkhoorn bewaard als een bewijs van de voor
naamheid van het geslacht, dat met dit bezit zichtbaar maakte dat het rechtstreeks 
van Prins Adel afstamde en daarmee van de stichter van Friesland zelf, Friso. 

De drinkhoorn die aan een drinkgelag wordt doorgegeven is een symbool van 
vereniging. De Friese adellijke prins heft de hoorn en geeft hem door aan het 
Friese, volkse gezelschap waarmee hij drinkt. Zo worden in deze heildronk hoog 
en laag, wordt het Friese volk verenigd. Ooit, in de vroege Middeleeuwen, heeft 
dit voorwerp in deze betekenis door heel Europa bestaan. Daarna is het in rand
gebieden als Ierland, Scandinavië en Friesland gangbaar gebleven.5 Voor wie ver
der door wil denken: Adels drinkhoorn is door de generaties heen doorgegeven 
en de heildronk verenigt niet alleen heer en volk maar ook toen en nu. In de 
drinkhoorn kan men zo tenslotte ook de cornucopia zien, waaruit een rijke over
vloed aan oudheid- en geschiedkundige voorwerpen en aan al dan niet fantasti
sche Friese kronieken voor het licht zijn gekomen, die samen in de kring van het 
Fries Genootschap en in het halfdonker van de geschiedenis zo'n sterk gevoel van 
eenheid wisten los te maken. Mythisch, dronken, wazig. 

H e t oor i jzer 

Friese cultuur in de tweede helft van de negentiende eeuw was rijk en ze wilde 
gezien en gekend worden. Het meer was nooit vol. Dikke boeren met naast zich blo
zend gezonde boerinnen met op hun hoofden blikkerende oorijzers, klapten hun 
zwepen en reden op hun met zwetende zwarte paarden bespannen sjezen de Friese 
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steden in. Wie het breed heeft laat het breed hangen. Maar Friese cultuur in 
de negentiende eeuw leefde ook op de rand. Al te zeer was de economie 
- waaruit al die mooie pronkjuwelen die cultuur uitmaken betaald werden - gericht 
op één sector: de landbouw, gericht op één product: de boter. Geweldige rijkdom
men vergaarden de Friese boeren na 1850 en om dat te tonen en om zich naar rijk
dom te onderscheiden kochten de boeren voor hun boerinnen steeds grotere, 
steeds duurdere oorijzers. Maar in deze drang om gezien en om gekend te willen 
worden schuilt ook een paradox. Het oorijzer was van oorsprong namelijk helemaal 
geen boers attribuut, maar was afkomstig uit de hogere kringen en voor wie beter 
kijkt was dat ook de boodschap: wij boeren zijn niet minder dan jullie adel. 

De Italiaanse schrijver Edmondo de Amicis heeft in gespeelde onnozelheid deze 
paradox zichtbaar gemaakt door ze op de spits te drijven.6 Hij merkte op hoe deze 
oorijzers niet alleen op het Friese platteland werden gedragen, maar ook in de 
Friese steden. Half verblind door het vreselijk geblikker van de zon op al dat 
goud, zag hij door de wimpers van zijn toegeknepen ogen een leger van Friese 
vrouwen optrekken, allen getooid met oorijzers die zo uit hun voegen waren 
gegroeid dat ze op helmen leken. Tegen wie zouden ze optrekken? Tegen de adel
lijke en grootburgerlijke heren van het Fries Genootschap, wier vrouwen hun oor
ijzers een paar generaties eerder hadden afgelegd? 

De terp, de drinkhoorn en het oorijzer - het zijn slechts enkele van de emblemen 
van Friese cultuur. In de negentiende eeuw kregen voorwerpen als deze nieuwe 
betekenis. De terp werd afgegraven, verkocht, doorzocht en - als was het de as 
van een verbrand verleden - uitgestrooid over de arme zandgronden. De vorste
lijke drinkhoorn werd in een mythische roes met het verleden geheven en tot de 
laatste druppel geleegd. Het oorijzer werd tot zinkend cultuurgoed en sierde niet 
langer de adellijke en grootburgerlijke hoofden maar blonk aan weerszijden van 
blozende boerenwangen. 

Al deze betekenisoverdracht - van deze en van andere voorwerpen - vond 
allereerst plaats in de kring van het Fries Genootschap. Daar werd het eerst en 
gros publique vastgesteld dat de Friese cultuur verdwijnende was en daar ook was 
men het eerst vastbesloten om de resten bij elkaar te zoeken en zorgvuldig te 
bewaren: de terp, de drinkhoorn en het oorijzer. 

&?==* 
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1 - Voorwoord 

Jubilea en lustra geven aanleiding tot het afleggen van rekenschap. Ook dit essay 
is een poging daartoe en het voegt zich daarmee, binnen de geschiedenis van het 
jubilerende Fries Genootschap, in een langere traditie. Daarin staat ook een toe
spraak door toenmalig voorzitter Jacob Dirks ter gelegenheid van de honderdste 
vergadering van het Genootschap in 1861: 'Redevoering over hetgeen het Friesch 
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde tot hiertoe verrigt heeft, en 
wat er nog te verrigten overblijft'. Door die titel geeft het stuk al veel van zijn 
bedoelingen prijs. Hier is een man aan het woord die, even opkijkend van het 
werk, inventariseert wat al gedaan is en die vervolgens de agenda opstelt.7 Het 
heeft er dus ook alle schijn van dat voor Dirks het lijstje met aandachtspunten 
eindig was. Ooit zouden al die punten zijn afgevinkt en de opdracht van het Fries 
Genootschap voltooid. 

Voor tegenwoordige historici is die suggestie ondenkbaar; de geschiedschrij
ving is immers een 'discussie zonder eind'. Het verschil zit hem erin, dat voor de 
negentiende-eeuwer de persoonlijkheid van de onderzoeker er minder toe deed 
dan tegenwoordig het geval is. Of andersom: de negentiende-eeuwse historicus 
hechtte meer aan de objectiviteit van het 'Wie es eigentlich gewesen ist' en 
geloofde ook dat die werkelijkheid inderdaad objectief kon worden gereconstru
eerd. De eenentwintigste-eeuwse soortgenoot van Jacob Dirks - schrijver dezes 
bijvoorbeeld - is zich er daarentegen van bewust dat het schrijven van geschiede
nis een veel subjectievere, persoonlijker aangelegenheid is. Zolang de historicus 
er in slaagt om op verantwoorde en overtuigende wijze een beeld te schetsen van 
het verleden is dat ook helemaal niet erg. 

De opdracht om ter gelegenheid van zijn vijfendertigste lustrum een geschie
denis van het Fries Genootschap te schrijven heb ik in deze zin persoonlijk opge
vat en ik ben het Genootschapsbestuur en met name de begeleidingscommissie 
bestaande uit mr. B. van Haersma Buma, drs. J. Woudstra en dr. J. Frieswijk, er 
dankbaar voor dat zij mij de vrijheid gunden om zo'n eigen invalshoek te kiezen. 
Dat is niet die van, wat misschien wel het meest voor de hand zou liggen, een 
'inwendige geschiedenis': dus een verhaal van de onderzoeksresultaten, de 
Genootschapsleden, de bestuurders, de feesten, ruzies en ergernissen. Natuur
lijk, al die zaken doen er terdege toe en zullen ook aan de orde worden gesteld, 
maar ze krijgen pas betekenis wanneer ze worden ingebed in een bredere histori
sche context. Ik heb er voor gekozen om de Genootschapsgeschiedenis te lezen 
in de context van de Friese cultuurgeschiedenis van 1750 tot 1970. Het eerste 
jaartal is vrij willekeurig gekozen. Ongeveer vanaf die tijd kreeg de burgerlijke cul
tuur waarbinnen het Genootschap zou gaan functioneren steeds sterker moder
ne trekken. Het tweede jaartal is wel precies. De reden is, dat in 1970 het Fries 
Museum werd verzelfstandigd. Ooit in 1853 was het begonnen als antiquarisch 
'Genootschaps'-kabinet, in de eerste helft van de twintigste eeuw groeide het 
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museum uit tot de belangrijkste Genootschapstaak en groeide het tenslotte ook 
het Genootschap ver boven het hoofd. 

De geschiedenis van het Fries Genootschap krijgt zo de meeste betekenis 
wanneer we haar zien tegen de achtergrond van wat - door de historicus Van Sas 
- 'de lange negentiende eeuw' is genoemd. De achterliggende idee voor die term 
is dat deze periode, die dus aan weerskanten de eeuwgrenzen ver overschrijdt, 
zich kenmerkt door een eenheid van handeling. De negentiende eeuw begon dan 
als het ware in 1750 en hield op - maar men kan over de lengte van zo'n lange 
eeuw nog discussiëren; het is er hier de plaats niet voor - na de Tweede Wereld
oorlog. De eenheid van handeling ligt dan in het specifiek burgerlijke karakter 
van deze periode.8 

De geschiedenis van het Fries Genootschap geeft ook om andere redenen 
aanleiding tot een brede aanpak, bijvoorbeeld ook omdat het de eerste organisa
tie is uit de geschiedenis van de 'Friese beweging' (dat wil zeggen van al die indi
viduen en verenigingen, die zich opwierpen als onderzoekers en voorvechters 
van wat zij beschouwden als specifiek Friese cultuur). Maar niet alleen was het 
Genootschap het oudst, mee op grond van zijn elitaire karakter valt er veel voor 
te zeggen om het ook als de meest centrale, particuliere organisatie in het Friese 
cultuurleven te zien. Hier paarden macht en rijkdom zich zeer langdurig aan cul
turele strevingen. Deze beide eigenschappen samen maakten dat het Genoot
schap in het culturele leven van de provincie diepe sporen heeft getrokken. Bijna 
iedere provinciale culturele organisatie is - in historische zin - schatplichtig aan 
het Genootschap. Op grond van de rijke verzamelingen van het Genootschap of 
van individuele Genootschapsleden ontstonden het Fries Museum en het Kera-
miekmuseum Princessehof en werden de collecties van Rijksarchief en Provincia
le Bibliotheek wezenlijk uitgebreid. Maar ook het ontstaan van organisaties als 
het Frysk Selskip van 1844 en bijna een eeuw later de Fryske Akademy (van 1938) 
zijn ondenkbaar zonder het voorbeeld en/of de steun van het Fries Genootschap. 

Zo kan de geschiedenis van het Genootschap worden tot een spiegel van de 
Friese cultuurgeschiedenis in de afgelopen tweeëneenhalve eeuw. Een centrale 
vraagstelling in deze geschiedenis is die naar de veranderende rolverdeling tussen 
burgerlijke, particuliere organisaties en de verschillende overheden op het gebied 
van cultuur. De door particulieren geëntameerde culturele vernieuwing waarvan 
het Genootschap uitingsvorm was, werd, zo zal worden betoogd, na de Tweede 
Wereldoorlog overgenomen door de overheid. Daarmee haalde Jacob Dirks op 
paradoxale wijze toch zijn gelijk: de opdracht was niet voltooid, maar was in de 
tussentijd zo groot geworden, dat de overheid haar wel moest overnemen. 

r 
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2 - Inleiding9 

'De band tusschen arm en rijk, te voren zo innig, is 
thans, nu de particuliere weldadigheid zich dagelijksch 
meer oplost in de algemene, geheel verslapt. Het zijn 2 
standen die vijandig tegen elkander overstaan. Een 
oud arm wijf te Bolsward, zeide aan den president 
Armvoogd [...1, die haar het gevraagde weigerde, It is 
jimmes niet. It binne ons boereplaatsen.' 

Joost Hiddes Halbertsma1" 

Kalma's coup 

De jaarvergadering van het Fries Genootschap van 1920 - dat is dus ongeveer op 
de helft van zijn bestaan - was veelbewogen. Dat was niet alleen op het moment 
zelf zo, ook achteraf is deze ledenvergadering voor de geschiedschrijving van het 
Genootschap van veel meer dan gemiddelde betekenis. Ze maakt namelijk een 
misverstand over de geschiedenis het Genootschap zichtbaar, heeft dit indertijd 
zelfs misschien in het leven geroepen. Dit misverstand betreft de kloof tussen 
wetenschap en Friese ideologie en - analoog daaraan - ook de tegenstelling tus
sen aristocratie en democratie. 

Er waren op die bewuste vergadering onruststokers actief, die zich meester 
wilden maken van het Fries Genootschap.11 Bij het schrijven van haar verslag van 
de vergadering was secretaresse Rinske Visscher haar verontrusting nog lang niet 
te boven: 

'Geachte aanwezigen! 
Het afgeloopen jaar heeft zich voor het Fries Genootschap niet door rust 
gekenmerkt. Integendeel, de strijd brak in eigen boezem uit, daar eenige 
leden van de Jongfryske Mienskip, die tot het Genootschap zijn toegetreden 
om daarin de jongfryske aksje te voeren [...] trachtten van het Genootschap 
eene afdeeling der Mienskip, een strijd en propagandamiddel der Jong-Frie-
zen te maken. Daar het genootschap, - eene zuivere wetenschappelijke 
instelling met een eigen doel, - als zoodanig niets te maken heeft met de poli
tieke en economische doeleinden, welke de Jongfryske Mienskip nastreeft, 
leidde dit tot eene botsing, die tot uiting is gekomen in de beide algemeene 
ledenvergaderingen, dit jaar onder voorzitterschap van Mr. P.A.V baron van 
Harinxma thoe Slooten gehouden.'12 

Deze Jongfryske Mienskip was in 1915 opgericht door Douwe Kalma (1896-
1953),13 een messiaanse figuur die door zijn grote, maar ook nogal stuurloze 
gedrevenheid perfect paste in het wat zweverige klimaat van de volkse jeugdbe
wegingen uit het Interbellum.14 Door zijn vele, net als hij, jeugdige medestanders 
werd hij als een priester vereerd. Onder het motto 'Fryslân en de wrâld' zette deze 
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literaire beweging, overigens bepaald niet zonder talent en elan, zich af tegen de 
gezapigheid van de oude garde. Allereerst was dat het in 1844 opgerichte Frysk 
Selskip, de spil in de taalnationalistische Friese Beweging. De volksaardige lec
tuur die in deze kring werd geproduceerd, wenste Kalma te vervangen door een 
veel persoonlijker getinte verheven Friese literatuur. Zijn literatuuropvatting was 
grotendeels ontleend aan die van de Tachtigers.15 

Douwe Kalma (1896-1953) Fries 

schrijver 

Kalma's aspiraties gingen echter verder dan de literatuur alleen. In een hele reeks 
van strijdschriften wierp hij zich op als cultuurtheoreticus die het oude thema van 
een gedegenereerde francofiele Hollandse cultuur opnieuw van stal haalde. Hij 
zette er de plattelandse frisheid van de Friese cultuur tegenover en probeerde deze 
een plaats in de wereld te geven als brug tussen de Scandinavische en de Angelsak
sische culturen. Het waren allemaal variaties op oudere, in Friesland bijvoorbeeld 
al door Joost Halbertsma breeduit naar voren geschoven thema's. Kalma verdedig
de ze echter met hedendaags elan en het sprak vanzelf dat hij - expansief en heers
zuchtig als hij was - behalve bij het Selskip ook uitkwam bij het Fries Genootschap, 
dat in het culturele leven van de provincie een hoofdrol vervulde. 

Al eerder, in 1916 en nog eens in 1917, was door de betrokken partijen gepro
beerd om de verschillende provinciale Friese genootschappen en verenigingen 
onder een hoger orgaan te verenigen, in een 'Boun fan Frysk-Nasjonale Selskip-
pen'.16 Ook het Genootschap was toegetreden en had zich achter een programma 
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gesteld, waarin onder andere bepleit werden het onderwijs van het Fries op Frie
se lagere scholen, de benoeming van een hoogleraar in de Friese Taal- en Letter
kunde en de aanstelling van een Friese geschiedschrijver. In deze kring werd door 
het bestuurslid van het Fries Genootschap Geert Aeilco Wumkes ook het idee 
geopperd om een Fryske Akademy fan Wittenskip en Kinst op te richten.17 Hij zag 
deze Akademy als een uitbreiding en een onderafdeling van het Genootschap.18 

Al deze plannen waren echter verzand in de onenigheid die voor de Friese 
beweging in deze dagen kenmerkend was. Kalma en zijn Jongfriezen meenden nu 
dat het Fries Genootschap wel de organisatie was waarbinnen men tot zo'n Aka
demy zou kunnen komen en ze hadden een effectieve methode bedacht om het 
te infiltreren. De door mejuffrouw Visscher genoemde 'Jongfryske aksje' hield 
namelijk in, dat ze op de doorgaans niet erg druk bezochte winteravondvergade
ringen van het Genootschap in zulke grote aantallen aanwezig waren dat ze nieu
we leden uit eigen kring konden benoemen. De achterliggende bedoeling was 
natuurlijk om zo het in hun ogen elitaire Genootschap te kunnen hervormen. Het 
duurde even voordat men in het Genootschap precies begreep wat er aan de 
hand was. Het viel op dat de ledenaantallen ineens sterk stegen, maar men zocht 
een algemene verklaring: 'Ongetwijfeld hangt dit verschijnsel samen met den 
hernieuwden bloei der Friesche taal- en letterkunde, en met het streven, zoowel 
in als buiten de provincie, om Frieslands folklore te doen herleven en zijne volks
kunst te ontwikkelen.'19 Er was nog geen sprake van onvriendelijkheden. 

In Frisia, het blad van de Jongfriezen, schreef Kalma ondertussen stukjes 
tegen het Genootschap, die er niet om logen en die effect hebben gehad; ze zijn 
in de beeldvorming blijven hangen. Een aanleiding was voor hem een kwestie 
rond de toenmalige museumdirecteur Herman Martin. Deze had op een wat 
onhandige manier het Genootschapsbestuur om salarisverhoging gevraagd, 
maar kreeg in plaats daarvan zonder pardon zijn congé.20 Kalma meende dat dit 
typerend was voor het Genootschap en hij vond het een achterhaald, op regen
tentradities van de achttiende eeuw gestoeld en door domperse baronnen en 
jonkers en hun karakterloze epigonen beheerst gezelschap. Hij zag er een 
opdracht in dat te veranderen: 

'Alles jowt him der nei oan det it Friesch Genootschap de kommende jierren it 
slachtfjild wirde scil twisken it âldwrâldske tokankere konservatisme dat inkeld 
each hat for syn ûnreedlike bifoarrjuchting en de minsken net oars wirdearret 
as neffens hjar jild, en de foarstriders fen idealistyske libbensfornijing.'21 

Op de jaarvergadering van 1920 en op een bijzondere vergadering op 29 januari 
1921 kwam het tot memorabele botsingen. Vooral de jurist en conservator van 
het museum P.C.J.A. Boeles voerde voor het Genootschap het woord. Mejuffrouw 
Visscher noteerde: 

'Ten slotte verkreeg de heer Kalma het woord voor zijn voorstel om eene com
missie te benoemen tot reorganisatie van het Friesch Genootschap, dat z.i. 
door zijne inrichting, waarin het democratisch beginsel op het duidelijkst 
naar voren moest treden, beter moest beantwoorden aan zijn doel. Dit gaf 
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aanleiding tot langdurige discussiën, waaraan o.m. de heer Boeles deelnam, 
die er op wees, dat de oorsprong van het Genootschap door de heeren Kalma 
c.s. verkeerd wordt voorgesteld; de oprichters zijn niet van eene nationale 
beweging uitgegaan, doch het betreft hier eene zuiver Nederlandsche instel
ling, die wil spreken tot het Nederlandsche volk. Het Friesch Genootschap 
aan den eenen kant, en zij, die ijveren voor de instandhouding van de Frie-
sche taal aan den anderen kant, kunnen elk op eigen terrein werkzaam zijn. 
Het voorstel werd met groote meerderheid verworpen.'22 

De coup van Kalma mislukte. De reglementen werden zo aangepast, dat de strate
gie van de Jongfriezen in het vervolg tot mislukken gedoemd was. Voortaan konden 
slechts op de jaarvergadering nieuwe leden worden benoemd. Bovendien werd bij 
wijze van extra drempel de contributie verhoogd van ƒ 5,- tot ƒ 7,50.23 

Historiografische spanningsvelden 

Deze discussie tussen Kalma en Boeles laat een aantal spanningsvelden zien die 
in de Genootschapsgeschiedenis een zo bepalende rol hebben gespeeld, dat we 
aan de hand van dit ene voorbeeld een agenda voor onze geschiedschrijving kun
nen opmaken. 
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Opvallend aan het conflict is vooral dat er twee zulke verschillende beelden van 
het Fries Genootschap worden gehanteerd. Het is maar van welke kant je kijkt, 
van de Friese Kalmiaanse - de Genootschapsvoorzitter Van Harinxma thoe Sloo-
ten sprak zelfs van 'de opstand der Kalmukken' - of van de wetenschappelijke 
Boelesische.24 In een en hetzelfde Genootschap dat Boeles voor een zuiver weten
schappelijke vereniging houdt, ziet Kalma een anti-democratische regentenclub. 
Er gapen in de Genootschapsgeschiedenis blijkbaar diepe kloven: tussen demo
cratie en regentisme, tussen nationalisme en wetenschappelijkheid en tussen 
Friese beweging en Fries Genootschap.25 

Het is zaak om met deze tegenstellingen zorgvuldig en genuanceerd om te 
gaan. Hebben ze bijvoorbeeld wel steeds op een en dezelfde manier gefunctio
neerd? Bestaat er, zoals Kalma en in diens voetspoor ook latere geschiedschrijvers 
als Van der Schaaf in diens Skiednis fan de Fryske Beweging volhouden, een 
onoverbrugbare en ook voortdurende tegenstelling tussen de Friese Beweging en 
het Fries Genootschap? Men kan, precies andersom als Kalma en Van der Schaaf 
menen, het Fries Genootschap immers ook beschouwen juist als het vroeg-
negentiende-eeuwse begin van de Friese beweging. Ook Kalma's beeld van het 
Genootschap als vijandig aan het Fries (en daarmee aan Friesland) is discutabel. 
Ook al leverde het Fries Genootschap doorgaans niet de felste strijders aan de 
Friese taalbeweging, het stond ook zeker niet stelselmatig vijandig tegenover de 
Friese taal en evenmin tegenover de Friese taalbeweging. Ook hier is een beeld 
gevormd, dat in de publieke opinie is blijven hangen. Toen Boeles zich in 1951 
liet ontvallen, dat hij 'niet gewoon was op Friese brieven te reageren', was dat een 
mooie gelegenheid om het Genootschap met hem te vereenzelvigen en werd het 
opnieuw afgeschilderd als Fries-vijandig en Hollands-regentesk. Boeles van zijn 
kant meende dat Fries Genootschap uitsluitend een wetenschappelijke en abso
luut niet een Fries-nationalistische club was en beriep zich daarbij ook op de 
geschiedenis.26 Dat hij daarin overdreef kan men weer concluderen uit de toe
spraak van de toenmalige Genootschapsvoorzitter Van Harinxma thoe Slooten 
zeven jaar later, bij de viering van het eeuwfeest in 1927. Deze stelde vast dat 
'... het ontwaakte nationaliteitsgevoel van het Friesche volk het Genootschap in 
1827 in het leven had geroepen, [en] dit ook [in] dien nationalen zin in stand zal 
worden gehouden tot in lengte van dagen.'27 

Zoveel tegenstelling en verwarring roept allerlei relevante vragen op. Waar 
kwam dit beeld van een regenteske, onderdrukkende herenclub vandaan en hoe 
functioneerde het in de cultuurgeschiedenis van Friesland? Welke rol speelde het 
in de geschiedenis van het Genootschap zelf? Was het ook een zelfbeeld? Hoe kon 
deze tegenstelling tot stand komen? Wat is het verband tussen de in het Genoot
schap beoefende wetenschap en het al dan niet vermeende aristocratische karak
ter? Ging deze ruzie misschien niet alleen over democratisering, maar ook over 
meer wetenschapsinhoudelijke zaken? Bestond er een verband tussen sociale 
herkomst van bepaalde groeperingen en hun geschiedbeeld? Uit de geschiedenis 
van één enkele ruzie komt een lawine aan vragen voort, waaruit voor dit essay 
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over de geschiedenis van het Fries Genootschap weer een ordentelijk programma 
kan worden gedistilleerd. 

Al deze vragen zijn tot drie hoofdpunten te herleiden: maatschappelijke con
text, verhouding tot de overheid en wetenschappelijke bezigheden. 

Allereerst dienen we aandacht te schenken aan de maatschappelijke context 
waarin het Genootschap functioneerde. Kalma mocht het Genootschap dan wel 
aristocratisch regentisme verwijten, het is veel beter getypeerd met termen als 
'deftig', 'intellectueel' en vooral 'burgerlijk'. Ook al rekruteerde het Genootschap 
inderdaad - althans in de negentiende eeuw - zijn leden uit de hoogste lagen van 
de samenleving en ook al kende het ledenbestand zo een overtegenwoordiging 
vanuit de Friese adel en vanuit de hoge juristerij, dat laat onverlet dat het Genoot
schap in een veel bredere maatschappelijke context functioneerde. De leden zelf 
beschouwden zichzelf als werkzame leden van een grotere burgerlijke samenle
ving. De verwijten aan het adres van het Genootschap als zou het elitair en Fries -
vijandig zijn, laten juist zien dat er binnen die burgerlijke samenleving voortdu
rend allerlei spanningsvelden bestonden en dat het Genootschap daarin partij was. 
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Vervolgens, het Genootschap was een particuliere vereniging, die in principe los 
van de overheid functioneerde. Daarin is niets vreemds. Binnen de negentiende-
eeuwse burgerlijke samenleving was cultuur ook in het algemeen veel minder 
een zaak van de overheid dan van particulier initiatief. Als particuliere instelling 
hield het Genootschap zich bezig met taken die wij tegenwoordig, in ieder geval 
in financieel opzicht, als vanzelfsprekend voorbehouden achten aan de overheid: 
het inrichten en onderhouden van musea, het opbouwen van boeken- en hand
schriftenverzamelingen, het doen van wetenschappelijk onderzoek. Sinds de 
negentiende eeuw is het denken over politiek en cultuur echter ingrijpend veran
derd en ook de geschiedenis van het Genootschap heeft door die verandering een 
beslissende wending genomen. Het stond zijn plaats grotendeels af aan tal van 
(semi-) overheidsinstellingen. De vraag is dus relevant welke maatschappelijke 
krachten in dit proces van overdracht een rol speelden en ook hoe het Genoot
schap zich daarin heeft opgesteld. 

Tenslotte zijn vanzelfsprekend de taken belangrijk die het Genootschap zich
zelf stelde. Het was een zogenaamd geleerd genootschap, een particuliere vereni
ging van mensen die het er om te doen was wetenschappelijke kennis te verga
ren, uit te wisselen en te verbreiden.28 Het werkterrein was bijna bij uitsluiting 
Friesland. Voor wie de latere geschiedenis kent, levert dit gegeven een boeiende 
vraag op. Hoe kan het toch dat de beide Friezen Boeles en Kalma zo fel tegenover 
elkaar stonden, terwijl nog maar juist een paar jaar daarvoor pogingen waren 
gedaan om al die in de negentiende en vooral vroege twintigste eeuw ontstane 
specifiek Friese verenigingen, 'selskippen' en genootschappen onder een centrale 
Friese adviesraad te voegen. Onderlinge verdeeldheid en hang naar eenheid gin
gen gelijk op. Hoe zit dat eigenlijk met de verhouding tussen het Fries Genoot
schap en de Friese beweging? Is het Fries Genootschap ergens onderweg geëx
communiceerd door de Friese beweging? En in hoeverre is die onderlinge con
currentie verankerd in of gelegitimeerd door verschillende opvattingen over 
wetenschap in het algemeen en over de geschiedenis en cultuur van Friesland in 
het bijzonder? 

In de tekst die volgt fungeren deze drie thema's niet als ordenend principe. De 
lezer zal zien dat ze in wisselende gedaante in de verschillende hoofdstukken en 
paragrafen terugkomen. Voor de indeling van de tekst ben ik anders te werk 
gegaan. Deze is in hoofdzaak chronologisch van opzet. De bestaande literatuur 
leert dat de Genootschapsgeschiedenis in een vijftal periodes kan worden ver
deeld. De oprichting van het Genootschap kwam bepaald niet uit de lucht vallen, 
maar kende in verschillende opzichten een lange voorgeschiedenis, die ons 
terugvoert naar circa 1750. Daarna kunnen we een drietal periodes onderschei
den, die min of meer een eenheid vormen. Van 1827 tot het jubileum in 1877 had 
het Genootschap hoofdzakelijk het karakter van een werkgemeenschap, waarbin
nen de nadruk lag zowel op gemeenschappelijk onderzoek van overgeleverde 
teksten en voorwerpen als op de verslaglegging in lezingen en het bezorgen van 
bronnenuitgaven. Na 1877 raakte het Genootschap steeds meer vereenzelvigd 
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met het Fries Museum, dat in 1881 officieel door het Genootschap werd opge
richt. De periode van 1950 tot 1970 kenmerkt zich door overdracht van functies 
en vooral verzamelingen aan meer gespecialiseerde en vooral beter toegeruste, 
want door de overheid gesubsidieerde instellingen. 

Bij de behandeling van deze periodes heb ik telkens (sub)paragrafen gewijd 
aan afzonderlijke, voor zo'n periode typerende thema's. Zo heb ik - om te laten 
zien hoe wetenschap en ideologie in het Genootschap fungeerden - door de tekst 
heen een soort van feuilleton gevlochten over de manier waarop vertegenwoordi
gers van verschillende generaties van Genootschapsleden omgingen met de Frie
se mythe, dat wil zeggen met de - al veel oudere - opvatting als zouden de Frie
zen ononderbroken mogelijk sinds Friso en in ieder geval sinds Tacitus als volk 
op dezelfde plaats hebben gewoond. 

£ 
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3 - Voorgeschiedenis, 1750-1827 

Een universitaire voorgeschiedenis? 

De allereerste woorden uit het allereerste verslag van het Fries Genootschap - dat 
over het jaar 1827/28 - wijzen niet vooruit naar grootse nog te verwezenlijken plan
nen, maar blikken terug. 'Voor acht en dertig jaren ...', zo begint de eerste door de 
secretaris Franciscus Binkes neergeschreven zin. Hij memoreert vervolgens hoe de 
Franeker hoogleraar Wassenbergh toen de wens had uitgesproken, dat er een 
Genootschap zou worden opgericht ter bestudering van 'Frieslands oorsprong, 
taal, oudheden, geschiedenis en wetten.' Hij had dit gedaan in een aan de Friese 
universiteit te Franeker gehouden rectoraatsrede,29 waar hij had gesproken over de 
hedendaagse Nederlandse letterkunde: De bonarum hodie literarum et eruditionis 
in Belgio commodis et incommodis, eaque vel amplificandi vel tollendi modis (1790) 
(Over nut en nadeel van de tegenwoordige schone letteren en de kennis van het 
Nederlands en over de manieren om deze te vermeerderen ofte verheffen).30 

Everwinus Wassenbergh (1742-1826), alumnus van de Friese universiteit te 
Franeker, was een classicus die via zijn leermeester Valckenaer de invloed van de 
beroemde taalgeleerde Tiberius Hemsterhuis had ondergaan, dat wil zeggen van 
de Schola Hemsterhusiana, waaraan Franeker goeddeels zijn achttiende-eeuwse 
faam dankte.31 Van 1771 tot aan zijn dood was hij hoogleraar Grieks te Franeker, 
maar het past wel bij de brede filologische belangstelling van de Hemsterhuis-
school dat hij in deze functie - ook al is het in de latere retrospectieven misschien 
wat uitvergroot32 - aandacht besteedde aan de Nederlandse en Friese literatuur. 
Mogelijk heeft hij ooit zelfs een privatissimum aan het Fries gewijd.33 In ieder 
geval is een heel stel studenten zo door hem beïnvloed, dat ze wel worden aange
duid als 'de Wassenberghers'. Zij waren de mensen die in het eerste kwart van de 
negentiende eeuw op het terrein van de Friese 'cultuur' de initiatieven namen. Zo 
organiseerden ze bijvoorbeeld, in 1823, mee de herdenking van Gysbert Japicx. In 
één adem door vereerden ze daar hun leraar als éminence grise van de frisistiek 
en als liefhebber van Gysbert. 

Wassenberghs rectorale rede laat zien dat de wil om de belangstelling voor 
het Friese verleden te institutionaliseren dus in ieder geval zo'n vier decennia 
ouder was dan het Genootschap zelf. Heel bijzonder zou zo'n eerdere stichting 
niet zijn geweest. In Nederland waren toentertijd, in 1790, een aantal andere, en 
in bepaalde opzichten vergelijkbare geleerde genootschappen werkzaam. Som
mige daarvan streefden een wat algemener doel na, zoals bijvoorbeeld de Hol-
landsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem (gesticht in 1752), die 
zich vooral op natuurwetenschappelijk terrein bewoog, of de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden (gesticht in 1766), die zich op nationaal 
niveau richtte op de Nederlandse taal-, letter-, geschied- en oudheidkunde (een 
naam die al enigszins doet denken aan die van het Fries Genootschap). Dichter-



M VOORGESCHIEDENIS 

bij, want in ieder geval naar organisatie meer regionaal gericht, stonden het 
Zeeuws Genootschap der Wetenschappen uit 1769, het Provinciaal Utrechts 
Genootschap (1778) of ook - en misschien wel bij uitstek - 'Pro Excolendo Jure', 
een in 1761 opgericht Gronings genootschap ter bestudering van het historische 
en het bestaande recht, dat zich - in de figuur van de jurist Diderik van Halsema 
(1736-1784) - al heel vroeg ook bezighield met het Oudfries recht.34 Voor al deze 
genootschappen geldt overigens wel dat ze zich inhoudelijk gezien veel minder 
specifiek met het eigen gewestelijk verleden bezighielden, dan het Fries Genoot
schap aanstonds zou gaan doen. Het - tegenwoordig Koninklijk - Zeeuws 
Genootschap der Wetenschappen bijvoorbeeld toonde een veel bredere belang
stelling. Zo bezat het bijvoorbeeld een uitgebreide volkenkundige collectie.35 

Friesland en Wassenbergh waren er dus nou niet direct vroeg bij. Misschien is 
de beste, tamelijk tegendraadse verklaring dat dezelfde achttiende-eeuwse geest 
waaruit in andere gewesten deze en andere genootschappen waren voortgeko
men, in Friesland werkzaam was geworden aan de Franeker universiteit. Tegen
draads is dit, omdat men doorgaans in universiteiten en genootschappen tegen
overgestelde krachten ziet.36 In Franeker echter was er in de jaren 1765 tot 1785 
sprake van een nabloei juist in deze geest.37 Het is opvallend hoe de wetenschap
pelijke belangstelling die aan deze late universitaire bloeiperiode ten grondslag 
lag grotendeels in het verlengde lag van wat elders in genootschappen naar voren 
werd gebracht. Ook de vernieuwende aandacht van Hemsterhuis' leerlingen voor 
een niet-Latijnse letterkundige praktijk past in dit beeld.38 

Tussen droom en daad 

Wassenberghs rede uit 1790 stamde nog van vóór de Bataafse revolutie en de 
Franse Tijd en had vooralsnog geen effect. Zijn droom kon pas tot daad worden 
toen de maalstroom van revoluties en snelle machtswisselingen tot rust was 
gekomen en er, onder het bewind van koning Willem I, een veel kalmer klimaat 
van 'restauratie' heerste. 

Het is echter wel veelbetekenend dat Binkes in zijn retrospectief Wassen
berghs rede noemde. De oprichters van het Fries Genootschap - behalve Francis-
cus Binkes waren dat de Sneker rector Hendrik Amersfoordt en de Harlinger zee
handelaar Freerk Dirks Fontein - plaatsten zichzelf blijkbaar in een traditie, die 
tot in de achttiende eeuw terugreikte.39 In de tussentijd, tussen 1790 en 1827, had 
een ieder die belang stelde in Frieslands geschiedenis en taal steeds de behoefte 
aan de oprichting van een Fries gewestelijk genootschap gevoeld, aldus opnieuw 
Binkes in zijn verslag uit 1828.40 De jaren kort na 1815 kenmerkten zich zo in cul
tureel opzicht door twee ogenschijnlijk tegenstrijdige zaken: de lucht gonsde van 
activiteiten en plannen en tegelijkertijd klaagde men telkens steen en been over 
de achterstand die Friesland in wetenschappelijk opzicht zou hebben. 

Deze combinatie vormde vanzelfsprekend juist een perfect klimaat om een 
provinciaal genootschap op te richten. Velen onder de mannen die aanstonds de 
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oprichtingsvergadering zouden gaan bezoeken hadden zich voordien al verdien
stelijk gemaakt. Mogelijk daartoe aangezet door de handschriftenverzamelaar en 
mede-uitgever van het laatste deel van het Friese Charterboek (1795), Johan Fre-
derik Mauritz Herbell, had initiatiefnemer Hendrik Amersfoordt samen met de 
onderwijsvernieuwer H.C.W.A. Visser een plan tot uitgave van een Archief voor 
vaderlandsche, en inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde 
opgevat, 'waarin zouden worden opgenomen oorspronkelijke en onuitgeven 
stukken, benevens een mengelwerk van verhandelingen over die onderwerpen, 
levensberigten, oudheden, taalkundige bijdragen, volksverhalen, liederen, zeden 
en gewoonten enz.' Er werd de belofte gedaan dat men jaarlijks dertig vellen in 
druk aan de intekenaars zou doen toekomen.41 In 1824 verscheen het eerste deel 
van de vroeg-zestiende-eeuwse kroniek van Petrus van Thabor. 

Niettegenstaande de dood van Visser en de geringe belangstelling voor het 
boek, volhardde Amersfoort en verschenen in 1827 en 1828 de overige twee delen 
van deze kroniek. Zijn medegenootschapslid en, in 1843, lijkredenaar Ulbe Arend 
Evertsz meende dat dit Archief als een rechtstreekse voorloper van het Genoot
schap moet worden beschouwd: 'Doel en strekking toch waren geheel een, en 
men behoeft slechts den titel oppervlakkig met den inhoud te vergelijken, om 
zich daarvan te overtuigen'.42 

Volgens deze zelfde Ulbe Evertsz - hij was als rechter werkzaam bij de Recht
bank van Eerste Aanleg te Heerenveen - had Visser evenals Wassenbergh gespeeld 
met de gedachte een soort van Genootschap op te richten.43 Datzelfde gold ook 
weer voor de latere eerste voorzitter van het Fries Genootschap, Julius Mathijs van 
Beyma thoe Kingma (1781-1847). Van hem is een ontwerp bewaard gebleven voor 
een museum, waarin echter ook genootschapsachtige trekjes te ontwaren zijn en 
dat om deze reden moet dateren van voor de oprichting van het Genootschap.44 

Tenslotte kenmerkten de jaren twintig van de negentiende eeuw zich door 
letterkundige activiteiten op verschillende fronten. De Leeuwarder auditeur-mili
tair Arent van Halmael (1788-1850) richtte in 1819 het letterkundig genootschap 
'Constanter' op. En petit comité hielden de leden zich bezig met de Nederlandsta
lige, Nederlandse letterkunde. Het gaf in 1824 Huygens 'Batave tempe' opnieuw 
uit. Ook dit genootschap met zijn - statutair bepaald - beperkte ledenaantal (acht 
tot tien leden) is wel als voorganger van het Fries Genootschap beschouwd.45 

De Gysbert Japicx-herdenking uit 1823 is al eerder genoemd; het was een lite
raire happening van de eerste orde, die met de publicatie van de Hulde aan Gys
bert Japiks bewezen in de Sint Martini kerk te Bolsward op den 7 julij 1823 [...] een 
jaar later nog eens dunnetjes werd overgedaan. De belangstelling voor Gysbert 
Japicx is in de negentiende- en twintigste-eeuwse Friese cultuurgeschiedenis een 
ordenend principe van belang. Dat was ook al vóór 1800 enigszins het geval,46 maar 
vanaf de eeuwwende werd telkens opnieuw en zo vaak naar Japicx terugverwe
zen, dat hij uitgroeide tot de icoon van de Friese literatuur en cultuur bij uitstek. 
In 1801 hield de hoogleraar Rinse Koopmans te Amsterdam een redevoering over 
hem, in datzelfde jaar nog verscheen in de Neue Berlinische Monatschrift (okto-
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ber 1801) een opstel over zijn leven en werk door de classicus Henricus Waarden
burg; in 1802 verscheen Everwinus Wassenberghs Idioticon Frisicum en in 1806 
diens Taalkundige bijdragen tot den Frieschen tongval, in 1807 schreef de publicist 
van Friese origine Jacobus Scheltema een lofdicht op Gysbert Japicx en nog weer 
een jaar later, in 1808, vertaalde Bilderdijk Japicx' 'Tsjesckmoars see-ængste'.47 Zo'n 
jaar-na-jaar-opsomminkje kan bijna ad libitum worden uitgebreid.48 Veruit het 
grootste deel van de Friese taalkundige publicaties in deze tijd gingen over en/of 
lieten zich inspireren door Gysbert Japicx. Hetzelfde gold ook voor letterkundig 
creatief werk. Ook daarin, zowel in de keuze van de thema's als in de gebruikte taal 
en spelling, vinden we afspiegelingen van Japicx. De directe aanleiding tot het feest 
in 1823, dat dus niet alleen een beginpunt was, maar ook al een eindpunt, was een 
heruitgave in 1822 door de Middelburgse rector Ecco Epkema van het hoofdwerk 
van de Bolswarder renaissance-dichter: de Fryske Rijmlerye.® 

In deze jaren twintig publiceerde een aantal - overigens al niet meer piepjon
ge - Friese literatoren Friestalige teksten die als eerstelingen van de Nieuwfriese 
literatuur later zouden uitgroeien tot klassiekers. Zo kwamen de Gebroeders Hal-
bertsma uit Grouw met de Lapekoer fan Gabe Skroar (waaruit later de Rimen en 
Teltsjes zouden ontstaan); de poète maudit van het Friese platteland Jan Cornelis 
Pieter Salverda (1783-1836) publiceerde zijn bundel Hiljuwnsuwren en Rinse 
Posthumus, de geleerde predikant van Waaksens (West-Dongeradeel), zijn 
Prieuwcke fen Fryske Rijmmelerije (1824).50 

Zo waren er in Friesland gelijkgerichte krachten werkzaam op verschillend 
terrein en misschien ook - ik kom daarop zo dadelijk nog terug - in verschillende 
groepen mensen. De overeenkomst was telkens dat men zichzelf duidelijk posi
tioneerde als werkzaam binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ook het typisch 
Friese in sommige van deze activiteiten werd duidelijk en ondubbelzinnig in een 
nationaal Nederlands kader geplaatst. 

Misschien was het nog steeds niet tot de oprichting van een Genootschap 
gekomen als niet Willem I zelf bij Koninklijk Besluit van 23 december 1826 alle 
'Vaderlandsche geschied- en letterkundigen' had opgeroepen om voorstellen in 
te leveren voor de samenstelling van een 'Algemeene Nederlandsche Geschiede
nis'. Tot nu toe was een dergelijk werk nog niet ondernomen, ondanks 'het groot 
belang van eene zoodanige geschiedenis, tot aankweking van vaderlandsliefde, 
bevordering van burgerdeugd en instandhouding van het nationaal karakter'. Bij 
deze gelegenheid had hij ook aan diegenen die met niet bekroonde, maar wel 
aannemelijke voorstellen kwamen subsidie in het vooruitzicht gesteld.51 Dat 
Binkes in zijn verslag naar dit Koninklijk Besluit verwees, bewijst dat de gericht
heid op de eigen Friese geschiedenis binnen het Fries Genootschap allereerst 
moet worden beschouwd als een bijdrage aan de Nederlandse natievorming. De 
leden van het Genootschap beschouwden de wetenschappelijke beoefening van 
de geschiedenis van Friesland als een onderdeel van de omvattender Nederland
se geschiedbeoefening, net zoals ze ook Friesland als onlosmakelijk onderdeel 
van het Koninkrijk der Nederlanden zagen. 



V 

4 - De cul tuur van het verdwijnende, 1827-1877 

Wetenschap vanuit verdwijnperspectief52 

Alvorens nu verder te gaan met het chronologisch verhaal en de stichting van het 
Genootschap in 1827 te behandelen, is het nodig - dit om aanstonds het vervolg 
te kunnen begrijpen - eerst enkele opmerkingen te maken over een andere, meer 
mentaliteits- en wetenschapshistorische context, en wel over wat de belangrijk
ste drijfveer was voor de oprichting van en het werk binnen het Genootschap, 
namelijk de voortdurende aandacht voor het verdwijnende. De Genootschapsle-
den bedreven wetenschap vanuit verdwijnperspectief. Ze waren gefixeerd op het 
Friesland dat voor hun ogen in de geschiedenis dreigde te verdwijnen. Was het 
niet een handschrift dat dreigde weg te raken, dan waren het wel Friese woorden 
die niet meer gesproken werden of voorwerpen die, in onbruik geraakt, achteloos 
werden weggeworpen, hele terpen die werden afgegraven en aan het vlakke land 
teruggegeven, monumenten die werden gesloopt. 

Hoe kunnen we zo'n perspectief in kaart brengen? We kunnen beginnen bij 
wat mensen indertijd voelden, bij hun mentaliteit en dus het scala aan gevoels-
uitbarstingen enigszins in kaart proberen te brengen, dat met het zoek raken en 
verdwijnen van die stukjes Friesland gepaard ging. Dat gevoel is de bron waaruit 
alle Genootschapsonderzoek en -handelen is voortgekomen. Achter bijna ieder 
stuk uit het Genootschapsarchief, tussen de regels van bijna iedere brief gaat wel 
iets van deze emoties schuil. 

Laten we uitgesproken beginnen met een van de meest geëmotioneerde Frie
zen uit de negentiende eeuw, met de gemeende, ondubbelzinnige woede van de 
stânfries loost Halbertsma, die in 1834 of 1835 hoort dat in Rinsumageest Tjaarda 
State gesloopt is en dat daar een kast vol papieren voor het licht is gekomen, 
maar 'De slopers konden 't niet lezen en hebben alles verscheurd, verbrand... Wat 
vervloekte domheid!'.53 

Deze zelfde woede, maar dan vermengd met een diep verdriet, voelde ook 
Albartus Deketh, generatiegenoot van Halbertsma en Genootschapslid van het 
eerste uur. Op een dag bezichtigde hij bij een handelaar een aantal oude gedenk
penningen en munten, bijvoorbeeld een oude gouden gedenkpenning met daar
op de wapens van de drie Friese kwartieren en de elfsteden: 

'Ik vroeg naar de bestemming dezer kostbare stukken, en het antwoord was: 
"la, wanneer zich geen liefhebber daarover ontfermt, gaan zij weldra in den 
smeltkroes." In den smeltkroes! Deze onheilspellende woorden maakten een 
zeer onaangenamen indruk op mij. Zoo mijne geldelijke omstandigheden 
zulks hadden gedoogd, oogenblikkelijk zoude ik de eerwaardige gedenkteeke-
nen van oudheid en kunst voor het hun dreigend gevaar behoed hebben; 
doch ik moest, mijns ondanks, met ledige handen, hoezeer hoogst verdrietig 
en wrevelig, t'huiswaarts keren.'54 
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Deze aan treurigheid gepaard gaande wrevel was de aanleiding tot de oprichting 
van het munt- en penningkabinet van het Genootschap in 1834. 

Soms verkeerde deze woede over wat verloren ging in ironie of cynisme, bij
voorbeeld bij de merkwaardige schedelmeter uit het Groningse Eenrum, de huis
arts Arend Folmer. Bij de afgraving van een terp, zo schrijft hij in 1882 aan 
Genootschapsvoorzitter Willem Boeles, zag hij hoe 'inventief' twee arbeiders bij 
het vinden van een vreemd voorwerp te werk gingen. 'Wat zou 't wezen? zei de 
één; ik weet het niet zei de ander, slaag het eens aan stukken.' 'Dat was geschied', 
concludeerde Folmer droogjes, 'en toen het onderzoek in die rigting geene resul
taten opleverde werden de stukken weggeworpen waarvan ik er later een vond'.55 

Folmer maakte zich niet zo druk. Zolang hij maar zijn schedels kon meten, 
was het hem blijkbaar wel goed. Bij anderen leidde de bezorgdheid om wat men 
meende dat verdwijnende was juist tot een enorme drang tot verzamelen en 
bewaren (ik loop nu vooruit op de volgende periode uit de Genootschapsgeschie
denis). Nanne Ottema was zo'n man. In 1920 treedt deze notaris uit Leeuwarden 
die tevens bestuurslid was en bovendien waarnemend directeur van het Fries 
Museum in de jaarverslagen van het Genootschap naar voren; hij blijkt aan het 
verzamelen te zijn geslagen. En hoe.' Het Genootschap heeft een traditie van 
grote verzamelaars hoog te houden; het heeft mannen als Joost Halbertsma, 
Assuerus Quaestius, Jacob Dirks, Servaas Wigersma, Age Looxma Ypeij en Chris-
toffel Bisschop onder zijn leden gekend. Ottema steekt boven hen uit en staat in 
deze traditie op eenzame hoogte. Niet alleen de omvang van zijn verzamelingen 
(meer dan één museum vol), maar ook de diversiteit en de gewoonheid ervan 
onderscheiden hem. 

Zijn drijfveer om te bewaren was een even ernstige als diepgewortelde 
bezorgdheid over het Friesland van vroeger dat dreigde te verdwijnen. Hadden 
rijke particulieren in de zeventiende en achttiende eeuw in hun rariteitenkabi
netten vooral curiosa verzameld, uitzonderlijke voorwerpen en uitnemende 
schilderijen, nu in de negentiende en twintigste eeuw begint men juist heel nor
male dingen te collectioneren, zaken die weggegooid zouden gaan worden, 
gebruiksvoorwerpen. Van dit streven is Ottema in Friesland en in de Genoot
schapskring de kampioen. Hem dreef de angst dat door de 'steeds meer op den 
voorgrond tredende machinale werkwijzen' het Friesland van zijn jeugd zou ver
dwijnen, het Friesland waarin deze gebruiksvoorwerpen nog functie en betekenis 
hadden gehad. Hij wilde redden, wat er te redden viel en in stad en land schooide 
hij, troggelde hij boeren en keuters hun voorwerpen af, dong af bij antiquairs, 
trok van veiling naar veiling en doorzocht inboedel na inboedel. 

Allerlei objecten werden nu bewaard in de vitrines en magazijnen van musea, 
maar daarmee veranderde vanzelfsprekend ook de betekenis van die voorwer
pen. Niet langer werden ze gebruikt en als gebruiksvoorwerpen ter hand geno
men, nu werden ze achter glas gelegd en bekeken en gaven ze 'het nageslacht een 
juist beeld van het oude "handwerk"'. In het Verslag van 1920/21 vertelt Ottema 
over al die voorwerpen die hij zelf dan al bijeen heeft gebracht: voorwerpen uit 
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handweverijen, uit potten- en plateelbakkerijen, schaven (uit 1731 en 1738) uit 
het timmerbedrijf, verfmolens uit de tijd dat de verver zelf nog zijn verven maak
te, windoliemolens, antieke taaivormen, talloze voorwerpen uit apotheken, 
tabaks- en viswinkels. Het is een zo diverse verzameling, dat men soms in de lach 
schiet - zoals men bij een opzettelijke komisch bedoelde opsomming van incon
gruente zaken in een literaire tekst ook kan glimlachen. 

Hendrik Amersfoordt (1796-1843), een van de stichters 

van het Fries Genootschap 

Het was Ottema echter ernst, zoals hij zijn mede-genootschapsleden opriep om 
ook verzamelde voorwerpen aan het museum af te staan. Er zijn nog zoveel leem
ten in de verzamelingen. Wat zou hij toch graag willen beschikken - en opnieuw 
volgt zo'n lijst van incongruente zaken - over prachtstukken van drijf- en graveer-
werk, over vormen van kannengieters, kannenmakers en koperslagers, smeed
werken van zweertslagers en swertfegers, stukken van beeld- en houtsnijders, 
weeftuigen van zijdestikkers en dekennaaisters, gildeproeven van glasmakers, 
boekbinders, hoedenmakers, schoenmakers, gildeboeken van de bakker en de 
vleeshouwer, ja zelfs kofschepen en palingschuiten staan op dit verlanglijstje van 
Ottema. De behoefte om kennis over te dragen roept in hem bovendien een nei
ging tot aanschouwelijkheid op: 'Wat zou een model van een oude palingschuit 
het visschersbedrijf of den ouden gepriviligiëerden handel in Friesche paling op 
Engelands hoofdstad ons deze bedrijven veel gemakkelijker en juister voor den 
geest roepen als een altijd min of meer droge verhandeling.'56 

Modernisering 

Overzien we nu deze vrij willekeurig gekozen reeks van attitudes - van Joost Hal-
bertsma tot Nanne Ottema -, dan herkennen we niet alleen een scala van ver
schillende stemmingen, maar vallen bij de kleine verschillen juist de grote over
eenkomsten op. Allereerst speelde in de beleving telkens de modernisering van 
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de samenleving een grote rol. Voor de een waren het stinzen en States die werden 
afgebroken en oude papieren die werden weggesmeten, voor de ander terpen die 
werden afgegraven en voor een derde waren het de landbouw en de oude 
ambachten die door de mechanisatie van karakter veranderden. De keerzijde van 
juist dit proces van modernisering was dat er vele zaken verdwenen. De leden 
van het Fries Genootschap waren zich daarvan allen terdege bewust. Ook al ver
schilden dus hun attitudes en varieerden deze van razende woede tot ironisch 
cynisme, vanuit ditzelfde bewustzijn problematiseerden zij dit proces. 

Zoals de munten van Deketh in de smeltkroes van de goudsmid dreigden te 
verdwijnen en op te lossen, zo meende men dat het ook met Friesland en de Frie
se cultuur in het algemeen was. In de smeltkroes van de moderniteit (of met een 
tegenwoordig actuele term: globalisering) zouden alle culturele verschillen 
oplossen. Deze nivellerende moderniteit was een resultante van de geschiedenis 
zelf, een kracht sterker dan de mens. Voor Joost Halbertsma was ze letterlijk een 
stoomtrein die al maar voortdenderde. Er stonden maar twee mogelijkheden 
open: met die trein te rijden of erdoor overreden te worden.57 

We zullen in het vervolg van dit stuk dit bewustzijn en dit scala aan emoties 
nog wel iets nauwkeuriger in beeld kunnen brengen, vooral door het in de tijd te 
plaatsen. Is er bijvoorbeeld niet sprake van een steeds subtieler - mogelijk door 
vermeerderde detailkennis ingegeven - gevoel voor geschiedenis? Hoe moeten 
we anders een opmerking als die van P.C.J.A. Boeles verklaren, dat men in zijn 
jeugd, bij de inrichting van het Fries Museum in 1881, heel wat minder respect 
voor een oud interieur had dan tegenwoordig? Als jongen had hij in het museum 
gespeeld, als oude man zag hij hoe tal van toen nog wel aanwezige karakteristieke 
details door een vorige generatie Genootschapsleden (waartoe ook zijn vader 
W.B.S. Boeles behoorde) ten behoeve van de inrichting van een modern museum 
waren opgeofferd.58 

Historisch bewustzijn 

We kunnen dit alles ook wat afstandelijker samenvatten en vaststellen dat aan de 
bezigheden van de leden van het Fries Genootschap een sterk ontwikkeld gevoel 
voor historiciteit ten grondslag lag. Hun aandacht voor wat verdwijnend was, 
houdt verband met hun ervaring dat de wereld voortdurend aan het veranderen 
was. Uitzonderlijk waren ze daarin niet. Dit historisch bewustzijn was juist een 
zeer kenmerkende trek van de negentiende-eeuwse burgerlijke cultuur als 
geheel. Dat was in Friesland zo (later in de kring van het Frysk Selskip en andere 
organisaties die tot de Friese beweging gerekend kunnen worden treffen we het 
evenzeer aan), maar natuurlijk niet alleen daar. De Duitse historicus Koselleck 
heeft laten zien hoe deze veranderde omgang met het verleden vanaf de late 
achttiende eeuw een Europees verschijnsel was, dat men in verband kan brengen 
met de grote veranderingen die de laat-achttiende-eeuwse revoluties in Europa 
te weeg brachten. 
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Wél kan men volhouden, dat dit gevoel voor historiciteit in Friesland sterker ont
wikkeld was dan in andere Nederlandse provincies. Daarvoor zijn twee of drie 
redenen aan te voeren. Ten eerste kende Friesland een rijke geschiedenis, rijker 
dan de meeste andere Nederlandse provincies. In de vroege negentiende eeuw 
was deze bijvoorbeeld nog zichtbaar in tal van, vaak al wat vervallen (en dus des 
te ouder lijkende) stinzen en states. Men kan ook denken aan de Middeleeuwse, 
in het Oudfries geschreven Friese wetten of aan de eigen versie van fantastische 
geschiedschrijving, die in de vijftiende en zestiende eeuw opbloeide. De kennis 
over al deze rudimenten en resten was niet erg precies, integendeel, er bestond 
bij de meeste mensen juist een vaag besef van een groots verleden. In het 
Genootschap werd men juist door het vage gevoel dat er overal nog onontdekte 
bronnen moesten liggen aangezet om preciezere kennis op te doen over het ver
leden. 

Dat men zo'n belang hechtte aan het verleden en dat men zich met al deze 
historische overblijfsels en ruïnes zo intensief bezighield, had, dit ten tweede, 
alles te maken met eigentijdse ontwikkelingen. Al in de achttiende eeuw was in 
Nederland de gang naar de eenheidsstaat ingezet, onomkeerbaar werd dit proces 
na de centralistisch opgezette grondwet van 1798. Zeker met de totstandkoming 
van het Koninkrijk in 1813 was in politiek opzicht een herschikking van krachten 
voltooid, waarin ook Friesland zijn soevereiniteit had opgegeven. De komst van 
de eenheidsstaat ging in de loop van de volgende decennia ook in sociaal-econo
misch en cultureel opzicht met grote veranderingen gepaard. Langzamerhand 
gleed het ooit zo trotse tweede gewest uit de Republiek af naar een perifere posi
tie binnen het Koninkrijk. Maar al te graag hield men zich zelf derhalve vast aan 
en wees men de buitenstaander op het grootse Friese verleden; geschiedenis 
werd in Nederland het handelsmerk van de Fries. 

Ondertussen echter bood de provincie door de economische en culturele ver
schraling steeds minder kansen en kwam een grote stroom van emigranten op 
gang. De laat-negentiende-eeuwse migratie uit economische overwegingen, 
vooral van lagere klassen uit de bevolking, was niet het begin van de uittocht. Het 
waren juist de hogere standen die hier als padvinders en wegwijzers fungeerden, 
zij het dat zij met andere motieven vertrokken, namelijk om hun kansen waar te 
nemen in het centrum van macht, dat met de komst van de eenheidsstaat ook 
voor de oude gewestelijke elites naar het westen van het land was verschoven. 
Deze elite, waaruit het Fries Genootschap zijn leden rekruteerde, vertrok niet in 
absolute aantallen maar in relatieve zin tenminste even vaak als de lagere stan
den en ze vertrok veel eerder. 

Er is tegen deze achtergrond van vertrek nog een derde reden die maakte dat 
de Friese cultuur in de afgelopen twee eeuwen heen zo'n succes heeft gehad. 
Voor hen die uit Friesland vertrokken waren Friese cultuur en Friese identiteit 
namelijk op verschillende manieren functioneel. Men kon zich er 'in den vreem
de' door onderscheiden. Dat gold voor de elites die vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw in Den Haag in de nationale politiek als Fries Friese belangen 
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verdedigden. Het gold op een andere manier ook voor de Friezen 'om útens' die 
elkaar buiten de provincie opzochten en zich rond ditzelfde concept organiseer
den. Het spreekt vanzelf dat het beeld van deze vertrekkers over het algemeen 
eerder bepaald werd door behoudzucht en nostalgie dan door vernieuwings
drang. Friese identiteit was voor hen niet iets dat in het heden vorm kreeg en 
gemaakt werd, integendeel, ze beschouwden het als door de geschiedenis over
geleverd goed, dat in de maalstroom van de moderniteit dreigde te verdwijnen. 

Verdwijnen en vertrekken 

De moderne Friese cultuur - en daarmee ook de cultuur en de wetenschap van 
de leden van het Fries Genootschap - kenmerkte zich sinds ongeveer 1800 zo 
door tegengestelde, paradoxale bewegingen. Aan de ene kant ging het oude, soe
vereine Friesland, het trotse tweede gewest van de Republiek, kopje onder in de 
grote politieke geschiedenis. Voor grote groepen van de bevolking verdween het 
zelfs letterlijk; zij vertrokken en zagen Friesland achter de horizon verdwijnen. 
Tegelijkertijd ontstond in dit proces een beweging, een organisatie die de Friese 
cultuur naar voren schoof als bindend element bij uitstek, een beweging die bij 
uitstek modern was, die zijn leden recruteerde uit de stedelijke hogere standen 
en die gebruik maakte van moderne organisatievormen als bijvoorbeeld genoot
schappen en tijdschriften. Binnen deze Friese Beweging was het Fries Genoot
schap in de tijd gezien de eerste organisatie. Het zou later - maar daarover 
komen we nog te spreken - opvolgers, medestanders en ook concurrenten vin
den in tal van andere in Friese cultuur gespecialiseerde organisaties. 

Het ontstaan en de opbloei van deze Friese Beweging was naar de vorm de 
meest succesvolle culturele vernieuwing die ooit in de geschiedenis van Friesland 
heeft plaatsgevonden. Friese cultuur bleek, zowel binnen de provincie als in een 
nationaal kader, een bindende kracht van betekenis. Omdat men meende dat 
Friese cultuur verdwijnende was en men haar dus moest redden, mobiliseerde ze 
ook, zette ze aan tot actie, bijvoorbeeld tot het oprichten van Genootschappen, 
die Friese identiteit produceerden juist - het is een fundamentele paradox - door 
ze zogenaamd te willen redden van de ondergang. 

Stichting en stichters: stedelijk en gestudeerd 

Voor wie er van veraf naar kijkt - bijvoorbeeld over een afstand van 175 jaar -
heeft een oprichting iets zeer plechtigs. Achter de gesloten deuren van de 
geschiedenis lijkt ongezien ineens iets belangrijks tot aanschijn te zijn gekomen. 
Hoe dichterbij men echter komt, des te vanzelfsprekender blijkt dan zo'n plechti
ge gebeurtenis weer voort te vloeien uit haar voorgeschiedenis, totdat ze, als men 
er met de neus bovenop staat, uiteindelijk al haar symbolische waarde verloren 
heeft en gereduceerd is tot wat misschien niet meer was dan een half gezellige, 
half chaotische oprichtingsvergadering in een rokerig achterafzaaltje. 
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Het is in het licht van wat er in de vorige paragrafen al ter sprake kwam te begrij
pen, dat het zo ook ongeveer bij de oprichting van het Fries Genootschap is 
gegaan. De veranderde sfeer die er sinds de achttiende eeuw heerste, de groeien
de achterstand van de steeds meer in een randgewest veranderende provincie, de 
ook gevoelde achterstelling ten opzichte van andere gewesten en dan vooral Hol
land en de beschikbaarheid van geïnteresseerde medestanders, die in de decen
nia voor 1827 volop initiatieven namen, het zijn deze elementen die ook de ingre
diënten waren voor de brief van 18 juli 1827 waarin de oprichters Binkes, Fontein 
en Amersfoordt een achtentwintigtal Friese heren polsten of ze eventueel wer
kend lid van een op te richten Genootschap wilden worden: 

'Het is ontegenzeggelijk waar dat de geschiedenis van Friesland hoe wel zeer 
belangrijk, minder naauwkeurig behandeld is, als die van vele andere land
schappen onzes koningrijks. - Daar dit niet zoo zeer aan gebrek aan ijver en 
belangstelling bij de inwoners van dit gewest, als wel aan de moeijelijkheid is 
toe te schrijven, welke ieder ondeelige [individuele- GJ] beoefenaar in het 
opsporen en het gebruik van goede bronnen moet ondervinden; en daar zeker 
deze moeijelijkheid, door de verenigde pogingen van eenige beoefenaars der 
geschied-, oudheid-, en taalkunde van Friesland, zoo niet geheel weggenomen, 
echter aanmerkelijk verminderd kan worden, hebben wij ondergeteekenden 
het plan ontworpen eenige personen binnen dit gewest, waarvan eene lijst 
hiernevens gaat, uit te nodigen ter oprigting van een Genootschap hetgeen ten 
doel zal hebben, door het opsporen, toelichten en uitgeven van Handschriften 
van Kronyken, Charters enz. of door het vervaardigen van bijzondere verhan
delingen, de beoefening der geschied- oudheid- en taalkunde, vooral ten 
opzichte van Friesland, te bevorderen en uittebreiden.'59 

Er kwam op deze brief voldoende positieve respons en dus werd in het logement 
'De Phoenix' in de St. Jacobsstraat te Leeuwarden op 28 augustus 1827 een 
oprichtingsvergadering uitgeschreven.60 

Onlangs heeft Breuker de opvatting verdedigd, dat de oprichting van het 
Genootschap vooral gezien moet worden als een poging om de hier al eerder 
genoemde, tweede bloeiperiode van de Franeker Akademie (tussen 1765 en 1785) 
nieuw leven in te blazen.61 Hij zocht het initiatief dan ook allereerst bij de Harlin-
ger zeehandelaar-philosophe Freerk Dirks Fontein, de oudste van deze drie initia
tiefnemers en ook de man die het best in de Franeker coterieën was ingevoerd 
(zie over hem ook het artikel van Yme Kuiper hierna).62 

Hoezeer Breuker ook gelijk lijkt te hebben met zijn vaststelling dat de Friese 
universiteit in de achttiende eeuw nog een soort van nabloei meemaakte, op dit 
punt heeft hij de literatuur en de bronnen niet aan zijn kant. Breukers argumen
tatie overtuigt ook niet echt.63 Het is dus beter vast te houden aan wat in de litera
tuur hier doorgaans over gezegd wordt, namelijk dat de hoofdrol in de daadwer
kelijke oprichting werd vervuld door mr. Franciscus Binkes (1794-1835), een 
rechter bij de Sneker Rechtbank van Eerste Aanleg en tevens de eerste secretaris 
van het Genootschap.64 
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Die rol zal dan ook nog beperkt zijn geweest, want de veelheid aan initiatieven 
die ik hierboven beschreef, laat zien dat de oprichting simpelweg in de lucht hing 
en dat allerlei particuliere initiatieven ineens prachtig convergeerden in een 
genootschappelijk georganiseerd collectief. Vele van die eerdere initiatiefnemers 
en plannenmakers uit de eerste decennia van de eeuw vinden we terug onder de 
achtentwintig heren die in 1827 ter vergadering waren genood. 

Het tableau de la troupe omvat wel mannen die hun wortels hadden in het 
Franeker milieu: Jan Willem de Crane, sinds jaar en dag hoogleraar en opvolger 
van Wassenbergh, Jelle Banga, verloskundige en geneesheer in dezelfde stad en 
de stadsontvanger Paulus Scheltema, oftewel - in zijn rol als dilettant-historicus -
'Paulus Lieger'. 

Ook de al genoemde eerste generatie Friestalige schrijvers was (ruim) verte
genwoordigd. Vanuit Waaksens kwam Rinse Posthumus. Als predikant op een 
klein dorpje en van boerenkomaf en derhalve niet erg aanzienlijk, was hij onge
twijfeld uitgenodigd vanwege de combinatie van geleerdheid en Friestalig-literai-
re gerichtheid die hij aan de dag legde. Hij had in 1823 meegedaan aan de Gys-
bert Japix-herdenking. Andere aanwezige Friese schrijvers waren Eeltje Hiddes 
Halbertsma, doctor medicinae en Fries dichter te Grouw en Jan Dirks Ankringa, 
praeceptor aan het Leeuwarder gymnasium. 

Deze drie mannen waren - zo laat het zich wél aanzien - maatschappelijk 
gezien de laagstgeplaatsten in het gezelschap en dat zegt iets over de positieve 
waardering voor Friestalige literatuur in deze kleine kring. Wat aan de overige heren 
vooral opvalt is dat ze zonder uitzondering juist uit de hoogste maatschappelijke 
strata afkomstig waren. Binnen deze groep waren weer drie elkaar gedeeltelijk over
lappende subgroepen oververtegenwoordigd: adel, hogere lokale overheidsdiena
ren en rechtbankpersoneel. Daarmee zijn meteen een tweetal constanten uit de 
verdere Genootschapsgeschiedenis in deze periode genoemd. In een tabelletje heb 
ik van de in totaal eenendertig uitgenodigden voor de oprichtingsvergadering (er 
kwamen er eenentwintig opdagen) enkele typerende kenmerken verzameld. 

Tabel 1 - Herkomst oprichters Fries Genootschap 

1. Plaats van herkomst 

Leeuwarden 

Franeker 

Bolsward 

Sneek 

Harlingen 

Overige steden 

Totaal Steden 

Platteland 

Totaal 

Aantal 

8 

4 

3 

4 

2 

0 

21 

10 

31 

% 
25,8 

12,9 

9,7 

12,9 

6,5 

0,0 

67,7 

32,3 

100 

2. Belangrijkste beroepen 

Grietmannen 

Rechterlijke macht 

3. Enkele andere categorieën 

Vrije beroepen 

In overheidsdienst i 

Adel 

Niet-Adel 

Gestudeerd 

Niet gestudeerd 

Aantal 

5 

11 

Aantal 
7 

(2)+22 

6 

25 

14 

17 

% 
16,1 

35,5 

% 
22,6 

77.4 

19,4 

80,6 

45,2 

54,8 
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Zowel de relatief hoge komaf als de hoofzakelijk stedelijke herkomst van de een
endertig genodigden vallen onmiddellijk op. Daarin is ook logica, als we zien dat 
maar liefst 45% van deze mannen had gestudeerd en dat 36% van hen bij een 
rechtbank werkte.65 Rechtbanken vond men vanzelfsprekend voornamelijk in de 
steden, evenals eventuele andere betrekkingen voor gestudeerde mensen. Uit
zondering op deze regel waren de vijf heren die als grietman een plattelandsge
meente dienden. Al met al zijn de oprichters het best getypeerd als 'stedelijk en 
gestudeerd' en vormen ze als zodanig een homogene groep. 
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Opvallend gelijksoortig zijn de oprichters ook naar beroepsuitoefening. Van de 31 
genodigden ontvingen veruit de meesten hun traktement van de overheid; 24 van 
hen waren verbonden aan een rechtbank of waren werkzaam als grietman of secre
taris van een grietenij of stad; de rest oefende een zogenaamd vrij beroep uit (pre
dikant, arts). Hierin komt een paradoxaal verschijnsel aan het licht. Cultuur werd 
in de tijd zelf beschouwd als een bij uitstek particuliere aangelegenheid en het 
Genootschap was daarop geen uitzondering. Doordat de oprichters - en ook voor 
de leden in later tijd gaat dit op - echter in zo groten getale in dienst waren van die
zelfde overheid lijkt er wel weer sprake te zijn van indirecte subsidiëring. Onmid
dellijk echter - en daarin wordt deze schijnbare tegenstelling opgelost - moeten we 
relativeren dat een dienstverband bij de overheid door de meeste mensen niet in 
de eerste plaats werd aangegaan omwille van het geld, maar vanwege de status die 
het de familie gaf en ook vanwege de gemakkelijke toegang tot provinciale en mis
schien zelfs nationale netwerken die een overheidsfunctie verschafte. Misschien 
beheerden hier de families waaruit deze 'ambtenaren' afkomstig waren wel eerder 
de overheid, dan dat de overheid hen als ambtenaren in dienst had. 

Organisatie, wetten, structuren 

De oprichtingsvergadering van 26 september 1827 stelde ook - misschien zijn ze 
enigszins geantidateerd66 - de statuten vast. Daarin werd allereerst geregeld hoe 
Fries het Fries Genootschap zou worden. De samenvatting van de doelstelling 
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was dat het zich tot taak zou stellen om alles 'wat Geschiedenis, Oudheden, 
Grond, Taal en Letterkunde van dit gewest betreft' te onderzoeken. Expliciet werd 
onmiddellijk ook vermeld dat de overige provincies daarbij niet zouden worden 
uitgesloten - opnieuw een bewijs van de nationale gerichtheid van het Genoot
schap. Tegelijk laat zo'n uitdrukkelijke toevoeging natuurlijk ook zien dat er klaar
blijkelijk over deze zaak wel is gediscussieerd en dat wordt eens te meer bevestigd 
door de naamgeving van het Genootschap. Maar liefst zeven verschillende moge
lijke namen werden ingebracht.67 Deze discussies over de naamgeving betroffen 
mijns inziens vooral de juiste bepaling van de verhouding tussen de provincie 
Friesland en de Nederlandse natie. 

Op dit punt houdt Breuker, die ook over dit onderwerp publiceerde, er een 
andere mening op na. Omdat die in de literatuur zo vaak wordt overgenomen, wil 
ik aan zijn, in mijn ogen onjuiste, standpunt enige aandacht besteden. Breuker ver
onderstelt, dat de gehele vroege geschiedenis van het Genootschap (tussen 1827 en 
1835) werd bepaald door een al vóór of in ieder geval tijdens de oprichting 
bestaande inhoudelijke tegenstelling tussen twee groepen (toekomstige) leden, die 
tevens afkomstig waren uit twee verschillende coterieën uit de Friese burgerij. Dit 
roept vanzelfsprekend in het voorbijgaan al de vraag op, waarom deze beide groe
peringen zich dan toch in één en hetzelfde Genootschap hebben verenigd? Breuker 
onderscheidt een Franeker groep taal- en letterkundigen die Friese en zelfs 'Frysk-
sinnige' taalnationalisten zouden zijn geweest, terwijl Sneker en Leeuwarder op 
kronieken gerichte geschiedkundigen ruimer keken: 'Oan alles docht kleare bliken 
dat der in sterke 'Wassenbergh'-streaming west hat, mar ek hoe't dy yn konflikt 
kaam mei in 'kronike'-rjochting'.68 De laatsten, de chroniqueurs, zouden hebben 
verloren, concludeert Breuker: 'it ûndersyksgebiet waard Fryslân, neat oars, en de 
namme kaam neist "provinciaal" oant twa kear ta "Friesch" yn.'69 

Dat laatste klopt natuurlijk en maakt misschien ook wel een wat geforceerde 
indruk, maar om nu aan zaken als een discussie over de juiste naam en een zeke
re stroefheid bij het op gang komen van het Genootschap een heuse partijstrijd 
tussen Frieszinnigen en anti-Frieszinnigen op te hangen, een vete tussen cote
rieën die jarenlang zou duren, gaat wel wat ver. Te meer daar deze kliekvorming 
voor Breuker ook nog eens de verklaring biedt voor de inertie van het Genoot
schap en nota bene zelfs de mogelijke aanleiding zou zijn geweest voor de toen
malige secretaris Albartus Telting om het pas veertig jaar later opgedoken Oera 
Linda-boek te schrijven. Breuker ziet in zijn artikel de expliciete vermelding van 
'de overige provincies' als onderzoeksveld uit de doelstelling in de wetten (zie 
hiervóór) over het hoofd en ook de verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 23 
December 1826 (zie eveneens hiervóór). Nergens blijkt ook uit het door Breuker 
aangedragen materiaal expliciet en ondubbelzinnig dat de vele ruzies binnen het 
Genootschap inderdaad systematisch terug zijn te voeren op zo'n machtsstrijd 
tussen Franeker en Sneker/Leeuwarder coterieën. 

Breukers typering van het Genootschap als 'Frysksinnich' behoeft verder histo
rische nuancering.™ Ook al wordt in de stukken hier en daar gesproken over het 
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'weder op [...] heffen en [...] algemeen bevorderlijk' zijn van de landtaal,71 toch 
bestudeerde en beoefende men in Genootschapskring de Friese taal bepaald niet 
volgens hedendaagse normen van 'Frysksinnigens'. Volgens Breuker 'Frysksinnige' 
mannen als De Crane, Ankringa en Albartus Telting plaatsten hun naar omvang 
zeer geringe 'Friestalige' werk in de Nederlandstalige context van het Genootschap. 
Trouwens De Crane - die door Breuker 'De nieuwe Wassenbergh' wordt genoemd72 

- heeft bij mijn weten nooit één stuk in het Fries geschreven.73 Hoe verdienstelijk 
zijn artikel door het bijeengebrachte materiaal ook is, erg zorgvuldig weet Breuker 
zijn bronnen niet te analyseren of te plaatsen. Zijn betoog komt erg speculatief 
over. Juist daardoor wordt wel weer goed zichtbaar hoe juist de hedendaagse Friese 
taaiideologie vaak het perspectief op het Friese verleden heeft getekend. 

Hoe dit alles verder ook zij, het onderzoeksterrein, dat zo was afgebakend, 
werd in overeenstemming met de in de hoofddoelstelling neergelegde aan
dachtspunten in vier parten opgedeeld, die werden toegewezen aan eveneens 
vier verschillende afdelingen. 

Een eerste afdeling nam de geschiedschrijving voor zijn rekening. De leden 
ervan zouden zich gaan bezighouden met de 'beoefening der Friesche Staat- en 
Letterkundige Geschiedenis, de Staatsinrigting en Regeringsvorm'. Het is opmer
kelijk hoe dicht de opdracht aan deze afdeling lag bij het al genoemde Koninklijk 
Besluit van 23 december 1826 (dat voorwaarden schiep voor de voorbereiding 
van een Nederlandse geschiedschrijving). Net zoals daar aan vaderlandse 
geschied- en letterkundigen werd gevraagd een Algemene Vaderlandse Geschie
denis voor te bereiden, zo moesten de Friezen onder hen zich wijden aan een 
'Algemeene Friesche Geschiedenis'. De overeenkomst in formulering ging zelfs 
verder. Voor beide projecten bestonden de voorbereidende werkzaamheden uit 
het opsporen en bewerken van onbekende en onuitgegeven handschriften. Een 
eigen accent - dat wil zeggen, ten opzichte van het Koninklijk Besluit, want het is 
natuurlijk eigen aan de Romantiek als zodanig - was dat onder die bronnen ook 
expliciet volksverhalen, volksromans en berichten omtrent volksbegrippen, 
zeden en gebruiken werden genoemd. In dit brede profiel lag zo de nadruk op 
cultuurgeschiedenis en op het in samenhang te voorschijn brengen van wat ver
dwijnende was of al verdwenen. 

Dekte de eerste afdeling dus het begrip geschiedkunde, de tweede stond voor 
de oudheidkunde. De leden zouden zich bezighouden met het opsporen, verza
melen, beschrijven van voorwerpen 'op Frieslands grond aanwezig', zowel in ker
kelijke als wereldlijke gebouwen en zowel nog aanwezige als ook al verdwenen 
materialia. Deze afdeling had tenslotte - het is een merkwaardige associatie - ook 
de opdracht om Friese kunstenaars aan te sporen om met hun talenten de roem 
van hun Friese vaderland te vermeerderen. 

De belangstelling die uit de taakomschrijving van de eerste twee afdelingen 
spreekt komen we in de vroege negentiende eeuw overal in Europa tegen. Overal 
groeide de interesse in geschiedenis en oudheid en in het bijzonder die van het 
eigen 'volk'. Ook voor de vierde afdeling geldt dit. Deze moest zich bezighouden 
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met de beoefening van de taal - zowel in grammaticaal-taalkundige als in literai
re zin -, de verzameling en de opheldering van de Friese belles lettres, maar ook 
met de instandhouding (en in sommige stukken wordt zelfs gesproken van 
bevordering) van de Friese volkstaal.74 

Enigszins anders lag het met afdeling numero drie, die tot onderzoeksterrein 
had de geografische en geologische gesteldheid van Friesland en - in hedendaag
se termen - de Friese economie: nijverheid, landbouw, fabriekwezen en dergelij
ke. Toentertijd duidde men dit complex onderwerpen aan als statistiek en 
staathuishoudkunde en mogelijk houdt de instelling van deze afdeling verband 
met de onder supervisie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgerichte 
provinciale commissie voor de statistiek een jaar daarvoor (1826). Enkele van de 
oprichters van het Genootschap hadden daarin zitting, namelijk D.H. Beucker 
Andreae, Jacob van Leeuwen en Jan Willem de Crane.75 De eerste van deze drie, 
Beucker Andreae (1772-1828), had een bijzondere voorliefde voor de statistiek en 
nam ook inderdaad plaats in deze afdeling.76 Mogelijk hoort ook deze commissie 
tot de hierboven al opgesomde voorlopers van het Genootschap. 

Deze vier afdelingen werden bevolkt door de werkende leden, de actieve kern 
van het Genootschap. Naar de letter van de statuten zouden er vier soorten leden 
zijn, zoals men die ook in andere genootschappen doorgaans aantrof: behalve de 
werkende waren er gewone, buitengewone en honoraire leden. De buitengewone 
leden waren buiten de provincie wonende Friezen van naam en verdienste, de 
gewone leden kan men enigszins beschouwen als donateurs; zij konden de ver
gaderingen bezoeken, ontvingen de verslagen en de door het Genootschap 
bezorgde uitgaven en betaalden daarvoor ieder jaar vijf gulden lidmaatschaps
geld. Dat laatste hoefden de honoraire leden niet. Het was het prerogatief van de 
voorzitter om hen aan de vergadering voor te dragen. Onder hen waren door
gaans nogal wat buitenlandse grootheden en samen fungeerden ze - opnieuw in 
hedendaagse termen - als een soort comité van aanbeveling. 

Verder werd het bestuur van het Genootschap geregeld. De autoritaire regeert -
rant van Willem I weerspiegelde zich in een duidelijke rolverdeling,77 waarin voor de 
jaarlijks te verkiezen voorzitter een centrale rol was weggelegd. Behalve hem 
bestond dit bestuur uit een secretaris, een penningmeester en twee 'bestuurders'. 
Hoezeer de voorzitter boven zijn medebestuurders uitstak blijkt wel uit het artikel 
waarin de voorrang oftewel de 'orde der zitting in de vergaderingen' werd geregeld. 
In volgorde van belangrijkheid kwam eerst de voorzitter, waarna de honoraire 
leden, de overige bestuursleden, de werkende en buitengewone leden volgens de 
duur van hun lidmaatschap en dan de gewone leden eveneens naar anciënniteit. 

Of men strak de hand heeft gehouden aan dit artikel is mij niet bekend. In princi
pe had men er drie keer per jaar de gelegenheid toe, want zo vaak kwamen de leden 
bij elkaar om volgens een vast patroon te vergaderen. Iedere keer kon men een 
opstel beluisteren van een der leden en kon men ook voorstellen doen tot verdere 
bloei van het Genootschap of nieuwe leden verkiezen e.d. Daarbij moet worden op
gemerkt dat het kiezen van een 'werkend lid' niet was weggelegd voor gewone leden. 
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Uit de veelheid aan regels valt één cluster nog in het oog, namelijk die waarin de 
gang van zaken rond publicaties wordt geregeld (par. 7). Wanneer een lid een 
werk ter uitgave aanbiedt, wordt door de voorzitter een commissie van vijf leden 
ingesteld die het manuscript beoordelen, waarna - als het oordeel tenminste posi
tief uitvalt - de uitgave zelf door een vaste commissie wordt begeleid. Vele andere 
Genootschappen schreven prijsvragen uit om zo kennis te vermeerderen - onder 
de inzenders werden gouden en zilveren eremedailles verdeed; het Fries Genoot
schap hield zich daarvan verre. Met een enkele uitzondering (waarover ik nog kom 
te spreken) beperkte het zich tot het bezorgen van uitgaven: '... het nut, hetwelk 
eene Maatschappij stichten kan, is niet zoo zeer gelegen in het doen van belangrij
ke vragen, als wel in het uitgeven van belangrijke werken of verhandelingen.'78 

Jaren van opbouw 

Tal van elementen uit deze statuten van het Fries Genootschap komen bekend 
voor en lijken te zijn ontleend. Het onderscheid tussen geschied-, oudheid- en 
taalkunde herkennen we bijvoorbeeld bij de Nederlandse Maatschappij van Let
terkunde, de verschillende soorten leden zien we in bijna alle wat grotere genoot
schappen terug.79 Ook de strakke bestuursorde en vergaderpraktijk of de gericht
heid op publicatie van eigen werk of bronnen zijn allerminst exclusief. Het lijdt 
dan ook weinig twijfel dat de man die de wetten opstelde, Hendrik Amersfoordt,80 

her en der leentjebuur heeft gespeeld. 
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Dit zou kunnen verklaren, hoe onder dit geleende, zo netjes ogende kleed een 
werkelijkheid schuilging, die slordiger was, chaotischer, stroever en ondoorzichti
ger. Jarenlang horen we klachten over de lamlendigheid van het Genootschap, 
over de luiheid van zijn leden en over soms diep ingesleten ergernissen en hoog 
opgelopen ruzies. De twee grootste, bewaarde Friese geleerdencorrespondenties 
uit deze tijd, die van Joost Hiddes Halbertsma en die van Wopke Eekhoff, bieden 
mooie doorkijkjes in het Genootschapsleven. 

Vooral de frisiomaan en querulant Montanus de Haan Hettema, de man die 
binnen het Genootschap de meest uitgesproken 'oude Fries' wilde zijn en die zich 
meer nog dan Joost Halbertsma warmde aan de Friese mythe (zie over hem het 
artikel van Liesbeth Brouwer), drukte zich vaak in krasse termen uit, bijvoorbeeld 
in een brief aan Halbertsma van 29 maart 1834. Daar gaat het over een Genoot-
schapsuitgave, namelijk van Thet Freske Riim, een Oudfries handschrift, waarin 
de wereldlijke geschiedenis van de Friezen wordt verbonden met de bijbelse 
geschiedenis van Noach en zijn drie zonen. Het is Hettema allemaal niet naar de 
zin. Hij vertelt dat hij een kopie van Arent van Halmael heeft gekregen, de al eer
der genoemde auditeur-militair en dilettant-literator en -historicus te Leeuwar
den, waarin slechts een gedeeltelijke vertaling en aanmerkingen waren opgeno
men. De heren van het Genootschap echter hadden het zonder verder te bewer
ken meegegeven aan de drukker. Ze waren: 

'... te lui geweest om het over te schrijven en daarom hebben zij het oude 
boekje maar medegegeven. Ik heb niet op de vergadering geweest, maar B. 
[Brandenburgh, de vaste Genootschapsuitgever - GJ] vertelde mij, dat het wel 
op een poolsche rijksdag geleek. Amersfoort en Van Leeuwen hebben geen 
commissie-ziekte meer, zij hebben afstand van die eer gedaan. Deketh zijn 
voorstel is ter griffie gedeponeerd. Telting (de razende Roeland of liever don 
Quichot) heeft weer zijn gal tegen A [H. van Amersfoordt] en L [J. van Leeu
wen] uitgebraakt. Het despotisme wordt zwakker en is zijn val nabij. Spoedig 
nadert de tijd der reformatie, die ik zeer wensch en met al mijn magt bevor
deren zal. Mijne pogingen gaan goed en ik hoop met de mijnen te triumphee-
ren. Als er nog eene stoot komt leggen zij op de rug. De oude Griek de C [mr. 
J.W. de Crane - GJ] met de gehele kliek moet gekortwiekt worden, dan vatten 
zij zooveel wind niet meer. Telting spreekt van 't secretariaat te willen neerleg
gen. Beima [J. M. van Beyma thoe Kingma - GJ], die presideerde, was met de 
historie verlegen. Amendement op amendement bedonderden hem en 't 
zweet liep hem bij zijn hoofdje neer. Fontein zat te grinslachen en de geheele 
hoop ten getale van twintig zat te kijken als apen, die in eene mand met note-
doppen omsnuffelen en niets vinden. De roep is: het genootschap doet niets 
en zal in duigen vallen. Doch hiervoor zal ik trachten te zorgen en hoop met 
de julyvergadering eene reformatie te bewerken en haar uit hare slapende 
toestand op te helpen.'81 

Dit speelde zich af in 1834 (het verslag zegt trouwens ook veel over de schrijver 
ervan). De Haan Hettema werd ook zelf in de briefwisselingen herhaaldelijk 
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onder vuur genomen. Jacob van Leeuwen, één van de mannen van het eerste uur, 
schreef bijvoorbeeld aan Halbertsma: 

'Ik dacht het wel, dat die verdomde Paap met zijn helsche drift om al wat er 
uit zijn onberaden, dat is onbekookte harsenkas en stoompen vliegt te doen 
drukken, mij weer in 't lijen zou helpen. Ik heb hem nog gevraagd, maar hij 
begreep in zijn wijze domheid of domme wijsheid er al weer meer van te 
weten dan gij.'82 

Het is geen wonder dat de beruchtste ruzie uit de geschiedenis van het Genoot
schap die tussen deze De Haan Hettema en Wopke Eekhoff is. Beiden speelden in 
het Genootschap een overeenkomstige rol. Beiden waren afkomstig uit de kleine 
burgerij en trachtten door hun werkkracht zich een positie te verwerven in de 
grootburgerlijke kringen waaruit de Genootschapsleden doorgaans werden gere-
cruteerd. Beiden waren dus concurrenten. De wat saaie en pedante, maar ook 
oerdegelijke en bijna overijverige Eekhoff won het van de even ijverige fantast. De 
ruzie tussen beiden ontstond in 1835 en werd pas in 1857, na tweeëntwintig jaar, 
bijgelegd; plechtig schudden beiden elkaar toen de hand.83 

In de tussentijd was er wel het een en ander veranderd. In 1841 had ook 
Wopke Eekhoff nog volop meegedaan aan het geweeklaag: hij ergerde zich aan de 
lauwe traagheid waarmee het nieuwe Genootschapsblad - De Vrije Fries, waarvan 
de eerste aflevering in 1837 verscheen84 - werd samengesteld en vroeg de specia
list inzake het Friese volkskarakter, Joost Halbertsma: 

'Is die laauwheid ook een Friesch karaktermerk? 't Is althans een Contrast bij 
al dat harddraven, hardrijden, en verschrikkelijke sleedjagen of arren, dat 
thans dagelijks aan mijn uitzigt zoo veel levendigheid geeft.'85 

Heel veel recht van spreken had Eekhoff niet, want hij was een tweetal jaren daar
voor in de gelegenheid geweest om zelf het roer in handen te nemen en dus rich
ting te geven en tempo te maken. De toenmalige secretaris Albartus Telting (over 
hem het artikel van Breuker hierna) had hem toen per brief gevraagd om het 
secretariaat over te nemen. 

In die brief beschrijft Telting zichzelf- heel openhartig, en ook heel verhelde
rend voor de sfeer die in de kring van het Genootschap heerste - als een man die 
een afkeer van ruzie heeft en die zich nu het liefst maar in de eigen kring 
beweegt. Hij vindt zichzelf een slak, die bij de geringste aanraking zijn voelhorens 
intrekt en hij voelt zich nu (in 1839) ook in zijn eer aangetast, nu sommigen hem 
hebben verweten dat het Genootschap te weinig bekendheid heeft. Hij vindt de 
verwijten overtrokken. Er zijn immers de jaarlijkse verslagen en er is het door Tel
ting zelf geschreven voorwoord op de eerste De Vrije Fries. Het publiek is beperkt: 

'Wij moeten ons hier tot het beschaafd publiek in Frieslandbepalen. Daarbui
ten trekt men er - niet den Geleerden, maar van 't publiek spreek ik - den neus 
voor op. Maar hier in Friesland zijn toch 96 lieden die weten niet alleen dat er 
een Friesch Genootschap is, maar die voor de bevordering van de beoefening 
der Friesche Geschiedenis, Taal en Oudheden ieder ƒ 5,00 [per] jaar over heb
ben! Vindt Ge dat nu in gemoede zoo heel weinig?' 
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Onderaan deze lange brief staat in het handschrift van Eekhoff: 'Bij ommegaande 
voor dat aanzoek bedankt.' Twee jaar later zou Dr. Jan Gerhardus Ottema wel 
bereid gevonden worden om Telting op te volgen.86 

Ondanks alle klachten en ergernissen (waarvan nog wel meer voorbeelden zou
den kunnen worden aangehaald) denk ik toch dat Telting het hier bij het rechte 
eind had. Er hebben zich inderdaad in de eerste vijftien tot twintig jaar de nodige 
strubbelingen voorgedaan, maar langzamerhand zien we ondertussen ook hoe 
het Genootschap - desondanks of misschien ook juist wel dankzij die ruzies - als 
organisatie veel meer profiel kreeg en effectiever begon te opereren. 

Grafiek 1 - Leden Fries Genootschap, 1827-1874 

Soorten leden 

~7/ Gewone leden IE Honoraire leden 
I Buitengewone leden H Werkende leden 

Het aantal leden begon te stijgen (zie Grafiek 1). Meteen bij de start in 1827 wist 
men een behoorlijke groep van 51 leden bij elkaar te krijgen, een aantal dat in 1830 
weliswaar verdubbeld was maar daarna een aantal jaren gelijk bleef. Tegen die ach
tergrond van wat men als stagnatie zal hebben beleefd, zijn de onderlinge ergernis
sen beter te plaatsen. Het was in deze vroeg-liberale kringen trouwens ook bon ton 
om af te geven op de traagheid en de lauwheid van de eeuw.87 

In 1841 zette de groei in. In de jaren vijftig had het Genootschap tussen de 250 
en 300 leden. De procedures om leden te benoemen werden veranderd, er werd 
niet meer afgewacht tot mensen door tussenkomst van een van de leden zelf te 
kennen gaven dat ze graag tot lid benoemd wilden worden: men benoemde nu 
soms eigener beweging.88 
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Het gemiddelde Genootschapslid bleef een stedeling van (zeer) gegoede komaf, 
die liefst rechten had gestudeerd en/of een functie in een liefst hoger openbaar 
lichaam vervulde.89 Een op de vijf van hen was - gerekend over de periode 
1827-1877) - werkzaam in het bestuur, één op de vier verbonden aan een hogere 
of lagere rechtbank in Friesland, waarbij weer als vuistregel geldt dat de hogere 
rechtbanken procentueel meer leden leverden dan de lagere. Maar liefst 75 pro
cent van de functionarissen bij het Hof van Friesland was in deze periode lid. 

Lidmaatschap van het Genootschap was niet alleen voorbehouden aan men
sen met een studieuze gerichtheid, het werd in deze periode langzamerhand een 
vast onderdeel van het curriculum van mannen uit de hogere strata van de Friese 
samenleving. 'Het is een verblijdend verschijnsel', stelde na de eerste moeilijke 
aanloopperiode de secretaris J.G. Ottema in 1844 dan ook vast: 

'dat de belangstelling in het doel en de werkzaamheden van ons Genootschap 
steeds aangroeit, en meer algemeen wordt, mag men zeggen, bij allen, die in 
deze provincie, door geboorte, maatschappelijke betrekking, of geleerdheid, 
in aanzien zijn, zoodat er geene vergadering voorbij gaat, waarop niet ver
scheidene Heeren hun verlangen te kennen geven, om onder ons als Medele
den te worden opgenomen.'90 

De toonzetting veranderde nu. Eekhoff had het nu (in 1853) tegenover Halberts-
ma over: 

'... Uwe belangstelling in Friesland en het Friesch Genootschap dat thans zeer 
bloeijend is ...'.91 

En in een andere brief van een jaar later klinkt het nog uitgesprokener: 
'... dat ons FG bij voortduring bloeit, en dat wij door onderlinge werkzaam
heid en goede harmonie aangename vergaderingen houden. Gelukkig dat wij 
Hettema missen, die zelfs ook als lid van Letterkunde bedankt heeft.'92 

Toen Ottema in 1856 terugkeek op de periode waarin hij secretaris was geweest, 
kon hij constateren dat het vijftien vette jaren waren geweest. Het ledental was 
verdubbeld, de geldmiddelen waren vermeerderd, de bibliotheek was uitgegroeid 
van één enkele kist tot drie ruime boekenkasten en het dozijn archeologische 
voorwerpen was een verzameling geworden die de aandacht van deskundigen 
begon te trekken.93 

De groei van het aantal Genootschapsleden was gelijkelijk verdeeld over bijna 
alle categorieën leden (zie opnieuw Grafiek 1). Het aantal actieve, werkende leden 
groeide gestaag en bereikte, na een minimum van 15 leden in 1834, een maximum 
van 34 leden in 1864/65. In 1874/75 werd deze categorie opgeheven. Ook de aan
tallen gewone en buitengewone leden groeiden; langzamerhand kreeg het 
Genootschap naar buiten toe klaarblijkelijk een aantrekkelijker profiel. 'In de ver
schillende provinciën van Nederland, én in de Vlaamsche gewesten van België, 
slaat men onze verrigtingen met belangstelling gade en acht men zich door het 
Buitengewoon Lidmaatschap van ons Genootschap vereerd',94 heette het in 1844.95 

De enige categorie leden die, zowel in absolute aantallen als procentueel, 
minder belangrijk werd, waren de honoraire of ereleden. Zij fungeerden zoals 
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gezegd als boegbeeld voor het Genootschap. Klaarblijkelijk werd gebruik gemaakt 
van de internationale netwerken van individuele leden; zo bracht Joost Halberts-
ma de Engelse dichter en man of letters Robert Southey (1774-1843) aan.96 Gaan 
we af op de herkomst van deze buitenlandse honoraire leden, dan valt onmiddel
lijk de oververtegenwoordiging van Engelsen en Denen onder hen op; Friesland 
lag voor de vroege Genootschapsleden klaarblijkelijk ingeklemd tussen Engeland 
en Denemarken.97 In het eerste jaarverslag werd een viertal onderwerpen ter 
bestudering voorgesteld; één daarvan was de vraag naar de verwantschap tussen 
Denen en Friezen (en dus ook naar wat de Deense en Noorse kronieken daarover 
zeiden), een ander onderzoeksvoorstel richtte zich op de vraag in hoeverre de 
Anglo-Saksische geschiedenis nieuw licht op die van Friesland zou kunnen wer
pen.98 In dat beeld past ook de reis die De Haan Hettema in 1838 naar Denemar
ken maakte en waarvan hij in een Genootschapsvergadering verslag deed.99 

De terugloop van het aantal honoraire leden hield overigens bepaald niet in dat 
het Genootschap in later jaren minder internationaal georiënteerd raakte. Toen 
werden echter niet langer individuele personen aangezocht, maar verwante instel
lingen, verenigingen en genootschappen. In de Jaarverslagen staan zo steeds, tot in 
de jaren zestig van de twintigste eeuw, imposante lijsten met 'genootschappen en 
inrichtingen die in vereniging staan met het Fries Genootschap'.100 We kunnen in 
die overdracht van individu naar collectief een vorm van professionalisering zien, 
die we aanstonds ook op tal van andere terreinen zullen waarnemen.101 Bovendien 
werden vele buitenlandse geleerden benoemd tot buitengewoon lid. 

Langzamerhand paste men, in plaats van andersom, de regels ook aan de 
praktijk aan. Zo werd - in 1835 - de niet functionerende derde afdeling bij de 
tweede gevoegd, werden bestuursleden nu niet langer eens per jaar, maar één 
keer in de drie jaar verkozen, werd ervoor gezorgd, dat de voorlezingen bij tour-
beurt van te voren waren vastgesteld (zodat er in ieder geval telkens iets van een 
programma zou zijn).102 Ook werd - en dat schijnt dringend nodig te zijn geweest, 
want het voorstel tot wijziging stamt al uit 1829 - het officiële, wetenschappelijke 
gedeelte van de vergaderingen veel scherper onderscheiden van de gezellige, 
'ontspannende' en 'verbroederende' maaltijd achteraf, waarbij ieder lid één fles 
wijn was toebedeeld.103 Tenslotte werd, in 1844, de onmogelijk lange naam - 'Pro
vinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid
en Taalkunde' - veranderd in wat tot voor kort de naam is gebleven: 'Fries 
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde'. In juni 2002 heeft de 
ledenvergadering ingestemd met een nieuwe naamswijziging: Fries Genootschap 
voor Geschiedenis en Cultuur/Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer.104 

Werkzaamheden 

Binnen deze veranderende kaders deden de werkende leden waarvoor het 
Genootschap was opgericht, Ze beoefenden de verschillende aspecten van de 
Friese geschiedenis. De middelen daartoe waren - ze zijn bij de samenvatting van 
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de wetten al aan de orde geweest - de opsporing van en vervolgens het onder
zoek naar en eventueel uitgeven van bronnen en tentoonstellen van voorwerpen 
die te maken hadden met de Friese geschiedenis. 

Het tempo en de bedrevenheid waarmee dat gebeurde verschilde van project 
tot project. Heel voortvarend bijvoorbeeld werd - op initiatief van de eerste voor
zitter Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma - begonnen met een registratie van 
nog aanwezige oudheden in Friesland. 

'Het was iederen beoefenaar der Friesche Geschied- en Oudheidkunde wel 
bekend, dat er in Friesland nog vele gedenkstukken des voortijds overig 
moesten zijn; doch waar hij ze zoeken of vinden zoude, was veelal voor hem 
een raadsel, dewijl het aan de tanden des tijds nog ontrukte bij verschillende 
personen verspreid lag.'105 

Paleis van Justitie te Leeuwarden, foto uit 1871, waar de verzamelingen van het 

Genootschap bezichtigd konden worden vóór de stichting van het Fries Museum 

In 1828 beschikte men al over 108 (!) nummers; een belachelijk laag aantal als 
men er de eindeloze lijsten van geschonken en aangekochte voorwerpen tegen
over zet die in de verdere geschiedenis van het Genootschap jaar na jaar in de 
jaarverslagen staan opgenomen. Dit eerste lijstje zou in de verdere Genoot
schapsgeschiedenis worden vervolgd met honderdduizenden voorwerpen. 

Toch lag hier een begin, niet alleen van zo'n imaginaire lijst door al die jaar
gangen heen, maar ook in een andere zin. Zo'n eerste inventarisatie is een begin
punt, een punt waarop men zich rekenschap geeft en ieder voorwerp op deze 
eerste lijst representeert ook dat rekenschap geven. Hier hebben Friezen zich ver
enigd en die Friese voorwerpen, die ze nu nog maar mondjesmaat meer in hun 
huizen hebben en die vanouds zijn overgeleverd, maken gevoelens in hen los van 
trots op hun oude Friese oorsprong en representeren ook de eenheid van het 
Genootschap en daarmee van het Friese volk. 
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Het was moeilijk om op gang te komen, zowel organisatorisch gezien als ook 
inhoudelijk. Het maken van een inventarisatie was ook nog wel iets gemakkelij
ker dan er vervolgens ook daadwerkelijk iets mee doen. Het Genootschap had 
zich tot doel gesteld om teksten uit te geven, maar ook dat moest men leren. 
Typerend voor hoe traag in deze beginperiode zo'n proces kon verlopen is wel de 
uitgave die het Fries Genootschap bezorgde van de gedenkschriften van de Friese 
hoofdeling Jancko Douwama (1482-1529). 

Meteen in het begin - in de eerste Jaarverslagen lezen we er al over - werd ook 
geïnventariseerd welke kronieken er in aanmerking zouden komen voor uitgave. 
Ook hier klinkt in de vraagstelling het onbestemde door van een begintoestand, 
van een nulpunt. Men wist dat er kronieken waren, dat ze er moesten zijn, maar 
men wist nog niet precies hoe de waarde ervan te bepalen.106 Maar men wist al 
wel dat men ze wilde uitgeven: 

'Van den beginnen af aan had het Genootschap zich ten doel gesteld, het 
bewerken en uitgeven, het zij in het geheel, het zij gedeeltelijk, bij wege van 
uittreksels, van eene nog ongedrukte Friesche Kronijk, of wel eenig ander, 
voor de Friesche geschiedenis belangrijk, geschrift, daar toch de ondervin
ding leert, dat er nog onuitgegevene Kronijken bestaan, die, hoewel door de 
Friesche geschiedschrijvers weinig of geheel niet geraadpleegd, echter zeer 
veel licht over de oudere geschiedenis van dit land kunnen verspreiden.'107 

Het werd dus Jancko Douwama en men kan deze uitgave beschouwen als een pio
niersproject. Het verliep uitermate moeizaam. Heel correct begon het met een uit
gebreide inventarisatie van Douwama's geschriften en vervolgens van de aanwezige 
afschriften daarvan en hoe deze zich weer tot elkaar verhielden. De meeste hand
schriften, zo bleek trouwens, berustten bij 'medeleden' van het Genootschap.108 

Met de bezorging van de tekst zelf belastte Hendrik Amersfoordt zich in 1830 
en keer op keer dook het project op in de jaarverslagen als nog niet voltooid. In 
1843 overleed Amersfoordt en hoewel een deel van een ontwerp-inleiding uit zijn 
nalatenschap kon worden gelicht, zou het daarna toch nog tot 1849 duren, voor
dat het project eindelijk voltooid was. In de tussentijd had men - mogelijk door 
deze ervaring wijzer geworden - al wel een stel andere bronnen gepubliceerd. 

Het had alles sterk het karakter van pionierswerk en dus liepen dergelijke pro
jecten ook veel gemakkelijker uit op teleurstelling en mislukking. Dat gold ook 
voor de verwerving van tot dusver onbekende handschriften. Typerend is hoe 
men in de drang om nieuwe manuscripten voor het licht te brengen zich soms 
vergaloppeerde. Dat was bijvoorbeeld zo bij de beoordeling van de in de Bodleian 
Library te Oxford aanwezige handschriften van Franciscus Junius. Deze zeven-
tiende-eeuwse Engelse taalgeleerde had op reis in Friesland indertijd Oud- en 
Middelfriese stukken gekopieerd en hij had - voor de negentiende-eeuwers was 
dat natuurlijk een geweldige aanbeveling - met niemand minder dan Gysbert 
Japix gesprekken gevoerd aangaande het Fries. Dankzij - een omstreden - bui
tenlands contact, de diplomaat/geleerde John Bowring was men deze hand
schriften op het spoor gekomen. Ze werden afgeschreven en meteen werd ook 
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begonnen met de uitgave van gedeelten ervan: het al even genoemde Thet Freske 
Riim (1835) en de Gesta Fresonum (1837). Zo'n vijftien jaar later bleek echter dat 
beide teksten gedeeltelijke en/of onvoltooide vertalingen waren van Nederlands
talige teksten. Teleurgesteld trok men zijn les en besloot dan ook die Nederlands
talige teksten maar uit te geven.109 

In de latere, twintigste-eeuwse literaire geschiedschrijving van Friesland 
bestaat een proportioneel grote aandacht voor alles wat Friestalig is en dat ver
klaart waarschijnlijk ook dat er in de latere literatuur relatief gezien zoveel meer 
te doen is geweest over de eerste seriële uitgave van het Genootschap - het Fries
talige It Friesch Jierboeckje™ - dan over de tweede - de Nederlandstalige De Vrije 
Fries.111 Die aandacht is omgekeerd evenredig aan de omvang van beide series. 

Het Jierboeckje werd uitgegeven door een commissie die was samengesteld 
uit leden van de eerste en de vierde afdelingen. Vooral de advocaat-politicus-
dichter Albartus Telting (1803-1863) en de conrector-literator Jan Dirks Ankringa 
(1793-1860) speelden een belangrijke rol. Gedurende een zestal jaren (1829-1835) 
hielden ze deze geheel in het Fries gestelde almanak overeind en wisten ze 
Genootschapsleden en anderen op te porren om Friestalige stukken en stukjes in 
'gebonden en ongebonden stijl' (poëzie en proza) aan te leveren.112 De bedoeling 
achter dit 'jaarboekje voor den beschaafden stand'- zoals het zichzelf profileerde 
- was om de inwoners vooral van de Friese steden 'smaak voor hunne veel verge-
tene moedertaal in te boezemen'.113 Het initiatief liep niet uit op een regelrechte 
mislukking, het liep gewoonweg dood. Er waren te weinig Friestalige schrijvers 
die wilden of konden bijdragen op de manier waarop de beide redacteurs dat wil
den.114 Langzamerhand kwamen er ook andere podia - buiten het Genootschap 
om - voor Friestalig werk beschikbaar. De Friese Volksalmanak bijvoorbeeld ver
scheen vanaf 1836 en bood ook ruimte voor Friestalige bijdragen.115 

Vanuit de ledenvergadering was vaker dan eens gevraagd om de tekst van de 
gehouden lezingen te bundelen, zodat men die thuis nog eens zou kunnen nale
zen en overdenken. Met name wordt in de retrospectieven steeds de oude school
meester/boer D.W. Hellema genoemd.116 Het resultaat van dit 'aanhoudend 
gezeur'117 was de verschijning van De Vrije Fries. Mengelingen uitgegeven door het 
Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid
en Taalkunde. Het blad was een succes, zij het dat het in de beginperiode naar de 
mening van sommigen te traag verscheen. Het heeft het tot op de dag van van
daag volgehouden (zie ook de bijdrage van Spanninga hierna). 

Het uitgeven van stukken was één taak van het Genootschap, het vergaderen 
en luisteren naar of houden van lezingen een andere. De frequentie waarmee 
men bijeenkwam werd langzamerhand opgevoerd. Al in 1833 had Albartus 
Deketh voorgesteld om niet te volstaan met de drie door de wetten voorgeschre
ven ledenvergaderingen, maar om ook op winteravonden bij elkaar te komen. 
Zijn voorstel werd zeven jaar later, in 1840, gerealiseerd.118 De winteravondverga
deringen zouden het lang uithouden. Minder succesvol was het initiatief van de 
wat ziekelijke, uit Heerenveen afkomstige Ulbe Evertsz, die zo tegen het reizen 
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naar Leeuwarden opzag, dat hij tussen 1846 en 1848 aparte winteravondvergade
ringen in Heerenveen belegde (zie ook de bijdrage van Martha Kist hierna).119 

Ook in andere opzichten leerde men. De eerste 'oudheden' die het Genoot
schap daadwerkelijk bezat waren munten. Al in het eerste jaarverslag wordt mel
ding gemaakt van de schenking door de emeritus-predikant van Blija en Hooge-
beintum P. Brouwer, van een gedenkpenning van de inname van Breda door mid
del van het bekende turfschip in 1590.12° Deze (overigens weinig Fries aandoende) 
penning is, voorzover in de Verslagen kan worden nagegaan, het absolute begin 
van alle Genootschapsverzamelingen; hij is als het ware het geluksdubbeltje van 
oom Dagobert. Er werden vervolgens zoveel munten geschonken dat in 1834 op 
initiatief van Albartus Deketh een munt- en penningkabinet werd ingericht. 

In eerste instantie werd het penningkabinet nog beheerd door de penning
meester, maar de verzameling groeide uit en het is een teken van professionalise
ring, specialisatie en differentiatie - en daarmee van een proces van organisatori
sche modernisering - dat dit kabinet in het verenigingsjaar 1850/51 aan de zorg 
van een apart aangestelde functionaris werd toevertrouwd.121 Ook andere verza
melingen werden op orde gebracht. De vele boeken die werden geschonken en 
aangekocht noopten tot catalogisering - in 1848 verscheen een eerste catalogus, 
van 1862 tot 1871 een tweede - en ook werd in 1851 een kast aangeschaft waarin 
de oudheidkundige voorwerpen konden worden tentoongesteld. 

De jaren vanaf de oprichting tot ongeveer 1840/1850 waren kortom een 
periode van pionieren. Het waren jaren vol overgave, met heftige ruzies, enthou
siaste experimenten en ook falikante mislukkingen. Het is in dat licht niet alleen 
een feitelijke constatering, dat het Genootschap tot 1848 een nomadisch bestaan 
heeft geleid; de betekenis zou kunnen zijn dat het zijn plaats in Friesland ook in 
symbolische zin nog niet precies kende. Nog in de wetten van 1850 werd als arti
kel 15 onder de 'Reglementaire bepalingen' de zinsnede opgenomen: 

'Zoo lang het Genootschap niet in het bezit van een eigen lokaal is, wordt 
door het Bestuur, bij de oproepingsbrieven, de plaats der vergadering aange
kondigd.'122 

Tot 1848 had men de verschillende - nog niet erg omvangrijke - collecties steeds 
ten huize van de verschillende bestuursleden ondergebracht; in 1848 huurde 
men voor een gulden in de week een kamer in Concertzaal Van der Wielen aan de 
Breedstraat, waar de secretaris op zaterdagochtenden zitting hield.123 In 1853 
werden bibliotheek en Kabinet van Oudheden dankzij de steun van Provinciale 
Staten ondergebracht in het nieuwgebouwde Paleis van Justitie op het Zaailand. 
In 1862 werd voor de bibliotheek een ruimte naast de concertzaal gehuurd en in 
1872 werd het Kabinet verhuisd van het Paleis van Justitie naar het gouverne
mentsgebouw.124 Pas in 1881, toen het Fries Museum aan de Koningsstraat werd 
geopend, kregen de verschillende in tussentijd uitgedijde collecties een werkelijk 
vaste plek in het nieuwe museum en in dat nieuwe museum werd ook een vaste 
ruimte ingericht voor het Genootschapsbestuur. Zo verwierf het Genootschap 
slechts langzamerhand zijn plek in de samenleving. 
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Kaart van het oude Friesland volgens dr. J.G. Ottema, 1851 

De Friese mythe herijkt 

Zo is het raamwerk waarbinnen de Genootschapsactiviteiten plaatsvonden ge
schetst en kunnen we de aandacht verleggen naar de resultaten van deze inspan
ningen. Ik wil me daarbij beperken tot één specifiek thema, namelijk tot de houding 
die binnen het Genootschap werd aangenomen jegens de vermeende continuïteit 
van de geschiedenis van de Friezen sinds Friso en Tacitus. Voor elk van de drie 
onderscheiden periodes zal ik aan de aan hand van een enkel voorbeeld aandacht 
aan dit onderwerp wijden, dat ik in het vervolg zal aanduiden als 'De Friese mythe'. 

Het leerstuk van de hoge 'leeftijd' van het Friese volk werd bijvoorbeeld fana
tiek verdedigd door de predikant-geleerde Joost Hiddes Halbertsma. Hij was van 
alle negentiende-eeuwse Friese intellectuelen de meest bekende en ook de meest 
invloedrijke.125 Zijn denkbeelden hadden de kracht van een karikatuur - in hun 
overtrokkenheid waren ze niet mis te verstaan. Zo zag hij de Friezen als een volk 
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dat ooit in de mist van de tijd de stranden van de Noordzee had bevolkt, dat nu 
teruggedrongen was tot het Nederlandse Westerlauwerse Friesland, maar dat op 
grond van zijn roemrijke, oeroude geschiedenis een nauwe verwantschap moest 
claimen met het Engelse en het Amerikaanse volk. Het oude Friese karakter werd 
via Amerikanen en Engelsen over de globe verspreid. Geschiedenis en identiteit 
kan men niet los van elkaar zien en dat lijkt me een cruciaal punt in de verder 
toch wel wat overdreven redenering. 

Hoewel steeds lid van het Genootschap stond Halbertsma ietwat aan de kant. 
Hij was woonachtig in Deventer en dus buitengewoon lid en los daarvan was hij 
ook veel te eigenzinnig om zich aan welke vorm van Genootschapsdiscipline dan 
ook over te geven. In de kring van het Genootschap zelf vinden we echter interes
sante verwante geesten. Franciscus Binkes (1794-1835), de man die bij de oprich
ting van het Genootschap zo'n centrale rol had gespeeld, was zeker een van hen. 
Hij was niet alleen de eerste secretaris, maar schreef ook een aantal programma
tische stukken, die in de verslagen van het Genootschap en in de eerste aflevering 
van De Vrije Fries werden gepubliceerd. Hij verdient daarom ook wel wat meer 
aandacht dan hij in de literatuur doorgaans kreeg. 

Over Binkes is weinig bekend.126 Zijn familie was van Friese, Staverse komaf 
en had in de achttiende eeuw een menigte juristen en bestuurders afgeleverd.127 

Zijn directe voorouders dienden echter bij de marine in Amsterdam. Binkes - zijn 
Friese afkomst verloochende zich blijkbaar niet - studeerde in Franeker, waar hij 
een veelbelovend student was, die medailles won voor zijn antwoorden op door 
de Groninger en Utrechtse universiteiten uitgeschreven prijsvragen.128 Sinds 1819 
was hij advocaat te Leeuwarden.129 Dat men hem hoog had blijkt ook uit de voor
dracht voor een hoogleraarschap in de rechten in Franeker in 1821 (hij werd ech
ter gepasseerd).130 In deze Leeuwarder jaren sloot hij zich aan bij het al eerder -
als één van de 'voorlopers' van het Fries Genootschap - genoemde literaire 
genootschap 'Constanter'. Vervolgens diende hij als rechter in Sneek. In 1830 of 
kort daarvoor werd hij getroffen door een ernstige ziekte die eerst doofheid en 
later de dood tot gevolg had.131 Typerend is dat van hem geen portret bekend 
is.132 Eekhoff geeft een typering, die er op duidt dat ook aan hém, die uitstekend 
in de Genootschapsgeschiedenis was ingevoerd, enkele decennia later al niet 
zoveel over Binkes meer bekend was. 

Belangrijk is hier een van de twee onderzoeksvoorstellen van Binkes' hand, 
namelijk dat uit 1828, waarin hij de leden van het Genootschap opriep om in hun 
directe omgeving te zoeken naar sporen van het oeroude Friese geloofsleven. Er 
was al zoveel verdwenen: 'godenbeelden, wouden, heuvelen, graven en andere 
gedenkteekenen zijn vernield.' Wij weten nog maar zo weinig over de 'goden- en 
geloofsleer van onze heidense voorvaderen en weldra zullen 'de weinige bouw
stoffen, ons nog overgebleven, ook [...] in den vloed des tijds [...] worden verzwol
gen'. Omdat een man alleen in dit brede veld niets kon uitrichten, daarom moes
ten de Genootschapsleden helpen en in hun directe, zintuiglijk waarneembare 
omgeving naar die terpen, opschriften, beelden, graven en dergelijke te zoeken; 
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moesten ze onder de boerenstand 'overleveringen, volksverhalen, gewoonten en 
volksverhalen, gewoonten en gebruiken, sprookjes, spookverschijningen, hekse
rijen en andere bijgeloovigheden, die nog bij de geringere klasse, en vooral bij het 
landvolk in het geheugen bewaard zijn' opsporen; moesten ze oude kronieken 
opduikelen en ze onderzoeken; moesten ze tenslotte, als ze iets hadden gevon
den, die zaken natuurlijk niet voor zichzelf houden, maar meedelen aan de ver
gadering van het Fries Genootschap. 

Interessant is dit voorstel vanwege de voorgestelde onderzoeksmethode en de 
uitgangspunten die daaraan ten grondslag lagen. Binkes nam de vermeldingen van 
de Friezen door klassieke auteurs als Tacitus zonder al te veel bedenkingen en zeker 
zonder verdere toetsing voor waar aan; het volk der Friezen had sinds Tacitus op 
dezelfde plaats gewoond.133 Hij plaatste zichzelf daarmee in een lange traditie, die 
begonnen was bij zestiende-eeuwse humanisten die Tacitus hadden herontdekt. Zij 
hadden indertijd een nog veel oudere middeleeuwse traditie van oorsprongsmythen 
- waarin onder andere Friso als stichter was opgevoerd - verbonden met de klassieke 
Romeinse en Griekse geschiedschrijving. Daardoor hadden die oorsprongsmythen, 
die op hun beurt de geschiedenis van de Friezen en de bijbelse geschiedenis had ver
bonden, nieuwe statuur gekregen.134 Eén van de basisingrediënten van de Friese 
identiteit was sindsdien altijd al geweest dat dit volk sinds de Romeinse tijd (en 
mogelijk al sinds de komst van Friso) op dezelfde plaats had gewoond. 

Vernieuwend aan Binkes voorstel was de combinatie van deze opvatting met 
een ander inzicht, namelijk dat er in de tegenwoordige samenleving, onder het 
tegenwoordige Friese volk, nog resten aanwezig zouden kunnen zijn van die ver
onderstelde oude, voorchristelijke Friese beschaving. Deze zouden dan vooral 
moeten worden gevonden onder de lagere standen en dan ook nog eens vooral 
op het platteland, waar de modernisering immers minder snel toesloeg en oude 
gebruiken minder snel verdwenen. Doordat ze veel mobieler waren en in aanra
king waren gekomen met andere volkeren waren de hogere standen hun eigen
heid goeddeels kwijtgeraakt. Vele Friezen van gegoede komaf spraken in de acht
tiende eeuw Frans en hadden hun Friese mores verruild voor de Franse slag, 
meende de negentiende-eeuwse cultuurcriticus Halbertsma. De ware Friese 
eigenheid werd bewaard onder het - in de ogen van Halbertsma - kleinburgerlij
ke volk.135 Er is geen reden om aan te nemen, dat Binkes daar anders over dacht. 

Deze combinatie van een oud, laat-Middeleeuws leerstuk met een nieuw 
negentiende-eeuws inzicht, bepaalde vervolgens bijna als vanzelf de methode 
volgens welke het onderzoek zou moeten worden geregeld. De hogere standen 
uit een bepaald volk - en de rechter Binkes wiens voorouders ooit vanuit Fries
land naar Amsterdam waren verhuisd behoorde zelf natuurlijk tot die hogere 
kringen - zouden bij de lagere standen hun oorsprong kunnen vinden. Ze moes
ten actief op zoek en daartoe moesten ze dus die lagere standen ondervragen, 
moesten ze als rechtgeaarde Genootschapsleden als het ware met notitieblokjes 
in de hand het platteland doorkruisen om bij hen vast te leggen wat op het punt 
stond te verdwijnen. 
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Nu lijkt het misschien alsof Binkes hier een onoverbrugbare kloof tussen hogere 
en lagere standen vooronderstelt, maar het tegendeel is waar. In zijn opvatting 
hebben beide elkaar juist nodig, horen beide bij één en hetzelfde volk. Het volk 
(de lagere standen) heeft onbewust bepaalde onderscheidende eigenschappen 
door de geschiedenis heen bewaard en de hogere standen - de grote burgerij -
leggen zichzelf nu de taak op om het volk ook van deze eigenschappen, van hun 
specifieke geschiedenis, hun karakter en hun taal bewust te maken. Hogere en 
lagere standen vormen samen één ondeelbaar Fries volk. 

Volgens deze negentiende-eeuwers zou dus dit Friese volk sinds Friso als 
'bloedverwantschappelijke eenheid'136 door meer dan 2000 jaar geschiedenis heen 
zijn blijven bestaan. De onderscheidende kenmerken van die een en ondeelbare 
overgeleverde Friese identiteit waren vervolgens objectief vast te stellen en hoef
den alleen nog maar door de leden van het Genootschap te worden beschreven: 
het specifieke volkskarakter van de Friezen, de taal die in een woordenboek 
moest worden vastgelegd en de geschiedenis die alleen nog maar hoefde te wor
den uitgewerkt tot de definitieve Geschiedenis Van Friesland: 'wat blijft er verder 
te verrigten over voor het Friesch Genootschap?' 

Het is echter precies andersom. Wij vinden het nu een naïeve gedachte, dat er 
tweeduizend jaar lang zoiets als een Friese etniciteit en identiteit zou kunnen 
hebben bestaan en wij zien tegenwoordig veel scherper, hoe juist in het proces 
van beschrijven en in de onderzoekingen die daaraan vooraf gingen die Friese 
identiteit tot stand kwam, geconstrueerd werd. Friese cultuur is in zijn samen
hang niet van prehistorische, maar van vroeg-negentiende-eeuwse makelij. In 
mijn Het rode tasje van Salverda heb ik laten zien hoe het oeuvre van Joost Hal-
bertsma zich op deze manier laat interpreteren en dat geldt ook voor het hier 
besproken voorstel van Binkes om volksgebruiken en -verhalen en wat dies meer 
zij te verzamelen en in verband te brengen met verslagen van klassieke auteurs 
als Strabo, Tacitus, Plinius en anderen. 

Binkes' voorstel was een startpunt, het nulpunt van de Genootschappelijke 
wetenschapsbeoefening. Letterlijk was het dat, omdat het meteen in de eerste 
aflevering van de jaarverslagen werd opgenomen, maar ook in een bredere zin 
werden hier uitgangspunten gedefinieerd. Opmerkelijk is dat bewust allerlei 
onderzoeksmogelijkheden, ook naar mytixische, fantastische omstandigheden, 
werden opengehouden.137 Net als Joost Halbertsma meende Binkes dat de oude 
Friese kronieken in handen van de ultra's waren gevallen.138 Sommigen geloven er 
helemaal niets van, anderen juist weer alles, zo vatte hij samen. De waarheid lag 
echter volgens hem in het midden en daar ook lag een opdracht voor het Genoot
schap. Waar ligt in deze kroniekenliteratuur de grens tussen feit en fictie? Waar 
eindigt de geschiedenis van Friesland en waar begint de Friese mythe? Binkes 
maakte zo, net als Halbertsma, expliciet wat de overige leden van het Genoot
schap impliciet tot het program van en het spanningsveld in hun werk maakten. 

In de grote aandacht voor relicten die het gevolg is van deze poging tot grens-
bepaling ligt ook de meest wezenlijke bijdrage van het Fries Genootschap aan het 
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beeld dat tegenwoordig van Friesland nog steeds opgeld doet, namelijk als dat 
van een randprovincie met een typische plattelandscultuur. Ik merk wellicht ten 
overvloede nog eens op, dat dit beeld geheel in een Friese burgerlijke context tot 
stand kwam en niet in een plattelandssamenleving. Friese identiteit is een para
doxaal iets. Vanuit moderne organisaties zoals het Genootschap beroept ze zich 
op vermeende oeroude uniciteit en ze situeert dat oeroude in plattelandse uit
hoeken waar ze zelf in de stad resideert en fungeert in een Europees netwerk van 
corresponderende genootschappen, die overal in Europa een vergelijkbare plaats 
innamen in de negentiende-eeuwse moderniserende samenleving. 

Friso in de provinciepolitiek 

Voor de verdere geschiedenis van de wetenschapsbeoefening binnen het Fries 
Genootschap is de omgang met dit leerstuk van continuïteit van een ondeelbare 
Friese identiteit veel meer dan slechts graadmeter voor een wetenschapspraktijk. 
In de context van de politisering en compartimentalisering van de Friese en 
Nederlandse samenleving kreeg het nieuwe betekenis. Langzamerhand kreeg 
deze Friese mythe namelijk politieke dimensies en werd ze in de provinciale poli
tieke discussies tot een argument van betekenis. 

Het Genootschap was ontstaan in een periode waarin zuiver politieke tegen
stellingen nog maar nauwelijks een rol speelden. De notabelenelite, waaruit ook 
het Genootschap zijn leden rekruteerde, was homogeen, had de macht en ken
merkte zich door een streven naar bovenpartijdigheid, zowel in politieke als in 
religieuze zaken. Illustratief is bijvoorbeeld hoe de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen - als het ware het partijbureau van deze burgerij - dit uitgangspunt in 
haar vaandel voerde. Ook al staat het niet expliciet in de daar geldende wetten 
vermeld, ditzelfde geldt ook voor het Fries Genootschap. 

luist in deze gedepolitiseerde samenleving kon 'cultuur' een hoofdrol spelen. 
Het publieke domein werd niet ingedeeld volgens scherp omlijnde politieke par
tijprogramma's, maar in de veel vagere noties van volkskarakter, eigen geschiede
nis en eigen taal. Friese eigenheid als centraal cultureel gegeven fungeerde in 
deze tijd op tweeërlei vlak en ook op twee manieren. Naar buiten toe gaf ze de 
provincie op het Nederlands-nationale platform een onderscheidend profiel ten 
opzichte van de overige provincies. Een prachtig voorbeeld vanuit een weten
schappelijke praktijk vinden we in Wopke Eekhoffs Beknopte Geschiedenis van 
Frieslandvan 1851. Eekhoff heeft opgemerkt hoe de Utrechtse hoogleraar theolo
gie HJ. Royaards (1794-1854) zich positief heeft uitgelaten over de Friezen en ze 
boven de Batavieren stelt en nu neemt Eekhoff weer Royaards uitspraken over en 
plaatst ze als motto op het schutblad van zijn boek:139 

'Boven vele andere Europesche volken hebben zij dit vooruit, dat zij niet zijn 
ondergegaan bij die geweldige omkeering der volken. Immer behielden zij den 
reeds lang ingenomen grond, toen bijna alle landen van Europa van bewoners 
verwisselden. Hier woonde de stam, welke zich staande hield, te midden dier 
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groote Europesche beroering, en hare plaatsen aan geene andere inruilde. Zij 
echter breidde zich verder uit, van het Vlie tot aan de Schelde; en altijd hier stand 
houdende, is uit haar het nageslacht voortgesproten, dat immer deze landen 
bewoonde. Meer dan Batavieren en Kaninefaten noemen wij, Nederlanders, 
daarom de Friezen eigenlijk onze vaderen. [...] Hen ontmoeten wij reeds vóór 
onze Christelijke tijdrekening, en hun nakroost, zich telkens verder over ons 
Vaderland uitbreidende, heeft zich later weder binnen enger grenzen voortge
plant, tot op onze dagen. En waarlijk, indien een Friso hun Stamvader is geweest, 
dan hebben de dichterlijke tafereelen meer historische waarheid geboekt, dien 
als onzen stamvader vermeldende, dan een' Bato, wiens nakroost verdween.'140 

Eekhoffs inzet was het - zo expliciteerde hij - om aan het heersende hollando-
centrisme in de vaderlandse geschiedschrijving het broodnodige tegenwicht te 
bieden.141 

Fungeerde de Friese mythe naar buiten toe dus als onderscheidend profiel, 
naar binnen toe verbond ze juist. Immers alle Friezen samen, hogere én lagere 
standen, maakten het Friese volk uit. Maar ook hier lag het initiatief bij de hogere 
standen, die op dit vlak vrijwillig hun onderscheidingsdrang beteugelden en zich
zelf als 'Fries' en dus als deel en uitkomst van een volkscultuur presenteerden. 

Het motief voor deze manier van doen lag in de veranderde plaats, die de 
gewestelijke elites in de vroege negentiende eeuw in de samenleving innamen. 
Door de eenwording van Nederland moest deze grote burgerij, wilde ze haar 
vooraanstaande positie behouden, zich voortaan op nationaal niveau laten gel
den. Daartoe moest ze zich enerzijds duidelijk van concurrenten uit andere 
gewesten kunnen onderscheiden en anderzijds moest ze zich kunnen beroepen 
op een culturele achterban. Deze bestond voor de Friese representanten de facto 
uit de Friese kleine burgerij, die men ook wel aanduidde als 'het volk'.142 

Voorwaarde voor dit spel was dat men een gemakkelijke toegang tot de pro
vinciale machtsposities had. Te denken valt aan kerk en rechtspraak en natuurlijk 
vooral aan de overheid. Aan deze conditie werd in de eerste helft van de negen
tiende eeuw steeds voldaan; binnen de provincie en de Friese gemeentes had de 
grootburgerlijke elite, waaruit ook het Genootschap zijn leden betrok, op alle ter
reinen des levens de touwtjes strak in handen. Langzamerhand kwamen er ech
ter barsten in dit bolwerk. Het jaar van omslag was ongetwijfeld 1848, toen in een 
fluwelen revolutie de nieuwe door Thorbecke ontworpen grondwet werd aange
nomen. Deze maakte het mogelijk dat stapsgewijs - en dat was ook de bedoeling 
- het stemrecht werd verruimd en ook allerlei wetgeving werd doorgevoerd, bij
voorbeeld de organieke wetgeving waartoe de gemeentewet van 1851 behoorde 
die hier van groot belang was. Op provinciaal niveau konden nu de onderliggen
de, aangrenzende kleinburgerlijke lagen in de samenleving zich zowel als kiezers 
en - zij het in mindere mate - ook als gekozenen laten gelden. 

De boven-partijdige sfeer was kenmerkend voor het Genootschap en heeft 
daar heel lang geheerst, ook al voerde ze misschien niet altijd de boventoon. Men 
kan haar, zij het in een niet-politieke betekenis, ook aanduiden als liberaal. 
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Toen in 1844 een tweede provinciaal genootschap werd opgericht, namelijk het 
Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse, was dat een voorschot op de boven
genoemde politieke emancipatie. De kleine burgerij zette zich in cultureel 
opzicht alvast naast het Genootschap. De werkzaamheden van dit 'Selskip 1844' 
lagen in het verlengde van de taal- en letterkundige 'Vierde Afdeling' van het 
Fries Genootschap. De leden van het Selskip beoefenden met veel overgave de 
Friese literatuur en taalkunde. Vanuit het Genootschap reageerde men geheel in 
liberale geest. In een aan de Gouverneur des Konings gericht commentaar juichte 
men de oprichting van het Selskip toe en stelde een soort van werkverdeling voor. 
Het Genootschap kon zich voortaan gaan richten op de wetenschap, het Selskip 
op de taal.143 Op gezette tijden, door de gehele verdere geschiedenis heen, werd 
deze boedelscheiding opnieuw benadrukt. We zagen bijvoorbeeld al hoe in zijn 
conflict met Kalma en de Jongfriezen ook RC.J.A. Boeles er rond 1920 zo over zei 
te denken. 

Deze al dan niet gespeelde liberale grootmoedigheid laat onverlet dat er tussen 
(de leden van) beide genootschappen duidelijke maatschappelijke verschillen 
bestonden. Het Selskip rekruteerde zijn leden uit andere maatschappelijke lagen. 
Was het Genootschap elitair en grootburgerlijk en telde het vele rechters, hooglera
ren en baronnen onder zijn leden, in het Selskip trof men dergelijke heren slechts 
bij uitzondering aan. De doorgaans uit kleinburgerlijke kring afkomstige intelli
gentsia van het Selskip was ambitieus, maar had niet gestudeerd. Opvallend is 
vooral het grote aantal onderwijzers onder hen. Aanstonds, in de tweede helft van 
de eeuw, zou dankzij de onderwijswetgeving - denk bijvoorbeeld aan de wet op het 
Lager Onderwijs van 1857 - deze beroepsgroep in allerlei opzichten winst boeken: 
meer geld, meer aanzien. Het Selskip was ook veel plattelandser dan het Genoot
schap.144 Zowel de specialisatie van het Selskip als het veel meer tot de provincie 
beperkte werkterrein verklaren waarom zijn leden zich veel meer dan de Genoot-
schapsleden bedienden van het Fries als omgangstaal. In plaats van de trits 
geschiedenis, volkskarakter en taal waaruit in Genootschapskring de Friese identi
teit was samengesteld, kreeg hier de taal veel sterker de nadruk. 

Ondanks de liberale, boven-partijdige grondtoon bleken er soms wel degelijk 
stekeligheden te bestaan, die vooral te maken hebben met de wijze waarop de 
provinciale overheid zich opstelde. Illustratief was een conflict dat in de jaren 
zestig van de negentiende eeuw tussen het Fries Genootschapsbestuur en Gede
puteerde Staten van Friesland werd uitgevochten. Toen de provinciaal archivaris 
en bibliothecaris Eelco Verwijs in 1867 naar Leiden vertrok (om daar medewerker 
te worden bij het prestigieuze Woordenboek der Nederlandse taal) droegen Gede
puteerde Staten als zijn opvolger Gerben Colmjon voor. Deze kleinburger - hij 
was oorspronkelijk borstelmaker van beroep, maar had zich opgewerkt - hield 
zich in zijn vrije tijd als lid van het Frysk Selskip bezig met de beoefening van de 
Friese literatuur en de Friese taalkunde. Zo schreef hij een beknopte spraakkunst 
van het Fries.145 Hij onderhield goede contacten met de Gedeputeerden Jacobus 
van Loon en andere Statenleden van liberale snit.146 
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In de affaire die zich rond de benoeming van Colmjon ontwikkelde, werden de 
maatschappelijke tegenstellingen tussen de leden van de beide genootschappen 
zichtbaar. Vanuit het Genootschap toonde men zich nogal vijandig en hooghartig. 
De combinatie van Colmjons (zogenaamde) dilettantisme en zijn niet erg voorna
me komaf ontstemde de heren Genootschapsleden in niet geringe mate. De aan 
deze kwestie gewijde pagina's in de notulenboeken behoren tot de allerspannend-
ste uit de 175-jarige geschiedenis van het Genootschap. In een lange vergadering, 
waarin de gemoederen zo hoog opliepen, dat verscheidene leden zich van stem
ming onthielden en zelfs de vergadering verlieten om stemming te ontlopen, boog 
men uiteindelijk het hoofd voor de wens van de Gedeputeerden.147 Argument was 
dat men de Staten niet wilde bruskeren en zo het Genootschap benadelen. 

Behalve de verdeeldheid binnen het Genootschap zelf, vallen twee zaken op. De 
toonzetting over de afgesproken werkverdeling is nu ineens niet meer zo liberaal. 
Wetenschappelijkheid is hier een normatief onderscheidingscriterium geworden. In 
de ogen van bijvoorbeeld Verwijs of de toenmalige secretaris Isaac Telting verdedig
de het Genootschap de wetenschap tegenover het dilettantisme van een Colmjon. 
Daarmee was een spoor uitgezet dat in de 75 jaar daarna vaker zou worden gevolgd. 
Niet alleen lag de raison d'être van het Genootschap in zijn wetenschappelijkheid, 
het had ook de neiging in zich om binnen Friesland de wetenschapsbeoefening te 
monopoliseren. Deze ontwikkeling stond niet op zichzelf, maar houdt natuurlijk 
verband met het voortgaand proces van professionalisering dat in deze periode, 
vanaf ongeveer halverwege de negentiende eeuw, in Nederland in de beoefening 
van bijna alle wetenschappen plaatsvond. Juist de leden van het Genootschap die 
zich tegen Colmjons benoeming verzetten behoorden tot een jongere generatie van 
wetenschappers, die er strengere wetenschappelijke eisen op nahielden en die ook 
veel meer dan oudere Genootschapsleden het nut van de wetenschap voor de 
samenleving bepleitten. Zowel Isaac Telting als Eelco Verwijs en Auke Bloembergen 
waren actief lid van de progressief-liberale Debatingclub in Leeuwarden, waar deze 
'jongeren' - die zich ook wel Jong Friesland noemden - in het begin van de jaren 
zestig van de negentiende eeuw in een dergelijke geest met elkaar discussieerden. 

Vervolgens - en het een staat niet los van het ander - laat dit conflict over de 
opvolging van Verwijs ook mooi zien hoe de homogene provinciale notabeleneli
te van de eerste helft van de negentiende eeuw in het proces van modernisering 
van de samenleving en van de daarmee samenhangende, langzame emancipatie 
van lagere groeperingen, zijn voorheen bijna exclusieve toegang tot de overheid 
was kwijtgeraakt. Er was hier immers sprake van een duidelijk verschil van 
mening tussen Gedeputeerden - die nu dankzij de opeenvolgende verruimingen 
van het kiesrecht ook uit bredere kring gerecruteerd konden worden - en in ieder 
geval sommige van de Genootschapsleden. 

Toch laat de vraag zich wel stellen in hoeverre die voorgestelde werkverdeling 
ook in de praktijk is doorgevoerd. Kan men, zoals in de literatuur vaak wordt 
gesuggereerd, volhouden dat de Friese taal- en letterkunde sinds 1844 het exclu
sieve domein was geworden van het Selskip of zelfs dat het Genootschap vijandig 
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tegenover het gebruik van het Fries zou zijn komen te staan? Dat laatste was 
zeker niet het geval. Uit de notulen en de verslagen blijkt bijvoorbeeld dat er op 
de gewone ledenvergaderingen en op de winteravondvergaderingen nog steeds 
literaire stukken in het Fries werden voorgedragen, vaak zelfs door doorgewinter
de Selskipsleden. Bijvoorbeeld Waling Dykstra en Tiede Roels Dykstra,148 Jacobus 
van Loon,149 Lambert Willem van Kleffens,150 Jan Gelinde van Blom,151 Tjeerd Vel-
stra,152 Jacob Hepkema en Tjibbe Geerts van der Meulen153 hielden Friese voor
drachten in het Fries Genootschap. De deftige jonkheer mr. F.J.J. van Eysinga ver
taalde zelfs stukjes uit het Fries van de volksschrijver bij uitstek Waling Dijkstra 
en las ze voor.154 Ook de wetenschappelijke beoefening van het Fries kreeg in het 
Genootschap een plek. Zo gaf het Genootschap in 1887 de Friese spraakkunst van 
Willem Lodewijk van Heiten uit en kwam de filoloog Foeke Buitenrust Hettema 
lezingen houden over de ontwikkeling van het Fries. Daarin pleitte hij voor 
onderwijs in het Fries op de lagere school: 'het moest in deze provincie, den kin
deren als moedertaal worden onderwezen. [...] Hij eindigde met den wensch, dat 
er steeds meer schrijvers mogen opstaan, om het Friesch in proza en poëzie tot 
het voertuig hunner gedachten te maken, en aan de ontwikkeling en verrijking 
der levende taal mede te werken'.155 Dat was in 1894, maar ook in de twintigste 
eeuw is er op het terrein van de Friese taalkunde nog volop activiteit. Zo werden 
ter gelegenheid van het eeuwfeest de door Pieter Sipma bezorgde Oudfriese oor
konden uitgegeven en volgden in 1933 en 1941 volgende delen van datzelfde 
werk.156 Zelfs P.C.J.A. Boeles, de man die in de Friese geschiedenis voor Friezenha-
ter pur sang doorgaat, publiceerde in 1930 een boekje in het Fries: De âldste kul-
tueryn de sân en feankriten fen Fryslân.157 

Soms klonk zelfs vanuit het bestuur wel een actief taalnationalistische toon 
door. Met name valt dan - tenminste vóór de Tweede Wereldoorlog - te denken 
aan de periode waarin Geert Aeilco Wumkes bestuurslid was (van 1911 tot 1920). 
In het Jaarverslag over 1916/17 worden twee stevige one-liners uit zijn mond 
genoteerd. Zo merkte hij op, '... dat [n]ergens de geestelijke stroomingen dieper 
en krachtiger door den boezem des volks gaan dan in ons gewest. Dit hangt 
samen met zuiverheid van het ras, dat begaafd is met hoog intellectuele eigen
schappen en onder bijzondere economische toestanden leeft'; even verderop in 
dit jaarverslag blijkt Wumkes de hoop te hebben uitgesproken dat de Friezen hun 
taal meer zullen gaan onderhouden, want 'in het behoud van de Friesche taal ligt 
het behoud van het Friesche volk'.158 

Er is dus eigenlijk niets dat het beeld rechtvaardigt als zou het Fries Genoot
schap zich bij voortduring Fries-vijandig hebben opgesteld. Natuurlijk, voor zover 
men het Fries bestudeerde of beoefende vond dat plaats in een Nederlandstalige 
context, dit in tegensteling tot het Selskip waar het Fries gebruiksstaal werd. Ook 
leverde het Genootschap geen taaistrijders, zoals het Selskip soms wel deed. 

Eerder echter dan van vijandigheid jegens het Fries had men in het Genoot
schap - evenals trouwens in het Selskip - een afkeer van politieke strijd en ver
deeldheid.159 Telkens wanneer er partijgangers verschenen, zocht men afstand. 
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In 1862 stelde W.W. Buma voor dat ieder lid een portretfoto zou afstaan ten behoeve van een 

Genootschapsalbum. Op deze dubbele pagina staan afgebeeld op de bovenste rij: Wopke Eek-

hoff Isaac Telting, H.J. Koenen (oud-wethouder van Amsterdam), J.J. Bruinsma (apotheker en 
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wethouder van Leeuwarden) en op de onderste rij: Alhartus Telting sr., dr. John Bowring, (oud-

gouverneur van Hong-Kong), L.H.W. baron van Aylva Rengers, gepensioneerd generaal-

majoor), S.F. Klijnsma (gepensioneerd luitenant-kolonel) 
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Dat was zo geweest bij de benoeming van Colmjon en ook toen een halve eeuw 
later Douwe Kalma met zijn bent van Jongfriezen op de vergaderingen van het 
Genootschap kwam opdagen. Toen diens bedoeling om zich het Genootschap 
namens het Friese volk eigen te maken duidelijk werd (zie daarover de 'Inleiding' 
op dit stuk), nam men wetenschappelijke afstand. Tekenend is het dat kort voor
dat deze Jongfryske Aksje plaatsvond, het Genootschap op aandringen van 
Wumkes nog was toegetreden tot Tt Algemien Frysk Selskipsboun'. Wumkes had 
het bestuur echter moeten verzekeren, 'dat deze vereeniging geen politiek doel 
beoogt'.160 

Het is al met al duidelijk dat het Genootschap wel gewend was aan en ook 
goed overweg kon met de gemoedelijke volksschrijverij van de mannen in het 
toenmalige Selskip, maar niet met het politiek geladen fanatisme van Kalma en 
de zijnen. Vanzelfsprekend, maar dat is al aan de orde geweest, meende Douwe 
Kalma dat het Genootschap het Fries onwelgezind was. Wat in feite een voorstel 
tot werkverdeling was, werd opgeblazen tot een feitelijke tegenstelling. Ik kom op 
deze beeldvorming terug bij mijn bespreking van de periode na de Tweede 
Wereldoorlog. 

Ironisch nationalisme 

Binnen het Genootschap kenmerkte de wetenschapsbeoefening zich in de twee
de helft van de negentiende eeuw door professionalisering en verwetenschappe
lijking en dat paste op meer dan één manier in een bredere, nationale (en inter
nationale) context. Het waren misschien meer de ontwikkelingen in de natuur-
wetenchappen die de laatste decennia van de negentiende eeuw het predikaat 
'Tweede Gouden Eeuw' bezorgden,161 ook de vakgebieden waarop het Fries 
Genootschap vanouds actief was, waren volop in ontwikkeling. De geschied
schrijving werd - de komst van de hoogleraar Fruin wordt vaak als het moment 
van omslag aangemerkt - tot een academische discipline met zijn eigen regels en 
methodes.162 In de taalkunde brak definitief het inzicht door dat de ontwikkeling 
van taal verliep volgens de regels van de klankverschuiving. Voor het Genoot
schap, dat zich het uitgeven van bronnen ten doel had gesteld, was ook belang
rijk dat door de opkomst van de historisch-kritische school en door het optreden 
van de Leidse hoogleraar Mathias de Vries steeds strengere regels van tekstkritiek 
werden gesteld aan het editeren van letterkundige en historische teksten. Al deze 
veranderingen kregen formeel hun beslag in de Wet op het Hoger Onderwijs van 
1876. De ontwikkelingen in de decennia daarvoor werden toen bekrachtigd met 
de instelling van een groot aantal wettelijk vastgelegde nieuwe leeropdrachten. 
Modernisering in de wetenschap hield zo ook in, dat er gespecialiseerd werd en 
dat was met name in de letterenfaculteit het geval.163 

De rond 1830 geboren generatie, die na afronding van hun studie omstreeks 
1860 terugkeerde in Friesland en die toen tot leden van het Genootschap werd 
benoemd, had doorgaans aan de universiteit de smaak van deze wetenschappe-
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lijke vernieuwing te pakken gekregen. Binnen het Genootschap presenteerden ze 
zich als een vernieuwende generatie - bijvoorbeeld als het al genoemde 'Jong 
Friesland' - en brachten ze het geleerde in praktijk. Zij hadden de nieuwe princi
pes van bronnenkritiek en de nieuw geformuleerde eisen die aan tekstedities 
moesten worden gesteld geïnternaliseerd. Zij ook interpreteerden de Friese 
mythe, zoals deze in de fantastische Friese geschiedschrijving was neergelegd, 
veel afstandelijker en ironischer dan een generatie eerder bijvoorbeeld Binkes en 
Halbertsma hadden gedaan. 

Typerend voor deze tijd en belangrijk zijn in dit opzicht vooral twee boeken. 
Het eerste (dat overigens niet direct vanuit de Genootschapskring was geschre
ven) was de door Bolhuis van Zeeburgh gepubliceerde Kritiek der Friesche 
Geschiedschrijving.1^ Deze Groningse geleerde ontmaskerde de verhalen van zes-
tiende-eeuwse historici als Ocko Scarlensis, Suffridus Petrus en (in de zeventien
de eeuw) Martinus Hamconius, die het gat tussen Friso en hun eigentijdse edelen 
hadden opgevuld met bij elkaar gefantaseerde adellijke dynastieën. Hier werd op 
grond van nieuwe principes van tekstkritiek een belangrijk deel van de Friese 
mythe in twijfel getrokken, namelijk de juistheid en daarmee de continuïteit van 
de adellijke genealogieën, die voor de zestiende- en zeventiende-eeuwers de rug
gengraat van het fantastisch corpus waren geweest. Het resultaat was, dat de ver
meldingen door de klassieke auteurs, die in de zestiende eeuw waren gelezen als 
een bevestiging van de fantastische traditie, nu op zichzelf kwamen te staan. Tus
sen de klassieke Griekse en Romeinse auteurs en de vroegmiddeleeuwse eerstvol
gende vermeldingen van de Friezen gaapte nu een gat van eeuwen. 

Het andere boek was minder degelijk, maar door zijn wel zeer vérstrekkende 
ironie veel opzienbarender. Het Oera Linda-boek, dat in 1867 opdook als een van de 
vele handschriften die in de Genootschapsvergaderingen werden besproken, heeft 
in vlagen jarenlang de discussies in en buiten het Genootschap beheerst.165 Het 
handschrift leek mee te gaan in alle Friese fantasieën en dreef ze op de spits. De 
Friezen stamden niet af van Friso, die uit India naar Friesland zou zijn gekomen, ze 
waren nog veel ouder: Friso op zijn beurt was een telg uit een kolonie Friezen die al 
in de vijftiende eeuw voor Christus vanuit Friesland naar India was getrokken, nota 
bene onder leiding van de dochter van Grote Pier. Het boek maakte daarbij wel 
degelijk gebruik van de nieuwere methodes om de oergeschiedenis te benaderen. 
Zo refereerde het aan theorieën over de eigenschappen van rassen, zoals die bij
voorbeeld door Quatrefages waren uitgelegd, en suggereerde het dat de geschiede
nis van het Europese blanke ras samenviel met die van de Vrije Friezen. 

De reputatie van het Genootschap heeft nogal geleden onder deze geschiede
nis, niet zozeer vanwege het boek zelf, als wel doordat het Genootschapsbe-
stuurslid Jan Gerhardus Ottema er geloof aan hechtte en het in 1871 uitgaf- zij 
het niet als Genootschapsuitgave. 

François Haverschmidt - predikant én Genootschapslid - en zijn kompaan 
Eelco Verwijs - werkend lid van het Genootschap - , die deze mystificatie respec
tievelijk bedachten en in de wereld brachten, toonden in ander werk van hun 
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hand, dat zij de fantastische geschiedschrijving verwierpen. Juist door hier de 
vorm van een mystificatie te kiezen bleef dit impliciet en bleef de discussie onbe
slist, zowel over het Oera Linda-boek zelf als over de Friese mythe. Het zou nóg 
een generatie duren voordat binnen het Genootschap de mythe niet slechts in 
literaire vorm, maar ook wetenschappelijk ter discussie zou worden gesteld. 

Eelco Verwijs (1830-1880) 

Dat er in de kring van het Genootschap veel over dit onderwerp is gesproken is 
overduidelijk en telkens zien we hoe in deze belangstelling oudheid en volkskun
de worden gekoppeld, precies volgens het voorstel van Binkes. Talloze malen 
hielden Genootschapsleden lezingen over Tacitus, over kinderspelen, over even
tuele resten van poëzie in de Friese wetsteksten, over de een of andere graaf uit 
de fantastische geschiedschrijving, enz.166 Het zal ook niet toevallig zijn dat de 
enige prijsvraag die het Genootschap ooit uitschreef juist dit onderwerp betrof. 
Op voorstel van de rijksarchivaris te Den Haag, L.Ph.C. van den Bergh, nodigde 
het Genootschap in 1882/83 inzenders uit om 'een kritisch onderzoek [te doen] 
naar de oudheid der bekende Friesche Volkssagen, als van Friso, van de verove
ring van Rome door de Friezen onder hunnen hertog Magnus, over de oude 
koningen, hertogen en potestaten, de vrijheid door Karel de Groote verleend en 
wat dies meer zij'.167 De beloning voor de beste inzending was royaal (ƒ 300,-), 
maar niemand reageerde en dat is tekenend voor hoe het klimaat in de Genoot-
schapskring was veranderd. Niemand kon of durfde in het openbaar nog de Frie
se mythe overeind te helpen.168 

Voor deze groeiende afstandelijkheid lijkt me nog een belangrijke reden te 
bestaan, zij het van een geheel andere soort. Het ironisch afstand nemen van het 
mythisch verleden werd als het ware bevestigd door en verankerd in een letterlijk 
afscheid nemen van Friesland in deze jaren. De provincie bleek immers niet in 
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staat om zijn intellectuelen vast te houden. De culturele infrastructuur in de pro
vincie bestond er sinds opheffing van het Franeker Athenaeum in 1843 uit een 
klein aantal docenten aan Latijnse scholen en later HBS-sen, uit een tweetal 
archivarissen en bibliothecarissen en voor de rest uit dominees en vooral juristen 
aan de Friese hoven en rechtbanken. Wie had gestudeerd, vertrok in vele gevallen 
uit Friesland, naar het westen van het land waar men 'echte' politieke ambities 
kon botvieren, of anders naar de Gelderse Vallei waar men zich voegde onder het 
rentenierende deel van de nu vorm krijgende nationale notabelenelite. Velen 
onder deze vertrekkers bleven wel lid van het Genootschap. 

Deze twee zaken - de vorming van een landelijke elite en de veranderende 
wetenschappelijke habitus in het Fries Genootschap - hangen tot op zekere 
hoogte samen. Het Genootschap bleef wetenschappelijk gezien behoorlijk bij de 
tijd169 en dit was vooral vanwege de voortdurende instroom van academisch 
gevormde mannen, waarvan de meesten bij de Friese rechtbanken aan het werk 
gingen. Even belangrijk was echter ook dat de contacten die deze mannen tijdens 
hun studies hadden gelegd ook daarna werden onderhouden. Dit laatste was 
waarschijnlijk zelfs wel een van de fundamenten onder het voortbestaan van het 
Genootschap als vereniging van wetenschappelijk geïnteresseerde dilettanten. 

Ter illustratie kunnen we ook hier met een voorbeeld volstaan. In het Genoot
schapsarchief worden de brieven bewaard van mr. W.B.S. Boeles, president van 
het Friese hof en latere voorzitter van het Fries Genootschap. Hij - zoon van een 
van origine Friese predikant in het Groningse Noorddijk - had in Groningen 
gestudeerd en had zich na zijn komst in Leeuwarden in het Genootschap gestort. 
Hij werd in 1876 bibliothecaris van het Genootschap. De correspondentie die hij 
uit dien hoofde voerde is in het Genootschapsarchief bewaard gebleven. Ze ver
telt veel over de wetenschappelijke kwaliteiten en contacten die vanuit het 
Genootschap werden opgebouwd en onderhouden. Mee door zijn zo langzamer
hand uitermate waardevolle bibliotheek werd het Genootschap onderdeel van 
een landelijk (geleerden)netwerk. Boeles' correspondenten vroegen boeken te 
leen, maar niet alleen dat. Ook werden, om maar eens iets te noemen, referenties 
en inlichtingen over sollicitanten gevraagd en tussen al deze bedrijven door wer
den terloops allerlei wetenschappelijke gegevens en inzichten over de meest uit
eenlopende onderwerpen uitgewisseld. Al vragend en antwoordend kwam in 
deze briefwisseling(en) kennis tot stand. Soms ook werden waardevolle zaken te 
koop aangeboden om in het museum te plaatsen.170 

Als bibliothecaris adviseerde Boeles zo een studentencorps bij het organise
ren van een maskerade (van het Groninger corps Vindicat atque Polit in 1878/99) 
en ontving hij van de Leidse hoogleraar Mathijs de Vries een aanbevelingsbriefje 
voor F.G. Slothouwer als docent aan het Leeuwarder gymnasium (Slothouwer zou 
later secretaris van het Genootschap worden).171 Boeles' netwerk was, zo blijkt uit 
deze correspondentie, zeer uitgebreid. Hij kende zeer veel Nederlandse historici 
en geleerden, correspondeerde met geleerden in Engeland, Amerika, Duitsland, 
België en Zuid-Afrika en hij schreef in het Frans, Duits, Engels en een enkele maal 
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in het Latijn. Dit kostbare intellectuele netwerk zal ook mee in stand zijn gehou
den door de banden die met buitenlandse genootschappen waren aangeknoopt. 

Zo'n netwerk bleek ook overerfbaar te zijn; een contact kon overgaan van 
vader op zoon. Een genootschappelijk beheerd geleerdennetwerk in deze tijd was 
tegelijk toch ook nog een familienetwerk. Zo schreef aanvankelijk vader Petrus 
Hofstede de Groot (de bekende hoogleraar theologie aan de universiteit van Gro
ningen) met Boeles, een contact dat later overging op zoonlief Cornelis Hofstede 
de Groot. De inventaris van het Genootschapsarchief merkt over de brieven aan 
Boeles op: 'Mogelijk als particulier ontvangen'. Mij lijkt dit een niet terechte 
opmerking. Wat zou in het geval van Boeles de andere kant van dat 'particulier' 
kunnen zijn? Ontvangen als bibliothecaris van het Fries Genootschap? Maar was 
dat niet hetzelfde? 

t 
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5 - Ordentelijk bewaren, 1877-1950 

Van document naar historisch voorwerp 

Als er één evenement is geweest, dat de geschiedenis van het Genootschap een 
andere richting heeft gegeven en dat de overgang van - in de termen van dit essay 
- de aandacht voor het verdwijnende naar een cultuur van bewaren markeert, 
dan was het de Grote Historische Tentoonstelling van 1877. Niet langer lieten de 
Genootschapsleden zich in de eerste plaats prikkelen door al dan niet terugge
vonden documenten - kronieken en andere archivalia -, het accent kwam sinds
dien steeds meer te liggen op het opsporen, verzamelen, beschrijven, conserve
ren en tentoonstellen van materiële voorwerpen uit het Friese verleden als hun 
belangrijkste taak. Daarin werd immers het leven van de gewone, de gemiddelde 
Fries van oudsher zichtbaar. Op deze Grote Historische Tentoonstelling brachten 
1488 inzenders uit Friesland en daarbuiten tienduizenden van deze voorwerpen 
in. Geplaatst in negenentwintig zalen van het Leeuwarder Paleis van de Koning 
representeerden ze voor de 40.300 (waarvan 37.580 betalende) bezoekers de 
gehele Friese cultuur tot dan toe.172 

Hoe belangrijk en groots echter ook, dit negentiende-eeuwse mega-evene-
ment was niet het absolute begin van de musealisering van de Friese cultuur. Ook 
de jaren 1851, 1853 of 1881 horen als richtinggevend te worden genoemd. De His
torische Tentoonstelling was de symbolische culminatie van een langer proces, 
van een ontwikkeling die in 1851 op de meest eenvoudig denkbare manier begon, 
namelijk met de aankoop van een kast met schuifdeuren. Op een paar kastplan
ken kon voor het eerst 'op doelmatige wijze gerangschikt worden' wat het 
Genootschap toen aan antiquarische en geologische oudheidkundige voorwer
pen in huis had.173 

Erg veel kan dat nog niet zijn geweest. De meeste oudheidkundige - in tegen
woordige termen: archeologische - voorwerpen waren afkomstig uit de terpen in 
de Friese kleistreek en de belangstelling daarvoor was in Westerlauwers Friesland 
betrekkelijk nieuw. Systematische, wetenschappelijke belangstelling voor terpon-
derzoek begon, voorzover we weten, in Oost-Friesland (in 1818 met de Oostfriese 
landbouwer-geograaf Friedrich Arends) en in Groningen (in 1827 met een tweetal 
Groninger artsen: E. Westerhoff en G. Acker Stratingh).174 Ook op de vergaderin
gen van het Fries Genootschap en dan met name op die van de zogenaamde 
Tweede Afdeling, die zich bezighield met het opsporen, beschrijven en 'ophelde
ren' van allerlei oudheden, kwamen vanaf ongeveer toen - bewijsbaar vanaf 
1837175 - ook af en toe terpvondsten op tafel. De grotere aandacht voor materiële 
oudheidkunde was, volgens Van der Woud, een gevolg van een na 1800 verande
rende belangstelling. Niet langer waren uitsluitend geschreven bronnen belang
rijk voor de kennis en het begrip van het verleden, maar nu wilde men zich de 
voorouders ook in den vleze voor het geestesoog halen en wat kon die verbeel-
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dingskracht beter stimuleren dan de botten en schedels, de kannen en kruiken 
die in de bodem werden gevonden.176 

Van een plotselinge omslag, zoals Van der Woud suggereert, was in de 
Genootschapsgeschiedenis zeker geen sprake,177 maar die kast in het lokaal van 
het Genootschap was wel een eerste stap in de richting van musealisering en 
daarmee van de herwaardering van het oudheidkundig voorwerp. Een tweede 
belangrijk moment was in 1853 toen het Provinciaal Kabinet van Oudheden werd 
geopend. Het was een initiatief van Joost Hiddes Halbertsma die ook hier, zoals in 
zoveel Friese zaken, de richting aangaf. Hij maakte de overgang die ik ook bij het 
indelen van dit essay centraal heb gesteld, namelijk die van verdwijnen naar 
bewaren. Als je ziet dat iets aan het verdwijnen is, dan moet je het proberen te 
bewaren. Halbertsma vond dat rijke Friezen jegens het gewest de plicht hadden 
om de uit klei en veen opgedolven oudheidkundige bijzonderheden op en aan te 
kopen en om ze in een provinciaal kabinet te plaatsen: 

'Veel, oneindig veel uit de oudheid van het voorgeslacht is voor altoos verlo
ren; doch er is ook nog het één en ander te behouden. Hoeveel b.v. zal er nog 
door timmerlieden worden gevonden bij het afbreken van oude gebouwen; 
door ploegers, die een nieuw veld opbreken; door slatters, die nieuwe vaarten 
en slooten maken; door afstekers van oude terpen, die den zetel der eerste 
bewoners ontblooten; door veenwerkers, die derrie baggeren. Wanneer nu 
een gezeten Fries, zulk een voorwerp ontdekt, zou hij het dan niet gaarne 
voor eene kleinigheid koopen en brengen over in het Provinciaal kabinet.'178 

Halbertsma gaf het goede voorbeeld. Hij had oog juist voor die 'volkskundige' 
voorwerpen die zich op de rand van het in onbruik raken bevonden. Jarenlang 
had hij van zijn buitenlandse reizen en vanuit Friesland, waar hij 's zomers vaak 
bij één van zijn pachters logeerde, dergelijke voorwerpen meegenomen naar zijn 
huis in Deventer.179 De indertijd zeer beroemde schrijfster en spiritiste Elise van 
Calcar-Schiotling (1822-1904) was er in 1854 geweest - 'een rijk museum', meen
de ze, waarvan de toekomst echter onzeker was: 
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'Zóó gebelgd is hij over de onheuschheid der Hollandsche genootschappen, dat 
ik het plan in hem meende te ontdekken om zijn kabinet buitenslands te zen
den, het aan een of ander Engelsch gezelschap te vereeren. Het is een geheel, 
Het heeft eenheid, karakter, als alles wat men bij Halbertsma aantreft.'180 

In 1853 schonk Halbertsma zijn verzameling aan de Provincie Friesland, die het 
beheer ervan op zijn beurt aan het Fries Genootschap overliet. Dit 'Kabinet van 
Oudheden' was, vanaf 1855, gevestigd in twee vertrekken van het toen nog nieu
we Paleis van Justitie op het Leeuwarder Zaailand. In datzelfde jaar liet Halberts
ma een betekenisvol Programma volgen. Het appèl dat hij daarin aan 'de' Friezen 
deed was gebaseerd op de mythe van de continuïteit, de eenheid en de eenvoud 
van de Friese cultuur. Hij legde zo nadruk, niet alleen op wat in het proces van 
modernisering teloorgaat, maar ook op de morele vervlakking die daarmee annex 
is - 'de oude wereld verdwijnt en wij malen niet meer om de oude banden'. 

De Friese mythe wordt hier een impliciet verwijt, dat werkt op het schuld
besef en moet aanzetten tot actie: 

'Friezen! 
Als men in aanmerking neemt, dat het overblijfsel van dat oude en roemruch
tige volk, waartoe gij behoort, bijkans het eenigste van alle germaansche 
stammen is, hetwelk niet verhuisde, en langer dan 18 eeuwen op dezelfde 
plek bleef wonen, dan is men in den eersten opslag wel verbaasd, van op zul-
ken nimmer door vreemdelingen bezeten bodem zoo weinig oudheden van 
zijn bewoners aan te treffen.'181 

De Grote Historische Tentoonstelling 

Deze poging tot mobilisatie had groot succes. Ten eerste ontsprong aan Halberts-
ma's oproep een doorlopende stroom van grote en kleine legaten, hetzij recht
streeks aan het Genootschap, hetzij aan de provincie, die het Genootschap ver
volgens als beheerder aanstelde. Ik kom er straks op terug. 

Ten tweede werden in 1875 plannen bekend gemaakt om, ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van het Fries Genootschap in 1877, een grote tentoonstel
ling te organiseren van 'oudheden en merkwaardigheden in Friesland voorhan
den of betrekkelijk deze provincie elders bewaard'.182 Het idee van een provinciale 
tentoonstelling van antiquiteiten was al eerder geopperd, maar de ingestelde 
commissie van onderzoek had toentertijd zoveel moeilijkheden voorzien, dat 
men niet tot het doen van een voorstel was gekomen.183 Vooral de jonge conser
vator C.H.F.A. Corbelijn Battaerd (1847-1913) maakte zich nu sterk voor deze eer
ste volkskundig-historische tentoonstelling in Nederland. Het grote aantal corres
pondenten en inzenders enerzijds en de steun van Koning Willem III, die in zijn 
Leeuwarder Paleis ruimte afstond om een aantal zalen in te richten anderzijds, 
laten zien hoe breed het draagvlak was.184 

Eén van de hoogtepunten en succesnummers van de tentoonstelling was de 
Hindeloper kamer, een in de typische stijl van dat stadje nagemaakte huiskamer, 
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waarin een aantal theedrinkende poppen een scène uit het dagelijks leven ver
beeldde. De Jong, die de Leeuwarder tentoonstelling in een nationale en internatio
nale museale context plaatst, heeft onlangs nog eens naar voren gehaald hoe deze 
'stijlkamer' niet alleen uitgroeide tot een symbool van Friese, maar na afloop van de 
tentoonstelling in Leeuwarden ook van Nederlandse cultuur; 'een lokaal begin van 
het nationale', zo typeert hij.185 In het buitenland beschouwde men Hindelopen niet 
als typisch Fries, maar als typisch Nederlands. Wellicht ten overvloede merk ik nog 
eens op dat hier de bedoeling van de oprichters van het Genootschap goed uit
kwam; zij hadden immers Friese cultuur willen zien, niet als een autonoom feno
meen, maar als bijdrage aan een omvattender Nederlandse cultuur. 

De Hindeloper kamer op de Historische 

Tentoonstelling 

Er was op de Tentoonstelling veel meer te zien dan deze Hindeloper stijlkamer 
alleen. Wie nu de meer dan driehonderd pagina's dikke Gids voor de bezoekers der 
Historische Tentoonstelling doorleest, voelt in zijn voeten een stekende vermoeid
heid opkomen en wie vervolgens de enthousiaste verslagen van de bezoekers uit de 
tijd zelf ter hand neemt, realiseert zich terdege hoe musea en tentoonstellingen in 
de tussentijd aan volstrekt andere eisen onderworpen zijn geraakt. Hoewel door 
deze en gene indertijd wel degelijk kritische noten werden gekraakt (bijvoorbeeld in 
de Nederlandsche Spectator door W. Pleyte, conservator van de Nederlandse afdeling 
van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden) was de toon van de kritieken zowel 
vanuit de geleerde wereld als vanuit het 'volk' zeer lovend. Vooral de aanschouwe
lijkheid van de tentoonstelling werd zeer geprezen.186 
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De positieve grondtoon van de kritieken zal mee veroorzaakt zijn door het nieu
we van een dergelijke tentoonstelling alsook door de overweldigende omvang 
ervan. Zaal na zaal werden voorwerpen en documenten gepresenteerd, waarvan 
de grootste gemene deler was dat ze allemaal iets met het Friese verleden van 
doen hadden. Hoewel sommige auteurs juist weer de geordende opstelling loven, 
krijgt men sterk de indruk dat niet een strakke wetenschappelijke indeling eerste 
leidraad is geweest, maar dat vooral is uitgegaan van wat in eigen huis (bijvoor
beeld in het Provinciaal Kabinet van Oudheden en in de eigen Genootschapsver
zamelingen) aanwezig was en van wat door de 1488 inzenders werd ingebracht. 
De organisatoren waren ook verrast door de geweldige respons op de oproep tot 
medewerking en dat laat op zijn beurt weer zien hoe levend Friese cultuur was in 
deze tijd. 

Die onsamenhangendheid blijkt bijvoorbeeld - ik volsta met dit ene voorbeeld, 
dat ook van de rest een goede indruk geeft - uit de zaal waarin 'de Friese Letterkun
de' werd tentoongesteld (zaal VIII). De manier van inrichting van deze zaal lijkt eer
der op de open opstelling van een bibliotheek dan op wat men, tenminste naar 
hedendaagse normen, in een museum verwacht aan te treffen. Gezien de beperkt 
beschikbare ruimte - de 375 nummers van dit onderdeel waren in slechts vier vitri
nes geplaatst - zal de bezoeker niet veel anders hebben gezien dan de ruggen van 
boeken en brochures. Het heeft er verder alle schijn van dat men een zo volledig 
mogelijke verzameling bij elkaar heeft willen brengen. Een groot deel daarvan was 
literair werk in het Fries, een ander deel Nederlandstalig werk over de Friese taai
en letterkunde. Zelfs catalogi van kleine bibliotheekjes van bijvoorbeeld het Frysk 
Selskip of het 'Selskip Gysbert Japiks' te Damwoude waren hierin opgenomen.187 De 
gevolgde indeling bij de presentatie van al deze nummers was simpel; in de Gids 
komen we de volgende categorieën tegen: 

I Taalkunde en Woordenboeken (27 nummers); 
II Inleiding tot en Geschiedenis van de Letterkunde (23 nrs.); 
III Friesche literatuur 
1. Tot 1600 (20 nrs); 
2. Na 1600 (304 nrs.): 
a. Mengelwerken (21 nrs.); 
b. Dichters en prozaschrijvers (152 nrs.); 
c. Tooneelstukken (49 nrs.); 
d. Liedeboeken met en zonder muziek (16 nrs); 
e. Kinderwerkjes (8 nrs.); 
f. Gelegenheidsgeschriften (26 nrs.); 
g. Verschillende dialekten 15 nrs.); 
h. handschriften (15 nrs). 

Tegenover deze vitrines was aan een wand een klein aantal geschilderde, gete
kende en gefotografeerde portretten van Friese schrijvers opgehangen (31 num
mers). Opvallend aan deze afdeling is zo, behalve de weinig systematische inde
ling van het geheel en de drang tot volledigheid, ook de geringe mate van visuali-
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sering. Een dergelijke wijze van tentoonstellen zou hedentendage ongetwijfeld 
een vernietigende recensie opleveren. Misschien verklaart dit eens te meer waar
om juist de veel aanschouwelijker en meer op de beleving gerichte onderdelen 
als de Hindeloper of de Amelander stijlkamers zo'n succes hadden. 

Het Fries Museum 

Met zijn tienduizenden bezoekers was de Grote Historische Tentoonstelling een 
buitengewoon succes, niet alleen in cultureel, maar ook in financieel opzicht. De 
inkomsten (ƒ33.888,59) overtroffen verre de bepaald niet geringe investeringen 
(ƒ16.788,59). Van het batig saldo kon een langer gekoesterde wens worden gere
aliseerd, namelijk de aanschaf van een gebouw waarin een museum kon worden 
gehuisvest. Op 30 december 1879 werd het achttiende-eeuwse huis aan de 
Koningsstraat gekocht. De Genootschapsleden toonden zich royaal; de inrichting 
van twee Hindeloper kamers werden door hun gulle gaven bekostigd.188 Tevens 
werd in het museum een bestuurskamer ingericht, waarmee aan het nomadisch 
bestaan van het Genootschap definitief een einde was gekomen. 

Vanaf dit moment kwam in het Genootschap het museum steeds centraler te 
staan: 'Onder de werkzaamheden van het bestuur bekleedt de zorg voor het 
Museum een eerste plaats', zo stond er nu vaak in de jaarverslagen.189 Tekenend 
voor de verschuivingen was ook dat precies in deze tijd het werkend lidmaat
schap werd afgeschaft en de drie overgebleven 'afdelingen' werden opgedoekt.190 

De cultuur werd consumptiever, althans voor de gewone leden. Het bestuur 
kreeg steeds meer werk te doen. Het bleef lezingen organiseren, maar moest ook 
steeds tijd vrijhouden voor het museum. In de jaren die volgden werd - bij wets
wijziging van 1892191 - daarom het bestuur uitgebreid tot een gezelschap van 
negen man en werden allerlei functies met betrekking tot het museum onder de 
bestuursleden verdeeld. Zo stelde men aparte conservators in voor het keramiek, 
voor de schilderijen en voor de archeologische collecties. Het is achteraf niet 
altijd helder wie wat was of wat een bepaalde functie precies inhield.192 Hoewel 
hier de professionalisering en specialisatie van het Genootschap overduidelijk 
zijn, staat natuurlijk voorop, dat deze beheerders van de collecties vrijwilligers 
waren. Financieel was ook nauwelijks meer haalbaar; het Genootschapsbestuur 
aarzelde om de financiële last op zich te nemen van een directeur in vaste dienst. 
In het vacuüm dat zo ontstond konden in de periode na de eeuwwisseling Nanne 
Ottema en nog veel meer ECJ.A. Boeles het initiatief naar zich toetrekken. De 
facto fungeerden zij als museumdirecteuren. 

Dat men in Genootschapskring de problematische en paradoxale toestand 
van een zich professionaliserend museum dat door 'vrijwilligers' werd beheerd 
wel degelijk scherp onder ogen zag, blijkt uit het royale legaat (ƒ 25.000) van oud-
bestuurslid jhr. W.C.G. van Eysinga in 1910. Van de rente, zo was de bedoeling, 
zou in de toekomst een museumdirecteur kunnen worden aangesteld. Opge
merkt werd dat er nu nog een conservator beschikbaar was - bedoeld wordt Boe-
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' „*' ' stelling in 1877 

les - die naast zijn eigenlijke betrekking veel energie in het museum kon steken: 
'Maar het is niet gezegd, dat deze gunstige toestand ten allen tijde zal blijven 
bestaan'.193 

Tekenend is hoe later, als er wel directeuren worden aangesteld, altijd ook de 
geldproblemen direct om de hoek komen kijken. De eerste directeur, Herman 
Martin (1916-1919), werd ontslagen toen hij, of beter: omdat hij om salarisverho
ging vroeg. Over de dood van zijn opvolger Marinus Vieweg (directeur van 1923 
tot 1933) merkte bestuurslid Guibal achteraf op: 'Daar hij ongehuwd was leverde 
zijn overlijden geen financiële moeilijkheden op.'194 De laatste museumdirecteur 
in dienst van het Genootschap, Cees Boschma - in de stukken getypeerd als een 
rustige, contemplatieve professorenzoon -, moest in 1963 zijn dienstperiode 
beginnen met onderhandelingen over de salarisschaal waarin hij zou worden 
geplaatst, waarmee ook dat begrip van professionalisering in de wereld van het 
Genootschap was geïntroduceerd.195 
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Van particulier naar genootschappelijk bezit: het legaat 

Het Van Eysinga-legaat laat zien dat de betrokkenheid van de leden bij het Genoot
schap van karakter veranderde en nu op andere manieren tot uitdrukking werd 
gebracht. Mee dankzij hun grotere en kleinere legaten groeide het Genootschaps
museum in de loop van de tijd uit tot het belangrijkste provinciaal museum van 
Nederland. In de jaarverslagen staan al deze aanwinsten in een bijna eindeloze 
reeks opgesomd. Daar ook - in de jaargang 1888/89 - wordt verwoord hoe achter 
deze overdracht van particulier bezit een hele cultuur van bewaren schuilgaat: 

'Meer en meer schijnt het besef te ontwaken, dat voorwerpen, die voor een 
persoon weinig belang hebben, voor het Museum van grote waarde kunnen 
zijn. Dit sluit evenwel niet uit, dat hetzij uit onwetendheid of uit onverschil
ligheid nog vele dingen verloren gaan.'196 

Sommige van de legaten gaven zoveel richting aan de ontwikkeling van Genoot
schap en museum dat we er niet stilzwijgend aan voorbij kunnen gaan. Te den
ken valt vooral aan leden die - in het voetspoor van Halbertsma - hun volledige 
particuliere verzamelingen overdeden aan het Genootschap.197 

Nog voordat het museum in 1881 officieel geopend was en nog bij eigen leven 
legateerde bijvoorbeeld Assuerus Quaestius (1815-1887) zijn verzameling gravu
res en tekeningen betreffende Friesland, uit de Vlaamse en Oudhollandse school 
en van hedendaagse kunstenaars. In totaal ging het om het duizelingwekkende 
aantal van 13056 gravures en etsen. Tevens schonk hij zijn verzameling van 6518 
munten, waarvan vele uit de Romeinse tijd stamden. Alles zou compleet met kas
ten en bijbehorende bibliotheek worden afgeleverd. Ook later nog schonk Quaes
tius een belangrijke verzameling tekeningen betreffende Friesland, terwijl na de 
dood van zijn vrouw in 1896 nog eens ƒ 2.200,- werd geschonken.198 De omvang 
van dit legaat wordt duidelijk als we weten, dat tot dan toe het Museum beschikte 
over 'slechts' '4645 portretten van 2459 Nederlanders en van buitenlanders tot 
Nederland in betrekking staande; 795 portretten van 104 vorsten uit het huis van 
Oranje en Friesche stadhouders; 282 portretten van 155 Prinsen, Hertogen, Gra
ven, Heeren Potestaten enz. van Friesland.'199 

Alles heeft een overtreffende trap, ook Assuerus Quaestius. Age Looxma Ypeij 
was een enig en ongetrouwd kind, van moederskant afkomstig uit de puissant 
rijke, van oorsprong Sneker familie Looxma, van vaderskant uit het ambtenaren
en professorengeslacht Ypeij. De combinatie van ongetrouwd-zijn, kinderloos
heid, geld en verstand maakten van deze zonderlinge en tragische man één van de 
grootste collectioneurs uit de Genootschapsgeschiedenis. Looxma Ypeij was als lid 
van de voorbereidingscommissie van de Grote Historische tentoonstelling en als 
penningmeester nauw betrokken bij het Genootschap en had al een aantal keren -
mee uit naam van zijn moeder Baudina - flink aan het Genootschap gedoneerd. Na 
zijn dood in 1892 volgde een immens legaat, dat bestond uit al zijn antiquiteiten, 
munten en penningen, porselein en andere kostbaarheden. In het Genootschapsar
chief wordt de imposante inventaris van deze nalatenschap bewaard.200 De eigen-
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Assuerus Quaestius, verzamelaar en Portret van de verzamelaar A. Looxma Ypeij 

legataris (1815-1887) (1833-1892). Foto 1863 

dom ervan werd - expliciet onder de voorwaarde van plaatsing in het Museum -
niet rechtstreeks aan het Genootschap toebedeeld, maar aan de provincie. Bij het 
legaat hoorde een bedrag van ƒ50.000,- dat werd aangewend om de verzameling 
onderdak te brengen; er kon een huis aan de Koningstraat van worden gekocht en 
na een verbouwing kon in november 1894 een nieuwe vleugel met daarin een speci
aal gebouwde zaal worden geopend. Er is een beroemde foto van de Looxma Ypeij-
zaal waar zijn porseleinverzameling - dat doorgaans als het meest bijzondere deel 
van de nalatenschap wordt beschouwd - is tentoongesteld. Er is als het ware geen 
plek zichtbaar in, op en naast de kasten waar geen porselein hangt, staat of ligt.201 

De verzamelingen van het Genootschap, zoals die tot nu toe ter sprake zijn 
geweest, zou men grofweg in twee delen kunnen splitsen: (min of meer eigentijdse) 
volkskunde en ((pre-)historische) oudheidkunde.202 Al vrij snel na de opening werd 
daarnaast een derde 'specialisatie' voorgesteld en een uitbreiding van het museum 
bepleit. Men - met name genoemd worden de kunstverzamelaars P.J. Suringar en 
S.B. Bos - wilde zalen om schilderijen tentoon te stellen. Er werd een architect aan
gezocht om bovenop het Eysingahuis, dat was het oudste gedeelte van het museum, 
een extra verdieping te plaatsen. Dit plan werd verworpen toen een aantal belen
dende panden aan de Turfmarkt te koop kwam; op dat terrein verrees nu een nieuw 
gebouw, mee dankzij de royale financiële steun van verschillende Genootschapsle-
den en vooral ook dankzij de bezielende leiding van W.B.S. Boeles. Hij motiveerde 
het initiatief door te wijzen op: 'de beschavenden invloed, dien de aankweking van 
kunstzin noodzakelijk ten gevolge moet hebben'.203 De eerste steen werd op 25 april 
1891 gelegd door de grand old man van het Genootschap, Jacob Dirks, die meer dan 
veertig jaar voorzitter was geweest. In aanwezigheid van koningin-regentes Emma 
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en prinses Wilhelmina kon vervolgens op 19 juni van dat jaar het gebouw al worden 
geopend met een tentoonstelling van werken van hedendaagse Friese schilders,204 

waarvoor PJ. Suringar en de bekende fotografe G.H. Mathijsen doeken afstonden. 
Suringar legateerde ook een tachtigtal schilderijen van Nederlandse kunstenaars uit 
de tweede helft van de negentiende eeuw aan het Genootschap. Bij dit bezoek werd 
Emma beschermvrouwe van het Genootschap. 

Rond de opening van deze schilderijenzaal is in het Genootschap vaak gedis
cussieerd over de plaats van hedendaagse schilderkunst in het nieuwe museum en 
daarom is wel enigszins merkwaardig hoe in de beeldvorming van het Museum de 
hedendaagse schilderkunst op de achtergrond is gebleven. De Friese schrijver 
Waling Dijkstra, die in 1899 de nog maar een zevental jaren geopende schilderijen
zaal bezocht, concludeerde dat deze toch eigenlijk niet bij het Museum hoorde: 
'Men ziet hier geen oudheden [en] ook niet veel dat uitsluitend Friesch kan 
heten.'205 Meende de Friese taainationalist Dijkstra dus dat schilderijen een niet 
gewenst Fremdkörper waren, nog geen twintig jaar later draaiden de veel radicalere 
Jong-Friezen het argument om. Analoog aan de door hen waargenomen kloof tus
sen wetenschap en Friese taalstrijd, tussen Friese democratie en Genootschapsre-
gentisme, werd toen ook een tegenstelling gecreëerd tussen eigentijdse kunst en het 
Fries museum. De ontslagen en misschien wat verbitterde museumdirecteur Her
man Martin, die zich in het kamp van de Jong-Friezen thuis voelde, meende dat het 
Genootschapsbestuur maar minachtend op Friese kunstenaars neerzag. Het moest 
anders: 'It Frysk Museum heart in byld te jaen net inkeld fen Fryslân's eardere, mar 
krektsagoed fan Fryslân's hjoeddeistige kultuer. Der miskearje greate brokstikken 
oan en der is in inoarmen heap to dwaen, wol men dy leechten oanfolje'.206 

Met voorbijgaan aan het bijzondere legaat Bisschop (ik verwijs naar het arti
kel van Bruintjes) rest nog op te merken dat het Genootschap niet alleen kreeg, 
maar met de beperkte middelen die het ter beschikking stond af en toe ook voor
werpen aankocht. Toen bijvoorbeeld de nalatenschap van oud-bestuurslid en 
numismaat Servaas Wigersma (1857-1912) werd geveild, werd daar royaal inge
kocht. Opnieuw sprongen onmiddellijk 'particulieren' bij.207 Ook de overheid sub
sidieerde aankopen. In 1881 besloten Gedeputeerde Staten structureel een subsi
die toe te kennen van ƒ 500,- per jaar onder voorwaarde dat voor tenminste ƒ 275,-
aan oudheidkundige voorwerpen zou worden gekocht.208 

Het tijdvak Boeles 

In 1892 vertrok de custos Corbelijn Battaerd, die niet alleen zo'n belangrijke rol 
had gespeeld bij de organisatie van de Grote Historische Tentoonstelling, maar 
die ook als een van de eersten min of meer systematisch het oog hield op wat er 
bij de veelvuldige terpafgravingen te voorschijn kwam en die tevens ervoor zorg
de dat deze vondsten in het Fries Museum terechtkwamen.209 Hij schreef ook de 
aanwinstenlijsten in de jaarverslagen en daaraan kleven precies dezelfde bezwa
ren als aan de hiervoor genoemde Gids voor de Historische tentoonstelling. De 
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volledigheidsdrang leidde tot onoverzichtelijkheid. Battaerds opsommingen hou
den het midden tussen een notariële boedelbeschrijving en een ready-made 
gedicht; men kan er evengoed bij in slaap vallen als in zwelgen. Neem bijvoor
beeld deze, waarin verstopt in een eindeloze rij botjes en scherfjes ineens een van 
de beroemdste terpvondsten uit de vorige eeuw bijna onopgemerkt voorbij komt: 

'Helft van een runderknokkel, in het midden is een gat geboord, vermoedelijk 
als knoop gebezigd. Middellijn 4 c.M. 
Dergelijk, de bolle zijde met vele cirkels versierd. Middellijn 4 c.M 
Handvatsel van een mes, van berkenhout. Lengte 5,8 c.M. 
Bronzen fibula. Lengte 5,3 c.M. 
Mes met houten handvatsel (defect.) Lengte 16,5 c.M. 
Helft van een rammelaar van geelgrijs gebakken aarde. Middellijn 4,5 c.M. 
Dikke kraal van geelgrijs gebakken aarde. Middellijn 3 c.M. 
Romeinsche geloftesteen, gevonden op " 1,75 M. a 2 M. beneden de opper
vlakte der terp; op de voorzijde van den steen staat het volgende opschrift: 

DEAE HLVDANAE 
CONDVCTORES 
PISCATVS MANCIPE 
QVALERIOSECV 
NDO.V. S . L . M . 

Hoogte 56 c.M. Breedte 59,5 c.M. Dikte 21 c.M. 
Boven de steen is nog een gedeelte van het in een nis geplaatste beeld van de 
Godin Hludana aanwezig. 
Vijf schedels van menschen. 
Bovengedeelte van een schedel van een mensch. 
Een onderkaak van een mensch. 
Vijf schedels van runderen. 
Twee fragmenten van schedels van runderen. 
Twee voorhoofdsbeenderen met hoornenpitten van runderen. 
Vier hoorns van runderen. 
Tweeëntwintig hoornenpitten van runderen. 
Twee schedels van een paard of hert. 
Een onderkaak van een paard. 
Achttien schedels van honden. 
Vier schedels van katten. 
Vier schedels van bokken. 
Een onderkaak van een wild varken. 

[...] 
Al deze voorwerpen zijn gevonden in de terp te Beetgum.'210 

De Nederlandsche Spectator spotte met deze manier van verslaglegging en merkte 
op dat het Fries Genootschap te Leeuwarden zelfs de vondst van de schub van 
een steur belangrijk genoeg achtte om te vermelden. (En inderdaad werd - het 
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C.H.F.A. Corbelijn Battaerd (1847-1913) eerste 

conservator van het Fries Museum 

was in 1858 - ooit in een Genootschapsvergadering door Willem Albarda een in 
een terp gevonden 'steurenbot' op tafel gelegd waarna een discussie volgde over 
het type steur: inheems of niet?)2n 

Corbelijn Battaerd werd opgevolgd door Tjitse de Boer, die vanaf 1894 tegen 
een beloning van ƒ600,- als bibliothecaris en conservator optrad. Mee vanwege 
dit lage salaris was de getalenteerde De Boer - hij zou later hoogleraar wijsbe
geerte te Amsterdam worden - geen blijver. Na zijn vertrek in 1897 verscheen een 
jongeman van 24 jaar op het toneel, die nog niet, zoals later, aan zijn initialen 
werd gekend, maar netjes naar zijn grootvader 'R Boeles jr.' heette. Pieter Junior 
was af en toe met Corbelijn Battaerd op excursie gegaan en zo in de oudheidkun
de geïnteresseerd geraakt. Als jongen van vijftien had hij gezien hoe de beroemde 
geloftesteen van Hludana (uit het bovenstaande citaat) in een aardappelsnik 
Leeuwarden was binnengevaren en dat had een onuitwisbare indruk op hem 
gemaakt.212 In 1897 nam deze Boeles De Boers functie over en hij zou meer dan 
vijftig jaar lang de ziel van zowel het Genootschap als van het Museum zijn. 

P.C.J.A. Boeles, zoals hij bekend werd, is waarschijnlijk wel de meest invloed
rijke en richtinggevende figuur uit de Genootschapsgeschiedenis geweest. Hij 
was precies de juiste man op de juiste plaats en kwam ook precies op de juiste 
tijd: een systematisch, wetenschappelijk denkend mens, die de perfecte mix wist 
te vinden tussen de empirie van de door hem beheerde museumcollectie, de ken
nis van de vakliteratuur en de overdracht van deze kennis zowel in genootschaps
kring als in een breed opgezet landelijk en internationaal notabelen- en geleer-
dennetwerk. In dit alles schuilt zijn kracht en ook zijn immense bijdrage aan het 
Genootschap en het Museum. Tegelijkertijd was zijn wetenschappelijk en 
genootschappelijk gezag zo vanzelfsprekend dat hij zichzelf - tragisch genoeg -
binnen het Genootschap overleefde.213 

Geboren in 1873 als zoon van de latere Genootschapsvoorzitter W.B.S. Boeles 
was hij in de laatste decennia van de negentiende eeuw volop in de gelegenheid 
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P.C.J.A. Boeles (1873-1961), circa 1927 

geweest om als het ware spelenderwijs kennis op te doen van de zich al maar uit
breidende museumcollecties. Hij studeerde daarna in 1896 af in de rechten in 
Groningen om zich, zoals gezegd, kort na zijn terugkeer in Leeuwarden in het 
Genootschapsleven te storten. 

Hoe jong hij ook was, zijn systematische manier van denken en werken werd 
onmiddellijk zichtbaar. Meteen al een jaar na zijn aantreden merken we in de 
Verslagen, hoe - geheel anders dan Corbelijn Battaerd - niet meer alle aanwin
sten, maar slechts de belangrijkste werden vermeld. Boeles hield bovendien nu 
niet meer zomaar een lijst bij, maar hij begon voor het eerst met catalogusnum
mers te werken en deelde de aanwinsten in twee grote groepen in: ouder dan de 
tiende eeuw en jonger dan de negende. Tenslotte - nog een verandering - vinden 
we, en ongetwijfeld komt ook dit voor rekening van Boeles jr., voor het eerst illu
straties van belangrijke voorwerpen.214 

Deze zelfverzekerde doelgerichtheid blijkt nog veel meer uit een nota die hij 
in 1903 bij het Genootschapsbestuur indiende.215 'Ondergeteekende heeft nooit 
respect gehad voor oude sleur en meent dat een verlicht Bestuur hem dat niet 
euvel mag duiden.', zo typeerde hij zichzelf daar. Het is voor de Genootschapsge
schiedenis een uitermate belangrijk stuk. Boeles meende dat het museum niet 
werd beheerd zoals zou moeten. Er zou eigenlijk een vaste deskundige directeur 
in dienst moeten worden genomen, die zou inventariseren en catalogiseren. 

Bij ontstentenis van zo'n directeur bood Boeles zijn diensten aan. Hij was 
bereid conservator én bibliothecaris te worden en te blijven, mits het bestuur 
hem garandeerde dat hij het zolang zou kunnen blijven als zijn functie als advo
caat en procureur het toeliet. Hij zou dan wel graag iemand naast zich willen 
hebben die zich aan het catalogiseren en inventariseren zou wijden. Zo kunnen 
we deze nota achteraf lezen als een sollicitatiebrief, maar ook als een stap in de 
richting van verdere professionalisering en verwetenschappelijking. Boeles 
profileerde zichzelf als een wetenschapper; net zoals hij de vondsten en aanwinsten 



78 ORDENTELIJK BEWAREN 

veel meer volgens systeem catalogiseerde, zo ook had hij sinds 1897 geprobeerd op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze de Genootschapsbibliotheek te ontsluiten. 

Naar Boeles' mening was er in Friesland vooral behoefte aan een archeoloog 
en een kunsthistoricus. Dat hij hierin zichzelf de rol van de archeoloog toebe
dacht zal duidelijk zijn. Hoewel hij bij het noemen van die laatste functie moge
lijk een nieuw te benoemen museumdirecteur in gedachten zal hebben gehad, is 
het toch verleidelijk om hier te denken aan Nanne Ottema (1874-1955), die zich -
hij was toen kandidaat-notaris - in 1899 of 1900 had aangeboden om de collectie 
etsen, gravures enz. te beschrijven.216 Na zijn aantreden als bestuurslid in 1916, 
als conservator van het ceramiek in 1918 en als waarnemend museumdirecteur 
van 1921 tot 1923 vormde deze inderdaad samen met Boeles decennialang een 
hecht tweemanschap. Zo werd - en het typeert het natuurlijk gezag van Boeles -
in deze nota de lijn uitgezet die het Genootschap in de eerste helft van de twintig
ste eeuw ook daadwerkelijk zou gaan volgen. 

De historicus Isaac Gosses typeerde enkele decennia later, rond 1930, scherp 
de aldus gegroeide verhoudingen. Ook hij constateerde dat het Genootschap zich 
steeds meer op het museum richtte. Over de macht en zeggenschap die Boeles en 
Ottema naar zich toe hadden getrokken merkt hij op: 

'... iemand zou kunnen vinden dat deze heeren zich wel wat onbevangen heb
ben gesubstitueerd voor het genootschap in zijn geheel, doch daarvoor was 
dit dan ook een stuk van hun bestaan.'217 

Gosses eindoordeel was echter positief. Het museum was ontgroeid aan de 
huiselijke sfeer. Het was met andere woorden geprofessionaliseerd en het had 
- in 1923 werd Marinus Vieweg benoemd - nu een directeur en profiteerde van de 
ijver van sommige belangstellenden. 

Het Genootschapsleven zo rond 1930 moeten we ons dan ook anders voorstel
len dan dat van een eeuw eerder. Het was meer op materie gericht, consumptiever 
ook. Hoewel nog steeds een Fries Genootschap kreeg het toch ook veel algemenere 
trekjes. De lezingen die werden gegeven gingen lang niet altijd meer over Friese 
onderwerpen. Allerlei landelijke coryfeeën werden uitgenodigd om in Leeuwarden 
een lezing te houden. De historicus Johan Huizinga kwam tenminste drie keer en 
hield er zijn verhaal over hoe de Groninger ommelanden hun Friese karakter had
den verloren, maar ook lezingen over Franciscus van Assisi en over 'de ontwikke
lingsgeschiedenis van het burgerlijk costuum' (met geestige krijttekeningen op het 
bord), H.Th. Colenbrander sprak over Nederland in 1848 en G.W. Kernkamp over 
Nederland in 1813; EJ. Blok las over de invloed van 'andere landen op de ontwikke
ling der Nederlandsche beschaving', was bovendien in Dresden geweest en gaf 
door dat daar voor de Friese geschiedenis belangrijke stukken lagen.218 Hooglera
ren, architecten, overal uit Nederland vandaan en soms ook uit het buitenland, ze 
kwamen allen naar Leeuwarden, liefst natuurlijk om over de Friese geschiedenis en 
cultuur te spreken, maar ook andere onderwerpen waren toegestaan. Er werden 
lezingen gehouden over 'Karakterkennis' of over de opgravingen te Pompeji. Men 
krijgt sterk de indruk, dat voor de Friese elite die nog in Friesland woonde -
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Nanne Ottema (1874-1955) 

immers, zoals gezegd, zeer velen van hen waren naar het westen vertrokken - het 
Genootschap een brugfunctie had naar de nationale intellectuele cultuur. 

De werkelijke Genootschapsactiviteit vond ondertussen niet in de gehoorzaal 
plaats, maar vooral in het Museum en in het Genootschapsbestuur. In de figuren 
Ottema en Boeles culmineerde de cultuur van het bewaren. Meteen na zijn aantre
den als conservator riep Boeles een ieder op om alle Friese oudheden zo snel 
mogelijk, voordat ze zoek zouden raken of breken, aan het museum in bruikleen of 
eigendom af te staan: 'Het is mij bekend dat nog vele Friesche oudheden in handen 
van particulieren berusten', zo klonk het vanuit Leeuwarden bijna dreigend.219 

Ook de verzameldrift van Boeles' kompaan Ottema had neurotische trekjes (zie 
ook het citaat in het begin van Hoofdstuk 4 hiervóór en zie over hem de bijdrage 
van Ten Hoeve).220 Zijn verzamelingen zouden na zijn dood in 1955 te omvangrijk 
en ook veel te divers zijn voor één enkel museum; hij richtte er dus zelf maar één 
op (het Princessehof) en schonk ondertussen ook royaal aan het Fries Museum. 
Niet als particulier coUectioneur, maar als Genootschapsconservator schreef hij af 
en toe rapportjes, die de museumpraktijk van alledag zichtbaar maken: 

'Veel werk is gepresteerd door het aanknopen van nieuwe en het weder opvat
ten van oude relatiën van het museum met verschillende kringen onzer Frie
sche samenleving. Niet alleen werden daarvoor van tijd tot tijd speciale reizen 
in de provincie gedaan en werden musea in het binnen- en buitenland 
bezocht, doch werd vooral een geregeld contact onderhouden met den antiek-
handel en werd zoowel te Leeuwarden, als in de provincie bij alle voorkomende 
gelegenheden samenwerking met allerlei personen gezocht. In de eerste plaats 
kwamen hiervoor in aanmerking de eigenaren van in afgraving zijnde terpen 
en hunnen terpbazen en werklieden en verder opkoopers, sloopers, grondwer
kers en allerlei nijveren, die betrokken waren bij bedrijven en neringen, waar
van de oude werktuigen voor het museum belang konden hebben.'221 
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Al vanouds had het Genootschap zich bemoeid met de terpafgravingen, die vanaf 
circa 1850 op grote schaal in Friesland en Groningen werden uitgevoerd.222 Er wer
den met de verkoop van vruchtbare terpaarde kapitalen verdiend. De bij de afgra
vingen te voorschijn gekomen archeologische voorwerpen werden tegen hoge prij
zen verkocht.223 Vanuit het Genootschap had men geprobeerd zo goed mogelijk 
toezicht te houden, bijvoorbeeld door in 1846 vanuit de Tweede Afdeling een Com
missie voor het onderzoek van terpen in te stellen (waarin Wopke Eekhoff de drij
vende kracht was), door eveneens in 1845 missives te zenden naar gemeentes 
waarin oplettendheid werd bepleit, door de aanstelling in 1879 of 1880 van plaatse
lijke correspondenten of door vanwege het bestuur excursies te organiseren.224 

Onder het bewind van Boeles werd het toezicht verder gesystematiseerd. Af 
en toe werden mensen betaald. De opgraving van de terp te Hogebeintum werd 
verricht onder toezicht van de Delftse student J. van der Werf en later de Ferwer-
der koopman J.P. Wiersma,225 terwijl A.E. van Giffen, de later door zijn afgraving 
van de wierde van Ezinge beroemd geworden archeoloog, in 1908 of 1909 ƒ250,-
subsidie kreeg voor het afgraven van terpen in Groningen en Friesland.226 Boeles 
zelf kwam af en toe, soms vergezeld van een voorname gast, poolshoogte nemen 
(in 1907 bijvoorbeeld de gezaghebbende Utrechtse geoloog Dr Lorié).227 De jaar
verslagen uit de eerste twee decennia geven in het algemeen blijk van een groei
ende nationale en internationale belangstelling voor de terpencultuur. 

In 1913 kreeg Boeles voor elkaar dat sommige verkopers van terpen in hun 
koopcontracten als voorwaarde opnamen dat eventuele archeologische vondsten 
aan het Fries Museum zouden worden afgestaan. Overigens dient hierbij wel te 
worden opgemerkt dat het nog jaren zou duren voordat het commercieel zo aan
trekkelijke afgraven zelf aan banden zou worden gelegd. Pas in de Tweede 
Wereldoorlog merkte Boeles in zijn verslag als conservator op, dat de nationale 
overheid (het Departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming) 
van de verschillende gemeentebesturen een lijst met terpen wil hebben. Het 
departement meende dat: '...De organische groei der terpdorpen mag [...] door 
verdere afgraving niet nog meer worden scheef getrokken en verbrokkeld dan in 
sommige plaatsen meer, in andere minder, reeds thans het geval is. [...] Het afgra
ven binnen den ring waarbinnen de voor bouwterrein meest geschikte grond 
gelegen is, dient in het algemeen voorkomen te worden.' Het latere Genoot-
schapsbestuurslid, de toenmalig student Herre Halbertsma maakte een inventa
risatie van de Friese en Groningse terpen.228 

De cultuur van het bewaren strekte zich dus ook tot buiten de museummuren 
uit. Opmerkelijk is in verband daarmee hoe het Genootschap in deze periode na 
de opening van het Museum zich steeds actiever opstelde op het terrein van de 
monumentenzorg. Het meest sprekende voorbeeld is een door Jan Kalf van de 
Oudheidkundige Bond vanuit Den Haag aan Boeles verstuurd telegram uit 1922: 

'Verneem dat Kerk Murmerwoude verknoeid wordt minister telegrafeert kerk
voogden werk te staken tot ik aanstaande donderdag ben komen zien verzoek 
friesch genootschap hiertoe medewerking, kalf.'229 
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Het Genootschap was al eerder bij de restauratie en het behoud van monumen
ten betrokken. De eerste keer was in 1875, toen het door de rijksadviseurs voor 
monumenten van geschiedenis en kunst werd gevraagd om tussenkomst ten 
aanzien van de verbouwing van de Martinikerk te Franeker; de kerkvoogden 
dreigden iets te enthousiast te moderniseren.230 De Waterpoort te Sneek, het 
Stadhuis te Franeker, de Broerekerk in Bolsward en de Schierstins in Veenwou-
den, al deze beeldbepalende gebouwen zijn mee dankzij het Genootschap in hun 
toenmalige staat bewaard gebleven.231 

De in 1894 geopende 

Looxma Ypeij-zaal in het 

Fries Museum 

We kunnen hierbij twee opmerkingen plaatsen. De eerste is dat het Genootschap 
hierin geen voorloper was, maar een trendvolger. Het initiatief lag in de meeste 
gevallen elders, bijvoorbeeld bij de genoemde Oudheidkundige Bond; het 
Genootschap, opnieuw in de figuur van Boeles, was echter meer dan bereidwillig 
om de helpende hand te bieden. Zo bezocht hij in 1910 de vergadering van deze 
Oudheidkundige Bond, die toentertijd 'een wettelijke regeling ter bescherming 
van de monumenten' voorbereidde. Hij betuigde er adhesie en 'Mede handelde 
het Genootschap in deze richting door tot Burgemeesters in de provincie Fries
land eene missive te richten, met verzoek, indien plannen tot afbraak van oude 
gebouwen hun ter oore mochten komen, het Genootschap daarvan in kennis te 
willen stellen.'232 De personen met wie Boeles hier contact legde, zien we later in 
Leeuwarden verschijnen. In 1911 kwam Jan Kalf een lezing houden over 'De nieu
were opvatting der monumentenzorg, ook in verband met de restauratie van kas
teel Doorwerth'.233 Een jaar later kwam Frederic Hoefer spreken over het toen 
zojuist op zijn initiatief opgerichte Nederlands Openluchtmuseum.234 Ook werd 
aan ieder Genootschapslid dat van deze Oudheidkundige Bond nog geen lid was 
gratis een themanummer over Friesland toegezonden.235 



82 OKDENTELJJK BEWAREN 

Een tweede, hier relevante opmerking betreft opnieuw de veranderende houding 
jegens verdwijnen en bewaren, maar dan op een wat langere termijn. In de 
negentiende eeuw zag men er geen been in om bijvoorbeeld oude states en stin-
zen af te breken en er comfortabele nieuwe huizen voor in de plaats te zetten. 
Hooguit stuurde men een tekenaar of een fotograaf die nog een laatste afbeelding 
maakte. Zo rond het midden van de negentiende eeuw zond het Genootschaps-
bestuur de Leeuwarder tekenmeester A. Martin er op uit om 'vóór de aanstaande 
vertimmering' afbeeldingen te maken van het 'schoone, antieke beeldhouwwerk' 
in de kerk en de kloosterkapel van de St. Maartenskerk te Bolsward en toen in de 
winter van datzelfde jaar duidelijk werd dat de kerk van Terkaple zou worden 
afgebroken kreeg Martin opnieuw het consigne om de daar aanwezige 'zeer 
merkwaardige zolderschildering in 18 tafereelen' en 'aanzienlijke grafzerken' af te 
tekenen.236 Het commentaar van Wopke Eekhoff, de voorzitter van de Tweede 
Afdeling, suggereert dat het afbeelden van iets dat verdwijnt de verdwijning 
ongedaan maakt. Een Leidse hoogleraar had namelijk de tekeningen gezien en 
gaf zijn verwondering te kennen, 'dat er in Friesland nog [cursief door mij - GJ] 
zoo vele en zeer schoone voorwerpen van kunst werden gevonden'.237 De eerste 
keer dat er voorzover mij bekend, overigens gebruik wordt gemaakt van het 
indertijd nog nieuwe medium van de fotografie was in 1866, toen van de bekende 
goudschat van Wieuwerd foto's werden getoond.238 

In toenemende mate herkennen we de wil om het object zelf te bewaren. Wat 
dit aangaat is het voorbeeld van de terpen zeer illustratief. De interesse in de ter-
pencultuur kan men zien als een afgeleide van de commerciële afgraving van ter
pen. Langzamerhand, en het Genootschap speelde daarin een belangrijke rol, 
werd de archeologische waarde boven de commerciële gesteld. De wetenschap
pelijke afgraving van de terp van Ezinge door Albert van Giffen (in 1934 ƒ35) is 
illustratief voor deze ontwikkeling. Tegenwoordig bestaat er een sterke tendentie 
om het bodemarchief helemaal intact te laten en zelfs de wetenschappelijke 
opgraving als een inbreuk te zien. 

Willen we de periode tussen 1877 en 1950 tenslotte in een wat bredere con
text plaatsen, dan is duidelijk dat vooral het museum steeds meer centraal kwam 
te staan en dat men er daarbij naar streefde mee te gaan met landelijke ontwikke
lingen. Dit streven impliceerde zowel inhoudelijke als organisatorische moderni
sering. Hoe dat proces verliep wordt onder andere zichtbaar uit de Schema's la 
en lb waarin de bestuurssamenstelling in deze periode staat weergegeven. Het is 
in één oogopslag duidelijk hoe het bestuur binnen het Genootschap steeds 
belangrijker werd; het werd namelijk steeds groter. De vijf man uit de beginperio
de werden er na de opening van het museum in 1881 tien en vervolgens werd 
binnen het bestuur ook een taakverdeling afgesproken en vastgelegd. Deze spe
cialisatie begon met de aanstelling uit eigen kring van een bibliothecaris (1864) 
en een decennium later een algemeen conservator (1874). Een statutenwijziging 
in 1892 maakte het mogelijk om het bestuur verder te verbreden; informeel wer
den toen al de taken binnen het museum vastgelegd; in later jaren - vanaf onge-
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veer 1915 - namen de bestuursleden het conservatorschap over de verschillende 
delen van de collecties ook officieel op zich. 

Juist door dit streven naar efficiënter, moderner beheer wordt echter ook 
zichtbaar hoe groot het spanningsveld was tussen de nagestreefde museale 
modernisering en het particuliere karakter van het Genootschap dat financieel 
zijn beperkingen kende. Nog even afgezien van de onbetaalde inspanningen van 
de bestuursleden, werd het museum draaiende gehouden door subsidies van 
Provinciewege en door de inkomsten uit museumentree en de lidmaatschapsgel
den. De tekorten op de begroting werden doorgaans aangezuiverd door vermo
gende leden. Evenzogoed als men nu de stelling zou kunnen verdedigen, dat 
P.CJ.A. Boeles (en in mindere mate Nanne Ottema) het Fries Genootschap door 
het Interbellum heeft geloodst, zou men ook de opvatting kunnen aanhangen, 
dat een zo rond de eigen persoon gecentreerd en op het eigen notabelennetwerk 
gericht beleid uiteindelijk niet succesvol kón blijven. 

Tacitus debunked 

Ook wanneer we nu het Genootschap op wetenschappelijk terrein de maat willen 
nemen, kunnen we niet om Boeles heen. Zijn Friesland tot de elfde eeuw is één 
van de hoogtepunten uit de geschiedenis van het Genootschap. Natuurlijk, er zijn 
in de periode tussen 1877 en 1950 vanuit de Genootschapskring tal van voor de 
geschiedenis van Friesland belangrijke boeken gemaakt. Nog steeds onmisbare 
tekstuitgaven zijn bijvoorbeeld het Register van Aanbrenguit 1511 door de rechts-
historicus IsaakTelting (1879), de Oudfriese Oorkonden door de Groninger lector 
in het Fries Pieter Sipma (1927, 1933 en 1941) of de dichtwerken van Gysbert 
Japicx door Jelle Brouwer, Jacob Haantjes en Pieter Sipma (1936), terwijl als stu
dies van importantie zeker de geschiedenis van de Franeker universiteit door 
W.B.S. Boeles - P.C.J.A.'s vader - Uilkema's Het Friesche Boerenhuis en Obe Post-
ma's De Friesche Kleihoeve moeten worden genoemd. 

Geen boek uit de reeks van uitgaven is echter zo bij uitstek het product van 
het Fries Genootschap als juist het genoemde Friesland tot de elfde eeuw. Dat is 
niet alleen vanwege de inhoud, maar evenzeer door de manier waarop het boek 
tot stand is gekomen. Alles wat het Genootschap was, speelde een onmisbare rol: 
collecties, bibliotheek, netwerken. Zoals gezegd was Boeles als jongeman spelen
derwijs thuisgeraakt in het museum en dan met name in de archeologische col
lecties van het Genootschap. De kennis die hij opdeed kon hij toetsen aan boe
ken uit de rijk voorziene Genootschapsbibliotheek. Toen hij eenmaal een over
zicht had, zette hij zich tot het maken van een systematische catalogus van het 
Fries Museum (uitgegeven in 1909). Om zijn inzicht verder te vergroten maakte 
hij ondertussen ook gebruik van de resultaten van veldonderzoek; namens het 
Genootschap werd bij de afgraving van de terp van Hogebeintum in 1905, ik heb 
het hierboven al genoemd, iemand aangesteld die toezicht hield.239 Ondertussen 
toetste hij in zijn (zeer omvangrijke en nog maar nauwelijks onderzochte) weten-
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Schema l a - Het bestuur van het Fries Genootschap, 1827-1900 
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schappelijke correspondentie zijn nieuw verworven opvattingen aan de mening 
van deskundigen in binnen- en buitenland.240 Al deze manieren van kennisver
werving waren - zeker in deze specifieke combinatie - niet denkbaar zonder het 
bestaan van het Fries Genootschap en zijn Museum. 

In 1916 keek Boeles zo terug op een bijna twintigjarige periode van inventarisa
tie en catalogisering. Het was een veelomvattende opdracht geweest, maar:'... [djit 
universeele, dit alles, ten aanzien van één enkele provincie, omvattende karakter 
van een provinciaal museum heeft echter ook zijn groote bekoring, omdat het de 
dingen van het verleden in hun juiste verband leert begrijpen. Op den duur komt 
echter de neiging tot meerdere concentratie, de wensch ook om het ervarene samen 
te vatten en vast te leggen.'241 En dus stootte hij een aantal taken af. In Schema lb 
zien we hoe naast Boeles eerst een conservator handschriften verschijnt (vanaf 1914 
S.A. Waller Zeper) en een paar jaar later een conservator ceramiek en een museum
directeur (respectievelijk Nanne Ottema in 1918 en Herman Martin in 1916). 
Ondanks de zo verkregen vrije tijd duurde het nog meer dan tien jaar voordat, bij 
gelegenheid van het eeuwfeest van het Genootschap, de eerste druk van Friesland 
tot de elfde eeuw verscheen. Boek, Genootschap, Museum en Boeles waren volledig 
met elkaar vergroeid. Bijna de hele rest van zijn werkzaam leven bleef Boeles bin
nen het Genootschap en vanuit 'zijn glazen kabinetje, weggestopt in de catacomben 
van de bibliotheek' onder in het museum, aan dit boek schaven om het in 1952 
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(opnieuw bij een Genootschappelijk lustrum) in een tweede, zeer uitgebreide druk 
nog eens aan het publiek aan te bieden.242 

Ook volgens hemzelf hebben zijn opleiding tot en beroepsuitoefening als 
jurist de dilettant-historicus Boeles gestempeld; slechts op deugdelijke gronden 
mag men iets voor bewezen houden.243 Hij was geen literair, maar een bij uitstek 
empirisch ingesteld historicus, die de vondsten als het ware zelf het woord wilde 
laten doen om zo te laten zien wat de ware toedracht van de geschiedenis was 
geweest. Een zekere saaiheid van stijl en geringe toegankelijkheid van compositie 
zijn evenzeer een gevolg van dit streven als taaie degelijkheid. Dit empirisme van 
het voorwerp staat in contrast met de oudere Genootschapstraditie, die vooral op 
basis van geschreven bronnen werkte.244 Bij Boeles geen Tacitus en Plinius, maar 
munten, vormen van potten en flbulae. 

De uitkomst van zijn onderzoek was dan ook een geheel andere dan die van zijn 
Friese voorgangers. In het voorgaande heb ik proberen te laten zien hoe de Friese 
mythe een centraal leerstuk in de Friese geschiedschrijving was en ook hoe in de 
negentiende eeuw en dan vooral in de kring van Genootschap die continuïteits
mythe nieuw leven werd ingeblazen. Een belangrijke vernieuwing, die gevolgen 
had voor de methode van de geschiedschrijving, was het inzicht dat het Friese 
volk niet alleen oeroud was, maar dat men van die ouderdom tegenwoordig ook 
nog sporen kon vinden onder het gewone volk. De methode om tot kennis van de 
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Schema lb - Het bestuur van het Fries Genootschap, 1901-1970 
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2 R.A. Fockema 
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Opmerking 
Wanneer een bestuurder tegelijkertijd twee of meer functies waanMl 

Friese geschiedenis te komen lag dus ook in toenadering tot en ondervraging van 
het volk. Ik wees er op, dat deze toenadering een vorm van mobilisatie impliceer
de en als zodanig voor de Friese notabelenelite een eigentijdse cultuur-politieke 
functie had. Zo grepen qua methode een oudheidkundig (bestudering van de 
klassieken en de oude fantastische kronieken) en een volkskundig perspectief 
(ondervraging van de lagere standen) in elkaar. 

Voor een volgende generatie Genootschaps-intellectuelen had de mythe die 
functie grotendeels verloren. Men had toen ironische, literaire afstand genomen 
van deze leerstukken en erom gelachen.245 Er een betere theorie en een andere : 
methode voor in de plaats te stellen, dat had men niet gewild, gedurfd of gekund. 

Precies hier nu lag de grootste verdienste van Boeles' Friesland tot de elfde 
eeuw. Doordat hij een andere methode koos, verschilde ook de uitkomst. Onder 



GOFFE JENSMA - OM DE ERFENIS VAN ERISO 87 

P.A.V van Harmxma thoe Slooten Cleveringa B. Ph. Harinxma Schootstra 

1 Cleveringa 

P.C.J.A Boeles 

Guibal Eysinga 

Van Slooten 

Kalma 

Schootstra 3 Dolk 

P.C.J.A Boeles 

P.C.J.A Boeles 

N. Ottema 

Heerma van Voss Van Buijtenen 

Cuperus Cuperus Halbertsma 

Wiegersma Wiegersma Fogteloo 

10 C. van Eysinga 

Pieter Sipma Van Tuinen 

7 L.J. van Apeldoorn 

8 Cornelis Jan Guibal 

9 M.E van Buijtenen 

10 C.van Eysinga 

11 P Tichelaar 

12 J.Viersen 

Guibal Straat-Osinga 

Van Lennep 

Kalma 

is zijn naam cursief afgedrukt. 

verwijzing vooral naar het werk van de archeoloog Jos Bazelmans - onder andere 
zijn bijdrage hierna - vat ik kort samen.246 Op grond van vergelijking van door 
hem beschreven vondsten, vooral terpaardewerk en mantelspelden, kwam Boe
les - in opeenvolgende publicaties sinds 1906 steeds sterker - tot de conclusie dat 
de bevolking van Friesland in de volksverhuizingstijd, dus circa 450 na Christus, 
door een Angelsaksische invasie verdrongen was. Zelf vatte hij in een handboek 
samen welke vernietigende impact dat had voor de Friese mythe: 

'De Friezen, waaraan deze vondsten voor een goed deel zijn toe te schrijven, 
vormen een belangrijk deel van onze natie, maar ongerept, zoals men veelal 
meende, zijn ook zij niet gebleven. Niet-Friese stammen als de oud-Saksen en 
de cultureel daarvan moeilijk te scheiden Angelen kwamen in de dagen der 
volksverhuizing zich nestelen te midden van het Friese volk, waarvan de cul-
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tuur sedert dien een wijziging vertoont. Nadat de Frankische heersers het 
gebied van Radbod bij het Frankenrijk hadden ingelijfd, begonnen ook de 
Frankische cultuur en handelsgeest zich meer en meer te doen gelden in het 
voormalige Friese rijk, hoewel het de naam Friesland bleef dragen en zijn 
bewoners in het buitenland als Friezen werden aangeduid. Deze wijde gel
ding van de Friese naam dekte veel wat eerder Frankisch dan Fries mocht 
heten.'247 

Bestuurskamer van het Fries 

Genootschap in het Fries Museum, 

circa 1908 

In landelijke kring kreeg Boeles' werk veel lof toegezwaaid. Onbetwistbaar blijk 
van waardering en respect was wel dat hij - een dilettant tenslotte - werd 
gevraagd om in de prestigieuze Algemene Geschiedenis der Nederlanden (onder 
historici bekend als de eerste AGN) de bijdrage over de terpentijd te leveren. 
Opmerkelijk mag ook heten hoe Boeles' conclusies in de laatste vijftien jaar door 
een jongere generatie archeologen, zij het met enige wijzigingen, op basis van 
nieuw onderzoek onderschreven werden.248 Op grond van het in terpen aange
troffen aardewerk moet men tot de conclusie komen dat er in de tijd van de 
volksverhuizingen inderdaad sprake is geweest van een leegloop en een bewo-
ningshiaat. Taayke dateert dit rond het midden van de vierde eeuw en trekt de 
conclusie: 

'De aanname van een continuïteit tussen de Friezen van de eeuwen rond het 
begin van de jaartelling en die van nu, een idee waartegen men zich de afge
lopen anderhalve eeuw voortdurend heeft geschurkt, is derhalve onhoud
baar.'249 

In het laatste deel van mijn vierluik over de Friese mythe kom ik terug op de dis
cussies die deze these van Boeles in de jaren vijftig wist los te maken. 

t 
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6 - Afgestaan bezit, 1950-1970 

Om de gunst van de provinciale overheid 

Willen we de tragische tegenstrijdigheden begrijpen die de geschiedenis van het 
Genootschap in de naoorlogse jaren van wederopbouw kenmerken, dan helpt 
allereerst een blik op de grafiek waarin de ledenaantallen van het Genootschap 
staan weergegeven (Grafiek 2). We ontwaren over de periode van 175 jaar een 
sterk stijgende lijn: van 35 leden in 1827 tot 1837 leden in 2000. Daarbinnen is er 
soms duidelijk sprake van stabilisatie (bijvoorbeeld in de jaren tussen 1855 en 
1877 - de Grote Historische Tentoonstelling en de opening van het Museum trok
ken nieuwe leden aan). Op andere momenten nemen we teruggang waar (vooral 
in de crisisjaren en tijdens de Tweede Wereldoorlog). Opmerkelijk zijn echter 
vooral de twee periodes waarin een zeer sterke stijging van het ledenaantal 
plaatsvond: de periodes van 1915 tot 1921 (een stijging van 599 naar 944 leden, 
dat zijn gemiddeld 57 nieuwe leden per jaar) en van 1945 tot 1969 (van 779 naar 
1829 leden; 44 nieuwe leden per jaar). 

Grafiek 2 - Ledenaantal Fries Genootschap, 1827-2000 
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Tussen de periodes van stijging in de jaren twintig en die in de jaren na de Twee
de Wereldoorlog bestaat een zekere eenheid van handeling. Ik begon dit essay 
met de mislukte poging van de Jongfriezen van Douwe Kalma om het Genoot
schap naar hun hand te zetten en er een gedemocratiseerde Friese academie van 
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te maken. Dat was rond 1920. De ledenaanwas van het Genootschap uit deze tijd 
kan misschien niet geheel op het conto van deze Jongfriezen worden geschreven 
(die zich vanaf 1915 begonnen te roeren), maar zal toch zeker te maken hebben 
met de alom - en ook hier in de Inleiding al eerder - geconstateerde groei en 
bloei van de belangstelling voor Friesland en zijn geschiedenis in deze periode, 
waarvan op haar beurt ook de Jongfriese beweging profiteerde. Het één staat 
kortom niet los van het ander. 

De tegenstellingen waren in deze vroege jaren twintig groot. De gevestigde 
orde, waartoe behalve het Genootschap ook het oude Frysk Selskip moet worden 
gerekend, vreesde partijgang en politisering, terwijl allerlei jongere clubs als de 
Jong-Friezen en ook het in 1908 opgerichte en eveneens radicale Kristlik Frysk 
Selskip juist de knuppel in het hoenderhok smeten. Voorlopig had mee daardoor 
het streven naar een overkoepelend lichaam van Friese organisaties en evenmin 
de stichting van een Friese academie van wetenschappen geen succes. Het initia
tief tot dat laatste kwam uiteindelijk veel minder van de kant van particuliere orga
nisaties, als wel van de provinciale overheid. In 1928 werd - we horen hierWumkes 
als souffleur van de Commissaris der Koningin Van Harinxma thoe Slooten en 
daarmee van het provinciaal bestuur - de Provinciale Onderwijsraad opgericht, die 
tot taak kreeg het versterken en in standhouden van het Friese volks- en taaieigen. 
In deze kring - die aan de ene kant gewestelijk bestuur en Friese Beweging met 
elkaar verbond, terwijl ze aan de andere kant boven het gekonkel van de voortdu
rend met elkaar in clinch liggende Friese bewegers wist te blijven staan - kreeg het 
idee van een Friese academie voor kunsten en wetenschappen preciezer vorm. 'It 
Gewestlik Bistjûr en de Fryske Beweging kamen tichter byinoar', zo gaf Wumkes 
zelf heel goed aan waar het ook in het naoorlogse Friesland steeds om zou draaien, 
namelijk om de gunst van de provinciale overheid.250 

In de naoorlogse geschiedschrijving is het Genootschap vaak de rol van 
regenteske boeman toebedacht en in dat licht is het opmerkelijk, hoe bij het 
daadwerkelijk totstandkomen van de Fryske Akademy juist een aantal bestuurs
leden van het Genootschap een hoofdrol hebben gespeeld. Met alleen valt dan te 
denken aan de lector Fries in Groningen Pieter Sipma of aan de Genootschaps
voorzitter en Commissaris van de Koningin Van Harinxma thoe Slooten, maar 
vooral aan het Genootschapsbestuurslid Nanne Ottema, die als privé-persoon 
ervoor zorgde dat de Akademy onderdak kreeg in het kort daarvoor door hem 
gekochte Coulonhuis aan de Doelestraat. In een door zijn ruimhartige toon 
opvallende brief aan zijn medebestuursleden brak Ottema een lans voor een zo 
nauw mogelijke samenwerking tussen Akademy en Genootschap: 

'De grote meerderheid van het Bestuur van het Genootschap heeft medege
werkt tot de oprichting van de Fryske Akademy of heeft er op de een of ande
re wyze zyn sympathie voor betuigd. Een minderheid in ons Bestuur staat 
nog eenigszins afwerend tegenover het nieuwe Instituut. Ik zou die minder
heid willen toeroepen om ook met de meerderheid mee te gaan en niet afwe
rend te staan tegenover het nieuwe Instituut.'251 
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Ottema toonde zich een tolerant liberaal en zag de Akademy niet als concurrent, 
maar als 'jonger zusje'. Het veld was ruim genoeg om er beide op werkzaam te 
zijn; de Fryske Akademy zou zich richten op de taalkunde en alles wat daarmee 
annex was en het Genootschap op de archeologie, kunstnijverheid en dergelijke. 
Zo wordt hier opnieuw de oude, al sinds de negentiende eeuw meermalen ter 
sprake gebrachte verdeling aangebracht tussen een op materialia en museum 
gericht Genootschap en de meer in taalkunde geïnteresseerde overige Friese 
organisaties. 

Marinus Vieweg, directeur van het Fries Museum 

(1923-1933) 

Samenwerking zou volgens Ottema grote voordelen met zich meebrengen. Hij 
herinnerde zich in deze briefde coup van Douwe Kalma en betuigde spijt, dat het 
Genootschap indertijd (vanwege Kalma's overmoedige onbezonnenheid) geen 
profijt had kunnen trekken van het idealisme en het elan van de Jongfryske 
Mienskip. Hij hield zijn medebestuurders voor dat ze de kans deze keer niet 
moesten laten lopen. 

Opmerkelijk is dat de Fryske Akademy zo tot stand kwam en klaarblijkelijk 
ook pas tot stand kón komen toen het radicale partijtrekken van de Friese Bewe
ging uit de jaren twintig in de jaren dertig had plaatsgemaakt voor een, vanuit de 
Provincie geëntameerde bovenpartijdige houding, een attitude die vanouds veel 
meer eigen was aan het Fries Genootschap.252 Het is vanuit dat perspectief gezien 
niet toevallig dat zowel in de Provinciale Onderwijsraad als in het eerste Akade-
my-bestuur niet alleen Friese Bewegers zaten, maar vooral hooggeleerde autori
teiten van buiten Friesland: de professoren G. Gosses (GU Amsterdam), J.M.N. 
Kapteyn (RU Groningen), G.S. Overdiep (RU Groningen), J.F. Koksma (VU 
Amsterdam), T. Brandsma (KU Nijmegen) en de lector P. Sipma (RU Groningen). 
Wumkes sprak over een 'godsfrede'.253 
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Na de Tweede Wereldoorlog was de politiek-culturele context waarbinnen het 
Genootschap werkzaam was zeer ingrijpend veranderd. Hoewel de Fryske Akade-
my in de jaren vijftig nog lang niet de organisatie was, die ze tegenwoordig is, 
waren er nu twee Friese wetenschappelijke instellingen. Het verschil tussen beide 
was, dat het Genootschap nog op zijn negentiende-eeuws meer een particuliere 
dilettanten-organisatie was, waar de banden tussen Akademy en provinciale 
overheid van meet af aan strakker waren aangehaald. Daardoor droeg de Akade
my ook voor de toekomst meer belofte in zich. Daar komt bij dat Ottema's plei
dooi om de jongeren een kans te geven na de Tweede Wereldoorlog bewaarheid 
werd, met voor het Genootschap zeer ingrijpende gevolgen. Had de Jongfryske 
Beweging met zijn democratiseringsidealen uiteindelijk met lege handen ge
staan, nu kwam een jongere generatie naar voren, die, gedeeltelijk vanuit sociaal
democratische hoek en vanuit Anti-Revolutionaire verzetskringen afkomstig, in 
de tijd van de wederopbouw het politieke en culturele klimaat in Friesland naar 
zijn hand trachtte te zetten. En wat de Jongfriezen onder Douwe Kalma onmoge
lijk was gebleken, was voor deze generatie bijna vanzelfsprekend, ze namen hun 
plaatsen in op de redactieburelen van de Friese kranten, in de provinciale politiek 
en ook - in de jaren rond 1950 - in de bestuurskamer van het Fries Genootschap. 

Exit Boeles: het einde van het 'oude' Genootschap 

Kenmerkend voor deze omslag was allereerst het abrupte einde aan de meer dan 
vijftigjarige genootschapscarrière van RC.J.A. Boeles. Boeles was de belichaming 
van een tijdperk geweest. Hij, het vooroorlogse Genootschap en het Fries Museum 
waren zo sterk met elkaar vergroeid geraakt, dat het einde van de één bijna nood
zakelijkerwijs ook het einde van de ander moest betekenen. Vijfjaar na de Twee
de Wereldoorlog bleek Boeles' rol uitgespeeld. In het proces van wederopbouw 
was voor hem geen plaats meer. 

Zijn ondergang werd ingeluid door een onbenullig briefje, door één enkel zin
netje: '...hoewel ik de gewoonte heb om Friese brieven onbeantwoord te laten...'. 
Het aan een conservator van een Oudheidkamer gerichte kattebelletje belandde 
in de publiciteit en bleek de lont in een kruitvat. Zowel het zinnetje zelf als de 
laaiende reacties erna laten namelijk zien hoezeer de zaken al veel langer op 
scherp moeten hebben gestaan. Zo becommentarieerde het blad De Stiennen 
Man wel zeer hatelijk: 'Fuort mei him dy't [...] it folk dêr 't hy te gast wie iepenlik 
wâdde op it herte, iepenlik de tael fan dit soadtsje 'boerenkinkels' forspeide.'254 

Wie niet Friestalig was, kon niet langer Fries zijn, maar was slechts een gast in de 
provincie! Op een transformatorhuisje in Weidum kalkte een onbekend gebleven 
hand: 'FUORT MEI BOELES'. 

Ze is nauwelijks zichtbaar, maar men kan zich niet indenken dat deze botsing 
niet een voorgeschiedenis van kleine en grote wederzijdse ergernissen heeft 
gehad. Van de kant van Boeles - hij was samen met secretaresse Rinske Visscher 
een van degenen binnen het Genootschapsbestuur die indertijd tegen de oprich-
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ting van de Fryske Akademy was geweest - lezen we tussen de regels door hoe 
zich een zekere spanning opbouwde. In de Genootschappelijke jaarverslagen van 
de jaren veertig begon hij zich breed te maken door zijn eigen wetenschappelijke 
kwaliteiten en zijn contacten met buitenlandse geleerden te benadrukken of door 
zijn bijdrage aan de prestigieuze Algemene Geschiedenis der Nederlanden naar 
voren te halen.255 Klaarblijkelijk had hij her en der het verwijt gekregen dat zijn 
wetenschappelijke methode en daarmee die van het Genootschap achterhaald 
en eenzijdig waren. In het Genootschap, zo pareerde hij een recensie in de 
Leeuwarder Courant, werden juist de modernste historische inzichten gehuldigd, 
waarin niet langer de politieke maar de cultuurgeschiedenis de centrale disci
pline was. Hij voelde zich door de media belaagd: 

'Zoiets behoeft het Genootschap zich gelukkig niet te laten zeggen en het is 
zijn plicht om op te komen tegen deze weinig gelukkige en agressieve voor
lichting van het publiek. Eerder mag het heten, dat het Genootschap, zonder 
enige verwaarlozing der schriftelijke bronnen, waartoe anderen zich plegen 
te beperken, de geschiedenis van Friesland verrijkt met cultuur- en handels-
geschiedkundige gegevens, verstrekt door de bodemvondsten, hier en elders, 
geheel volgens de nieuwe en veel ruime opvatting van het begrip geschiede
nis. Het zou jammer zijn, indien dit streven slechts buiten Friesland gewaar
deerd werd en wel als iets nieuws hier te lande en dat men ter plaatse geen 
gevoel zou hebben voor zijn eigen, zo belangrijke historie, waarvan de doku-
menten, voor een niet gering deel, in de bodem bewaard bleven.'256 

Dit laatste betrof de wetenschappelijk-inhoudelijke kant van de zaak. Hier kon 
Boeles zijn gelijk en zijn gram halen, want hij was natuurlijk werkelijk een uitne
mend wetenschapper, die in dat opzicht zijn rechten ook zeker kon en mocht 
laten gelden. 

.- iï-.F.C.J.A.Boeles "f| 
FRIESCH MUSEUM LEEUWARDEN, 3 Juli 1949 ] 

KONINGSTRAAT i Harlingerstraatweg 75 

TcicfoM 3001 Gin» 113600 

t. n. ». b. Prieich Gcaoobchap . » 

Gcuhicd-. OuáiråJ- e» TulfcuaS. 

Deo ¾er D.IÉedema 
Conservator '.'Oudheidkamer Heerenvee¾. 

¾roheer, 

Hoewel ik de gewoonte heb om Sriese brieven onbeantwoord t e laten,wil 
ik ditmaal in aanmerking nemen,dat uw scM¾yven b¾rkba¾r niet aaa my, gericht 
was.De bygevoegde bronzen munt houd ik voorlopig voor' een modern afgietsel . 
Kocht bona fide aangetoond kunnen worden,dat deze mint bepaaldelyk opgegra
ven i s dan kunnen wy nog eens zien. 

Het origineel i s e=n nidden-brons van keizer Domitianu#,geslagen in het 
j a - j 90 of 91 nà C.Cohen,nr.656. 

De Conservator der Archaeol. en Numismatische Verzamel. 

¾rlage: 
De munt. Alk 
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Binnen het Genootschapsbestuur groeide echter de tegenstand tegen Boeles, 
vooral vanwege diens starre, autoritaire houding. Zijn wetenschappelijke merites 
wogen daar zo langzamerhand niet meer tegenop. In mei 1950 werd in plaats van 
Boeles daarom Jacob Jetses Kalma in het bestuur gekozen, waarna vervolgens op 
9 december 1950 Boeles ook nog eens zijn congé als conservator en bibliotheca
ris kreeg: of hij de spullen die hij nog thuis had (sleutels, boeken, archivalia en 
museumvoorwerpen) maar wilde inleveren. Het had iets van een staatsgreep en 
een revolutie tegelijk. In de loop van dat jaar had de Friese editie van Het Vrije 
Volk het bestuursstandpunt al eerder verwoord: 

'Mr Boeles was de grote tegenhouder. Hij was een rem op een nieuwe demo
cratischer ontwikkeling. Bij het heengaan van dr Heerma van Voss gewaagde 
mr Boeles in een in memoriam van diens "illusie dat alles op cultureel terrein 
beter zou gaan, als het anders werd georganiseerd dan voorheen, als het ware 
in een Nieuw Friesland [...]." Bij het voortschrijden van Nederlands herstel 
zou hij echter wel hebben bespeurd, dat het openbare leven en de politieke 
stromingen neiging vertonen, naar de oude beddingen terug te keren.'257 

Met dat laatste standpunt aangaande de doorbraak-socialist en Genootschapsbe
stuurder Heerma van Voss had Boeles zich volgens deze krant onmogelijk 
gemaakt. Ook het Friesch Dagblad gaf in zijn commentaar goed de portee van de 
zaak aan. Niet Boeles was veranderd, maar het podium waarop hij stond en in die 
veranderde context was hij tragisch genoeg tot persona non grata geworden. 

'It net wer stimmen fan Mr. Boeles is gjin feit op himsels. It hâldt forbân mei 
in biweging dy't sûnt de oarloch yn it Frysk Genoatskip en syn bestjûr oan 'e 
gong is. Der is dêr in forjongingsproces geande. It siket der om oanpassing 
oan'e ûntwikkeling en de easken fan'e moderne tiid, om libbener geast en 
methoaden fan wittenskiplike arbeid, ynliker forbân tusken it forline en de 
dei fan hjoed, mear bitrekking op 'e ûntjowing fan it Fryske libben, flotte[r] 
meiinoar oparbeidzjen, en dus om moderner, socialer en Frysksinniger man
nen yn 'e lieding. En it gefal-Boeles, hoe fortrietlik fan'e minsklike kant ek, is 
yn dy ûntwikkeling net mear as in incidint.'258 

Het is duidelijk dat er tussen het oude Genootschap van Boeles en de Friese 
Beweging een kloof was ontstaan, die niet meer gedicht kon worden, een kloof 
die nu dus tot in het Genootschap en zijn bestuur zelf doorliep. 

Waarschijnlijk heeft de zuivering na de Tweede Wereldoorlog deze kloof nogal 
verwijd. Het Fries Genootschap was de enige Friese organisatie die zichzelf naar 
behoren heeft gezuiverd.259 Er werden in totaal 27 leden geroyeerd omdat ze 'blijk 
hebben gegeven van onvaderlandslievende gezindheid'.260 Onder hen waren een 
aantal Duitse hooggeleerden - de frisist C. Borchling bijvoorbeeld -, maar vooral 
Nederlanders onder wie weer een drietal vooraanstaande Friese bewegers, name
lijk S.J. van der Molen, Meint Oosterhout en Douwe Kalma.261 In andere kringen 
in Friesland verliep de zuivering veel stroever, zoals Frieswijk onlangs heeft laten 
zien. De onwil binnen de Friese Beweging om zichzelf te zuiveren leidde namelijk 
tot ingrijpen van het Provinciaal Bestuur. Onder andere werd toen de oud-presi-
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dent van de Leeuwarder rechtbank Mr. C.W. Stheeman in de zuiverende 'eareried' 
van de Fryske Akademy geparachuteerd. Hij - een goede vriend van Boeles en 
tevens collega-jurist - had van die zuivering werk gemaakt. De reden laat zich 
raden. Hij was namelijk bepaald géén Fries beweger. Later, in 1951, zou hij een 
hoofdrol spelen in wat toentertijd 'De Friese Kwestie' heette, de discussies over 
het gebruik van het Fries in het openbaar verkeer. Stheeman zou zich toen een 
verklaard en geharnast tegenstander van tweetaligheid tonen. Nu, in 1946 pakte 
hij als voorzitter van de zuiveringsraad bewegers als Wumkes, Meint Wiegersma 
en Pieter Sipma hard aan. Het lijdt geen twijfel dat dit kwaad bloed zette. 

De ontstane animositeit zal zich ook in de bestuurskamer van het Genoot
schap hebben laten gelden; Wiegersma en Sipma zaten namelijk beiden in het 
bestuur van het Genootschap dat Boeles in 1950 dwong om op te stappen. Sthee
man op zijn beurt zette onmiddellijk een actie op touw om Boeles te rehabilite
ren: '... een kleine groep leden [heeft] op overrompelende wijze ter vergadering 
en tegencandidaat gesteld en met een zeer geringe meerderhed weggestemd', zo 
stelde hij de zaak voor.262 Van beide kanten werden - in gedrukte brochures! - de 
leden van het Genootschap bewerkt. Om een schandaal te voorkomen werd de 
zaak uiteindelijk na bemiddeling door de jurist jhr. mr. W.J.M, van Eysinga in der 
minne geschikt. Boeles werd erelid en zijn verdiensten als wetenschapper werden 
nog eens benadrukt.263 

Overzien we de zaak nu nog eens, dan valt op hoe binnen het Genootschaps-
bestuur in de jaren rond het ontslag van Boeles allerlei tegenstellingen voor het 
licht kwamen: die tussen een oude en een jonge garde ligt voor de hand, die tus
sen Frieszinnigen en tegenstanders van tweetaligheid is hierboven uitgelegd. 
Mogelijk heeft er ook een meer vakinhoudelijke tegenstelling bestaan tussen 
juristen van het Gerechtshof en mensen die een andere studie (meest letteren) 
hadden gevolgd. De jongere bestuursleden Guibal, Van Buijtenen, Heerma van 
Voss, en (later) Herre Halbertsma hadden allen een doctorsgraad in de letteren en 
Van Tuinen was daarin afgestudeerd (zie ook de Bijlage achterin dit boek). Ten
slotte bestond er een tegenstelling in attitudes jegens de samenleving en de 
plaats van (Friese) cultuur in de samenleving. 

Enter Kalma: het nieuwe geluid 

Boeles was vanaf 1935 tot aan zijn gedwongen vertrek ook bibliothecaris geweest. 
Hij werd, zoals al even gezegd, opgevolgd door J.J. Kalma (1907-1991), een 'rode 
dominee' van vrijzinnige snit, die al een heel leven in de Friese Beweging achter 
zich had, maar die er nu enige afstand van had genomen en zijn grote liefde voor 
boeken en voor volkskundige studiën botvierde.264 Zoals indertijd Boeles zeer 
energiek van start was gegaan en bij het bestuur vernieuwingen had bepleit, pre
cies zo deed ook Kalma nu. Hij hield er over de grote Genootschapsbibliotheek 
welomlijnde plannen op na, die vervolgens als een soort programma in de loop 
van de jaren vijftig en zestig ook daadwerkelijk werden uitgevoerd. Omdat deze 
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naoorlogse geschiedenis van de bibliotheek representatief was voor wat er in den 
brede met de collecties van het Genootschap gebeurde, wil ik er bij wijze van 
case-study wat meer aandacht aanbesteden (zie ook de bijdrage van Van Gent). 

Kalma paste in de na-oorlogse cultuur in Friesland in het algemeen en in het 
vernieuwde Genootschapsbestuur in het bijzonder. De subtiele spot waarmee hij 
als socialistisch predikant door de leden van de oude garde - voorzover die er nog 
waren - tegemoet werd getreden, laat juist zien, dat men hem tolereerde en waar
deerde. Men refereerde er fijntjes aan hoe de coup van Douwe Kalma nu door 1.1. 
Kalma (ze waren geen familie) voltooid leek te zijn.265 

Studiezaaltje in de bibliotheek van het Fries Genootschap in 1933 

Binnen het bestuur kreeg Kalma volop ruimte om op allerlei terrein zijn mening 
ten beste te geven. Zo deed hij in de al genoemde 'Friese Kwestie' het bestuur een 
voorstel om een persbericht uit te geven, waarin niet alleen gepleit werd voor het 
recht om Fries te spreken, maar waarin deze strijd ook in een emancipatoir per
spectief werd geplaatst en waarin het recht van de onontwikkelde Fries leidde tot 
een plicht voor de ontwikkelde: 'De Friese taal, die elk Genootschapslid lief 
behoort te zijn, kan slechts in niet eindigende strijd bewaard worden en levend 
blijven' en: 'Voor de ontwikkelde Fries, die de solidariteit met zijn volk belijdt, 
gaat hier de plicht spreken.'266 
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Vanuit een soortgelijk perspectief beschouwde Kalma ook de bibliotheek. Deze 
was door de jaren heen door de leden zelf bijeengebracht in de vorm van schen
kingen, legaten en aankopen en bevatte zo tal van zeer bijzondere en vaak ook 
omvangrijke collecties. Kalma wilde nu deze schatkamer openen voor de eenvou
dige Fries, de 'sneuper' die alleen de taal van mem en heit en pake en beppe 
sprak. Kalma staat bekend als een popularisator van de Friese geschiedenis; hier 
worden zijn sociaal-democratische drijfveren zichtbaar. Opvallend is het in dit 
licht ook hoe Kalma in zijn verslag als bibliothecaris schreef: 

'Het ledenaantal groeit de laatste jaren. Dit komt, doordat men voelt, dat het 
Genootschapswerk volkszaak is en ook, doordat men beseft, dat ieder zeer 
welkom is in de rijen van ons Genootschap.'267 

En inderdaad, nooit eerder (en tot nu toe ook nooit sindsdien) heeft het Genoot
schap meer leden gewonnen dan in de kwarteeuw tussen 1945 en 1970. Klaarblij
kelijk juichte het publiek de omwenteling in het Genootschap van harte toe. 

Deze steun in de rug was nodig. Ooit, ver voor de oorlog, had de socialist 
Troelstra als oplossing van het pachtprobleem bepleit om alle landbouwgrond te 
naasten en zo aan het grootgrondbezit van de (Friese) aristocratie te onttrekken. 
Mutatis mutandis werd dit nu na de oorlog het lot van enkele van de collecties 
van het Fries Genootschap, zij het dat van onteigening geen sprake was. De over
dracht van genootschappelijk bezit naar de overheid vond volstrekt vrijwillig 
plaats en had ook een zekere logica. Kalma stond niet alleen. De meeste 
bestuursleden zagen de overdracht van de bibliotheek en de handschriftenverza
meling aan provinciale, beter geoutilleerde instellingen als noodzakelijk voor het 
Genootschap, misschien nog niet eens zozeer als wenselijke plicht jegens de Frie
se gemeenschap, maar zeker wel vanwege de precaire financiën. 

Illustratief voor de sfeer waarin al deze plannen werden gesmeed is een ver
gadering van 2 oktober 1951, waarin door een commissie enkele lijnen werden 
uitgezet. Onder andere de museumdirecteur Wassenbergh en de bestuursleden 
Kalma en A. Fogteloo formuleerden hun gedachten over de toekomst van 
Genootschap en museum. Regentesk-aristocratische praktijken zouden moeten 
plaatsmaken voor een meer democratisch professionalisme. Op den duur, zo 
meende de commissie bijvoorbeeld, zou men niet langer slechts door coöptatie 
lid kunnen worden, maar zichzelf vrijelijk kunnen aanmelden. Er zouden 'steeds 
meer professionals' aan het museum moeten worden verbonden. 'Bestuursleden, 
die actief optreden, zoals de ouderwetse amateurs zijn er in de toekomst steeds 
minder te verwachten. Bezwaren aan deze situatie verbonden waren steeds 
groot', zo meende men. De commissie pleitte overigens nog wel tegen het in 
eigendom geven van het museum aan de provincie.268 

Een vergadering als deze was beslist geen incident; de bakens waren in één 
keer verzet en we kunnen werkelijk van een doorbraak spreken. Een maand eer
der al was er ook al een vergelijkbare vergadering gehouden, toen van vertegen
woordigers van Genootschap, Fryske Akademy en Provinciale Bibliotheek. Ook in 
deze commissie al was samenwerking bepleit tussen Genootschap en Fryske Aka-
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demy betreffende de uitgave van De Vrije Fries en het gezamenlijk organiseren 
van lezingen. Ook deze wens werd gerealiseerd; vanaf 1955 organiseerden Fryske 
Akademy en Genootschap samen lezingen en participeerde de Akademy in efe uit
gave van De Vrije Fries. Op deze vergadering, waar ook de directeur van de Provin
ciale Bibliotheek, Sjoerd Douma, aanwezig was, werd tevens geadviseerd om de 
bibliotheek van het Genootschap over te doen aan de Provinciale Bibliotheek. 

Het had alles de kracht van een programma, maar het zou lang duren voordat 
de daad ook bij het woord werd gevoegd. In 1952 werden op verzoek van bibliothe
caris B.L. Hijmans zo'n 700 tot 800 boeken inderdaad in bruikleen aan zijn op de 
klassieke studiën gerichte Buma-bibliotheek afgestaan. Dat was de voorlopige 
oogst van Kalma's inspanningen; de rest heeft lang op zich laten wachten. De direc
teur van de Provinciale Bibliotheek, Douma, treuzelde nu en meende dat hij niet 
over voldoende plaats beschikte om de volledige bibliotheek te kunnen bergen.269 

Tegelijkertijd begonnen sommige Genootschapsbestuursleden te weifelen: 'de col
lecties [zijn] te omvangrijk [...] om door onbetaalde krachten te worden beheerd', 
maar aan de andere kant wilde men uit piëteit met de erflaters ook weer niet zo
maar overgaan tot afstoten. Er werd besloten de collecties voor het grootste deel over 
te doen aan de verschillende in Leeuwarden gevestigde bibliotheken. Het bestuur 
probeerde ondertussen naar de leden toe zijn twijfels te verbergen achter quasi-
zelfverzekerdheid; het besluit tot het in bruikleen geven werd niet als voorstel aan 
de ledenvergadering voorgelegd, maar als mededeling vanwege het bestuur.270 

Over de overname van boeken aan de Buma-bibliotheek juichte Kalma in het 
jaarverslag nu 'Dood kapitaal is levend geworden'. Hij ontdekte steeds meer oud 
geld. Op zolder vond hij stapels onopengesneden, door ruilverkeer met andere 
organisaties verkregen tijdschriften. Ook die horen voor een groter publiek toe
gankelijk te zijn, meende hij. Het was tekenend voor het Genootschap in deze 
fase van zijn bestaan. Het had tot dan toe gefunctioneerd in een nationaal en 
internationaal geleerdengenootschappelijk netwerk, maar het had er de laatste 
jaren niet voldoende gebruik van weten te maken. Voor een bibliothecaris die met 
frisse ogen keek, was het een vreemde gewaarwording om steeds maar weer ono
pengesneden tijdschriften te vinden, waarvan hij het bestaan niet vermoed had, 
maar 'wanneer ik dan bedenk, dat er misschien slechts 20 leden zijn, die boeken 
lenen en tegelijk, dat op de Prov. Bibl. vaak gezegd moet worden, dat een boek niet 
aanwezig is [...] terwijl wij het bezitten, dan voel ik toch ook de bezwaren.'271 

Uiteindelijk zouden de treuzeling en de weifeling, ondanks herhaald overleg,272 

aanhouden tot eind 1961, toen de bibliotheek aan de Provincie ten geschenke werd 
aangeboden. Daarmee was het verhaal echter nog lang niet af. Toen de Provinciale 
Bibliotheek zo'n 7.000 titels had geselecteerd die ze wel wilde overnemen - het was 
inmiddels 1965 - werd de rest afgestoten. Een gedeelte werd onderhands verkocht 
aan het Instituut van de codicoloog W. Hellinga aan de Universiteit van Amster
dam, een deel aan het Fries Scheepvaartmuseum, een deel aan de Stadsbibliotheek 
van Leeuwarden en een deel aan (bestuurs)leden. Het restant werd bij Beijers in 
Utrecht ter veiling gebracht. Toen bleek, dat in deze restpartij toch nog allerlei 
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unieke exemplaren zaten van numismatische boeken uit het bezit van Jacob Dirks, 
voorzien van diens marginalia, brak er een rel los. Onder leiding van de latere 
hoogleraar Frisistiek Tony Feitsma werd het Genootschap gedwongen om de boe
ken terug te halen bij de kopers en ze zo voor de provincie te behouden.273 Zelfs de 
minister van cultuur, M. Vrolijk, bemoeide zich nu met Genootschapszaken.m 

Met de omvangrijke collectie handschriften van het Genootschap gebeurde 
ongeveer hetzelfde. De toenmalige rijksarchivaris S.J. Fockema Andreae inventa
riseerde en catalogiseerde deze en deed in 1965 een voorstel voor overdracht aan 
de Provinciale Bibliotheek en aan het Rijksarchief in Friesland. De enige voor
waarde die aan de schenking werd gesteld was dat de collecties niet mochten 
worden vervreemd of buiten Friesland gebracht.275 In Schema lb zien we hoe 
omstreeks deze tijd de gespecialiseerde bestuursfuncties die in de negentiende 
eeuw waren ingesteld om de uitdijende collecties de baas te blijven werden opge
heven. Kalma trad in 1960 af als bibliothecaris. Zijn taak was voltooid. Het 
bestuur bestond voortaan tot op de dag van vandaag weer - zeer klassiek - uit 
voorzitter, secretaris, penningmeester en een groot aantal medebestuurders. 

Het museum in de jaren vijftig en zestig: 'voortgaande reorganisatie' 

Het Fries museum, sinds jaar en dag paradepaard én zorgenkind van het Genoot
schap, trof een ander lot dan de bibliotheek en de handschriftencollectie. Hier zette 
zich het proces van modernisering en professionalisering in eerste instantie nog 
binnen het raamwerk van het Genootschap en op initiatief van zijn bestuur door. 

Ook vóór de oorlog was sommigen de strengheid en de geslotenheid van het 
museum wel opgevallen. De historicus Gosses bijvoorbeeld zag het als: 

'... een stijf, gesloten gebouw, afwerend van voorkomen, dat zich aarzelend 
opende voor de nieuwsgierigen, die er soms de "gouden zweepen" uitgeloofd 
bij vroegere harddraverijen, het "Zwaard van Groote Pier" en de "Hindelooper 
kamer" kwamen bekijken. Wat er werkelijk te zien was en wat er omging ach
ter die gebruinde muren en de ramen met hun kleine ruitjes, besefte ik en de 
groote meerderheid der stadgenooten niet'.276 

De oudheidkundige Herre Halbertsma, die anders dan Gosses beide werelden 
heeft gekend - die van de vooroorlogse oude garde en die van de naoorlogse ver
nieuwers - geeft in zijn memoires een mooie beschrijving van de vooroorlogse 
wijze van museumbeheer. Het bestuur vervolgens bestond volgens Halbertsma uit: 

'Stuk voor stuk erudiete mensen die het museum bestuurden als goedmenen
de, maar afstandelijke regenten. De bijeenkomsten werden om de twee 
maanden op woensdagmiddagen gehouden in de eetkamer van het vroegere 
Van Eysinga-Huis aan de Koningstraat tegenover de kanselarij. De eeuwen 
keken daar echt op je neer. Het was niet de gewoonte dat de directeur de 
besprekingen bijwoonde. Na de theeceremonie kwam het punt Aanwinsten 
aan de orde en werd de bode verzocht dr. A. Wassenbergh te ontbieden. Na 
afhandeling van dit punt kon hij weer vertrekken...'277 
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Voor deze museumdirecteur Wassenbergh (aangesteld in 1936) was het opstap
pen van opperconservator Boeles een zegen; hij was 'jubelend' blij dat hij einde
lijk verlost was van de 'eeuwige kritiek, de kontrôle en het kleinhouden'278 en hij 
maakte van deze nieuw gewonnen ruimte gretig gebruik door tentoonstellingen 
te organiseren, door de opstellingen in het museum te reorganiseren en ook door 
andere ideeën over het museum te ventileren, ideeën die nauw aansloten bij het 
democratisch elan dat deze tijd kenmerkte (zie over dit alles in extenso ook de bij
drage van Boschma hierna). In een terugblik gaf hij aan hoe volgens hem het 
wetenschappelijk museum had afgedaan, en nu moest plaatsmaken voor een 
veel publieksvriendelijker aanpak.279 Ook hij wist aan het begin van de jaren vijf
tig wat hij wilde. 

Amanuensis E.J. Penning en bediende J. Hofstra inventariseren nieuwe aanwinsten van het Fries museum, 

foto uit 1951 

Net als in het geval van de bibliotheek was er ook hier echter een verschil tussen 
het zo snel en helder geformuleerde programma om het museum te 'democrati
seren' en de moeizame, trage uitvoering ervan. De reden was geldgebrek. Het ene 
gat moest met het andere worden gevuld en telkens weer maakte de penning
meester van het Genootschap - Herman van Slooten - in de jaarverslagen mel
ding van zijn bezorgdheid en zijn geschipper om begrotingen en jaarrekeningen 
rond te krijgen. Na de oorlog stegen de arbeidslonen en dat had tot gevolg dat het 
beheer van een museum steeds kostbaarder werd. 
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Toch werd in de jaren vijftig en zestig veel moeite gedaan om het grote publiek 
het museum in te lokken, aan de ene kant door de inrichting van (schilderijen-) 
tentoonstellingen, anderzijds meer structureel door te streven naar uitbreiding 
van de museumstaf. Maar ook daar was het van hetzelfde laken een pak. In 1950 
bestond de volledige staf van het museum uit een directeur, een amanuensis, een 
voor de zomermaanden ingehuurde suppoost, een conciërge-echtpaar en een 
werkster. Slechts heel langzamerhand kwam hierin verandering. Aanvankelijk 
werd hulp van buiten aangetrokken,280 en nog juist in de jaren vijftig, in 1959, 
werd er een opvolger aangetrokken voor P.CJ.A. Boeles zelf: namelijk de archeo
loog G. Elzinga. Het verlangen om te professionaliseren was er lang voordat het 
bevredigd kon worden.281 Wel werd het museum onder het bewind van Wassen-
bergh vergroot (zie opnieuw de bijdrage van Boschma). 

In retrospectief is het beeld van de Nederlandse geschiedenis sinds de Tweede We
reldoorlog doorgaans dat de burgerlijke, stijve jaren vijftig in schril contrast stonden 
met de roerige, rebelse jaren zestig. Hier blijkt telkens weer hoezeer ze in eikaars 
verlengde hebben gelegen. Het programma van democratisering van ook cultuur en 
cultureel erfgoed was begin jaren vijftig al geformuleerd, het duurde echter tot de 
hoogconjunctuur van de jaren zestig voordat het echt betaald kon worden. Toen 
derhalve Wassenbergh in 1963 met pensioen ging en werd opgevolgd door dr. Cees 
Boschma, waren er behalve Wassenbergh zelf in de staf van het Museum nog maar 
drie personeelsleden werkzaam. In 1970 waren dat er tenminste tien.282 

Boschma wist goed te profiteren van de hoogconjunctuur van de jaren zestig 
en zeventig. Hij zag het als zijn eerste en belangrijkste taak '...om van het muse-

Grafiek3 - Uitgaven Fries Genootschap, 1827-1972 
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um een zelfstandige, door de overheid gesubsidieerde instelling te maken, het 
personeel uit te breiden en te professionaliseren en de expositie-, depot- en werk
ruimten te vergroten teneinde te kunnen voldoen aan de steeds hogere verwach
tingen van een groeiend publieke en de in toenemende mate in wetenschappelij
ke en bestuurlijke kringen geformuleerde strengere theoretische eisen.283 Wat 
betreft de uitbreiding van outillage en staf slaagde hij daarin volop; in 1970 werd 
het museum in een zelfstandige stichting ondergebracht. 

In hoeverre het ook lukte om het grote publiek werkelijk en blijvend te inte
resseren en in hoeverre zo de democratische droom uitkwam die ten grondslag 
had gelegen aan het programma dat in het begin van de jaren vijftig was gefor
muleerd, is maar de vraag.284 De Grafieken 3, 4 en 5 relativeren dit. In Grafiek 3 
staan de uitgaven weergegeven die moesten worden gedaan om het Genootschap 
(lees: het Museum) draaiende te houden. Het is opmerkelijk hoe deze kosten van 
vóór de stichting van het museum in 1881 in het niet vallen bij de gemaakte kos
ten na de Tweede Wereldoorlog. Vóór 1900 werd nooit meer uitgegeven dan 
ƒ10.000,- per jaar, in 1969 beliepen door de al maar oplopende loonkosten de uit
gaven meer ƒ650.000,-. In Grafiek 5 staat vervolgens het percentage afgebeeld 
van die uitgaven dat uit subsidies kwam. Entreegelden en verkoop van boeken en 
catalogi, zo blijkt, vielen bij die post steeds meer in het niet; met andere woorden 
steeds meer werd het Genootschap afhankelijk van subsidiënten, lees: van de 
overheid. Tenslotte zien we in Grafiek 5 hoe de bezoekersaantallen in de verste 
verte niet meestegen met de uitgaven. Het gemiddeld per bezoeker uitgegeven 
bedrag steeg tussen 1950 en 1969 van een rijksdaalder (ƒ 2,49) tot meer dan vijftig 
gulden (ƒ53,84).285 

Grafiek 4 - Inkomsten Fries Genootschap, 1827-1972 
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Er is geen sprake van dat Genootschap of museumdirectie wanbeleid zou kunnen 
worden verweten; een dergelijke ontwikkeling was kenmerkend voor de jaren 
zestig. Ook andere Genootschappen ondergingen hetzelfde lot, bijvoorbeeld het 
Zeeuws Genootschap, dat om dezelfde redenen in de loop van de twintigste eeuw 
steeds meer van zijn collecties onderbracht bij de overheid.286 Niet in de eerste 
plaats de 'achterblijvende' bezoekersaantallen, maar de gestegen kosten zijn een 
belangrijk gegeven. Deze hadden te maken met de uitbreiding van de museumstaf, 
maar - veel algemener - ook met de stijging van loonkosten in de welvaarts- en 
verzorgingsstaat van de jaren zestig. De overheid had in allerlei opzichten de rol 
van de particuliere sector overgenomen, in sociaal maar ook in cultureel opzicht en 
de rekening voor die overdracht zien we onder andere gepresenteerd op de begro
tingen van Genootschapspenningmeester Herman van Slooten.287 

Uiteindelijk was het ook deze ontwikkeling, het naar zich toetrekken van de 
culturele sector door de overheid, die maakte dat de dilettanten en de vrijwilligers 
van het Genootschap niet langer zorg konden dragen voor hun museum. In de 
jaren twintig was het in de jaarverslagen al wel enigszins voorspeld: het museum 
wint aan belang maar is, door de moeilijke financiële positie, 'als een kind dat zijn 
moeder boven het hoofd groeit'.288 In 1970 werd de voorspelling bewaarheid: het 
museum werd in een stichting ondergebracht en met de provinciale overheid werd 
afgesproken dat de leden van de museumstaf voortaan als ambtenaren in dienst 
zouden zijn bij de provincie Friesland. Het was het einde van het museum, zoals 
men het tot dan toe had gekend. Het was tevens het einde van de genootschappe-
lijkheid, dat vage gebied tussen particulier initiatief en overheid, dat zo kenmer
kend was geweest voor de burgerlijke cultuur van de lange negentiende eeuw. 

Grafiek 5 - Bezoekers Fries Museum, 1894-1971 
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Tenslotte: wat doen we nu met Friso? 

Met zijn conclusie dat de Friezen van Tacitus rond 450 na Christus door een 
Angelsaksische invasie grotendeels zouden zijn verdreven, tastte Boeles niet 
alleen het leerstuk van de continuïteit, maar ook dat van de eenheid van het Frie
se volk aan. De Friezen waren volgens hem eerst sterk beïnvloed door de Romei
nen en hadden zich vervolgens met Angelen en Saksen en later ook met Franken 
vermengd. Wat kon het Fries-eigene historisch gezien nog inhouden? 

Anders dan de eerste editie in 1927 maakte de tweede druk van Boeles' boek 
in 1952 in Friesland nogal wat los. Voorzover ik kan zien had de receptie van het 
boek in 1927 vooral plaatsgehad in wetenschappelijke kring. De welwillende 
recensie op de uitgave van 1927 door Isaac Gosses, had Boeles er mogelijk des te 
bewuster van gemaakt hoe hij eigenlijk bezig was heilige Friese huisjes onderuit 
te halen. Gosses had hem toen gecorrigeerd, bijvoorbeeld waar hij toch nog te 
veel respect voor Tacitus toonde, of ook waar hij, naar Gosses' zin ten onrechte, 
de archeologie van de Friese zandstreken een plaats in zijn boek over de 'Friese' 
terpentijd had gegeven. Gosses had overigens Boeles' opvatting van een omvat
tende Angelsaksische verovering van de hand gewezen.289 

In 1952 (ook Bazelmans gaat er in zijn bijdrage hierna op in) volgde op de ver
schijning van het boek juist een felle pennestrijd,290 waaraan, behalve Boeles, de 
oud-verzetsman en redacteur van het Friesch Dagblad, Pieter Wijbenga, de oud-
lector Fries, Pieter Sipma en ook Douwe Kalma deelnamen. Wijbenga en Kalma 
publiceerden beide polemische stukken in It Beaken.m Toen de discussie vanwe
ge de agressieve toon was afgesloten, organiseerde het bestuur van de Fryske 
Akademy in juni 1953 uiteindelijk een discussieavond waarvoor tal van historici 
werden uitgenodigd en waarop naar aanleiding van een lange door Pieter Sipma 
uitgesproken kritiek werd gedebatteerd.292 

De felle toon stond niet los van Boeles' omstreden houding in 'de Friese kwestie' 
en zijn in het openbaar beleden onwil om op in het Fries geschreven briefjes te ant
woorden. Daarmee, en dat is een punt dat er hier toe doet, stond de tegenstand 
tegen zijn boek ook niet los van de doorbraak van een jongere generatie en van de 
naoorlogse cultuuromslag in Friesland die ik hierboven beschreef. Boeles was tot een 
symbool geworden van een gehate oude tijd, van een anti-democratisch regentisme. 
Douwe Kalma's standpunt uit de jaren twintig was nu gemeengoed geworden. 

Het was een - mijns inziens betreurenswaardig - misverstand dat in deze zaak 
ook Boeles' wetenschappelijke inzichten werden betrokken. Hoe zou een man die 
zelf niet deugt, wel tot deugdelijke wetenschappelijke opvattingen kunnen komen, 
zo lijkt men soms te hebben gedacht. Er speelde hier echter meer mee dan slechts 
persoonlijke kinnesinne. Boeles had in zijn boek durven breken met een lange tra
ditie van Friese geschiedschrijving. Hij was op grond van een andere werkwijze dan 
te doen gebruikelijk - namelijk een empirisch-archeologische in plaats van een 
meer filologisch-volkskundige methode - tot andere opvattingen gekomen. Hij had 
Tacitus en natuurlijk ook alle kroniekenliteratuur aan de kant gezet en daardoor 
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ruimte gecreëerd voor nieuwe methodes en nieuwe inzichten. In zijn optiek hadden 
de Friezen niet ongerept de geschiedenis sinds Tacitus overleefd. 

Ik recapituleer wellicht ten overvloede, maar ter wille van de duidelijkheid 
nog eens wat onder de Friese mythe moet worden verstaan. Essentieel aan de 
moderne, in de vroege negentiende eeuw in Genootschapskring uitgewerkte 
variant van de Friese mythe was de verbinding tussen de continuïteitsthese (de 
Friezen zijn het oudst bestaande volk van Europa; ze wonen al sinds Tacitus en 
mogelijk sinds Friso op dezelfde plaats) en de typisch negentiende-eeuwse, door 
de Romantiek aangereikte opvatting als zou dat oeroude karakter van de Friezen 
vooral nog aanwezig zijn onder het gewone volk. In de vroeg-negentiende 
samenleving fungeerde deze mythe als identiteitsvormend verhaal. Hoog en laag 
samen hadden een zeer oude geschiedenis, die hen tot één volk maakte. De rol 
van de hogere standen was het om de lagere standen te ondervragen en ze zo 
bewust te maken van hun Friese karakter. De mythe had eigentijdse betekenis 
doordat ook de rol van de elite als culturele en politieke representant van dat ene 
en ondeelbare Friese volk erin verankerd lag. 

Voor de Friese elite, die later zijn kansen waarnam in landelijk verband, had 
deze mythe gaandeweg de negentiende eeuw zijn functionaliteit verloren. Mis
schien inderdaad wel enigszins verschanst in het bolwerk van Genootschap en 
Fries Museum en ook losgeraakt van de Friese samenleving, had ze de oude fan
tastische verhalen vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw doorgaans met 
een ironisch korreltje zout genomen. In dat klimaat was Boeles groot geworden 
en intellectueel gerijpt. 

Nu valt het niet alleen uit de discussies over Boeles' boek, maar ook meer in 
het algemeen ineens op, hoe een grote betekenis deze Friese mythe voor de 
naoorlogse generatie juist wel lijkt te hebben gehad. Een mooi voorbeeld daarvan 
is al aan de orde geweest, namelijk dat van de Genootschapsbibliothecaris J.J. 
Kalma, die meende dat de ontwikkelde Fries, die zich solidair met zijn volk voelt, 
de plicht heeft om voor de onontwikkelde Fries te werken. Hier zien we de ver
binding tussen hoog en laag in de praktijk gebracht. De Genootschapscollecties 
hoorden voor dat Friese volk - voor de eenvoudige, de 'sneuper' die alleen Fries 
sprak (het zijn Kalma's woorden) - toegankelijk te zijn en dus werden ze overge
daan aan professionele instanties die daarvoor garant konden staan. Verschil met 
de negentiende-eeuwse situatie is dan natuurlijk dat er daarmee ook een ver
schuiving plaats heeft gevonden van de particuliere sector naar de overheid. In 
de Friese cultuur speelt vanaf de Tweede Wereldoorlog de provinciale overheid als 
eigenaar, beheerder, subsidiënt, beleidsmaker en initiatiefnemer de hoofdrol.293 

Ook valt op, hoe Kalma (en met hem de dominante kringen in de naoorlogse 
Friese samenleving) ten opzichte van zijn voorganger Boeles, door de grotere 
identificatie met de provinciale overheid, ook veel meer binnen provinciale 
kaders was gaan denken. De vaststelling bijvoorbeeld, dat de Genootschapsbiblio
theek 'dood kapitaal' was, is voor de vroege jaren vijftig correct en de overdracht 
aan de Provinciale overheid lijkt me vanuit dat perspectief ook verdedigbaar; 
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Kalma ziet echter helemaal niet hoe deze bibliotheek naar opzet functioneerde in 
het netwerk van negentiende-eeuwse genootschappelijkheid. Zijn voorgangers 
als bibliothecaris waren geen uitleners van boeken, maar voerden - met gebruik
making van de bibliotheek - voor het Genootschap doorgaans de wetenschappe
lijke correspondentie met geleerden in binnen- en buitenland. De uitgebreide 
brievenverzamelingen van vader en zoon Boeles, van Ottema en van S.A. Waller 
Zeper zijn de stille getuigen van dit nationale netwerk.294 Typerend voor de veran
dering in denken is ook hoe de stelselmatig in de verslagen van het Genootschap 
opgenomen lange lijsten met corresponderende genootschappen na de jaargang 
1966 ineens, zonder enige verantwoording, ophielden te bestaan. 

Het is kortom een paradox van jewelste, die hier zomaar bloot komt te liggen. 
Degenen die ernaar tenderen om het oude Genootschap als Friesvijandig te zien, 
blijken ineens zelf de erfgenamen te zijn van het in datzelfde Genootschap ont
stane gedachtengoed, waar het Genootschap er, in de figuur van Boeles, juist 
wetenschappelijke afstand van had weten te nemen. 

Volgt men nu de discussie over Boeles' boek, zoals die in It Beaken is weerge
geven, dan valt toch vooral de onwil op om Boeles' opvattingen op waarde te 
schatten. Sipma en Wijbenga probeerden het idee van het Friese volk als een door 
de geschiedenis heen bewaard gebleven volkseenheid te redden en dat lijkt me 
de werkelijke inzet van de discussie te zijn geweest. Het was niet alleen een dis
cussie over onderzoeksresultaten, maar ook over de juiste methode en over ideo
logische uitgangspunten. Mag men in het wetenschappelijk onderzoek dat idee 
van één en hetzelfde Friese loslaten en zich op een neutraal standpunt stellen? 

Mijn essay kan beëindigd worden waar het begon. In deze discussies roerde 
zich ook Douwe Kalma. Hij stond zeer afwijzend tegenover Boeles: 

'Boeles liket it ûnwittenskiplik to achtsjen, as Friezen, Fryske skiednis skriu-
wend, blyk jowe fan leafde foar Fryslân. Mar krityk stiet dan pas frij, as dy 
leafde feitlike wierheit misfoarmet.'235 

En hij draaide vervolgens de redenering om; door zijn 'anti-sentiment' jegens 
Friesland had juist Boeles de waarheid verdraaid. Zijn boek was 'tendensieus en 
ûnbetrouber'. De manier waarop Kalma Boeles attaqueerde laat zien, dat hij 
bepaald niet op een neutraal standpunt stond. Tegen Boeles' conclusie dat het 
Friese volk niet 'ongerept' door de geschiedenis heen was gekomen, bracht hij in: 

'Foar my, en folie oaren, is de Fryske skiednis in kontinuë folksskiednis. Wol Boe
les dêr tsjin yn gean, dan sil er dat mei oare middels dwaen moatte as mei 'Fries
land tot de elfde eeuw'. Ingelân hat sûnt it folkeforfarren in kontinuë skiednis, al 
hat it in Hastings, al is it ieuwen fan frjemden yn in frjemde tael regearre.'296 

Beter had hij me dunkt niet kunnen formuleren hoe de Friese mythe in de naoor
logse Friese samenleving functioneerde. De communis opinio was nu, dat er voor 
het oude particuliere Genootschap geen plaats meer was, behalve dan als regen
teske, anderstalige vijand en als gast. 

t 
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7 - Epiloog 

Het getuigt van ruggegraat en gevoel voor intellectuele traditie dat het Fries 
Genootschap tot op de dag van vandaag actief is gebleven. Na de verzelfstandi
ging van het museum en de afstoting van bibliotheek en handschriftencollectie 
was het Genootschap grotendeels ontmanteld. (Wel moet daarbij de aantekening 
worden gemaakt, dat nog steeds grote delen van de collecties in het Fries Muse
um eigendom zijn van het Genootschap; ze zijn in 1970 slechts in bruikleen over
gegeven.) Sindsdien bestonden en bestaan de belangrijkste activiteiten van het 
bestuur uit het organiseren van lezingen en excursies, uit het entameren en 
financieren van en werven van fondsen voor (bronnen) uitgaven en tenslotte uit 
het uitgeven van De Vrije Fries (samen met de Fryske Akademy) en vanaf 1995 het 
kwartaaltijdschrift Fryslân. 

Wat is nu de plaats en de rol die het Fries Genootschap nog voor zich kan 
opeisen? Heeft het nog wel een plek? Het lijkt me dat zo'n positiebepaling vooral 
een kwestie is van hoe de eigen traditie wordt beschouwd en gewaardeerd. 

Het Genootschap is het begin geweest van de Friese Beweging. Dat is vooral 
omdat binnen zijn gelederen voor het eerst op een georganiseerde en moderne 
manier Friese identiteit en Fries zelfbewustzijn werden gegenereerd. Na verloop 
van tijd werden ook andere genootschappen, organisaties en verenigingen als 
medestanders of als concurrenten op dit terrein actief. Doorgaans werd, op basis 
van het principe van a-politieke bovenpartijdigheid, een harmoniemodel gehan
teerd en werden de taken netjes tussen de verschillende organisaties verdeeld. 
Het Genootschap nam de geschiedenis en later ook de archeologie voor zijn reke
ning, terwijl de overige organisaties zich bezig hielden met de beoefening van 
taal- en letterkunde en met de bevordering van het gebruik van het Fries. Op 
gezette tijden - 1867, 1920 en 1950 zijn sleuteljaren - raakten de verhoudingen 
wel degelijk gepolitiseerd en de 'natuurlijke' reactie binnen het Genootschap is, 
om zijn liberale bovenpartijdigheid te kunnen handhaven, er steeds een geweest 
van toegeven en eventueel terugtrekken uit het culturele veld. De gevolgen van 
deze houding zijn hiervóór beschreven. 

Zoals het Fries Genootschap voorloper was in de Friese Beweging, zo stond 
het ook aan de wieg van een aantal andere instellingen uit de culturele sector. 
Doordat de leden van het Genootschap meest afkomstig waren uit de hogere en 
dus ook meer bemiddelde kringen ontstond er in het Genootschap een cultuur 
van verzamelen. Het Fries Museum, met zijn grote verzamelingen betreffende de 
gewestelijke geschiedenis, is ondenkbaar zonder het Genootschap en de legaten 
van zijn leden. Hetzelfde gaat, minder zichtbaar misschien, ook op voor het bibli
otheek- en het archiefwezen. Zowel de Provinciale Bibliotheek als het Rijksar
chief, als ook het Gemeentearchief van de stad Leeuwarden (tegenwoordig Histo
risch Centrum Leeuwarden) zijn tenminste gedeeltelijk, in hun oprichting of in 
hun voortbestaan afhankelijk geweest van binnen het Fries Genootschap geïni-
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tieerde verzamelingen. Dankzij de bemoeienissen van leden van het Genoot
schap bleven belangrijke archieven bewaard. Genootschapsleden hielden er vaak 
enorme handschrift-verzamelingen en bibliotheken op na, die vaker dan eens 
aan het Genootschap werden gelegateerd. Aan deze overdracht van bezit aller
eerst van particulieren aan het Genootschap en daarna van het Genootschap aan 
de overheid dankt Friesland een groot deel van zijn cultureel erfgoed. 

Het Genootschap heeft zo van alles bewaard, maar wat is er van het Genoot
schap zelf over? Zo er in zijn geschiedenis een onderscheidend kenmerk bestaat, 
dan is het in mijn opvatting wel de liberale houding die gepaard gaat aan intellec
tuele nieuwsgierigheid. De sfeer binnen het Genootschap is burgerlijk en doet af 
en toe negentiende-eeuws aan, maar is zeker niet benepen. Liever toetst men er 
de eigen individuele standpunten in een stevig debat en beschouwt men er de 
geschiedenis van het eigen gewest met fijne ironie. Tot geestdrijverij heeft dat 
nooit geleid, want zoals ik heb laten zien, het Genootschap trok zich liever terug, 
dan dat het partijtrok. Het lijkt mij dat deze door de geschiedenis gelouterde 
habitus een waardevolle erfenis is, die het bestaansrecht van het Fries Genoot
schap in Friesland voldoende legitimeert. Dat het nog lang moge bestaan. 

< ^ ^ 
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Noten 

1 Vriendelijke mededeling van wijlen dr. Dirk Boutkan. 2 Zie de bijdrage van Jos Bazelmans 

verderop in dit nummer. 3 RAFAFG1 (Notulen ledenvergaderingen 1856-1886) 21 april 1859 

en 4 augustus 1859. Er wordt gediscussieerd naar aanleiding van de vondst van een beeldje 

van de uit de lotus oprijzende Venus. 4 Zie bijvoorbeeld Kalma, 'Te gast' en Breuker, 'Pier 

Epes'. 5Noomen, 'Suffridus', 157-159. 6DeAmicis, Nederland en zijn bewoners,263-287; zie 

ook VFG 47 (1874/75) 264, waar Jacob Dirks op een Genootschapsvergadering uit het boek 

voorleest. 7 Dirks, 'Redevoering'. Ook acht jaar eerder, in 1853, had hij een dergelijke rede 

gehouden; Dirks, 'Wat blijft er nog te verrigten over?' 8 Vergelijk Mijnhardt en Kloek, Blauw

drukken, 586. 9 Veel van de beschikbare literatuur over het Fries Genootschap is, net als dit 

stuk, verschenen bij de viering van lustra en jubilea. Twee vroege bijdragen zijn van de hand 

van de toenmalige voorzitter lacob Dirks: 'Wat blijft er nog te verrigten' (1853) en 'Redevoe

ring' (1861). Ook al geeft vooral het tweede artikel veel informatie over de eerste jaren van het 

Genootschap, beide zijn programmatische stukken, geschreven met in het achterhoofd één 

van de belangrijkste agendapunten bij de oprichting van het Genootschap, namelijk hoe 

trekken wij met elkaar het bouwwerk van de Geschiedenis van Friesland op? Bij het jubileum 

van 1877 schreef Wopke Eekhoff twee retrospectieven: 'Blik op de geschiedenis' en 'Onze 

voorgangers'. Beide vallen op door de voor Eekhoff zo kenmerkende biografische preoccupa

tie. De voorgangers waren voor hem zonder uitzondering helden van de geest. Waardevol 

zijn verder ook de bijdragen in De Vrije Fries van 1928 (geschreven ter gelegenheid van het 

eeuwfeest) door P.CJ.A. Boeles, Rinske Visscher en Marius Vieweg. In 1952 gaven GuibaL 

'Genootschap' en Wassenbergh, 'Vijf en twintig jaren' een overzicht van de periode 1927 tot 

1952. Veel materiaal geven de standaardwerken van oud-bestuurslid G.A. Wumkes: Paden 

fan Fryslân (I-IV), Bodders yn 'e Fryske Striid en Nei sawntich jier. Als bibliothecaris van de 

Provinciale Bibliotheek bracht hij vele onbekende boekjes en artikelen onder de aandacht. 

Ook in de latere jaargangen van De Vrije Fries vinden we veel materiaal over het Genoot

schap. In 1981 (bij het eeuwfeest van het museum) schreef toenmalige museumdirecteur C. 

Boschma een stuk over het Fries Museum. Ook het themanummer uit 1977 over de Grote 

Historische Tentoonstelling van 1877 geeft nieuw materiaal. Verder schreef Ph.H. Breuker 

een aantal artikelen waarin op grond van nieuw bronnenonderzoek ook de beginperiode van 

het Genootschap een rol speelde, vooral 'It Genootschap'. In zijn afscheidsrede als hoogle

raar te Leiden, gehouden in november 2001, ging Breuker in op het ontstaan van het Genoot

schap; Breuker, Friese cultuur (ik dank hem hier dat ik de tekst ervan vóór de druklegging 

mocht inzien). Een belangrijk artikel over de voorgeschiedenis en de eerste jaren is ook dat 

van C. Boschma, 'Een museumplan'. Zelf schreef ik in Het rode tasje van Salverda over de 

geschiedenis van het Genootschap in de eerste vijftig jaar van zijn bestaan (vooral Bijlagen A 

en B, 245-264) en 'Cultuur in Friesland', in: Frieswijk e.a. (red.) Geschiedenis Friesland, 172-

208. Ook in andere artikelen en boeken over de Friese Beweging en/of het Fries nationalisme 

komt vanzelfsprekend het Genootschap steevast aan de orde. Belangrijk zijn dan vooral Van 

der Schaaf, Skiednis, Zondergeld, Friese Bewegingen tenslotte Brouwers compendium in de 

Encyclopedie van Frieslanduit 1958. Daarmee is het beschikbare gedrukte bronnenmateriaal 

nog bij lange na niet uitgeput. Doordat sommige van de leden van het Genootschap zich 
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breed profileerden, bestaat er een omvangrijke eigentijdse biografische literatuur. Bijvoor

beeld in het NNBWen in de Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij van Letter

kundevindt men velen van hen terug. Ook in Kalma, Dit wienen ek Friezen (I-V) is van menig 

Genootschapslid een meestal op basis van oorspronkelijk bronnenmateriaal gemaakte 

levensbeschrijving opgenomen. Tenslotte wil ik nog noemen de rijke, op uitgebreide bron

nenstudie gebaseerde biografie van Wopke Eekhoff door C. Hoekema, in: idem e.a, Eekhoff 

en zijn werk, 9-103. 10 Jensma, 'Aforismen', 173. 11 Zie ook het bepaald niet onpartijdige 

verslag bij Van der Schaaf, Skiednis, 234-240. 12 VFG 93 (1920/21) 1. 13 Over Kalma: Krol, 

'Ynlieding' en de daar genoemde literatuur. 14 Zie over deze tijd Zondergeld, Friese bewe

ging. Vergelijk ook Dijkstra en Oldenhof, Lyts hânboek, 82-83. 15 Bijvoorbeeld Zondergeld, 

Friese Beweging, 60. 16 Zie vooral Frieswijk, 'Oprjochting', 251-253; Van der Schaaf, Skiednis, 

212; RAF, AFG 59 (Correspondentie P.C.J.A. Boeles, 1917) waarin correspondentie tussen 

Boeles en Selskipsman Sjirk Linses van den Burg te Makkum over dit onderwerp. 17 Fries

wijk, 'Oprjochting', 249. 18 FLMD, 'Hânskriften' Ferskaat 1 (Lezing G.A. Wumkes, 1919). 

Vriendelijk dank aan Johan Frieswijk; vgl. ook VFG92 (1919/20) 2. 19 VFG89 (1916/17) 2. 20 In 

RAF, AFG 59 (correspondentie P.CJ.A. Boeles 1917) bevindt zich een aantal brieven van de 

hand van Martin en ook van diens broer, die het voor hem opneemt; Martin ging per 1 juni 1919 

met ontslag. Hij werd opgevolgd door jhr. E.W.C. Six, die werd benoemd als tijdelijk directeur; 

VFG 91 (1918/1919) 2. 21 Frisia, 6 November 1920, 296. 22 Op de jaarvergadering van 30 

oktober 1920 vroeg Douwe Kalma ook stemming aangaande de salarisverhoging van de nieu

we museumdirecteur jonkheer Six. Deze kreeg - in tegenstelling tot de ontslagen Martin -

wel een aanzienlijke salarisverbetering aangeboden (hij ging van ƒ 2000,- naar ƒ 2500,-); VFG 

93 (1920/21) 1. RAF, AFG 97 (Stukken betr. voorstel Statutenwijziging door D. Kalma) laat 

zien wat Kalma voor ogen stond: afschaffen van de donatrices; mogelijkheid tot het benoe

men van vrouwelijke leden; afschaffen van standsprincipe ten gunste van wetenschappelijke 

kwaliteit; de rechtspositie van de directeur (hij is tot nu toe aan de genade van het bestuur 

overgeleverd, maar zou zich ook tot de Algemene vergadering kunnen gaan richten); instel

ling van een controlerende museumcommissie, het openen van de mogelijkheid dat 20 leden 

een ledenvergadering bijeen kunnen roepen en vooral: 'Erkende verenigingstalen zijn het 

Friesch en het Hollandsch. Bij correspondentie's worde zoveel mogelijk de taal gebezigd van 

dengene tot wien men zich richt'. 23 VFG93 (1920/21) 3. 24 De term Boelesisch is geijkt door 

Menno ter Braak, 'Pirandello', de term Kalmiaans treffen we aan bij J.J. Kalma, 'Een bezoek', 19; 

voor 'de opstand der Kalmukken', Frieswijk, 'Oprjochting', 252. 25 De kloof tussen beide kun

nen we - voorzover het deze ruzie tussen Jong-Fryske beweging en Fries Genootschap betreft -

misschien in verband brengen met wat Mijnhardt en Kloek daarover beweren; zij constateren 

dat er na 1900 naast en tegenover elkaar twee opvattingen van burgerschap bestaan, een egali

taire en een elitaire. Mijnhardt en Hoek, Blauwdrukken, 586. 26 RAF, AFG 4 (Notulen leden

vergadering, 1887-1969) 30 oktober 1920, VIII. 27 VFG 100 (1927/28) 2-3. 28 Vergelijk Wetten 

van het Provinciaal Fries Genootschap (1828) paragrafen 1 tot en met 6. 29 Telting, 'De Crane', 

176. 30 Boeles, Hoogeschool\\-2, 573; Wumkes, Paden IV, 393-395. 31 Gerretzen, ScholaHem-

sterhusiana. 32 Dat concludeert ook Feitsma, 'Frysk ûnderwiis'. 33 Over Wassenbergh, zie 

Feitsma, Gangmaker; Miedema, Paedwizers. 34 Over die genootschappen allereerst Mijn

hardt, Tot heil van 't menschdom; Kossmann, Opkomst en Voortgang; Overdiep, Pro excolen-
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do en Hempenius-van Dijk, 225 jaren. 35 Spiegel van de tijd, 8. 36 Bv. Frijhoff, 'Crisis en 

modernisering'. 37 Breuker, Friese cultuur. 38 Vgl. Mijnhardt en Kloek, Blauwdrukken, 430. 

39 Breuker, Friese cultuur, meent dat de betekenis van de Wassenberghers wordt overschat. 

40Binkes, in: VFG1 (1827/28) 26-28. 41 Eekhoff, 'Onze voorgangers', 13. 42Evertsz, 'Amers

foordt', 36. 43 Ibidem, 36; bevestigd door Binkes in VFG1 (1827/28) 28. 44 Zie het mooie arti

kel van Boschma, 'Museumplan'. 45 Lid waren (niet allen tegelijkertijd): C. Simon van der 

Aa, J.H. Beucker Andreae, J.D. Ankringa, S.W.H. Beyma thoe Kingma, F. Binkes, W.B. Buma, 

A. Deketh, C. Goslinga, F. De Haan, A. Van Halmael, M. De Haan Hettema, W. Hoevenaar, 

U.H. Wielinga Huber, W.F. Keuchenius, Jacob van Leeuwen, Noodt (?), J.G. Ottema, L. Patois, 

Jacob Roorda, G.T.H. Suringar, A. Telting, M.S. de Wal, CU. Warmolts, Jan Zuidscharwoude; 

RAF, Archief Constanter, Notulenboek. 46 Breuker, Japix II-1, 2-12. 47 Vgl. Wumkes, Paden 

II, 11. 48 Breuker, Japix geeft uitgebreide documentatie. 49 De intekening opende in 1822, 

het boek kwam pas uit in maart 1822; Breuker, Japix II-I, 148. 50 Breuker, 'Salverda'. 

51 VFG 1 (1827/28) 28; gepubliceerd in de Staatscourant\a.n 4 januari 1827; vgl. ook VFG20 

(1847/48) 248-249. 52 De stof uit deze en de volgende drie paragrafen is vooral gebaseerd op 

mijn Het rode tasje van Salverda. Daar ook kan men de algemene literatuur vinden die aan 

deze passages ten grondslag ligt. 53 PBF, Hs 6185, 37/11 (J.W. de Crane aan Joost Halberts-

ma (Franeker, z.d. (1834/35)). 54 VFG 6 (1833/34) 145. 55 RAF, AFG, 36 (correspondentie 

W.B.S. Boeles) A. Folmer aan W.B.S. Boeles, Eenrum, 1 en 4 juli 1882; zie ook Jensma, 'Uit een 

doodenboom'. 56 VFG93 (1920/21) 110-12. 57 Jensma, Rode tasje, hoofdstuk 3. 58 Boeles, 

'Herinneringen', 336. 59 RAF, AFG 93 (Stukken betreffende de oprichting), brief van Amers

foort, Binkes en Fontein aan Jelle Banga, 18 juli 1827; ook aangehaald en in facsimile afge

beeld bij Boeles, 'Herinneringen', 350. 60 Boeles, 'Herinneringen', 341, weet te vertellen dat 

dit logement in 1927 nog bestond. 61 Zie ook zijn bijdrage hierna. 62 Breuker, Friese cultuur. 

Philosophe noemt Fontein zichzelf in PBF, 6185 Hs, 25/1 (F.D. Fontein aan J.H. Halbertsma, 

Salverd, 29 oktober 1835). 63 Fontein is volgens Breuker initiator omdaf GeorgiusCoopmans 

en Pieter Stinstra zijn ooms waren en omdat Petrus Camper met zijn vader en zijn grootvader 

(die uit Franeker kwam) had samengewerkt, en omdat dit voorgeslacht van Fontein ook nog 

eens de Franeker hoogleraar Van Swinden goed gekend had; Breuker, Friese cultuur, 14. Ook 

zie ik een verder niet verantwoorde tegenspraak tussen de manier waarop Breuker hier de 

stichting van het Fries Genootschap voorstelt en wat hij eerder daarover zei, namelijk in 

Breuker, 'It Genootschap', 60-61. 64 Eekhoff, 'Onze voorgangers', 14. 65 Vergelijk Van der 

Schaaf, Skiednis, 236. 66 Breuker, 'It Genootschap', 50, concludeert dat de wetten pas veel 

later zouden zijn opgesteld, in ieder geval na november 1827. Ook Eekhoff, 'Onze voorgan

gers', 61 noemt Amersfoordt als degene die ze opstelde; Boeles, Catalogus Museum (1908) ix, 

noemt behalve Amersfoordt ook De Crane en Fontein. 67 Breuker, 'It Genootschap', 50. 68 

Ibidem, 53. 69 Ibidem, 51. 70 Ibidem, 53. 71 Bijvoorbeeld in RAF, AFG 166 (Stukken betreffen

de Jierboeckje) concept van maart 1836. 72 Breuker, 'It Genootschap', 54. 73 Vergelijk bijvoor

beeld de mooie lijkrede door Telting: 'De Crane' of Boeles, Hoogeschool II-2, 636-642. 74 

Bevordering, zie noot 74 hiervoor. 75 Zie Jensma, Rode Tasje, 230 (noten 10 en 11). 76 Jensma, 

Rode Tasje, 230; VFG I (1827/28) 31. 77 Braat, 'De maatschappij', 1803-1966,66-67. 78 VFG 24 

(1851/52) 360. 79 Algemeen over genootschappen Mijnhardt, Tot heil van 't menschdom. 

80 Eekhoff, 'Onze voorgangers', 61; ook Breuker, 'It Genootschap', 50. 81 PBF, Hs 6185, 72/7 
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(M. de Haan Hettema aan J.H. Halbertsma, Leeuwarden, 29 maart 1834). 82 PBF, 6185 Hs, 

89/10 (Jacob van Leeuwen aan J.H. Halbertsma, Leeuwarden 7 april 1832). Zie Hoekema, 

'Een leven', 78-80. 83 Eekhoff, 'Onze voorgangers', 72. 84 Op het schutblad van De Vrije Fries 

staat hedentendage 'sinds 1839'. Zoals bekend verschenen boeken en tijdschriften in de 

negentiende eeuw in afleveringen, dat wil zeggen in losse katernen, die pas werden ingebon

den als een deel voltooid was. De eerste aflevering van De Vrije Fries verscheen in 1837, het eer

ste officiële deel in 1839. Zie ook DVFl (1839) iii. 85 PBF, Hs 6185, 45/30 (Wopke Eekhoff aan 

J.H. Halbertsma, Leeuwarden, 26 januari 1841). 86 PBF, 9246 Hs, (A. Telting aan W. Eekhoff, 

Franeker 18 april 1839). Het is mij onduidelijk hoe Telting aan dat aantal van 96 leden komt; 

volgens Teltings eigen verslag had het Genootschap in het jaar 1838/39 72 gewone leden; VFG 

11(1838/39)218. 87 Jensma, Rode tasje, 47. 88 VFG 23 (1850/51) 336-337. 89 Jensma, Rode 

tasje, 254. 90 VFG 15 (1843) 58. 91 PBF, Hs 6185, 45/34 (Wopke Eekhoff aan J.H. Halbertsma, 

Leeuwarden, 27 februari 1853). 92 PBF, Hs 6185, 45/36 (Wopke Eekhoff aan J.H. Halbertsma, 

Leeuwarden, 6 mei 1854): met 'lid van Letterkunde' wordt uiteraard het lidmaatschap van de 

vierde, taalkundige afdeling bedoeld. 93 VFG 28 (1855/56) 119-120. 94 VFG 16 (1843/44) 96-

97. 95 Zie bijvoorbeeld ook VFG 23 (1850/51) 236. 96 RAF, AFG 1 (Notulen) 12 juli 1833. 

97 In de periode tot 1874 werden de volgende heren tot honorair lid benoemd (achtereenvol

gens staan genoemd: titulatuur, naam, geboorte- en sterfjaar, woonplaats, periode van lid

maatschap, en eventuele wisseling daarin): in Friesland: mr M.P.D. baron van Sytzama 

(1789-1848) Friens (1830-1848; erelid in 1842); mr jonker J.E. van Panhuys (1808-1878, erelid 

in 1867); jr. I. AEbinga van Humalda (1754-1834) Leeuwarden (1828-1834); jr. W.A. van Haren 

(1749-1835) Leeuwarden (1828-1835); baron J.A. Zuijlen van Nijevelt (1776-1840) Leeuwar

den (1828-1840); mr. J.W. de Crane (1758-1842) Franeker (1827-1842) erelid in 1838; In de 

rest van Nederland: Dr. J.H. Halbertsma (1789-1869) Deventer (1827-1869 erelid in 1856); H. 

baron Collot d'Escury van Heynenoord, Den Haag (1828-1845); mr. DJ. van Ewijck; (1786-

1858) Den Haag (1829-1858); mr. G.C.J. van Reenen (1818-1893) Den Haag (1856); mr. H. van 

Wijn (1740-1831) Den Haag (1828-1831). Inhet buitenland: België: C.J.E. van Hulthem (1764-

1832) Gent (1830); Duitsland: J. Grimm (1785-1863) Kassei (1829-1863); Denemarken: C. 

Thomsen (1788-1865) Kopenhagen (1830-1865); J.S. de Moesting, Kopenhagen (1841-1844); 

C.C. Rafn (1795-1864) Kopenhagen (1830-1864); R. Rask (1787-1832) Kopenhagen (1829-

1832); Torkstein (-1857) Kopenhagen (1830-1857); J.N.B. Abrahamson (1789-1847) Odense 

(1830-1856; Engeland: Louis Lucien prins Bonaparte (1813-) Londen (1867); J. Bowring 

(1792-1872) Londen (1829-1872); mr baron R. Falck (1777-1843) Londen (1829-1843); Sh. 

Turner (1768-1847) Londen (1830-1847); W.D. Conybeare (1787-1857) Oxford (1830-1867); J. 

Ingram (1774-1850) Oxford (1830-1867); R. Price,(1790-1833) Oxford (1830); Rusland: F. Ade-

lung, Sint Petersburg (1829); Italië: G. Mezzofanti (1774-1849) Rome (1848-1849). 98 VFG 1 

(1827/28) 10. 99 VFG 11 (1838/39) 219. 100 Deze titel ontleend aan VFG 134 (1962) 45-47. 

101 Bijvoorbeeld VFG 20 (1847/48) 246, waar blijkt dat zich vanuit den vreemde (Mecklen-

burg en Estland) spontaan genootschappen ter correspondentie aanbieden. Zie ook VFG 32 

(1859/60) 346. 102 VFG 9 (1836/37) 192. 103 RAF, AFG, oud nummer E5 (Voorstel van de 

commissie maaltijd) 21 September 1829. 104 Fryslân, 7-1 (maart 2001) 23. 105 VFG 1 

(1827/8) 35-36 en 2 (1828/9) 54. 106 VFG1 (1827/28) 27-28. 107 VFG2 (1828/29) 53; citaat op 

55-56. 108 VFG2 (1828/29) 59-64. 109 Visscher,'Honderd jaren', 181. HOBreuker,'Friesch 



w 

fE JENSMA - OM DE ERFENIS VAN FRISO 113 

jierboeckjen'; Dykstra, 'De rym en ûnrym'. 111 Huizinga, 'Hondervijftig jaar'. 112 VFG 

(1827/28). 113 VFG 1(1827/8) 35. 114 Breuker, 'It Genootschap', 55. 115 Zie Brouwer, 

Archeologie van een houding. 116 Breuker, 'It Genootschap', 59. Retrospectieven: Eekhoff, 

'Onze voorgangers', 26-27. 117 Breuker, 'It Genootschap', 59, citeert Ankringa: 'De Leden 

van het Genootschap en anderen hebben al lang geseurd om wat in druk te sien.' 118 VFG 29 

(1856/57) 170. 119 Wumkes, Paden II, 120-121. 120 VFG 1 (1827/28) 37. 121 VFG 23 

(1850/51) 342. 122 Wetten van het Friesch Genootschap 1850, 23. 123 Visscher, 'Honderd 

jaren', 184. 124 Eekhoff, 'Blik', 8. In VFG 42 (1869/70) 195, blijkt 'onze verzameling oudheden 

en schilderijen' zich gedeeltelijk in het kabinet op het Paleis van Justitie en gedeeltelijk in het 

lokaal van het Genootschap te bevinden. Ik neem aan dat onder dat lokaal de ruimte naast de 

concertzaal wordt verstaan. 125 Jensma, Rode tasje, Hoofdstukken 2 en 3. 126 VFG 7 

(1834/35) 161-162, geeft enige biografische bijzonderheden. 127 Zie de rijke website van drs. 

M.H.H. Engels: www.mpaginae.myweb.nl. 128 Album Studiosorum Franekerensis, 28 febru

ari 1816, nr. 14593: 'F(ranciscus) Binkes, Amsteladamensis' en 'Franciscus Binkes, Amstela-

daedamensis Batavus'; Boeles, Hoogeschool 1,181. 129 www.mpaginae.myweb.nl. 130 Boe-

les, Hoogeschool II, 760. 131 VFG 7 (1834/35) 161. 132 In 1830 was Binkes al ziek en kuurde 

hij in het buitenland; RAF, AFG, oude nummering E5 (H. Amersfoordt, Sneek, 12 september 

1830). Amersfoordt doet ook verslag van Binkes overlijden in AFG, oude nummering E5 (brief 

Sneek, 15 april 1835): 'Ik kan ook niet anders dan mij aangedaan gevoelen bij het verlies van 

eenen man die, door zijn ongeluk, reeds belangstelling moest wekken, en die ik geloof, dat 

mij regt genegen was.' RAF, Memories van Successie, Sneek, 14040 (1835 juli-aug) nr. 206, 

laat zien dat Binkes behoorlijk gefortuneerd was (het saldo van de nalatenschap was 

ƒ 19404,23) en dat hij behoorlijk veel boeken bezat (ƒ 700,-) en kocht (openstaande rekening 

ƒ 153,30). 133 Ergens anders meent Binkes: 'Van alle volken van den echt Duitschen stam, 

hebben de oude Friezen zeker het langst voorvaderlijke zeden, gewoonten, begrippen en 

regeringsvorm, in al derzelver eenvoudigheid en ruwheid, behouden. Gedurende de middel

eeuwen vinden wij in hen steeds weder het beeld, dat Tacitus ons van de oude Germanen 

heeft geschilderd.'; 'Voorstel van den heer mr. F. Binkes', VFG 2 (1828/29) 105; de tekst van 

dit voorstel in ibidem, 103-118. Het ketste af; VFG 7 (1834/35) 166. 134 Noomen,'Suffridus'; 

Waterbolk, Twee eeuwen. 135 De definitie is van Joost Halbertsma; PBF, Hs 455. Zie Jensma, 

Het rode tasje, 215. 136 Bazelmans, 'Friezennaam', 72. 137 Voor een kritiek: Waterbolk, 

'Enige tendenties'. 138 Binkes, 'Eene Nederzetting', 1-2. 139 Eekhoff wisselde een enkele brief 

met Royaards; Hoekema, 'Eekhoff', 100-101. 140 Eekhoff, Beknopte geschiedenis, ii. 141 Ibi

dem, vi-vii. 142 Zie voor een uitgebreidere bespreking mijn Het rode tasje van Salverda, 159-

185. 143 RAF, AFG, oude nummering Yl; zie ook VFG24 (1851/52) 360, waar Dirks het Selskip 

vriendschappelijk-collegiaal bespreekt. 144 Jensma, Rode Tasje, Bijlage A en de daaraan ten 

grondslag liggende database. 145 Over hem Kalma, Hoeder. Kalma heeft merkwaardig genoeg 

klaarblijkelijk de nogal relevante, in noot 147 genoemde brochure van P.C.J.A. Boeles niet 

gezien. 146 Kalma, Hoeder, 12 en vooral 17. 147 Boeles, 'Houding', 28-29, de tekst van de 

notulen van deze vergadering op 51-52. Colmjons tegenkandidaat was jhr. D.H. Waubert de 

Puiseau; Kalma, Hoeder, 19. 148 VFG21 (1848/49) 285. 149 VFG47 (1874/75) 263. 150 VFG37 

(1864/65). 151 VFG51 (1878/79) 141. 152 VFG64 (1891/92). 153 VFG68 (1895/96). 154 VFG 

48 (1875/76). 155 VFG 67 (1894/95). 156 VFG 113 (1941) 1. Zie ook Van Buijtenen, 'Tema', 

http://www.mpaginae.myweb.nl
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183-184. 157 Boeles, De âldste kultuer. Het boekje is gepubliceerd in de door G.A. Wumkes 

geredigeerde reeks De Fryske Librije. 158 VFG (1916/17) 3 en 6. 159 Zie ook Frieswijk, 'Op-

rjochting', 249. 160 VFG90 (1917/18) 2. 161 Willink, Tweede Gouden Eeuw. 162 Tollebeek, 

Toga van Fruin. 163 Jensma en De Vries, Veranderingen, 39 en grafiek 21. 164 Bolhuis, Kri

tiek. 165 Zie mijn nog te verschijnen De gemaskerde god. François HaverSchmidt en het Oera 

Linda-boek als moderne mythologie. 166 Enkele willekeurige voorbeelden: Isaac Telting 

spreekt over continuïteit sinds Tacitus (VFG 29 (1856/57) 160-161; Tiede Roels Dijkstra houdt 

een lezing over Friso, Saxo en Bruno (VFG 24 (1851/52) 364; Tj. Velstra leest, nog in 1893/94, 

over Ascon (op 8-9 een lange samenvatting); in VFG 25 (1852/53) 18-21 wordt melding 

gemaakt van een commissie die is opgericht ter bestudering van volks- en kinderspelen in 

Friesland, bestaande uit T.R. Dijkstra, W. Eekhoff, J.F. Bakker; VFG 29 (1856/57) T.R. Dijkstra 

houdt een lezing over sporen van verzen in de oude wetten. 167 VFG 55 (1882/83) 208 en 209. 

168 VFG57 (1884/85) 284. 169 Contra M. de Jong, Het Geheim, 32-77. 170 RAF, AFG, 36 (A.H. 

Turksma aan W.B.S. Boeles, Bolsward, 8 augustus 1884 (biedt een complete tegelwand te 

koop aan)). 171 RAF, AFG, 36 (Mathijs de Vries aan W.B.S. Boeles, 18 juni 1883). 172 Over de 

bezoekersaantallen lijkt in de literatuur enige onduidelijkheid te bestaan; zie De Jong, Diri

genten, 82, die de precieze aantallen geeft, zoals ze ook in VFG (1876/77) 94-95 worden gege

ven; 36.963 entreekaarten plus 617 passe-partouts. Negenentwintig zalen; Gids, voorrede, 

z.p. [3J. 173 VFG 23 (1850/51) 345. 174Elzinga, 'Opkomst', 68; Boeles, Friesland tot de elfde 

eeuw, 77. 175 ÄAF, AFG, 361 (Stukken commissie opgravingen terpen) J.M. Beyma thoe King-

ma aan Seerp Brouwer, 13 april 1837, en een verslag waarschijnlijk van de hand van deze zelf

de Seerp Brouwer, hoogleraar natuurwetenschappen te Groningen, die meent dat terpen 

'opgeworpen hoogten' zijn en dat een tussen twee van die terpen gevonden schaapsbot aan

toont dat de oude Friezen als nomaden hebben geleefd. 176 Van der Woud, Bataafse hut, 55 

e.v. 177 Vergelijk bijvoorbeeld Dirks, 'Redevoering' (1861) in het bijzonder 26, waar gepleit 

wordt voor het opsporen en verzamelen van schriftelijke bescheiden als uitgangspunt voor 

geschiedschrijving. 178 Halbertsma, Programma, 6. 179 Boschma, 'Het antiquarisch kabi

net', 298. 180 Elise van Calcar-Schiotling aan G.D.J. Schotel (Deventer, 16 maart 1854), geci

teerd in Brouwer, Halbertsma, 31. 181 Halbertsma, Programma, ook in Boschma, 'Anti

quarisch kabinet', 290-291. 182 Gids, Voorrede, (z.p. [ 1]). De wens was het eerst geuit door de 

conservator C.H.F.A. Corbelijn Battaerd; hij volgde daarin voorbeelden van sinds de jaren 

vijftig in Holland, Utrecht en Zeeland gehouden tentoonstellingen. 183 VFG 27 (1854/55) 85. 

184 De Jong, Dirigenten, 69-89; Boschma, 'Historische Tentoonstelling'. 185 De Jong, Diri

genten, 41. 186 Bijvoorbeeld door Coronel, Herinneringen; verder De Jong, Dirigenten, 86. 

187 Gids, 138, nrs. 29 en 30. 188 VFG52 (1879/80) 133-134. 189 VFG54 (1881/82). 190 Wet

ten Friesch Genootschap 1876. 191 Wetswijziging 21 april 1892, gevoegd bij VFG64 (1891/92). 

192 Bijvoorbeeld VFG (1893/94) 23, waar blijkt dat Boeles voor het prentenkabinet zorgt, Slo-

terdijck voor de schilderijenverzameling, Ariëns Kappers voor natuur- en prehistorische col

lecties; in VFG (1915/16) gaat Sloterdijck door voor 'conservator van de moderne schilderij

en', Boeles voor die van munten en penningen, archeologie en landbouw, Waller Zeper voor 

bibliothecaris en tevens conservator der handschriften; vergelijk ook Guibal, 'Friesch 

Genootschap', 4-6. 193 VFG83 (1910/11) 2. 194 Guibal,'FrieschGenootschap', 6. 195 RAF, 

AFG 114 (Stukken betreffende benoeming C. Boschma). 196 VFG (1888/89) 2. 197 Voor de 
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periode tussen 1880 en 1940 noteerde ik uit de verschillende jaargangen van de VFG de vol

gende grote legaten: 1879/80: Assuerus Quaestius (13.056 gravures en tekeningen betreffen

de Friesland en de 'Vlaamsche en Oud-hollandsche school'; 6.518 (waarvan veel Romeinse) 

munten; kasten en vitrines; later geeft Quaestius een verzameling tekeningen betreffende 

Friesland (zie ook Boeles, 'Herinneringen', 338) en in 1896/97 na de dood van mevr. Quaesti

us volgt nog eens ƒ 2200,-); 1886/87: mr. W.W. Buma (kopieën van stukken uit overheids- en 

particuliere archieven; door bemiddeling van S.H. van Haersma Buma); 1891/92 (IJ. Bol-

man, kostbare boeken); 1892/93: Age Looxma Ypeij (ƒ 1000,- plus het beheer over aan de pro

vincie geschonken antiquiteiten, munten en penningen, porselein en andere kostbaarheden 

ter plaatsing in het museum plus ƒ 50.000,- om kasten en dergelijke te kopen of te laten 

maken; 1892/93: Jacob Dirks (bibliotheek plus verzameling munten en gildepenningen plus 

ƒ 800,- voor de kosten van successie); 1892/93: P.J. Suringar (80 schilderijen); 1893/94: A. 

Meursinge (naturaliën, penningen, zegelafdrukken, tekeningen, kaarten, boeken); 1903/04: 

Legaat Beekkerk-Hamerster Dijkstra (schilderijen van Beekkerk, Groenia, Van Wicheren en 

Ploegsma); Legaat Bisschop (schilderijen en eigen atelier en interieur); 1909/10: D.F.R. Fon

tein Tuinhout (porselein); 1910/11: W.C.G. van Eijsinga (ƒ 25.000,-; de rente is bedoeld om in 

de toekomst een directeur van het museum aan te stellen); 1911/12: Aagje Veltcamp Hel-

bach-Eekhoff (handschriften Wopke Eekhoff); 1926/27: Mevr. A.W. van Andringa de Kempe-

naer (ƒ 3000,-); 1933: wed. Corbelijn Battaerd-Huber (gehele nalatenschap). Zie voor een 

overzicht ookVieweg, HetFriesch Museum, 208-210. 198 VFG52 (1879/80) 134 en 146; en de 

apart gepagineerde aanwinstenlijst, 19-24; zie ook Boeles, 'Herinneringen', 338. 199 VFG 71 

(1898/99) 1. 200 RAF, AFG, 247 (Inventaris nalatenschap Looxma Ypeij, 1892) en 248 (Regis

ter met alfabetisch overzicht van porselein en glaswerk uit nalatenschap Looxma Ypeij, ca. 

1900); een gedeelte van het legaat ook in VFG 66 (1993/94) 27-34. 201 Over hem ook Jensma, 

Tot aandenken, Hoofdstuk 5. 202 Vergelijk ook Boschma, 'Van kabinet tot museum', 6. 

203 Ook Bosmans, 'Streelend genot', 30; VFG63 (1890/91) 112. 204 VFG64 (1891/92). Op p. 

140 een lijstje van mensen die meer dan ƒ 250,- hebben gegeven. 205 Geciteerd bij Bosmans, 

'Het streelend genot', 32. 206 Geciteerd bij ibidem, 33. 207 VFG 85 (1912/13). 208 VFG 

(1880/81) 152; vgl. ook VFG (1886/87) waar wordt betreurd dat men vaak aankopen niet kan 

doen vanwege geldgebrek. 209 Boeles, 'Herinneringen', 338-340. 210 VFG 60 (1887/88) 44-

45. 211 RAF, AFG 109 (NotaBoeles over conservatorschap, 1 maart 1903); KAF, AFG3 (Notu

len 1856-1886) 28 oktober 1858. 212 Boeles, 'Herinneringen', 337. 213 Vergelijk ook Elzinga, 

'Museum en argeology', 55. 214 VFG70 (1897/98). 215 RAF, AFG 109 (Nota Boeles over con

servatorschap, 1 maart 1903). 216 VFG 72 (1899/1900). 217 Gosses, 'Friesche Jubileumlitte

ratuur', 18. 218 Respectievelijk Huizinga: VFG 84 (1911/12) 2 en VFG 86 (1913/14) 5; Kern-

kamp: VFG 85 (1912/13) 2, maar ook (over de voorgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog) 

VFG 87 (1914/15) 3; Blok: VFG 61 (1888/89) 3 en 13. Grappig is dat Blok adviseert een jonge 

geleerde naar Dresden te zenden; het zou er in de persoon van Paul Baks pas meer dan eeuw 

later echt van komen. 219 VFG71 (1898/99) 52. 220 Van Veen, 'Ottema'; Kalma, Nanne Otte-

ma. 221 VFG95 (1922/23) 11-12. 222Arjaans, 'Terpafgravingen'. 223 VFG25 (1852/53) 18-

21. 224 Respectievelijk VFG 29 (1856/57) 161; VFG 52 (1879/80) 132; VFG 57 (1884/85) 289. 

Voor de geschiedenis van het terpenonderzoek gebruikte ik: Elzinga, 'Opkomst', idem, 

'Museum en argeology', De Langen, 'Terpenonderzoek', Kramer, 'Friese terpvondsten' en 
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Waterbolk, 'Vereniging voor terpenonderzoek'. 225 VFG 77 (1904/05) 15-16 (Van der Werf) 

en VFG 78 (1905/06) 38 (Wiersma); Zie ook Knol, 'Systematisch terpenonderzoek'. 226 VFG 

81 (1908/09) 12 en 36. 227 VFG 79 (1906/07) 35. 228 VFG 116-118 (1943-1945) 21; ook Hal-

bertsma, Van Sneek naar Amersfoort, 115-118. 229 RAF, AFG, 88 (Ingekomen en minuten van 

uitgegane brieven door N. Ottema behandeld) 1922. Over Kalf, zie De Jong, Dirigenten, 221-

223. 230 VFG (1875/76). 231 Respectievelijk VFG 49 (1876/77); VFG 58 (1885/86); VFG 74 

(1901/1902) en VFG 77 (1904/05) 232 VFG 82 (1910/11) 12-13. 233 VFG 84 (1911/12). 

234 VFG85 (1912/13); De Jong, Dirigenten, 295-298. Hoefer was ook in 1905/06 al geweest en 

had toen gesproken over het leven in de Middeleeuwen. 235 VFG84 (1911/1912)3. 236 Een 

voorbeeld van foto's in VFG 41 (1868/69), waar blijkt dat J.F. Storm van 's Gravesande een 

foto van de inmiddels afgebroken Unia-state onder Marssum heeft geschonken. 237 VFG 26 

(1853/54) 65-66. 238 RAF, AFG 365 (notulen winteravondbijeenkomsten) 20 december 1866. 

239 Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, 79; zie ook Boeles, 'Herinneringen'. 240 RAF AFG 39-

86 (wetenschappelijke correspondentie van P.C.J.A. Boeles, 1897-1944). 241 VFG 88 

(1915/16). 242 Halbertsma, Van Sneek naar Amersfoort, 154. 243 Boeles, Friesland tot de 

elfde eeuw, xviii. 244 Vergelijk Waterbolk, 'Enige tendenties'. 245 Jensma, 'Geen Fries spot 

met zijn lan'. 246 Bazelmans, 'Het laat-Romeinse bewonings-hiaat'; Bazelmans, 'De Frie-

zennaam'. 247 Boeles, 'Terpencultuur', 181. 248 Vooral Taayke, Die einheimische Keramik. 

249 Taayke, 'Onder Franken en Saksen', 23. 250 Geciteerd bij Frieswijk, 'Oprjochting', 254. 

251 RAF, AFG 30 (Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1934-1943), brief van 

Nanne Ottema aan het bestuur van het Friesch Genootschap, Leeuwarden, 13 september 

1938. 'Jonger zusje' is aangehaald uit de toespraak van Van Harinxma thoe Slooten bij de 

opening van de Akademy. De bewuste brief is geschreven omdat Ottema niet persoonlijk op 

de vergadering van 14 september aanwezig kon zijn. 252 Vergelijk ook Guibal, 'Fries Genoot

schap', 20. 253 Geciteerd bij Frieswijk, 'Oprjochting', 254. 254 De Stiennen Man, 15 septem

ber 1950. 255 VFG 121 (1949) 15-16. 256 VFG 118 (1946); zie voor een ander voorbeeld VFG 

121 (1949) 15 en 29. 257 Het Vrije Volk (Friese editie) 14 oktober 1950; het citaat in dit citaat 

stamt uit Boeles, Heerma van Voss. 258 Friesch Dagblad, 9 september 1950. 259 Frieswijk, 

'Suvering', 144-145. 260 VFG 116 en 117 (1944 en 1945) 4. 261 RAF, AFG 104 (Lijst van geroy

eerde leden). 262RAF.AFG101 (Stukken betreffende ledencomitéBoeles). 263 Vergelijk ook 

Van der Schaaf, Skiednis, 358-361, die m.i. hier te weinig aandacht toont voor de principiële 

verschillen tussen de partijen en te veel verklaart op grond van Boeles' houding en leeftijd. 

264 Vergelijk Van der Schaaf, Skiednis, 355. 265 Kalma, 'Een bezoek, 19. 266 RAF, AFG 100 

(stukken betreffende ontslag Boeles), ontwerp-persbericht, 28 mei 1951. Of het bericht inder

daad geplaatst is mij niet bekend. 267 VFG 122 (1950) 5-6. 268 RAF, AFG, 234 (Stukken 

betreffende de structuur van het museum) nota 2 oktober 1951. 269 Douma, Bij het hon

derdjarig bestaan, 22-23. 270 Ä4F, AFG 13 (Bestuursnotulen 1940-1955), 2 april en 6 februari 

1952. 271 VFG 123 (1951) 8-9. 272 Pas in 1956 kwam de zaak weer op de agenda en werd 

opnieuw besproken hoe de bibliotheek ook door een groter publiek dan alleen dat van de 

leden van het Genootschap zou kunnen worden gebruikt. Er werd met de provinciale over

heden overlegd, bijvoorbeeld over de beste manier waarop de zaak zou kunnen worden 

opengesteld. RAF, AFG, 13 (Bestuursnotulen 1940-1955) 4 januari, 8 februari, 7 maart, 5 sep

tember en 6 november 1956. 273 Zie Huizinga, Vijfentwintig jaar, 11-12. Op 7 januari 1966 
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werd op aandringen van de leden onder aanvoering van onder andere Tony Feitsma een ver

gadering gehouden waarop het bestuur werd teruggefloten; VFG 137 (1967) 5. Zie ook RAF, 

AFG269 (stukken betreffende verkoop bibliotheek) en 410 (knipsels betreffende bibliotheek

affaire). 274 RAF AFG, 410 (knipsels betreffende bibliotheekaffaire). Achteraf levert deze 

bibliotheekgeschiedenis een onopgeloste vraag op. Hoe groot was eigenlijk de Genoot

schapsbibliotheek? In een Gids voor het Fries Museum uit 1910 wordt namelijk gesproken 

over een bibliotheek met ongeveer 37.000 boeken (Gids museum 1910, 23); in 1961 heten het 

er circa 10.000 te zijn {RAF, AFG, 410). Dit verschil zou behoorlijk maar toch niet helemaal 

kunnen worden verklaard doordat er in de bibliotheek zoveel, door ruilverkeer verkregen 

seriële werken aanwezig waren. De in Leidse boekjes bijgehouden catalogus van de biblio

theek is niet bewaard gebleven. 275 VFG 136 (1964) 3 en VFG 137 (1965) 4-5; Andreae's rap

port in RAF, AFG, 268 (Rapport betreffende de handschriftenverzameling, 1965). 276 Gosses, 

'Friesche jubileumliteratuur', 18. 277 Halbertsma, Van Sneek naar Amersfoort, 153;ookHal-

bertsma, 'Herinneringen', 138. 278Kalma, 'Eenbezoek',20. 279Wassenbergh, 'Vijfentwin

tig jaren'. 280 Bijvoorbeeld een door het Openluchtmuseum gedetacheerde wetenschappe

lijk assistente, M.A. Hylkema, die de costuumafdeling herinventariseerde; VFG 127 (1955) 9 

en VFG 128 (1956) 10; vanaf 1951 werden ook door de staf van het Koninklijk Kabinet van 

Munten, Penningen en Gesneden Stenen de verschillende muntcollecties van het Genoot

schap samengevoegd en als één collectie geordend en beschreven; VFG 123 (1951) 11-14 en 

VFG 126 (1954) 9. 281 VFG 126 (1954) 4 en VFG 131 (1959) 4. 282 Jaarverslag Stichting Fries 

Museum 1970, 117. 283 Geciteerd bij Bosmans, 'Het streelend genot', 35. 284 Kort na de 

opening van het Museum in 1881 had men al geprobeerd om de drempel enigszins te slech

ten, maar de manier waarop is tekenend voor de tijd: werklieden mochten op aanvraag gratis 

naar binnen, maar dan wel onder begeleiding van hun baas, evenals schoolkinderen, die 

door hun onderwijzers werden rondgeleid; VFG (1896/97). Dit was op verzoek van het 

Genootschapslid H. Tekstra te Leeuwarden; VFG (1905/06). Vergelijk ook Kingmans, 'Zorg 

om bezoekers', 70. Het woord popularisering viel voor het eerst in het verslag van 1920; de 

waarnemend museumdirecteur Nanne Ottema maakte toen melding van klachten die tot 

grotere publieksvriendelijkheid noodzaakten; Kingmans, 'Zorg', 70. Na de oorlog: moderne 

schilderkunst als middel tot popularisering, VFG 127 (1955) 3-4. 285 Ik heb uit de jaarversla

gen het totale bedrag aan uitgaven genoteerd en dat gedeeld door het eveneens uit deze bron 

overgenomen totale aantal bezoekers aan het museum te Leeuwarden; VFG 122 (1950) en 

VFG 141 (1969). 286 Spiegel van de tijd, 8. 287 Voor een vergelijkbaar voorbeeld van over

dracht van particuliere sector naar overheid - namelijk op het terrein van armen- en oude

renzorg -, zie Jensma, 'Tot aandenken'. 288 VFG 93 (1921/22) 1. 289 Gosses, 'Friesche jubi

leumlitteratuur', 20-21. 290 Bazelmans, 'Het laat-Romeinse bewoningshiaat' en idem, 'De 

Friezennaam'. 291 Wybenga, 'Boeles' theory'. 292 Sipma, 'Een Angelsaksische invasie?' 

293 Vergelijk ook Van der Schaaf, Skiednis, 373-374: 'De steaten waerden neigeraden in stik 

fan de Fryske biweging'. 294 RAF, AFG, 36-38 (Brieven W.B.S. Boeles), 39-86 (idem, P.C.J.A. 

Boeles), 88 (idem, Nanne Ottema), 89 (idem, bibliothecaris). 295 Kalma, 'Ljochtpunten', 180. 

296 Ibidem, 180. 
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Een zeehandelaar uit Harlingen 
Portret van Freerk Dirks Fontein, mede-oprichter 
van het Fries Genootschap 

YME KUIPER 

'De Boekverzameling, van welke de Catalogus hierbij wordt aangeboden, is door 
den Heer Fontein gedurende dertig jaren bijeengebragt, met geen ander doel, 
dan ter bevrediging van zijne zucht naar kennis en wetenschap. Den 31 Decem
ber 1777 uit een aanzienlijk geslacht te Harlingen geboren en tot den handel 
opgeleid, gaf vooral de stilstand van alle handelszaken onder keizer Napoleon 
hem aanleiding, zich meer bepaald op de letteroefeningen toe te leggen, welke 
zijn nuttig leven vervolgens zeer hebben veraangenaamd. De Geschiedenis in het 
algemeen, en die des Vaderlands en van Friesland in het bijzonder, had hij tot het 
voorwerp zijner ijverige nasporingen en beschouwingen gekozen, en groot waren 
de zorgen en opofferingen, welke hij aan het verzamelen van hiertoe betrekkelij
ke bronnen en bouwstoffen besteedde.'1 

Geletterde mannen 

De aangehaalde woorden zijn van de Leeuwarder boekhandelaar en archivaris 
Wopke Eekhoff (1809-1880). Hij schreef ze op in de winter van 1847, als onderdeel 
van de inleiding van de veilingcatalogus, waarin de verzameling van boeken, 
plaatwerken, handschriften, gedenkpenningen en schilderijen staat beschreven, 
die zijn oudere vriend en zakenrelatie Freerk Dirks Fontein (1777-1743) had nage
laten bij zijn overlijden in februari 1843. Op het titelblad wordt Fontein gekwalifi
ceerd als 'zeehandelaar te Harlingen'. De twee andere kwalificaties die hij hier 
kreeg waren 'Voorzitter van de eerste Afdeeling der Werkende Leden van het 
Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde' en 'lid der Maat
schappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden'. Het lidmaatschap van de 
Maatschappij was Fontein aangeboden vanwege zijn inspanningen bij de oprich
ting van het Genootschap en voor zijn ijver in het algemeen op het gebied van de 
'letteroefeningen'. 

Het laatste blijkt uit de necrologie van Fontein in de Handelingen van de 
Maatschappij van de zomer van 1843. Daarin memoreerde de voorzitter van dit 
geleerde genootschap, de talenkenner M. Siegenbeek, dat het 'geachte medelid' 
was opgeleid tot de koophandel en derhalve 'geene geleerde, maar nogtans eene 
hoogst beschaafde opvoeding' had genoten. Naast zijn 'druk en voorspoedig 
koopbedrijf en de verzorging van een talrijk huisgezin' had Fontein zijn grootste 
vermaak gevonden 'in den omgang met geletterde mannen, die hem wegens de 
helderheid van zijn verstand, de juistheid van zijn oordeel en zijne blakende 
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zucht tot uitbreiding van zijne kundigheden, mede gaarne in hun midden zagen.' 
Bij zijn toetreding had hij de Maatschappij de belangrijke studie van Turner, The 
history of the Anglo-Saxons, geschonken en daarna had hij nagenoeg nooit ont
broken op de jaarvergadering van de Maatschappij.2 Waar de voorzitter in dit ver
band niet expliciet op wees, was Fonteins anglofiele inslag, die alles te maken had 
met de oude historische banden die hij veronderstelde tussen Friesland en Enge
land. 'Voor 't overige', zo besloot Siegenbeek zijn levensbericht, 'was Fontein, als 
nuttig burger, verlicht raadgever, ijverig bewonderaar van al het ware en goede, 
als liefderijk echtgenoot, en zorgvuldig vader, met regt het voorwerp van de alge-
meene achting van zijne naaste betrekkingen.' Onder Siegenbeeks gehoor bevon
den zich op dat moment onder andere de uit Leeuwarden afkomstige filantroop 
en zakenman W.H. Suringar, de Amsterdamse kunstverzamelaar en doopsgezin
de voorman mr. Jeronimo de Vries, de Zaandamse doopsgezinde predikant en 
historicus Steven Blaupot ten Cate en Wopke Eekhoff - alle vier goede bekenden 
van F.D. Fontein. 

Wie er de verhandelingen over de geschiedenis van het Fries Genootschap op 
naslaat, komt steeds de mededeling tegen dat dit genootschap van aanvankelijk 
een twintigtal heren in augustus-september 1827 werd opgericht op initiatief van 
een triumviraat: dr. Hendrik Amersfoordt, rector te Sneek, mr. Franciscus Binkes, 
rechter te Sneek en woonachtig te Bolsward, en Freerk Dirks Fontein, koopman te 
Harlingen.3 De uitnodigingsbrief die het trio in het geleerde Friesland rondstuur
de, werd verzonden vanuit Harlingen en Sneek. Ook de eerste statuten ('wetten') 
van het Genootschap stelden Fontein en Amersfoordt op - samen met mr. J.W. de 
Crane, hoogleraar aan de Franeker Academie en daarna aan het Atheneum 
aldaar. Nog onlangs is Fontein getypeerd als 'de centrale figuur achter de oprich
ting'.4 Juist tegen de achtergrond van de opheffing van de Franeker universiteit in 
de Franse Tijd zouden de werkzaamheden van het Fries Genootschap in de loop 
van de negentiende eeuw beeldbepalend worden voor de wetenschapsbeoefe
ning in en over Friesland. Voor inzicht in de bredere culturele en intellectuele 
context, waarbinnen het Fries Genootschap ontstond, verwijs ik naar de inleiding 
bij deze jubileumuitgave. Voor dit beknopte opstel over Fontein heb ik me laten 
leiden door enkele specifieke vragen: wie was Freerk Dirks Fontein en hoe past 
zijn persoon in de ontstaansgeschiedenis van het Fries genootschap? Welke ini
tiatieven gingen van hem uit in de beginjaren van het Genootschap? En welke 
positie nam hij in binnen de geleerdennetwerken van zijn tijd? 

Doopsgezinde kooplieden en geleerden 

Freerk Dirks Fontein stamde uit een doopsgezind en welgesteld, Harlinger koop-
mansgeslacht. Al in zijn jonge jaren had Fontein grote interesse in de familiege
nealogie en haar koppeling met de geschiedenis van zijn geboortestad Harlingen. 
In deze hang naar genealogie en geschiedenis toonde Fontein zich een kind van 
zijn milieu. Niet alleen vroegere Fonteins maar ook de met hen door huwelijks-
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banden en sociale omgang verbonden (al dan niet) doopsgezinde families uit de 
hogere kringen van Harlingen en Franeker koesterden sedert enkele generaties 
die belangstelling en kennis.5 Connecties van Harlinger doopsgezinden met 
geest- en geloofsgenoten in met name Holland hadden er wel voor gezorgd, dat 
het type van de mercator sapiens - de koopman-geleerde, naar de titel van de 
rede waarmee Barlaeus in 1632 het Amsterdamse Atheneum had geopend - hen 
vertrouwd was. Na de oprichting in 1735 van een kweekschool voor doopsgezin
de predikanten te Amsterdam bestond er veel belangstelling voor deze opleiding 
in Harlinger doopsgezinde kringen. In de vroege negentiende eeuw kwam de 
kweekschool te ressorteren onder de eveneens te Amsterdam gevestigde Algeme
ne Doopsgezinde Sociëteit, waarvan de oprichting in 1811 terstond was onder
steund vanuit Harlingen.6 Freerk Dirks Fontein kwam naderhand in het bestuur 
van de Sociëteit. Trouw bezocht hij de bestuursvergaderingen. In en rond de 
Sociëteit, met als leidende figuren de hoogleraren, onder wie ook uit Friesland 
afkomstige geleerden, bestond in de eerste decennia van haar bestaan een enor
me belangstelling voor de geschiedenis en de historiografie van de doopsgezin
den. In deze omgeving werd Fonteins historische belangstelling extra gestimu
leerd. In Harlingen zelfwaren geleerde personen als Joannes Stinstra (1708-1790), 
Simon Stijl (1731-1804) en Seerp Gratama (1757-1837) al eerder gidsfiguren voor 
Fontein geweest. Dat gold met name voor Stijl, die hij van de drie persoonlijk het 
best had gekend. Fontein bezat niet alleen al diens publicaties maar ook vele por
tretafbeeldingen, die hij aan goede vrienden ten geschenke gaf. Opvallend is dat 
F.D. Fontein als koopman-geleerde (en als Harlinger) vrijwel een eenling was in 
de kringen van werkende leden van het vroege Fries Genootschap. Doopsgezinde 
predikanten daarentegen komen we regelmatig onder hen tegen.7 

Een door Freerk Dirks zelf vervaardigde geslachtslijst van de Fonteins begint 
met het zeventiende-eeuwse echtpaar Claes Jurjens Fontein (1616-1670) en Antje 
Jeddema (1629-1660). Door dit huwelijk zouden de latere Fonteins doopsgezind 
zijn. Claes Fontein was geboren te Harlingen, zijn vrouw in Leeuwarden. Hij was 
schepen en ontvanger-rentmeester van de stad Harlingen. Toen ze eind maart 
1646 op het Raadhuis te Harlingen trouwden, had Claes de dag ervoor met een 
door de magistraat van Harlingen beschikbaar gestelde trekschuit zijn bruid uit 
Leeuwarden gehaald. Het was de eerste keer, dat er een schuit door de pas gereed 
gekomen vaart voer. Talloze toeschouwers hadden zich op deze Paasdag langs de 
waterkant opgesteld. Ter herinnering aan de trouwdag was een zilveren knotte-
kistje vervaardigd, met daarop gegraveerd hun namen en het verhaal over de 
trekschuit. In zijn geslachtslijst memoreert Fontein deze geschiedenis van het 
stamechtpaar van de familie. Het was Wopke Eekhoff die indertijd Fontein genea
logische informatie leverde over dit paar.8 De pendantportretten van Claes en 
Antje erfde Freerk Dirks van zijn vader. Ze kwamen te hangen op zijn buiten
plaats Salwerd bij Franeker.9 Het knottekistje kwam op een gegeven moment in 
het bezit van zijn oudste dochter Anna, die getrouwd was met de Harlinger zeep
zieder Simon Stinstra. 
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Net als zijn grootvader Freerk Dirks (1714-1793) en zijn vader Dirk Freerks (1745-
1839) was onze F.D. Fontein naast koopman tevens grondbezitter. Al in de zeven
tiende eeuw zien we, dat sommige Fonteins hun in de handel verworven kapitaal 
ten dele gingen beleggen in boerderijen. In de achttiende eeuw werd het gebrui
kelijker hofsteden als buitenplaats te gebruiken. Zo verbleef de oude vader Dirk 
Freerks 's zomers op zijn Andlastate te Ried en de zoon Freerk Dirks op Salwerd, 
dat met een klein watertje verbonden was met de naburige Harlinger trekvaart. In 
het Handboekje voor reizigers door Friesland vermeldde Eekhoff bij het scheeps-
tochtje van Leeuwarden naar Franeker: 'De trekvaart kromt naar de buurt King-
ma- of Keimpetille onder Sweins, dus genoemd naar de oude Kingma-State, 
thans bewoond door den Grietman van Franekeradeel, den Heer Mr. J.M. van 
Beijma thoe Kingma, dien het grootst gedeelte van de buurt toebehoort. Het ver
dere gedeelte van de vaart vertoont aan de regterzijde het buiten Salwerdt, door 
den Heer F.D. Fontein bezeten.' 

Deze Van Beyma thoe Kingma (1781-1847) was ook nauw betrokken geweest 
bij de oprichting van het Fries Genootschap en werd door de andere heren als 
hun eerste voorzitter gekozen. Daarvoor al had hij een plan ontwikkeld een 
museum voor Friese oudheden op te richten.10 Het ligt voor de hand dat Fontein 
en Van Beyma thoe Kingma veelvuldig contact met elkaar hadden over hun pas
sie voor de Friese geschiedenis. Het was ook Fontein die (onder andere) Van 
Beyma in juli 1827 schriftelijk had benaderd over het plan om een genootschap 
op te richten. Dit stelde zich ten doel het opsporen, toelichten en uitgeven van 
handschriften, kronieken en charters, en daarnaast 'het vervaardigen van bijzon
dere verhandelingen, verbonden met de geschied-, oudheid- en taalkunde, voor
al ten opzichte van Friesland'. Het accent lag voor Fontein en zijn twee mede-ini
tiatiefnemers vooral op het vlak van 'het opsporen en het gebruik van goede 
bronnen'.11 

F.D. Fonteins Harlingen 

In Harlingen bewoonde F.D. Fontein een kapitaal herenhuis aan de noordzijde 
van de Noorderhaven. Achter dit huis bevond zich een tuin, een wagenhuis met 
stal en een zomerhuis. Met het huis van zijn zwager, de vice-admiraal J.A. van der 
Straten, behoorde dit huis tot de hoogstaangeslagen panden in de stad. Vader D.F. 
Fontein woonde in 1832 aan de overzijde van de Noorderhaven, in een aanmer
kelijk bescheidener woning. Vader en zoon bezaten daarnaast nog andere, ver
spreid in de stad liggende huizen en pakhuizen.12 Het grondbezit van beiden lag 
in de grietenijen Barradeel en Franekeradeel. 

Net als zijn vader en moeder (Catharina Stinstra, afkomstig uit een ander 
befaamd doopsgezind Harlinger geslacht) trouwde Freerk Dirks op het Harlinger 
stadhuis. Zijn echtgenote was Eva van Dalsen, enige dochter van een Harlinger 
notaris. Het huwelijk vond plaats in juni 1798, een belangrijke maand in de poli
tieke geschiedenis van Nederland en Friesland. Toen kwam er immers een defini-
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tief einde aan het radicaal-revolutionaire bewind in de Bataafse Tijd. Met andere 
Harlinger doopsgezinden hadden de Fonteins zich gemanifesteerd in de Patriot
tentijd. Na de komst van de Bataafse Revolutie toonden zij zich veeleer gematigd 
en federalistisch en verlieten dadelijk het revolutionaire pad. De uitzondering 
binnen de familie was de radicale patriot Pieter Fontein, 'rooie Pieter'. Na de mis
lukte Franeker staatsgreep in de zomer van 1787 was hij naar Brussel gevlucht. 
Met de Bataafse Revolutie van 1795 keerde hij terug in Friesland. Nu begon hij 
zich intensief met de nieuwe politieke orde te bemoeien. De oude Harlinger 
stadsbestuurders stuurde hij in de winter van 1795 weg met de simpele bood
schap: 'Gaat heen, gij zijt vrij'. Een en ander leidde tot een breuk met het overgro
te deel van zijn familie, waarbij Freerk Dirks' vader, een halfbroer van Pieter, zich 
niet onbetuigd had gelaten.13 In 1797 kocht Pieter de Patriot de buitenplaats Eels-
mastate bij Sexbierum.14 

Dirk Freerks Fontein naar een schilderij van 

Willem Bartel van der Kooi, 1821 

F.D. Fontein zelf had zeker interesse voor de politieke ontwikkelingen, die hij tij
dens zijn leven van nabij en van verre meemaakte, maar een politiek-bestuurlijke 
loopbaan heeft hij nimmer geambieerd. Alleen in de Franse Tijd (1810-1813) had 
hij gedurende een korte periode in het stadsbestuur gezeten. Dat gold trouwens 
voor nog drie andere Fonteins, onder wie zijn vader. Van de 31 bestuurders rond 
1812 waren er trouwens twaalf doopsgezind - een opmerkelijk aantal, omdat het 
doperse deel van de Harlinger bevolking omstreeks dat jaar 8% bedroeg. In 1815 
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was het bevolkingsaantal van het havenstadje beneden de 7000 inwoners 
gedaald.15 Tien jaar eerder was dat nog bijna 7.500 geweest. De economische neer
gang was ongetwijfeld debet aan deze forse daling. Veel inwoners van Harlingen 
waren in die tijd op de armenzorg aangewezen. In zijn kwaliteit van doopsgezind 
weesvoogd en beheerder van het in 1717 gestichte Jurjen Claes Fonteinfonds ten 
behoeve van de stadsarmen, was F.D. Fontein bijzonder vertrouwd met het armoe
devraagstuk van zijn tijd. Na de tiërcering van het kapitaal van dit fonds in 1810 
beijverde hij zich het opnieuw aan te vullen. Door een conflict met het gemeente
bestuur in 1838 gaf hij het fonds een nieuwe bestemming: bijstand aan behoeftige 
familieleden.16 Ook zijn optreden als commissaris voor de in 1834 te Harlingen 
opgerichte zaklinnenfabriek had alles te maken met Fonteins betrokkenheid bij het 
armoedevraagstuk. Honderden arme Harlingers vonden hierin werk. 

Een andere nevenfunctie van Fontein was zijn vice-consulschap van Pruisen, 
dat hij vanaf 1817 tot zijn dood uitoefende. Vele jaren daarvoor had hij de 'fa. 
Freerk Dirks Fontein, zeehandelaren en vennootschap tot het drijven van handel 
in het algemeen te Harlingen' opgericht. Zijn oudste zoon Dirk Freerks (1801-
1867) zou hem in beide hoedanigheden opvolgen, maar uiteindelijk burgemees
ter van Amerongen en Leersum worden.17 

F.D. Fontein was een bemiddelde Harlinger. Samen met drie andere Fonteins 
(inclusief zijn vader) behoorde hij in 1812 tot de honderd rijkste Harlingers. Van 
die top-honderd was bijna een kwart doopsgezind. Niet alleen in het economi
sche maar ook in het culturele leven van Harlingen waren de Fonteins volop aan
wezig. Freerk Dirks speelde in zijn jonge jaren met overgave toneel bij een in 1793 
opgerichte vereniging en bezocht vanzelfsprekend de muziekuitvoeringen in het 
stadje. Verder tekende en schilderde hij, zoals velen uit zijn kringen. Samen met 
de doopsgezinde voorganger Freerk Hoekstra maakte hij van het in 1818 opge
richte Harlinger Nut een bloeiende vereniging.18 

Een groot gezin 

Eva van Dalsen schonk Freerk Dirks maar liefst vijftien kinderen, van wie drie 
heel jong overleden. In de correspondentie met zijn vriend dr. Joost Hiddes Hal-
bertsma, doopsgezind predikant te Deventer, bracht Fontein regelmatig de gezins
omstandigheden ter sprake. De aangelegenheden van de familie kostten hem 
veel tijd, wat ten koste ging van de studie. In een brief uit 1841 liet hij zich heel 
uitvoerig daarover uit. 'Met al mijn getrouwde kinderen gaat het zeer voorspoedig 
- zijt vrugtbaar en vermenigvuldig, dit hebben de meeste van ons overgeërfd -
mijne laatste dochter Eva gaat zich eerstdaags met Frederik van Beyma (de Regter) 
in den echt begeven (...) Het is geene geringe zegen negen kinderen getrouwd te 
zien die als werkdadige leden in de maatschappij de familie geen oneer aandoen, 
en die zich vooral niet beklagen over hunne keus, niettegenstaande hun geldelijk 
vermogen aanmerkelijk verschilt (...) Ik moet mijne schoonzoon Van der Hoop 
boven alles roemen, alzo hi} geene gelegenheid laat voorbijgaan zijne schare aan-



126 VIJF NEGENTIENDE-EEUWERS 

behuwde broers en zusters te verpligten.'19 Kennelijk kon vader Fontein al die 
Beyma's niet goed uit elkaar houden, want het was heus toch Frederiks broer 
Sybrand, een student van Thorbecke, met wie Eva dat jaar trouwde. Schoonzoon 
Van der Hoop was de puissant rijke Amsterdamse bankier Adriaan van der Hoop, 
een jaar jonger dan Fontein zelf, die in 1834 in Harlingen was hertrouwd met de 
ruim twintig jaar jongere schoonheid Dieuwke Fontein.20 Van der Hoop had in de 
loop der jaren een uitgebreide en befaamde kunstcollectie opgebouwd.21 

Een andere dochter van Fontein: Catharina, was gehuwd met ds Pieter Cool, 
die als doopsgezind predikant te Harlingen stond in de periode 1836-1872. Fon
tein kon goed met hem overweg, hoewel hij zichzelf veel verlichter vond dan zijn 
schoonzoon. Deze kreeg veel bijval in zijn herderlijk werk te Harlingen, schreef 
Fontein, om daar direct aan toe te voegen: 'schoon hij mij al te regtzinnig preekt 
en wij het daarover niet altijd eens zijn'.22 Cool schreef ook over de geschiedenis 
van de Harlinger doopsgezinden, waarbij hij vooral gebruik maakte van doperse 
archivalia die zijn schoonvader, als een soort hoeder van de Harlinger geschiede
nis, in bewaring had genomen. 

Zien we naar de hele stoet van huwelijkspartners van de kinderen Fontein, 
dan komen we vertrouwde namen tegen uit het Nederland's Patriciaat of doperse 
kringen, als Stinstra, Hofstede, Wijbenga, Hesselink, Van der Hoop, Fontein, Har
mens, Van Calcar, Van Heioma en Van Beyma (geadeld in 1842). Van de twaalf vol
wassen kinderen Fontein zouden er vier te Harlingen overlijden, de rest elders in 
Friesland (drie) of Nederland (vijf). 

Het huis van de familie Fontein aan de 

Noorderhaven te Harlingen 

\r~ 

i « 
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Netwerken: Halbertsma en Van Lennep 

De briefwisseling met Halbertsma legt fraai bloot hoe Fontein stond tegenover 
het centralistische bewind van koning Willem I. Halbertsma had hem in juli 1835 
een exemplaar van zijn Lapekoer opgestuurd, waarin hij een aan zijn vriend 
opgedragen gedicht had geschreven. Fontein reageert dan eind oktober (!) in dat
zelfde jaar als volgt: 'Zoo een Hollander (omdat dit nu is den naam van allen die 
amen zeggen op alles wat ons gouvernement vergt) hetzelve las, zoude hij veel 
licht der Dichter en de bezongene voor Radicals uitkrijten, omdat geenen onze 
oude Friesche zin meer vatten en niet eens de egte geest van onafhankelijkheid 
waardoor onze 7 provintien sedert eeuwen beroemd waren, meer schijnen te 
kennen.' Wat dan nog volgt is een lange aanklacht tegen verkeerde 'constitutione
le maatregelen' die de financiën van het land nog meer in het ongerede brengen, 
wat eveneens geldt voor "t welk wij als Friezen voor vrijheid en onafhankelijkheid 
houden'. Na gewezen te hebben op de kwijnende landbouw en de verslapte han
del en scheepvaart in Friesland, wil Fontein niet geheel in mineur eindigen, want 
'met dat al is er in ons land nog zoo veel goeds behouden, dat ik mij vleye het tot 
geene revolutie zal komen'. De ervaringen van de Bataafs-Franse tijd moeten 
Fontein vermoedelijk daarbij voor ogen hebben gestaan. 'Doch ik bespeur veel te 
lang uit te weiden over zaken die gij voorzeker beter doorziet dan ik die nu nabij 
de zestig jaren genaderd, mij en philosophe met onze friesche geschiedenis bezig 
houd, en weinig onder de menschen kom. Sedert lang heb ik mij van alle posten 
of waardigheden opzettelijk onthouden en bevind mij ongemeen wel in die onaf
hankelijke staat.'23 

Uit de briefwisseling met Halbertsma blijkt zonneklaar dat Fontein tegen 
hem, de grote taalgeleerde, opziet. Toch bleef Fontein daarbij geheel zichzelf. Op 
de hem uit Deventer toegestuurde Letterkundige naoogst reageerde hij in april 1841 
laconiek met: 'Onder al dat taal siften, waarvan ik geen byzondere liefhebber ben, 
heb ik nochtans menige gelukkige gedachte opgemerkt, gespekt met ironie en wae-
reldkennis.'24 Maar Fontein beschouwde zichzelf ook altijd als man van de wereld. 
In dezelfde brief kondigde hij aan binnenkort af te reizen naar Bad Kissingen. Op 
diezelfde reis bezocht Fontein ook Zwitserland, waarover hij verhaalde in zijn cor
respondentie met de literator Jacob van Lennep uit Amsterdam.25 

Zoals bekend had Van Lennep samen met zijn studievriend Dirk van Hogen-
dorp in 1823 Friesland bezocht. Toen hij in 1836 bezig was met zijn historische 
roman De roos van Dekema vatte hij het plan op Gaasterland en omgeving nog 
eens te bezoeken. Hier had hij vooral zijn roman gesitueerd. Daarin verhaalt de 
schrijver over de elkaar naar het leven staande Friese hoofdelingen van de Mid
deleeuwen. Van Lennep schreef Fontein over zijn plan en deze bood aan hem te 
vergezellen. Samen met Joost Halbertsma wandelden Van Lennep en Fontein in 
augustus-september van dat jaar in Gaasterland en Stavoren rond. Van Lennep 
ging het met name om de couleur locale voor zijn roman. Toen hij enkele maan
den later het eerste deel van de roman aan Fontein stuurde kreeg hij een brief 
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terug van de kenner van de Friese geschiedenis. Hij had, na raadpleging van zijn 
bibliotheek op Salwerd, enkele 'kleine vlekjes' uit het overigens 'schoone geheel' 
genoteerd. Zelfwas Fontein weinig gecharmeerd van historische romans, dat had 
hij Van Lennep eerder al eens geschreven. Deze roman echter deed - 'zonder vly-
ery' - niet onder voor de beste van Walter Scott. Vervolgens bracht Fontein het 
onderwerp op de jacht. Hij had zondag nog zes patrijzen naar Amsterdam ver
zonden. Over ruim een week ging Fontein weer terug naar Harlingen om 'de win
terkwartieren' te betrekken. 'De geleerde wereld levert hier weinig nieuws op', 
luidde het slot van de brief. 

Zelf was Fontein bezig met de komst (rond 1500) van de Saksische heren in 
Friesland. Omdat hij verstoken was van Duitse bronnen vorderde deze studie 
maar langzaam. Hij hoopte dat de verhandeling over Jancko Douwama volgend 
jaar mei in druk verscheen, dan kreeg Van Lennep onmiddellijk een exemplaar -
in ruil voor De roos van Dekema.26 

Fontein en Eekhoff 

Hoe anders benaderde Fontein de veel jongere Wopke Eekhoff in hun schriftelijke 
contacten. Hier is duidelijk een mentor en een opdrachtgever aan het woord. Een 
mooi voorbeeld van het eerste was Fonteins reactie in 1834 op Eekhoffs plan om 
een geschiedenis van Leeuwarden te schrijven. Eigenlijk moest Eekhoff geen 
geschiedenis van de hoofdstad gaan maken maar van het gehele gewest, aldus de 
toenmalige voorzitter van de Eerste Afdeling van het Fries Genootschap. In dat 
verband kon het werk van de archivaris Nijhoff over de geschiedenis van Gelder
land als voorbeeld gelden. Hij voegde daaraan toe: 'Is het uw plan om alleen voor 
touristen te schrijven?' Dat vond Fontein maar niets, want op reis las men niét 
veel, hooguit wat informatie over bezienswaardigheden.27 Indien Eekhoff het 
door Fontein bepleite wetenschappelijke pad koos, dan was het nog oppassen 
om 'niet te veel hooy over de balk te halen'. Boeken voor Fontein, al dan niet op 
veilingen gekocht, zond Eekhoff in koffers met het schip naar Harlingen of Sal
werd. Menigmaal trok het duo er regelmatig samen op uit. Zo speurden zij in het 
landschap naar de oevers van de verdwenen Middelzee. 

Wat Fontein ook nauw met Eekhoff verbond is hun jacht op oude papieren 
zoals die in de jaren 1830 nog werden bewaard op menige oude Friese state. 'Daar 
UEd toegang tot den Jhr Eijzinga te Rauwerd hebt, zoo hoop ik, dat UEd eens om 
mij zult denken - die familie bezit (naar ik hoor) allerbelangrijkste stukken - veel 
licht dat het voorbeeld van den Jhr R aldaar navolging vind, al is dan maar dat 
men de vergunning erlangd, om inzigt daarvan te hebben', schreef Fontein zijn 
jonge vriend Eekhoff in de winter van 1836.28 Genoemde Van Eysinga was een van 
de zes adellijke personen - nagenoeg allen grietman - die tot de 28 personen 
behoorden die het trio in de zomer van 1827 had aangeschreven om met elkaar 
een Genootschap op te richten.29 

In 1877 schreef Eekhoff een verhandeling van 25 bladzijden over de heren die 
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een belangrijke bijdrage hadden geleverd aan de stichting en latere bloei van het 
toen vijftigjarig Fries Genootschap. Volgens hem had niemand in de beginjaren 
Fontein overtroffen 'in hart en ijver voor de zaak'.30 Nu had Eekhoff de neiging om 
vele voorgangers in de geschiedenis van het Genootschap te prijzen, maar zijn 
oordeel over de inspanningen van de zeehandelaar uit Harlingen stemmen goed 
overeen met het beeld dat oprijst uit Fonteins correspondentie. 

Zowel Eekhoff als Fontein vonden, omstreeks 1835, dat de in het Genoot
schap op gang gebrachte werkzaamheden veel te traag en omslachtig plaatsvon
den. Zo had Fontein in 1832 al eens aan zijn secretaris van de eerste Afdeling, A. 
Telting, geschreven dat 'wij eens andere Heeren aanspanden'.31 In diezelfde brief 
vroeg Fontein zich af of de presidenten van de afdelingen, hem zelf incluis, eigen
lijk niet eens vervangen zouden moeten worden. Kennelijk achtte hij doorstro
ming van bestuursleden een goede zaak. Behalve voorzitter van de Eerste Afde
ling, die zich vooral richtte op de Friese (staatkundige) geschiedenis, was Fontein 
ook terstond lid geworden van het Algemene Bestuur van het Fries Genootschap. 
Hij bleef dat tot 1834 en een jaar later legde hij ook zijn voorzitterschap van de 
Eerste Afdeling neer. Ondertussen had hij zich onder andere beijverd voor een 
onderzoek naar de rol van de Friese steden in het Hanzeverbond, voor het aan
leggen van een soort stamboek van de Friese adel en vooral voor de uitgave van 
de geschriften van de zestiende-eeuwse Friese edelman Jancko Douwama.32 

Met assistentie van Fontein zou Amersfoordt deze uitgave verzorgen. Het karwei 
begon in 1829. Twaalf jaar later was de opdracht nog steeds niet voltooid. In een 
brief aan Halbertsma gaf Fontein opening van zaken. Het gedrag van Amersfoordt 
hinderde hem geweldig. Sedert twee jaren had hij stukken van Fontein onder zich 
waar hij nog niets mee had gedaan. Wat hij uiteindelijk als Inleiding inleverde was 
ver onder de maat. 'Het was zoo oppervlakkig en onbeduidend, dat hij hetzelve 
goedschiks terug heeft genomen - op de laatste vergadering van het genootschap 
is hij weg gebleven, omdat men te recht over dit lang uitstel te onvreden is. Ik 
schaam mij ook aldaar te verschijnen, alhoewel alles buiten mijn schuld is.'33 

*««**-._ å * s 

Zilveren knottekistje ter herinnering aan de trouwdag van 

het echtpaar Fontein-Jeddema, 1646 

Een jaar later, in 1842, zond Fontein zijn eigen geschrift over de Saksische rege
ring in Friesland naar Halbertsma. Zelf kwalificeerde hij het als 'historisch brod
delwerk'. Hij voelde de taak om voor het publiek te schrijven boven zijn krachten 
gaan. Vermoedelijk schreef Halbertsma als reactie een aardig briefje, want in een 
volgende brief gaf Fontein te kennen dat hij zich gestimuleerd voelde om verder 
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aan zijn geschrift te werken.34 Pas ver na Fonteins overlijden in 1843 zouden de 
genoemde uitgaven verschijnen. In 1849 gaf het Genootschap Douwama's 
geschriften uit en pas in 1856 bezorgde mr. Jacob van Leeuwen zijn bewerking 
van Fonteins handschrift over de Saksische regering van Friesland.35 

De verzamelaar 

Vier maanden na de dood van Fontein herdacht zijn viend Jeronimo de Vries hem 
in de vergadering van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam. 'Fon
tein was een echte Fries, hoog met zijnen landaard, de stad zijner inwoning en 
onze gemeente aldaar ingenomen (...) Fontein was in de oude Friesche geschie
denis, vooral Saksisch-Friesche geschiedenis, zeer ervaren en had daaromtrent 
veel verzameld. Blijkens handschrift na zijnen dood aan het Friesch genootschap 
ten geschenke gegeven, hetwelk echter in alle deelen niet geschikt voor de pers 
werd geoordeeld.' Jaren later zou de archivaris Jacob van Leeuwen een bewerking 
ervan maken die hij aan de familie Fontein ter hand stelde.36 

De geleerde koopman Freerk Dirks Fontein was bij zijn leven in de eerste 
plaats verzamelaar van boeken en handschriften geweest. Laten we nog even 
terugkeren naar de veiling van zijn verzameling in april 1847, in de Nieuwe Con
certzaal te Harlingen. Hier had Eekhoff ook Fonteins 'zeer fraaije' mahoniehou
ten boekenkasten, met deuren van ijzergaas, laten neerzetten. De schatten van 
Fontein, met ongeveer 2000 boeken en 35 schilderijen van zeventiende-eeuwse 
vaderlandse meesters als Maas, De Koning, Ruysdael en zijn Harlinger tijdgenoot 
Nicolaas Baur, brachten 6775 gulden op. Gezien zijn brede historische belangstel
ling wekt het geen verbazing dat hij voor de geschiedenis van het Romeinse Rijk 
auteurs als Gibbon en Niebuhr in huis had, en voor de vaderlandse geschiedenis 
zijn Wagenaar, in 21 delen, met heerlijke platen in mooie Franse banden, die de 
schrijver zelf nog had geleverd aan Freerks familielid ds. Pieter Fontein. Friesland 
is met zijn geschiedenis en letterkunde vanzelfsprekend het best vertegenwoor
digd: van het werk van Gysbert Japix, via Winsemius' Chronique van Vrieslant 
(een 'prachtexemplaar', dat onlangs nog weer te Leeuwarden is geveild en door 
een Harlinger verzamelaar werd verworven), tot en met de Lapekoer van de Hal-
bertsma's. Dat juist ook de economische ontwikkelingen van zijn tijd Fonteins 
interesse hadden ligt voor de hand. Naast On the Wealth of Nations van Adam 
Smith treffen we in de schatkamer van Fontein een verhandeling aan van een 
zekere James Scott Walker: Description of the Liverpool and Machester Railway 
and branch Railways, die in 1832 te Liverpool was verschenen. 

Buiten de geveilde verzameling van Fontein bleven - vanzelfsprekend - de 
portretten die Willem Bartel van der Kooi in 1835 schilderde van Freerk Dirks en 
zijn echtgenote Eva van Dalsen. Deze kwamen in familiebezit. In 1938 liet F. Matak 
Fontein vanuit Sneek aan 'Mejufrouw R. Visscher, Secretaresse van het Friesch 
Genootschap te Leeuwarden' weten dat 'de nog in leven zijnde kleindochters van 
den heer Freerk Fontein' het aan het bestuur van het Genootschap overlieten om 
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de tezijnertijd aan het Genootschap te schenken portret ten een passende plaats 

in het Fries Museum te geven. Aanvankelijk wilden zij de portret ten alleen aan 

het Genootschap vermaken, indien ze ook daadwerkelijk in de vaste opstelling 

kwamen te hangen. Hun grootvader was immers 'met hart en ziel' mede-opr ich

ter van het Genootschap geweest. Op die eis kwamen de dames volgens dit 

schrijven terug.37 Maar nu, in de vroege eenentwintigste eeuw, verdient F.D. Fon

tein misschien alsnog een vaste plaats in het in de negent iende eeuw door het 

Fries Genootschap gestichte Fries Museum. 

<-¾>> 
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Een 'braaf burger' 
Ulbe Arend Evertsz (1799-1860] 

MARTHA KIST 

In de zomer van 1842 zat Ulbe Arend Evertsz op zolder thuis aan het Breedpad te 
Heerenveen te werken. Vanwege het zware onweer liep hij naar beneden om achter 
in huis naar de bliksemontladingen te kijken. Kort nadat hij beneden gekomen 
was, sloeg de bliksem boven in het huis, ging dwars door de studeerkamer naar 
beneden, liep verder door de gang, waar hij zich op het schelledraad in tweeën 
splitste. Een gedeelte van de bliksem werd via die draad door de gang naar achte
ren geleid, vlak langs Evertsz' hoofd en verdween achter huis in de grond. 

Met deze anecdote besluit J. Dirks zijn Levensberigt van Mr. Ulbe Arend Evertsz.1 

Gelukkig bleef onze hoofdpersoon ongedeerd. Evertsz bevond zich toen juist in 
de meest productieve periode van zijn leven. Hij was op dat moment president 
van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen. In 1840 was hij de vierde in de 
reeks voorzitters van het Fries Genootschap geworden en hij zou als zodanig zes 
jaar lang de voorzittershamer hanteren. Evertsz was binnen het Fries Genoot
schap een man van het eerste uur. Toen Amersfoordt, Binkes en Fontein in juli 
1827 een brief aan 28 heren schreven waarin zij hun voornemen te kennen gaven, 
om tot de oprichting van een Fries Genootschap te komen, was hij één van hen. 
Ook was hij aanwezig bij de officiële oprichting die een maand later te Franeker 
plaatsvond. Vanaf het ontstaan van het Genootschap was hij direct als werkend 
lid actief. 

Het is opmerkelijk dat degenen die hebben bijgedragen tot de totstandko
ming van het Fries Genootschap deel uitmaakten van een stedelijke elite, die zich 
niet beperkte tot de hoofdstad maar verspreid was over Friesland. Zo woonde 
Amersfoordt in Sneek, Binkes in Bolsward, Fontein in Harlingen en Evertsz in de 
vlek Heerenveen. Wat hun sociale achtergrond betreft, kunnen we stellen dat het 
om een initiatief van de hogere burgerij ging, zoals ook het initiatief van andere 
achttiende-eeuwse voorgangers van het Fries Genootschap, zoals de Maatschap
pij der Nederlandse Letterkunde, van burgers was uitgegaan.2 

Herkomst en carrière 

Laten we daarom eerst kijken naar de familie waaruit Ulbe Arend afkomstig was. 
Zijn vader Arend Evertsz3 was een snelle sociale stijger. Deze maakte in 1811 van 
zijn patroniem de familienaam, maar wel ter onderscheiding van andere Evert-
sen met een Hollands aandoende 'z' aan het einde. Hij was van beroep scheeps-
reder, koopman en onder andere mede-eigenaar van een oliemolen te Heeren
veen. Hij behoorde tot de Hervormde Kerk en maakte maatschappelijk carrière 
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als schout en later maire van Joure en na de Franse periode als lid van de griete-
nijraad van Haskerland. Daarnaast is hij enkele jaren lid geweest van Provinciale 
Staten. Van 1816 tot zijn overlijden in 1830 was Arend Evertsz vrederechter van 
het vredegerecht Akkrum; destijds kon men zonder juridische opleiding nog als 
zodanig fungeren.4 

Moeder Geertje Dirks Bakker kwam uit een doopsgezinde familie. Haar broer Ulbe, 
peetvader van Ulbe Arend, was leraar van de doopsgezinde gemeente te Joure en 
had veel invloed op de vorming van zijn jonge neef. Ulbe, geboren op 6 augustus 
1799 te Joure, was het jongste kind, met nog drie broers en vier zusters boven 
zich. Met de oudsten had hij geen speciale band, maar wel met de broer en zus 
die net boven hem kwamen, Wybren Arend, geboren in 1795 en Sanderina, gebo
ren in 1797. Alle drie zouden ze ongehuwd blijven en gedurende hun hele leven 
onderhielden zij nauwe contacten. Zowel wat betreft beroep als sociale positie 
weken de twee jongste broers af van hun oudere broers, die in de handel actief 
waren en verder geen openbare ambten vervulden. 

In 1822 begon Ulbe Arend Evertsz zijn juridische carrière als advocaat te 
Heerenveen, waar toen nog een arrondissementsrechtbank gevestigd was. Als we 
de enigszins hagiografisch getinte levensschets van mr. Dirks mogen geloven, 
was al vanaf Evertsz' vroegste jeugd gebleken dat hij over een bijzondere intelli
gentie beschikte en zeer uitgesproken talenten voor de studie bezat. Toch was 
niet alles in zijn leven rooskleurig: hij leed vanaf zijn vroegste jeugd aan een long
aandoening, later gediagnosticeerd als 'longtering'5 ofwel tuberculose. Zijn zwakke 
gestel zou van grote invloed zijn op zijn leven en loopbaan, zoals uit het verloop 
van zijn studie al zou blijken. Als zestienjarige begon hij zijn propedeuse aan het 
Franeker Atheneum, de opvolger van de in 1811 afgeschafte Franeker Universiteit. 
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Drie jaar later vinden wij hem als kandidaat in de letteren en wijsbegeerte te Lei
den. Het jaar daarop haalde hij het kandidaats in de rechten. Kort daarna verer
gerde zijn 'borstkwaal' - zoals Dirks die noemt - zodanig, dat hij bijna opgegeven 
werd en naar huis terugkeerde. Toen hij wonderbaarlijk genoeg toch weer herstel
de, besloot hij met een ijzeren zelfdiscipline zijn studie vanuit Joure voort te zet
ten. Op 22 juni 1822 verdedigde Ulbe Arend Evertsz zijn dissertatie Disputatio 
Juridica inauguralis de morte civili aan de universiteit van Groningen. 

Evertsz was nog geen halfjaar advocaat en had nog geen zaak verloren, toen 
hij tot rechter te Heerenveen benoemd werd. Vanwege zijn zwakke gezondheid 
koos hij voor de overstap naar de rechterlijke macht. Hij was toen nog maar 23 
jaar oud, twee jaar jonger dan de vereiste minimumleeftijd, zodat bij Koninklijk 
Besluit dispensatie verleend moest worden voor hij geïnstalleerd kon worden. 

Ulbe woonde in Heerenveen eerst bij een koopman en later bij een tabaksfa
brikant in huis. Nadat hun vader in 1831 overleden was, kwam zijn ongetrouwde 
zuster Sanderina bij hem inwonen. Zij zou hem de rest van zijn leven blijven ver
zorgen. Nadat zij nog enkele jaren bij notaris Peeting in huis hadden gewoond, 
betrokken zij vanaf 1834 een eigen woning, eerst tot 1840 aan de Dracht en van 
1841 tot 1847 aan het Breedpad.6 

Een echte Fries 

Alle 28 in 1827 door Amersfoordt, Binkes en Fontein aangeschreven personen 
zullen tot hun netwerk behoord hebben, ook al is de precieze aard van de onder
linge contacten nu misschien niet zo makkelijk te reconstrueren. Onder de 
personen die uitgenodigd werden voor de oprichtingsvergadering, waren opvallend 
veel juristen en daarnaast veel grietmannen en predikanten. Van een paar personen 
is bekend dat zij nauwe contacten met Ulbe Arend Evertsz onderhielden, zoals 
mr. P.J. Romar, secretaris van de stad Franeker en voormalig leraar van Evertsz, en 
Jelle Banga, arts te Franeker en tevens Evertsz' huisarts.7 

Ulbe had zich in 1827 als intellectueel al een zekere naam verworven binnen 
de 'republiek der letteren'. Na zijn benoeming in Heerenveen bleef hij contact 
onderhouden met de vele geleerden die hij in zijn studietijd had leren kennen. 
Een rechter in de negentiende eeuw werkte thuis aan zijn zittingen en had een 
veel minder hoge werkdruk dan tegenwoordig het geval is, zodat hij veel vrije tijd 
overhield. Daarnaast werd het als vanzelfsprekend beschouwd, dat hij als notabe
le zitting nam in maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Zo was Ulbe Arend 
Evertsz bestuurslid van de Sociëteit De Eendracht8, gevestigd aan de Heerenwal 
in zijn woonplaats. Daarnaast vinden we hem terug in diverse kerkelijke 
bestuursfuncties.9 

Toch zullen het niet enkel zijn nevenfuncties geweest zijn, waardoor de aan
dacht van de oprichters van het Fries Genootschap, en dan met name Hendrik 
Amersfoordt, op Evertsz gevestigd werd. De twee mannen kenden elkaar name
lijk vanuit de onderwijswereld. De drie jaar oudere Amersfoordt was sinds 1818 
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rector van de Latijnse school te Sneek, terwijl Evertsz sinds 1822 curator van de 
Latijnse school te Joure was. Daarnaast zaten beiden in diverse commissies die 
toezicht hielden op het onderwijs in Friesland.10 Uit die tijd zal waarschijnlijk ook 
hun hechte vriendschap dateren. 

De belangstelling van Ulbe Arend Evertsz voor het onderwijs in het algemeen 
en de standpunten die hij innam als lid van de onderwijscommissies11, tonen zijn 
burgerlijk bewustzijn. Zo was er in 1830 de kwestie rondom de mogelijke oprich
ting van een openbare Franse school te Heerenveen, die volgens Evertsz en de 
andere commissieleden niet ten koste mocht gaan van de 'Nederduitsche school'. 
De beoogde leraar, de heer Petitpierre, was volgens Evertsz ongeschikt 'uit hoofde 
zijner volslagen onkunde in de Nederduitsche taal [...] wat hem ten eenenmaal 
ongeschikt keurt, om aan kinderen van deftigen burgerhuize geschikt onderwijs 
te geven, als houdende men hem & zijne vrouw veeleer geschikt om aan kinderen 
uit den meer aanzienlijken stand eene zogenaamde hoogere opvoeding te 
geven'.12 
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Volgens mr. J. Dirks was het niet meer dan vanzelfsprekend dat iemand met een 
dergelijke interesse en kennis vanaf het begin bij het Fries Genootschap betrok
ken was, immers 'Evertsz was toch een Fries, een echte Fries [...]. Frieslands regts-
geschiedenis, Frieslands taal, Frieslands historie, met één woord Frieslands roem 
in alle vakken van wetenschap, lagen hem zeer nauw aan het hart, en de bevorde
ring van de kennis daaraan of de verhooging daarvan maakten eene der hoofd-
werkzaamheden van zijn leven uit. Weinigen, welligt niemand hier te lande, 
waren dan ook zoo diep en grondig doorgedrongen in de kennis van Frieslands 
overoude wetten en regterlijke instellingen [..,]'.13 Overigens hield Evertsz' Friese 
identiteit niet in, dat hij zich ook in het Fries uitdrukte zoals dat evenmin bij de 
andere leden van het Genootschap het geval was.14 

Na de oprichting van het Genootschap was Evertsz aanvankelijk lid van de 
vierde afdeling voor Taal- en Dichtkunde, waarvan hij voorzitter werd. Later werd 
hij tot voorzitter van de derde afdeling gekozen. Geregeld hield hij voordrachten 
over onderwerpen uit het Oudfries recht. Ook schreef hij een zeer uitgebreide 
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beschrijving van drie Ommelander rechtshandschriften, die door het Fries 
Genootschap voordelig uit de nagelaten collectie van de Groninger hoogleraar en 
bibliothecaris Van Eerde waren aangekocht.15 

Activiteiten voor het Genootschap 

Toen Hendrik Amersfoordt zich in 1840 niet meer herkiesbaar stelde voor het 
voorzitterschap, werd Ulbe Arend Evertsz zijn opvolger. Onder diens leiding 
groeide het ledental van het Genootschap met tachtig procent, waardoor er meer 
werk verzet kon worden en er meer inkomsten gegenereerd werden. Tijdens zijn 
voorzitterschap gaf hij in 1842 samen met Hendrik Amersfoordt het Verhaal van 
de verrigtingen der Jezuïeten in Friesland uit, een vertaling met aantekeningen 
van een Latijns geschrift van pater Willem van der Heyden, lid van de orde der 
Jezuïeten. 

Een andere belangrijke uitgave van het Fries Genootschap was de teksteditie 
van Jancko Douwama's Geschriften, waarmee reeds in 1829 begonnen was, maar die 
pas in 1849 daadwerkelijk werd uitgegeven. De teksteditie zelf en het grootste deel 
van de inleiding waren geschreven door Hendrik Amersfoordt, bijgestaan door 
F.D. Fontein, die met name de genealogie van de familie Douma voor zijn rekening 
had genomen.16 Beiden mochten echter het verschijnen van dit titanenwerk niet 
meer meemaken. Evertsz was buitengewoon geïnteresseerd in de totstandkoming 
van deze editie en heeft zich als voorzitter er herhaaldelijk in verdiept. De persoon 
van Jancko Douwama, de laatmiddeleeuwse Friese vrijheidsstrijder die onder 
mysterieuze omstandigheden zijn Geschriften (die onder andere een wereld
kroniek en een heel vroege en bijzonder boeiend geschreven autobiografie bevat
ten) in de gevangenis schreef, sprak enorm tot de verbeelding van de Genoot-
schapsleden, die de wortels van hun nationale identiteit in het verleden zochten. 

Evertsz' persoonlijke belangstelling werd mede bepaald door de omstandig
heid dat zijn oudere broer Wybren Arend Evertsz in 1829 door de aankoop van 
Doumasathe met alle bijbehorende landerijen collator van het Kruis- of Douma
leen te Oldeboorn was geworden. Volgens de overlevering zou dit studieleen des
tijds door Jancko Douwama zelf zijn gesticht. De sathe stond in elk geval vlak bij 
de plaats waar eens de Douwamastins had gestaan. Ulbe Arend Evertsz zal tij
dens de jaarlijkse bezoeken aan zijn broer deze plaats dan ook ongetwijfeld gere
geld hebben bezocht. 

Wijbren Arend Evertsz, mogelijk gesteund door zijn broer, had het idee opge
vat om van het oude Doumaleen een familieleen te maken. Als enige collator had 
hij namelijk het recht om de beneficiant te benoemen. Toen het leen in 1841 vrij 
kwam, werd als eerste lid van de Evertsz-familie de tienjarige Ulbe Arend 
benoemd, een oomzegger van mr. Ulbe Arend Evertsz, die na de dood van zijn 
broer Dirk, de vader van het jongetje, voogd over zijn neefje was geworden. Net 
als zijn oom beschikte de jongen echter over een slechte gezondheid, waardoor 
hij in 1847 genoodzaakt was zijn studie te staken.17 



MARTHA KIST - ULBE AREND EVERTSZ 137 

Toen Evertsz' termijn als bestuurslid van het Fries Genootschap in 1846 afgelo
pen was, besloot hij zich niet weer herkiesbaar te stellen, mede vanwege zijn 
slechte fysieke conditie en de omstandigheid dat hij te ver van Leeuwarden 
woonde. Vooral voor de Genootschapsleden die buiten Leeuwarden woonachtig 
waren, was het vaak ondoenlijk om de in 1840 ingestelde vijf winteravondbijeen
komsten bij te wonen. Op initiatief van Evertsz werden na zijn aftreden ook te 
Heerenveen 'winteravondvergaderingen'gehouden. Ze waren een groot succes, 
maar hielden op, kort nadat Evertsz het voorzitterschap vanwege zijn verhuizing 
naar Leeuwarden had neergelegd. Elders in de provincie vond Evertsz' initiatief 
geen navolging. Zijn inbreng zal dus wel van doorslaggevend belang bij deze bij
eenkomsten zijn geweest.18 

Leeuwarden en Den Haag 

Nadat Evertsz de voorzittershamer van het Fries Genootschap had overgedragen, 
kreeg zijn juridische carrière weer meer aandacht. Vanaf 1838 was hij president 
van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen geweest. In 1847 werd hij 
benoemd tot raadsheer aan het Hof te Leeuwarden, waar hij zo'n drie jaar werk
zaam bleef.19 Deze promotie bracht met zich mee dat Ulbe Arend Evertsz en zijn 
zuster Sanderina hun huis aan het Breedpad in Heerenveen moesten verlaten en 
naar de Friese hoofdstad verhuisden. Daar huurden ze een huis aan de Grachts-
wal20 (de huidige Zuidergrachtswal), schuin tegenover het Huis van Bewaring. 
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Landschapshuis en Kanselarij 

aan de Turfmarkt te Leeuwardt 

Aquarel door Sjoerd Bonga rond 1843 

Het hof was in die tijd nog gevestigd in het oude Landschapshuis aan de Turf
markt naast de Kanselarij, zodat Evertsz de verhuizing van het Hof naar het nieu
we Paleis van Justitie in 1851 net niet meer heeft meegemaakt.21 In 1849 werd hij 
namelijk benoemd tot lid van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Deze 
benoeming had hij geheel te danken aan zijn grote naam en faam als jurist; een 
andere conclusie is niet mogelijk. Toch betekende deze aanstelling niet, dat hij 
'zijnen geboortegrond, waarvan hij noode scheidde'22, moest verlaten. Aanvanke-
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lijk bleef hij nog met zijn zuster aan de Grachtswal wonen. Pas in mei 1851 vestig
den Ulbe en Sanderina zich in Den Haag. Daar betrokken ze een gehuurde 
woning in de Tweede Wagenstraat, aan de rand van het centrum. Zoals zoveel 
negentiende-eeuwse Friezen die naar het westen verhuisden, namen ze een Frie
se dienstbode mee. Dit was de doopsgezinde Trijntje Dijkema uit Gersloot, die de 
hele periode van hun verblijf in Den Haag zou blijven.23 

Ook in Den Haag zou Evertsz voor het Fries Genootschap zeer actief blijven, 
hoewel hij vanwege het feit dat hij Friesland had verlaten, tot buitengewoon lid 
werd benoemd. Zo ontdekte hij in het Algemeen Rijksarchief een in het Frans 
opgesteld handschrift dat de memoires bevatte van de Friese staatsman Sicco 
van Goslinga (1664-1731). Dit handschrift werd daarop door het Fries Genoot
schap uitgegeven, bezorgd door Evertsz en G.H.M. Delprat. Daarnaast versche
nen er enkele artikeltjes van zijn hand in onder andere De Vrije Fries en de Nieu
we Friesche Volks-Almanak, meestal op rechtshistorisch gebied maar soms ook 
op letterkundig terrein, zoals een aardig, persoonlijk getint artikeltje over de acht-
tiende-eeuwse Makkumer dichteres Cynthia Lenige, wier poëzie hij zeer waar
deerde en waarmee hij zijn tijd vooruit was.24 

Op 26 maart 1860 overleed Ulbe Arend Evertsz in Den Haag op zestigjarige 
leeftijd. Hij werd op 30 maart begraven op de begraafplaats Eik en Duinen, die 
toen nog vlak buiten de stad lag. In de Leeuwarder Courant van 29 maart werd 
een 'in memoriam' gepubliceerd. Daags daarvoor was hij in een zitting van de 
strafkamer van de Hoge Raad door een collega herdacht in zeer lovende bewoor
dingen en een week later in de zitting van de burgerlijke kamer, waarin hij het 
langst zitting had gehad, geschetst als 'een gemoedelijk rechter en een braaf bur
ger, een trouw vriend, een eenvoudig, beminnelijk, godsdienstig man'.25 Ingevolge 
zijn testament waren zijn geliefde broer en zuster Wybren en Sanderina zijn enige 
erfgenamen26. Helaas rest er niets meer van de persoonlijke bezittingen of corres
pondentie van Ulbe Arend Evertsz. In 1861 keerde Sanderina terug naar Friesland 
nadat in de herfst van 1860 de voor die tijd indrukwekkende privé-bibliotheek 
van haar broer met in totaal bijna 2200 titels bij Martinus Nijhoff was verkocht, 
waaronder uiteraard naast boeken op juridisch gebied vele werken die destijds 
door het Fries Genootschap waren uitgegeven. 

Gelukkig is in de Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân wel een portret 
van Ulbe Arend Evertsz bewaard gebleven. Hij is daarop afgebeeld met de hem in 
1846 wegens zijn verdiensten als president van de rechtbank en schoolopziener 
verleende onderscheiding van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.27 

^¾>> 
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schoolopziener over het achtste district in Friesland en vanaf 1827 lid van de Provinciale 

Commissie van Onderwijs, van 1833 tot zijn overlijden in 1843 als secretaris (Evertsz, Woord 

ter herinnering, 18-20). 11 Jensma, Het rode tasje, 23. 12 Gemeentearchief Schoterland nr. 
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het interessantst qua inhoud (Evertsz, Verslag, 64 en Sytsema, 17 keuren, 40). 16 Douwama, 

Geschriften V; Evertsz, Woord ter herinnering, 16-17. 17 RAF Archief van het Kruis- of Dou-

maleen nr. 17: Stukken betreffende de verlening en uitbetaling van de pensies, enz.; brief van 

Ulbe Arend Evertsz, gedateerd 3 december 1847. 18 Wumkes, Paden fen Fryslân II, 120-121; 

Visscher, 'Honderd Jaren', 183-184. 19 Zie voor de precieze data van Evertsz' functies bij de 

rechterlijke macht: Rechterlijk Friesland 1811-1999, 94. 20 Historisch Centrum Leeuwarden 

Bevolkingsregister Leeuwarden 1848-1859, deel 15, 9. 21 Mulder, Met dank, 7, 13. 22 Dirks, 

'Levensberigt', 17. 23 Haags Gemeentearchief Bevolkingsregister 1860 deel 34 fol. 217. Ulbe 

Arend Evertsz verklaarde middels een schriftelijk getuigenis van 20 juni 1855 dat hij in mei 

1851 verhuisd was (volgens de gegevens van het Leeuwarder bevolkingsregister zou dit ech

ter 1852 zijn geweest). 24 Evertsz, 'Cynthia Lenige', 78-85. 25 Dagblad van Zuid-Holland en 

's Gravenhage 75 (1860), 28 maart en 6 april 1860. 26 RAF Notarieel archief, minuten van 
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Montanus de Haan Hettema 
Zwart schaap in een zedelijke natie 

ELIZABETH J. BROUWER 

'Neem het evenwel niet voor Evangelie aan, [mijn verklaringen] zijn niet uit den 
Bijbel, maar uit mijn brein en dus met al wat menschelijk is besmet. Onderzoekt 
alles en behoudt het goede'. 

Als er een lid is van het oude Fries Genootschap wiens leven nog eens uitgebreid 
aan een onderzoek zou moeten worden onderworpen, dan is het wel dat van 
Jonkheer Montanus de Haan Hettema (1796-1873). Uit de verspreide opstellen en 
aantekeningen over deze figuur komt een intrigerend beeld naar voren. Gemak
kelijk zal het schrijven van zo'n biografie niet zijn, want bij de dood van De Haan 
Hettema zijn zijn persoonlijke aantekeningen, zijn dagboeken en zijn correspon
dentie verbrand en bij het vuilnis beland. Hier en daar in archieven huizen geluk
kig nog wel brieven die hij aan anderen schreef en ook in verslagen van werk
zaamheden van diverse instanties en instituties in het negentiende-eeuwse Fries
land zijn zijn sporen te vinden. Uit opmerkingen en aantekeningen van tijdgeno
ten van De Haan en Hettema, maar ook uit verspreide opstellen van Friese histo
rici, komt De Haan Hettema naar voren als een querulant, een notoire carrièrist, 
een fraudeur en een zelfingenomen kwast die geen hoger doel had dan een voet
stuk voor zichzelf te maken. De Haan Hettema voldoet niet aan het ideaalbeeld 
dat wij in de loop van de tijd hebben gemaakt van de klasse van negentiende-
eeuwse vooraanstaande mannen, die gezamenlijk het puikje vormen van de Frie
se zedelijke natie. 

De Haan Hettema had, daar zijn alle historici het over eens, een weinig con
ventionele persoonlijkheid en levensloop. Hij werd in 1796 geboren in Bolsward 
als zoon van de rooms-katholieke patriottische loco-burgemeester Hans Hette
ma. Hij groeit voorspoedig op, doet het goed op de Latijnse school en gaat rech
ten studeren in Groningen. Zijn studie sluit hij af met een dissertatie over het 
vruchtgebruik door ouders van de goederen van hun kinderen. Op tweeëntwin-
tigjarige leeftijd trouwt hij een Groningse die al een kind van hem heeft dat door 
het huwelijk gewettigd wordt. Sommige bronnen vermelden dat het echtpaar 
zeventien kinderen krijgt, waarvan er negen op jonge leeftijd sterven; andere 
bronnen houden het op dertien kinderen. Als jurist maakt Hettema geen glan
zende carrière; op veertigjarige leeftijd wordt hij, na een tijdlang advocaat te zijn 
geweest, aangesteld als rechter van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. 
Verder komt hij niet. Zijn sporen verdient hij in de politiek en in de wetenschap. 
Voortvarend probeert hij zich toegang tot de leidende kringen in Friesland te ver
schaffen. Al in de eerste jaren van het herstel van het Koninkrijk slaagt hij erin -
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op achttienjarige leeftijd! - zichzelf te laten verheffen in de adelstand, waardoor 
hij lid kan worden van de Friese Ridderschap. Zijn wetenschappelijke belangstel
ling voert hem naar verschillende buitenlandse wetenschappelijke genootschap
pen en hij ontwikkelt een fijne neus voor nieuwe theorieën over taal en geschie
denis. De taalwetenschappelijke ideeën van de Deen Rasmus Rask en de Duitser 
Jacob Grimm worden door De Haan Hettema in Friesland en Nederland geïntro
duceerd.1 Grimms en Rasks denkbeelden zetten hem aan tot het onderzoek van 
het middeleeuwse Fries en hij is tot ver in de jaren vijftig bezig geweest met het 
zoeken, uitgeven en becommentariëren van oude Friese wetsteksten. Hierin wordt 
hij tegengewerkt door de boekhandelaar Wopke Eekhoff die Montanus niet wijst 
op interessante vondsten, maar deze direct doorsluist naar Freiherr Von Richtho-
fen, een andere speurder naar Middeleeuws Fries taalmateriaal. De Haan Hette-
ma's roem als taalhistoricus is groot; hij wordt uitgenodigd lid te worden van 
Noorse en Deense wetenschappelijke genootschappen en hij correspondeert met 
spraakmakende taalgeleerden en oudheidkundigen. 

Montanus de Haan Hettema 

Een zeer opmerkelijke stap in zijn leven neemt hij als hij ruim veertig jaar is: hij 
laat zich adopteren door zijn welgestelde aangetrouwde nicht Anna Maria de 
Haan die niet veel ouder is dan hij. Pikant genoeg moet hij als rechter van de 
arrondissementsrechtbank zelf meebeslissen over Anna Maria's verzoek. De 
adoptie wordt goedgekeurd en vanaf dat moment tooit Montanus zich met de 
dubbele naam De Haan Hettema. Zo'n merkwaardige adoptie was kennelijk in 
die jaren één van de wegen om successiebelastingen te omzeilen, want volgens 
de bronnen werd kort na Hettema's verbinding met Anna Maria een wet uitge
vaardigd waarin adopties als deze niet meer werden toegestaan. Het lijkt er op 
dat Hettema nog snel even gebruik gemaakt heeft van de mazen in de oude wet, 
om goedkoop aan zijn erfenis te komen.2 



142 VIJF NEGENTIENDE-EEUWERS 

Ik kwam het werk van De Haan Hettema tegen in de Friesche Volksalmanak. In dit 
tijdschrift, dat wel als een populaire versie van De Vrije Fries gezien kan worden, 
publiceerde hij tussen 1844 en 1864 twintig langere en kortere artikeltjes. Mij viel 
daarin op dat De Haan Hettema als enige onder de Volksalmanakauteurs van dat 
moment een moderne en systematische benadering van de Friese geschiedenis 
en letterkunde voorstaat.3 Hij keert zich tegen de idealisering van Friesland en de 
Friezen en wil wat hij noemt een 'onbevooroordeelde geschiedschrijving' ontwik
kelen. Friesland, zegt hij, is alleen nog maar een historisch object, en heeft opge
houden te bestaan in 1795 toen aan de gewestelijke autonomie een einde kwam. 
Over Friesland spreken betekent voor De Haan Hettema over een staatkundig 
Friesland spreken, elke andere voorstelling is mythemakerij. Voor de geschied
schrijving heeft zo'n opvatting consequenties, want Friesland is als object van 
geschiedschrijving alleen maar in de korte periode van 'de Reformatie tot de 
Franse tijd' een echte staatkundige eenheid geweest, zoals De Haan Hettema 
betoogt. Zelfs in de late Middeleeuwen had je een aantal betrekkelijk zelfstandige 
gewesten, en heeft de historieschrijver moeite in 'Friesland' een eenheid van stu
die te vinden.4 De latere geschiedenis van Friesland, dus die van na 1795, kan dan 
ook alleen maar in de context van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wor
den geschreven, want bestuurlijke en politieke samenhang vormen het belang
rijkste en voorlopig enige criterium voor het bestaan van een natie, betoogt hij, 
en elke andere benadering is bevooroordeeld. Hij verwijt zijn tijdgenoten en de 
oudere Friese historieschrijvers, dat die geschiedenissen schreven 'die alleen 
berustten] op het denkbeeld dat er geen volk, zonder oorsprong zijn kan, en 
[men] daarom ook eenen [heeft] uitgevonden volgens den toen heerschenden 
tijdgeest en begrippen en naar aanleiding van hetgeen Mozes omtrent de 
geschiedenis van het Joodsche volk gedaan heeft'.5 Ook van de veronderstelling 
dat er een verband is tussen taal en natie of taal en godsdienst moet hij weinig 
hebben. Er zijn geen aanwijzingen voor een speciale Friese godsbeleving, en taal
onderzoekers hebben genoegzaam aangetoond dat de grenzen tussen talen 
uitermate vloeiend zijn. De staatsvorm - en dus de politiek - treedt ook hier als 
de belangrijkste scheidingmaker op. 

De twintig bijdragen in de Friesche Volksalmanak waren lang niet het enige 
dat De Haan Hettema schreef; als een echte negentiende-eeuwer had hij een 
omvangrijk en veelzijdig oeuvre. Ik noemde zijn dissertatie, maar voor hij die 
schreef had hij zijn eerste stappen gezet op het terrein van het adelsonderzoek, 
zij het met persoonlijke oogmerken en bedoelingen. In de golf van adelsbenoe-
mingen na de vestiging van het Verenigd Koninkrijk zag ook Montanus Hettema 
zijn kans. Hij schreef een genealogisch rapport over zijn afstamming en familiere
laties en hij wist koning Willem I te overtuigen van zijn adeldom. Vanaf 1815 
mocht hij zich tot de stand der Friese edelen rekenen. Dit betekende dat hij kon 
gaan opteren voor politieke functies en ambten in een koninkrijk dat nog tot diep 
in de negentiende eeuw grote privileges gaf aan de adelstand. Gedurende lange 
jaren heeft hij zich met meer en minder succes met de nationale en provinciale 
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politiek bemoeid. Tot in de jaren veertig heeft hij in verschillende opstellen zijn 
staatkundige denkbeelden neergelegd en ook deze lijken hun logica te vinden in 
zijn eenmansstrijd tegen Friesland en kunnen dus worden beschouwd als de 
politieke variant van zijn historiografische denkbeelden.6 De Provinciale Staten 
zouden, naar zijn inzicht, moeten worden afgeschaft en vervangen kunnen wor
den door een doelmatig bestuur dat zijn vorm moest krijgen vanuit nationaal-
Nederlandse bestuurlijke en politieke belangen en overwegingen. 

Het onderzoek van de adel in Friesland, dat hij aanvankelijk begon om zijn 
eigen adel aan te tonen, heeft hem zijn hele leven niet meer losgelaten. Samen 
met Arent van Halmael werkte hij aan een stamboek van de Friese adel dat in 
1846 werd gepubliceerd en waarin een zeer groot aantal bronnen over Friese 
adellijke families zijn samengebracht.7 Tot aan zijn dood blijft hij ermee bezig; in 
zijn eigen exemplaar van het stamboek, dat in de Provinciale Bibliotheek van 
Friesland wordt bewaard, zijn de vorderingen van het adelsonderzoek te volgen. 
Vrijwel op iedere bladzijde staan in zijn keurige, kleine handschrift aanvullingen, 
correcties, nieuwe bronvermeldingen en literatuurverwijzingen. 

Alles wat te maken heeft met de Friese geschiedenis boeide De Haan Hette-
ma: de taal in zijn historische ontwikkeling en geografische spreiding, de bodem
gesteldheid, archeologische vondsten, het recht in het verre en nabije verleden. 
Over al deze onderwerpen houdt hij de literatuur bij, kritiseert die waar hij het 
nodig acht en komt met alternatieve voorstellen voor de verklaring van de aange
troffen verschijnselen. Minutieus tekent hij woordvarianten in het middeleeuwse 
Fries op, zoals hij die in de oude wetsteksten en oorkonden tegenkomt. Gedurende 
zijn lange leven heeft hij gewerkt aan diverse woordenboeken waarvan het Idioticon 
Frisicum wel de grootste prestatie is. Ook hierin komen we een moderne geleerde 
tegen; hij zegt in het voorwoord dat, aangezien er nog geen absolute zekerheid is 
over afleidings- en verbuigingsregels in het oude Fries, hij besloten heeft de 
naamwoorden en werkwoorden op te nemen in de naamval en tijdvorm waarin 
hij ze heeft aangetroffen. Het reconstrueren van een infinitief of een eerste-
naamvalsvorm, als die niet stoelt op volledige kennis van de grammatica van het 
middeleeuwse Fries, ziet hij als woordschepping en die wil hij tegen elke prijs 
voorkomen.8 Deze houding is kenmerkend voor zijn werk; hij zoekt door de ver
schijnselen heen naar een raamwerk, waarin de verspreide fenomenen betekenis 
kunnen krijgen en kunnen worden verklaard. Voor het begrip van de Friese taal 
volstaat het niet alleen om naar het Fries te kijken en vandaar ook zijn grote 
belangstelling voor aan het Fries verwante talen, voor het werk van buitenlandse 
taalkundigen en de veelbelovende ontwikkeling in de algemene taaltheorie die 
hij in het werk van met name Rasmus Rask en Jacob Grimm zag. 

Deze belangstelling deelde hij met Joast Hiddes Halbertsma, zoals blijkt uit de 
brieven die de twee met elkaar wisselden. Helaas zijn de brieven die Halbertsma 
aan Hettema schreef, verloren gegaan. Niettemin kunnen we uit de brieven van 
Hettema wel lezen, dat de relatie van de twee mannen althans in de jaren dat ze 
elkaar regelmatig schreven tamelijk hartelijk was.9 De Haan Hettema verzoekt 
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Halbertsma regelmatig om commentaar op zijn taalkundig werk en ook anders
om is Halbertsma blij met de positieve recensies die De Haan Hettema in ver
schillende Nederlandse tijdschriften naar aanleiding van zijn werk publiceert. 
Ook het reilen en zeilen van het Friesch Genootschap werd tussen de twee man
nen besproken. In een brief uit 1834 vertelt De Haan Hettema dat het spannend 
gaat worden op de volgende vergadering en dat hij grote conflicten verwacht. 
Heel erg vindt hij die niet, want ze zullen, daarvan is hij overtuigd, tot een door hem 
zo gewenste bestuurshervorming leiden. Hij schrijft: 'Spoedig nadert de tijd der 
reformatie die ik [...] met al mijn magt bevorderen zal, mijne pogingen gaan goed en 
ik hoop met de mijnen te triumpheeren. Als er nog eene stoot komt leggen zij op de 
rug'.10 Helaas is uit de brieven niet op te maken tussen welke partijen de twist gaat. 
Telting, Van Leeuwen en Eekhoff worden met name genoemd, maar in welke ver
houding zij tot elkaar en tot Montanus staan blijft gissen. De toon en stijl van 
Hettema's brieven is vriendschappelijk en direct. Wanneer hij naar zijn huiselijke 
omstandigheden verwijst, zoals in een brief uit 1837, zegt hij onomwonden waar 
het op staat: 'Ik zoude U wel willen vragen om bij mij te logeeren, maar 't wijf 
moet in 't begin van Augustus kramen en is nu reeds zo dik en ongemakkelijk dat 
zij zulks bijna niet redden kan. Dus zult gij mij wel willen excuseren'.11 

De Haan Hettema in de Friese geschiedschrijving 

Waarom is deze conceptueel denkende en in algemene theorieën geïnteresseerde 
Fries het zwarte schaap in de kudde van negentiende-eeuwse zwoegers voor de 
Friese zaak? Is het alleen maar omdat hij niet geloofde in het actueel bestaan van 
Friesland en ieder die dat wel deed bevooroordeeld noemde? De Haan Hettema 
was, getuige opmerkingen van Friezen van allerlei rang en stand, irritant eigen
wijs. Eekhoff en Ottema verwijten hem 'alles tegen te spreken, wat hij niet zelf 
geschreven heeft'. 'Jhr. Mr. Hettema heeft eene veel omvattende kennis [...], maar 
iedereen is tevens overtuigd, dat alles in zijn hoofd verward door en op elkander 
gestapeld ligt'. Zij zien het als hun taak op hun beurt weer tegen te spreken wat 
hij verzint, want anders zou men buiten en binnen Friesland kunnen gaan den
ken dat hij 'de man was, die het wist, en recht van spreken had. En in andere pro
vinciën heeft hij daaraan mede, zoo niet voornamelijk, eenen naam en roem van 
geleerdheid te danken, dien hij, althans niet door, de duidelijkheid zijner 
geschriften of de juistheid zijner denkbeelden verworven heeft'.12 Het negatieve 
oordeel over De Haan Hettema beperkt zich echter niet tot zijn tijdgenoten, ook 
in de twintigste eeuw wekt de man wrevel. In 1983 publiceerden Barteld de Vries 
en Yme Kuiper in It Beaken een artikel over De Haan Hettema waarin zij aanslui
ten bij het eerder door J. Visser geuite oordeel over Montanus. Visser neemt De 
Haan Hettema op in zijn rij van Friese wetenschappelijke fraudeurs. De Vries en 
Kuiper schilderen De Haan Hettema af als 'notoire carrièrist' - een niet mis te ver
staan negatief oordeel over de man. Tegelijkertijd echter blijkt uit hun onderzoek 
dat De Haan Hettema juist geen glanzende carrière heeft gemaakt. Als hij al een 
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simpele carrièrist geweest zou zijn, dan wel één die niet de gebruikelijke strategie 
daarvoor volgt: hij maakt veel te veel vijanden en zet vaak zijn hele politieke kapi
taal op het spel, wat zijn carrière niet ten goede is gekomen.13 
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Misschien was Montanus de Haan Hettema een vervelend mens en intrigeerde 
hij tegen alles en iedereen - zijn conflicten in de Ridderschap en in het Friesch 
Genootschap lijken dit te bevestigen -, maar dat lijkt toch onvoldoende reden voor 
het negatieve oordeel dat zijn twintigste-eeuwse biografen over hem vellen.14 Het 
twintigste-eeuwse oordeel lijkt op iets anders te stoelen en wel op de onbetrouw
baarheid van de Jonkheer. Het begint al met de adelserkenning in 1815 die wordt 
voorgesteld als een Haags bedrijfsongelukje. In de haast na de vestiging van het 
Verenigd Koninkrijk een voldoende grote groep te creëren waaruit verantwoorde
lijke bestuurders gerecruteerd konden worden, verzuimde men Hettema's argu
mentatie kritisch te bekijken. Hettema was niet van adel, dat wist eigenlijk ieder
een, maar de koning trapte erin. De Vries en Kuiper (1983) schrijven hem een 
'aristocratisch syndroom' toe - even onmiskenbaar een negatieve kwalificatie. 
Maar wat te doen met het voorwoord dat Van Halmael en De Haan Hettema bij 
het Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren Adel schreven? Zij memore
ren de beroemde uitspraak van Koning Willem I dat deugd de ware adel is en der
halve de edelen die worden beschreven in het adelsboek in die zin weinig adellijk 
waren; integendeel, vaak ging het, zeggen zij ironisch, om kleine tirannen en des-
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poten, die elkaar en degenen die onder hun gezag stonden, het leven zuur maak
ten. Een waar adelsboek is het hunne dan ook niet, want deugdzame lieden staan 
er niet in de eerste plaats in. Zo'n adelsboek te schrijven gaat hun krachten te 
boven, '(d)it moge de Engel doen, die, in den name Gods, alle daden der men-
schen in het boek der eeuwige vergelding onuitwischbaar optekent'.15 

Ook met de wonderlijke adoptiegeschiedenis zitten de moderne biografen in 
hun maag: welke man van eer laat zich nu op veertigjarige leeftijd en al lang 
getrouwd en vader van een groot aantal kinderen, adopteren door een twee jaar 
oudere aangetrouwde nicht? Waarom ontlokt deze rare belastingtruc geen glim
lach aan zijn biografen; waarom vindt men de jonkheer zo verwerpelijk dat men 
hem afschildert als fraudeur, vervalser, notoir carrièrist en mystificeerder? Zijn 
werk en leven maken zulke kwalificaties op zijn minst aanvechtbaar. Met zijn 
conceptuele en algemeen-theoretische belangstelling lijkt hij een vreemde eend 
in de bijt van het Fries Genootschapsleven. Hij zocht in het verleden niet alleen 
Frieslands geschiedenis, maar bedreef die, met universalistischer oogmerk, 
'tevens om na te gaan, in hoeverre hunnen voorvaderen met anderen volken zijn 
in aanraking geweest, en bovendien nog, welke overeenkomsten er in die vroege
re zeden, gewoonten en gebruiken van andere, in dat tijdstip levende, volkeren 
met de hunne gevonden worden'.16 Ook al is er vanuit modern genealogisch 
standpunt veel mis met de argumenten die de achttienjarige Montanus aanvoer
de om zich in de adelstand te laten verheffen, wat zegt dit over zijn latere werk als 
onderzoeker van de Friese adel? Hij begreep de tekenen van zijn tijd en verschaf
te zich in één klap een aanzienlijk politiek kapitaal. Als we de negentiende eeuw 
zien als de periode waarin de privileges van de adel gelukkig beetje bij beetje wer
den ingeperkt, dan is toch het merkwaardige twintigste-eeuwse beroep op genea
logische zuiverheid waarmee De Haan Hettema's werk wordt beoordeeld, op zijn 
minst even dubieus als de wijze waarop Montanus toegang tot de adelstand wist 
te krijgen. Genealogen weten heel goed dat het behoren tot de adel eerst en voor
al moet worden beschouwd als de uitdrukking van een machtsrelatie en uitein
delijk maar weinig te maken heeft met zuiverheid van afkomst door de generaties 
heen. Laten de genealogen zich zo niet voor het karretje van de adel spannen als 
zij de laatste onderscheidingstekens die deze groep hanteert, hun afkomst, tot 
maat van hun onderzoek maken? 

Leven en werk van De Haan Hettema zijn in de Friese geschiedenis afgeme
ten aan de norm van zuiverheid, betrouwbaarheid en consistentie. Tijdgenoten 
en generaties historici na hem zagen hem vooral als het zwarte schaap in de Frie
se intellectuele familie. Daarmee blijft onderbelicht dat hij in zijn geschriften een 
duidelijke en kritische positie inneemt met betrekking tot de letterkunde en het 
politieke denken in zijn tijd. De biografie van De Haan Hettema die nog geschre
ven moet worden, zou als uitgangspunt zijn wetenschappelijke en politieke 
opstellen over zeer uiteenlopende onderwerpen - en voor een deel als werkend 
lid van het Fries Genootschap geschreven - moeten nemen. De meeste van zijn 
boeken en artikelen zijn nog vrij gemakkelijk toegankelijk, ook al door zijn directe 
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stijl. Het moet mogelijk zijn daarin De Haan Hettema's intellectuele ontwikkeling 
en belangstelling te traceren. Langs die weg kunnen we dichter bij zijn persoon
lijkheid komen en door zijn tegenstem te laten horen wint onze voorstelling van 
het negentiende-eeuwse Friese intellectuele landschap aan diepte. 

Noten 

1 Rasmus Rask schreef een Friese spraakleer die Hettema in het Nederlands vertaalde en van 

commentaar voorzag. Hettema, Beknopte Handleiding. 2 Vrij gemakkelijk wordt er in de lite

ratuur van uitgegaan dat de mogelijkheid geen successiebelasting te betalen het belangrijk

ste motief was voor de adoptie. Bij mijn weten is echter de successiebelasting voor erfenissen 

van de eerste tot de vierde graad dezelfde en kan dus de hoogte van de belasting niet het 

enige motief zijn en moeten we het wellicht zoeken in het uitschakelen van eventuele mede

erfgenamen. Vgl. Viersen, Minister Mr. P.P. van Bosse, 205 vlg. 3 Vgl. Brouwer, Archeologie. 

4 In 1871 publiceert De Haan Hettema aanmerkingen op het kort daarvoor geschreven boek

je De Bond der Friesche Zeelanden van dr. G. Acker, dat de Auricher Upstalbeam als plaats van 

samenkomst van alle Friezen voorstelt. Ook al eerder heeft hij aangegeven geen aanwijzin

gen te vinden voor een 'mien lândei plak' van alle oude Friezen. Elk go had volgens hem zijn 

eigen landdag. 5 Friesche Volksalmanak 1850, 6. Vgl. ook Brouwer Archeologie, 221-229. 

6 Zie bijvoorbeeld Hettema, Het stemrecht en Ontwerp van grondwet. 7 De Haan Hettema en 

Van Halmael, Stamboek Friese adel. 8 Hettema, Idioticon (Inleiding). 9 De negentien brieven 

die in de Provinciale Bibliotheek van Friesland worden bewaard zijn geschreven tussen 

maart 1833 en maart 1844. Hoewel dit gemiddeld nog niet eens twee brieven per jaar is lijkt 

het er toch op dat er regelmatig contact was tussen de twee heren; Halbertsma bezocht De 

Haan Hettema als hij in Friesland was - in de brieven staan daarnaar verwijzingen - en ook 

De Haan Hettema is in die periode te gast in Deventer. 10 Brief aan Joast Hiddes Halbertsma, 

29/3/1834. 11 Brief aan Joast Hiddes Halbertsma, 12/6/1837. 12 Ottema, Het meer Flevo, 30-31. 

13 De Vries en Kuiper, 'Jhr. M. Montanus de Haan Hettema'; Visser, 'Falske genealogyen'. 

14 Een uitzondering is G.A. Wumkes die waardering kan opbrengen voor de noeste arbeid 

van de jonker. Kuiper en De Vries maken daar echter korte metten mee: 'Hij heeft zichzelf 

willen laten gelden door zoveel mogelijk activiteiten te ontplooien'. 15 De Haan Hettema en Van 

Halmael, Stamboek Friese adel, Voorwoord. 16 De Haan Hettema, 'Ontwerp tot oprigting'. 
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'Een pedante kerel, overigens zeer geschikt' 
Stadsarchivaris Wopke Eekhoff en het 
Fries Genootschap 

JAN FOLKERTS 

De Leeuwarder stadsarchivaris Wopke Eekhoff (1809-1880), meer dan veertig jaar 
prominent lid van het Fries Genootschap, was zelfs honderd jaar na zijn dood 
nog een figuur die heel uiteenlopende reacties losmaakte. Zijn alomtegenwoor
digheid in het Leeuwarder historische leven van een groot deel van de negentien
de eeuw had hem al tijdens zijn leven niet alleen vrienden opgeleverd. Na de 
(enige) biografie van Eekhoff van 1980, door CR Hoekema1, lijkt de belangstelling 
voor Nederlands eerste stadsarchivaris wat verflauwd; het wachten is nu op de 
dissertatie van Goffe Jensma, die naar verwachting zal aantonen dat de uit de 
hand gelopen practical joke van het Oera Linda Bok uit de jaren 1870 ondermeer 
bedoeld was om Eekhoff te foppen.2 

In dit artikel wordt getracht wat nader tot Eekhoff, en dan vooral tot zijn rol in 
het Fries Genootschap, te komen. Wat was de kern van Eekhoffs verdienste en 
wat was de kern van de kritiek op deze self-made historicus? 

Eekhoff als 'model-archivaris' 

Er moet toch iets bijzonders aan de hand geweest zijn met Eekhoff als nog in 
1967 de toenmalige rijksarchivaris in Friesland, S.J. Fockema Andreae, zich geroe
pen voelt om in een kort artikel met malicieuze ondertoon Eekhoffs kwaliteiten 
als archivaris ter discussie te stellen. De archivistische relevantie van deze kritiek 
was immers nihil. Het was weinig opmerkelijk dat Eekhoff in zijn functie van 
stadsarchivaris bij de ontsluiting van het stadsarchief vooral belangstelling had 
voor losse stukken, niet voor de series. Dat gold namelijk voor nagenoeg alle 
archivarissen van zijn tijd. Dat Eekhoff nog niet kon profiteren van de weten
schappelijke grondslag waarop het fameuze driemanschap van Muller, Feith en 
Fruin in 1898 de archivistiek zou baseren valt hem al evenmin te verwijten. De 
bekende Handleiding van de drie dateert immers van bijna twintig jaar na Eek
hoffs dood. Toch is dat precies de kern van Fockema's kritiek. 

Interessanter is waarom een Friese archivaris nog in 1967 in een korte bijdra
ge van nog geen twee pagina's maar liefst drie insinuerende opmerkingen maakt. 
De eerste opmerking betreft een citaat uit Henry Havards Voyage aux villes mor-
tes du Zuiderzee. Eekhoff wordt daarin 'een model-archivaris' genoemd. Hij had 
volgens Havard in zijn eentje meer gedaan voor de geschiedenis van Friesland 
dan al zijn voorgangers bij elkaar. Fockema Andreae schrijft dat Havard dit wel 
niet zelf bedacht zal hebben, met andere woorden dat dit uit de koker van Eek-
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hoff zelf zou komen. Ook zou Eekhoff aan Havard hebben bijgebracht dat hij de 
enige archivaris van Friesland zou zijn. Bewijzen worden voor deze veronderstel
lingen niet aangedragen, ze zijn ook in het boek van Havard niet te vinden. Dat 
Havards boek de verstandhouding tussen Eekhoff en diens provinciale collega 
Jacob van Leeuwen niet verbeterd heeft, lijkt meer hout te snijden, jalousie de 
métier was, immers ook in de negentiende eeuw geen onbekend verschijnsel.3 

Wopke Eekhoff, 

portret door J.B. Tetar van Elven 

Fockema Andreae vestigt verder de aandacht op de merkwaardige blauwkleurige 
blikken archiefdozen waarin verschillende van de door Eekhoff bewerkte archie
ven waren verpakt. Zij waren in 1967 nog te vinden in het archief van de gemeen
te Tytsjerksteradiel in Burgum. Deze archiefdozen zal men wel bij Eekhoff (die 
immers ook boekhandelaar was) hebben kunnen kopen, zo veronderstelt Focke
ma, daarbij suggererend dat Eekhoff vooral aan zijn eigen zakelijke belang dacht. 

Laten we eens kijken naar wat ten grondslag kan hebben gelegen aan deze 
opmerkelijke karaktermoord, ruim tachtig jaar na dato. Waarom irriteerde Eek
hoff sommigen zo mateloos, terwijl hij anderen juist weer bewondering afdwong? 

Daarvoor allereerst nog even terug naar het boek van Havard, dat gebaseerd 
is op diens reis door Friesland in de zomer van 1874, het tijdstip waarop Eekhoff 
wel op het toppunt stond van zijn invloed in Leeuwarden. De beschrijving van 
Havards bezoek aan 'het heiligdom van den eerbiedwaarden heer Eekhoff' is 



150 VIJF NEGENTIENDE-EEUWERS 

inderdaad ongemeen gunstig voor de stadsarchivaris. 'Het was den heer Eekhoff 
niet genoeg alleen als model-argivaris op te treden; door zijne ervarenheid in het 
rangschikken der kostbare oorkonden, welke zich onder zijne handen bevonden, 
is het hem mogen gelukken het verleden van zijn geliefd geboorteland te ontwar
ren en eenmaal zoover gekomen, heeft hij zich doen kennen als de moderne 
geschiedschrijver van het oude Friesland'.4 Zo'n positieve waardering, en dan nog 
wel uit buitenlandse bron, het moet Eekhoff toch minstens enige voldoening 
hebben gegeven toen hij deze passage onder ogen kreeg. 

Eekhoff en de archiefwereld 

Hoewel Eekhoff ongetwijfeld een deel van zijn gezag en status ontleende aan het 
feit dat hij in 1838 door het stedelijk bestuur van Leeuwarden benoemd was tot 
Nederlands eerste bezoldigde stadsarchivaris5, zal hij zichzelf toch ook vooral 
opgevat hebben als historicus, of anders gezegd, het nu zo gebruikelijke onder
scheid tussen deze kwaliteiten heeft hij vermoedelijk zelf veel minder gevoeld. 
Wie in de uitgebreide brievenverzameling van Eekhoff nagaat wie nu zijn voor
naamste correspondenten waren komt tot de interessante constatering dat onder 
de twintig personen met wie hij het meeste schreef zich niet één archivaris 
bevond. Toch had dit gemakkelijk anders kunnen zijn: weliswaar was Eekhoff de 
eerste Nederlandse gemeentearchivaris, hij werd al gauw door anderen gevolgd 
en na het midden van de eeuw zijn er vrijwel overal ook provinciale archivaris
sen, de voorgangers van de latere rijksarchivarissen in de provincie. 

De archivarissen in den lande maakten wel een steeds belangrijker deel uit 
van het netwerk van correspondenten van het Fries Genootschap. De belangrijk
ste onder Eekhoffs collega's werden gaandeweg allen tot buitengewoon lid van 
het Genootschap benoemd.6 

De betrekkelijk geringe plaats die de archivarissen in Eekhoffs corresponden
tie innamen zou gemakkelijk tot de conclusie kunnen leiden dat voor Eekhoff de 
geschiedenis van Leeuwarden en Friesland belangrijker was dan het ordenen en 
beschrijven van de onder zijn beheer berustende archieven. Een dergelijke con
clusie zou mijns inziens geen recht doen aan de werkelijkheid: veeleer is het zo 
dat Eekhoff de inventarisatie van de archieven nog uitdrukkelijk zag als niet meer 
dan een instrument ten dienste van de geschiedbeoefening. Hij wenste zichzelf 
niet als waterdrager van de historici te zien, maar wilde vooral ook zelf van zijn 
positie gebruik maken ten bate van eigen onderzoek en eigen publicaties. Een 
dergelijke visie op het vak is met bijna evenveel recht en reden zowel modern als 
ouderwets te noemen. Ook tegenwoordig nog staan de opvattingen van degenen 
die vooral de instrumentele functie van het archiefvak benadrukken tegenover 
degenen die van mening zijn dat - met name in de laatste decennia - de kloof 
tussen archiefwetenschap en geschiedenis veel te groot is geworden. 

Expliciet kwamen de archieven niet vaak aan de orde in de vergaderingen van 
het Genootschap, maar als dat wel het geval was, speelde Eekhoff een vanzelf-



,N FOLKHRTS - WOPKE EBKHOFF 151 

Jhr. I. Aebinga van Humalda, leermeester en 

stimulator van Eekhoff. Schilderij door F.L. Hauck 

sprekende rol. Dat was bijvoorbeeld zo toen in 1847 besloten werd een commis
sie op te richten die zich onder meer met de opsporing van archieven bezig 
moest houden en met de medewerking aan een plan van jaarlijkse landelijke bij
eenkomsten van alle archivarissen. Deze commissie en zijn doelstelling stonden 
niet op zichzelf, de inspanningen van het Genootschap maakten deel uit van een 
herlevende landelijke belangstelling voor de lotgevallen van de archieven in de 
provincies, de steden en ten plattelande. Uiteraard maakte Eekhoff deel uit van 
de Friese commissie, die geïnstalleerd werd op 30 september 1847.7 Andere leden 
waren Eekhoffs provinciale collega Jacobus van Leeuwen, J.H. Beucker Andreae, 
U.A. Evertsz en jhr. H. Baerdt van Sminia. De doelstelling van de commissie zal 
Eekhoff hebben aangesproken: men wilde een bijdrage leveren aan het doel van 
de regering om te bevorderen dat de 'archieven in ons Vaderland tot de Geschie
denis der Nederlanden op de doelmatigste wijze kunnen dienstbaar worden.'8 

Eekhoff als lid van het Fries Genootschap 

Het was in de vergadering van 22 september 1834, dat Eekhoff tot lid van het 
Fries Genootschap werd benoemd.9 Eekhoff was toen vijfentwintig jaar en het 
zou nog vier jaar duren voordat het Leeuwarder stadsbestuur hem als stadsarchi
varis aanstelde. Niet alleen Eekhoffs leeftijd was opmerkelijk, dat gold ook ook 
het feit dat hij als autodidact van betrekkelijk eenvoudige komaf toegelaten werd 
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tot dit wat bedaagde en elitaire gezelschap. Het Genootschap bestond toen zeven 
jaar en op haar vergaderingen verschenen meestal hooguit enkele tientallen 
leden. Het Fries Genootschap was zeker in de beginjaren grootburgerlijk van 
karakter. Stedelingen, adel en academici waren er sterk in vertegenwoordigd.10 In 
dit gezelschap was de van afkomst typisch kleinburgerlijke Eekhoff een vreemde 
eend in de bijt. Naast zijn onmiskenbare en in het oog springende kwaliteiten als 
gedreven onderzoeker en verzamelaar was het dan ook hoge bescherming die 
voor hem de weg baande naar deze kring. Bij die protectie moet vooral gedacht 
worden aan de voormalig gouverneur van Friesland, jhr. I. Aebinga van Humalda 
en na diens dood in 1834 aan de auditeur-militair mr. Arent van Halmael. 

Toen Eekhoff op 23 maart 1835 voor het eerst acte de présence gaf, waren er 
naast de vijf bestuursleden, vier zgn. werkende leden en elf gewone leden aanwe
zig. In de vergadering daarop werd Eekhoff ook tot werkend lid benoemd, samen 
met J.G. Ottema en J. van Leeuwen. 

Al gauw legt Eekhoff in het Genootschap een grote activiteit aan de dag. Leef
tijd noch anciënniteit weerhielden hem ervan voortdurend met voorstellen te 
komen, lezingen te houden of voorwerpen aan te bieden. Op 3 oktober 1836 hield 
hij een lezing over Simon Abbes Gabbema, in 1838 over de hoogleraar Johannes 
Henricus Regenbogen, in 1842 over de dichter Jan Janszoon Starter, in 1848 over 
Foeke Sjoerds, in 1852 over de geschiedenis van de uitgave van het charterboek, 
in 1853 over A. van Halmael en in 1854 over Petrus Wierdsma.11 Niet voor niets 
gingen de meeste van Eekhoffs lezingen over personen. Het waren korte levens
beschrijvingen die vaak later gepubliceerd werden. In de levensbeschrijving vond 
Eekhoff veel voldoening.12 

Vele andere voordrachten zouden nog volgen. Maar de lezingen vormden 
uiteraard maar een aspect van de prominente plaats die Eekhoff in het Genoot
schap in de loop van de tijd steeds meer zou gaan innemen. 

Interessant is daarbij om op te merken dat terwijl Eekhoffs historiografische 
belangstelling zich geheel richtte op de geschiedenis van Leeuwarden en Fries
land, hij in zijn contacten uitdrukkelijk verder keek dan de Friese grenzen. Hij 
was niet alleen lid van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde13, maar 
hij stond ook in geregeld briefcontact met een groot aantal personen uit andere 
provincies, voor een groot deel niet-Friezen.14 De meeste van zijn corresponden
ten waren verzamelaars, bibliothecarissen en historici. Geregeld ook ging hij op 
reis, waarbij hij zijn correspondenten met een bezoek vereerde, congressen 
bezocht en in vreemde archieven naspeuringen deed ten behoeve van de Friese 
geschiedenis. Als we ons niets aantrekken van de door Goffe Jensma zo bestreden 
gelijkstelling van de Friese beweging aan de Friese taalstrijd15, kunnen we Wopke 
Eekhoff door zijn ijveren voor alles wat met de Friese geschiedenis (en archeolo
gie) te maken heeft, gerust beschouwen als een belangrijke exponent van die 
Friese beweging. In het licht van het bovenstaande - zijn nationale en internatio
nale contacten - is er bij Eekhoff in ieder geval geen sprake geweest van cultureel 
isolationisme. 
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De apotheker Josephus Joannes Bruinsma 

was samen met Eekhoff lid van de 

Terpencommissie van het Genootschap. 

Foto van H.J. Craije 

Omgekeerd wil dit overigens niet zeggen dat Eekhoff geen belangstelling had 
voor de studie van de Friese taal. Hij leverde er zo nu en dan zelf ook bijdragen 
aan16, en werd op later leeftijd nog benoemd tot 'arbeidzjend lid' van het Friesta
lige Selskip foar Fryske tael- en skriftekennisse.17 Het zou de moeite waard kun
nen zijn om Eekhoffs plaats te bepalen in de door Breuker veronderstelde strijd 
tussen een Friestalige richting in het Genootschap en de richting van de Hol-
landstalige, meer op de beoefening van de geschiedenis gerichte fractie in de 
periode 1827-1837. Deze laatste richting had - volgens Breuker - omstreeks 1835 
het pleit gewonnen.18 

Eekhoffs rol in het Fries Genootschap is te belangrijk geweest en heeft zich 
over een te lange periode uitgestrekt om meer dan enkele hoofdlijnen ervan te 
kunnen beschrijven. Belangrijk was natuurlijk dat hij als werkend lid al gauw 
voorzitter werd van de Tweede Afdeling, de afdeling die zich met geschiedkunde 
en aardrijkskunde bezighield. Tientallen jaren nam hij daardoor een centrale 
plaats in in het Genootschap, meer nog dan door het in 1852 aanvaarde en tot 
1878 beklede penningmeesterschap.19 Als Eekhoff samen met de Leeuwarder 
apotheker J.J. Bruinsma in de vergadering van 9 oktober 1845 bericht over de terp-
afgravingen in Wirdum, Kimswerd en Pingjum wordt hij samen met Bruinsma 
nog op dezelfde vergadering benoemd in de commissie 'tot ontgraving van ter-
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pen en opdelving van oudheden'.20 Als zodanig brengt hij geregeld verslag uit van 
recente vondsten. In 1850 wordt Eekhoff ook nog benoemd tot lid van de vaste 
commissie tot de uitgave van de werken des Genootschaps. Al met al kunnen we 
hem zeker na het midden van de eeuw enkele decennia lang tot de centrale figu
ren van het Fries Genootschap rekenen. 

In de jaren na 1850 zien we bij Eekhoff ook een groeiende belangstelling voor 
de bronnen voor de Friese geschiedenis buiten de Nederlandse grenzen. Zo 
stuurt hij aan een groot aantal Europese landen verzoeken om inlichtingen over 
Friese charters in hun archieven.21 De missives gaan uiteraard steeds vergezeld 
van exemplaren van Eekhoffs eigen kleine Geschiedenis van Friesland en zijn 
tweedelige Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden. In 1856 onderneemt 
hij een reis onder meer naar Munster en stelt hij voor kopieën van stukken uit 
Kopenhagen te laten vervaardigen. Ook wil hij dan betrekkingen aanknopen met 
verschillende Duitse organisaties.22 

Eekhoffs steeds belangrijker wordende rol in het Fries Genootschap zal bij 
anderen zeker irritatie, mogelijk ook afgunst hebben opgewekt. Wat verbeeldde 
deze man zich eigenlijk wel die niet kon bogen op een academische achtergrond 
en misschien door zijn afkomst soms ook wat opkeek tegen de kring waarin hij 
zelf was komen te verkeren? En bemoeide hij zich niet met zaken waarvan hij 
geen verstand had? Eekhoff vertoonde ongetwijfeld sommige van de irritante 
trekken van de sociale stijger, waarbij de negentiende-eeuwse opvattingen van 
wellevendheid bij hem ten opzichte van hoger geplaatsten soms ontaardden in 
overdreven gedienstigheid en serviel gevlei. Verschillende keren werd Eekhoffs 
gebrekkige kennis van het Latijn hem door anderen onder de neus gewreven. 
Toen Eekhoff in 1864 voorstelde een Nederlandstalige inleiding te publiceren bij 
een nieuwe editie van de Lex Frisionum door Karl Freiherr von Richthofen, werd 
door de secretaris van het Genootschap fijntjes te verstaan gegeven dat zulks niet 
nodig was: de belangstellenden in de Lex Frisionum beheersten immers het 
Latijn!23 Na een schrijven van Verwijs trok Eekhoff zijn voorstel in. Het is dezelfde 
provinciale archivaris Eelco Verwijs die vijf jaar later in de vergadering van het 
Fries Genootschap voor het eerst gewag maakt van het 'handschrift van den heer 
Over de Linde', het Oera Linda Boek, dat onder heel veel meer kan worden gezien 
als een grootscheepse poging om Eekhoff op zijn nummer te zetten. Dat Verwijs 
en Eekhoff geen goede vrienden waren blijkt ook wel uit de spotnamen die Eek
hoff van Verwijs ontving: Wopke Profeet en 'de laatste der archivariussen'.24 Hoe
wel Eekhoff door zijn vrienden in niet mis te verstane bewoordingen geadviseerd 
werd niet in deze val te trappen25 was de verleiding om door middel van deze 
curieuze vondst de geschiedenis van Leeuwarden met vele eeuwen te kunnen 
opvoeren blijkbaar toch te groot. Al te openlijk omarmen wilde Eekhoff het Oera 
Linda Boek niet, maar hij kon niet laten er op de allereerste pagina van zijn lang 
verwachte inventaris van het stedelijk archief uit 1880 melding van te maken.26 

Hoewel er dus na 1869 al fors gezaagd werd aan de stoelpoten van Eekhoffs 
reputatie, zou het nog tot na de fameuze historische tentoonstelling van 1877 
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duren voordat Eekhoff door een conflict in het bestuur na bijna vijftig jaar uit het 
centrum van het Friese genootschapsleven verdween. Dit conflict - en overigens 
ook enkele andere - is uitvoerig beschreven door Hoekema, die schrijft dat Eek
hoff hierbij tenslotte struikelde 'over zijn al te grote voortvarendheid, zijn liefde 
tot het Genootschap, en zijn eigengereidheid'. Hoekema bestrijdt nadrukkelijk 
het gerucht dat Eekhoff zakelijke en privé-belangen dooreenhaalde. 

Misschien dat latere generaties hun beeld van Eekhoff te veel hebben ont
leend aan de laatste tien levensjaren van Eekhoff toen diens ster langzaam begon 
te verbleken en hij geleidelijk wat van zijn invloed moest inleveren. Hoewel ogen
schijnlijk een gemeenplaats komt misschien Hoekema wel het dichtste bij de 
waarheid als hij concludeert dat Eekhoff zijn verdiensten had, 'zelfs grote, (maar) 
hij had ook zijn tekortkomingen. Van de eerste was hij zich altijd bewust, van de 
laatste ten dele. Ook daarin bleek hij een man te zijn, die niet veel afweek van zijn 
medemensen'.27 

Het is mogelijk dat Eekhoff ook op zichzelf doelde toen hij in 1877 bij het vijf
tigjarig bestaan van het Genootschap in zijn herdenkingsrede stelde dat men de 
genootschappen 'als een zwak te laste gelegd (had), dat het kweekplaatsen waren 
voor de ijdelheid, voor de eer- en roemzucht'. Maar, zo gaat hij verder, 'ons 
genootschap heeft daarvan geen last of, zoo die zucht bij enkelen bestond, wel 
genot en voordeel gehad'. En Eekhoff keek zeker terug op zijn eigen leven toen hij 
vervolgde met de uitroep: 'Wat zijn wij mensen toch zonder prikkels die ons drij
ven, zonder bedoelingen die ons aanzetten, wat zonder idealen en illusien, die de 
verbeelding ons voor den geest spiegelt?'28 

Een wel heel korte samenvatting van Eekhoffs kwaliteiten gaf op 20 mei 1863 
de bibliothecaris van het Fries Genootschap C.W.A. Buma in een brief: 'Het is een 
pedante kerel, overigens zeer geschikt'29, een opvatting waarin Buma zeker niet 
alleen stond. 

Ofschoon Eekhoff nu juist zelf een van de weinige professionals was in het 
Friese culturele leven van de negentiende eeuw - hij werd immers als stadsarchi
varis bezoldigd, zodat hij niet alleen van zijn boekhandel behoefde te leven - is 
de kloof met mannen als Verwijs misschien toch ook het gevolg geweest van de 
verdere professionalisering van de terreinen waarop het Genootschap actief was. 
Voor bevlogen, maar niet-academische liefhebbers was binnen de kring van het 
Genootschap geleidelijk aan wellicht minder plaats. 

Toen Wopke Eekhoff op 12 februari 1880 de laatste adem uitblies, had het 
Fries Genootschap zes weken eerder juist het pand op de hoek van de Konings
straat en het Turfmarkt gekocht en was de basis gelegd voor het Fries Museum. 
Daarmee braken voor het Fries Genootschap definitief andere tijden aan. 

^¾^> 
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Noten 

1 Hoekema, Eekhoff. Een kleine bijdrage aan de discussie over de verdiensten van Eekhoff 

vormt uit hetzelfde jaar ook de niet gepubliceerde scriptie van H. de Groot en K. Blom, 'Enke

le opmerkingen over Wopke Eekhoff als historicus en verzamelaar, en triangulatie van Jacob 

van Deventer toegepast op de kaart van Friesland' (z.pl. en j . [1980]). 2 Jensma, 'Lees, leer en 

waak', 26. 3 Overigens is er van de zijde van Eekhoff geen spoor van rancune geweest blijkens 

diens lovende levensbeschrijving in'Voorlezing'. 4 Havard, Een togt, 198-199. 5 Eekhoff had 

in Leeuwarden een onbezoldigde voorganger, GJ. Voorda, die van 1803 tot 1805 'stadsarchi-

varius' was. Vgl. Van Driel, 'Gerard Jacob Voorda'. 6 RAFAFG1,1.A. Nijhoff te Arnhem (XXVI, 

3-4-1837), Jan van Doorninck te Deventer en H.O. Feith te Groningen (XXX, 21-7-1838), J.S. 

Magnin te Assen (XXXVI, 23-7-1840); RAFAFG 2, L.Ph.C. van den Bergh (algemeen) rijksar

chivaris te Den Haag (XLV, 10-7-1843), L.C. Gachard, algemeen archivaris van België te Brus

sel en PJ. Vermeulen te Utrecht (LIV, 2-7-1846). 7 RAFAFG2, LVIII, 30-9-1847. 8 Ibid. 344. 

De commissie rapporteerde op 24 juli 1848. 9 Ibid.1,22-9-1834. 10 Voor een uitvoerige ana

lyse van het ledenbestand: Jensma, Rode tasje, 245-258. 11 RAFAFG 1, XXV, 3-10-1836 (Gab-

bema); ibid. 1, XXXI, 3-10-1838 (Regenbogen); ibid. 2, XLI, 4-4-1842 (Starter); ibid. 2, LXI, 28-

9-1848 (Sjoerds); ibid. 2, LXXI, 15-4-1852 (Charterboek); ibid. 2, LXXIV, 14-4-1853 (Van 

Halmael); ibid. 2, LXXVII, 13-4-1854 (Wierdsma). 12 Wumkes beschouwt dit genre als Eek-

hoffs grootste kracht (Paden fen Fryslân II, 303). 13 Sepp, Levensschets. 14 Als we de corres-

pondentieverzamelingen in de PB en het HCL bijeen nemen, zijn getalsmatig de belangrijk

ste correspondenten F. Muller te Amsterdam (123), J.T. Bodel Nijenhuis, Leiden (110), Joost 

Halbertsma te Deventer (95), Worp van Peyma, Ternaard, Lancaster (89), en W.B.S. Boeles, 

ondermeer Groningen (74). 15 Jensma, Het rode tasje, 29-33. 16 Zie bijvoorbeeld over Eek-

hoffs spellingsideeën Dam, 'Alteast ienige ienheid'. Daar wordt een Nederlandstalige (!) brief 

van Eekhoff van 1877 aangehaald over de spelling van de lange 'a' als 'ae' in het Fries. Eekhoff 

houdt een pleidooi voor spelling als 'aa', zoals in het Nederlands. Het zou tot de Friese spel

lingswijziging van 1980 duren voordat Eekhoff alsnog zijn gelijk haalde! 17 PB Correspon

dentie Eekhoff 1729, G. Colmjon (1874). 18 Breuker, 'It Friesch Genootschap', 58. 19 RAF 

AFG2, LXXII, 18-7-1852. 20 Ibid. 2, Lil, 9-10-1845. 21 Ibid. 2, LXXVII, 13-4-1854. 22 Ibid. 3, 

LXXXV, 16-10-1856. Ook op hoge leeftijd reisde Eekhoff nog naar buitenlandse archieven. Zo 

bezocht hij in 1876 Brussel en Antwerpen en in 1878 onder meer Hamburg, Lübeck, Kiel en 

Keulen (HCL AG 25 en 26). 23 RAFAFG3, CVIII, 4-8-1864. 24 De Jong, 'Johan Winkler', 113. 

De laatste spotnaam vanwege het feit dat Eekhoff zich tegen de geest der tijd archivarius 

bleef noemen en niet archivaris, zoals de meeste van zijn collega's. 25 "t is foppinge' (...) laat 

er toch niets van drukken, want de schalk zou U laten begaan en later 't Genootschap aan de 

kaak stellen'. "Het is schoolmeestersaardigheid'. Zie: HCL AG 39, W.N. de Rieu aan W. Eek

hoff, 13-10-1871. Een brief van dezelfde strekking van F.N.M. Eyck van Zuylichem aan Eek

hoff, ibid., 5-11-1871. 26 Eekhoff, Inventaris. 27 Hoekema, Eekhoff, 91. 28 W. Eekhoff,'Onze 

voorgangers', 76-77. 29 Boeles, 'De auteur', 461. 
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Mr. Jacob Dirks (1811-1892) 

j . j . HUIZINGA 

Eind 1880 vroeg de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden aan 
Jacob Dirks, een levensbericht te schrijven over een van haar 'afgestorven mede
leden'. Dirks voltooide het pas in mei 1882. Hij begon zijn artikel met een welge
meend excuus. Zelfs een man als hij, niet gebonden aan een werkkring, bleek 
zodanig in tijdnood te kunnen komen, dat hij in gebreke had moeten blijven 
tegenover de familie van de overledene.1 De werkzaamheden die tot Dirks' plicht
verzaking hadden geleid, betroffen de inrichting van het museum van het Fries 
Genootschap. De Historische tentoonstelling van het genootschap in 1877 was 
een groot sukses geweest, ook financieel. Daardoor kon het pand tegenover de 
Kanselarij worden aangekocht dat het Fries Museum zou huisvesten. Dirks was 
maanden bezig met het catalogiseren van boeken, voorwerpen en munten, en 
het persklaar maken van de catalogus. Het museum werd geopend op 12 april 
1881. Het bestuur van het Genootschap onthaalde die dag de leden en hun 
dames op verversingen. Voorzitter was mr. Jacob Dirks. 

Loopbaan 

Jacob Dirks werd geboren op 19 juni 1811 op het Vliet in Leeuwarden. Zijn vader 
was toen handelaar, werd later olieslager en steenfabrikant. Hij was lid van de 
gemeenteraad en wees- en kerkvoogd. Het enig kind Jacob kreeg een zorgvuldige 
scholing en voltooide zijn rechtenstudie in Leiden in 1835. Hij vestigde zich als 
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advocaat in Leeuwarden, maar van een praktijk is nergens sprake. Dirks besteed
de zijn tijd vooral aan geschiedkundig onderzoek. Wel was hij mededirecteur van 
een plaatselijke spaarbank en (de eerste) secretaris van de Kamer van Koophan
del voor Friesland (1847-1852) in Leeuwarden. Die betrekking bleek hij na een 
paar jaren niet te kunnen combineren met het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer. Daarin was hij in 1848 voor het kiesdistrict Franeker gekozen. Van 1850 af 
tot 1866 vertegenwoordigde hij er het kiesdistrict Leeuwarden.2 

Tijdens zijn Kamerlidmaatschap verbleef hij zoals al zijn collega's van buiten 
het regeringscentrum, het grootste deel van het jaar op kamers in Den Haag. 
Daar was ook de Koninklijke Bibliotheek, waar Dirks' oog vooral was gericht op 
Friese onderwerpen. Het spreekt vanzelf dat Dirks ten behoeve van zijn werk
zaamheden als Kamerlid pleitte voor een rijke boekenverzameling in het gebouw 
van de Tweede Kamer. Zo kon hij zich voorbereiden op de beraadslagingen. Hij 
nam daaraan dikwijls deel. De lust tot verzamelen en rangschikken leidde tot een 
handzaam archief van Kamerstukken en redevoeringen. Politiek gezien gold hij 
in een tijd zonder partijen als ministerieel: elk kabinet, van welke kleur dan ook, 
kon rekenen op Dirks' welwillende medewerking. 

Dirks volgde zijn vader na diens dood in 1863 op in de fabriek. Zijn bemoeie
nissen beperkten zich in tijd tot het zomerreces van de Kamer. Het bestuur en 
beheer waren in handen van zijn vrouw, in de fabriek bijgestaan door een bekwa
me en vertrouwde meesterknecht.3 Na de verkiezingsnederlaag in oktober 1866 
voelde hij zich zo verongelijkt over het gedrag van de Friese kiezers dat hij even 
overwoog zich blijvend in Den Haag te vestigen. Nadat hij kansloos was gebleken 
bij latere verkiezingen en ook voor een plaats in de Rekenkamer, koos hij toch 
voor Leeuwarden. 

Daar werd hij in 1869 - op het nippertje - in de gemeenteraad gekozen. Het 
zou een lidmaatschap voor het leven blijken te zijn. Hij was er even trouw aanwe
zig en nauwgezet werkzaam als in de Tweede Kamer. Ook in de gemeenteraad 
was hij een man van 'gematigde vooruitgang'. De fabriek deed hij na een paar jaar 
van de hand. De vertrouwde meesterknecht was overleden en looneisen ver
stoorden de vroeger zo gebruikelijke rust in het bedrijf. Nu kon hij zich geheel 
wijden aan wat hem werkelijk interesseerde: de munt- en penningkunde, de 
geschiedenis en het Fries Genootschap. 

Munt- en penningkunde 

Het verlies van Dirks' kamerzetel betekende winst voor de munt- en penningkun
de. Nu konden zijn jaarlijkse aanwinstenlijstjes in de verslagen van het Fries 
Genootschap weer regelmatig verschijnen. Dirks' belangstelling voor munten en 
penningen was gewekt toen hij zich na zijn studietijd ging verdiepen in de kruis
tochten en daar gegevens over munten tegenkwam. Als men ze kon identificeren 
en hun vindplaats duiden, dan waren zij een onmisbare bijdrage aan de ophelde
ring van het dikwijls duistere verleden. Dirks' voorliefde voor verzamelen en 
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rangschikken kwam tot grote ontplooiing. Hij begon in 1843 met bijdragen tot de 
pennningkunde van Friesland in De Vrije Fries. Van 1858 af publiceerde hij regel
matig in de Revue numismatique Beige. In 1876 werd zijn inzending door het Tey-
lers Genootschap over de Nederlandse gildenpenningen met goud bekroond. Ze 
verscheen in boekvorm in 1878. Honderd jaar later zou een 'nieuwe Dirks' ver
schijnen, waarin de auteur de 'oude' nog steeds als een standaardwerk zag. 

In 1888 behaalde Dirks weer goud, nu met een publicatie over penningen 
geslagen in de eerste vijftig jaar van het koninkrijk.4 Van 1879 tot 1890 beschreef 
Dirks maandelijks in de Navorscher zijn aanvullingen op de standaardwerken van 
Van Loon en Van Mieris over penningen uit het begin van de vijftiende eeuw tot 
1716.5 Als aanvulling hierop verscheen Dirks' Penningkundig Repertorium. 

Dirks was (ere)lid en correspondent van numismatische genootschappen in 
België, Denemarken, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Hij trad op als spreker in 
Bologna (1871), Kopenhagen en Stockholm (1874). Het ging over muntvondsten, 
volgens Dirks immers onmisbaar voor een betere kennis van het verleden. 

Penning die Dirks in 1886 ontving bij zijn 50-jarig 

lidmaatschap van het Fries Genootschap 

Geschiedenis 

Het onderwerp van het proefschrift waarmee Dirks afstudeerde, geeft de voor die 
tijd gebruikelijke belangstelling voor de rechtsgeschiedenis aan. Voor Dirks kwam 
daar de Friese component bij. Hij ging de oorsprong van het Friese veemgericht 
na. De keuze van een Fries onderwerp was er een voor het leven. In 1846 werd 
zijn naam als historicus gevestigd door de bekroning met goud van een prijsvraag 
van het Utrechts Genootschap over de handel van de Friezen tot de dood van 
Karel de Grote. Vier jaar later won hij zilver bij hetzelfde genootschap voor zijn 
studie over de zigeuners in de Nederlanden.6 

Daarnaast waren het vooral kleinere onderwerpen die Dirks bezig hielden, 
gebaseerd op uitvoerige en nauwgezette bronnenstudie. Ze verschenen vooral in 
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De Vrije Fries, maar ook in de Friesche Volksalmanak. De kritiek uit de eigen tijd 
luidde dat Dirks' geschriften meer uitmuntten door rijkdom van inhoud dan door 
de schoonheid van voorstelling. Of, zoals over het boek over de handel van de 
Friezen, dat het mozaïekarbeid was. Dirks gaf dit toe maar merkte op dat al die 
deeltjes samen toch een vrij juiste voorstelling gaven.7 

Dirks' zeer vele historische bijdragen over uiteenlopende tijden en onderwer
pen zouden - met die van vele anderen - eens moeten leiden tot een geschiede
nis van Friesland. De instelling die bij uitstek voor het bereiken van dit doel in 
aanmerking kwam, was het Fries Genootschap. 

Het Fries Genootschap 

In de kring van het Fries Genootschap verscheen het leeuwendeel van Dirks' tal
loze publicaties op het gebied van numismatiek en geschiedenis. Van 1843 af be
vatte elke Vrije Fries en de jaarlijkse Verslagen van het Genootschap zijn bijdragen. 
Meestal waren het weergaven van een voordracht in de ledenvergaderingen. 
Soms vertelde hij in die bijeenkomsten over elders gepubliceerde stukken of stukjes. 

Dirks werd direct na zijn afstuderen, in 1836 lid van het Genootschap. In 1843 
werd hij penningmeester, in 1852 voorzitter. Het Fries Genootschap zou volgens 
Dirks na het verdwijnen van de Academie in Franeker het wetenschappelijk cen
trum van Friesland zijn. Het moest ervoor zorgen, dat de geschiedenis van Fries
land uitputtend werd bestudeerd en dat het daardoor aanzien verwierf in weten
schappelijke kringen in binnen- en buitenland. Kenmerkend voor Dirks' voorzit
terschap was zijn voortdurende aandacht voor wat het Genootschap nog alle
maal te doen had. Op de dag dat het Genootschap 23 jaar bestond, vertelde hij 
welke hiaten de geschiedenis van Friesland bevatte en riep hij op deze te vullen. 
Later, tijdens de honderdste vergadering, noemde hij de bouwstoffen die inmid
dels waren aangedragen en vroeg hij opnieuw om 'vele steenen en vele andere 
bestanddeelen' voor het grote gebouw.8 

Zelf leverde Dirks hiervoor zeer veel materiaal. Er verschenen van hem acht 
boeken en bijna negentig artikelen over numismatiek en geschiedenis.9 Deze 
aantallen suggereren ten onrechte dat Dirks, 'een onvermoeid snuffelaar' ge
noemd, een kamergeleerde was. Dirks verscheen op bijeenkomsten van geleerde 
genootschappen in binnen- en buitenland. Hij reisde graag en veel. Met zijn 
vrouw en later met zijn schoonzoon en kleindochters doorkruiste hij Europa. Tij
dens de reizen maakte hij aantekeningen die hij thuis uitwerkte en soms mee
deelde of publiceerde. Het eerste reisjournaal was van het voorjaar 1828; het 
betrof een reis over land naar Holland. Het laatste, in de zomer van 1891, ging 
over een reis naar Zwitserland. Dirks wordt een kundige, interessante, gezellige 
man genoemd, die altijd wat te vertellen had. Hij ontving bekende buitenlandse 
gasten bij zich thuis. 

Bij het klimmen der jaren namen de prijzen en onderscheidingen toe. Het 
jaar 1886 vormde de inzet van de finale. Zijn vijftigjarig lidmaatschap van het 
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Genootschap werd toen gevierd met het aanbieden van een herinneringsmedaille 
in goud, zilver en brons en zijn benoeming tot erelid. In 1891, op zijn tachtigste 
verjaardag, bood de gemeente Leeuwarden hem de zilveren medaille van ver
dienste aan. Uit België ontving hij een bronzen eremedaille van de Société royale 
de numismatique. In juni 1892 kon hij zijn penningkundig repertorium niet, 
zoals de bedoeling was, aanbieden aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Hij 
moest in Leeuwarden blijven om daar, op zijn verjaardag, koningin Emma en 
prinses Wilhelmina in het Fries Museum te ontvangen. Vier oktober 1892 bedankte 
Dirks als voorzitter van het Genootschap en werd hij er erevoorzitter van. Het Ne-
derlandsch Genootschap voor munt- en penningkunde benoemde hem tot erelid. 

Op 21 november 1892 was Dirks voor het laatst aanwezig bij een vergadering 
van de Leeuwarder gemeenteraad. Vier dagen later overleed hij, na een ziekbed 
van twee dagen. Hij liet het Friesch Genootschap zijn volledige verzameling 
munten en penningen en zijn boekenbezit na. Zo treft men in het Fries Museum 
en de Provinciale Bibliotheek de sporen aan van de ziel en erflater van het 
Genootschap, Mr. Jacob Dirks.10 

Noten 

1 Dirks, 'Levensbericht van Ier. de Vries Izn'. 2 Zie voor Dirks' parlementaire loopbaan Hui-
zinga, 'Mr. Jacob Dirks'. 3 Dirks was op 26-10-1836 gehuwd met Meintje Bolman (1818-
1886). Het echtpaar kreeg één dochter, Atje Jacoba Frederika (1838-1884). Zij huwde (in 1863) 
met dr. S.A. van der Chijs, en kreeg drie dochters. 4 Dirks, De Noord-Nederlandsche Gilde-
penningen en Beschrijving. Het moderne standaardwerk is dat van Wittop Koning, De pen
ningen. De kwalificaties standaardwerk en 'nieuwe Dirks' in de inleiding van het laatstge
noemde boek. 5 Van Loon, Beschryving en Van Mieris, Histori. 6 Dirks, Geschiedkundig 
Overzigt en Geschiedkundige onderzoekingen. 7 De beoordelingen zijn van J.C.H. Boot en H. 
Suringar. De levensberichten die Dirks voor de Maatschappij van Letterkunde schreef, zijn 
aangenaam te lezen. Zo noemt hij het leggen van de eerste steen van de spoorwegbrug over 
de IJssel door minister baron S. van Heemstra 'de laatste zonnestraal op [diens] ministeriële 
levenspad': Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederland-
sche Letterkunde (Leiden 1865) 215. 8 26-9-1850 in De Vrije Fries 6 (1853) en 24-10-1861 in 
VFG1861 /1862. 9 Volgens de bibliografie van P.A.A. Boeser bij het levensbericht van W. Pley-
te. 10 Dirks wordt de ziel van het Genootschap genoemd door Boot, 'Jacob Dirks', 5. 
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Rinske Visscher 
Eerbiedwaardig, in alle bescheidenheid 

RENÉ KUNST 

Toen mejuffrouw Rinske Visscher in juni 1900 gemeentearchivaris van Leeuwar
den werd, deed dat in de wereld der archivarissen zo veel stof opwaaien dat haar 
tenslotte 'op principiële gronden' het lidmaatschap van de Vereniging van Archi
varissen werd ontzegd. De discussie ging in de eerste plaats over de keuze door 
het Leeuwarder gemeentebestuur voor een functionaris die zich vooral met actu
ele administratieve problemen en minder met historisch-wetenschappelijk 
onderzoek bezig zou moeten houden. Het lijdt evenwel nauwelijks twijfel, dat de 
benoeming van een vrouw in een soort functie die tot dan toe alleen door man
nen was bekleed, voor de consternatie een achterliggende psychologische factor 
van belang is geweest. De voorzitter van de Vereniging, de Utrechtse gemeente
en rijksarchivaris dr. Samuel Muller Fzn., kon het althans niet laten om bij alle 
vertoon van verontwaardiging en verontrusting over de benoeming van een 
'boekverkopersbediende', zich ook nog eens te buiten te gaan in een melige bouta
de over het 'onbetwistbare voordeel' van de benoeming van een vrouw in de 
strijd tegen 'droogheid' en 'stoffigheid'; als 'aartsvijandinnen van stof' kunnen 
vrouwen immers 'door hare lieftalligheid het bezoek aan een archief maken tot 
eene uitspanning en een genot'. Eerst negen jaar later, toen het opgewaaide stof 
intussen allang weer op ongeveer dezelfde plek was neergedaald, werd Visscher 
eindelijk uitgenodigd om tot de vereniging toe te treden, welke uitnodiging door 
haar inderdaad werd aanvaard.1 

Het feit dat Visscher werd uitgenodigd, en dat ze die uitnodiging zonder zicht
bare tekenen van rancune, verontwaardiging of triomf heeft aanvaard, vormt een 
mooie illustratie voor de manier waarop zij zich in het maatschappelijk leven 
bewogen heeft: enerzijds met een soort van realistische bescheidenheid die voor
kwam dat ze in enige maatschappelijke concurrentiestrijd - bijvoorbeeld die van 
vrouw tegen man - kon worden gemarginaliseerd, anderzijds met een bepaalde 
waardigheid die respect afdwong en haar samen met haar werkkracht een mis
schien niet excellente maar onmiskenbaar eervolle plaats temidden der archiva
rissen en historici heeft bezorgd. 

Een redelijk begaafd meisje van haar milieu 

Rins Visscher werd geboren in 1868 in Akkrum als jongste dochter van de uit 
Utrecht afkomstige doopsgezinde predikant Jan Visscher en Julia Epkes van Mes
dag. Op haar twaalfde ging ze naar de Leeuwarder MMS en woonde ze in bij haar 
tante Rinske Epkes van Mesdag en haar oom Eilard Attema, die onder meer advo-
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caat en gedeputeerde van Friesland was. Visscher was een redelijke leerling, het 
best in - jawel - geschiedenis en aardrijkskunde en gemiddeld in de talen, waarin 
ze vervolgens doorstudeerde en de lager onderwijs-aktes haalde.2 Lesgeven werd 
voor haar geen succes en ze zette haar studies in de Franse taal en letteren op 
hoger niveau voort in de luxueuze universiteitsstad Genève, wat tenslotte resul
teerde in het behalen - terug in Nederland — van de akte M.O.-B. Voordat ze in 
Leeuwarden werd benoemd, werkte ze twee jaar bij het antiquariaat van uitge
verij Martinus Nijhoff in Den Haag, waar ze kennismaakte met cataloguswerk, 
dat haar - dus min of meer te elfder ure - op het spoor van haar sollicitatie naar 
de functie van gemeentearchivaris van Leeuwarden heeft gezet. 

Rinske Visscher in 1939 

Op haar eenendertigste was Rins Visscher derhalve iemand die een opvoeding 
had genoten zoals die voor een redelijk begaafd meisje van haar milieu - het ver
lichte, in culturele zin min of meer omhoogstrevende gedeelte van de burgerij -
passend werd geacht. Ze was cultureel geïnteresseerd en tegelijk sociaal inge
steld: ongehuwd gebleven, nam ze een ruim aandeel in het maatschappelijke 
leven. Ze werd mede-oprichtster in 1903 en bestuurslid van de Leeuwarder 
Openbare Leeszaal, bestuurslid van de Leeuwarder Maatschappij tot bevordering 
van de Schilder- en Teekenkunst en van de plaatselijke afdeling van het Algemeen 
Nederlandsch Verbond. Haar omgang met anderen was zonder twijfel min of 
meer afstandelijk, maar doorgaans vriendelijk en gebaseerd op wederzijdse aan
dacht en waardering.3 Ze bezat de weerbaarheid van iemand die op grond van 
een juiste taxatie van eigen capaciteiten haar positie gekozen had en zich daarin 
thuisvoelde. Ze was een evenwichtige dame, geen heftig-gedrevene. Hoewel zij 
haar tante, Jacobina Berendina Zwaardemaker-Visscher, rond de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw een belangrijk feministe, zeer heeft bewonderd, heb-
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ben haar eigen ambities zich steeds laten sturen door een sterk gevoel voor de 
feitelijke machtsverhoudingen en een krachtig ontwikkelde, om niet te zeggen 
doortastende, soms ietwat naieve, loyaliteit jegens degenen aan wie ze zich een
maal had gecommitteerd. In 1898 had ze nog belangrijk cataloguswerk verricht 
voor de 'bezielende, levenwekkende Nationale Tentoonstelling van Vrouwenar
beid'4; in 1912 weigerde ze, vermoedelijk om zich niet tezeer als vrouw te profile
ren, zitting te nemen in het Leeuwarder subcomité van de landelijke Historische 
Commissie voor de tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913', waaraan ze overigens 
ambtshalve weer wel een inhoudelijke bijdrage leverde.5 

Gemeente-archivaris Visscher en 

rijksarchivaris dr. A.L. Heerma van 

Voss voor het huis van de laatste 

aan de Harlingerstraatweg 

Over haar benoeming in Leeuwarden is zij 33 jaar na dato nóg oprecht verguld: 
'Toen de burgemeester mij dit vertrek binnenleidde wist ik niet wat ik zag, dat ik 
een werkkamer met zoo'n prachtig uitzicht zou hebben'.6 Eenmaal opgenomen in 
de vereniging van haar vakgenoten, de V.A.N., is haar opstelling ook daar onmid
dellijk actief, praktisch en sociaal. Dat ze zich niet ontziet, Mullers grappigheid 
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over vrouwen als 'aartsvijandinnen van het stof' waar te maken door bij gelegen
heid van de eerste vergadering van de VA.N. in Leeuwarden haar werkruimte te 
laten behangen en schoonmaken7, kan óók nog aan een ijzeren onverstoorbaar
heid worden toegeschreven. Dat ze al na enkele jaren in belangrijke commissies 
en in het bestuur van de vereniging zitting krijgt, tekent haar collegiale bedoelin
gen en haar bekwaamheden ondubbelzinnig. En niet het minst omdat ze deze rol 
speelde als vrouw, is Visscher in de gelederen van haar collega-archivarissen in 
den lande tenslotte uitgegroeid tot een begrip.8 

Werkkracht en solidariteit 

Rond 1910 had Visscher in Leeuwarden haar reputatie van werkkracht en soliditeit 
definitief gevestigd en tevens een ruime kring van maatschappelijke relaties opge
bouwd, onder andere met de bekende numismaat Servaas Wigersma en met enige 
leden van de familie Eysinga.9 Ook had ze op wetenschappelijk gebied enige proe
ven afgelegd, met publicaties in De Vrije Fries, maar vooral met haar supplement op de 
Eekhoff-catalogus van de Leeuwarder Stedelijke Bibliotheek en met haar vervolg op 
Eekhoffs beroemde Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, in de vorm van 
het in 1908 verschenen Leeuwarden van 1846 tot 1906. In zekere zin had ze met deze 
werken ook haar wetenschappelijke oriëntatie bepaald, die vooral in het verlengde 
van die van haar legendarische voorganger Wopke Eekhoff moet worden gezien.10 

Toen eind 1911 het bestuur van het Friesch Genootschap met enkele vacatu
res werd geconfronteerd, besloot men, keurig formulerend, 'om het aannemen 
van eene eventueele benoeming tot bestuurslid te polsen den heer Mr. W.B. 
Buma en Mej. R. Visscher', om vervolgens in dezelfde volzin dóór te bepalen, dat 
deze laatste 'na benoeming als secretaresse zal worden verkozen'. Men heeft bij 
het Genootschap inderdaad maximaal van haar capaciteiten gebruik gemaakt. Al 
in de tweede vergadering wordt zij, ofschoon afwezig, 'uitgenodigd' om in de 
nieuw op te richten Museumcommissie zitting te nemen. Met haar eveneens 
onmiddellijke benoeming in de redactie van De Vrije Fries is zij dan op de belang
rijkste plekken actief en dat zal ze blijven tot haar vertrek uit Friesland in 1940.n 

In de bronnen worden geen tekenen van aarzeling zichtbaar om voor het 
eerst in de dan 85-jarige geschiedenis van het Fries Genootschap een vrouw in 
het bestuur te benoemen. Integendeel: haar bestemming-op-voorhand voor de 
niet alleen maar dienstbare maar ook gezichtsbepalende rol van secretaris duidt 
op een overtuigde keus. Men mag aannemen dat conventionele twijfels gemak
kelijk overwonnen werden, doordat Visschers reputatie voor emotionele risico's 
of ideologische problematiek weinig ruimte liet. En inderdaad heeft ze bijna 29 
jaar het Genootschap volkomen loyaal gediend, zich binnen haar zelfbepaalde 
grenzen van haar eigen kwaliteiten welbewust, palstaand voor de belangen zoals 
men die binnen de gevestigde genootschapskringen zelf zag, kortom als een aan
gename en geruststellende collega, die in het standpuntenveld tussen 'ik' en 'wij' 
steeds dicht bij 'wij' haar positie koos. 
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Toen in het winterseizoen van 1920/1921 Douwe Kalma en zijn Jongfryske Mien-
skip in de algemene ledenvergadering van 30 oktober een aantal nu niet in alle 
opzichten onredelijk klinkende democratiseringsvoorstellen deed, heette het in de 
bestuursnotulen geharnast dat zij 'trachtten van het Genootschap eene afdeling der 
Mienskip' en een 'propagandamiddel der Jong-Friezen te maken'. Wanneer enkele 
maanden later deze aanval op het 'niet-politieke' (lees: niet-ideologische) karakter 
van het Genootschap definitief is afgeslagen, wordt op bijna kinderlijke toon 'nog 
even de overwinning herdacht, welke het Genootschap op de laatste Algemene 
ledenvergadering van 29 januari 1.1. op de Jong-Fryske Mienskip heeft behaald'.12 

Beide formuleringen waren uit Visschers secretariële pen gevloeid en allebei tonen 
ze aan hoe weinig kritische distantie er bij haar - en bij het bestuur - eigenlijk ten 
opzichte van het eigen handelen bestond, als gold het een jongensclub die zich ver
dediger van een volkomen vanzelfsprekende, ondubbelzinnige wereld waande. Vis-
scher was nu eenmaal een toegewijd beschermster van de afgesproken waarden en 
als zodanig had ze toch ook iets onmiskenbaar aardigs. 

v l , 

Rinske Visscher speelt ten huize van Heerma van 

Voss het Andante uit Beethovens 'Pathétique'. 

Foto rond 1940 

Haar schijnbaar ongebroken geloof in de wereld waarin zij verkeerde bereikte een 
hoogtepunt in de viering van het honderdjarig bestaan van het Genootschap in 
1927. Visscher werd uitgenodigd het gedenkschrift te schrijven en kweet zich van 
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haar taak op een manier die haar typeert. 'Honderd Jaren uit de Geschiedenis van 
het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde'13 heft aan in de 
min of meer monumentale stijl die een dergelijk stuk traditioneel verlangt, maar 
zonder een spoor van gezwollenheid. Het ademt hier en daar een tegelijkertijd 
oprecht en gepast enthousiasme, maar leest uiteindelijk toch vooral als een ver
slag van feiten, opgesteld door een dienstbaar chroniqueur. Visschers identifica
tie met het Genootschap komt wat vrijer naar voren in haar weergave van de 
eigenlijke jubileumfestiviteiten: hier is ze - natuurlijk wel in stijl - een onbekom
merd en trots deelgenote van een eerbiedwaardig collectief.14 

Des te pijnlijker moeten voor haar de incidenten geweest zijn die in 1928 wel
licht de kater van de voorbije feestelijkheden hebben gevormd. Het begon met 
een kennelijk nogal vinnig conflict met haar medebestuurslid, de rijksarchivaris 
dr. S.A. Waller Zeper, inderdaad over een betrekkelijke futiliteit, die evenwel resul
teerde in het terugtreden van de laatste als redacteur van De Vrije Fries.1'0 Ogen
schijnlijk onschuldiger, maar misschien grievender, was het optreden van mr. 
P.C.J.A. Boeles, twee vergaderingen later, toen hij de bereidheid te kennen gaf, 
Waller Zepers plaats in te nemen, maar daar met nadruk de voorwaarde aan ver
bond, dan wél als eerste redacteur op het omslag van het tijdschrift te worden 
vermeld, officieel op grond van zijn langdurige vroegere medewerking aan het 
blad. Uiteraard heeft redactrice Visscher - de ononderbroken langstzittende -
zich hierin geschikt; Boeles was in wetenschappelijk opzicht natuurlijk ook een 
stuk 'zwaarder' dan zij. Maar in de schaduw van haar conflict met Waller Zeper 
moet deze pontificale eis haar onvoorwaardelijke loyaliteit onaangenaam hebben 
getroffen. Bij mijn weten heeft ze zich hier in geschrifte nooit over uit gelaten, 
haar verslagen behouden de komende jaren zo ongeveer wel dezelfde toon. Vis
scher miste de ijdelheid om een door haar gediend gemeenschappelijk belang 
ondergeschikt te maken aan een persoonlijke desillusie; anderzijds kan het 
publiek maken van een innerlijke krenking haar eer te na zijn geweest. 

Vertrek uit Leeuwarden 

In haar laatste jaarverslag als gemeentearchivaris schrijft Visscher dat ze - op 
grond van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - tot haar 'diep leed
wezen' haar ontslag heeft moeten indienen, en men mag aannemen dat ze met 
die formulering haar gevoelens niet sterker heeft voorgesteld dan ze in werkelijk
heid zijn geweest.16 Ze hield echt van haar werk en zal het als gemeenschapsmens 
diep hebben gemist. Het blijft dan ook ietwat raadselachtig waarom ze in 1940, 
vlak na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, tenslotte ook het Friesch 
Genootschap verliet en - geridderd in de orde van Oranje-Nassau - uit het ver
trouwde Leeuwarden naar Amersfoort vertrok, waar ze in diverse pensions ver
bleef voordat ze er in 1950 overleed.17 De vergelijking met het oude dier dat zijn 
kudde verlaat om in afzondering te gaan sterven dringt zich een beetje op, maar 
zo tragisch zal het niet geweest zijn: Visscher vereerde sommige van haar Leeu-
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warder vrienden nog geregeld me t haar aanwezigheid en oogt op de van het 

begin van de jaren veertig daterende foto's krachtig en monte r als vanouds.1 8 

Haar dood lijkt in de kringen waar zij professioneel werkzaam was geweest 

nauwelijks te zijn opgemerkt. Het enige echte herdenkingsstuk s tond in het Jaar

boek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden van 1959-1951 

en was van de h a n d van de oude Boeles, die toen net na een onaangename affaire 

gedwongen uit het Genootschap was gestapt.19 Heeft hij in haar misschien - als

nog? - een soort bond- of lotgenoot gezien? In elk geval heeft hij haar in een 

vreemd-brokkelige verslagstijl, die n u eens wat afwezig aandoet en dan weer van 

verbondenheid getuigt, de eer proberen te geven die zij inderdaad verdiende.2 0 

Noten 

1 Voor deze zogenaamde Leeuwarder kwestie raadplege men Struick, 'Nederlands Archie-

venblad' en Kooien, 'De Vrouw', uit welk laatste artikel de meeste feitelijke gegevens voor dit 

stuk zijn geput. 2 HCL AOO111-41 tot 45; gehanteerd werd het cijfersysteem waarbij een 1 het 

hoogst haalbare en een 5 {soms 6 of 7) het laagste cijfer was. 3 Getuigenissen hiervan zijn er 

in overvloed: men leze bijvoorbeeld haar jaarverslagen als gemeentearchivaris, de krante-

artikelen bij gelegenheid van haar 25-jarig ambtsjubileum en pensionering (Leeuwarder 

Courant 13 juni 1925 en 23 oktober 1933; Leeuwarder Nieuwsblad 4 juli 1940), herinneringen 

aan haar van de amanuensis ten archieve G. ter Horst in de rubriek 'Och heden ja!' in de 

Leeuwarder Courantvan 4 december 1967 ('een statige, fiere vrouw'). 4 lohanna W.A. Naber 

in verband met Visschers 25-jarig ambtsjubileum in De Groene Amsterdammer, geciteerd in 

de Leeuwarder Courantvan 13 juni 1925. 5 HCL AG 117. 6 Afscheidsinterview in: Leeuwarder 

Courant23 oktober 1933. 7 Kooien, 'De vrouw', 101. 8 Voor haar vrouwelijke vakgenotes was 

zij een inspirerend fenomeen. Toen ik in 1975 het Rijksarchief in Arnhem verliet om in 

Leeuwarden te gaan werken, sprak de geduchte mej.dr. A. lohanna Maris mij aan om na me 

te hebben gevraagd of 'graaf Lennep daar nog werkte' met een lange uithaal van haar bewon

dering voor Rinske Visscher te getuigen: 'juffrouw Visscher, dat was een beroemdheid!' 

9 Boeles, 'Rinske Visscher'. 10 Ook Boeles roemt bij zijn afscheidsspeech in 1940 (bestuurs-

notulen 3 juli) vooral haar Leeuwarden van 1846 tot 1906 en haar bibliotheekcatalogus uit 

1932 ais haar meest 'verdienstelijke historische publicaties'. Om de vergelijking met Eekhoff 

op deze plaats even voort te zetten: ook voor haar beschrijvende archiefwerk geldt, dat zij 

sterk op Eekhoff heeft geleund en in elk geval vooral binnen diens grenzen is gebleven. In het 

algemeen waren beiden niet uitgesproken bespiegelend, eerder feitelijk ingesteld, maar Vis

scher miste Eekhoffs helderheid en analytische scherpte; waar de Geschiedkundige Beschrij-
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ving schoolvoorbeeld is van overzicht en doeltreffend gebruik van bronnenmateriaal, is Vis-

schers greep op de stof in Leeuwarden veel zwakker en bevat dat boek nogal wat fouten. Toch 

is Visschers betekenis, in elk geval voor het Gemeentearchief, niet zo heel veel minder 

geweest dan die van haar talentvoller voorganger, maar dat kwam vooral door wat men haar 

sociale intelligentie zou kunnen noemen. Visscher gedraagt zich ten opzichte van bijvoor

beeld haar correspondenten en Burgemeester en Wethouders volkomen natuurlijk en geeft 

het gemeentearchief zijn oude statuur meer dan terug; de veel krampachtiger Eekhoff voelt 

zich snel verongelijkt en raakt gemakkelijker in conflict. Bij alle waardering die hem als 

gemeentearchivaris van de kant van het gemeentebestuur ten deel is gevallen heeft men na 

zijn dood toch sterk geaarzeld of men wel een opvolger voor hem zou moeten aanstellen. 

Over Eekhoff uiteraard uitgebreider in Jensma's inleiding en in Folkerts' stuk in deze bundel. 

11 RAFAFG10, bestuursnotulen 27 september 1911 e.v. 12 RAFAFG11, notulen 30 oktober 

1920 en 10 februari 1921. 13 De Vrije Fries 28 (1927), 175-198. 14 VFG 100 (1927/1928). 

15 RAF AFG 12, bestuursnotulen 6 juni 1928. Over het conflict notuleerde Visscher zelve: 

'Behalve dr. Waller Zeper vond niemand de zaak van groot gewicht'. 16 HCLAG 3. 17 Kooien, 

'De vrouw', 108, geeft als reden dat er 'in het St. Jozefpension en Sonnenborgh te Leeuwar

den geen plaats was', maar er waren toch meer bejaardenoorden in de stad. Boeles rept in 

'Rinske Visscher' van een 'medisch advies', maar schept daarmee nauwelijks meer duidelijk

heid. 18 Enkele exemplaren in de fotoverzameling van het HCL. 19 fensma, 'Laatste regent'. 

20 Boeles, 'Rinske Visscher', 208-211. 
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It portret fan Wumkes 

JOHAN FRIESWIJK 

It portret fan Wumkes is my hiel fertroud. Ik haw der jierren tsjinoan sjoen, alle 
moandeistemoarnen wer by it rituele wurkoerlis op de Fryske Akademy. Wumkes 
wie in wat stive man, sa te sjen, mei in lang en somber eagjend gesicht, dêr't Her
ders net folie út te lézen is. Dat is ek it byld sa't dr. Geert Aeilco Wumkes (1869-
1954) ús út syn tinkskriften temjitte komt: in formele man, jimmer op ôfstân. Syn 
tinkskriften binne dan ek earder dokumintearjend as analisearjend. It oardiel fan 
Wumkes bliuwt op distânsje; gans dokuminten fan eigen hân wurde wiidweidich 
sitearre. In oanslach op it geduld fan de modale leazer, mar moai spul foar de his-
toarikus. Sa't dat is mei al it histoarysk wurk datWumkes ús efterlitten hat. 

In formele man. Soks komt bygelyks nei foaren as er yn syn tinkskriften be-
skriuwt hoe't syn heit der oer yn noed siet dat soanleaf (al 31 jier âld) mar net trout. 
En dy't him dan freget: 'Mar hat heit dan ek ien op it each?' Heit seit: 'Dat famke fan 
Flielân'. Datselde fanke - de dochter fan de loadskommissaris op dat eilân, dêr't er 
út Skylge wei wol preke hie - hie junior ek sels al oan tocht. Hy freget belet by de heit 
en mem fan it fanke. De oare deis wiene se ferloofd. 'De leafde klapwjukke, wurden 
folgen dy't yn alle tiden foar minskeherten de leaflikste muzyk west hawwe, en in 
bân waerd frissele dy't allinnich de dea tobrekke soe'.1 Kin it romantysker? 

Hendrik Algra leit der yn syn betinkingsrede op de jiergearkomste fan de Fryske 
Akademy yn 1954 de klam op, datWumkes syn hiele libben in romantikus bleaun 
is. 'As hy spriek oer Fryslân, dan wie it sa nou en dan wol yn 'e styl fan syn roman-
tysk hert. Wy hawwe him binammen wol heard op in lângeanne of in offisiële 
gearsit, as er it hie oer Fryslân as in hege steatlike faem, dy't nei foaren komt, greatsk 
op har iensumens en har frijheitssin'.2 Wumkes wurdt troch him sketst as in 
idealist dy't yn syn wurk in realist wie. Dat léste kin ek min oars as men sjocht nei 
wat er yn Fryslân net allegearre ta stân brocht hat. 

Yn Fryske fermiddens wie Wumkes sûnder mis in man fan kwizekwânsje. Hy 
naam tusken de beide wrâldoarloggen in sintraal plak yn by alle aktiviteiten op it 
Fryske mêd. Hy siet yn gans bestjoeren fan Fryske organisaasjes en hy stie oan de 
widze fan ynstânsjes as de Provinsjale Underwiisrie en de Fryske Akademy. Hy 
wie doe de saakkundige op it mêd fan de Fryske skiednis en in autoriteit op it 
mêd fan de taal- en kultuerpolityk. In betûft organisator boppedat. Hy makke it 
rapport foar Deputearre Steaten dat liede soe ta de ynstelling fan de Provinsjale 
Underwiisrie fan 1928. En as foarsitter fan dy rie (oan 1948 ta) soarge er dat de Rie 
mear die as it ûnderwiis yn it Fryske befoarderje. De oprjochting fan de Fryske 
Akademy yn 1938 wie organisatoarysk allyksa foaral syn wurk. 

Foar kommissaris fan 'e Keninginne Harinxma wie Wumkes sûnt 1918 de 
riedsman op it mêd fan it Frysk. Hy ynformearre de kommissaris en skreau rap-
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porten oer de Fryske saak, somtiden as in beliedsamtner Frysk avant la lettre. 
Doe't de Dútsers Nederlân beset hiene en yn it ramt fan de Germaanske kultuer-
fragen wat mei de Friezen woene, waard Wumkes troch de Gestapo ordonearre 
om in rapport te skriuwen oer de Fryske Beweging. Hy hat it stik al skreaun, mar 
op advys fan syn Fryske meistriders net opstjoerd. 

Dr. Geert Aeilco Wumkes skildere troch Cor Reisma, 

1939 

Wumkes wie de soan fan in fabrikant fan jern op 'e Jouwer en kaam út in otter-
doks protestants fermidden. Hy studearre teology yn Utert en waard yn 1894 pre
dikant yn Hoarn op Skylge. Oer dat eilân, dat doe noch by Noard-Hollân hearde, 
gong syn earste histoaryske publikaasje. Yn 1898 waard er beroppen yn Roden 
(Drinte) en yn 1901 te Zeerijp (Grinslân). Yn dat léste plak krige er mear tiid foar 
syn âldheidkundige stúdzjes. Yn 1902 helle er syn doktoraal teology en ein 1904 
promovearre er op in tsjerkehistoaryske stúdzje oer de grifformearde tsjerke yn 
Grinslân. Dêr, buten Fryslân, begûn in grutte stream fan histoaryske publikaasjes. 

Doe't Wumkes yn 1906 as predikant yn Snits kaam te stean waard er mei gau-
wens en fûleindich aktyf foar de Fryske saak. Fan hûs út wie Wumkes net Fryskta-
lich. Syn heit prate thús tsjin syn âlden in soarte stedsfrysk, it 'Jouster Hollânsk', 
mar Frysk mei freonen en op 'e fabryk. Syn mem kaam út Appingedam en prate 
Damsters. Wumkes hearde as bern dus 'in nuver grienmank om my hinne' en 
'waerd oerlevere oan in heislik taelbedjer, in euvel dat my letter gans lést bisoarge 
hat'.3 Hy hie yn syn tiid buten Fryslân earst noch wat omslein yn it Algemeen 
Nederlandsch Verbond, mar dat wie him al gau te 'Hollânsk'. Foar it Frysk wie 
dêryn gjin plak en 'ûnderwilens hie Fryslân my mei in foars lûd yn syn tsjinst rop-
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pen'.4 Yn desimber 1907 skreau er oan syn kollega-predikant Sipke Huismans: 
'Reeds vele jaren heb ik met smart aangezien, dat de litteratuur onzer rijke Frie-
sche taal zoo laag bij de grond is, ten eenenmale niet doorstroomd wordt door 
het levend water van Gods Woord. De ellendige "neutraliteit" heeft ook op dit 
gebied zoo veel kwaad gedaan. De belijders van het positieve Christendom zijn 
daardoor verre van den taalstrijd gebleven'.5 Foar Wumkes hearden Friezendom 
en Kristendom folslein byelkoar. Hy joech ek oan dat in te stiftsjen nij selskip net 
allinnich ta de grifformearden beheind bliuwe moast: 'De kracht zal toch reeds 
klein zijn. Laat ze door eng-kerkelijkheid niet meerinslinkeri.6 

Wumkes waard sa yn 1908 mei-oprjochter fan it Kristlik Selskip for Fryske Tael-
en Skriftekenisse, dêr't er lange jierren bestjoerslid en ien fan de driuwende krêften 
fan wie. Syn meistrider S.E. Wendelaar Bonga: 'In man fan bisieling, in optimist, dy't 
mei syn gloedfol wurd de lytse gearkomste (by de oprjochting] bihearske'.7 Yn 1909 
waard út de rûnte fan it Kristlik Frysk Selskip it ynterkonfesjonele blêd Yn ús eigen 
tael stifte, dêr't Wumkes njoggen jier lang redakteur fan wêze soe. Mei de aktiviteiten 
fan it Kristlik Frysk Selskip (en wat letter de Jongfryske Mienskip fan Douwe Kalma) 
krige de Fryske beweging yn it twadde desennium fan de tweintichste ieu op ferpyl-
dere basis gans nije ympulsen. 

Yn Oranjewâld (by it priissjongen om de Noardske balke fan it Kristlik Frysk 
Selskip yn 1909) hearde Wumkes Sipke Huismans 'in echte folksrede yn ús eigen 
tael' halden.8 De triennen streamden him sawat oer de wangen. It waard him op 
dat plak folslein dúdlik dat yn de tsjerke it Frysk ek syn plak krije moast. Op 3 jan-
newaris 1915 is Wumkes yn Tsjom de earste dûmny dy't yn it Frysk preket. In âld 
wyfke rûn de tsjerke út, om't se soks as komeedzje beskôge, mar fierwei de meas-
ten wiene der wol oer te sprekken. Dochs kaam der dêrnei noch hielwat oan 
negative reaksjes los, it wie noch wat wennen. Letter soe Wumkes noch in bydra-
ge leverje oan de oersettingen fan de Bibel en fan gans psalmen yn it Frysk. 

Wumkes syn Fryslân 

Syn Kristlik Frysk Leauwe is in hiel apart mingsel fan religieus tinken en fan op-
fettingen oer de Frysk-germaanske âldheid. In dy brosjure makket er in histoarys-
ke ferbining tusken wat er beskôget as de Fryske folksienheid mei it kristlik leau-
wen. Friezen binne 'alle ljue fen Fryske tonge en geast, en sokken dy't fan Fryske 
komôf, hjarsels beskôgje ta dy ienheit to bihearren'.9 De Fryske frijheid is dêr in 
sintraal elemint yn en hy beklammet de kontinuïteit fan de skiednis fan de Frie
zen sûnt de tiid fan de Germanen. 'Mei dit bloed bijeftige sit de frijdom dizze Ger-
manestam yn it bloed. En God syn frijmachtich wolbihagen brûkt it as in ynstre-
ment om it stamlibben fen dizze heal-nomaden en heal-Vikingen om to skeppen 
ta folkslibben. En it bart op Syn tiid'.10 It Fryske Kristendom hat neffens Wumkes it 
Fryske heidendom oerwûn en joech oan it folkslibben in nije diminsje, dy fan de 
folksienheid. Al makket Wumkes him dêr, yn 1936, al soargen om. It wie wer in 
'tiid fen grime. In earm Fryslân leit foar ús yn forwoasting en ellinde'.11 
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It kristlik leauwen wie foar Wumkes úteinlik hieltyd beskiedend. De hjir neamde 
brosjure is skreaun, mei 'as in protest tsjin de ôfgod fen in falsk en heidensk nasjo-
nalisme'.12 Mar foar in oar part koe er him wol fine yn de aktiviteiten fan Her
maan Wirth, dy't er oan it Snitser Gymnasium as kollega meimakke hie. Wumkes 
joech dêr fan 1919 ôf tweintich oeren wyks âlde talen en Wirth joech Nederlânsk. 
De learlingen dweepten mei Wirth. En dat koe Wumkes him wol begripe, want hy 
hie wurdearring foar it omtinken dat Wirth joech oan de Fryske eigentheden. 
Waar of gjin waar, op 'e motorfyts gong Wirth der op út, om de oerbliuwsels fan it 
oer-Fryske folkslibben te fotografearjen en te beskriuwen. Wumkes neamde Wirth 
syn ideeën fisionêr, om't er dingen seach dy't 'ús' ûntkamen. 'Hy hat de kimen fen 
ús lytse lantsje breder útlein', skreau Wumkes yn It Heitelân.13 Mar de ferbiningen 
dy't Wirth lei tusken de âldste Fryske skiednis en de germaanske oer-religy en it 
rassefraachstik gongen Wumkes fierstente fier. Benammen hie er der argewaasje 
fan dat Wirth it jûlrêd en it heakkekrûs as wichtiger seach as de hillige symboalen 
fan it kristlik leauwen. 

Mei Douwe Kalma hie Wumkes allikemin folie op, al wie er yn it earstoan 
lykas P. Sipma en E.B. Folkertsma lid fan de Jongfryske Mienskip. Kalma syn akti
viteiten beskôge er as in 'nocht-en-wille of sport-friezendom'. Ek dêr ûntbriek de 
relaasje mei it kristlik leauwen. 'Wirden as selsûntjowing, folksbiskaving en for-
bettering klinke as in spot. Wy sjogge út nei de dei, dat Gods Geast de wiere Frysk-
leauwlgen gearbringe scil lyk as Israël mei de reformaesje fen Esra'.14 

Wumkes om 1935 hinne fotografeardyn 'syn' 

Provinsjale Bibleteek 
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Betsjutting foar it Genoatskip en foar Fryslân 

'By it Frysk Genoatskip' is de titel fan in haadstik yn de tinkskriften fan Wumkes. 
Hy fertelt dêryn hoe't er yn syn Grinzer tiid by syn earste besite oan it Fries Museum, 
dêr't er mei dr. Tjitse de Boer oan de praat rekket oer de betsjutting fan it histoa-
rysk wurk fanWopke Eekhoff, ta lid beneamd waard. Wumkes waard bestjoerslid 
yn 1911, want it Genoatskip koe best in jong histoarikus brûke, en in jier letter 
wie er redakteur fan De Vrije Fries. Dêr sette er him yn foar koartere en po-
pulêrdere bydragen, dêr't syn rige ôfleveringen fan de steds- en dorpskronyk fan 
Fryslân yn dit jierboek in foarbyld fan wie. De kontakten yn it Genoatskip brach
ten him, sa't er it neamt, op 'e strún nei âlde dokuminten. 

Yn in ynlieding foar it Genoatskip spriek Wumkes yn 1918 de winsk út dat it 
Genoatskip ienris wurde soe ta in Akademy fan Wittenskip, 'dy't ús de kulturele 
hânboeken fan Fryslân bisoargje mocht, dêr't grut ferlet fan wie'.15 Protest kaam 
der fan mr. R.A. Fockema, de foarsitter fan it Genoatskip, dy't persoanlik sei net 
tsjin sa'n útwreiding fan it Genoatskip te wezen, mar wol tsjin de publikaasje fan 
de lezing om't Wumkes de Hogerhuissaak de Fryske Dreyfusssaak neamd hie. Dat 
beskôge Fockema as in mislediging oan it adres fan syn kollega's fan de Ljouwerter 
rjochterlike macht. Mei troch it krewearjen fan Wumkes partisipearre it Genoatskip 
yn dy jierren yn aktiviteiten foar de Fryske saak. Syn foartidich ôfskie fan it Genoat-
skipsbestjoer yn 1920 om reden fan sûnens - de léste twa jierren hie er sawat net in 
bestjoersgearkomste besocht - muoide harren tige. It jierferslach konstatearre:' 

Aptekerskast mei it biografysk systeem fan Wumkes op de Fryske Akademy 
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Zijne frischheid van geest, zijne historische zin, die in elke schijnbaar nietige 
gebeurtenis eene openbaring van den tijd zag en uit een klein gegeven een gansch 
tafereel opbouwde, zijne warme belangstelling voor Frieslands folklore en geschie
denis, taal en letteren zijn U allen uit Zijne geschriften en voordrachten bekend'.16 

Wumkes waard yn 1927 beneamd ta bûtengewoan lid fan it Genoatskip. Al 
hat er net lang bestjoerslid west fan it Fries Genootschap, dochs hat hy der in 
wichtige rol yn spile. Oarsom hat it Genoatskip ynfloed hân op de ûntjouwing fan 
Wumkes as histoarikus. It hat in wichtige rol yn syn libben spile, dêr't de wat pate-
tyske wurden dêr't it haadstik mei einiget fan tsjûgje: 'Bihâld, o Genoatskip, noch 
lang dyn plak yn 'e Fryske biweging. Drager fan greate tradysjes, ien mei dyn lân en 
folk'.17 Dy wurden ûnderstreekje hoe sterk it Genoatskip foar him ferbûn wie mei 
de Fryske beweging, sa't Wumkes dy seach yn brede sin, net allinnich als taalbe
weging mar as front fan allegearre dy't opkamen foar de Fryske kultuer. 

Gjin man fan konflikten 

Wumkes wie net in man fan it konflikt. Der gong fan him in gearbinende en 
opbouwende krêft út. Hy wie benammen de man fan it meiinoar oparbeidzjen, 
mar soks foei yn de Fryske beweging fan it Ynterbellum net ta. Wumkes spile in 
wichtige rol by it besykjen in oerkoepeling fan Frysk-nasjonale selskippen ta stân 
te bringen, dêr't er foar it Fries Genootschap de skriuwer fan wie en P. Sipma foar 
de Jongfryske Mienskip de foarsitter. Wumkes stelde op de bestjoersgearkomste 
fan 24 novimber 1917 dat it Genoatskip net buten 'de beweging ter verheffing van 
het Friese volkseigene' stean bliuwe koe. It Genoatskipsbestjoer folge him dêryn -
allinnich de net sa bot Frysksinnige mr. PC.J.A. Boeles stimde tsjin -, mar it wie 
wol tsjinstanner fan ferplichte Frysk op skoalle. Boeles folge yn it bestjoer Wumkes 
syn Frykssinnige aktiviteiten mei arguseagen, hy neamde dy te 'chauvinistisch'.18 

Mar Wumkes krige him al sa fier foar de populêr-wittenskiplike rige 'Fryske Librije' 
in boekje te skriuwen oer de prehistoarje fan eastlik Fryslân, dat op de Kanselarij yn 
it Frysk oerset waard.19 Wat Boeles fan kommissaris Harinxma it folgjende kommin-
taar oplevere: 'Wat hew ik hoord Boeles, binne jo ek al in bodder wurden?' 

Wumkes besocht Herders in ûnderwiisrie te stiftsjen om sa te besykjen oan de 
Grinzer universiteit in learstoel Frysk ta stân te bringen, doe't Troelstra witte litten 
hie dat de ferneamde Dútse gelearde Theodor Siebs dêr beskikber foar wie. It 
Genoatskip betsjûge adhesy mei dat útstel. Mar dy fragile bousels spatten gau 
útelkoar. Doe't Sipma en Huismans it bygelyks net iens wurde koene oer de tekst 
fan ien mienskiplik adres, kamen der dus twa en dat bestjutte de ein fan de earste 
Fryske koepelorganisaasje. Op tsjerklik gebiet wie Wumkes likemin in man fan 
skerpsliperijen. Hy wie tsjin it binnenkringen fan it (partij)politike elemint yn de 
tsjerke en foar it hanthavenjen fan de âlde bruorrebannen. Yn syn tsjerklike 
gemeenten wie er tige populêr. 

Dochs gong er, as it neffens him net oars koe, de striid net út de wei foar de din
gen dêr't hy foar stie. Syn aksje yn in Snitser krante tsjin it tichtsmiten fan de grêften 
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en it ôfbrekken fan âlde hûzen yn dat plak brocht him bygelyks yn konflikt mei de 
griffier fan de provinsje. Hy waard útfluite op in gearkomste oer dy saak, mar krige 
stipe út in hiel oare hoeke: fan in sosjalistysk gemeenteriedslid en fan it sosjalistyske 
Earste Keamerlid Henri Polak. Den Haach helle letter in streek troch it riedsbeslút. 

Betsjutting foar de Fryske skiedskriuwerij 

Doe't de funksjes fan ryksargivaris en haad fan de Provinsjale Bibleteek splitst 
waarden, krige Wumkes de mooglikheid om syn predikantebaan del te lizzen. 
Oars hie er fanwegen de problemen mei syn sûnens en troch de situaasje yn Snits 
nei in oar plak (earne yn Grinslân) sollisitearje moatten. Hy koe him no útlizze op 
syn histoarysk wurk. De gong fan saken wie apart. Wumkes waard by kommissa-
ris Harinxma ûntbean. Ta syn ferbjustering krige er yn in keamer dy't griis stie fan 
'e sigarereek te hearren dat er beneamd wie ta bibletekaris fan de provinsje. Solli-
siteard hie er net. Fan 1924 oant 1940 soe Wumkes lieding jaan oan de Provinsjale 
Bibleteek, doe waard er neffens de amüike regels pinsjonnearre. De tiid op 'e PB 
hat foar Wumkes de tiid fan de rykste ûntjouwing west. De Kanselarij, dêr't de 
bibleteek doe lykas it Ryksargyf fêstige wie, waard in sintrum fan aktiviteit dêr't 
mear en mear de minsken harren paad hinne fûnen. Dêr waard fan alles behan-
nele; de Kanselarij wie - skriuwt Algra - 'in sintrale foar Fryslân'.20 

In grut tal lytsere stúdzjes en boeken as It Fryske Réveil yn portretten, de 
Stads- en dorpskroniek van Friesland, de samle opstellen yn Bodders yn de Fryske 
striid en Paden fen Fryslân makken dat syn nammen ek by de jongste generaasjes 
fan minsken dy't mei de Fryske skiednis dwaande binne, noch hieltyd bekend is.21 

Dy boeken befetsje in skat oan nijsgjirrich materiaal dat opropt ta nèiere stúdzje. 
Wumkes wie yn syn histoarysk wurk de man fan it detail, de samler oer fan alles 
en noch wat. Want syn wurk giet earder yn de breedte as yn de djipte. De wearde 
fan syn wurk moat net socht wurde yn it oarderjen en analisearjen, mar yn it 
sammeljen en publisearjen. In auteur mei each foar it detail, benammen ek foar 
it biografyske elemint. Hy hat bygelyks mear as hûndert libbens fan pommeran-
ten beskreaun foar it Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, mar yn syn 
Bodders en Paden komme de lytse wrotters ek foar it fuotljocht. 

E.H. Waterbolk wiist op de ynfloed fan it romantyske byld by guon auteurs yn 
harren skiedskriuwing fan Fryslân: it histoarjeferhaal moast foar harren mear 
wêze as in wittenskiplik ferslach. 'Nu zijn vele romantische geschiedschrijvers, 
naar wel is opgemerkt, als die onweersbuien geweest, die meer donder dan licht 
brachten, maar in de literaire ambitie lag ook de kans om bij vermogen een groter 
publiek te bereiken. Een mooi voorbeeld hiervan is wel G.A. Wumkes [...]; door 
zijn stijlvermogen bracht hij publiek en wetenschap dicht bij elkaar, door z'n 
wijdgespreide belangstelling en talloze aanduidingen blijft hij aanwijzingen 
geven voor nadere studie'.22 De bestjutting fan syn wurk lei dus net yn de djipte. 
'Folie fan hwat er oanroerd hat, freget der om, jitris en dan dreger biarbeide to 
wurden. Hy hat it faken mar yn 'e flecht efkes oanroerd, sa dat de bihanneling 
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hast net ienris boppe it dilettantyske útgiet'. Dat wie de karakteristyk dy't Hendrik 
Algra fan Wumkes syn wurk joech.23 Wumkes wie de paadwizer foar in gans breed 
Frysk publyk fan minsken mei niget oan skiednis. 

Dat wie er ek op it Fryske mêd. Om 1918 hinne formulearre Wumkes foar it 
earst it ferlet oan in Fryske Akademy fan Wittenskip en Keunst, nei analogy fan de 
de grutte Koninklijke Academie van Wetenschappen. Sa'n ynstitút seach er net 
sasear as in eksklusyf wittenskiplik ynstitút, mar earder as in sintrum fan witten
skip yn relaasje mei en ornearre foar it Fryske folk. Wumkes - jimmer entûsjast -
makket dan al in memory foar it Provinsjaal Bestjoer.24 De provinsje soe dêr in 
subsydzje fan ƒ 5000 foar jaan moatte. Wumkes woe sa'n Akademy as ûnderôfdie-
ling fan it Genoatskip en it reglemint hie er al klear. 'Te veel ging het genootschap 
de laatste jaren in de oudheidkundige richting; te weinig onderhield het contact 
met de levende Friesche volksbewegingen', aldus Wumkes.25 It bestjoer gong yn 
prinsipe akkoart mar troch sykte fan Wumkes kaam it der net mear fan. 

Dy Akademy is der in grut tal jierren letter kommen, nei it model sa't Wumkes 
dat woe: in moetingsplak fan wittenskippers en amateurs. Wat dat oanbelanget 
hie Wumkes op dat portret wol wat fleuriger sjen kinnen. De Akademy hat 
ommers yn de rin fan de jierren gans fan syn plannen útfierd en ûntjoech him yn 
de rin fan 'e jierren ta it sintrum fan de wittenskip oangeande Fryslân. 

Op dy Akademy - dêr't er yn de foarkeamer fan it Coulonhûs noch in skoft 
wurke hat - binne noch gans spoaren fan it wurk fan Wumkes te finen. Net allin-
nich figuerlik, mar ek letterlik. Sa binne der de doazen mei dokumintaasje foar in 
oersjoch fan de skiednis fan de Fryske beweging ('bouwstenen' stiet op it earste 
omslach) dy't er skriuwe woe en de mappen mei biografysk materiaal. En fierder 
de âlde aptekerskast dêr't yn in grut tal laatsjes sluven bewarre wurde, mei dêrop de 
namme en dêryn knipsels, roubrieven en oantekens dy't Wumkes sammele hat foar 
in 'biografysk wurdboek fan Fryslân', dêr't er ek net mear oan takommen is. 
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Abraham Wassenbergh (1897-1992) 
Museumdirecteur 

C. BOSCHMA 

Throchloftig folk, fen dizze âlde namme 
Waes jimmer op dy âlders great! 

Op het titelblad van de dissertatie L'Art du portrait en Frise au seizième siècle, 
waarop Wassenbergh in 1934 aan de Sorbonne promoveerde wordt (in de hierbo
ven weergegeven spelling) een bekende regel uit het Frysk Folksliet aangehaald. 
Deze zin is op hem van toepassing gebleven, zijn lange leven lang. In tegenstel
ling echter tot zijn illustere naamgenoot Everwinus heeft hij zich verder aan de 
Friese tongval nooit veel gelegen laten liggen. Geboren in Makkum, waar zijn 
vader notaris was, volgde Bram Wassenbergh zijn middelbare schoolopleiding 
aan de Rijks-HBS te Leeuwarden, en ging vervolgens in de kunsthandel, een lief
hebberij die hem ook later ambtshalve én persoonlijk nooit verlaten heeft. Om
streeks 1930 volgde hij colleges kunstgeschiedenis bij zijn vriend A.EA. (Phons) 
Vorenkamp, die verbonden was aan het Smith College in Northampton, Mass., 
VS. en die hem stellig gestimuleerd heeft tot de studie kunstgeschiedenis en 
archeologie in Parijs, begonnen in 1930.1 

Het toeval wilde dat de directeur van het Fries Museum M.W. Vieweg in 1934, 
het jaar van Wassenberghs promotie, op 62-jarige leeftijd overleden was. Diens 
opengevallen plaats werd voor de tijd van één jaar ingevuld door mr P.C.J.A. Boe-
les, bestuurslid van het Fries Genootschap en conservator van de archeologische 
afdeling. De jonge doctor ('Franse titel', zou Boeles gezegd hebben) werd eerst 
benoemd tot wetenschappelijk assistent van de directie en kwam per 1 januari 
1935 op de stoel van de directeur. 

Het onderwerp van zijn proefschrift wijst al op betrokkenheid met Friesland, 
die samenging met een betrokkenheid bij alle oude Friese families, die hem 
behulpzaam waren bij het verzamelen van zijn materiaal en het fotograferen van 
de portretten, iets wat hij in het algemeen zelf moest doen. Het was echt pio
nierswerk, waar hij later nog smakelijke verhalen over kon vertellen, en nog maar 
weinig kunsthistorici hadden zich toen met het onderwerp portret beziggehou
den. Wassenbergh zag in dat Friesland niet alleen zeer vroeg in beeld kwam met 
dit genre, maar ook door de eeuwen heen telkens goede portrettisten heeft weten 
te leveren. Er is eigenlijk geen provincie buiten Holland die op een zo aaneenge
sloten reeks kan bogen. 

Wassenbergh kende, met zijn ruime blik en scherp geheugen al veel van en in 
Friesland, en velen kenden hem, op het moment dat hij aantrad in het museum. 
Van het begin af aan was het zijn opzet het Friese karakter van het museum te 
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versterken, en bij zijn afscheid in 1963 werd geconstateerd dat het Fries Museum 
'overal zijn hand en zijn liefde voor de Friese zaak' verraadde: sinds 1935 is er 
'doorlopend vernieuwd, uitgebreid, toegevoegd, een proces dat zich in stilte heeft 
voltrokken'.2 Maar Wassenbergh heeft er wel heel hard voor moeten vechten, 
overtuigd van zijn gelijk en geholpen door zijn 'nieuwsgierigheid, zijn eindeloos 
geduld en zijn grote vasthoudendheid', eigenschappen die hem volgens mr B.Ph. 
baron van Harinxma thoe Slooten, de voorzitter van het Fries Genootschap, als 
museumdirecteur karakteriseerden.3 
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Museumdirecteur A. Wassenbergh met het drieluik met daarop Frans Minnema en Wyts Jongema (1962) 
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Het bijzondere van het Fries Museum is dat het Fries is 

Zoals hij het zelf in een terugblik zei had Wassenbergh van het museum, dat in de 
woorden van een collega-museumdirecteur 'een wat onderkomen boeltje' was, 
een Friese aangelegenheid gemaakt: 'Het niet-Friese wordt geweerd en als niet-
Fries hebben wij alleen de verzamelingen Bisschop en Looxma-Ypeij. Voor het 
niet-Friese zijn er elders wel musea, maar het Friese element hoort hier thuis'.4 

Hij vond het museum het beste in Nederland en misschien wel in Europa, en dat 
was te danken aan zijn inhoud: 'Het herbergt voorwerpen die stoerheid en kracht 
verraden. Deze dingen zijn niet weg te denken zonder de scheppingskracht van het 
Friese volk. Een tweede factor is, dat er in de 19de en de 20ste eeuw Friezen zijn 
geweest die deze voorwerpen met veel liefde verzamelden. Van rendierjagers tot de 
heer LooxmaYpeij hebben de Friezen hier een aandeel in gehad'.5 Wellicht zou Was
senbergh zelf de eerste geweest zijn om in deze expliciete uitspraken nuances aan te 
brengen, maar als statement tekenen zij zijn pal staan voor de Friese zaak op het 
moment dat een nieuwe generatie het van hem moest gaan overnemen. 

Een noodzakelijke heroriëntering 

Wanneer hij in 1952, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Fries 
Genootschap 'Vijfentwintig jaar Fries Museum' moet beschrijven, haalt Wassen
bergh onverbloemd herinneringen op aan de zaken waar hij zich sterk voor 
maakte: 'De nieuwe directeur richtte van 1935 afzijn aandacht vooral op de Frie
se schilderkunst, die tot nu toe terra incognita was. De schilderijenzaal werd inge
richt voor de Friese schilderkunst en met een systematische uitbreiding van de ver
zameling werd begonnen. Door de directeur werd in deze jaren een plan voor reor
ganisatie van het Fries Museum ontworpen. De inrichting voldeed niet meer aan 
redelijke eisen: de vitrines waren sterk verouderd, de wand- en vloerbedekkingen, 
evenals de muren der gangen verkeerden in een vervallen toestand; van een logi
sche volgorde en indeling der verschillende rubrieken was geen sprake'. 

Wassenberghs plannen konden echter maar voor een zeer klein deel genade 
vinden in de ogen van de museumcommissie, bestaande uit Nanne Ottema, 
voorzitter, mejuffrouw R. Visscher en mr. P.C.J.A. Boeles; Wassenbergh zelf was 
secretaris. De commissie was er eigenlijk over ontdaan, dat er aan het werk van 
de oude generatie iets veranderd zou worden. 'Het plan werd toen voorgelegd 
aan het volledige bestuur, dat het bijna in zijn geheel goedkeurde'.6 

Tevreden zag Wassenbergh op het jaar 1938, het jaar van de reorganisatie, terug en 
bij de heropening op 24 mei uitte notaris Ottema zijn vreugde over de plaatsing van de 
Workumer kamer, 'voor welker aankoop in 1919 hij zich veel moeite had gegeven'.7 

Het jublileumjaar 1952 gaf aanleiding tot een nieuwe reorganisatie. Een deli
cate zaak was, dat in de loop van 1950 de archeologische en numismatische afde
lingen aan het beheer van mr. Boeles onttrokken waren en 'onder de hoede van 
het Bestuur' gesteld werden. Het resultaat van de reorganisatie van 1952 was een 
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chronologische rondgang, alleen zou de ingang bij de 'archeologische afdelingen 
moeten zijn'. De 'kunstverlichting' werd door de leden van het Genootschap 
geschonken. 'Aan al het gemopper over het slecht kunnen zien bij donker weer is 
op slag een einde gekomen; bovendien kan het museum des avonds voor het 
publiek worden opengesteld.' 

Met voldoening over het bereikte resultaat constateerde Wassenbergh: 'De tijd 
is voorbij, dat het museum diende om de wetenschappelijke ambitie van een 
klein aantal geïnteresseerden te bevredigen (ofschoon het belang van die periode 
niet moet worden onderschat); thans is men zich er van bewust dat dit instituut 
daadwerkelijk geroepen is bij te dragen tot de culturele ontwikkeling van het volk, 
dat het opgenomen moet worden in het moderne opvoedingssysteem en dat het 
niet alleen moet worden een onderdeel van het onderwijs voor de jeugd, maar 
ook een belangrijk punt in de algemene ontwikkeling van de ouderen'. 

Een universele belangstelling voor Friesland 

Afgezien van de Friese schilderkunst, die altijd een bijzonder plaats in zijn hart 
heeft ingenomen, heeft Wassenbergh zich in zijn museumtijd met een ongelofelijk 
scala aan onderwerpen beziggehouden: 'Als directeur van een fors museum met een 
kleine staf kun je je niet de weelde van een specialisatie veroorloven'.8 Behalve over 
schilderkunst publiceerde hij, al of niet in samenhang met tentoonstellingen, over 
het oude tinbedrijf, over damast, kostuums, de topografie van Friesland, de Friese 
ijssport, de volkskunst (een platenalbum in samenwerking met G.J.A. Bouma en 
J.J.M. Vegter9), hedendaagse Friese kunst (tentoonstellingen in 1940 en 1941), de 
muurschilderingen in de Galileërkerk, Friese heraldiek, zilver, klokken, over schoor
steenvegers en barometermakers uit Zuid-Zwitserland en niet te vergeten Fries aar
dewerk: de tentoonstelling Wat Friese gleiers bakten, in 1960 in Makkum, Rotterdam 
en Leeuwarden, die mede de basis legde voor het aardewerkonderzoek waarover nu 
gepubliceerd wordt. Al deze publicaties weerspiegelden zijn veelzijdigheid, al bleef 
hij generalist. Hij was ook meer antiquarius dan geleerde, wat niet wegnam dat hij 
in zijn jaarverslagen dikwijls zeer doorwrochte studies over een nieuwe aanwinst 
opnam. Zijn gebied was Friesland en zijn nieuwsgierigheid deed hem alle aspecten 
en alle hoeken van Friesland verkennen. 

Met de al in 1936 georganiseerde tentoonstelling ter herdenking van de drie
honderdste sterfdag van Lambert Jacobsz liet Wassenbergh meteen zien welke 
prioriteit de Friese schilderkunst voor hem had. Met bescheiden middelen en 
vermoedelijk veel overredingskracht ten opzichte van de bruikleengevers werd 
een belangrijk aantal werken tijdelijk bijeengebracht in het Fries Museum. 'De 
belangstelling voor de tentoonstelling is, vooral van de zijde der kunsthistorici en 
der doopsgezinden, groot geweest, het bezoek van de Friezen, vooral van de 
Leeuwarders, was zeer teleurstellend'.10 De catalogus, die nu in onze ogen 
bescheiden oogt, getuigt niettemin van de wil deze meester voor eens en voor al 
overtuigend voor het voetlicht te brengen. 
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Geen tijd voor dromen 

'Zelden werd het Heden zoo aan ons opgedrongen', schreef Wassenbergh in de 
catalogus van de tentoonstelling van 'Hedendaagse Friese Kunst' die in 1940, na 
de in verband met de oorlogsdreiging genomen maatregelen en een tijdelijke 
sluiting, in het museum gehouden werd. 'Voor droomen ontbreekt ons den tijd [...]. 
De schatten van hooge kunstwaarde, die het kostbaarste contact met het verle
den kunnen brengen, zijn veilig verborgen'.11 Ruim tweehonderd werken van in 
totaal zeventig kunstenaars werden tentoongesteld, waarvan het merendeel ook 
nog te koop was. Dezelfde formule werd in 1941 herhaald met werk van twintig in 
Friesland woonachtige kunstenaars. 

De oorlogsjaren waren voor Wassenbergh, als voor elke beheerder van verza
melingen, moeilijk. De dreiging was groot, de kans op schade - die onherstelbaar 
kon zijn - onberekenbaar. Men deed wat men kon, zonder de absolute zekerheid 
te hebben het bezit effectief te kunnen beschermen. Amanuensis E.J. Penning en 
schrijver-suppoost J. Hofstra werden in 1939 gemobiliseerd en een tiental vrijwil
ligers moest worden aangetrokken om de zolders te ontruimen en de nodige 
zandzakbeschermingen aan te brengen. Op 20 maart 1940 kon het museum met 
de bovengenoemde tentoonstelling weer geopend worden, maar op 10 mei volg
de natuurlijk weer een sluiting, tot 21 juni. Penning en Hofstra waren weliswaar 
weer teruggekeerd, maar in 1943 voelde eerstgenoemde zich gedwongen om 
onder te duiken en was de ander in Duitsland tewerk gesteld. Onder de toenmali
ge porseleinzaal, in de Looxma-Ypeij vleugel, werden in 1943 met medewerking 
van de Kunstinspectie in Den Haag archeologische en andere depots ingericht, 
en ook nadien bleef men bezig met het treffen van veiligheidsmaatregelen. Van 1 
augustus 1944 afwas er nachtbewaking door twee man, en op 21 september 1944 
werd het museum gesloten en werd tot bijna volledige ontruiming van de zalen 
overgegaan. De kostbaarste museumstukken gingen naar Rijksbergplaatsen, 
eerst in Zandvoort, later in de Sint-Pietersberg. Andere zaken gingen naar Stania 
State en naar de kelder van het stadhuis in Dokkum. Uiteindelijk is er geen schade 
geleden. Naast al deze zorgen hield het museum zich ook nog bezig met het inven
tariseren en fotograferen van de torenklokken die door de Duitsers gevorderd 
waren. Details ervan werden in gips afgegoten, dit alles onder leiding van rijksarchi
varis dr. A.L. Heerma van Voss. Na de bevrijding kon men met voldoening vaststel
len dat 'verschillende pogingen door Duitse en Nationaal-Socialistische instanties 
ondernomen om in het Friesch Museum tentoonstellingen te organiseren' afge
wend waren.12 De geallieerde militairen kregen vrije toegang en er kwam een 
Museum Guide uit, 'compiled by Canadian Forces Hospitality & Information Bu
reau', met een korte beschrijving van het Fries Museum, het Princessehof, de Pier 
Pander Tempel en het Fries Natuurhistorisch Museum. Op het omslag is voor de ge
legenheid het zwaard van Grutte Pier in handen gegeven van een Canadese soldaat. 

In het verslag over 1948 gaat Wassenbergh uitvoerig in op de recuperatie van 
schilderijen uit Duitsland na de oorlog, en het daaruit voortspruitende bruikleen 
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van de Stichting Nederlands Kunstbezit: Rembrandts portret van Saskia van Uilen-
burgh uit 1633, vijf Mancadans en het groepsportret van Albertina Agnes en haar 
kinderen door Abraham van den Tempel, de zoon van Lambert Jacobsz. Grote 
bruiklenen van het Rijksmuseum en van het Museum Boymans, in het bijzonder de 
grote stukken van Van der Kooi, die in 1947 op de tentoonstelling waren, maakten in 
hetzelfde jaar een herschikking van de schilderijenzaal noodzakelijk. 

Een diversiteit aan tentoonstellingen: Fries en niet-Fries 

Wassenbergh greep het moment van herwonnen vrijheid aan om het Fries Mu
seum meteen weer op de wereldkaart te zetten, door van 13 april tot 12 mei 1946 
onder de titel Oud-Hollandsche Meesters komen naar Friesland een verzameling 
van ruim honderd meesterwerken uit het Rijksmuseum en het Mauritshuis te 
exposeren. De schilderijenzaal, het prentenkabinet, de gangen en een drietal 
kamers waren ermee ingericht; de opening werd verricht door de minister van 
O.K. enW., dr. G. van der Leeuwen 13.420 bezoekers kwamen er op af. Het catalo-
gusje is door de tijdsomstandigheden, en door de spreekwoordelijk beperkte 
middelen van het museum, omgekeerd evenredig aan het belang van de tentoon
stelling, die in de euforie van het moment tot stand kwam en deel uitmaakte van 
een tournee door het land, maar die uniek was, omdat latere directeuren van de 
uitlenende musea de verantwoording daarvoor niet meer op zich genomen zou
den hebben. 

Datzelfde gold voor een reeks andere tentoonstellingen, die in de jaren daar
na de loop weer in het museum moesten brengen en die eigenlijk sterk afhanke
lijk waren van de goodwill die Wassenbergh in de Nederlandse museumwereld 
genoot. 

In september 1947 volgde een tentoonstelling waarvoor weer veel eigen 
research nodig was: Honderd jaar Friese Schilderkunst, 1750-1850. De tijd was rijp 
om weer eens wat nieuws uit de kast te halen. Wassenbergh: 'Deze tentoonstel
ling is er geen van wereldberoemde meesters, vele namen zijn slechts aan zeer 
ingewijden bekend, vele schilderijen zijn nimmer tentoongesteld. Toch is het de 
moeite waard notitie van deze tentoonstelling te nemen: de kunsthistoricus vindt 
er verrassingen, de kenner van het Fries costuum vindt er een schat aan variaties, 
de gewone bezoeker zal vreugde vinden bij het zien van deze niet zware, intieme, 
Friese kunst'.13 Dr. Jos Gielen, toen minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, bezocht de tentoonstelling, evenals mr. J.K. van der Haagen, afdelings
chef van het ministerie, D.F. Lunsingh Scheurleer, adviseur der musea, en de 
kunsthistorici Knoef en Scheen. 'De belangstelling der Friezen was als gewoonlijk 
gering'14, een klacht die Wassenbergh opnieuw uitte naar aanleiding van de ten
toonstelling Vijf eeuwen kerkelijke kunst, uit Noord-Nederland, georganiseerd in 
1947 naar aanleiding van het tweede lustrum van Frisia Catholica. 'Men wordt 
huiverig Leeuwarden voor zulke evenementen, die veel geld en moeite kosten, in 
aanmerking te laten komen'.15 
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In april 1950 werden onder auspiciën van de gemeente Leeuwarden werken van 
Raoul Hynckes, Dick Ket, Pyke Koch, Wil Schumacher, Karel van Veen en A.C. Wil
link geëxposeerd, voor een belangrijk deel uit de verzameling van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam en het Museum Boymans in Rotterdam. In mei werd een 
tentoonstelling aan het werk van Cor Reisma gewijd. Beide tentoonstellingen 
werden vice versa in Groningen gehouden. 

Alweer onder auspiciën van de gemeente Leeuwarden volgde in maart 1951 
een expositie van een kleine honderd schilderijen, tekeningen en beeldhouwwer
ken uit de verzameling van het Kröller-Müller Museum, onder de titel Van Fantin 
tot Picasso. De directeur, A.M. Hammacher, hield bij de opening een 'brillante 
rede'.16 Al deze tentoonstellingen trokken meer dan 2.000 bezoekers; het jaarto
taal over 1951 haalde de 12.000 echter niet. 

Op eigen kracht werden in december 1953 75 kinderportretten uit Friesland, 
Groningen, Drenthe en Noordholland bijeengebracht voor de tentoonstelling Het 
Kinderportret in Noordelijk Nederland in de 16de en 17de eeuw. 

1956 was het jaar van de Benner-tentoonstelling, waarvoor samengewerkt 
werd met het Stedelijk Van Abbe Museum in Eindhoven, het Groninger Museum en 
het Haags Gemeentemuseum. Een groot evenement in hetzelfde jaar was de Van 
Gogh-tentoonstelling, wederom onder auspiciën van de gemeente Leeuwarden en 
de Vincent van Gogh Stichting, en waarvan de opening verricht werd door ir. VW. 
van Gogh. Het bezoek vond Wassenbergh teleurstellend: 4.369 personen. Een Van 
Gogh-tentoonstelling, iets later in het jaar in München, trok in acht weken tijds 
131.500 bezoekers. 'Dan komt Friesland wel heel schamel tevoorschijn'.17 

In 1957, het sterfjaar van Jan Sluyters, werd in samenwerking met het Princes-
sehof een tentoonstelling van diens werk gehouden. 'Het schijnt dat de talrijke 
naakten een minder gunstige invloed hebben gehad op het schoolbezoek'.18 

Met dr. W. Glasbergen, dr. WC. Braat en dr. A.N. Zadoks-Josephus Jitta werkte 
hij aan 'het grote evenement van 1959', de tentoonstelling Van Friezen, Franken 
en Saksen, die in het Fries Museum 6.000 bezoekers trok, en in het Haags 
Gemeentemuseum 15.000. Laatstgenoemd museum leverde het ontwerp voor de 
inrichting, en er was 'geen sprake van de ietwat droge schoolsheid, die alle 
wetenschappelijke en vooral archeologische tentoonstellingen bedreigt'.19 

Het dieptepunt wordt bereikt, als in 1961 werk van Charlotte van Pallandt en 
Kees Verwey in het Fries Museum en het Princessehof de aandacht van slechts 541 
bezoekers krijgt. 'De gemeente Leeuwarden zuiverde het geldelijke tekort aan'.20 

Serieuze aandacht voor archeologie en numismatiek 

Met archeologie en numismatiek, oude en eerbiedwaardige afdelingen van het 
Fries Museum, had Wassenbergh aanvankelijk weinig bemoeienis: tot 1950 was 
dit het exclusieve domein van Boeles. Maar de modernisering van de archeologi
sche afdeling, 'die zo langzamerhand het aanzien van een overvolle oudheidka
mer had gekregen', had in het jubileumjaar 1952 zijn volle aandacht. Hij streefde 
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naar een esthetische maar ook wetenschappelijk verantwoorde presentatie en 
oriënteerde zich onder meer in het Rheinische Landesmuseum in Bonn. Ook 
onderhield hij in deze tijd veel contact met dr. W. Glasbergen. Op 1 april 1959 
deed G. Elzinga zijn intrede als 'museumassistent met de zorg voor de archeologi
sche afdeling: er mag voor de toekomst een herleving van de belangstelling voor 
dit deel onzer verzamelingen worden verwacht'.21 Vanaf dat moment verschenen 
er ook weer uitvoerige jaarverslagen van de archeologische afdeling. 

Voor het herordenen en wetenschappelijk bewerken van de numismatische 
collecties kreeg Wassenbergh in de jaren vijftig van de vorige eeuw de genereuze 
steun van dr. H. Enno van Gelder, directeur van het Koninklijk Penningkabinet in 
Den Haag. Mevrouw A.N. Zadoks-Josephus Jitta en mevrouw O.N. Keuzekamp-
Roovers publiceerden over delen van de verzameling. 

Woekeren met mankracht en ruimte 

Bij herhaling vestigde Wassenbergh de aandacht op de geringe personeelsbezet
ting bij het museum en op de onderbezetting van de wetenschappelijke staf, die 
bij zijn afscheid nog steeds bestond uit de archeoloog Elzinga, die gedeeld werd 
met het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit in Groningen. 
Daarnaast nam de amanuensis, later administrateur E.J. Penning, die al tien jaar 
langer dan Wassenbergh aan het museum verbonden was en daarvan alle ins and 
outs kende, hem veel werk uit handen. Met hem samen voltooide hij elf jaar na 
zijn pensionering de tweede druk van Elias Voets Merken van Friese Goud- en Zil
versmeden (1974). 

Maar het ruimtegebrek van het museum baarde Wassenbergh misschien nog 
wel meer zorgen dan het personeelsgebrek. Al in 1936 had het bestuur met het 
Sint Anthony Gasthuis kunnen regelen, dat bepaalde delen van de verzamelingen 
op Stania State in Oenkerk konden worden opgesteld. Jammer alleen dat een 
busondernemer geen toestemming kreeg van Gedeputeerde Staten om op zon
dag ritten daarheen te maken. Overigens beschikten Wassenbergh en Penning 
zelf voor hun reizen in de provincie over een tandem. 

In 1947 werd het kerkmuseum in Janum geopend. Hiermede was een monu
ment gered, en beschikte het Fries Museum over een musée lapidaire, waar mid
deleeuwse sculpturen, sarcophagen en een doopvont konden worden opgesteld. 
Dr. Jos Gielen, minister, en mr. J.K. van der Haagen, afdelingschef van het minis
terie van O.K. en W kwamen het in september op hun reis naar Friesland bezoeken. 

Het Fries Museum zelf ziet zich in de naoorlogse jaren ruimtelijk en financieel 
'bij voortduring beknot', zoals de secretaris, jhr. C. van Eysinga, in 1954 schrijft.22 

Het aan de Provincie vermaakte legaat van douairière mr. MJ.P.D. baron van 
Harinxma thoe Slooten komt in 1954 op het moment waarop Wassenbergh denkt 
eindelijk een directeurskamer in te kunnen richten, maar opnieuw zal hij het 
zonder moeten stellen. 'Op de moeilijkheden van gebrek aan ruimte werd het 
Provinciaal Bestuur wel gewezen bij de beschikbaarstelling van de nodige plaats-
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ruimte om dit Provincie-bezit te plaatsen', schrijft Van Eysinga. In 1957 is zelfs 
even overwogen om het gehele museum te verplaatsen naar het Nieuwe Stads 
Weeshuis, dat later voor het Fries Natuurhistorisch Museum bestemd werd. 

1955 en 1956 waren jaren waarin buitensporig veel nieuwe aanwinsten voor 
het museum geboekt werden, in hoofdzaak als bruikleen van de Ottema-Kingma 
Stichting, na het overlijden van haar stichter. 'De heer Ottema', schreef Wassen
bergh, 'is een groot verzamelaar geweest, die onnoemelijk veel voor Friesland 
heeft weten te behouden, wat voor ons gewest van veel belang is geweest omdat 
het Fries Museum wegens geldgebrek of gebrek aan durf bijna uitsluitend op 
schenkingen en bruiklenen was aangewezen'.23 

Pas in 1962 valt het besluit om Fogelsangh State tot derde uithof van het Fries 
Museum te bestemmen, voor een belangrijk deel ingericht met bruiklenen van 
jhr. D.G. Hora Siccama van de Harkstede. De opening vindt plaats in mei 1963, 
slechts een aantal weken vóór het vertrek van Wassenbergh als directeur. 

Toen duidelijk werd dat Provinciale Bibliotheek en Rijksarchief, die net als het 
museum met groot ruimtegebrek kampten, de Kanselarij zouden gaan verlaten 
was Wassenbergh er meteen een groot voorstander van dit gebouw bij het Fries 
Museum te betrekken; maar deze ooit door Eekhoff ontstoken fakkel moest ook 
door zijn opvolger weer worden doorgegeven. Weliswaar heeft Wassenbergh kans 
gezien iets te beknibbelen op de ruimte die de (provinciale) Bisschop-collectie in 
het museum innam, maar het elimineren van het porselein van Looxma Ypeij uit 
de museumvleugel, die nota bene speciaal voor deze collecties gebouwd was, zou 
in Wassenberghs tijd ondenkbaar geweest zijn. Gedeputeerde Staten zouden hem 
ongetwijfeld de voet dwars hebben gezet. Daartegenover was het compromis 
waarmee het Friese zilver, in de bij het afscheid van Wassenbergh naar hem 
genoemde kamers, werd opgesteld een onaanvaardbare aanslag op het oorspron
kelijke interieur van het Eysingahuis, een aanslag die inmiddels weer teniet 
gedaan is. 

Friese schilderkunst consequent verzameld 

Het is bekend dat het Fries Museum altijd een belangrijke plaats ingenomen 
heeft in het hart van de Friezen, zodat door schenkingen en legaten de verzame
lingen aanzienlijk verrijkt werden. Wassenbergh heeft in voorkomende gevallen 
daar zeker een stimulerende werking op gehad, maar laten we ook eens kijken 
naar de indrukwekkende reeks aankopen die hij in al die jaren heeft weten te 
realiseren en die nu als vanzelfsprekend mede de roem van het Fries Museum 
uitmaken. Uitbreiding van de verzamelingen met de bedoeling het Friese karak
ter van het museum te versterken had bij Wassenbergh altijd een hoge prioriteit 
en als hij er van overtuigd was dat een stuk onmisbaar was voor de verzameling 
wist hij meestal wel bronnen aan te boren om een aankoop veilig te stellen. In 
zijn tijd was het vaak verre van gemakkelijk om aan geld te komen, 'schooien' 
noemde Wassenbergh dat. 
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In de ledenvergadering van april 1935 hield Wassenbergh een causerie over 
Adriaen van Cronenburg, 'waarbij een reeks van diens werken in de vergaderzaal 
tentoongesteld waren'24, met als 'verrassende metamorphose' dat de signatuur 
van deze zestiende-eeuwse schilder niet als Anna gelezen moest worden, maar 
als A a a a: A-drie-a-en. In 1961 kon hij de aankoop melden van het portret van 
Hette van Hemmema uit 1561, zo bijzonder door de omlijstende cartouche en 
het omschrift op de lijst. 

De monumentale portretten van Johan Tjaerda van Starkenborch en zijn 
vrouw Gaets van Grovestins (1595), in zijn dissertatie door Wassenbergh toege
schreven aan de 'Vlaamse Emigrant', konden in 1937 op de veiling bij Frederik 
Muller worden aangekocht uit de collectie A.W.M. Mensing. Het 'Kind met de rin-
kelbel', uit de eerste jaren van de zeventiende eeuw, werd in 1962 door de Otte-
ma-Kingma Stichting aangekocht, ongeveer gelijktijdig met de op het portret 
afgebeelde rinkelbel. Een vanitas-schilderij, representatief voor het werk van de 
zeventiende-eeuwer Petrus Schotanus wist Wassenbergh al in zijn eerste jaar, 
1935, te verwerven. En nadat hij er in 1948 in geslaagd was het zelfportret van 
Wybrand de Geest en het portret van diens vrouw Hendrikje van Uilenburgh in 
langdurig bruikleen van het Rijksmuseum te krijgen, kon hij in 1953 in de Parijse 
kunsthandel diens Twee kinderen in een landschap uit 1643 aankopen. De Otte-
ma-Kingma Stichting kon verder 'na jaren onderhandelen en gebrek aan midde
len'25 in 1957 eindelijk de hand leggen op de portretten van Eva de Geest (1658) 
en Joseph Pijnacker (1660), eveneens van Wybrand de Geest. 

Van de hand van Jacobus Sibrandi Mancadan, in die jaren nog vrijwel onbe
kend, kon al in 1935 een ongesigneerd stuk worden aangekocht, in 1938 gevolgd 
door nog eens twee stukken. Een vijftal schilderijen van deze belangrijkste Friese 
zeventiende-eeuwse landschapsschilder werd na de oorlog als bruikleen van de 
Stichting Nederlands Kunstbezit aan de verzameling toegevoegd. Twee land
schappen van Mancadan uit de Zuidoosthoek van Friesland konden tenslotte in 
1952, het jaar van het 125-jarig bestaan van het Genootschap, verworven worden 
met steun van de Vereniging Rembrandt. 'Ofschoon de luchten niet het machtige 
van de Hollandse meesters vertonen, zijn de landschappen zelf zo pittig en met 
zoveel kunstgevoel geschilderd, dat men deze stukken als een welkome aanwinst 
van onze schilderijencollectie kan beschouwen'.26 Het zijn bijna de enige stukken 
waarop een zeventiende-eeuws Fries landschap is uitgebeeld. 

De zeventiende-eeuwse stillevenschilder Dirk de Horn, van wie in 1956 een 
vruchtenstilleven kon worden aangekocht, is min of meer een herontdekking van 
Wassenbergh. In 1958 werd een stilleven met twee dode hazen uit 1650 door aan
koop aan de collectie toegevoegd; een ander stuk werd in 1962 bij toeval door 
Wassenbergh ontdekt in het atelier van de schilderijenrestaurator N. de Laaf in 
Amsterdam, door wiens bemiddeling het kon worden aangekocht. 

Van Wigerus Vitringa, van wie in 1941 al een Herberg met vrolijk gezelschap 
was aangekocht, werd in 1956 het grote zeestuk uit 1693, dat in 1936 al als bruik
leen van een Amsterdamse verzamelaar in het Fries Museum gekomen was, door 
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de Ottema-Kingma Stichting gekocht. En van de uit Harlingen afkomstige Jacob 
Adriaensz Backer werd in 1960 een aantrekkelijk zelfportret verworven. 

Het beeld van de achttiende-eeuwse schilderkunst werd aanzienlijk versterkt 
door de aankoop van twee groepsportretten van de hand van Rienk Keyert in 
1946 en 1947: de familiegroep van George Wolfgang thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg uit 1741, en de familiegroep Coehoorn-van Sminia uit 1746. 

Uit de jaren rond 1800 werden in 1960 het zelfportret en de portretten van de 
vrouw en het zoontje van de uit Harlingen afkomstige portretschilder Taco Schel-
tema aangekocht. Van deze meester was nog geen werk in het Fries Museum aan
wezig. Van zijn tijdgenoot Nicolaas Baur kon in 1948 een zeestuk uit 1812 worden 
verworven. Van Willem Bartel van der Kooi, de belangrijkste Friese portretschil
der uit de negentiende eeuw, werd in 1944-1945 het oudst bekende stuk, het dub
belportret van Hotse Johannes en Klaske Ruardi uit 1789 door aankoop verkre
gen. In diezelfde jaren werden de Damspelers van Dirk facobs Ploegsma, en de 
Vismarkt van Otto de Boer gekocht. Het zelfportret van Van der Kooi met portret 
van Ploegsma kwam in 1948 in het museum, als bruikleen van het Rijksmuseum, 
samen met de beide grote genrestukken van Van der Kooi: De aangeboden brief 
en Het gestoorde pianospel. 

De zilvercollectie 

Ook het Friese zilver, een ander belangrijk verzamelgebied van het Fries Museum, 
kreeg veel aandacht van Wassenbergh. In 1954 werd een grote collectie stukken 
van vele eigenaren in de provincie voor enkele dagen in het museum bijeenge
bracht ten behoeve van de studie van mr. J.W. Frederiks, die resulteerde in diens 
monumentale werk Dutch Silver. Daardoor kwamen belangrijke, niet eerder 
bekende stukken aan het licht. Ook aan manifestaties elders, zoals in 1955 de zil
vertentoonstelling in Bolsward, Wiekslag van vijf eeuwen, gaven Wassenbergh en 
Penning hun volle medewerking. Van de capaciteiten van de conciërge Ringma, 
die zilversmid van zijn vak was, maakte Wassenbergh gebruik door de zilver-
smidswerkplaats her in te richten: 'thans is alles geordend zoals het behoort te 
zijn'.27 Ook op dit gebied is de verzameling in de tijd van Wassenbergh aanzienlijk 
verrijkt. Toen in 1949 de kokosnootbeker uit 1583 van de Leeuwarder meester 
Leenert Danckerts uit een verzameling in de Verenigde Staten te koop werd aan
geboden, wist Wassenbergh dat een dergelijke kans zich maar éénmaal voor zou 
doen, maar 'daar voor de aankoop geen deviezen werden beschikbaar gesteld 
(een cocosbeker is nu eenmaal geen automobiel), kon de transactie niet anders 
dan door ruil worden bewerkstelligd'.28 

En toen in hetzelfde jaar ook de gedreven schotel (1681) van Claes Baardt uit 
Bolsward kon worden aangekocht, schreef Wassenbergh: 'door deze aanwinsten 
is de zilververzameling, die reeds als een der eersten in het land gold, zeer in 
belangrijkheid gestegen'.29 De laat zestiende-eeuwse molenbeker van Cornelis 
Florys uit Leeuwarden, die eerder in bruikleen was bij het Rijksmuseum, maar 
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die de eigenaar wilde verkopen, kon Wassenbergh in 1959 geholpen door de col
legialiteit van het Rijksmuseum voor het Fries Museum aankopen. 

In 1956 konden opnieuw belangrijke aanwinsten geboekt worden, dank zij 
een aanzienlijke som die door Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld was voor 
het aankopen van zilver. Men had de provinciale bestuurders ervan overtuigd dat 
in de kunsthandel veel Fries zilver aanwezig was, dat helaas merendeels naar 
elders verdween. Gekocht werden toen de zilveren kan met deksel uit 1670 van 
Tjeerd van der Lely, Leeuwarden, een ovale brandewijnskom uit 1686 van Nico-
laas Mensma, de meester van de Poptakandelaars, een zeventiende-eeuws knot-
tedoosje, een trekpot van Johannes van der Lely (1726), het theeketeltje van Edu-
ard Elgersma (1727), de beker met gedreven voorstelling van een zeeslag door 
Andele Andeles (1731), en enkele mosterdpotjes en suikerstrooiers. Ook de zeld
zame vijftiende-eeuwse pyxis , die als bouwoffer gevonden was bij de restauratie 
van de kerk in Jorwerd, kon van de Hervormde Gemeente worden aangekocht. 

Een jaar later stelde Wassenbergh vast dat de achterstand enigszins ingelopen 
was, iets wat door jhr C. van Eysinga, de secretaris van het Genootschap als 
'komisch' werd opgevat.30 Inderdaad werd er in het jaar 1957 bij een begroot 
bedrag van ƒ 3.000 voor ƒ 11.000 aangekocht. 

Wassenbergh als verpersoonlijking van het museum 

Voor alles was Wassenbergh een homme de gout en een levensgenieter, het was 
dan ook een even groot genoegen om met hem uit eten te gaan als om met hem 
een tentoonstelling te bezoeken. Toen hij 65 jaar werd, in november 1962, werd 
hij geïnterviewd door een redacteur van de Leeuwarder Courant, die schreef: 'Een 
gesprek met Wassenbergh is het beste te voeren als je door het museum loopt. 
Daarbij wordt duidelijk wat in meer dan 25 jaar veranderd is'.31 Als hij later in zijn 
leven nog weer eens naar Leeuwarden kwam dan kon je hem geen groter genoe
gen doen dan met hem door het museum te lopen, zodat hij al zijn oude beken
den nog eens terug kon zien. Bij een bruikleen van de Dienst Verspreide Rijkscol-
lecties placht hij dan te zeggen: 'O, ja, dat is van Daan' (Lunsingh Scheurleer, die 
'de Dienst' was, zoals Wassenbergh 'het Fries Museum' was). 

Voor Wassenbergh, die veraf stond van de 'grootste obsessie van de museum
wereld in de eerste helft van de twintigste eeuw'32: het maken van een scheiding 
tussen objecten met een hoge esthetische waarde en objecten met een histori
sche waarde, was het Fries Museum het ideale museum en de vervolmaking 
ervan zijn persoonlijke ideaal. Hij onderstreepte dat zelf nog eens in duidelijke 
bewoordingen toen hij op 21 juni 1963 afscheid nam. En de woorden van de 
Leeuwarder Courant van 5 september 1963 zullen hem uit het hart gegrepen zijn 
geweest: 'Er is nog een culturele instelling waarom velen Friesland benijden: het 
Fries Museum. Een overvloed aan historische rijkdommen is al jaren zeer onvol
doende ondergebracht en tentoongesteld, al is er nu van gemaakt wat maar 
mogelijk was. De mensen die deze schatten hebben te behoeden en te bestude-
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ren kregen daarvoor een beloning die geen ambtenaar van dezelfde leeftijd en 
kwalificatie ooit zou accepteren. Dat is allemaal zo gegroeid en door de meesten 
als onvermijdelijk aanvaard. Maar ook het Fries Museum zal eens zijn particulier 
en Maecenas-karakter verliezen en voor de financiële verantwoordelijkheid van 
het Friese volk vallen'.33 Weinigen weten nog dat Rijk en Provincie via een afzon
derlijk subsidiebesluit in 1963 Wassenbergh een aanvulling op zijn bescheiden 
pensioen gaven. 

Afscheid nemen van het museum kostte hem moeite, maar afgezien van een 
allusie - in een onbewaakt ogenblik - op 'die ramp', toonde hij zijn emoties niet. 
Mijn benoeming ging in op 1 juni 1963, zijn afscheid was bepaald op 21 juni. De 
eerste dag waarop ik in het museum kwam stuurde Wassenbergh mij weg met 
een opdracht waarmee ik drie weken de handen vol zou hebben. Op de avond 
van zijn afscheidsdag, na alle officiële toestanden, kwam een klein, select gezel
schap bijeen op zijn kamer aan de Weaze. Op een onverwacht moment stak hij 
zijn hand in zijn zak, haalde de grote sleutel van Koningsstraat 1 tevoorschijn en 
gaf hem aan mij met de woorden: 'Hier, red je er maar mee'. 

Wassenbergh was om zo te zeggen getrouwd met het museum, zoals hij er 
ook de personificatie van was. Hij 'moest' pas echt trouwen toen hij besloot bij 
zijn goede vriendin Petra Clarijs in te trekken na haar benoeming tot directrice 
van de musea in Deventer: eind jaren zestig was ongehuwd samenwonen, zeker 
in een provinciestad, nog not done. Petra, die door de jaren heen heel veel educa
tief werk voor het Fries Museum gedaan had, droeg met gerechtvaardigde trots de 
illustere naam Wassenbergh. Hun charmante huis in de Boedekerstraat herbergde 
beider verzamelingen kunst en antiek, die na hun overlijden als onderdeel van hun 
totale nalatenschap ondergebracht werden in de Wassenbergh-Clarijs Stichting 
(thans Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting), met als gevolg dat de naam Wassen
bergh sedertdien onverbrekelijk verbonden is met de Friese museale wereld. 

<<¾>> 
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Jacob Jetzes Kalma: wurker fòar Fryslân 

D.J.M. ZEINSTRA 

Koart nei it ferstjerren fan syn frou Froukje Koops en syn 84e jierdei ferstoar op 23 
maaie 1991 ds. J.J. Kalma. Yn syn lange libben hat hy him, oant 1968 njonken syn wurk 
as dûmny, yngeand dwaande holden mei it beoefenjen fan de Fryske skiednis, folks-
kunde en plaknammekunde. Dat de titels fan syn publikaasjes, foardat de Provinsja-
le Bibleteek oergong op 'e digitale katalogus, lang net yn ien katalogusboekje hol
den wurde koene, seit genôch oer it grutte tal boeken en artikels dat er skreaun hat. 

Kalma waard berne op 17 maaie 1907, as soan fan Jetze Jacobs Kalma en Ger-
ritje Alberts van der Hem. Syn heit bebuorke yn Hantumhuzen in bouboerspleats 
oant er yn 1922 nei in spul yn Stiens - it doarp dêr't er wei kaam - ferfear. De 
jonge Jaap folge, sa't it wenst is yn frijsinnige húshâldingen, iepenbier ûnderwiis: 
de legere skoalle te Hantumhuzen, de mulo yn Dokkum en dêrnei de Ryks HBS 
yn Ljouwert. Yn 1927 die er steatseksamen gymnasium-A en gong er nei Leien om 
teology te studearjen. Dêrta, en ek ta de kar foar it sosjalisme en de drankbestri-
ding, wie hy stimulearre troch de herfoarme dûmny fan Stiens, J.A. Bruins jr.\ 
foaroanman fan de religieus-sosjalistyske Blijde W¾re/d-groep. Yn Leien, it sin-
trum fan de frijsinnige teology yn Nederlân, wiene ûnder syn heechleararen: H.T. 
de Graaf, W. Brede Kristensen, L. Knappert, H.M. van Nes en G.J. Heering. 
Benammen fan prof. De Graaf hat Kalma ynfloed ûndergien; dy befoardere ek, 
dat Kalma yn 1930 (mei syn ferloofde Froukje Koops) in semester in Marburg stu-
dearre hat en ûnder oaren by Rudolf Bultmann kolleezjes folge. Dêr seagen hja 
hoe't it opkommende nazisme him op syn walchlike wize utere. 

As studint sleat Kalma him al gau oan by de Vrijzinnig-Christelijke Studenten-
bond - letter waard er dêr foarsitter fan - en by de Sociaal-Democratische Stu
denten Club, dêr't ek syn stúdzjegenoaten L.H. Ruitenberg, A.R. Scholten en S. 
Zeilstra lid fan wiene. Mei oaren rjochte hy yn 1929 de Leidsche Theologen-Ver-
eeniging 'Tua res agitur' op. Yn datselde jier moete hy syn takomstige frou Froukje 
Koops, dy't krekt begûn wie mei de teologystúdzje, nei't se in tiid lang as ûnder-
wizeres wurke hie, en dy't deselde maatskiplike en politike opfettingen hie as hy. 
Yn it jier dat er syn kandidaatseksamen helle (1930) waard er meiwurker oan De 
Blijde Wereld, dat letter Tijd en Taak hiet. In goed jier letter die er syn tsjerklik 
tariedend eksamen en nei't hy en Froukje Koops yn begjin 1932 troud wiene, die 
er syn yntree as dûmny yn 'e herfoarme gemeente Sint Jabik-Wier. Dêr hat er stien 
oant ein 1935; dêrnei hat er oant 1938 foargonger west by de ôfdieling Zandvoort 
fan de Nederlandse Protstanten Bond. Fierder hat ds. Kalma altyd yn Fryslân stien: 
Hegebeintum (1938-1940), Waaksens-Brantgum (1940-1943), Wergea (1943-1946), 
Lekkum-Miedum (1946-1960), Snits (1960-1964) en Boyl (1964-1968). 

Syn earste publikaasjes, Geestelijke weerbaarheid (1934) en Klassenstrijd en 
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religieus-socialisten (1935) skreau er mei syn frou. Hy bejoech him doe ek yn de 
Fryske Beweging troch lid te wurden fan it Sosiael-Demokratysk Frysk Forbân en 
it Selskip for Fryske Tael en Skriftekennisse ('Aid Selskip'), dêr't er haadbesjoerslid 
fan waard. Ut dy tiid datearret syn earste publikaasje yn it Frysk: Presidint Masa-
ryk en it nasjonale (1935). Fierder wiene hy en syn frou warber yn it oprjochtsjen 
fan pleatslike ôfdielingen fan de SDAP en dêrmei ferbûne organisaasjes. Doe't ds. 
Kalma yn Hegebeintum stie, hat syn frou noch in foech jier foar de SDAP yn de 
gemeenterie fan Ferwerteradiel sitten. 

Foaroan yn de Fryske Beweging 

Nei de Dútske ynfal waard hy mei Eeltsje Boates Folkertsma en de Dútsksinnige 
Rintsje Piters Sybesma lid fan it Trijemanskip fan de Fryske Beweging, yn in 
besykjen om yn besettingstiid de striid foar de emansipaasje fan de Fryske taal en 
kultuer geande te halden. Dy tiid frege om ienheid, wiene de Frysksinnige Friezen 
fan betinken, en dêrmei soe boppedat yn de eagen fan de net-Deutschfreundli-
chen lykas Kalma de mooglike ynfloed te neutralisearjen wêze fan de lju ûnder 
harren dy't it mei de Dútskers holden. De lésten lykwols hopen binnen in mear 
feriene Fryske Beweging de oaren mei krije te kinnen nei de Dútske kant, krekt 
sa'tyn 1914-1918 in grut part fan de Flamingen de kant fan de besetter keazen hie. 

Yn de drok besochte gearkomsten dy't it Trijemanskip yn 1940 belein hat, hat 
bliken dien dat de nasjonaal-sosialisten mar in bytsje oanhing hiene binnen de 
Fryske Beweging. Kalma krige op 'e Bewegingsdei fan 19 oktober 1940 yn Ljou-
wert grut applaus, doe't er sei, dat guon sizze dat de Beweging pro-Dútsk is 
omdat dy mei de Dútskers praat, en oaren, dat hja anti-Dútsk is, omdat hja de 
Dútske (nasjonaal-sosialistyske) begjinsels net oernimt, mar dat hja allinnich mar 
pro-Frysk is. De taspraak fan Sybesma die gans minder byfal; op oare plakken 
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woene se him leaver net as sprekker ha. Op dy oare gearkomsten spriek Kalma 
him út tsjin ôfskieding fan de rest fan Nederlân, mar hy bepleite wol in federatyf 
ferbân, dy't kulturele autonomy foar Fryslân mooglik meitsje soe.2 Nei't Sybesma 
buten it Trijemanskip kaam te stean, gyngen Kalma en Folkertsma tegearre as 
Twamanskip fierder. Hja brochten (acht) 'Blauboekjes' út, dêr't de ideeën fan de 
Fryske Beweging yn nei foaren brocht waarden. Dochs tochten Kalma en Folkerts
ma ûngelikens oer de takomst fan de Fryske Beweging. Kalma stribbe nei in orga-
nisatoaryske ienheid, wylst Folkertsma fêsthold oan de ferpyldere selskippen. 

Kalma, dy't ek aktyf yn de Nederlânske Uny warber west hie, joech him yn it 
ferset. Benammen hat er him ynspand om Joaden in goed ûnderdûkersplak te 
besoargjen, en as dat net daliks slagge tydlik yn eigen hûs op te nimmen. Goed 
tritich jier letter, yn 1975, ha syn frou en hy dêrfoar de Israëlyske ûnderskieding 
fan Yad Vashem krigen. As lid fan de Je Maintiendrai-groep joech er it yllegale 
blêd De Koerier út, dat nei de befrijing as de Ljouwerter Koerier in hoartsje yn it 
plak kaam fan de Ljouwerter Krante. Yn 1944 hat er mei Folkertsma en ir. K.A. 
Rienks lieding jûn oan it gearstallen fan de Rapporten fen de Fryske Biweging, 
dêr't yn oanjûn waard hoe't it nei de Dútske besetting fierder moatte soe. 

Kalma hat daliks nei de oarloch, doe't der troch guods tsjin him sein is 'Jimme 
hawwe ek kollaborearre!', erkend, dat dat it gefal west hat en hy hat der by sein, 
dat hast gjin ien yn dy oarlochsjierren dêr frij fan west hat. Hy hat letter syn hâl-
ding ferantwurde troch in fergeliking: As de dyk trochbrekt, wurdt alles hwat foar 
de hân leit, yn it gat smiten en der wurde ek materialen brûkt, dy't letter blike net 
to dogen.3 Nei de befrijing kaam hy yn de haadredaksje fan de Ljouwerter Koerier 
en waard redakteur fan it wykblêd Je Maintiendrai (letter Nieuw Friesland). Hy 
sleat him oan by de Nederlânske Folksbeweging en dêrnei by de PvdA. Yn dy jier-
ren sette hy him op 'en nij foar de Joaden yn. Yn twa brosjueres kearde er him yn 
1946 tsjin de polityk fan de Nationale Commissie Oorlogspleegkinderen, om te 
befoarderjen dat Joadske weesbern buten de Joadske mienskip opbrocht waar
den. Ds. Kalma fïïn doe mar in bytsje meistanners foar syn opfetting, dêr't pas 
jierren letter ek buten Joadske rûnten mear wurdearring foar kommen is. 

Nei 1945 hat Kalma net lang mear aktyf west yn de Fryske Beweging; hy woe 
dat dy suvere waard fan alle meistanners fan 'e Dútske besetters. Al yn 1944 hie er 
him ferset tsjin separatistyske opfettingen dy't binnen dy beweging libben. Bop-
pedat woe hy gearwurking mei net-Frysktaligen yn de provinsje. Dêryrt folge de 
Fryske Beweging him net en teloarsteld gyng hy yn de simmer fan 1945 ôf as foar-
sitter fan it Aid Selskip'. Oardel jier letter hat er him hielendal út 'e organisearre 
Fryske Beweging werom lutsen. 

Bestjoerslid fan it Genoatskip 

Fan doe ôf rjochte Kalma him, nest it dûmnysamt, op organisaasjes dy't har 
dwaande holden mei de stúdzje fan it Fryske ferline. Hy sette him yn foar de 1938 
oprjochte Fryske Akademy en waard dêr fan 1951 oant 1954 bestjoerslid fan. Fan 
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i t Frysk Genoatskip wie er al yn 1950 bestjoerslid wurden as opfblger fan mr. 
PC JA Boeles. Dy wie nei in rel oer in briefte fan him oan Douwe Miedema, kon-
servator fan de Hearrenfeanster Aldheidkeamer, út it bestjoer fan it Genoatskip 
ekke en ek út it behear fan it Frysk Museum, dêr't er fan 1897 ôf oan ferbun west 

hie Dy rel wie ûntstien doe't Miedema yn 'e krante beskreaun hie, hoet it - typte 
. antwurd op syn Frysktalige brief begûn mei de wurden: 'Hoewel ik de gewoonte 
heb om Friese brieven onbeantwoord te laten, wil ik ditmaal in aanmerkmg 
nemen dat uw schryven blykbaar niet aan my gericht was'.4 

Kalma oan it wurk op i 

kantoartsje fan it Frysk 

Genoatskip yn it Fries 

Museum, 1951 
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Kalma krige doe al gau de funksje fan bibletekaris fan Boeles oer en hat him tsien 
jier lang mei de bibleteek fan it Genoatskip dwaande halden. Dy bibleteek waard, 
ek al wie dy ryk oan bysûnder en soms unyk materiaal, net folie mei dien. Boeles 
wie yn it foarste plak argeolooch en hie him net echt drok makke om de bibleteek 
by de tiid te halden en it gebrûk te stimulearjen. En direkteur A. Wassenbergh fan 
it Frysk Museum woe de romte dy't de bibleteek naam leafst foar it museum sels 
brûke. 

Kalma hat yn syn tiid as bibletekaris in beskriuwing makke fan de âlde Fryske 
drukken oant 1815 - dat kaartsysteem wurdt by de Fryske Akademy bewarre - en 
rûn der sa tsjinoan, dat dat materiaal oer trije bibleteken ferdield wie: dy fan it it 
Genoatskip, de Provinsjale Bibleteek en de Stedsbibleteek fan Ljouwert. Sa kaam 
er hast daliks al ta de konklúzje: sil it foar wittenskiplik gebrûk it beste fertuten 
dwaan, dan sil it byinoar brocht wurde moatte yn de bibleteek mei de grutste 
samling en dêr't de measte minsken kamen: de Provinsjale Bibleteek. Yn de be-
stjoersgearkomste fan 3 oktober 1951 hat er dat foar it earst oan 'e oarder steld. 
Mei M.P. van Buijtenen, de ryksargivaris, en Sybren van Tuinen, boargemaster fan 
Dokkum, makke hy diel út fan de bibleteekkommisje fan it Genoatskip, dy't mei 
de provinsje en bibletekaris Sjoerd Douma fan de RB. - dreech - ûnderhannele 
hat oer de oerdracht fan de Genoatskipsbibleteek. Pas nei Kalma syn ôfgean as 
bibletekaris yn 1960, as gefolch fan it oannimmen fan in berop nei Snits6, hat de 
oerbringing fan de bibleteek fan it Frysk Genoatskip nei de Provinsjale Bibleteek 
syn beslach krigen. Letter is ek it materiaal út 'e Stedsbibleteek dat net spesjaal 
anneks wie mei Ljouwert nei de Provinsjale Bibleteek oerbrocht. De léste fase 
dêrfan hat ds. Kalma net mear belibje meien. 

As bestjoerslid fan it Genoatskip hat hy him ek dwaande holden mei it behear 
fan it argyf en hat er him ynset foar de selswurksumens fan de leden: dy soene it 
halden fan de winterlêzingen net sa faak oan bûtensteanders oerlitte moatte en -
krekt as yn it ferline - sels in wittenskiplik ferhaal hâlde moatte en dernjonken ek 
faker in bydrage leverje moatte oan it eigen jierboek De Vrije Fries. Syn plan om 
yn 1952, by it 125-jierrich bestean fan it Genoatskip, in register oer de fjirtich fer-
skynde dielen gear te stallen, hat er letter feroare ta in plan foar in algemien regis
ter op tydskriftartikels oer Fryske skiednis. Dat is it yn 1955 ferskynde Repertori
um Frieslands verleden wurden. It hat de bedoeling west dêr noch in twadde diel 
fan útkomme te litten, mar it is der net fan kommen, likemin as it ta in útjefte 
kommen is fan de katalogus fan de oant 1815 yn Fryslân printe útjeften.. 

Benammen op oanstean fan Kalma ferskynt De Vrije Fries sûnt 1968 elts jier 
en is fuortoan it jierferslach fan Genoatskip en Frysk Museum dêryn opnommen. 
Yn syn léste bestjoersjier hat hy noch mei de oanset jûn ta in mear eigentiidsk be-
stjoersreglemint en in modernere ferhâlding tusken it bestjoer fan it Genoatskip 
en de direkteur en it personiel fan it museum, en fan direkteur en personiel 
ûnderling. Sa kaam der foar de bestjoersleden in maksimale sittingstermyn mei 
in roaster fan ôftreden en moast der tusken direkteur en personiel tenei geregeld 
wurkoerlis holden wurde. 
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Nea hat de pastor J. J. KALMA 
Syn tiid fordien mei bridge of halma 
Hy reizge yn boppeierdske glans 
Us ûnderierdske tsjerken lans 
Fan spitsbôch, sakristy en koaren 
Wit hy altyd hwat mear as oaren 
Hy sneupt yn krypt, en toer en terp 
As in polysjehoun op skerp 
Syn namme en wurk sil net forgean 
Hy hearde krêftens syn bistean 
Nea ta de fanatike driuwers 
Mar wol ta Fryslâns g r e a t s t e skriuwers. 
(En ta Mem Fryslâns necrology 
Makke er de . . . encyclopedy!) 

Pier Protter 

V. J 
Gedicht fan Fedde Schureryn 

De Strikel op it ferskinen fan de 

Fryske ensyklopedy (1958) 

De omstannichheid dat ds. Kalma yn de lytse tsjerklike gemeente Lekkum-Mie-
dum stie, ticht by Ljouwert, en de help fan syn frou yn it tsjerklik wurk, makken it 
him net allinnich mooglik bestjoerlik warber te wezen, mar joegen him ek de 
gelegenheid him oan de wittenskip te wijen. Hiene syn publikaasjes earder yn 
haadsaak bestien út brosjueres en artikels oer aktuele Onderwerpen, no begjint in 
lange rige fan boeken en artikels oer de skiednis, nammekunde en folkskunde fan 
Fryslân. Megearre skreaun op in wize dat ek de leek, de gewoane belangstellende 
der troch pakt wurdt en sa kennis krije kin fan it Fryske ferline. Hast altyd komme 
wy yn syn publikaasjes oer it ferline ferlikingen yn de tiid tsjin, mei as efterlizzen-
de gedachte: yn wezen is der neat feroare. De minske fan no is neat better (of 
minder) as dy fan doe; elk is him noch altyd sels it neiste. It libben wie doe faak 
sterker as de lear en dat is no noch sa. Op dy wize komt yn syn geskriften de 
dûmny hast altyd wol even om 'e hoeke te sjen. 
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Grossier yn publikaasjes 

Kalma publisearret, nei in foarsichtich begjin yn de oarlochsjierren, fan 1947 oant 
1988 ta in grut tal bydragen yn It Beaken, it tydskrift fan de Fryske Akademy. 42 
om krekt te wezen. Omreden fan 'e lêsberens binne dy oer it generaal oan 'e koar-
te kant; artikels langer as tsien siden binne in útsûndering. De measte artikels 
binne skreaun yn de jierren foar 1958, dus yn de Lekkumer tiid. Doe wie er ek in 
pear jier redakteur fan It Beaken. Oan De Vrije Fries hat Kalma 45 bydragen levere 
tusken 1957 en 1990; fan ein 1959 oant 1987 wie er lid fan de redaksje. 

Fierder hat hy troch de earste twa dielen hielendal allinnich gear te stallen, de 
grûnslach lein foar de rige 'Fryske plaknammen', dêr't sechtjin dielen fan útkom-
men binne en dêr't de no noch ferskinende rige 'Fryske nammen' foar yn it plak 
kommen is. Behalve yn guon oare tydskriften hat Kalma ek lang oer skiednis 
publisearre yn kranten lykas de Fryske edysje fan Het Vrije Volk en de Ljouwerter 
Krante, en foar Frysk en Frij. Dêrmei brocht hy in publyk dat net troch de neamde 
tydskriften en syn boeken berikt waard, sa ek kennis by oer it Fryske ferline. 

Dêrnjonken ferskine fan 1952 ôf de earste risseltaten fan syn bibliografysk 
ûndersyk. Nest gans bibliografyën makke Kalma nammelisten fan Fryske herfoar-
me, menniste en grifformearde dûmnys. Under syn einredaksje kaam yn 1958 de 
Encyclopedie van Friesland út, dêr't hy ek in grut part sels fan skreaun hat. Foar 
dat wurk waard him troch de Fryske Akademy de Wassenbergh-medalje takend. 
Yn 1968 kaam mei ûnder syn redaksje it hânboek Geschiedenis van Friesland út. 
Foar it boek Om Gysbert Japiks hinne waard him yn 1964 de Joast Halbertsma-
priis takend. Yn de lange rige fan monografyën dy't er nei de Twadde Wrâldoar-
loch skreaun hat sitte gans publikaasjes oer in ferskaat fasetten fan de Fryske skied
nis en folkskunde, te folie om hjir te neamen. Kalma skreau bygelyks in boek oer 
Keatsen yn Fryslân, de fiif dielen Dit wienen ek Friezen mei lytse portretten fan 
Friezen, de hânskrifte-útjefte Kent gij Halbertsma van Deventer? en de bondel 
J.H. Halbertsma, 1789-1869, Brekker en bouwer, dêr't er (mei oaren) de útjefte fan 
fersoarge, it populêre Leer ze me kennen... de Friezen, it boek Grote Pier van Kims-
werd, mei Kingmans en Spahr makke hy in boek oer it wurk fan Ids Wiersma. 
Tekenje foar Fryslân en hy skreau in monografy oer it Fryske sosjalisme om 1890 
hinne: Er valt voor recht te strijden. Yn deselde tiid levere Kalma ek gans bydragen 
foar it Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in 
Nederland en fersoarge er gans bibliografyën en werútjeften. De útjefte fan sân-
tjinde-ieuwske Fryske pamfletten (Men meldt ons uit Friesland) stalde er gear mei 
help fan syn katalogus fan útjeften, dy't foar 1815 yn Fryslân printe binne. Hy wie 
as redakteur en meiwurker oan it Folkskundich jierboek (1966-1970) ek tige op it 
mêd fan de folkskunde dwaande.6 Syn nijsgjirrige artikel oer it tipeljen, in âlde 
folkssport, yn diel trije fan 1970 is foar syn dwaan bûtengewoan lang, sawat in 
monografy. 

Yn it jier 1968 naam Kalma ôfskie fan syn léste gemeente Boyl en gong mei 
emeritaat. Syn frou en hy kamen te wenjen yn it eardere hûs fan Jan Piebenga oan 
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de Grinzerstrjitwei yn Ljouwert. Tenei sil er troch de wike alle middeis op syn 
hege fyts nei de Provinsjale Bibleteek gean - gauris oer in omwei by de Fryske 
Akademy, it Frysk Museum, it Ryksargyf, it Gemeente-argyf en Stedsbibleteek fan 
Ljouwert of it Frysk Letterkundich Museum lans - om dêr op syn eigen fêst plak 
foar de stúdzje dy't er ûnder hannen hat, it materiaal te sammeljen en soms ek 
oare besikers mei syn kennis te geriven. Dêr haw ik him in lytse 23 jier meimakke 
mei syn belangstelling foar jins persoanlik wolwêzen, syn fragen en opbouwende 
opmerkingen oer de katalogus en syn tips foar de oanskaf fan wichtige publikaas-
jes. Ek mei syn reewilligens my by myn fragen te helpen. Wy fan de PB wisten oan 
hokker ûndersyk wurke waard, makken it ta stân kommen fan eltse nije publi-
kaasje mei en fernuveren ús der oer mei hoefolle entûsjasme en wurkkrêft dan 
wer oan in nij ûndersyk oer in hiel oar ûnderwerp arbeide waard en hoe gau't dat 
dan ek wer op papier stie. 

Foar de Fryske tsjerkeskiednis binne yn deselde tiid wichtich de útjeften fan 
de klassisboeken fan Snits, Boalsert-Warkum en Frjentsjer, dy't ferskynd binne 
ûnder de mienskiplike titel 'Een kerk in opbouw'. Dat giet ek op foar de rige synoa-
deferslaggen 'Een kerk onder toezicht', dy't ek yn trije dielen ferskynd binne. Klas
sisboeken en synoadeferslaggen binne rike boarnen foar de ûndersiker op it mêd 
fan de tsjerkeskiednis. Net allinnich dy fan de grifformearden fan de sântjinde 
ieu, mar ek dy fan de mennisten en roomsken, omdat hja ek sjen litte hoe't de 
reformearre dûmnys oer it dwaan en litten fan de leden fan oare tsjerklike rjoch-
tingen tochten en dêrnei hannelen. Nei 1980 ferskine der fan syn hân trije mono-
grafyën oer de Fryske tsjerkeskiednis: Mensen in en om de Martini. Beelden uit 
Bolswards kerkgeschiedenis (1981), (mei H. Oldenhof) Kostgongers fan de Hear. 
Bylden út de Fryske tsjerkeskiednis (1983) en Mensen in en om de Grote Kerk. Beel
den uit de Leeuwarder kerkgeschiedenis (1987). It fait op dat yn alle trije titels it 
wurd 'beelden' of 'bylden' foarkomt: Kalma is net de man fan it alles omfetsjende 
út in brede histoaryske fisy wei skreaune ferhaal, mar hy jout troch syn bylden de 
lezer flitsen fan hoe't it west hat. Dat kin ek sein wurde fan de bydragen dy't fan 
him tusken 1975 en 1992 ferskynd binne yn de rige 'Publikaties van de Friese 
Kerkhistorische Vereniging Folk en Tsjerke'. Hy skriuwt net foar de fakgelearden, 
mar foar de belangstellende leek op in wize dat dy it behappe kin. Kalma hat 
mear yn 'e breedte as yn 'e djipte wurke, omdat hy him net ôfslute woe fan de 
wurklikheid om him hinne en om't er foar in echte wittenskipper tefolle remd 
waard troch emoasjes/ 

Kalma waard by syn sechtichste jierdei yn 1967 - troch de Fryske Akademy -
eare mei In fiemmannich bydragen ta de sechtichste jierdei fan ds. }.]. Kalma. 
Dêryn in bibliografy fan syn wurk dy't mear as fjirtich fan de goed sechstich siden 
beslacht, en dêr soe it net by bliuwe. Fan 1975 ôf hat er binnen de muorren fan de 
Provinsjale Bibleteek sa'n twahûndert typte bibliografyën gearstald: fan en oer 
dûmnys, dichters, gelearden, foaroanmannen yn de polityk en striders foar de 
rjochten fan de arbeiders ensfh., oer ûnderwerpen as de Aprilbeweging, de Bylde-
stoarm, it Kollumer oproer, de Slach by Warns en oer Fryske doarpen en steden. 
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Allegearre yn itselde formaat: oblong krekt as de alfabetyske katalogusboekjes fan 
de bibleteek, bûn yn 'e binerij fan de PB en sûnt dy tiid foar it grutste part dêre 
bewarre en te rieplachtsjen. Yn 1977 waard er eare fan it provinsjaal bestjoer, dat 
him in troch Dick Osinga tekene portret oanbea, dat hy as brûklien in plak jûn 
nat yn it Frysk Letterkundich Museum. 

Yn de léste tsien jier fan syn libben is ds. Kalma noch twa kear eare: yn 1982 
mei de bondel Freonen om J.J. Kalma hinne, ûnder redaksje fan Ph.H. Breuker en 
Michaël Zeeman, ferskynd by syn fiifensantichste jierdei, en troch syn earedoktoa-
raat yn de godgeleardheid oan de universiteit fan Grins yn 1984. Buten alle oare 
bliken fan wurdearring dy't him yn syn libben takommen binne, moat benam-
men de erkenning fan de offisjele wittenskip fan buten Fryslân, dy't yn it eare-
doktoraat opsletten leit, him grutte foldwaning jûn hawwe. 

It byld fan Kalma dat jin bybliuwt, is dat fan in man bejeftige mei in kalvinis-
tysk wurk-'ethos', dy't yn syn ûngeduld min fan oaren begripe koe dat dy deselde 
wurkkrêft net hiene. Dat hat by him gauris foar teloarstellingen soarge. Teloar-
steld wie er yn oaren, mar soms ek yn himsels: as er him realisearre dat syn 
húshâlding of de gemeente it wolris belije moatten hie of as hy in doel dat er foar 
eagen hie, net berikt hie. 

Hy moastjn wurd en geskrift sizze wat er te sizzen hie: op 'e preekstoel, foar it 
buordsje, yn boek, tydskrift en krante, en hy koe it ek sizze. It krêftige lûd fan syn 
stim en syn foardracht soargen derfoar dat de oandacht foar syn wurden by de 
harkers net fersloppe en sa wist er ek yn wat er skreau de lezers te boeien. Dat 
bringe moatten fan syn boadskip sil er behalve as in plicht ek wolris as in lést 
field hawwe, foaral as er troch syn wurden mei oaren botste. Dy plicht hat er my 
ek mear as ien kear foar eagen holden as er sei: As ik der net mear bin, moatte 
jimme it dwaan. Dat siet ek mei efter syn bibliografysk wurk, dêr't er yn fêstlei 
hokker materiaal er foar syn stúdzjes brûkt hie, mar dat ek it paad sljochtsje 
moast foar dejingen dy't nei him har oan de wittenskip wije soene. Yn elts gefal 
mei wis wêze, dat dizze Verbi divini minister in feint west hat, dy't syn talinten net 
ûnder de grûn bedobbe hat. 

r ¾ > 
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Noaten 

1 Doe't Kalma him foar it earst op papier yn sosialistyske rjochting utere hie, krige er 'fansels' 

wol spul mei syn heit (Botke en Janzen, 'JJ. Kalma', 115). 2 J.J. Kalma, 'Folk en biweging'. 

3 J.J. Kalma, 'Mei E.B.F, yn it Trije- en Twamanskip', 39-41. 4 Jensma, 'P.C.J.A. Boeles'. 5 De 

rel oer it Frysk wie allinnich mar de oanlieding ta de 76-jierrige Boeles syn ôfgean. Hy hie him 

yn de goed fyftich jier dat hy yn Genoatskip en Museum warber wie, ûntwikkele ta in autori

teit, dy't min oaren dy't oars tochten, de romte litte koe. Sa koe hy net goed oer de wei mei de 

24 jier jongere A. Wassenbergh, de direkteur fan it museum (yn 1936 beneamd, doe't Boeles 

al hast fjirtich jier yn funksje west hie), oare personielsleden en guon bestjoersleden fan it 

Genoatskip. Dy hiene der gjin ferlet fan Boeles, nei't er oer dat briefke stroffele wie, oerein te 

helpen. 5 Kalma frege him yn syn betankbrief ôf, oft it net better wie dat er ek mar ôfgean soe 

as bestjoerslid fan it Genoatskip. De oare bestjoersleden gongen dêr tsjinyn. 'Eenstemmig 

spreekt de vergadering de wens uit, dat deze eminente werker voor Friesland deel van ons 

bestuur zal blijven uitmaken', stiet der yn de oantekens fan de bestjoersgearkomste fan 30 

septimber 1960. Kalma is doe noch njoggen jier oanbleaun en hat op 2 septimber 1969 as 

bestjoerslid ôfskie nommen. 6 Syn aktiviteiten op folkskundich mêd hawwe him mei oaren 

in plak besoarge yn Het bureauian].]. Voskuil. Yndiel l.side 724-728, beskriuwt dy de besite 

fan in deputaasje fan de Fryske Akademy oan it 'Bureau', it tsjintwurdige P.J. Meertens-Insti-

tuut yn Amsterdam. De ôffurdiging besteande út ds. Zandstra (Kalma), Ypma (Ype Poortinga) 

en Hoekstra (J.J. Spahr van der Hoek), is dêr om mei Beerta (Meertens) te praten oer gear-

wurking by it sammeljen fan Fryske folksferhaien. Yn de petearen komme ek twa oare Fryske 

folkskundigen op it aljemint: Van der Meulen (SJ. van der Molen) en J.J. Damsma (Dam 

Jaarsma). 7 Botke en Janzen, 'J.J. Kalma', 128. 

W 



Nanne Ottema's betekenis voor Friesland 

SYTSE TEN HOEVE 

Nanne Ottema heeft mij van jongsaf geïntrigeerd, om niet te zeggen gefascineerd. 
Toen ik later in het Fries Scheepvaart Museum kwam te werken, ontmoette ik 
daar Ottema in zijn brieven in het archief en in zijn bruiklenen aan het museum, 
waarvan hij één van de grondleggers was. Mijn voorgangers in het museum in 
Sneek hadden Ottema nog goed gekend, haalden veel herinneringen aan hem op 
en probeerden hem op een bepaalde manier te imiteren. Toen ik de afgelopen 
jaren met Jan Pluis en Pieter Tichelaar intensief bezig was met het documenteren 
en bestuderen van de Friese aardewerk- en tegelproductie, kwam ik met hen 
voortdurend, via zijn publicaties, Ottema tegen. 

In het na-oorlogse Leeuwarden waarin ik opgroeide, waren er twee hoogbe
jaarde stadgenoten, die ik nooit heb ontmoet, maar die ik ontzettend graag ont
moet zou hebben: de geleerde en dichter dr. Obe Postma en notaris Nanne Otte
ma. De laatste stond bekend als verzamelaar, maar voor mij was hij de grote ken
ner van oosterse ceramiek en vooral ook van Frieslands kunst en kunstgeschiede
nis. Dr. Obe Postma dichtte in 1942 in zijn vers 'Fan in ferstoarne freon' over zijn 
hartsvriend prof.dr. Tsjitse de Boer, van 1894-1897 de eerste directeur-conserva
tor van het Fries Museum. Tengevolge van bekrompen schrielheid kon hij niet in 
Friesland blijven. Het gedicht eindigt met de regels: 'Nou stiet syn libben ôfslet-
ten as in kunstwurk, steld buten romte en tiid; En duorjender as yn 'e Kenings-
strjitte sil it bewarre bliuwe'. 

'Ottema was here' 

Deze woorden gelden ook voor Nanne Ottema. Veel herinnert aan hem in de 
'Keningsstrjitte' (het Fries Museum) en in zijn eigen museum, het Princessehof. 
Maar ook buiten deze instellingen deed Ottema zijn invloed gelden en vinden we 
sporen van zijn activiteiten.1 Als jongen in Leeuwarden merkte ik dat al. Vanzelf
sprekend was er het Princessehof, door Leeuwarders altijd het Indisch Museum 
genoemd. Dan de Workumer tegelkamer en de boeiende winkeltjes, werkplaat
sen, verzamelingen van ambachts- en volkskunst op de zolder van het Fries 
Museum. Er waren echter ook andere plaatsen in Leeuwarden, waar je Nanne 
Ottema door middel van stukken uit zijn verzamelingen tegenkwam. Bijvoor
beeld in het stadhuis, met de schoorsteenstukken en andere schilderijen of de 
prachtige Bourboombank met snijwerk in de trant van Daniël Marot. Ook in de 
Openbare Bibliotheek, nu deel van het Provinciehuis, met Chinese en Japanse 
potten bovenop de boekenkasten in de studiezaal. En vanzelfsprekend in het 
Coulonhûs, waar ik als kind op de bordestrap speelde en, onder de indruk van 

DE VRIJE FRIES 8 2 ( 2 0 0 2 ) 2 0 4 - 2 1 1 



s r r S E TEN HOEVE - NANNE OTTEMA 205 

geheimzinnige oudheden, over de vitrages gluurde en geschilderde portretten 
zag van vrouwen met mutsen op, zo groot als wagenwielen: onderdelen van Otte-
ma's Costuummuseum. 

Voorbeelden zijn er ook te noemen van sporen van Ottema buiten Leeuwar
den. Als zestienjarige jongen kwam ik, de Friese kerkgebouwen langsfietsend en 
bestuderend, in de kerk van Roodkerk met zijn sobere inrichting. Alles bekijkend, 
sloeg ik de kanselbijbel open en las een tekst, geschreven in een fors en zeer 
karakteristiek handschrift. Het was een notitie van Nanne Ottema, die vastlegde 
dat hij de bijbel in desolate toestand had aangetroffen, had meegenomen, op 
eigen kosten had laten restaureren en weer op de kansel had teruggelegd. Ik weet 
nog heel goed, dat - dat lezend - toen door mijn hoofd flitste: 'Ottema was here'. 
Die kreet las ik - het was een soort Aha-erlebnis - weinige jaren later, in 1967, in 
Jaap Romijns publicatie over Nanne Ottema en zijn kring: 'Hij voldeed op die 
manier aan zijn ongewoon sterke neiging tot zelfbevestiging. Overal, maar vooral 
in Friesland, schreef hij zijn teken: 'Ottema was hier'.'2 

Romijn, sterk geboeid door de persoon van Ottema, wijdde kort na zijn aan
stelling in 1964 als directeur van het Princessehof de eerste tentoonstelling aan 
Nanne Ottema: 'Portret van een verzamelaar'. Het was een eerbewijs aan de tien 
jaar eerder overleden collectioneur en kunstkenner. Opvallend is, dat Jaap 
Romijn vierendertig jaar geleden, met de beperkte middelen en mogelijkheden 
van die tijd, zijn tentoonstelling inrichtte als in 1999 gebeurde: de stellingen vol 
kisten, doosjes, horloges, sieraden, bouwfragmenten, zilver, kleding - alles in 
depotopstelling en ook met een esthetisch ingericht zaaltje voor de rond 1900 
vervaardigde affiches. Dit alles onder het motto 'Duizend stunts voor de fantasie'. 

Nanne Ottema op jonge leeftijd 
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Ottema's verzameldrift 

Ik hoorde de onderwijsinspecteur, musicus en musicoloog R.J. Sipkens in die tijd 
spreken over zijn studie van het Leeuwarder muziekleven in de achttiende eeuw 
en over de muziekmeester en componist Jean de Communes. Hij vertelde dat 
Ottema hem eens aanklampte en zei: 'Jou mutte mar es langs komme, want ik 
hew et pertret fan dy man en syn fioel hew ik oek'. En Sipkens vervolgde: 'Och, er 
was weinig dat Ottema niet had'. 

Ottema manifesteerde zich met zijn verzamelingen en met behulp daarvan 
kon hij een rol spelen. Dat maakte dat hij met veel egards werd behandeld en met 
dank overladen. Hij gaf aan overheden voor hun openbare gebouwen en ook aan 
de grote en kleine musea langdurige bruiklenen. Ook stond hij zijn kostbaarhe
den tijdelijk af voor exposities, waarbij zijn inbreng zeer substantieel was, zoals 
aan de belangrijke historische exposities over Harlingen in 1934 en 1957 en aan 
de grote scheepvaarttentoonstelling in Sneek. De laatste tentoonstelling leidde in 
1938 tot de stichting van het Fries Scheepvaart Museum. Vanzelfsprekend is er 
veel in het optreden van Ottema dat onder het begrip 'ijdelheid' benoemd zou 
kunnen worden. Misschien was het echter wel veel meer ingegeven door behoef
te aan erkenning. Er zijn mondeling overgeleverde verhalen over Ottema's bot
heid en hebzucht, maar ook over zijn behulpzaamheid. Herre Halbertsma noemt 
Ottema in zijn in 1995 opgeschreven herinneringen 'bescheiden' en 'allervriende
lijkst' en meldt: 'In het algemeen trad hij niet graag naar voren en leefde vrij een
zaam op zijn bovenhuis aan de Prins Hendrikstraat'.3 

Ottema's verzameldrift, die wel mateloos is genoemd en de tomeloze drang, 
waarmee hij bezig was met de zaken waardoor hij gegrepen was, zullen zonder 
psychologisch inzicht niet verklaarbaar zijn. We moeten ons er evenwel voor hoe
den Nanne Ottema te zien als een ijdeltuit of als een zonderling. Ik zie in het 
leven van Nanne Ottema vooral twee dingen: een grote drang kennis en inzicht te 
verwerven over wat hem boeide: de geschiedenis en de kunstgeschiedenis in het 
algemeen en die van Friesland in het bijzonder. Daarnaast een groot verantwoor
delijkheidsgevoel voor Frieslands cultuurgoed. 

Ottema heeft zelf betoogd, dat zijn belangstelling meer uitging naar de toe
passingen van de kunst dan naar de kunst zelf. Deze belangstelling wortelde in 
zijn grote liefde voor zijn geboortestad Leeuwarden en, breder gezien, voor Fries
land. In zijn eigen woorden: 'Tegelijk interesseerde ik mij toen reeds voor de 
geschiedenis van mijn geboortestad en -land, een belangstelling die reeds spoe
dig zich speciaal ontwikkelde in kunsthistorische en cultuurhistorische richting'. 
Die liefde dreef hem tot het verwerven van kennis en die kennis verwierf hij 
onder andere door te studeren en te verzamelen. 

Ik wil met nadruk zeggen dat het verzamelen van Ottema geen doel in zich
zelf was, maar diende om kennis te verbreden en te verdiepen. Zo is het te begrij
pen dat Ottema bijvoorbeeld een verzameling deurknoppen of een verzameling 
sloten aanlegde. Met zijn grote belangstelling voor interieurkunst wilde hij het 
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goede inzicht en de juiste kennis hebben van elk detail van vertrekken uit allerlei 
periodes en in elke stijl. 

Ik kom hier op interieurkunst en ik geloof eigenlijk dat alles wat Ottema 
bestudeerde en verzamelde zijn oorsprong vindt in zijn interesse voor interieur
kunst en bewoningsgeschiedenis. Dat gold ook voor zijn gespecialiseerde activi
teiten op het gebied van de ceramiek in het algemeen en van de oosterse cera
miek in het bijzonder. Van de interieurkunst kwam hij op de bouwkunst en de 
monumentenzorg. De studie en bescherming van waardevolle interieurs heeft 
weinig belangstelling gehad, zeker in Friesland. Het jaar 2001 was het jaar van het 
interieur. Ottema is op dit gebied bijna honderd jaar eerder in Friesland baanbre
kend geweest. 

Nanne Ottema rond 1935 in één van de werkvertrekken van zijn huis aan de Prins 

Hendrikstraat te Leeuwarden 

Zijn verworven kennis en verzamelingen kon hij dienstbaar maken aan de inrich
ting van het Fries Museum, met stijlkamers, winkels, werkplaatsen, betegelingen 
en noem maar op. De inrichting van zijn Princessehof en van zijn Coulonhûs 
brachten hem op de achttiende-eeuwse architect-decorateur Daniël Marot en 
diens ontwerpkunst. Uit zijn geschreven verantwoording over het restaureren van 
het Coulonhûs blijkt de zorgvuldigheid en toepassing van eigen en andermans 
deskundigheid.4 Ottema maakte daarbij zijn collecties aan die restauratie dienst
baar. Het waren evenwel niet alleen de voorname inrichtingen die hem boeiden. 
Zijn boerderijen 'Foppe Tinte' in het Bûtenfjild onder Roodkerk en 'Jornahuis' 
onder Wergea liet hij met eenvoudige betegelingen en betimmeringen en ook 
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met andere bouwfragmenten uit de achttiende eeuw inrichten. Het was voor 
hem een uitdaging in de vertrekken die hij inrichtte, te komen tot een smaakvolle 
stijleenheid, zowel wat betimmeringen als stoffering en meubilering betreft. Ove
rigens, over inrichting gesproken: Ottema was niet conservatief. Voor zijn muse
ale presentatie in het Princessehof koos hij zowel voor antiek ingerichte en sfeer
volle vertrekken als voor zalen met fraai vormgegeven, moderne vitrines. Hij 
oriënteerde zich goed op eigentijdse museuminrichtingen. 

Kennis verspreiden 

Ottema tekende zelf niet onverdienstelijk. Jaap Romijn heeft aardig werk van hem 
gepubliceerd, onder andere een smaakvol vorm gegeven kalenderblad in de stijl 
van de Art Nouveau. In het Fries Scheepvaart Museum worden van Ottema's 
hand vlotte schetsjes bewaard van schepen. Het zijn voor documentaire doelein
den vervaardigde kopieën van afbeeldingen van zegels uit middeleeuwse hand
schriften. Hiermee kom ik op Ottema's belangstelling voor scheepvaart, scheeps
bouw en voor varen. In 1951 werd de aanzet gegeven tot de oprichting van de 
Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten. Ottema maakte een opzet voor 
een samen te stellen monografie over Friese ronde jachten. Hij baseerde zich 
vooral op de tussen 1930 en 1938 verworven kennis over de Friese scheepsbouw 
en publiceerde daarover talloze artikelen in het Leeuwarder Nieuwsblad. Als uit
gangspunt hiervoor koos hij gegevens uit gesprekken met scheepsbouwers (toen 
al: 'oral history'!) en uit zeer informatieve aan hem gerichte brieven van scheeps
bouwers. Deze bevinden zich nu in het Fries Scheepvaart Museum. 

Vanzelfsprekend verzamelde Ottema op het gebied van de scheepsbouw: 
schilderijen, prenten, tekeningen, boeken, modellen, scheepsonderdelen en 
natuurlijk scheepssier. Dit laatste boeide hem als uiting van volks- of ambachts
kunst uitermate. Aardig te vermelden is dat Jef Last Ottema in 1941 in zijn boek 
Elfstedentocht beschrijft als 'notaris Sickema' die bij Doede (de modelbouwer 
Frits van Meekeren) te Hindeloopen scheepsmodellen laat bouwen voor het 
'scheepvaartkundig museum' in Sneek.5 

Zoals Ottema publiceerde over scheepsbouw deed hij dat over alle onderwer
pen die hem bezighielden, en hij deed dat zowel in boekvorm als in de vorm van 
artikelen. Hij schreef voor wetenschappelijke tijdschriften, maar ook voor dagbla
den. Hij kon zo de door hemzelf verworven kennis weer verspreiden onder een 
breed publiek. Ottema schreef niet gemakkelijk. Toch is zijn werk doorgaans ple
zierig om te lezen, vooral doordat hij zijn lezers als het ware bij de hand neemt en 
meeneemt op zijn speurtochten. De publicaties bevatten veel voor het eerst 
gepubliceerde gegevens. Ottema had het geluk dat hij, dankzij zijn positie, 
gebruik kon maken van de diensten van (niet altijd genoemde) medewerkers, 
zoals de amanuensis van het Fries Museum E.J. Penning. Deze had een groot 
aandeel in de samenstelling van de 'Friese Voet'.6 Dit standaardwerk over merken 
van Friese goud- en zilversmeden uit 1931 van Elias Voet jr. zou er niet gekomen 
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Nanne Ottema op latere leeftijd 

zijn, indien de uit 1927 daterende Catalogus der tentoonstelling van Antieke 
Goud- en Zilvermerken er niet was geweest.7 Dat gold ook voor de catalogus en de 
zeer omvangrijke tentoonstelling in het Fries Museum, die eveneens profiteerden 
van de enorme kennis, werkkracht, speurzin en verzamelwoede van Ottema. 

Nanne Ottema was in tweeërlei opzicht een 'amateur', dat wil zeggen hij was 
een autodidact en hij was een liefhebber, en dat laatste met grote gedrevenheid. 
Hij verzamelde voorwerpen en de kennis daarover, om zodoende voorwerpen 
vooral in hun samenhang en functie te kunnen zien. Zijn verzamelen was, zoals 
Jaap Romijn het noemde, een geestelijke en geen materiële prestatie, hetgeen 
verklaart waarom Ottema zoveel verzamelde. En dan is het ook niet verwonder
lijk dat hij, zich zozeer interesserend voor interieurs, ook wilde weten hoe de 
mensen die daarin leefden gekleed waren. Het ligt dan voor de hand dat Ottema 
de Friese kostuums bestudeerde, om zo weer kennis te verwerven over de daarbij 
behorende accessoires als sieraden, horloges, wandelstokken en paraplu's. Zoals 
het ook vanzelf spreekt dat Ottema zich breed oriënteerde in de kunst van de 
goud- en zilversmederij en vervolgens het gereedschap verzamelde waarmee die 
kunst werd beoefend, zelfs tot en met complete werkplaatsinrichtingen. 

Bij alles waarmee Ottema zich bezighield, speelde zijn gevoel voor schoon
heid een rol. Zo vloeide als vanzelfsprekend uit het verwerven van boeken ter ver
meerdering van zijn kennis, het verzamelen van mooi gedrukte of fraai ingebon
den boeken en van bijzondere drukwerken voort. Het is onnozel om Ottema, die 
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zo de samenhang tussen kunstuitingen zocht te ontdekken en bekend te maken, 
'een fanaat' te noemen, zoals Sandra Heerma van Voss in NRCIHandelsblad van 
14 oktober 1999 deed. Zij schreef ook: 'Evenmin ontwikkelde Ottema een echt 
kennersoog: naast de schaarse topstukken sleepte hij ook enorme hoeveelheden 
rommel zijn museum in'. Zij en anderen die Ottema als een monomane verzame
laar afschilderen, hebben niets van zijn drijfveren begrepen. Het ging Ottema niet 
om topstukken, althans niet in kunsthistorische zin. Hij kocht schilderijen, niet 
om hun kunstwaarde, maar om wat er op staat afgebeeld. Zijn zilver verzamelde 
hij evenmin alleen om de kunstwaarde, maar ook om er een beeld mee te geven 
van de Friese edelsmeedkunst. Aan al zijn verzamelen en studeren lag de behoef
te ten grondslag om een beeld te krijgen van de Friese kunstgeschiedenis en met 
name van de Friese ambachts- en volkskunst. 

Plaats in de Friese samenleving 

Daarmee komen we op een tweede aspect van hetgeen ik Ottema's niet hoog 
genoeg te schatten belang voor Friesland acht: zijn grote verantwoordelijkheids
gevoel en zijn gedrevenheid. Zoals gezegd: hij wilde niet slechts bestuderen wat 
hem boeide en wat zijn grote liefde had, maar wenste de verworven kennis ook 
met anderen te delen. Hij maakte daartoe deel uit van besturen, zoals dat van het 
Fries Genootschap, voor de oorlog zeg maar dat van het Fries Museum. Hij was 
van 1916 tot zijn overlijden in 1955 een uitermate actief lid van de museumcom
missie, waar hij fungeerde als conservator van bepaalde afdelingen. Hij trad ook 
op als bestuurslid van het Fries Scheepvaart Museum, de Fryske Akademy, It 
Fryske Gea, de Bond Heemschut, Kunst aan Allen en de Maatschappij ter bevor
dering van de schilder- en tekenkunst. Dit is slechts een greep uit de lange lijst 
van Ottema's functies. Om zijn doelen te bereiken was hij, wat wij nu zouden noe
men, een netwerker en daardoor een zeer notabel figuur in Friesland. 

Dankzij zijn afkomst en zijn activiteiten behoorde hij tot de elite van Fries
land. Hij functioneerde zoals dat van een lid van een echte elite mag worden ver
wacht: met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en met grote zorg voor wat 
binnen een maatschappij waardevol is, wat culturele betekenis heeft en de iden
titeit van een gemeenschap verklaart en bepaalt. 

Ottema stak al zijn liefde, kennis en bezit in die gemeenschap. De creatie van 
zijn 'Ottema-Kingma-Stichting' is daarvan de belangrijkste getuigenis. Ottema 
wist wat hij als lid van de Friese bovenlaag aan zijn stand verplicht was en al kon 
hij dan veel nemen (daarover bestaan de nodige anecdotes), hij gaf ook zeer veel. 
Ottema heeft met groot verantwoordelijkheidsgevoel voor Friesland onnoemlijk 
veel cultuurgoed gered en er veel over bekend gemaakt. Daarbij ga ik goeddeels 
voorbij aan de vele concrete situaties waarin Ottema zijn collecties overal in 
Friesland dienstbaar maakte aan de samenleving. Het moge duidelijk zijn, dat ik 
met groot ontzag en veel bewondering de nagedachtenis aan Nanne Ottema in 
ere houd, zonder in hem overigens een heilige te zien. 
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Immers, al was hij een autoriteit, hij kon zoals ieder mens ook zwak en naïef zijn. 
Het vele waarmee hij zich bezighield, heeft hem vast geluksmomenten gegeven 
maar wellicht niet gelukkig gemaakt. We weten dat de hoogbejaarde, eenzame 
Ottema, die werd verpleegd in het Leeuwarder Diaconessenhuis (waarvan hij zelf 
bestuurslid was geweest) een advertentie plaatste in de Leeuwarder Courant, 
waarin hij meldde dat hij graag 'ontving'. Alles wat hij had ondernomen en verza
meld groeide hem toen zo boven het hoofd, dat hij niet verder kon leven. 

Ik was bij het ondergaan van de aan hem gewijde tentoonstellingen in 1999 
ontroerd bij het zien van twee foto's van Ottema. Op de ene, in het Fries Museum, 
is hij een nog erg jongensachtige puber in kiel en kniebroek, als trompettist deel 
uitmakend van een groep muzikanten. Op de andere foto, in het Princessehof, is 
Ottema een imposante oude heer, met een deel van zijn verzameling als rugdek
king. Tussen de beide momenten waarop de foto's werden gemaakt heeft Ottema 
een bijzonder leven geleefd. Ongetwijfeld een rijk leven en zeker een leven dat 
voor de - Friese - maatschappij veel vruchten heeft afgeworpen. Het was zeker 
geen gemakkelijk leven, maar dat is nooit weggelegd voor cultuurdragers van het 
formaat Nanne Ottema. 

Noten 

1. Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd in: Fryslân. Kwartaaltijdschrift voor geschiedenis 
en cultuur. Voor Ottema zie: Kalma, Nanne Ottema; Roding, In de voetsporen; Bak, Nanne 
Ottema. 2. Romijn, 'Nanne Ottema en zijn kring', 4. 3. Halbertsma, 'Herinneringen aan 
Nanne Ottema'. 4. Ottema, 'Het Coulonhuis'. 5. lef Last, Elfstedentocht {Amsterdam 1941) 
85-89. 6. Voet, Merken. 7. Catalogus goud- en zilverwerken 1927. 
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Geleerd, en gerespecteerd 
De Eysinga's, de adel en het Fries Genootschap 

YME KUIPER 

In de nazomer van 1827 werd op initiatief van het trio Amersfoordt, Binkes en 
Fontein het Fries Genootschap opgericht. Eerder al, op 18 juli van genoemd jaar, 
hadden zij hun voornemen kenbaar gemaakt door een gezamenlijk onderteken
de briefte sturen naar 28 geleerde heren in de provincie.' Op de lijst van aange
schrevenen treffen we een zestal edellieden aan. Behalve de broers en jonkheren 
Schelte en Tjalling van Eysinga, grietmannen van respectievelijk Doniawerstal 
en Rauwerderhem, gaat het om jhr. Wicher van Swinderen, grietman van Gaas-
terland, Carel E.E. baron Collot d'Escury, grietman van Barradeel, Georg F. baron 
thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, grietman van Menaldumadeel en, last 
but not least, jonkheer Idsert Aebinga van Humalda, oud-gouverneur van het 
gewest.2 Na de oprichting werd de vigerende gouverneur van Friesland, J.A. 
baron van Zuylen van Nijevelt, benaderd om als eerste vertegenwoordiger van 
de Koning in het gewest daaraan officiële goedkeuring te verlenen.3 Vanuit Den 
Haag liet een daartoe bevoegd ambtenaar hem echter weten dat zo'n goedkeu
ring in dit geval niet nodig was, omdat het hier louter een provinciale zaak 
betrof. Zelf was de uit het Utrechtse afkomstige baron aanvankelijk met veel 
wantrouwen bejegend door de hem in het Friese bestuur omringende adel. Met 
name de betrekkingen met leden van de grietmansfamilie Van Eysinga waren 
uitermate koel. Daarbij zullen vermoedelijk ook de nauwe banden van de Eysin
ga's met de vorige, zeer Frieszinnige gouverneur Aebinga van Humalda, aan 
wiens gouverneurschap in 1826 een abrupt einde was gekomen, een rol hebben 
gespeeld.4 

Het jonge Genootschap 

Zoals bekend bestond het vroege Fries Genootschap vooral uit juristen en filolo
gen van (hoge) burgerlijke komaf. Hun belangstelling voor de Friese geschiedenis 
en taal kwam vooral tot uitdrukking in hun ijver 'goede bronnen' op te sporen en 
te gaan gebruiken. Juist deze jacht op bronnen verklaart de relatief sterke aanwe
zigheid van adellijke personen in het aanvankelijke Genootschap. Hoewel hun 
aanzienlijke positie als bestuurders een rol gespeeld zal hebben, werden de 
genoemde edellieden vermoedelijk vooral aangeschreven vanwege hun bezit aan 
interessante familiepapieren, intrigerende historische documenten, fraaie kunst
collecties en hun geleerde liefhebberijen. Met name Wicher van Swinderen - in 
zijn geboortestad Groningen gepromoveerd op twee dissertaties - had in zijn tijd 
de reputatie van een briljant geleerde, terwijl Collot d'Escury een imposante col-
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lectie van schilderijen van oude vaderlandse meesters bezat.5 Een typering van 
de adellijke aanwezigheid in het jonge Genootschap als 'de aristokrasy de eare, de 
oaren it wurk' is in dit verband weinig treffend.6 Bovendien bewoonden genoem
de edelen allemaal historische huizen, die zelf stuk voor stuk als een lieu de 
mémoire fungeerden voor de Friese geschiedenis: Osingastate te Langweer (S. 
van Eysinga), Jongemastate te Rauwerd (Tj. van Eysinga), Lycklamabosch bij Balk 
en vervolgens Wibrandastate te Hichtum (Van Swinderen), Klein Hermana bij 
Minnertsga (Collot d'Escury), Groot Terhorne te Beetgum (Schwartzenberg) en 
het Burmaniahuis in Leeuwarden (Aebinga van Humalda). Aan dit rijtje zou nog 
Kingmastate te Zweins kunnen worden toegevoegd, dat eigendom was van J.M. 
van Beyma thoe Kingma, de oudste zoon van de bekende patriot Coert Lamber-
tus. Deze eerste voorzitter van het Genootschap werd in 1842 erkend te behoren 
tot de Nederlandse adel. Hij was waarschijnlijk de eerste die binnen het Genoot
schap publiekelijk de hoop uitsprak dat oude huizen als bijvoorbeeld Martena-
state te Cornjum, Tjaerdastate te Rinsumageest, het Martenahuis te Franeker of 
het slot te Ballum op Ameland niet werden afgebroken - een veelal vergeefse 
hoop, zoals weldra zou blijken.7 

Het was de bekende grote Historische Tentoonstelling, die het Genootschap 
in 1877, met veel steun van adellijke families, in het Koninklijk Paleis te Leeuwar
den organiseerde, die de inleiding vormde tot een nieuwe periode in zijn geschie
denis. In 1881 opende het Genootschap zijn eigen museum: het Fries Museum, in 
het voormalige Eysingahuis in de Friese hoofdstad. Door de aan- en verkoop van 
dit huis ontstond een heel bijzondere band tussen Genootschap en de familie 
Van Eysinga. In die tijd was namelijk jhr. F.J.J. van Eysinga bestuurslid van het 
Genootschap. In de halve eeuw tussen 1827 en 1877 telde het Genootschap ruim 
800 leden, van wie circa 140 van adel waren. Ruim 70% van de adellijke leden 
woonde in die periode nog in Friesland.8 

Eysinga's in het Fries Genootschap 

We maken even een sprong in de tijd, naar het jaar 1918. Het Fries Genootschap 
bestaat dan ruim negentig jaar en telt op dat moment, volgens de in De Vrije 
Fries afgedrukte ledenlijst, 793 gewone leden en 32 buitengewone leden. Bij de 
eerste categorie kom ik 57 personen van adel tegen (7% van het totaal) en bij de 
tweede een viertal (12 à 13%).9 Van al die adellijke personen woonde 60% buiten 
de provincie, terwijl van alle andere gewone leden 25% buiten Friesland was 
gevestigd. Onder de leden van buiten treffen we bekende namen aan als prof. dr. 
J. Huizinga te Leiden en mr. EJ. Troelstra te Scheveningen. Dat hoeft geen verba
zing te wekken, want zowel in de geschriften van de conservatieve cultuurhisto
ricus als die van de socialistische voorman valt een vrij romantisch gekleurde 
belangstelling voor de geschiedenis van de oude Friese landen te bespeuren.10 

Onder de buitenlandse buitengewone leden valt de naam van Edw. B. Tylor te 
Oxford op. Hij was conservator van het Pitt Rivers Museum in genoemde stad, 



2 l 6 VIJF GENOOTSCHAPSFAMILIES 

maar ook de eerste hoogleraar in (en uitvinder als het ware van) het aan de uni
versiteit van Oxford gedoceerde vak culturele antropologie. Zijn in 1871 versche
nen Primitive culture betekende ook een enorme stimulans voor de studie van 
folklore in Europa. Om die reden was Tylor daarna ook het lidmaatschap van het 
Fries Genootschap aangeboden. Al in het vroege Genootschap had men trou
wens de belangstelling op Oxford gericht, vanwege de voor het onderzoek naar 
de Friese taal belangrijke teksten die bewaard werden in de Bodleian Library, 
zoals de nalatenschap van Franciscus Junius. Daarbij trad de Engelse koopman
literator John Bowring, die in 1828 Friesland en zijn geleerde heren bezocht, als 
culturele makelaar op." 

Het was met name de oud-gouverneur jhr. Idsert Aebinga van Humalda 
(1754-1834) geweest, die de Engelsman in de provincie had rondgeleid. Zijn voor
malige huis ten plattelande, Sminiastate te Wommels, had hij overgedaan aan 
zijn jonge familielid en naamgenoot jhr. Idsert Frans van Eysinga. De oude jonker 
Idsert was in zijn jeugd door de classicus Everwinus Wassenbergh op het pad van 
de Friese taal- en letterkunde gebracht. Sindsdien was hij een vurig pleitbezorger 
geworden van de studie naar de Friese taal en geschiedenis.12 Onder zijn bewon
deraars vinden we niet alleen adel, maar ook Wopke Eekhoff, die naar eigen zeg
gen zijn eerste historische kennis op het Burmaniahuis kreeg aangereikt. Toen 
Aebinga van Humalda in 1834 stierf ging zijn gehele nalatenschap naar de Eysin-
ga's, terwijl de naamgenoot al zijn familiepapieren en zijn culturele schatten 
erfde. In de jaren daarna maakte deze Idsert Eysinga veel studie van de hem 
nagelaten boeken en archivalia, wat hem in ieder geval de reputatie opleverde 
van een zonderlinge, mensenschuwe intellectueel te zijn. In 1818 werd, op Smi
niastate, zijn zoon Frans Julius Johan van Eysinga (1818-1901), geboren. Deze zou 
zich naderhand binnen het Nederlandse parlement, maar ook binnen het Fries 
Genootschap een bijzondere plaats verwerven. 

Bezien we nog eens de ledenlijst van 1918 wat specifieker, dan blijken maar 
liefst acht Eysinga's lid te zijn van het Genootschap: vier heren en vier dames, van 
wie de helft in Friesland, te Leeuwarden, woonde.13 Naast een zoon en drie doch
ters van F.J. J. van Eysinga, betrof het drie van zijn kleinzonen en een kleindoch
ter. Ook de familie van Harinxma thoe Slooten leverde acht leden. Daarna volgde 
in kwantitatief opzicht het geslacht Van Weideren Rengers met zes leden en de 
Van Heemstra's met vier. Kenmerkend voor deze families was dat zij nog uitge
breide bezittingen en eigen buitenplaatsen hadden in Friesland.14 De parlemen
tair historicus mr. WJ. Van Weideren baron Rengers, voorzitter van het Genoot
schap tussen 1900 en 1914, was twee jaar eerder overleden. Deze rijkste inwoner 
van Leeuwarden zou de eerste edelman zijn die tot voorzitter werd gekozen. De 
tweede was mr. P.A.V baron van Harinxma thoe Slooten, die deze functie van 
1919 tot 1949 bekleedde.15 Jhr. F.J.J. van Eysinga, zwager van genoemde Rengers, 
kwam in 1865 in het bestuur en bleef daarvan lid tot enkele jaren voor zijn dood, 
in 1901. Drie jaar eerder was hem het erevoorzitterschap van het Genootschap 
aangeboden.16 
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Beeldvorming en Friese adel 

Misschien nog belangrijker dan de fysieke aanwezigheid van de adel in het jonge 
Genootschap was de plaats die hij kreeg toebedeeld in de beeldvorming van de 
Friese geschiedenis zoals die werd geconstrueerd en gerevitaliseerd in de publi
caties die vanwege dit Genootschap verschenen. Die beeldvorming berust op 
twee pijlers: de geschiedfilosofie van de zogeheten Grote Mannen Geschiedenis 
en de veelal impliciete aanname van de aanwezigheid bij de oude Friese adel van 
een typisch Friese mentaliteit oftewel van de basiskenmerken van een collectieve 
Friese identiteit - kortom de adel als een (vooral positief gewaardeerd) voertuig 
en representatie van Friese identiteit.17 Ook thema's als Friese Vrijheid en 'oude 
adeldom zonder vorstengunst' spelen daarbij een belangrijke rol. Het is hier niet 
de plaats diepgaand en uitvoerig op dit thema in te gaan. Enkele voorbeelden 
mogen een en ander verduidelijken. 

Zo is het openingsartikel van het in 1829 voor het eerst verschenen Friesch 
Jierboeckje van 'it Friesch Genootschip foar Schijd-, Adheyte- in Teal-kinde' een 
'Libbensschets fen Minne Baron fen Coehoorn', geschreven door de griffier, later 
archivaris, Jacob van Leeuwen, voorzitter van het Genootschap tussen 1840 en 
1852. Al in de eerste de beste alinea van het biografisch portret wordt Van Coe
hoorn gekenschetst als wars van vleien en een trouw vriend en aanhanger van 
zijn (Fries-)land. Even verderop treft de lezer een gedicht aan van Rinse Posthu
mus, predikant te Waaxens, dat hij in het Album Amicorum van 'jonker B.T. van 
Heemstra' had geschreven - let wel 'jonker', de oude Friese aanspreektitel, en niet 
van Heemstra's eigentijdse 'jonkhear'. Hier houdt de dominee zijn vriend de edel
man even een spiegel voor: 'It lok jouwt uus aders, jild, onsjean in steat; Mar 't 
eigen dwaan makket uus edel in great: Uus dieden binne uusers allinne. [...] 
O Jonker! onthâd dit az Frieske edelman'. Het artikel van Van Leeuwen was trou
wens 'forfriesche trog yen fenne Forgearers'.18 

In het tweede Jierboeckje, van 1830, maakten de lezers zelfs kennis met 'uwz 
âde memmetael' zoals die volgens de schrijver werd gebruikt in de elfde en 
twaalfde eeuw. Het ging hier om een recent grafschrift dat M. Hettema had 
geschreven 'upa tha ethele and frîa frisa Jonker Schelte Hessel Roorda fon Eysin-
ga, Lith fon there Ridderscipe and staten fon Frislonde.' Deze Eysinga was de 
melancholieke grietman van Doniawerstal die in 1829 op Osingastate te Lang-
weer zelfmoord had gepleegd. Zijn overschot werd, zoals het Genootschapslid 
Doeke Hellema aantekende, met een veerschip naar Wirdum vervoerd, waar het 
werd begraven op het familiekerkhofje bij Juwsmastate.19 Hellema, onderwijzer 
en boer te Wirdum, was een van de eersten geweest die had gepleit voor de uitga
ve van de in het Genootschap gehouden lezingen. 'Rest saft o ethele mon!' dicht
te Hettema. Volgens de hooggestemde lyriek van de katholieke jonkheer mr. 
Montanus (de Haan) Hettema was Eysinga 'fri fon 't eïnbilang' geweest en deed 
hij alles 'hwad 't best wér fon thin Folk' en was hij tijdens zijn Tweede Kamer
schap 'én wirthich Frîslonds Tolk'.20 
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Stamboek en Ridderschap 

In 1839 kwam De Vrije Fries voor het eerst uit. Ook hier springt weer het hoge 
adelsgehalte in het oog. Mr. J.W. de Crane schreef zowel een artikel over het Mar-
tena-huis te Franeker als over het gelijknamige geslacht, terwijl jhr.mr. Hobbe 
Baerdt van Sminia verhaalde over het geslacht Aebinga. Verder publiceerde 
jhr.mr. M. Hettema een vertaling in het oud-Fries van een gedeelte uit Horatius' 
Lof op het landelijk leven en ontleende hij aan een manuscript over oude Friese 
wetten het stuk 'Hoe dae Fresen toe fridom koemen', waarin verteld wordt hoe 
Karel de Grote de Friezen hun vrijheid schonk. 

Ook in de vanaf 1836 verschenen Friesche Volksalmanak, die een meer popu
laire inslag had dan De Vrije Fries, vinden we dezelfde soort aandacht voor de 
Friese adel en de verschillende vormen van herinnering aan zijn bestaan. Sterker 
nog dan in De Vrije Fries wordt gedurende de gehele 19de eeuw in de Volksalma
nak de belangstelling voor de adel vastgehouden. Daarbij kleuren romantiek en 
nostalgie vaak de informatie. Met name die nostalgische inslag hield verband met 
de verdwijning van de landadel en zijn huizen in de tweede helft van de eeuw. 
Deze uittocht was ingeleid met de Grondwetsherziening van 1848 en de daaruit 
voorvloeiende nieuwe wetten voor Provincie en Gemeente. De Friese Ridder
schap werd als staatsrechtelijk orgaan buiten werking gesteld. Initiatieven in de 
decennia daarna om die ridderschap om te zetten in een adelsvereniging strand
den. Vooral door invloed van de voormalige secretaris F.J.J. van Eysinga vond in 
1885 de definitieve ontbinding plaats. Het archief van de Ridderschap werd twee 
jaar later overgedragen aan het Fries Genootschap.21 

De naam Montanus de Haan Hettema blijft, samen met die van de co-auteur 
mr. Arent van Halmael, onlosmakelijk verbonden met het bekende, in 1846 in 150 
exemplaren verschenen Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren Adel. 
De auteurs presenteren zich op het titelblad als respectievelijk lid van de Friese 
Ridderschap en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; van het duo was 
alleen Hettema lid van het Fries Genootschap. Onder de intekenaren vinden we 
overigens maar één Eysinga, de al genoemde F.J.J. van Eysinga, die later nog een 
belangrijke rol in het Genootschap zou gaan spelen. Aanvankelijk werkte Van 
Halmael met Van Leeuwen samen aan het Stamboek, maar na verloop van tijd 
kwam Hettema in beeld en haakte Van Leeuwen af. Het was geen Genootschaps
project, hoewel mr. F. Binkes al in 1832 een gedetailleerd plan voor zo'n uitgave in 
het Genootschap presenteerde. Hij trok het in toen hij hoorde dat Van Halmael en 
Van Leeuwen een vergelijkbaar plan hadden ingediend bij de Ridderschap van 
Friesland.22 Dit plan werd uiteindelijk uitgevoerd, zonder financiële steun overi
gens van de Ridderschap. Toch laat met name de 'Voorrede' in het Stamboek zien 
dat de uitgave heel goed aansloot bij de in het Genootschap aanwezige beeldvor
ming rond de oorsprong, het belang en de uitstraling van de Friese adel en, niet 
te vergeten, de aan deze adel geparenteerde voorname families. De recente toe
name van kennis over in het bijzonder de Friese Middeleeuwse adel maakt het 
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Stamboek voor die periode minder betrouwbaar.23 Toch bezit het nog altijd zijn 
waarde en is daarmee Hettema's grootste blijvende bijdrage geweest aan de stu
die van de Friese geschiedenis.24 

Binnen het Fries Genootschap zelfwas het met nameWopke Eekhoff die door 
zijn contacten onder de nog in Friesland woonachtige adel en zijn (biografische) 
publicaties de aristocratie een wel heel erg prominente plaats gaf in de Friese 
geschiedenis. Dat neemt niet weg dat hij veel waardevolle informatie heeft verza
meld die licht werpt op de invloed van de elite op het culturele en artistieke kli
maat in Friesland.25 

Jhr. mr. F.J.J. van Eysinga 

In de jaarvergadering van 12 april 1866 volgde jhr.mr. F.J.J. van Eysinga, raadsheer 
in het Hof te Leeuwarden, zijn overleden schoonvader mr. J.H. van Boelens op in 
het bestuur van het Fries Genootschap.26 Eysinga was toen al vijftien jaar lid van 
de Eerste Kamer, waarin hij het liefst over juridische en Friese aangelegenheden 
sprak. Sinds 1856 woonde hij met zijn grote gezin op de Nieuwestad in Leeuwar
den - in het herenhuis dat thans nog eigendom is van het Old Burger Weeshuis. 
Zijn buurman was mr. Jacob Dirks, voorzitter van het Genootschap van 1852-
1891. Op initiatief van Eysinga, die een voor dat doel opgerichte commissie van 
zestien heren voorzat, kreeg Dirks in maart 1886 een medaille met zijn beeltenis 
vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van het Genootschap.27 Zelf zou Eysinga veer
tig jaar senator blijven en in de periode 1880-1888 was hij Kamervoorzitter. Over 
Eysinga's parlementair dagboek publiceerde zijn kleinzoon jhr.mr.dr. WJ.M. van 
Eysinga (1878-1961), hoogleraar Internationaal Recht te Leiden sinds 1912, een 
zeer boeiend artikel in De Vrije Fries.2S 

In zijn dagboek schreef Eysinga aanvankelijk niets over het Fries Genoot
schap. Pas met het klimmen der jaren bracht hij het Genootschap wel eens ter 
sprake. Dat betekent niet dat hij zich weinig inzette voor zijn belangen - integen
deel. Zo bereidde hij in 1876 een statutenwijziging voor en trad hij in datzelfde 
jaar toe tot de commissie die de grote tentoonstelling van 1877 ging organise
ren.29 Verder spoorde hij vele Friese, vaak elders wonende grondeigenaren aan de 
terpvondsten op hun terreinen af te staan aan het Genootschap. Ook onder
steunde hij het Genootschap regelmatig met financiële bijdragen of schonk hij 
het kunstobjecten.30 Het bestuur bestond in die tijd uit een aantal markante 
heren en geleerden, te weten mr. J. Dirks (voorzitter), dr. J.G. Ottema (bestuur
der), jhr.mr. F.J.J. van Eysinga (bestuurder), W. Eekhoff (penningmeester), mr. 
U.H. Huber (secretaris), mr. W.B.S. Boeles (bibliothecaris) en C.H.F.A. Corbelijn 
Battaerd (conservator). Al deze heren woonden in Leeuwarden. Het 50-jarig jubi
leum in 1877 noteerde Eysinga als volgt in zijn dagboek: 'Eerst gewone vergade
ring - toen feestelijke ontvangst in de Groote Zaal van Van der Wielen, bij welke 
gelegenheid mr. Dirks de feestrede hield, terwijl door mij eene bijdrage werd 
gehouden. Vervolgens receptie op de tentoonstelling, waarbij militaire muziek 
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Het Eysingahuis te Leeuwarden in de negentiende eeuw 

was voor het Paleis - verder diner bij Weidema. Het erelid Van Panhuys, op wien 
ik eene conditie uitbragt zat tusschen mr. Dirks en mij - het diner was fleurig, 
alles liep flink van stapel.' Met zijn bijdrage doelde Eysinga op een door hemzelf 
vervaardigd passend gedicht en Van Panhuys was de toenmalige Commissaris 
des Konings in de provincie Friesland. Eerder al had Eysinga in zijn dagboek het 
bezoek van prinses Marianne aan de tentoonstelling beschreven.31 Twee jaar later 
was Eysinga aanwezig bij de onthulling van de 'eeresteen voor ds Joast Halbertsma 
te Grouw'. Bij die gelegenheid bracht hij in het 'boerefriesch' een heilsdronk uit op 
het bestuur van het Frysk Selskip. Ook dat was 'een schoon feest' geweest, dat 'flink 
van stapel liep en dat op mij althans een alleraangenaamsten indruk maakte'. 

Vlak voor Kerstmis 1879, toen hij pas was teruggekeerd van de Haagse Kamer
bijeenkomst, ontving Eysinga een briefje van 'buurman Dirks' dat het Genoot-
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schap het familiehuis in de Koningsstraat had verworven voor 15.655 gulden. 'Het 
tentoonstellingsfonds dat zoodanige bestemming had bedroeg pl.m. 20.000 gul
den', zo voegde hij laconiek aan zijn eerste mededeling toe.32 Tot 1898 zou Eysinga 
de bestuursvergaderingen in dit huis, dat in 1881 als museum openging, bijwo
nen.33 Het bestuur kwam bijeen in de kamer die voorheen door de familie als 
salon was gebruikt. Ook het door De Josselin de Jong vervaardigde portret van 
Eysinga zou in dit vertrek komen te hangen. Op de plaats waar het Eysingahuis 
stond en staat bevond zich aanvankelijk het stadshuis van de familie Vegelin van 
Claerbergen. Door erfenis ging dit gebouw in 1773 over aan de grootvader van de 
dagboekschrijver. Deze besloot nadien tot nieuwbouw, die in de jaren rond 1800 
werd gerealiseerd. Ook had deze grootvader veel grondbezit en familiepapieren 
van de Vegelins verkregen.34 In 1899 liet Van Eysinga op eigen kosten het geschrift 
Indigesta moles van zijn voorvader jonker Johan Vegelin van Claerbergen over de 
troebelen van het jaar 1748 (het zogeheten Pachtersoproer) bezorgen door G.H. 
van Borssum Waalkes. Deze was een oud-collega en medebestuurder van het 
Fries Genootschap, zoals Eysinga in zijn Voorwoord de bezorger aan de lezer 
voorstelde. 'Het dagverhaal [...] is sedert lang onder mijne familiepapieren berus
tende', aldus Eysinga.35 Op de eerste winteravondvergadering van het Genoot
schap in 1900 hield de oriëntalist en historicus dr. Tjitse Jitses de Boer, oud-bibli-
othecaris en conservator van het Genootschap, een lezing over de oproeren van 
1748 in Groningen en Friesland. Daarbij ging hij uitvoerig in op het Dagverhaal 
van Vegelin van Claerbergen. Niet de feiten uit dit geschrift achtte De Boer het 
belangrijkste, want die waren al grotendeels bekend, maar de visie van de auteur 
'die ons een blik in het leven en de stemming van de toenmalige regenten laten 
slaan'. Terwijl er in de provincie Groningen werd geroepen om herstel en handha
ving van de gereformeerde godsdienst, was in Friesland veel opvallender het 
grote aandeel van de doopsgezinden bij de zich na het oproer manifesterende 
Doelistenbeweging.36 

Toen Dirks in 1892 het voorzitterschap van het Genootschap neerlegde 
wilde de rest van het bestuur Eysinga als nieuwe voorzitter laten kiezen. 'Neen, 
die plaats komt niet aan mij maar aan Boeles toe', had deze toen 'met beslist
heid' geantwoord.37 En inderdaad werd mr. W.B.S. Boeles de nieuwe voorzitter. 
In het najaar van 1898 trok Eysinga zich terug uit het bestuur van het Genoot
schap, waarna hij tot erevoorzitter werd gekozen. Ondertussen was hij ongeveer 
zestig jaar lid van het Genootschap geweest.38 De zoon van voorzitter Boeles, 
mr. P.C.J.A. Boeles, conservator en bibliothecaris vanaf 1897, herinnerde zich 
later Eysinga van bestuursvergaderingen als 'een zeer merkwaardige persoon
lijkheid met grooten invloed. Als Fries voelde hij zich aangetrokken tot het 
genootschap, dat zoo talrijke herinneringen aan zijn overoud geslacht bewaar
de en als voormalig van Eysingahuis had het museumgebouw voor hem een bij
zondere bekoring. [...] Eens per jaar noodigde hij zijne medebestuurders uit om 
in zijn rijtuig, bespannen met twee gitzwarte, rasechte Friesche paarden een 
oudheidkundige rit te maken naar een merkwaardige kerk, een terp die werd 
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afgegraven of een dergelijke bezienswaardigheid. [...] Dat de zoon zich toelegde 
op het beheer van het munt- en penningkabinet geschiedde vooral op aandrin
gen van den vader.'39 

Met de 'zoon' is jhr.mr. W.C.G. van Eysinga (1866-1910) bedoeld, de vijfde en 
jongste zoon - en ook enige zoon uit het tweede huwelijk - van Frans Julius 
Johan. Evenals zijn vier halfbroers was Willem van Eysinga te Leiden in de rech
ten gepromoveerd. Na een korte stage in het Koninklijk Kabinet van Munten en 
Penningen te Den Haag vestigde hij zich eind 1894 definitief te Leeuwarden. 
Weldra kwam hij in het bestuur van het Fries Genootschap en ging hij het 
munt- en penningkabinet in het Fries Museum beheren en herinrichten. Niet 
alleen de Friese geschiedenis maar ook de toekomst van met name de Friese 
landbouw hadden Eysinga's interesse. Die belangstelling deelde hij met zijn 
vriend Theo van Weideren baron Rengers. Zo maakte hij studiereizen naar Rus
land en Italië om afzetgebieden voor het Friese vee op te sporen en werd hij ook 
gekozen tot voorzitter van de Friese Maatschappij van Landbouw. Daarnaast 
was hij zes jaar lang, van 1897 tot 1903, gemeenteraadslid van Leeuwarden. Hij 
overleed op vroege leeftijd, in 1910, aan een slepende ziekte. Bij testament ver
maakte hij een legaat van 25.000 gulden aan het Fries Genootschap. De renten 
daarvan dienden tot bezoldiging van de (nog te benoemen) directeur van het 
Fries Museum.40 

Epiloog 

In 1927 vierde het Fries Genootschap zijn honderdjarig bestaan. De toen opge
stelde lijst van personen die hun instemming betuigen met de plannen voor de 
jubileumviering werd aangevoerd door de koningin-moeder prinses Emma, de 
beschermvrouwe van het Genootschap. Verder treffen we daarop namen aan 
van vele bekende hoogleraren, onder wie RJ. Blok (Leiden), T.J. de Boer 
(Amsterdam), Titus Brandsma (Nijmegen), LH. Gosses (Groningen), J. Huizinga 
(Leiden) en W.J.M, van Eysinga (Leiden). Ook jhr.mr. C. van Eysinga (een zoon 
van Frans Julius Johan), erelid van het Genootschap, en 'mejonkvrouwe A.A. van 
Eysinga, Leeuwarden' (een dochter van Frans Julius Johan) maakten deel uit van 
dit comité van aanbeveling.41 Een kwart eeuw later zou weer een Eysinga toetre
den tot het bestuur van het Genootschap. In de ledenvergadering van april 1953 
werd op voorstel van het bestuur als tiende bestuurslid jhr. C. van Eysinga geko
zen. Deze achterkleinzoon van Frans Julius Johan zou van 1954 tot 1958 als 
secretaris optreden en tot 1971 bestuurslid blijven. Het voorzitterschap was 
gedurende zijn secretariaat in handen van mr. R.R Cleveringa en mr. B.Ph. 
baron van Harinxma thoe Slooten (tot 1963). Harinxma zou de laatste voorzitter 
van adel zijn in het naoorlogse Genootschap. Maar de echte cesuur in de 
geschiedenis van het toenmalige Genootschap lag al voor de toetreding tot het 
bestuur van Cees van Eysinga. Twee jaar eerder namelijk, op de jaarvergadering 
van 1951, was zijn vader, de al genoemde Leidse hoogleraar W.J.M, van Eysinga, 
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tot buitengewoon lid van het Genootschap gekozen. En in dezelfde vergadering 
kreeg mr. RC.J.A. Boeles een ere-lidmaatschap. Toeval? Nee, want het was pro
fessor Eysinga geweest die in 1950 op diplomatieke wijze in Friesland had 
bemiddeld om de in opspraak geraakte Boeles te verzoenen met het naderende 
verlies van zijn bestuurszetel door hem te bewegen zich tot erelid van het 
Genootschap te laten maken.42 

Noten 

1 RAFAFG, inv.nr. 1. 2 De briefen de lijst van aangeschrevenen is afgedrukt bij Boeles, 'Her

inneringen', 350-351. 3 RAFAFG, inv.nr. 21. 4 Kuiper, Adel in Friesland, 298 e.v. 5 Schroor, 

'Een Groninger god', 92; Kuiper, Adel in Friesland, 375. 6 Van der Schaaf, Skiednis, 46. Overi

gens merkt de auteur ook op, in verband met de honoraire leden van adel: 'Mar in soarte 

adellik reservaet wie it Frysk Genoatskip perfoarst net'. Verderop vat hij zijn beeld van het 

(vroege) FG samen als 'in sammelplak fan ta oansjen kommen boargers en yn oansjen bleau-

ne reginten' (idem, 49). 7 Boschma, 'Een museumplan', 82-83. 8 Kuiper, Adel in Friesland, 

352. 9 De Vrije Fries 26 (1918) 183-192. Het ging daarbij in totaal om 26 adellijke geslachten, 

die vanzelfsprekend niet alleen uit Friesland afkomstig waren. 10 Een voorbeeld in dit ver

band uit Troelstra's Gedenkschriften, waarin hij put uit een lezing die hij in 1910 te Den Haag 

hield over 'de neiging naar de romantiek' bij de Friezen: 'Nog staat te Jelsum het brok van 

Dekemastate, waar mijn vriend fan van Wageningen heeft gewoond, altijd met zijn gedach

ten in den ouden riddertijd, toen zijne voorvaders (sic!) het oude slot bewoonden'. Of: 'Nadat 

de onderlinge strijd was geweken, in de 16e eeuw, leverde de Friesche adel ons land groote 

mannen'; Gedenkschriften I, 181-182. 11 Een bezoek dat zo zijn sporen achterliet in het pril

le Fries Genootschap; Kalma, 'Bowring in het noorden'. 12 Kuiper, Adel in Friesland, 227 e.v. 

13 Rond 1900 waren zelfs elf Eysinga's betrokken bij het Genootschap: zes mannelijke leden 

en vijf donatrices (de tweede echtgenote van Frans lulius Johan, van geboorte een Van Wei

deren barones Rengers, en haar vier dochters Eysinga). Van de toen in totaal 20 donatrices 

waren er 12 van adel; VFG 72 (1899-1900) 36-37. 14 Vergelijk Kuiper en Frieswijk, Twee eeu

wen. 15 Sipma, 'In memoriam'. Zie voor W.J. van Weideren Rengers de bijdrage van Derk 

lansen. 16 Gegevens ontleend aan een door Goffe lensma opgestelde lijst van bestuursleden. 

17 Zie ook Kuiper, Adel in Friesland, 352. 18 Friesch Jierboeckje 1 (1829) I-XVIII en 17. 19 Kui

per, Adel in Friesland, 181 en Hellema, Kroniek, 109. 20 Friesch Jierboeckje 2 (1830) 83-84. 

21 Kuiper, Adel in Friesland, 297. 22 De Vries en Kuiper, 'Een vrije Fries', 207 e.v. Zie verder 

Wumkes, Bodders, 495-511, en vooral Eekhoff, 'Onze voorgangers', 72. 23 Vergelijk bijvoor

beeld de publicaties van Paul Noomen in verschillende uitgaven. 24 In haar proefschrift 

Archeologie van een houding (Groningen 1998, met name 225 e.v.) waagt Elizabeth Brouwer 
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een poging tot rehabilitatie van De Haan Hettema. Zij doet dat vooral door kritiek te leveren 

op andermans biografische publicaties over De Haan Hettema. Haar poging het op te nemen 

voor een zwart schaap mag sympathiek ogen, maar overtuigt bepaald niet. Een artikel van 

het duo De Vries en Kuiper (1983) betitelde Brouwer al in haar proefschrift als het 'product 

van de retorische middelen' van de auteurs: zij willen hem bewust zwart maken. En toch, zo 

meent zij ook, zijn in hun artikel, 'alle bekende en onbekende stukken omtrent zijn leven en 

werk verwerkt'. Zelf geeft Brouwer hier toe dat haar eigen visie op de Haan Hettema slechts 

stoelt op 'de stukjes geschiedenistheorie' die hij in de Friesche Volksalmanak publiceerde. 

Het lijkt er toch sterk op dat Brouwer wel erg weinig nieuwe gegevens en argumenten aan

draagt voor haar visie op de door anderen inderdaad vrij negatief beoordeelde geleerde jonk

heer. 25 Vergelijk Karstkarel, 'Eekhoffs geschiedenis', 151-153. 26 VFG38 (1866) 14; Dagboek 

Eysinga, Particuliere collectie C. van Eysinga (PCE). 27 PCE, Dagboek Eysinga. 28 Eysinga, 

'Parlementaire herinneringen'. Over prof. Van Eysinga: Van Eysinga, 'In nommele Fries', 3-5. 

29 VFG48 (1876) 276. 30 VFG73 (1900-1901) 2-3. 31 PCE, Dagboek Eysinga; VFG 50 (1877) 

86. 32 PCE, Dagboek Eysinga. Zie ook de bijdrage van JJ. Huizinga. 33 De opening in april 

1881 was goed verlopen, aldus Eysinga, en de Leeuwarder Courant had een voor het bestuur 

'vleijend verslag' afgedrukt; PCE, Dagboek Eysinga. 34 Boeles, 'Bouwgeschiedenis', 9-12. 

35 'Voorwoord', in: Van Borssum Waalkes, Een dagverhaal, III. 36 VFG 72 (1899-1900) 3. 

37 Van Borssum Waalkes, 'In memoriam', 54. 38 Kuiper, Adel in Friesland, 13. 39 Boeles, 

'Herinneringen', 342. 40 De Boer,'Eysinga', 335-336. 41 fiAF AFG, inv.nr. 131. 42Zievoorde 

affaire-Boeles de Inleiding van Goffe Jensma. Vergelijk ook: Van der Schaaf, Skiednis, 359-36; 

Jensma, 'De laatste regent', 14-15. 
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De Teltings 
Trije generaasjes lang wijd oan de wittenskiplike 
beoefening fan taal en skiednis fan Fryslân (1827-1907] 

PH.H.BREUKER 

De Teltings binne mei in pear oare geslachten in bewiis hoe't yn de njoggentjinde 
ieu en ek dêrnei noch, yn foaroansteande famyljes de wittenskiplike beoefening 
fan de Fryske taal en skiednis as in earetaak en in libbensferfulling sjoen waard. 
Har eigen stêd Frjentsjer lei har it neist oan it hert. En dy leafde wie wer ferankere 
yn it besit fan it Martenahûs, dêr't de famylje fan begjin achttjinde ieu oant ein 
njoggentjinde ta wenne hat.1 

It seit himsels dat it Frysk Genoatskip har ûnder syn trouste leden telde. It 
Genoatskip komt ommers fuort út itselde fermidden dêr't Albartus sr. út fuort -
kommen is. Dat is de rûnte fan Frjentsjerter professoaren en notabelen dy't de 
âlde gloarjetiden fan de Frjentsjerter akademy noch út eigen belibjen of út direk-
te oerlevering fan har âlden kinnen hienen.2 Albartus sr., sa mei men wol sizze, 
hat yn dat fermidden syn libbensbestimming fûn. Sa koe er meibouwe oan in 
krêftige kultuer op it plak dêr't er steld wie. Oan syn rede út 1834 by de betinking 
fan it fïifentweintichjierrich bestean fan it Nut te Frjentsjer kin men sjen dat er 
dat as in kristlike plicht definiearre. Hy hong oan it âlde, mar dat betsjutte net dat 
er him net folslein foar de mienskip ynsette of op lettere leeftyd yn tsjerklik 
opsicht net ta de moderne rjochting hearde.3 

De Teltings hawwe it Genoatskip yn ûnderskate funksjes tsjinne. Mear yn 
bysûnderheden wurde de betrekkingen aansen by elk fan de trije apart noch wol 
neigien, mar hjir kinne alfêst de belangrike bydragen oan De Vrije Fries fan de 
beide earsten neamd wurde. Albartus sr. publisearre der fuort fan it begjin yn 
1837 oant yn 1862 yn, it jier foar syn dea, meast oer Frjentsjerter saken, mar ek 
oer Angelsaksyske beswarringsformules, en Isaac fan 1862 oant 1886, ek wer 
meast oer it âlde Frjentsjer, mar ek oer spoaren fan âldgermaans strafrjocht yn de 
Germania fan Tacitus. It Genoatskip joech ek Isaac syn noch altyd ûnmisbere 
fjouwerdielige edysje fan de Registers van den Aanbring van 1511 út, ien fan dy 
standertwurken dêr't it ferneamd om waard. 

Karakteristyk is de krityske hâlding fan alle trije en ek fan skoansoan en swea-
ger Verwijs foar lju oer dy't neffens har temin nivo hienen foar de belangrike kul-
turele plakken dy't se ynnamen. It hipte har nau mei de eare fan Fryslân, grif ek 
omdat se har eigen eare dêroan ferbûn hienen. Dy krityk trof yn 1862 de Waling 
Dykstra fan de Winterjûnenocht4, letter (yn 1868) ek de lju dy't Gerben Colmjon 
as opfolger fan Verwijs beneame woenen (en ek beneamden) ta ryksargivaris yn 
Fryslân5, en langer al Eekhoff, de foliverige mar ek wat pedante autodidakt dy't yn 
de rin fan de tiid hieltyd gesichtsbepalender foar de Fryske wittenskip waard.6 Sa 

DE VRIJE FRIES 82 {2002) 226-235 
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hienen se graach de gek mei syn útlitting: Verschillende geleerde genootschap
pen boden mij als om strijd het lidmaatschap aan'.7 Se namen it him ek kwea ôf 
dat er meiwurke hie om de Aldfryske rjochtshânskriften it lân út te krijen.8 Albar-
tus jr. fûn by syn komst as stedsargivaris fan Ljouwert Eekhoff syn ynvintaris fan 
it argyf oant it léste fel ta printe, mar hy fersocht B. en W. tastimming sels in nijen 
te meitsjen, sa'n tsjinsin hie er yn it wurk fan syn foargonger. Dat waard him ta
stten en folie saakliker en koarter (mar wol chronologysk lykas ek dy), beskreau er 
doe de stikken op de wize sa't syn pake dat mei dy fan Frjentsjer dien hie. 

Yn dizze striidbere hâlding om gebrek oan nivo past wûnderskoan belutsen-
heid by it Oera Linda Boek (OLB) as men dy mystifikaasje teminsten foar in kom-
mentaar op provinsjale ûnbenuUichheid sjocht. It hânskrift sil fierderop noch te 
praat komme. 

Albartus Telting (Frjentsjer 11.10.1803- 17.9.1863) 

Nei Nutsskoalle en Latynske skoalle gong Albartus al yn 1819 nei it ateneum.9 

Eksamens mochten dêr net ôfnommen wurde, dat hy die syn propedeutysk eksa-
men yn Utrecht. Dat wie yn 1821. Hy kaam doe yn de kunde mei syn neef Jacobus 
Scheltema en dy koe oan Wassenbergh yn Frjentsjer melde dat Telting 'hier bij
zonder [heeft] behaagd en voldaan'.10 Syn kandidaats (yn de rjochten) die er yn 
1824 te Grins, dêr't er him nei de fakânsje ek ynskriuwe liet om fierder te studear-
jen. In jier letter die er dêr doktoraal. De winter brocht er troch te Frjentsjer om 
syn dissertaasje te skriuwen. Hy promovearre op 14 juny 1826 ûnder it rektoraat 
fan de âld-Frjentsjerter heechlearaar Gabinus de Wal op it proefskrift De iuribus 
nondum natorum, quam, favente summo numine. 

Vu** •". 

Albartus Telting om 1860 hinne 
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Nei de simmer festige er him yn 1826 as advokaat te Ljouwert. Yn maart 1827 
waard er lid fan Constanter, yn septimber fan it krekt oprjochte Friesch Genoot
schap. Hy ûntjoech him dêr as Frysk dichter en taalgelearde. Syn earste gedichten 
binne oerlevere út 1825, mei Fryske begong er twa jier letter. Syn hiele libben 
troch hat er skreaun en dichte, meast droech er it wurk foar op Nutsbyienkom-
sten. De taalstúdzje kaam foaral ta ûntwikkeling doe't er in pear jier letter yn J.H. 
Behrns in stúdzjemaat fïïn.11 Hy siet doe midden yn it Genoatskipswurk. Fan de 
beide tydskriften dy't it Genoatskip doedestiids útjûn hat, waard er redakteur, 
earst fan it Friesch Jierboeckje(n) salang as it bestie (1828-1835)12, doe noch de 
earste acht jier fan De Vrije Fries (1837-1845) en sekretaris wie er fan 1830 oant 
1841. It gong him lykwols lang net altyd nei it sin. Yn de earste jierren hie it Ge
noatskip nochal wat útjeften ûnder hannen nommen, dêr't er as skriuwer it nedi-
ge wurk oan hie.13 Mar dy útjeften skeaten net bot op, der wienen net safolle lju 
aktyf, en sels krige er it hieltyd drokker mei bestjoerlik wurk yn Frjentsjer. In pro
bleem wie ek dat de kundichste en warberste gelearde, Joast Halbertsma, it Ge
noatskip earder tsjinwurke as dat er deroan meidie.14 

Underwilens brocht ek syn wurk spanningen mei.15 Hoewol't Telting boppe 
op 'e nominaasje kaam te stean, waard De Greve yn 1828 beneamd ta heechlea-
raar yn 'e rjochten te Frjentsjer. Sa bleau Telting te Ljouwert, oant er ein 1832 
sekretaris fan Frjentsjer waard. Maaie 1834 kamen se op it Martenahûs te wenjen. 
Tuskentiden lykwols hie er fan maart oant oktober 1831 frijwillich as twadde lui
tenant tsjin de Belgen ûnder de wapens west en yn augustus dielnommen oan de 
Tsiendeiske Fjildtocht. Dat wie in spannende tiid, ek al omdat syn frou, Anna 
Cornelia Henriette Huguenin (1807-1885), mei wa't er yn 1829 troud wie, krekt 
foartiid in jonkje krigen hie, Isaac.16 

Yn 1843 lei er it sekretariaat del omdat it net te kombinearjen wie mei syn lid-
maatskip fan de Twadde Keamer, dat er dat jiers nei in spannende stimming yn 
Provinsjale Steaten krigen hie.17 Hy hat it grif oannommen omdat er as sekretaris 
'vele onaangenaamheden en tegenkanting van sommige raadsleden heeft moe
ten ondervinden'.18 En hy koe it dwaan omdat er itselde jiers beneamd wie ta kan-
tonrjochter yn it kanton Harns (sûnder dat er der trouwens nei sollisitearre hie). 
Dat wurk hat er grutte foldwaning yn fûn: 'wat mijnheer Telting zei, daarbij legde 
men zich gerust neer; die wist 't immers wel en dat was een braaf man'.19 

Twadde-Keamerlid hat er net hiel lang west. Hy waard werbeneamd yn 1845, 
mar betanke yn oktober 1848. It fan hûs wezen fûn er beswierlik en de politike 
ûntwikkelingen stienen him ek net oan. Neffens de soan hearde er by de konser-
vative partij, al wie syn opiny letter wol wat feroare yn mear liberale sin. Likemin 
hold er it lang fol yn de Provinsjale Steaten. Dêr wie er lid fan tusken 1850 en 
1856. 'Dat was', sa skreau Isaac, 'eene omgeving niet naar zijn smaak, daar waren 
te veel elementen in, waarmee hij zich niet vereenigen kon. Onwetenschappelij
ke, zuiver-materieel gezinde menschen. [...] De beginselen van 1848, waarvan die 
Staten een uitvloeisel waren, waren niet mijn vaders beginselen'.20 

Wol bleau er oan syn dea ta lid fan it gemeentebestjoer. Hy waard keazen yn 
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1847, en krige by de werferkiezing yn 1851 mar leafst 177 fan de 205 stimmen, sa't er 
sels mei genoegen oantekene. Hy krige no ek mear tiid foar Frjentsjerter bestjoers-
funksjes, dêr't er oars yn de rin fan de jierren tritich ek al it ien en oar fan op him 
nommen hie. Sa kaam er yn bestjoeren fan lienen, stichtingen, wetterskippen, 
weeshús, sikenhús, skoalle en tsjerke, en foar de gesellichheid fansels ek yn it Nut.21 

Doe't er yn 1848 betanke hie foar de Twadde Keamer, krige er ek wer mear tiid 
foar Genoatskipssaken. Yn 1850 folge er Evertsz op as foarsitter fan de ôfdieling 
foar taal- en letterkunde. By de stimming om in nije foarsitter krige er yn 1852 
seis en Dirks, dy't it waard, alve stimmen, twa oaren elk noch ien.22 Dirks koe by 
syn ferstjerren dan ek syn grutte fertsjinsten priizje.23 

Ek krige er doe einlik wer tiid foar eigen wittenskiplik wurk. Hy waard lid fan it 
rjochtshistoaryske genoatskip Pro excolendo te Grins en fan it Historisch Genoot
schap te Utrecht, beide yn 1851, en publisearre fan 1852 ôf geregeld, foaral oer 
aspekten fan de skiednis fan Frjentsjer. Ein 1858 bea er it stedsbestjoer oan om in 
ynvintaris fan it stedsargyf gear te stallen. Dêr wie 'lust en vrije beschikking over 
genoegzamen tijd' foar nedich, skreau er, en oan beide ûntbriek it him net, sa 
foege er dêroan ta. Noch foar 't er stoar, slagge it him om de grutte put fan it be-
skriuwen fan mar leafst 3325 nûmers klear te krijen. 

IsaacTelting (Ljouwert 22.8.1831 - D e n Haach4/5.11.1895) 

Isaac gong nei syn skoaltiid yn Frjentsjer, yn septimber 1848 nei de Akademy te 
Grins om dêr rjochten te studearjen. Yn 1853 waard syn stúdzje oer it keapjen fan 
amten by de Romeinen as antwurd op in priisfraach yn Utrecht mei goud be-
kroand.24 Hy wurke dy it jiers dêrnei thús út ta in proefskrift, dêr't er yn 1854 op 
14 juny (deselde dei as syn heit) yn Grins op promovearre.25 

Hy troude op 29 maaie 1856 mei syn buorfamke Mette/Amelia Fontein 
(Frjentsjer 1830-Den Haach 1891) en festige him as advokaat te Ljouwert. Neist 
syn wurk lei er him út op stúdzje, wat der ta late dat er mear as ienkear op in foar-
dracht foar heechlearaar kaam te stean, earst yn 1858 te Leiden, doe yn 1867 te 
Grins.26 Oant 1870 wie er advokaat te Ljouwert, doe waard er oant 1875 riedshear 
yn it Provinsjaal Gerjochtshôf fan Fryslân, en dêrnei ferliet er de provinsje om lid 
te wurden fan de Hege Rie yn Den Haach. It léste jier te Ljouwert hie er noch lid 
fan de gemeenterie west.27 Underwilens wie er yn it rjochtshistoaryske tydskrift 
Themis yn 1867 úteinset mei syn rige stúdzjes oer it Aldfryske privaatrjocht, dy't 
yn 'e rin fan de jierren útgroeie soe ta njoggentjin stikken en noch twa 'nasprok-
kelingen', mei elkoar mear as 1100 bledsiden yn omfang.28 Hy waard lid fan 
ûnderskate gelearde genoatskippen: fan de Leidske Maatskippij (1859), it 
Utrechts genoatskip foar keunsten en wittenskippen (1861), it Sieusk genoatskip 
(1877) en it Histoarysk genoatskip te Utrecht (1883).29 

Yn polityk opsicht wie er gematigd liberaal, tsjerklik wie er (modern-)frijsin-
nich en sa waard er yn 1878 lid fan it haadbestjoer fan de 'Nederlandsche Protes
tantenbond'30, oprjochte yn 1870 yn Fryslân en tenearsten bedoeld om de kon-
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fessionelen yn de Nederlânske Herfoarme tsjerke te bestriden.31 Telting syn 
modernisme moat foarm fûn hawwe yn it begjin fan de jierren sechstich, doe't 
P.H. Hugenholtz as besielend dûmny yn Ljouwert wurke. Dy wie der ein 1862 
kommen. Hy hat grif folop meidien oan de libbene petearen oer leauwe, sa't 
Hugenholtz dy yn syn Ljouwerter tiid sketst: 'Jonge lieden, advocaten, doctoren 
en wie niet al meer, disputeerden tot in 't holle van den nacht over de vraag, of 
Jezus al dan niet lichamelijk zou zijn opgestaan, of en in hoever de evangelische 
verhalen historie of legende waren en wat dies meer zij'.32 Yn 1863 rjochte deselde 
Hugenholtz mei Verwijs, Van Hettinga Tromp, Bloembergen en noch in pear de 
Ljouwerter debatingklub op. Telting waard lid yn 1868, doe't Hugenholtz al wer 
fuort wie, want dy gong yn april 1866 nei Amsterdam.33 

Isaac Telting, rjochtshistoarikus en riedshear 

Wol men Telting syn plak yn it Genoatskip bepale, dan is it nedich tagelyk te sjen nei 
syn freon en sweager Eelco Verwijs. Dêrom earst in pear wurden oer har persoanlike 
relaasje. Verwijs (Deventer 1830-Amhim 1880) wie yn maart 1858 beneamd oan de 
latynske skoalle te Frjentsjer en waard al gau opnommen yn it fermidden fan de 
Fonteins en de Teltings dêre. Albartus sr. moat in belangrike stim yn dy beneaming 
hân hawwe, want dy wie kurator en ek gemeenteriedslid. Hy sil fan Isaac oer him 
heard hawwe. Sy hienen fan 1850 oant 1853 tagelyk yn Grins studearre en wienen 
dêr beide lid fan it private selskip 'Belgicis literis sacrum', dat ûnder auspisiën fan 
prof. Mathias de Vries wijd wie oan de stúdzje fan de Nederlânske skiednis en taai
en letterkunde.34 Oft de freonskip skea oprûn hat doe't se beide oant twa kear op 
deselde baan fan argivaris-bibliotekaris sollisitearren, liket net wierskynlik. Yn 1858 
krige net ien fan beiden de betrekking en waard Tiede Roelofs Dykstra beneamd; yn 
1862 hie Verwijs sukses.35 Datselde jiers, nei it ferstjerren fan syn ferloofde Fontein, 
ferloofde er him op 'en nij mei Jet Telting (1837-1920), in suster fan Isaac. Der hie yn 
1858 fuort al praat west dat er him mei har ferlove soe.36 
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No dan it Genoatskip. Noch yn 1855 wie Isaac al lid wurden en it oare jiers waard 
er sekretaris. Dat is er oant syn fertrek nei Den Haach ta ek bleaun. Verwijs, dy't 
yn 1857 lid wurden wie, folge Telting sr. yn 1863 op as foarsitter fan de taalkundi
ge ôfdieling. Dêr kaam net safofle út dy ôfdieling, mar de Teltings besochten yn 
alle gefallen it fjoer baarnende te halden. Nei twa jier betanke Verwijs lykwols. 
Van Kleffens waard syn opfolger.37 En yn 1868 krige Verwijs syn wurk yn Leiden.38 

It léste jier hie er neist argivaris ek noch skoalopsjenner west. 

Dochs barde der noch hiel wat yn dy koarte tiid. Yn 1862 ferskynde fan Isaac 
syn hân in nije katalogus fan de biblioteek, mar leafst hast 400 bledsiden grut. In 
oare belangrike wurksumheid fan him binnen Genoatskipsferbân hat de stúdzje 
fan it Aldfryske rjocht west en dêr soe ek Verwijs oan meidwaan. Yn 1857 waard 
op Teltings útstel besletten stúdzje fan dat rjocht te meitsjen. In gefolch fan dat 
útstel wie de oprjochting fan 'It jonge Fryslân', in rûnte fan in stikmannich jonge 
akademisy dy't har op dy stúdzje útleinen.39 Ta leden waarden noch yn 1857 
Beucker Andreae (dy't foarsitter waard), Van Wageningen, Van Blom, Wentholt, 
Van Haersma Buma en Telting beneamd, mar yn 1863 hienen se noch mar ien 
kear by elkoar west. Yn 1868 wienen Wentholt, Van Blom en Bloembergen, dy't 
der - net foar 1864 - by kommen wie, noch de iennichste leden, mar by elkoar 
kamen se doe al net mear.40 

Dochs hat de rûnte in skoft aktyf west. Dat wie yn 1866. Doe joech it Genoat
skip de Pertz-edysje nochris apart út dy't Von Richthofen fan de Lex Frisionum 
makke hie. Besoarger wie Verwijs.41 En yn en om juny 1866 waarden de Santjin 
Keuren, de Fjouwerentweintich Lânrjochten en de Upstalbeamskerren bestudear-
re, sa't blykt út net lang lyn oan it ljocht kommen oantekens út de neilittenskip 
fan Verwijs of Telting. Oare dielnimmers hawwe dêrneffens Bloembergen west en 
oan de ûngelikense hannen fan skriuwen te sjen yn alle gefallen noch fjouwer 
oaren, by wa't van Blom en Wentholt wol west hawwe sille.42 De wurkwize bestie 
der yn haadsaak út dat elk op syn bar in kêst út de ûnderskate redaksjes fan in 
tekst fertaalde. Verwijs en Telting makken by harres dan ek noch wat wurd- en 
soms ek saakferklearring. Sa ferklearre Verwijs ûnder mear liudwerdene, benene 
burch, berskine en út de Wetten fan de Upstalbeam (dy't hy allinnich hielendal 
die): elingze, nottreder, wethmund en wetma. Neier ûndersyk soe útmeitsje 
moatte oft der ferbannen mei de tekst fan it OLB te lizzen binne. 

Albartus Telting jr. (Ljouwert 18 .8 .1857-Den Haach 5.8.1907) 

Yn it begjin hienen wy it oer de hâlding fan de Teltings foar Eekhoff oer. No't it oer 
it OLB giet en de léste oan bar is, Albartus jr., kin dêr oan tafoege wurde dat dy 
fansels de âldste ôfdieling út Eekhoff syn ynvintaris fan it stedsargyf weiliet. Dat 
wie in foarhistoarysken, dêr't it Oera Linda Boek en Hamconius yn paradearden.43 

Dat er dêr sa beslist yn wie, kaam grif omdat it him as jonge muoite koste hie om 
ôfstân te dwaan fan it idee dat it OLB echt wie - hoe't syn skoalmaten oars ek de 
gek mei it gefal hienen.44 Hy fielde him dêryn stipe troch syn heit en troch 
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omke Verwijs, dy't de yndruk joegen dat se ek mar stadichoan oertsjûge rekken 
dat it boek net echt wie. Dat is fansels hiel nuver, want as der no guodden west 
hawwe dy't kundich genôch wienen om de tekst as in mystifikaasje te ûntmasker-
jen, dan wienen sy it wol!45 En as der guodden west hawwe dy't har drok makken 
om it nivo fan de Fryske kultuer en dy't de ûnkunde dan miskyn ek wolris mei 
sa'n mystifikaasje ûntmaskerje wollen hawwe, dan wienen sy it ek, sa't wy yn de 
ynlieding al sjoen hawwe. 

Noch in wurd oer de léste Telting sels. Hy gong yn Ljouwert nei skoalle, mar fer-
huze mei syn âlden yn 1875 nei Den Haach. Hy studearre rjochten yn Leiden en 
promovearre dêr op 4 april 1882 op Het Oudfriesche stadrecht, dat it oare jiers as De 
Friesche stadrechten yn 'e hannel kaam. Letter soenen noch gans útjeften fan oare 
stedsrjochten folgje, mar bekend is er foaral wurden om it boek oer midsieusk 
Deventer, Een bezoek aan een Nederlandsche stad in de XlVe eeuw (1907), dat er 
tegearre mei F. Buitenrust Hettema skreau en dat in útwurking en oanfolling wie fan 
in rige stikken dy't sy yn 1889 tegearre yn de Zwolsche Courant hân hienen. It jout in 
byld fan de stêd yn 1366, sa't twa Friezen fan doe dat yn trije dagen seagen.46 

Nei syn stúdzje waard er min of mear by tafal gemeente-argivaris fan Ljou
wert. Dat wie yn 1882. Hy sette fol faasje útein, mar koe de boargemaster net 
dúdlik meitsje dat er mear tiid nedich hie as dy leaf wie om ynvintarissen gear te 
stallen, en sollisitearre dêrom nei in pear jier al om fuort te kommen. Amsterdam 
krige er net (Van Doorninck wie foar him, Fruin foar Dozy)47, mar Swolle al, dêr't 
er bleau oant 1889. Fan in skiednis fan Fryslân, dêr't yn dy provinsje op hope 
waard, kaam doe neat mear, likemin as fan folie oar Frysk wurk. Sa koe er net 
foldwaan oan de hege ferwachtings dy't er yn Fryslân oproppen hie.48 Yn 1889 
waard er beneamd ta kommys fan it Algemien Ryksargyf yn Den Haach, fjouwer 
jier letter ta adjunkt-ryksargivaris, spesjaal foar de West-Indyske koloanjes. Oer 
de koloanjes hat er ek mannich wurkstik levere. 

Ynterieurfan it Martenahûs 

te Frjentsjer eïn 

njoggentjinde ieu 
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Dochs hat er ek doe Fryslân net fergetten. As bestjoerslid fan de Haachske ôfdie-
ling fan it 'Algemeen Nederlandsch Verbond' stie er op de bres foar de nasjonale 
belangen fan Nederlân, mar hiel goed dêrmei te kombinearjen wie foar him it 
opkommen foar de Fryske nasjonaliteit. Fan syn leafde foar Fryslân en syn taal 
tsjûget net allinnich dat er doe noch Frysk learde, mar dat docht ek syn artikel yn 
de Spectator fan 1897 oer de 'Wetenschappelijke beoefening van het Fries', 
skreaun nei oanlieding fan de iepeningsles fan Buitenrust Hettema as privaatdo-
sint yn de Fryske taal- en letterkunde te Utrecht.49 Yn it Stedsk binne in pear brie
ven fan him en Fonger de Haan út 1898 bewarre bleaun. Fan 1893 oant 1900 
hawwe hy en Buitenrust Hettema noch plannen hân om ien of mear Aldfryske 
rjochtshânskriften út te jaan, mar it is by plannen bleaun.50 

De bân mei de Fryske wrâld wie losser wurden, Fryslân wie net mear in 
opdracht, lykas foar heit en pake. Sa koe it Martenahûs, noch in lytse tsien jier 
oanholden nei't de âlde mefrou Telting deryn stoarn wie, yn 1894 (foar in billike 
priis) dan ek ferkocht wurde oan de gemeente Frjentsjeradiel, dy't it ta gemeen-
tehûs bestimde.51 

Noaten 

1 Albartus sr. hie der op beide ferdjippingen oan de strjittekant nije kezinen en finsters mei 
grutte ruten yn meitsje litten en fierder de tún mei behâld fan de âlde fruchtbeammen yn de 
trant fan in Ingelsk park ynrjochtsje litten (De Crane, Herinneringen, 163). 2 Breuker, Friese 
cultuur, passim, yn it bysûnder 14.3 Oantekeningen oer syn heit yn de foarm fan in brief oan 
F. de Greve (RAF TDC). 4 En nochris yn 1864 en 1866, beide kearen troch Verwijs. Yn 1862 die 
in H.G. it yn De Tijdspiegel, as it Verwijs ek net west hat, dan mooglik in Telting. Van der 
Molen, En ús Harke, 56-64. 5 Isaac en mei him Bloembergen krigen net genôch stipe yn it 
Genoatskip foar har útstel c.q. amendemint om de beneaming iepentlik yn de Leeuwarder 
Courant òî te karren (RAFAFG, notulen 23.4.1868; cf. ibid. ôfskrift P.CJ.A. Boeles fan oante
keningen Eekhoff, ibid.); cf. De Haan, 'Gerben Colmjon', 102. 6 Soan Isaac skriuwt yn oante
keningen, dy't er foar De Greve makke doe't dy dwaande wie mei it libbensberjocht fan syn 
heit, hoe't Albartus sr. oer Eekhoff tocht. Dat docht er nei oanlieding fan de brief dy't senior 
oan Eekhoff stjoerde yn antwurd op dy sinen oan him oer it skriuwerskip fan it Genoatskip: 
'U zult er uit zien, hoe afkeerig hij was van ophef en bluf, en hoe geestig hij den heer Eekhoff, 
die, hoe verdienstelijk overigens ook, wel wat mank gaat aan de kwaal van meer autodidac
ten, pedanterie, daarover zijn gevoelen meedeelt; er is in die ironie zelfs iets bijtends en sar-
kastisch, een toon, waarvan mijn vader niet altijd vrij bleef, als hij met menschen te doen 
had, die hij eigenlijk niet regt lijden mogt.' De brief sels, dy't ek bewarre is, blykt fan 18 april 
1839 te wezen. Eekhoff hat it sekretariaat op de léste gearkomste waarnommen en Telting 
freget him no oft er dat net foargoed dwaan wol. In berjocht foar in krante of tydskrift dat 
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Eekhoff alfêst foar him makke hat om mear bekendheid oan it wurk fan it Genoatskip te jaan, 

stjoert er werom, omdat it him fanwegen de ûnbenuUichheid 'volstrekt niet behaagt' (RAF 

TDC). Al yn 1836 hie Telting trouwens fan it sekretariaat ôf wollen, dat lei him dus net allin-

nich oan Eekhoff (RAFAFG, brief fan 15-1-1836 oan U. Evertsz). 7 Burger, 'Levenbericht Tel

ting', 17 (Appi helle it oan, doe't er sels yn 1882 lid fan in oantal genoatskippen waard). 

8 Ibid., 19. 9 As net oars neamd wurdt, is it neikommende oer it libben fan Albartus sr. ûntliend 

oan syn 'Aanstipping van eenige punten van mijnen levensloop' (RAF TDC). 10 Brief fan 21 -

5-1821 (Hs 1326, PBF). 11 Breuker, 'Een schets van Behrns'. 12 Breuker, 'Friesch Jierboeck-

jen'. 13 De útjefte fan de Gedenkschriften van Vervou hat foaral syn wurk west (oantekenin

gen oer syn heit yn de foarm fan in brief fan I. Telting oan F. de Greve, -RAF TDC). 14 Sa is der 

in brief fan Telting oan De Crane fan 1 july 1831 út Steensel. Dêryn utert er syn argewaasje oer 

ien dy't wol in soad docht, mar no just wer net foar it Genoatskip. Yn de Ljouwerter krante hie 

er lézen dat de gearkomste fan it Genoatskip wer net trochgongen wie en dat dus Halbertsma 

'zich tot het doen zijner voorlezing niet heeft willen verpligten.' Dat spiet him persoanlik net, 

want dy lezing hie er graach hearre wollen. 'Uit zijn geschrijf heeft men tot nog toe niet kun

nen opmaken hoe hij spellen wil, want daar is eigenlijk geene spelling in, zoo ten minste spel

ling iets meer is dan eene capricieuse zamenlassching van letters, waarbij men de woordwor-

tels uit het oog verliest en hetzelfde woord nu eens zoo en dan weder geheel anders schrijft. 

Van deze verhandeling verwacht ik dus niet eene uiteenzetting der gronden van de spelling 

van den Heer Halbertsma, maar eene welberedeneerde opgave hoe hij begrijpt dat men spel

len moet, en dat kan van een man van zijn uitgebreide taalkennis en genie niet anders dan 

belangrijk zijn' (RAF TDC). Sjoch oer de ferhâlding Telting-Halbertsma fierder: Breuker, Frie

se cultuur, 14-18. Sjoch ek noat 6. 15 Cf. Breuker, 'Freonebrieven Telting'. 16 In ferslach fan 

syn wederwarichheden is bewarre yn in brief fan 23 augustus 1831 oan de leden fan Constan

ter (RAF TDC). 17 W.W. Buma hie him yn 1842 frege him kandidaat te stellen (ôfskrift fan in 

brief fan Telting oan Buma, RAF TDQ. 18 Oantekeningen oer syn heit yn de foarm fan in 

brief oan F. de Greve (RAF TDC). Grif hat syn beslút om nei Den Haach te gean ek te krijen 

hân mei it ferlies oan yntellektuele omgong nei it opheffen fan it ateneum. Ut in brief fan syn 

heit liedt soan Isaac ôf 'dat de inwoning in Franeker door de suppressie van 't Athenaeum 

veel van de vroegere bekoorlijkheid verloren heeft; had mijn vader vroeger een vriendschap-

pelike kring, waarin hij ook voor zijn geest voedsel kon vinden, na het vertrek van zoovele 

knappe, geleerde menschen en bij de meer en meer toenemende onverschilligheid voor 

kunst en wetenschap bleef hem al zeer weinig meer over; Behrns was nagenoeg de eenige, 

waaraan mijn vader iets kon hebben'(oantekeningen oer syn heit yn de foarm fan in brief oan 

F. de Greve, RAF TDQ. 19 Yn 1847 hat er op de foardracht foar riedshear yn it Provinsjaal 

Gerjochtshôf stien, mar DJ.A. baron van Harinxma thoe Slooten waard beneamd. Letter hie 

er dat miskyn wol wollen, mar ta pleatsing fan syn namme op de oanbefellingslist by in faka-

tuere yn de Hege Rie koenen De Greve en Evertsz (dy't beide lid fan dy Rie wienen) him mear 

as ien kear net bewege. Dêrfoar hong er tefolle oan Fryslân (De Greve, 'Levenberigt Telting', 

90; Isaac yn oantekeningen oer syn heit yn de foarm fan in brief oan F. de Greve, RAF TDQ. 

20 Oantekeningen oer syn heit yn de foarm fan in brief oan F. de Greve (RAF TDC). 21 As 

dyksdeputearre foar Fiifdielen Bûtendyks (1835-1846) en foar Binnendyks (fan 1848 oant syn 

dea), as âlderling, lid fan de (nasjonale) Synodale Kommisje fan de Herfoarme tsjerke en as 
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lid fan it Provinsjaal Tsjerkebestjoer hat er him mei it skriuwen fan advizen en rapporten 

altyd tige nuttich makke. 22 RAF AFG, Notulen FG. Op 'e hûndertste gearkomste, dy't yn 

oktober 1861 mei in soad omtinken fierd waard, soe er in (dichterlike) bydrage leverje, mar 

troch stjergefallen yn de famylje is it der net fan kommen (oantekeningen oer syn heit yn de 

foarm fan in brief oan F. de Greve, RAFTDQ. 23 VFG36 (1863-1864) 92-108. 24 Prof. Mathias 

de Vries, oan waans belangstellende lieding Telting in soad te tankjen hie, hie him it ûnder-

werp oanret (Van Blom, 'Levensbericht Telting', 77). 25 Dat jiers learde er mei J.H. Behrns 

(freon fan syn heit) en mr. K. Banga Italiaans (Telting, 'Levenbericht Behrns', 16). 26 Van 

Blom,'Levenbericht Telting', 84. 27 Ibid., 97. 28 Ibid., 100-105. 29 Ibid., 106. 30 Ibid., 109. 

31 Hugenholtz, Indrukken en herinneringen, 137. Sjoch foar de oantsjutting modern-frijsin-

nich (neist evangelysk-frijsinnich en etysk-frijsinnich) Jansen, 'Oproer', 148 en foar de Fryske 

en dan spesjaal Dokkumer foarskiednis fan de Protestantenbond: Jansen, 'Kan er uit Naza-

retiY. 32 Hugenholtz, Indrukken en herinneringen, 104. 33 Ibid., 105; Debating-Club 3, 5; 

Romein, Naamlijst, 44. 34 Van Blom, 'Levensbericht Telting', 77. 35 Cf. De Haan, 'Tiede Roe-

lofs Dijkstra', 96 en Noordegraaf, 'De archivaris', 206. 36 Noordegraaf, 'De archivaris', 205-

207. 37 Dat waard er april 1866 (RAFAFG). 38 Al op 3 desimber 1867 kondige er by De Greve 

syn ûntslach per 1 maaie 1868 oan {RAFPB 3834). 39 Van Blom, 'Levensbericht Telting', 87. 

Telting hie al kennis fan it âlde Frysk troch de lessen fan Harmen Sytstra, dy't syn heit him yn 

syn jeugd jaan litten hie (Van Blom o.p.). 40 «AF AFG, Notulen FG. 41 Cf. De Jong, Het 

geheim, 98. Yn de noch te neamen oantekeningen fan 'It jonge Fryslân' komt in extempore 

fan Bloembergen foar, dat de reden fan de werútjefte jout: 'Richthofen deed het werk/ Maar 

't kwam zoo wel wat duur/ En Friesland drukte 't na/ Pertz koopen viel wat zwaar/ De Geer 

gaf 't oude lied/ Nog eens op nieuwe wijs/ 't Geheel werd toen gedrukt/ Bezorgd door E. Ver

wijs.' 42 Mei oare belangrike stikken fan Telting, Verwijs en De Crane fûn ik se yn in famylje-

argyf te Baarn. Se binne oerdroegen oan it RAF en troch B.H. de Vries ynvintarisearre as 

ûnderdiel fan it argyf Telting-De Crane. 43 Bondam, 'In memoriam Telting', 17-20. 44 As 

roman hat Albartus jr. sels syn hiele libben fan it boek holden (Burger, 'Levenbericht Telting', 

9). Appi siet fol fan it OLB, hy begong der tsjin syn Ljouwerter skoalmaten hieltyd wer oer: 'hij 

heeft met zijn oom [Eelco Verwijs] en zijn vader den langzamen overgang van opkomenden 

en toenemenden twijfel door gemaakt, om ten slotte natuurlijk wel in te zien dat het geen 

echt oud geschiedwerk was.' Under de stikken dy't yn noat 42 neamd wurde wie ek in map 

'Oera Linda Boek' mei ûnbekende brieven en stikken. 45 Miskyn moat ek Telting sr. neamd 

wurde. Om de mooglike ferwizingen nei de iere Genoatskipsskiednis ha ik him yndertiid mei 

it OLB yn ferbân brocht (Breuker, 'It Friesch Genootschap', 62-63). De earste sin fan it eigent-

like OLB-ferhaal (buten de 'foaropwurden' dus) soe fanwegen de datearring, op de oprjoch-

tingsdatum fan it Genoatskip slaan kinne en dan mooglik ek op ynformaasje fan Telting sr. 

weromgean kinne (sjoch: Breuker, 'Thrittich jêr'). Verwijs hie fan 1858 oant 1862 mei him en 

Behrns oan histoaryske taalstúdzje dien. 46 Miedema, Paedwizers, 208-209. 47 Brief fan Van 

DoorninckoanW.B.S. Boeles (KAFAFGj. 48 Burger,'Levensbericht Telting', 18-21. 49 As net 

oars oanjûn is, giet it foargeande werom op Bondam, 'In memoriam Telting'. 50 Miedema, 

Paedwizers, 195. 51 Cannegieter, Geschiedenis Martena-huis, 99. 

b& 



De familie Beucker Andreae 
Leeuwarder heren in het Fries Genootschap 

KLAAS ZANDBERG 

Leden van drie opeenvolgende generaties van de familie Beucker Andreae speel
den in de negentiende en vroege twintigste eeuw een belangrijke rol in het Fries 
Genootschap. Zo behoorde mr. Daniël Hermannus Beucker Andreae (1772-1828), 
die in zijn tijd gold als een vooraanstaand bestuurder, geleerde en collectioneur, 
tot de oprichters van het Genootschap, terwijl zijn enige zoon Johan Henrik 
(1811-1865), burgemeester van Leeuwarden, het Genootschap als penningmees
ter zou dienen van 1849 tot 1852. Diezelfde functie zou Johans oudste zoon 
Hajonides (1845-1925), oprichter en directeur van de Algemeene Friesche Levens
verzekeringsmaatschappij te Leeuwarden, liefst meer dan een kwart eeuw vervul
len, namelijk in de periode 1893-1920. Ook bij andere takken van de familie An
dreae, zoals bijvoorbeeld bij de Andreae's en Fockema Andreae's, vinden we leden 
met een uitgesproken historische belangstelling en met een sterke betrokkenheid 
bij het Fries Genootschap. In dat verband moeten zeker worden genoemd mr. A.J. 
Andreae (1845-1899), notaris te Kollum en bestuurslid van het Genootschap vanaf 
1893 tot aan zijn overlijden in 1899, en mr. S.J. Fockema Andreae (1904), rijksar
chivaris in de provincie Friesland en kortstondig secretaris van het Genootschap. 
Evenals notaris Andreae publiceerde hij regelmatig op het terrein van de Friese 
geschiedenis. In dit opstel zal ik me alleen bepalen tot de familie Beucker Andreae 
en met name tot de al genoemde vader en zoon D.H en J.H. Beucker Andreae.1 

De oudste geschiedenis van de familie 

De eerste generaties van het geslacht Andreae - die overigens nog geen familie
naam voerden - waren allen erfgezeten boeren te Hitzum. Volgens de jongste 
opgave in Nederland's Patriciaat (1993) was de stamvader Meynert Jans, die in 
1553 het boerenbedrijf op de pastoriesate van Hitzum overnam van Hil Jans 
weduwe. Zijn achterachter kleinzoon Gatse Andries (1657-1736) studeerde in 
1682 af als medisch doctor aan de universiteit van Franeker. Naar de mode van 
zijn tijd verlatiniseerde hij zijn naam tot Gajus Andreae. Na de studie vestigde hij 
zich als geneesheer te Makkum. In 1686 trouwde hij met Thamara Reneman 
(1661-1737), dochter van de Harlinger predikant Daniël Reneman (1636-1716). 
Gajus ging vervolgens theologie studeren te Franeker. In april 1694 werd hij 
bevestigd tot predikant en in de zomer van datzelfde jaar vertrok Gajus met zijn 
vrouw vanuit Vlissingen naar Oost-Indië, waar hij tot 1704 het ambt van predi
kant uitoefende. Na zijn terugkeer vatte hij zijn oude professie van geneesheer 
weer op en praktiseerde hij ondermeer in Harlingen, Ried en Blija. 
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Bewijs van lidmaatschap van het Fries Genootschap vanjohan Henrik Beucker Andreae uit 1842 

Zijn zoon Daniël Hermannus Andreae (1697-1771), geboren op het Oostindische 
eiland Onrust, zou vanaf 1721 tot aan zijn overlijden predikant te Blija en Hoge-
beintum blijven. Door zijn huwelijk in 1733 met Taetske Margaretha (van) Beucker 
(1710-1772) ontstonden er banden tussen de familie Andreae en de families 
Beucker en Voorda. Ook deze families brachten in de zeventiende en achttiende 
eeuw een aanzienlijk aantal rechtsgeleerden voort. 

Henricus (1735-1806), de oudste zoon van Daniël en Teatske, meldde zich als 
student te Franeker. In 1757 promoveerde hij daar tot doctor in de rechten en een 
jaar later liet hij zich inschrijven als advocaat bij het Hof van Friesland. In 1762 
werd hij benoemd tot secretaris van de grietenij Het Bildt. Deze functie vervulde 
hij tot begin 1796. Op nieuwjaarsdag 1771 overleed zijn oom Johannes (van) 
Beucker (1708-1771). Uit diens huwelijk met Taetske Margariet Frieswijk (1713-
1762) waren vier kinderen geboren, die allen op jonge leeftijd overleden. Henri
cus werd benoemd tot zijn erfgenaam op voorwaarde dat hij de familienaam 
Beucker aan de zijne zou toevoegen. Vanaf 1771 voerde Henricus dan ook de 
familienaam Beucker Andreae. Hij was tevens de oudst bekende voerder van het 
wapen Andreae, zoals dat afgebeeld stond op een in 1767 gegoten klok in de kerk 
te Sint-Annaparochie. 

In hetzelfde jaar trouwde hij met Baukje Maria Lycklama à Nijeholt (1730-
1805), geboren te Franeker als oudste dochter van burgemeester Albertus Lyckla
ma à Nijeholt (1705-1753). Haar vader was later secretaris van de grietenij Hen-
naarderadeel. Zij was eerder gehuwd geweest met Dirk Jan Dibbetz (1731-1764), 
met wie zij in 1761 vertrok naar Oost-Indië, waar haar man was benoemd tot raad 
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van justitie. Na slechts drie jaar keerde zij als weduwe met haar zoontje Reinier 
terug. Reinier (de Klerk) Dibbetz (1764-1808) was tijdens de Bataafse Republiek 
enige tijd griffier van de Representanten van Friesland. 

Zoals ook het geval was bij de andere voorname families (Buma, Dorhout, 
Huber, Van Heioma, Bergsma en Van Sloterdijck) die begin negentiende eeuw 
wisten door te dringen tot de gewestelijke elite, had het geslacht Beucker Andreae 
in het laatste kwart van de achttiende eeuw eigenlijk al dezelfde scholingsgraad, 
functies en rijkdom als vele andere families binnen de Friese regentenelite. 
Alleen de politieke invloed, het maatschappelijk aanzien en de huwelijksstrategie 
bleven aanvankelijk nog wat achter. Yme Kuiper, de kenner van de Friese elite, 
deelt ze in bij het 'oude patriciaat' van vóór de Bataafse Revolutie van 1795.2 Net 
als bij de Hubers vertraagden patriotse sympathieën nog even de opmars naar de 
politieke top van het gewest. 

Mr. Daniël Hermannus Beucker Andreae (1772-1828) 

Daniël Hermannus Beucker Andreae was het enige kind uit het huwelijk van 
Henricus en Baukje Maria Lycklama à Nijeholt. Zijn jeugd bracht hij door in zijn 
geboortedorp Sint Annaparochie, waar hij werd onderwezen door twee predikan
ten. Drie dagen na zijn zeventiende verjaardag werd hij ingeschreven aan de uni
versiteit van Franeker. In 1795 promoveerde hij tot doctor in de rechten. Een dag 
later liet hij zich inschrijven als advocaat bij het Hof van Friesland. Aangezien hij 
sympathiseerde met het patriotse gedachtengoed accepteerde hij in oktober 1795 
de functie van secretaris van de Commissie van Achttien uit de Representanten 
van Friesland. Een jaar later verloor hij deze betrekking, nadat hij in de intern-
politieke machtsstrijd het onderspit had gedolven. Hij vertrok uit Friesland, eerst 
naar Groningen en later naar Den Haag. In augustus 1796 werd hij benoemd tot 
substituut-secretaris van het departement van financiën. Na een verblijf van zes 
jaar in Den Haag, waar hij diverse ambtelijke functies vervulde, keerde hij terug 
naar Friesland. In 1802 werd hij benoemd tot drost van het 11e drostambt van 
Friesland (Ferwerderadeel, Het Bildt en Menaldumadeel). In 1803 trouwde hij 
met Catharina Elizabeth Huber (1779-1822). De familie Huber behoorde tot één 
van de aanzienlijkste families in Friesland en was net als de familie Andreae in de 
achttiende eeuw bezig geweest met een langzame klim naar de top van de Friese 
samenleving. Enkele van haar vertegenwoordigers bekleedden hoge functies in 
het bestuur en de rechtspraak. Het echtpaar ging in 1804 wonen op de buiten
plaats Schatzenburg onder Dronrijp. Door een reorganisatie werd Daniël in 1806 
benoemd tot drost - in oktober 1807 werd de titel drost gewijzigd in baljuw - van 
het 2e district van Friesland. In 1809 verkocht hij de Schatzenburg voor 20.000 
gulden aan zijn schoonvader Johannes Lambertus Huber (1750-1826). Zelf had 
hij indertijd ruim 18.000 gulden voor het huis betaald. Het paar ging te Ferwerd 
wonen. In 1811 werd Beucker Andreae benoemd tot rechter van instructie bij de 
rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden. Hij verhuisde toen naar de Friese 



KLAAS ZANDBERG - BEUCKER ANDREAE 239 

hoofdstad. Na ruim een jaar nam hij ontslag als rechter en werd hij benoemd tot 
griffier bij dezelfde rechtbank. Deze functie vervulde hij tot aan zijn overlijden in 
1828. Zeven jaar eerder was hij lid van de Leeuwarder gemeenteraad geworden. 

Daniel Hermannus als wetenschapper en verzamelaar 

Daniel Hermannus werd door zijn tijdgenoten beschouwd als een veelzijdig en 
begaafd man. De Leeuwarder Courant noemde hem in 1828 'een' van deszelfs 
grootste geleerden, die, hoewel niet als boekenschrijver roem verworven hebben
de, in zeer vele uiteenloopende vakken van wetenschap eene grondige en volledi
ge kennis bezat; zoodat zij, die tot hem in betrekking waren, of in zijnen aangena-
men en leerrijken omgang deelden, daarover telkens verbaasd stonden. Als wijs
geer, regtsgeleerde, geschied-, aardrijks- wis-, landbouw- en kruidkundige zoude 
hij, indien zijne zucht, om alle vakken van wetenschap te beoefenen, hem daarin 
niet had belemmerd, waardiglijk eenen Hoogleeraarstoel hebben kunnen beklee-
den'.3 Het citaat wordt aangehaald door een oud-hoogleraar van de Franeker Aca
demie, mr. J.W. de Crane, die een twintig pagina's tellende levensschets van mr. 
D.H. Beucker Andreae schreef. De Crane wees er vervolgens op dat deze bemin
nelijke man de vraagbaak was van 'geleerden en ongeleerden'. Aan het slot van 
zijn schets vermeldde De Crane dat Beucker Andreae gedurende zijn verblijf van 
zeventien jaren te Leeuwarden steeds overstelpt werd met bezigheden, al dan 
niet verbonden met ambtsbetrekkingen 'tot welke zijne medeburgers of anderen 
hem riepen'. Dat waren er nogal wat, waardoor van de man vaak een 'zekere 
ongedurigheid' afstraalde. 

Onlangs typeerde Goffe Jensma hem als een 'typisch negentiende-eeuwse 
burger' en een 'zoeker'.4 Beucker Andreae was zeker geen 'schrijver'. Tot publice
ren kwam hij niet of nauwelijks. Wel legde hij een enorme bibliotheek aan van 
boeken en manuscripten op alle terreinen van de kunst en de wetenschap. De 
catalogus van de na zijn dood geveilde bibliotheek telde meer dan 6000 titels. Tij
dens zijn leven stelde hij deze vaak zeldzame publicaties beschikbaar aan ken
ners en anderen, zonder aanzien des persoons. Ook in zijn Leeuwarder periode 
beschikte Beucker Andreae over een buitenplaats. Dat was, onder de rook van 
Leeuwarden, Mariënburg, ooit eigendom van de Friese Nassaus. Toen het duo 
Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in juni 1823 Leeuwarden bezocht, 
legde het ook een bezoek af bij Beucker Andreae op Mariënburg: 'Hij heeft de 
fraaiste en rijkste boekerij uit Leeuwarden'. En vanuit de koepelkamer zagen de 
Hollandse heertjes 'op een groot veld de schutterij exerceeren'.5 

Door zijn brede kennis had Beucker Andreae zitting in tal van commissies, 
zowel in als buiten Friesland. Zo was hij bijvoorbeeld secretaris van de Commis
sie van Landbouw in Friesland. Natuurlijk was hij ook actief in de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen. Bijzondere belangstelling had hij voor de taaistudie. 
Beucker Andreae bestuurde enkele leesgezelschappen en was een gewaardeerd 
lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Opmerkelijk 
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was zijn positieve houding ten opzichte van het Fries: 'De Friesche Landtaal, die 
hij grondig verstond, beminde hij en achtte hij zoo hoog, dat hij het ontwerp 
wenschte uit te voeren, om, door gezet onderwijs in die moedertaal, op alle scho
len door het geheele gewest, dezelve mede algemeen te doen spreken, schrijven 
en lezen', aldus zijn biograaf De Crane.6 Zijn grootste interesse gold de botanica. 
Naast de studie van de levende planten, deed hij ook studie naar de kruidkundi
gen in de zestiende en zeventiende eeuw. Hij legde een voortreffelijk herbarium 
aan van voornamelijk Friese flora. 

Het ligt voor de hand dat Beucker Andreae ook betrokken raakte bij de 
oprichting van het Fries Genootschap in 1827. Helaas was hij ook het eerste lid 
dat van de ledenlijst kon worden afgevoerd vanwege zijn overlijden in het jaar 
daarna. Een deel van zijn bijzondere bibliotheek is ongetwijfeld bij andere actieve 
genootschapsleden terecht gekomen. Maar al eerder zal hij velen in zijn omge
ving geïnspireerd hebben tot wetenschapsbeoefening. 

Mr. Johan Henrik Beucker Andreae (1811-1865) 

Johan Henrik Beucker Andreae was de enige zoon uit het huwelijk van Daniël 
Hermannus en Catharina Elizabeth Huber. Drie van zijn zusters overleden op 
jonge leeftijd. Zijn oudste zuster Henrietta huwde jhr. Charles Waubert de Puis-
seau, zoon van de directeur van de Franse kostschool voor jongens in de Grote 
Kerkstraat te Leeuwarden. Zijn eerste onderwijs ontving Johan Henrik op de 
school van hoofdonderwijzer P.H. Burggraaff te Leeuwarden. 

*.. 4 

Johan Henrik Beucker Andreae 
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Daarna volgde hij de lessen aan het eveneens te Leeuwarden gevestigde instituut 
van Jean Paul Trautman uit Genève. In 1828 ging hij naar de Latijnse school te 
Sneek en vervolgens, twee jaar later, naar die in Zutphen. In het najaar van 1831 
liet hij zich inschrijven aan de universiteit van Utrecht. Naast zijn studie was hij 
actief lid van een aantal studentengezelschappen. Hij promoveerde in 1840 tot 
doctor in de rechten op een rechtshistorisch onderwerp. Het proefschrift, De ori
gine juris municipalis Frisici, kreeg veel aandacht, zelfs in het buitenland. 

Na zijn studietijd maakte Beucker Andreae een grote reis naar Italië, Sicilië en 
Griekenland. Over deze reizen publiceerde hij een aantal malen. Na bijna twee 
jaar te hebben gereisd, vestigde hij zich in 1842 als advocaat bij het Provinciaal 
Gerechtshof van Friesland te Leeuwarden. Hij trouwde er een jaar later met 
Baukje Bolman (1822-1886), bij wie hij negen kinderen zou krijgen. In 1851 werd 
hij benoemd tot burgemeester van Leeuwarden. Deze functie vervulde hij tot zijn 
dood in 1865. Politiek staat hij te boek als gematigd liberaal.7 In zijn bekende rap
port van 1850 over de armoede in Friesland hield hij zijn provinciegenoten voor 
dat, wilde het rijke Friesland niet afglijden tot een soort Sicilië, er van bovenaf in 
de samenleving initiatieven moesten komen om een dreigend pauperdom te 
keren. Godsdienstige plicht en eigenbelang zouden tot een verstandig patronaat 
van de 'meergegoeden' moeten leiden. Gebeurde dat niet dan zouden onder de 
armen ondeugd en zedeloosheid de boventoon gaan voeren. 

Verder vervulde Beucker Andreae vele maatschappelijke functies. Zo was hij 
onder andere regent van het Diaconiehuis, voogd van het Nieuwe Stads Weeshuis 
en schoolopziener van achtereenvolgens het zevende, het eerste en vierde 
schooldistrict in Friesland. Ook in het letterkundig gezelschap Constanter en de 
vrijmetselaarsloge De Friesche Trouw was hij actief. 

In 1852 werd hij, tijdens een bezoek van koning Willem III, benoemd tot Com
mandeur in de Orde van de Eikenkroon. Naar aanleiding van zijn optreden tij
dens de grote brand van de Prins Frederikkazerne werd hij in 1860 benoemd tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Johan Henrik Beucker Andreae: wetenschap en verzamelen 

Net als zijn vader had Johan Henrik belangstelling voor verschillende takken van 
wetenschap. Geschiedenis was echter zijn grootste hobby. Hij deed veel onder
zoek in archieven en verzamelde geschiedkundige stukken. Van de resultaten van 
zijn geschiedkundig onderzoek gaf hij regelmatig lezingen in de vergaderingen 
van het Fries Genootschap.8 Zo sprak hij in 1843, 1845 en 1847 over het ontstaan 
van de stedelijke rechten in Friesland. Ook de archeologie had zijn belangstelling, 
want in 1850 vertelde hij de aanwezige Genootschapsleden over de nieuwste 
oudheidkundige ontdekkingen die te Wijk bij Duurstede waren gedaan. Deze 
wierpen namelijk licht op de Friese geschiedenis. Voor sommige lezingen maakte 
hij gebruik van stukken uit het eigen familiearchief. Dat was het geval bij een 
voordracht over de aan de Beucker Andreae's verwante Voorda's. Uit de familie 
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Voorda stamden rechtsgeleerden, hoogleraren en stadsbestuurders. Een aantal 
van deze lezingen werd gepubliceerd in De Vrije Fries en de (nieuwe) Friesche 
Volksamanak. Aan het Historisch Gezelschap te Utrecht verschafte Beucker An
dreae in 1849 een overzicht van de archieven van de stad Leeuwarden. Daarbij 
roemde hij de aandacht die de stad besteedde aan haar archivalia en prees hij de 
inspanningen van de stadsarchivarissen GJ. Voorda en W. Eekhoff. Kennelijk 
mocht Beucker Andreae graag lezingen verzorgen, want hij sprak niet alleen voor 
het Fries Genootschap, maar ook voor het Nut te Leeuwarden en Harlingen, voor 
de Leeuwarder studiekring en het gezelschap Physica. 

Nadat Beucker Andreae in 1843 werkend lid van het Fries Genootschap was 
geworden, koos men hem in 1849 tot penningmeester. Dat bleef hij tot 1852. Hij 
maakte verder deel uit van de commisie ter bestudering van de correspondentie 
tussen Viglius en Hopperus en van een commissie voor de gewestelijke archie
ven. Over genoemde briefwisseling hield hij een lezing in het Genootschap, waar
na een publicatie volgde in De Vrije Fries in 1850. Ook is het aan hem te danken 
dat het Genootschap actie ondernam om de voormalige bibliotheek van de Fra-
neker universiteit voor Friesland te behouden.9 Hoewel hij een aimabel persoon 
was, ging Beucker Andreae conflicten niet altijd uit de weg. In de Leeuwarder 
Courant van 19 november 1850 wees hij bijvoorbeeld jhr.mr. Montanus de Haan 
Hettema in tamelijk scherpe bewoordingen terecht en kwalificeerde diens werk 
als 'zeer verwarde en door niemand begrepen wordende inzigten'. 

Net als zijn vader bouwde Johan Henrik een uitgebreide bibliotheek op. Zijn 
woning aan de Tweebaksmarkt (nr. 47) zal gekraakt hebben onder deze zware 
boekenlast. De catalogus van de nagelaten bibliotheek van Johan Henrik werpt 
licht op diens verzamelwoede. Zijn zwager mr. Jacob Dirks, die decennia lang 
voorzitter van het Fries Genootschap was, merkt in het voorwoord van deze cata
logus al op: 'Het is vooral in de boekerij, dat zich het beroep, de studiezin, ja de 
reislust van den bezitter er van afspiegelt'. De bibliotheek van Beucker Andreae 
werd door de boekhandelaar Swarts publiek verkocht in 1867. 

De catalogus maakt melding van ruim 2000 boeken, waaronder enkele hand
schriften (onder andere Leeuwarder gilderollen, later waarschijnlijk door Eekhoff 
aangekocht) en enkele tientallen kaarten, prenten, schilderijen en foto's. De afdelin
gen geschiedenis (algemene en 'vaderlandsche') en taal- en letterkunde zijn onge
veer even groot (rond de 600 titels). Rechtsgeleerdheid (ruim 250), godgeleerdheid 
(ruim 80), natuurwetenschap (ruim 80), en onderwijs (een kleine 50), aardrijkskun
de (enkele tientallen) en wijsbegeerte (ruim 20) zijn eveneens goed vertegenwoor
digd. Boeken over Friesland (taal, geschiedenis, oudheid) zijn met 212 titels (waar
van zo'n 30 in het Fries geschreven) ook ruim aanwezig. Bekende werken als het ook 
voor de historicus van die tijd onmisbare charterboek van G.F. thoe Schwartzenberg 
en Hohenlansberg, bepaalde bronnenuitgaven, delen van De Vrije Fries en verslagen 
van het Fries Genootschap ontbreken natuurlijk niet.10 

In 1853 heeft hij het grootste gedeelte van de archiefbescheiden geordend en 
in een inventaris beschreven. Het eigen familiearchief gebruikte hij ook ten 
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behoeve van lezingen en publicaties. Van zijn tamelijk omvangrijke oeuvre is het 
al genoemde rapport uit 1850 over de toestand van de arbeiders op het Friese 
platteland het meest bekend bij latere generaties.11 

c 
Hajonides Beucker Andreae op een foto uit 1882 

Hajonides Beucker Andreae (1845-1925) 

Hajonides Beucker Andreae volgde de voetsporen van zijn vader Johan Henrik 
slechts ten dele. Hij begon zijn carrière bij de Nederlandsche Bank en werd ver
volgens gemeenteontvanger van Leeuwarden. Maatschappelijk succes oogstte hij 
pas vanaf 1872 als oprichter en directeur van de Algemeene Friesche Levensver-
zekerings Mij. te Leeuwarden. Verder bekleedde hij ook allerlei nevenfuncties, 
zoals voogd van de Stads Armenkamer, voorzitter van Eigen Brood Bovenal, voor
zitter van de Spaarbank en voogd van het Nieuwe Stads Weeshuis. In 1880 werd 
hij in de Leeuwarder gemeenteraad gekozen. Hij bleef maar liefst 33 jaar lang lid. 
Bij tijd en wijle fungeerde hij ook als wethouder. Net als zijn vader werd hij pen
ningmeester van het Fries Genootschap. Ook deze functie zou hij lange tijd uitoe
fenen, namelijk 27 jaar. Hajonides was intelligent en werkte hard, vooral achter 
de schermen. De Leeuwarder Courant noemt hem in een In Memoriam: 'Een 
goed burger, een energiek man, die zijn levenswerk met succes bekroond heeft 
gezien'. Even veelzeggend is wat na deze typering volgde: 'een van de laatste ver
tegenwoordigers van het Leeuwarden van vroeger'.12 

In de loop van de twintigste eeuw vertrokken de meeste leden van het 
geslacht Beucker Andreae uit Leeuwarden. Maar de band met de Friese hoofd
stad en zijn geschiedenis bleef. Hajonides Beucker Andreae (1905-1989), klein
zoon van de zojuist geportretteerde Hajonides, had eveneens historische belang
stelling en verrichtte zelf genealogisch onderzoek. Hij was het die in juni 1983 de 
familiepapieren aan het Gemeentearchief Leeuwarden in bewaring gaf.13 

O W ) 



244 VIJF GENOOTSCHAPSFAMILIES 

Noten 

1 Dit artikel is voor een deel gebaseerd op de inleiding van Jan Metzlar's Inventaris van het fa

miliearchief Beucker Andreae (vervaardigd in 1996; niet-gepubliceerd, maar in typoscript aan

wezig in het Historisch Centrum Leeuwarden). 2 Kuiper, 'Inleiding', XXII-XXIII. 3 De Crane, 

Levensschets, 2-3. 4 Jensma, Het rode tasje, 38. 5 Kluit, Nederland, 67. 6 De Crane, Levens

schets, 18-19. 7 Kuiper, 'Heren van Leeuwarden', 267. 8 Zie het op het Historisch Centrum 

Leeuwarden aanwezige familiearchief Beucker Andreae, inv.nrs. 206-210. 9 Telting, Levens

schets, 10. 10' Deze veilingcatalogus is bewaard gebleven in de aan het HCL verbonden Ste

delijke Bibliotheek (cat. nr. D 902). 11 Vgl. Jensma, Tien Friezen. 12 Leeuwarder Courant 22 

december 1925. 13 Het omvangrijke familiearchief (8 strekkende meter) is een van de 

belangrijkere in Friesland. De aanwezige archiefbescheiden geven een beeld van het per

soonlijke en openbare leven van een aantal leden van voorname Friese families in het laatste 

kwart van de achttiende en in de negentiende eeuw. Niet alleen uit telgen van het geslacht 

Beucker Andreae, maar ook van families als Voorda en Suringar en voorname families als 

Lycklama à Nijeholt, Buma en Huber. De meeste archiefbescheiden die deel uitmaken van 

het familiearchief zijn door vererving in bezit gekomen van Johan Henrik Beucker Andreae 

(1811-1865). Het resterende gedeelte - voornamelijk zijn persoonlijk archief- is na zijn over

lijden in 1865 aan het archief toegevoegd. Voor zover valt na te gaan is het archief tot 1983 in 

verschillende kantoorpanden van de Algemeene Friesche Levensverzekeringsmaatschappij 

bewaard. Zie verder Metzlar, Inventaris. 
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Een monument van een man 
Uit het leven van mr. Wilco Julius van Weideren 
baron Rengers, voorzitter van het Fries Genootschap 
(1901-1915) 

DERK JANSEN 

Er is waarschijnlijk geen familie geweest die in de loop der jaren meer leden aan 
het Fries Genootschap heeft geleverd dan het geslacht Van Weideren Rengers. 
Kwantiteit zegt in dit geval echter niet zoveel, want slechts een enkeling van hen 
werd in deze kring actief en vervulde bestuurlijke taken of leverde bijvoorbeeld 
een bijdrage aan De Vrije Fries.1 Er is onder hen echter één persoon, die daar met 
kop en schouders bovenuit steekt, te weten mr. W.J. van Weideren Rengers (1835-
1916), die door zijn jarenlange voorzitterschap een belangrijke rol in het Genoot
schap heeft gespeeld. Aan de hand van een momentopname uit zijn leven wordt 
zijn betekenis in deze bijdrage geschetst. 

Op 9 oktober van het jaar 1908 richtte de Amerikaan dr. William Elliot Griffis -
sedert 6 oktober 1902 buitengewoon lid van het Fries Genootschap - vanuit 
Ithaca (NY) een schrijven aan het bestuur.2 Daarin opperde hij het plan om, 
mede namens een aantal landgenoten, de stad Leeuwarden een bronzen gedenk
plaat ('a bronze tablet') aan te bieden. Hij wees daarbij op de grote betekenis van 
de provincie Friesland voor het ontstaan van een onafhankelijk Amerika, toen dat 
gewest op 26 februari 1782 als eerste van de Zeven Verenigde Nederlanden John 
Adams als officieel gezant van de Verenigde Staten erkende. Met de oprichting 
van dit lieu de mémoire werd tevens een meer commercieel doel gediend: er zou 
een toeristische attractie ontstaan, die vooral Amerikanen moest trekken.3 Het 
ging niet om een persoonlijke actie: 'The enterprise will probably be under the 
auspices of the Dewitt Historical Society of Tompkins County, N.Y. of which I am 
president, but the subscribers to the tablet will be from all over the United States 
as expressing a national and not a personal or local feeling'.4 

Al snel daarna zocht het bestuur in de persoon van Van Weideren Rengers 
contact met het gemeentebestuur van Leeuwarden om dat te polsen over Griffis' 
plan en nog in dezelfde maand (26 oktober) deelde het college mee 'alle mogelij
ke medewerking' te willen verlenen om het plan tot uitvoer te brengen. Het had 
echter één bedenking: de gebeurtenis die op de gedenkplaat zou worden vereeu
wigd was een gewestelijke zaak geweest en dus was het zijns inziens beter de uit
voering in de handen te geven van de provincie. Het bestuur zag het redelijke van 
dit advies in en wendde zich vervolgens tot het college van Gedeputeerden, waar
van Wilco Julius' zoon, Theodorus Marius Theresius, één der leden was.5 Ook daar 
vond het plan een goed onthaal en ruim een half jaar later, op de vijftiende juli 
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van het jaar 1909, werd in de hal van het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt te 
Leeuwarden het gedenkteken onthuld in aanwezigheid van provinciale notabe
len, bestuursleden van het Fries Genootschap, diverse genodigden en de eregast 
dr. William Elliot Griffis. Deze werd vergezeld door zijn echtgenote en een zestien 
jaar oude zoon. 

Op de bronzen plaquette van 60 bij 90 cm werd de tekst omrankt door de 
wapens van de Verenigde Staten, de provincie Fryslân, Nederland, de De Witt Histo-
rical Society, de stad Ithaca (N.Y.) en de stad Leeuwarden. 

" MKMOmAIrOF-'GRÄnTÜDE " 
AT-l.CTHiWAlM)KN-IN-THB-STATES-OF-FRlBStAND 

FEBRUARY-1782 
n<R-FlHS'f-VÜTÏ'VWAS-TAKRN-WHir,H-tED'TO-THR-nF,COfiNmON 
OF-TUEiNnRPRNDtüWï¾-OF'THE-lINlTEn-STATES-OF-AMERlOA 

BY-THÏ3-REFI'BmrOF-THB-l)NlTED-NBTHERLANDS 
EREÏVTF.TVnY'-îHR PR WlTT-HrsTORICAr.-SncIF.TY' 

OF-TOMPHINS'COHNTY 

v { AT-ITHAFA-N-Y 
4 A-D-19013 

Een van de 'five bronze tablets' die Griffis in 1909 aan Nederland schonk kreeg een plaats 

in het Provinciehuis te Leeuwarden 

Over William Elliot Griffis komen we straks nog nader te spreken. De plaquette 
die nog steeds de hal van het Provinciehuis te Leeuwarden siert, kon mede wor
den aangebracht dank zij de inspanningen van het bestuur van het Fries Genoot
schap, toentertijd dus onder voorzitterschap van WJ. van Weideren Rengers. 

'De rode baron ' 

In een levensbericht is deze Rengers ooit eens 'de rode baron' genoemd.6 Schert-
senderwijs wel te verstaan, want de oudliberale en schatrijke aristocraat - hij was 
de rijkste inwoner van Leeuwarden - kreeg deze kwalificatie van standgenoten, 
overigens evenals zijn zoon Theo van Weideren Rengers. Deze - eveneens oudli-
beraal - had daar waarschijnlijk meer recht op, want zijn sociale activiteiten in 
Friesland, met name in de Trynwâlden, werden en worden alom erkend.7 Wilco 
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Julius' politiek-maatschappelijke stellingname is overigens wat lastig te traceren. In 
zijn Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland - het belangrijkste werk 
dat hij ons heeft nagelaten en eigenlijk een soort politieke geloofsbelijdenis - moe
ten we tussen de regels door lezen om achter zijn opvattingen te komen. De lof die 
hij daarin toezwaait aan politici als Van Hall en de roemruchte gouverneur-gene
raal James Loudon, in de jaren zestig minister van Koloniën8, toont ons een politi
cus die, niet bepaald veranderingsgezind, nog aan het einde der eeuw het doctri
naire liberale gedachtegoed niet heeft kunnen loslaten. 

Dat gegeven wordt tevens geïllustreerd door een gebeurtenis na afloop van 
een lezing van dr. H.Th. Colenbrander voor de leden van het Fries Genootschap 
op 12 januari 1905. Nadat deze had gesproken over 'Nederland in het jaar 1848', 
bedankte Van Weideren Rengers de spreker in de volgende bewoordingen: 'De 
voorzitter bracht namens de aanwezigen dank aan de spreker en wees er op, dat 
de grondwet van '48, die een eind maakte aan de verwarden toestand, heden
avond geschetst, veertig jaren van kracht is geweest, in welk tijdperk onzen staat 
zich regelmatig heeft kunnen ontwikkelen, terwijl handel en industrie bloeiden'.9 

De toen bijna 70-jarige voorzitter sprak in dezelfde geest als ruim veertig 
jaren daarvoor, toen hij als 29-jarige in de Debatingclub te Leeuwarden (opge
richt in 1863) een aantal stellingen moest verdedigen. Op 17 december 1864 voer
de hij daar het woord over de relatie tussen maatschappij en individu hetgeen hij 
samenbalde in de stelling: 'Geene duurzame ontwikkeling van de maatschappij in 
het algemeen kan verwacht worden die niet de ontwikkeling van het individu ten 
grondslag heeft'.10 Zijn gehele leven heeft Van Weideren Rengers dit oorspronkelijke 
en karakteristiek-liberale adagium verwoord en dit ging zover, dat hij - overigens 
veel later - als lid van de Eerste Kamer tijdens de debatten over de Schoolkwestie 
begrip kon tonen voor de individuele opvattingen van zijn opposanten. Hij wendde 
zich daarentegen af van medestanders, wier opvattingen zijns inziens te veel naar 
partijpolitiek zweemden: het debat in de volksvertegenwoordiging moest een intel
lectueel, onafhankelijk, dus onpartijdig discours zijn. Het bovenstaande karakteris
tieke citaat lazen we in één van de jaarverslagen van het Fries Genootschap en is 
eigenlijk de opvallendste uitspraak van Van Weideren Rengers die gedurende zijn 
voorzitterschap (1901-1915) werd genotuleerd. Bekijken we de andere jaarversla
gen uit die periode dan lijken daar rust en regelmaat te overheersen. 

Man van het grote gebaar 

De vergaderingen onder zijn leiding verlopen over het algemeen in de grootste 
harmonie. In het bijzonder valt tevens zijn gulheid op. Rengers is de man van het 
grote gebaar, die in het jaar van zijn aantreden als voorzitter het 'prachtwerk' van 
Lippmann, Engravings and woodcuts by old masters (in 10 delen, Londen 1889-
1900) voor geruime tijd in bruikleen afstaat aan het museum11 en het jaarverslag 
over de jaren 1900-1901 meldt eveneens, onder de kop 'Aanwinsten van de biblio
theek': 'Onder deze rubriek valt vooral te vermelden een hoogst belangrijke, in 
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twee banden gebonden verzameling 18e eeuwsche leedbrieven, kennisgevende 
van het overlijden der meest aanzienlijke personen in Friesland, waaruit men dus 
de absoluut juiste gegevens putten kan omtrent hun overlijden. Wij mochten 
deze mooie verzameling, waarop reeds een uitvoerig alphabetisch register ver
vaardigd werd, ten geschenke ontvangen van onzen voorzitter, den heer Mr. W.J. 
van Weideren baron Rengers.'12 

W.J. van Weideren baron Rengers en zijn 

echtgenote 

Deze royale opstelling ten opzichte van het genootschap signaleerde ook de ge
meentearchivaris van Leeuwarden mevrouw Rinske Visscher, sedert 1912 eveneens 
bestuurslid van het Fries Genootschap, in haar herdenkingsartikel in De Vrije Fries 
van 1917. Zij wees erop, dat wanneer tijdens een bepaalde bestuursvergadering werd 
gesproken over de aankoop van zaken, die moeilijk uit de kas van het Genootschap 
waren te bestrijden, Van Weideren Rengers in een volgende bijeenkomst er melding 
van maakte iemand - een anonymus - te hebben ontmoet die het benodigde geld 
wilde schenken. 'Daarbij hield hij zijn gezicht ernstig in de plooi, doch niemand 
werd daardoor misleid'.13 De jaarverslagen leren ons, dat naast de vermelding van 
lezingen, financiële zaken, aanwinsten etc. er bijvoorbeeld ook werd ingezet op het 
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behoud van landschapselementen als terpen en de conservering en restauratie van 
gebouwen. Uiteraard releveren de verslagen ook de koninklijke bezoeken: op 15 sep
tember 1906 werd het standbeeld van de Friese stadhouder Willem Lodewijk, graaf 
van Nassau, in aanwezigheid van de koningin-moeder Emma onthuld en ter gele
genheid daarvan bracht zij tevens een bezoek aan het museum. 'Hare Majesteit werd 
door den voorzitter van het Friesch Genootschap rondgeleid en bezichtigde de ver
zameling met groote belangstelling'.14 Het jaar daarvoor, op 26 september 1905, had
den koningin Wilhelmina en prins Hendrik het ontwerpmodel van het standbeeld bij 
een bezoek aan het museum reeds kunnen bewonderen. 

Begrippen als vrijheid, gulheid, stijl en eruditie horen thuis in een karakteris
tiek van Van Weideren Rengers, maar er is meer, want toen op de algemene leden
vergadering van 22 oktober 1915 werd stilgestaan bij zijn terugtreden, loofde zijn 
opvolger mr. R.A. Fockema hem ook als een behendig onderhandelaar. Tijdens 
zijn presidium werd het Fries Museum verrijkt met de verzameling Bisschop, 'en 
aan den tact van den voorzitter, die de conferentiën met den heer en mevrouw 
Bisschop leidde, is het zeker ook te danken, dat hun wensch om hunne collectiën 
in het museum te plaatsen verwezenlijkt is'.15 Dat had er uiteindelijk in geresul
teerd, dat mevrouw Bisschop-Swift reeds gedurende haar leven afstand had 
gedaan van bijna de gehele inboedel van haar Scheveningse villa Frisia en zo 
konden er in de loop der jaren zes vertrekken van het museum worden gevuld 
met de verzameling. De bestuursleden mr. P.CJ.A. Boeles - tevens conservator -
en mr. W.B. Buma hadden er mede zorg voor gedragen dat deze vertrekken wer
den ingericht.16 In zijn toespraak wees Fockema ook op Rengers' collegialiteit, 
ruimhartigheid en toewijding aan het Fries Genootschap. Het voorstel om hem, 
reeds bij zijn aantreden als voorzitter buitengewoon lid, tot erelid te benoemen 
werd dan ook bij acclamatie aangenomen. 

Het beeld van harmonie dat de jaarverslagen en de aanvankelijk summiere 
notulen van het Genootschap ons laten zien wordt grotendeels bevestigd in de 
verslaglegging van de bestuursvergaderingen die onder de leiding van Rengers 
gehouden werden (1901-1915). Slechts een enkele maal wordt dit patroon door
broken: de onderhandelingen met de weduwe Bisschop-Swift hebben soms een 
lastig karakter en als er problemen binnen het bestuur ontstaan in verband met 
een verbouwing treedt het lid van de bouwcommissie Boeles terug.17 

Een m o n u m e n t e n m a n 

In de jaren 1908-1909 wordt er in ettelijke bestuursvergaderingen aandacht 
besteed aan het voorstel van Griffis, zoals in de inleiding van deze bijdrage werd 
beschreven. Zowel in de notulen van het Provinciaal Bestuur als in die van het 
Genootschap worden de feiten keurig op een rijtje gezet, maar ze brengen ons 
niet dichter bij de bedenker van het plan. 

De man van het 'bronze tablet', William Elliot Griffis (1843-1928), was peda
goog en theoloog, én een productief auteur.18 Vooral voor het onderwijs in Japan 
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heeft hij veel betekend. Tijdens zijn verblijf aldaar gedurende de jaren 1870-1874 
organiseerde hij in diverse plaatsen het onderwijs naar Amerikaans model. Na 
zijn repatriëring was hij achtereenvolgens predikant te Schenectady, Boston en 
Ithaca. Deze gegevens van hem, en nog veel meer, zijn te vinden in The National 
Cyclopaedia of American Biography, deel 21, waarin hij een lemma van maar liefst 
1200 woorden kreeg. Daaruit vernemen we ook, dat hij een kenner was van de 
Nederlandse geschiedenis, ons land sedert 1869 regelmatig bezocht en zowel bij 
de troonsbestijging van Wilhelmina (1898) als bij de officiële herdenking in 1906 
van Rembrandts driehonderdste geboortedag aanwezig was. Tijdens deze reis 
bezocht hij ook Friesland en het Fries Genootschap, zoals het 78e Verslag over het 
genootschapsjaar 1905-1906 laat zien. Samen met EC.J.A. Boeles bezocht hij toen 
de terp te Hoogebeintum, die op dat moment werd afgegraven.19 

De Amerikaan dr. William Elliot Griffis, sedert 1902 

buitengewoon lid van het Genootschap 

De National Cyclopaedia meldt als pièce de résistance een reis van Griffis naar 
Nederland in het jaar 1909 'to erect five historical bronze tablets', waarvoor hij 
zelf het geld bijeenbracht. Gedurende zijn leven zou hij zeventien van deze pla
quettes aanbieden: tien in Nederland, vijf in Ithaca en twee in Schenectady. Zijns 
inziens werden zo 'highlights' van de Amerikaanse geschiedenis vastgelegd, die 
anders aan de herinnering zouden kunnen ontglippen. 

Het jaar 1909 moet voor deze 'monumentenman' wel een glorieus karakter gehad 
hebben. Op 21 juni berichtte hij aan de toenmalige secretaris van het Fries Genoot
schap, dr. H.D. Verdam, dat hij achtereenvolgens de Utrechtse universiteit (9 juli), de 
English Reformed Church aan het Begijnhof te Amsterdam (11 juli), de Grote Kerk te 
Nijkerk (12 juli) en het Provinciehuis te Leeuwarden (15 juli) zou aandoen om de 
door hem geschonken plaquettes te onthullen.20 Afgaande op de informatie van de 
National Cyclopedia moet Griffis verblijf in Nederland een aantal maanden hebben 
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geduurd, want pas op 8 september kon de vijfde plaquette door belangstellenden 
bezichtigd worden: deze werd in Grifïïs' bijzijn aangebracht aan het pand Rapenburg 
112 te Leiden, eertijds de woning van de bekende patriot Jean Luzac.21 

De Leeuwarder Courant van 16 juli 1909 bevat een beschrijving van de plech
tigheid te Leeuwarden die onder leiding stond van de gedeputeerde Theo van 
Weideren Rengers. Hoofdrollen waren er eveneens weggelegd voor diens vader 
Wilco Julius en uiteraard dr. William Elliot Griffis zelf. Het verslag, waarschijnlijk 
van de hand van Boeles, laat hen beurtelings de lof beschrijven van Friesland en de 
Verenigde Staten en prijst de unieke relatie die er sedert de maand februari van het 
jaar 1782 tussen beide was ontstaan; het verwijst eveneens naar de prententen-
toonstelling over het onderwerp die toen in het Fries Museum was ingericht. 

Aan het einde van de bijeenkomst werden de heren Charles E. Hughes, gou
verneur van de staat New York, Randolph Horton, burgemeester van Ithaca, en 
Andrew D. White, voormalig Amerikaans gezant te Duitsland, benoemd tot 
erelid.22 Daarmee was het aantal Amerikaanse leden van het Fries Genootschap 
in één klap verdubbeld. 

Het verslag in de krant rept er niet van dat Griffis eigenlijk op doortocht was 
en geeft de indruk dat men te Leeuwarden getuige was geweest van een min of 
meer unieke gebeurtenis. Het aardige is nu, dat destijds de toeschouwers in 
Utrecht, Amsterdam, Nijkerk en later te Leiden die overtuiging eveneens hadden. 
Ingewijden, zoals Verdam, wisten wel beter.23 

Geen Rengers-kabinet 

Het voorgaande beschreef een episode uit de geschiedenis van het Fries Genoot
schap: Griffis' geschenk aan Friesland en de regie die het Genootschap daarbij 
voerde. Griffis en Van Weideren Rengers kunnen beschouwd worden als vertegen
woordigers van wat als de 'musealisering van het verleden' bekend staat. Het gaat 
daarbij om het levend houden van de herinnering aan een groots verleden door 
schenkingen, maar ook door collectievorming. Men bedenke daarbij wel, dat 
wanneer een object of collectie een museum binnenkomt we te maken hebben 
met het plaatsen van getuigen van het verleden in een 'speciale bewaarplaats'. Zij 
worden zo losgemaakt uit hun 'natuurlijke' c.q. historische context. In die zin 
droegen zowel Griffis als Van Weideren Rengers bij aan die musealisering van het 
verleden of, en dat klinkt mogelijk wat oneerbiedig, de stolling van de (Friese) 
geschiedenis. 

Aan de hand van deze momentopname werd tevens een beeld geschetst van 
het leven van Wilco Julius van Weideren baron Rengers, voorzitter in de jaren 
1901-1915, en verreweg het belangrijkste lid, dat de familie aan het Genootschap 
leverde. Na zijn overlijden verschenen diverse - vaak oppervlakkige - necrolo
gieën. Zijn 'Levensbericht' in de Handelingen van de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde (1916-1917) is daar een sprekend voorbeeld van. Daarbij 
bleef het en ook in de kring van het Fries Genootschap, dat hij jarenlang trouw 
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diende, ijverde men niet voor een tastbare hommage aan deze voorzitter. Geen 
'Rengers-kabinet' in het Fries Museum, geen gedenkpenning, geen monument in 
de vorm van een 'bronze tablet'. Maar wellicht had deze karakteristieke en ingeto
gen aristocraat dit tóch een te groot eerbewijs gevonden. 

Noten 

1 Een door drs. Goffe Jensma vervaardigd ledenoverzicht van het Fries Genootschap ver

meldt voor de periode 1827-1877 een negental leden uit de familie (Van Weideren) Rengers. 

Van hen - en hun nakomelingen - is slechts één bijdrage aan De Vrije Fries bekend. In het jaar 

1850 publiceerde L.H.W. van Aylva Rengers, luitenant-kolonel van het Zevende Regiment 

Infanterie te Breda, lid van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Weten

schappen, van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden en van het Fries 

Genootschap, zijn 'Verhandeling over de benaming van Vrije Friezen', 193-225. Over hem: De 

Vrije Fries 11 (1868J 103 vlg. 2 Deze Griffis moet een blijmoedig man zijn geweest, althans als 

we afgaan op de titel van zijn autobiografie Sunny Memories, dat hij bovendien als opdracht 

meegaf: 'I measure only the sunny hours'. 3 VFG 82 (1909-1910) meldt op p. 2: 'Een ander 

blijk van belangstelling werd gegeven door den heer P. de Clercq te Veenwouden, die, met 

het oog op de talrijke bezoekers van het Museum uit Engeland en Amerika, een bedrag 

beschikbaar stelde voor een eventueele vertaling van den Catalogus in het Engelsch'. 4 RAF 

APB. 5 Over hem: Wiersma, Van Weideren Rengers; recent: Schroor, 'Een rode baron'. 

6 'Levensbericht', 198. Men zie ook R. Visschers herdenkingsartikel in De Vrije Fries (1917) en 

Wumkes in Eigen Haard. Wilco Julius (1835-1916) promoveerde te Utrecht in de beide rech

ten (1861) en werd in 1866 rijksadvocaat. Sinds 1865 was hij liberaal raadslid, sinds 1867 wet

houder, en van 1877-1883 burgemeester van Leeuwarden. In het laatste jaar werd hij lid van 

Provinciale Staten van Friesland. In 1884 en 1885-1888 lid van de Tweede, daarna tot 1913 

van de Eerste Kamer. Hij was onder andere curator van de Universiteit van Groningen. 

7 Wiersma, Van Weideren Rengers, 36; Schroor, 'Een rode baron', 125. 8 Men zie daarvoor 

respectievelijk 222 en 243. 9 VFG 77 (1904-1905) 6. Het 'seizoen' liep bij het Fries Genoot

schap van juli tot juli. 10 Van Lennep, 'De oudste notulen', 151. Het oprichten van debating-

clubs kan beschouwd worden als een kenmerk van het doctrinaire liberalisme: daar kon men 

zich de goede (parlementaire) stijl van debatteren eigen maken. 11 VFG 73 (1900-1901) 16. 

12 Ibid., 47. 13 Visscher, 'Van Weideren Rengers', 131-132. 14 VFG 79 (1906-1907) 4. De 

oprichting van het standbeeld van Willem Lodewijk geschiedde mede onder invloed van de 

verschijning van Het leven. Het was van de hand van de gereformeerde predikant dr. Lutzen 

Harmens Wagenaar, die hiermee de AR-inbreng op het vlak van Oranje-herdenkingen een 

krachtige impuls gaf. Dat was in de tweede helft van de negentiende eeuw wel anders 

geweest, toen de zgn. monumentalisering (Den Briel, Heiligerlee, Dillenburg) wel heel 

nadrukkelijk onder liberale regie stond. Zie hiervoor: Jansen, 'Nederland en de bouw'. 
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15 RAF AFG 205-208, Notulen van de Algemene Vergadering van vrijdag 22 oktober 1915. 

16 VFG87 (1914-1915), 1. 17 RAF AFG, notulen bestuur, 6 april 1902. 18 Griffis schreef min

stens 21 boeken, waarvan vijf op Nederland betrekking hebben. In de Provinciale Bibliotheek 

te Leeuwarden bevinden zich 13 titels. De boeken zijn ongetwijfeld via het Fries Genootschap 

binnengekomen. 19 VFG 78 (1905-1906) 45-46. Secretaris was toen dr. W.F.H. Coenen; 'de 

heer J.P. Wiersma' is degene, die de belangen van het Genootschap bij de afgraving van de 

terp behartigde. Deze was vice-voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw en 

was koopman en onderwijzer te Ferwerd. De 'ondergeteekende' is de conservator Boeles. 

20 Te Utrecht werd een plaquette aangeboden uit naam van het Rutgers College te New 

Brunswick. Daarmee moest de herinnering levend gehouden worden aan de Rev. John W. 

Livingston, student te Utrecht van 1768-1770. In Amsterdam was er sprake van een echte 

herdenking, nl. de komst van de Pilgrimfalhers in 1609. Te Nijkerk werd de 'bronze tablet' 

aangebracht ter ere van Arend van Curler, de stichter van Schenectady, de stad waar Griffis 

predikant was geweest. 21 Luzac (1746-1807) was uitgever van de Gazette de Leyde. In 1785 

hoogleraar te Leiden o.a. in de vaderlandse geschiedenis. Nadat hij zich had doen kennen als 

patriot werd dit gedeelte van zijn leeropdracht hem ontnomen. Hij nam vervolgens ontslag. 

In zijn ambt hersteld in 1802. Kwam om bij de ontploffing van het kruitschip. Van Griffis' 

activiteiten werd in de lokale pers verslag gedaan. De Nijkerksche courant. Nieuws- en Adver

tentieblad voor Stad en Land bijvoorbeeld berichtte daarover op maandag 14 juli 1909 en 

legde het volgende verband met Luzac: 'Met de schenking der gedenkplaat ter gedachtenis 

van Arend van Curler aan de kerk zijner geboorteplaats getuigen Amerikanen van hem, het

geen George Washington zeide in een brief aan den hoogleraar Luzac te Leiden, die leer

meester van vier presidenten der Unie was geweest: 'Amerika is veel verplicht aan het werk 

van mannen als Gij'; de plechtigheid te Leeuwarden: Leeuwarder Courant van 16 juli. Over 

Luzacs plaquette verscheen een artikel in Leids Jaarboekje 1910 onder de titel 'Een gedenk

steen voor professor Jean Luzac', 112-122. 22 Althans volgens het verslag in de Leeuwarder 

Courant. De mededeling is onjuist, aangezien de heren werden benoemd tot buitengewoon 

lid. 23 Informatie anno 2002 heeft geleerd, dat bij insiders de kennis omtrent deze gebeurte

nissen zich beweegt op het niveau van de toeschouwer uit 1909. 

fe, 



De familie Buma en het Fries Genootschap 

BERNHARD VAN HAERSMA BUMA 

Inleiding 

Families in het Fries Genootschap 

Tal van bekende Friese families hebben zich in de loop van de negentiende en de 
twintigste eeuw bij het Fries Genootschap betrokken gevoeld. Soms zelfs werd 
het lidmaatschap generaties lang min of meer als een vanzelfsprekendheid 
beschouwd. Het was een mogelijkheid de interesse voor de Friese cultuur en 
geschiedenis concreet tot uiting te brengen. Velen zullen dat gewoon door een 
jarenlang lidmaatschap hebben gedaan. Zij betaalden trouw hun contributie en 
lazen De Vrije Fries. Sommigen hebben, hetzij als bestuurslid, dan wel door publi
caties, bijdragen in vergaderingen, schenkingen of legaten of andere initiatieven 
meer in het bijzonder bijgedragen aan de groei en bloei van het Genootschap. 

Vooral vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw, toen velen van de 
familieleden zich buiten de provincie vestigden, kwam daar een nieuw element 
bij. Het lidmaatschap van het Fries Genootschap werd de mogelijkheid om de 
affiniteit met Friesland en met de Friese herkomst van de familie tot uitdrukking 
te brengen. De taal functioneerde voor hen daarbij niet als bindende factor. Voor 
deze achterban vervult het Fries Genootschap een brugfunctie naar Friesland die 
geen andere Friese instelling in deze vorm biedt. 

DE VRIJE FRIES 82 (2002) 254-261 
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Mr. Wiardus Willem Buma, 

schilderij vanJJ.G. van Wicheren rond 1848 

De familie Buma 

Een van de families die vanouds zo bij het Fries Genootschap betrokken is 
geweest, is de familie Buma. Omdat er verschillende, al of niet samenhangende, 
geslachten van die naam zijn, is een nadere precisering wenselijk. Hier worden 
bedoeld de nakomelingen in mannelijke lijn van Wijbe Buma, koopman te Sneek, 
beoefenaar van geschied- en letterkunde (1700-1777).> 

Rond 1800 had de familie een minimale omvang. Er waren twee volwassen 
mannen, Gerlacus en Bernhardus, zoon en kleinzoon van Wijbe Buma. Zoals 
vaker het geval is, volgt dan in de negentiende eeuw een snelle toename. Via twee 
zoons van Bernhardus, Wiardus Willem (WW) en Wibo Bernhardus (WB) wordt 
het geslacht voortgezet. Rond 1860 zijn er negen volwassen mannen. In het laat
ste kwart van de eeuw komt een trek naar het westen op gang. Na 1900 wonen de 
meeste familieleden in het westen en zijn vrij incidenteel familieleden in Fries
land woonachtig. Slechts één tak, nazaten van Wibo Bernardus, blijft ononder
broken in Friesland gevestigd, tot het vertrek van de laatste afstammelinge om
streeks 1975 naar Den Haag. Van diens broer Wiardus Willem stammen de thans 
nog voortlevende takken Hopperus Buma en Van Haersma Buma af. 

Leden van het Genootschap 

Als eerste familielid werd in 1832 mr. Wibo Bernhardus Buma (1807-1848) tot lid 
van het Fries Genootschap benoemd. Vanaf dat jaar zijn altijd familieleden lid 
van het Genootschap geweest, soms wel zeven à acht tegelijk. WB werd in 1834 
gevolgd door zijn oudere broer mr. Wiardus Willem Buma (1802-1873). Successie-
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velijk traden al hun zoons (vijf van Wiardus en twee van Wibo) tot het Genoot
schap toe, zodat in 1863 acht familieleden deel van het Genootschap uitmaakten 
(WB was overleden). 

In de volgende generatie tellen we acht Genootschapsleden. Vermeldens
waard zijn Maria Buma (1868-1931), die omstreeks 1900 als eerste vrouw uit de 
familie lid werd en mr. Wiardus Willem van Haersma Buma (1868-1927) die in 
1924 op vijfenvijftigjarige leeftijd, toen hij al twintig jaar buiten Friesland woon
de, tot lid werd benoemd.2 

Ook de daarop volgende generatie leverde acht leden, waarbij valt te noemen 
mr. Sybrand Marinus van Haersma Buma (1903-1942), geboren en getogen Hage
naar, die in 1928 als vierentwintigjarige student in Utrecht, nog voor zijn afstude
ren, tot lid werd benoemd. 

Thans zijn zeven familieleden lid, waarvan één in Friesland woont en drie 
korter of langer in Friesland gewoond hebben. In totaal zijn vanaf 1832 drieën
dertig Buma's Genootschapslid geweest. 

Rol in het Fries Genootschap 

De eerste twee leden, Wibo Bernhardus en Wiardus Willem 

Wibo Bernhardus heeft in het Genootschap geen actieve rol gespeeld. Hij volgde 
zijn vader in 1834 op als grietman van Baarderadeel en kwam er vanuit Weidum 
wellicht niet toe. Hij had blijkens zijn bibliotheek zeker belangstelling voor 
geschiedenis en kunst.3 

Wiardus Willem Buma, een energiek en wilskrachtig man, die maatschappe
lijk aanzien had als Gedeputeerde en als president van het Provinciaal Gerechts
hof, was bijna veertig jaar lid van het Genootschap. Na zijn dood publiceerde mr. 
I. Telting in 1874 een Levensschets.4 De betekenis van Wiardus Willem voor het 
Genootschap lag vooral in zijn grondige bronnenstudie, waarvoor hij putte uit de 
archieven, die hij bij zijn werkzaamheden onder ogen kreeg: van provincie, 
Gerechtshof en diverse kerkvoogdijen ten plattelande, waarbij hij door grondbe
zit betrokken was. Talloze malen voerde hij het woord in de vergaderingen van 
het Genootschap en geregeld mondde dat uit in een bijdrage in De Vrije Fries. Hij 
ontwikkelde op dit terrein ook initiatieven die van blijvende betekenis waren. Zo 
werden op zijn aandringen de befaamde zestiende-eeuwse Rentmeestersreke
ningen, die in het Rijksarchief in Den Haag werden bewaard, overgebracht naar 
Leeuwarden. Hij legateerde een geldsom aan het Genootschap met de bepaling, 
dat hieruit een gedrukte uitgave van het Register van den Aanbreng uit 1511 
moest worden bekostigd. In 1879 is deze uitgave inderdaad verschenen. Zijn 
omvangrijke collectie aantekeningen en verzamelde stukken werd door zijn 
erven aan het Fries Genootschap geschonken. Mr. W.B.S. Boeles maakte er een 
uitvoerige beschrijving van.5 
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Op de studentenkamer van Sybrand Marinus van Haersma Buma in Utrecht hingen elf 

Leeuwarder stadsgezichten en zes Friese stadhoudersportretten. Foto van rond 1928 

De tak van Wiardus Willem 

Het nageslacht van 'de ouwe WW', zoals hij in de familie werd genoemd, kon 
voorlopig niet in diens schaduw staan. Incidenteel voerden twee van zijn zoons 
het woord in de bijeenkomsten van het Genootschap: mr. Jan Minnema Buma en 
mr. S. van Haersma Buma. Te vermelden valt nog, dat zijn nicht, Sophia Angenis 
Beatrix Buma (1826-1892; in eerste echt mevrouw van Weideren Rengers, in twee
de echt mevrouw Vrieze), een dochter van zijn overleden oudste broer Gerlacus, 
enkele terpvondsten en boekwerken schonk. 

Tegen het eind van de twintigste eeuw was mr. Bernhardus van Haersma 
Buma (1932) voorzitter van het Genootschap. Hij schreef enkele bijdragen voor 
De Vrije Fries? 

De tak van Wibo Bernhardus 

Uit de tak van WB kwamen twee bestuursleden voort. Mr. Coenraad Willem Anto-
ni Buma (1837-1888) was het eerste bestuurslid van het Genootschap met de titel 
van bibliothecaris. Samen met enkele anderen (o.a. Verwijs, Telting en Van 
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Kleffens) richtte hij een werkgroep op voor de bestudering van de oude Friese 
wetten. Zijn blijvende betekenis voor het Genootschap lag echter elders. Als 
voogd van het dr. H. Popta Gasthuis te Marssum heeft hij samen met de drie 
andere voogden (Manger Cats, Van Sloterdijck en De Wendt) bij de opening van 
het Fries Museum in 1881 de beroemde zeventiende-eeuwse Poptaschat aan het 
Fries Genootschap in bruikleen gegeven. Deze wordt nog altijd als het belangrijk
ste onderdeel van de zilververzameling beschouwd.7 

Zijn neef mr. Wibo Bernhardus Buma (1861-1945) was gedurende twintig jaar 
bestuurslid, waaronder tweemaal een periode als penningmeester. Hij volgde zijn 
oom na diens overlijden in 1888 op als voogd van Popta en was de stuwende 
kracht voor de restauratie van het slot in 1906-1907. Na de restauratie was het 
door zijn bemiddeling, dat het Fries Genootschap een aantal schilderijen, voor
namelijk portretten uit het depot, voor het slot beschikbaar stelde. Bij het hon
derdjarig bestaan van het Genootschap werd een ontvangst op het Poptaslot 
gehouden. Evenals zijn oom heeft hij als voogd van Popta een specifieke rol voor 
de zilvercollectie gespeeld. Door zijn bemiddeling heeft het Popta Gasthuis in 
1924 vier zeventiende-eeuwse drinkschalen aan het Fries Genootschap in bruik
leen gegeven voor het Fries Museum.8 Het betrof hier geen oud Poptabezit, maar 
zilver dat had toebehoord aan een verarmde oude Friese familie. Wibo Buma, die 
met de financiële problematiek op de hoogte was, heeft het zo kunnen regelen, 
dat de schalen onder geheimhouding van de familienaam door het Gasthuis zijn 
aangekocht en vervolgens voor het museum beschikbaar gesteld. Slechts twee 
personen hebben geweten, om welke familie het ging, hijzelf en als laatste zijn 
dochter mevrouw Anna Adriana Sophia Hannema-Buma, overleden in 1984.9 

Landelijke bekendheid genoot hij als een van de oprichters in 1911 van de 
Bond Heemschut, waarvan hij de eerste voorzitter was. Ook in het behoud van de 
Schierstins in Veenwouden had hij de hand. Deze was in de jaren 1905-1906 op 
initiatief van het Fries Genootschap van de ondergang gered en gerestaureerd en 
werd in 1916 door het Popta Gasthuis aangekocht om de instandhouding voor de 
toekomst te verzekeren. 

In De Vrije Fries schreef mr. RC.J.A. Boeles na zijn dood een 'In memoriam'.10 

Boeles roemde zijn rol bij de inrichting van de 'eerezaal' van het Fries Museum, 
de muziekkamer in het Eysingahuis, waarin de Poptaschat temidden van ander 
zilver werd tentoongesteld. 

In de kantlijn 

Het onderwerp kan ook nog vanuit een andere gezichtshoek worden belicht. De 
vraag in dit laatste gedeelte is: in hoeverre hebben familieleden die lid waren van 
het Genootschap buiten het Genootschap om bijdragen geleverd op het gebied 
van Friese cultuur en geschiedenis, waaruit kan worden afgeleid, dat het lidmaat
schap voor hen meer dan een formaliteit was. 
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De tak van WW 

De Ölandsteen te Staveren 

Van de zoons van WW verdient mr. Jan Minnema Buma (1828-1900) vermelding 
vanwege zijn proefschrift over de geschiedenis van het dijkrecht. Muntten in deze 
tijd veel juridische proefschriften uit door kortheid, zijn grondige studie over de his
torische ontwikkeling van het dijkrecht wordt ook in onze tijd nog aangehaald.11 

Aardig is dat van de kleinzoons van WW, die merendeels hun hele leven in Den 
Haag woonden, Bernhardus van Haersma Buma (1875-1960) toch een bepaalde 
band met Friesland bewaarde. Hij maakte deel uit van het erecomité bij het vijfen
twintigjarig jubileum van de Fryske krite 'Rjucht en Sljucht' in Den Haag in 1924. 

Zijn zoon, de eerder genoemde mr. Sybrand Marinus van Haersma Buma, 
had daadwerkelijke belangstelling voor de Friese cultuur en geschiedenis. Als 
burgemeester van Staveren nam hij in 1937 het initiatief voor de restauratie van 
het interieur van het stadhuis, met name een serie behangselschilderingen met 
bijbelse voorstellingen uit 1776 en een portret van stadhouder Willem V (een 
schoorsteenstuk in de oorspronkelijke lijst). Het mag wel een unicum heten, dat 
dit portret de Bataafse omwenteling van 1795 in het stadhuis heeft doorstaan. 
Het portret bleef hem ook na de restauratie bezig houden.12 

Aan zijn historische belangstelling is, al is het via een omweg, het behoud van 
een merkwaardig cultureel erfgoed te danken. Voor het stadhuis van de oude 
Hanzestad staat een veertiende-eeuwse stoepsteen van Ölandsteen, waarschijn
lijk afkomstig uit Tallinn. Hij was in de jaren dertig opgeslagen in de gemeente-
loods, waar hij SM was opgevallen. Na zijn vertrek uit Staveren bood het gemeen-
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tebestuur hem de steen aan ter plaatsing voor zijn nieuwe huis in Ysbrechtum. 
Vijftien jaar heeft de steen daar als stoepsteen gestaan. Zo trok hij de aandacht 
van H. Halbertsma, die er een publicatie aan wijdde in de Leeuwarder Courant.13 

Dit werd weer opgemerkt in Staveren en de burgemeester schreef de weduwe 
(haar man was in de oorlog in een concentratiekamp omgekomen) of zij de steen 
te zijner tijd aan Staveren wilde terugschenken. Toen mevrouw Buma in 1954 het 
huis verliet, is hij inderdaad naar Staveren teruggegaan. Zo keerde een voorwerp 
dat Staveren in 1939 als curiosum had verlaten, in 1954 als uniek monument van 
Staverens Middeleeuwse verleden terug. SM herstelde ook de oorspronkelijke 
naam Staveren, in plaats van de later ingeslopen vorm Stavoren, een maatregel 
die helaas omstreeks 1980 is teruggedraaid. 

Hij is verder bekend door zijn genealogische publicaties, met name over Frie
se geslachten. Vele genealogieën verschenen in het jaarboek Nederland's Patrici
aat, waarvan hij tevens redacteur was.14 Was hij niet op jonge leeftijd overleden, 
dan zou SM zeker voor een plaats in het bestuur van het Genootschap in aanmer
king zijn gekomen. 

De tak van WB 

Het kwam in de negentiende eeuw zelden voor, dat leden van het Genootschap 
tevens lid van het Frysk Selskip waren. Dat dit bij WB's zoon Coenraad Willem 
Antoni het geval was kan dan ook opmerkelijk worden genoemd.15 In deze tak 
zou de affiniteit met het Fries het grootst blijken. Zo was zijn eerder genoemde 
neef Wibo Bernhardus penningmeester van het Bestuur van het Onderwijsfonds 
voor de Friese Taal. Met name diens dochter Anna Maria Catharina ('Frou van der 
Minne', 1889-1963) voelde zich sterk betrokken bij de strijd voor het behoud van de 
Friese taal. Zij was jaren lid van de Provinciale Onderwijsraad en verder onder 
meer leidster van het Jong Frysk Toaniel en bestuurslid van de Fryske Bibleteek. 
Haar belangstelling overschreed de provinciegrenzen. Met enthousiasme kon zij 
spreken over de Grootfriese congressen. De in 1954 opgerichte Fryske Rie ter 
bevordering van de contacten met Oost- en Noord-Friesland benoemde haar tot 
erelid. Door haar is schrijver dezes voor het eerst in contact gekomen met het Fries 
Genootschap. Zij nam hem in 1942 mee naar de Heraldische Tentoonstelling, die 
het Genootschap in het Fries Museum had georganiseerd. Zo werd de affiniteit met 
het Genootschap binnen de familiekring overgedragen op de jongere generatie. 

Langs andere wegen 

De betrokkenheid met Friesland wordt tenslotte in de hand gewerkt door de partici
patie in enkele instituten. Het bestuur van de Stichting Tjallinga Weeshuis wordt 
reeds meer dan twee eeuwen gevoerd door een familielid, onder de oude titel van 
dadelijk administrator. Deze functie wordt vervuld door een lid van de tak Hoppe
rus Buma.16 
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Ook via het bestuur van het mr. W.W. Bumaleen zijn sinds de negentiende 
eeuw familieleden bij Friesland betrokken, in het bijzonder ook door het aan dit 
Leen opgedragen beheer van de familiebegraafplaats teWeidum.17 

Tenslotte houdt sinds enige tientallen jaren de Familiestichting Buma de 
band met de provincie Friesland levend. Zij doet dit onder andere door het in 
bruikleen geven van voorwerpen aan instellingen als het Fries Museum en het 
Fries Scheepvaartmuseum, door het onderbrengen van het familiearchief bij het 
Rijksarchief in Friesland18 en door het beleggen van familiebijeenkomsten in 
Friesland. 

Noten 

1 Nederland's Patriciaat (1993), 132-177. 2 Buma,'Een Friese kantonrechter'. 3 Mulder-
Radetzky, Weidum, 61-64. 4 Telting, 'Levensschets Wiardus Willem Buma'. 5 VFG 62 
(1889/1890) 1-12. 6 Een artikel over het Jan Harmensorgel in de Grote of St. Gertrudiskerk te 
Workum (De Vrije Fries (1971) werd tweemaal herdrukt, in: Stichting tot behoud van het 
Nederlandse orge/, band I (1974) 1 en in: J.D.Th. Wassenaar (red.), 1951 St. Gertrudiskerk Wor
kum 2001 (Workum 2001). Een bijdrage over de Friese fijnschilder Gerardus Wigmana {DVF 
1969) kreeg recent een vervolg onder de titel 'Weerzien met Wigmana', in: Meindert Seffinga 
(red.) Itdoeyn 't hjoed uier woun. Liber amicorum voor Sytse ten Hoeve (Sneek2001). 7Stoter, 
De zilveren eeuw, 38-54. 8 Ibid., 27-32. 9 Zie voor haar: Kuiper, 'Een Buma eet geen konijn'. 
10 Boeles, 'Mr. W.B. Buma†'. 11 Buma, Bijdrage tot de Geschiedenis. 12 In het eerste oor
logsjaar schreef hij een artikel over Willem V, waarin hij wees op de positieve kant van het in 
ballingschap gaan van een Nederlandse vorst in tijden van nood (in: Land en Volk, 25 juli 
1940 (veertiendaags blad, uitgegeven door A.J. Osinga te Bolsward). 13 Leeuwarder Courant 
8 augustus 1952 en 13 maart 1954. 14 Zie: Nederland's Patriciaat30 (1944), 5-6. 15 Vriende
lijke mededeling van drs. Goffe Jensma. 16 Zie: Broos, Vier eeuwen. 17 Mulder-Radetzky, 
Weidum, 90-105. 18 Nierstrasz-Ledeboer, Inventarissen archieven Buma. 
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J.G. Ottema syn útjefte fan de Proeliarius (1855] 
In ferhaal oer it kleaster Star urn/Himmelum yn de 
perioade 1482-1517 

J.A. MOL 

Ynlieding 

Yn 1855 kaam by de bekende drukker Suringar yn Ljouwert yn de rige 'Werken 
van het Friesch Genootschap' in oersetting út fan in yn it Latyn stelde kronyk oer 
de turbulinte skiednis fan de Benediktiner kleasters Starum en Himmelum yn de 
lette fyftjinde en iere sechtjinde ieu. It krige de wiidweidige titel fan: Proeliarius of 
Strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, beschreven 
door broeder Paulus Rodolphi van Rixtel, vroeger geheten Johannes Gruyter, mon
nik van de orde van St. Benedictus, in het klooster van St. Odolphus, van Staveren, 
te Hemelum, en kapellaan van de abtjacobus van Oest, van Oudewater. Besoarger 
wie de klassikus dr. Jan Gerhardus Ottema, praeceptor en letter konrektor oan it 
stedelik gymnasium fan Ljouwert en sûnt 1841 skriuwer fan it Frysk Genoatskip. 
In grutte betsjutting hat it wurk net foar de Fryske en de Nederlânske historiogra-
fy hân, al is it nei syn ferskinen wol geregeld oanhelle om de anargy yn it let-mids-
ieuske politike bestel te ûnderstreekjen en fral ek om it ferfal fan it Fryske kleas-
terlibben te yllustrearjen.1 Dat ik it hjir dan dochs sintraal stel, is om't it de bedoe
ling hie in relatyf lêstige boarne tagonklik te meitsjen. In protte krityk hat der net 
op west, dat we meie oannimme dat it lang as in typysk Genoatskipswurkstik 
beskôge is. As sadanich liket it gaadlik om de gelearden út de begjintiid fan it 
Genoatskip as tekstbesoargers de mjitte te nimmen. De fraach nei de krektens en 
betrouberens fan har wurk lit him yn it bysûnder foar J.G. Ottema stelle. Hy soe 
him yn de santiger jierren ta de risee fan it gelearde Fryslân meitsje troch steech de 
echtens fan it Oera Linda Boek te ferdigenjen en dêr sels in útjefte fan te fersoarg-
jen.2 Neffens ien fan syn beoardielers hie er lykwols oant dat drama bekend stien 
as in erudyt en rjusidich wittenskipper en tekstútjouwer.3 Wy soene ús dêrom 
ôffreegje kinne oft, alteast op it mêd fan it editearjen, Ottema syn degelike repu-
taasje fan fóar de santiger jierren terjochte wie of net. 

De Proeliarius en de útjeftetradysje fan it Genoatskip 

De edysje fan de Proeliarius paste prima yn de iere publikaasjetradysje fan it 
Genoatskip. Yn kêst acht fan de statuten waard de wurkjende leden opdroegen 
om 'nog onbekende en onuitgegevene handschriften, van vroegere en latere tij
den' op te spoaren en út te jaan. Dat midsieuske stikken dêr prioariteit by hiene, 
sil gjinien fernuverje. De Midsieuwen hiene dochs de gloarjetiid west fan it 

DE VRIJE FRIES $2 (2002) 264-274 
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Fryslân dat sûnt 1795 syn autonomy kwyt wie en no besykje moast wer oansjen 
op te bouwen yn de perifery fan it Keninkryk. De âlde tiden koene ynspiraasje 
jaan oan de elite dy't de provinsje draaiende hâlde moast. Ien en oar hie al fóar 
1855 resultearre yn in tal wichtige útjeften fan ferheljende boarnen. De earste wie 
de edysje fan de kronyk fan Petrus fan Thabor troch ds. H.W.C.A. Visser en H. 
Amersfoordt yn 1824-1828. Dan ferskynde yn 1835 in postúm troch J. van Leeu
wen besoarge útjefte fan Thet Freeske Riim, tegearre mei de Gesta Fresonum troch 
J.W. de Crane. Oan 'e ein fan de fjirtiger jierren folgen koart efterinoar twa wichti
ge tekstútjeften, te witten de earste trije boeken fan de kronyk fan Worp fan Tha
bor (1848) en de geskriften fan Jancko Douwama (1849), dy't oars al sûnt 1830 ree 
leine en op in goeie ynlieding wachten. Earstneamde útjefte wie folslein fersoarge 
troch J.G. Ottema, de oare kaam op namme fan Fontein en Amersfoordt, wêrby't 
Ottema as lid fan de útjeftekommisje himsels oars ek oan 'e ein fan de ynlieding 
neamd sjen mocht. Yn 1853 seach dan einliks, tanksij ûnder mear al wer Ottema, 
in twadde diel lytse Fryske kroniken it ljocht, mei dêryn Die olde Freesche Croni-
ke, de Gesta Frisiorum en de Magistri Alvini Tractatus. Neist dy selsstannige 
publikaasjes ferskynden yn de fjirtiger jierren noch ferskate lytse boarneteksten 
yn tiidskriften lykas De Vrije Fries en it Fries Jierboeckjen, ûnder oaren besoarge 
troch Montanus de Haan Hettema. Fan in bjusterbaarlike aktiviteit kin yn dit 
ferbân wol net sprutsen wurde, mar yn ferliking mei wat der yn de rest fan 
Nederlân op dat mêd barde, hie it Fryske edysjewurk dochs in behoarlike omfang. 
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Motiven foar de útjefte 

Yn dizze rige wie de Proeliarius de earste tekst dêr't in kleaster yn sintraal stie. De 
ferhalen fan de Windesheimer kleasterlju Worp en Petrus fan Thabor hawwe 
ommers net har eigen konvint ta ûnderwerp. In echte kleasterkronyk, lykas de letter 
útjûne kroniken fan Lidlum en Blomkamp, mei de Proeliarius likemin hjitte. De 
stichting en earste ieuwen fan de Sint-Odulfusabdij fan Starum en de Sint-Niko-
laasproasdij yn Himmelum bliuwe út byld. It giet earder om in apology fan lacob 
van Oest, de abt dy't belêste wie mei it trochfieren fan in fúzje en it tagelyk reorga-
nisearjen fan it kleasterlibben, mar dy't dêr úteinliks net yn slagge. Yn de Proelia
rius besykje respektivelik hysels en syn kapelaan Paulus fan Rixtel út te lizzen dat 
sy gjin skuld oan it mislearjen fan de herfoarming hiene. Har stik is dus by defi-
nysje iensidich fan karakter, mar jout wol in rom sicht op it muoisume bestean 
fan in net botte ynspirearre konvintsmienskip. It toant ús "s levens felheid' ûnder 
kleasterbruorren, ynklusyf de meast yntinse frommichheid en de uterste agresje. 
Dat is te begripen want it wie in roerige tiid. Yn de jierren dy't it bestrykt, makken 
earst de Saksers in ein oan de hearskippij fan de Fryske haadlingen, om letter har 
bewâld oer te dragen oan de Habsburgers. Dy koene lykwols pas definityf foar 
master opslaan, doe't se har konkurrint Gelre nei in jierrenlange striid, dy't ek op 
it grûngebiet fan de Súdwesthoeke útfochten waard, militêr útskeakele hiene. 

Yn syn ynlieding motivearret Ottema de útjefte dan ek mei in ferwizing nei it 
politike belang fan it tiidrek en mei de konklúzje dat it geskrift fan abt Jacob en 
syn kapelaan gans bysûnderheden biedt dy't yn oare, bekende kroniken ûntbrek-
ke. De measte wurden wijt er lykwols oan it belang as kleastertekst. 'Wij weten 
weinig van de talrijke kloosters die eenmaal in Friesland bestonden, en hun 
geschiedenis is zo goed als onbekend omdat de schriftelijke overblijfselen hoogst 
schaars en zeldzaam zijn', skriuwt er.4 Him frappearret de ûnôfhinklike opstelling 
fan de Fryske muontsen. Sy lutsen har mar in lyts bytsje oan fan it gesach fan bis-
kop en paus en lieten har ek amper troch de herfoarmingsgesinde lieding fan har 
oarder stjoere; alles ta neidiel fan it sedelik peil en har nivo fan geastlik libben. 
Ottema leit derby frijwat klam op it ferfal. De tekst soe 'eene authentieke en offi
ciële schildering [geven] van de groote verdorvenheid en losbandigheid der 
kloosterlingen, en van de vruchteloze pogingen der weigezinden om hierin ver
betering aan te brengen'. 

De besoarger toant him dêr de oertsjûge protestant, dy't betinkt dat it mislear
jen fan de kleasterherfoarming yn Himmelum gronologysk krekt parallel rint mei 
it slagjen fan Luther syn radikale tsjerkereformaasje. It om 'e nocht krewearjen 
fan abt Jacob en broer Paulus strekt har neffens Ottema wol ta eare, mar foarmet 
tagelyk in sprekkend bewiis '... hoe eene hervorming van de kerk in de kerk eene 
hersenschim was geworden, namelijk, een ideaal waarvan de verwezentlijking tot 
de onmogelijkheden behoorde. De taal en het verhaal dezer mannen is eene 
getuigenis voor de waarheid, dat de kerkhervorming gekomen is op haren tijd, 
dat is, toen de wereld èn haar nodig had, èn die behoefte levendig gevoelde.' 
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Men kin jin ôffreegje, oft dy protestanske beoardieling ekstra reden foar de evan-
gelysk herfoarme Ottema west hat de tekst net fuort yn it Latyn út te jaan mar 
op yndirekte wize troch middel fan in oersetting foar in grut publyk tagonklik te 
meitsjen.5 By syn eardere edysje fan it Chronicon Frisiae fan Worp fan Thabor pre-
sintearre er de Latynske tekst ommers wol, sûnder oersetting. De ynlieding fan de 
Proeliarius befettet oer dy kar gjin inkel wurd. Yn de jierferslaggen en notulen fan 
de ledegearkomsten fan it Frysk Genoatskip wurdt dêr allikemin eat oer meidield. 
Wol kinne we út in fuotnoat op side 49 ôfliede dat Ottema op termyn wol mei in 
útjefte yn it Latyn rekkene. Dêr meldt er nammentlik dat er foar de oersetting in 
tal earne oars bekende oarkonden oerslein hat, 'doch [ze] kunnen bij de uitgave 
van den Latijnschen tekst medegedeeld worden'. 

It hânskrift 

Ofsjoen fan de boppeneamde motivaasje is de yntroduksje op de Proeliarius 
nammers bysûnder meager. Der wurdt bygelyks neat yn meidield oer it hânskrift. 
Tusken de rigels troch soe men konkludearje kinne dat de tekst mar yn ien manus-
kript oerlevere is, mar dat wurdt net mei safolle wurden sein. Wat is der op te 
merken oer it komôf en wat witte wy oer de ôfmjittings en de foarm? Giet it om de 
autograaf of om in kopy? En as dat léste it gefal is, troch wa is dy dan ôfskreaun? 
Wa wiene de auteurs, of leaver: wat is kwa tekst de ferhâlding tusken de bydragen 
fan abt Jacob van Oest en pater Paulus van Rixtel? Wêrom wurdt yn de titel allin
ne Paulus as skriuwer neamd, wylst yn de ynlieding wol ûnderkend wurdt dat it 
earste part fan de hân fan abt Jacob is? Antwurden op al dy fragen binne net goed 
te jaan, om't der gjin ferslach fan it foarûndersyk bewarre bleaun is. It argyf fan 
Ottema, dêr't men dat yn ferwachte hie, is ferlern gien. Om goed beoardielje te 
kinnen hoe degelik er syn wurk dien hat, kinne wy dêrom allinne it hânskrift neist 
de oersetting lizze en oan de hân fan in tal stekproeven neigean hoe't Ottema de 
ynformaasje út it Latyn yn it Nederlânsk omset hat. 

It manuskript leit op dit stuit yn de Provinsjale Biblioteek, dêr't it registrearre 
stiet as ôfkomstich fan it Frysk Genoatskip.6 Yn de tiid fan it meitsjen fan de oer
setting moat Ottema it persoanlik ta syn foldwaan hân hawwe. It santjinde jier-
ferslach fan it Genoatskip, oer 1844 en 1845, dat notabene troch Ottema sels 
skreaun is, leart ús dat it troch bemiddeling fan de Gentske heechlearaar letter
kunde Ch.P. Serrure - dy't it Genoatskip ek op it bestean fan de tekst attint makke 
hie - kocht wie fan de hear Fr. Vergauwen út Gent, dy't it earder yn Rijssel fûn en 
bemachtige hie.7 De titel wie: Proeliarius, recentiora Frisiae bella continens. 'Te 
Egmond geschreven en bewaard' soe it by de opheffing fan dy abdij mei de kleas-
terpapieren en de biblioteek nei Flaanderen rekke en yn Rijssel te lâne kommen 
wêze. It wurdt omskreaun as in 'welbewaard, duidelijk geschreven, boek in de 
Latijnsche taal, 143 bladzijden in folio groot. [...] Het boek is begonnen door Jaco-
bus de Oest en voortgezet tot pag. 44, alwaar op de kant is aangetekend: hucus-
que Dominus Abbas. Na den dood van dezen is het vervolgd door Paulus de Rixtel, 
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ante professionem Joannes cognomento Gruyter appellatus. Het bevat de geschie
denis van de jaren 1485 tot 1517, over welke ook de laatste capita (92-95) der 
Annales Egmundani van Johannes de Leydis handelen'. 

Yn it neamde jierferslach wurdt fierder noch trochdien dat it hânskrift 'wacht 
op een ijverige hand, die hetzelve bewerken en voor de uitgave gereed maken 
wil'. Oft Ottema doe al sels besletten hie it wurk foar syn rekken te nimmen, moat 
yn it midden bliuwe. J. Dirks, dy't yn septimber 1850 as foarsitter in rede hâlde 
oer wat der noch foar it Genoatskip te dwaan wie, fertelde de leden doe ûnder 
mear dat se oer net al te lange tiid in útjefte fan de Proeliarius temjitte sjen 
koene.8 Yn it winterskoft fan 1853-1854 wie Ottema yndie folop mei dat projekt 
dwaande, want hy lies op twa winterjûngearkomsten in fragmint út syn blykber al 
reelizzende oersetting foar.9 

Efterôf besjoen is it ûnbegripelik dat Ottema de boppeneamde ynformaasje 
oer it hânskrift net yn syn ynlieding opnommen hat. Mei de tafoeging yn de titel: 
'door Paulus van Rixtel, etc', wekte hy foar elke lezer de yndruk dat der mar ien 
auteur wie. Ferskate ûndersikers, ûnder mear de bekende katolike tsjerkehistoarikus 
R.R. Post, binne dêrtroch op de ferkearde foet set. Ut de haadtitel docht dan fierder 
bliken dat Ottema net wifele om syn tekst stîlswijend te normalisearjen. It hânskrift 
hat nammentlik as opskrift: Preliarius, recentiora Frisie bella continens..., ynstee fan 
de mear klassike foarm Proeliarius, dêr't de oersetter de foarkar oan joech. 

Ynhâld en opbou 

De flagge fan Strijdschrift dekt grif de lading fan it part dat troch Jacob van Oest 
skreaun is. Dêr wurdt alderearst ferslach yn dien fan de fete, dy't yn de perioade 
1482-1496 útfochten waard troch de ûnder ien abt steande mar noch op twa 
plakken ferbliuw hâldende kleastermienskippen fan Starum en Himmelum oan 
de iene kant, en de Koudumer haadling Ige Galama-en-dy oan de oare kant. It 
wie in strideraasje dy't ôfgryslik eskalearre en útrûn yn in alhiel Fryslân omfiem-
jende boargeroarloch tusken Skiër en Fet, dêr't earst yn 1498 troch Albrecht fan 
Saksen en syn hiersoldaten in ein oan makke wurde soe. De gaos dy't dêrtroch ek 
yn beide kleasters oanrjochte waard, wie yn it begjin fan de njoggentiger jierren 
sa grut dat de stedsbestjoeren fan Starum en Snits, yn gearwurking mei de Snitser 
haadling Bocke Harinxma, yn 1492 besleaten de mienskippen gear te foegjen en 
mei elkoar yn Himmelum ûnder te bringen en dêrnei de Benediktynske herfoar-
mingskongregaasje fan Bursfeld te freegjen it fúzjekleaster ûnder syn hoede te 
nimmen en fierder te sanearjen.10 Dat léste moast barre troch in nij te beneamen 
abt, dy't stipe krije soe fan in pear betûfte muontsen út kleasters mei in goeie reli
gieuze namme. Dat plan krige syn beslach yn de jierren 1494-1495. Ta abt waard 
dus keazen Jacob van Oest út Oudewater, oant dan ta prior fan de noch mar koart 
by de Uny fan Bursfeld oansletten abdij fan Egmond. En lykas dat faak by twongen 
fúzjes giet, krige de nije, fan buten oanlutsen manager mei tsjinwurking fan it sit-
tende personiel te meitsjen. Guon fan de âlde muontsen bestiene it sels om gear te 
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wurkjen mei it Fetkeapersk oriïntearre folk yn de omjouwing dat it kleaster yn ear-
der tiid grutte skea tabrocht hie. Dat abt Jacob dy earste jierren yn it seal sitten bliu-
we koe, wie by eintsjebesMt te tankjen oan de fêstiging fan it Saksyske gesach, dat 
yn syn fyzje by steat wie rest en oarder te hanthavenjen. Om dy reden besteget er 
relatyf in soad oandacht oan it kommen en gean fan de Saksers, en oan de boarger-
oarloch dêrnei, dy't syn tsjinstanners de káns bea him der út te wurkjen. Koartsein, 
de abt wite syn falen oan de komplekse politike en militêre strideraasjes dêr't it 
Fryske gewest en syn kleaster nei 1514 op 'e nij yn te lâne kommen wiene. 

WERKEN 

FRIESCH GENOOTSCHAP 

PROELIARIUS OF STRJJDBOEK, 

DE JONGSTE OORLOGEN IN FRIESLAND, 
IN HET JAAR 151«, 

P A ï t C S KODOM-HI, VAX KIXTBI., 

T. N. SUKIXOAK. 
1555. 

Paulus van Rixtel, dy't nei it ferstjerren fan abt Jacob - dy beswykte op 25 july 
1516 yn ballingskip yn Egmond oan de pest - de taak op him naam it relaas fuort 
te setten, hat him net oan de oarspronklike titel halden. Hy set út ein op side 73 
(Hs side 44), wijt earst wol in pear siden oan it ferfolch fan de militêre ûntjou-
wings yn 1516, mar begjint dan op side 90 (Hs side 50) oan in ferhaal fan mear as 
fyftich siden oer de ynterne strideraasjes tusken de abt en in part fan syn konvint 
yn it tiidrek 1512-1516. Yn syn wiidweidige beskriuwing binne in grut tal brieven 
en akten opnommen fan ferskate partijen yn it kleaster en yn de kongregaasje, 
mar ek dêrbûten, oangeande de rjochtmjittigens fan Jacob syn abtsferkiezing. It 
perspektyf is hjir earder monastyk-juridysk as polityk-militêr. Oars as syn abt leit 
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Paulus fan Rixtel de skuld foar de treurige gong fan saken by de muontsen sels. 
Om syn langtriedderige ferhaal oer de yntriizjes fan syn meibruorren better fun-
dearje te kinnen jout er tuskentroch noch in koarte werhelling fan de foarskiednis 
út de perioade oant 1495. De feiten dy't er derby presintearret, binne deselde as dy 
yn it earste stik fan Jacob van Oest; allinne liket der minder gearhing yn te sitten. 

Yn it léste part, fan side 194 (Hs side 105) oant 253 (Hs side 143) nimt Paulus 
de polityk-militêre trie wer op en jout er, mei inkelde skôgings tuskentroch oer de 
striid tusken Hollanners en Friezen yn earder tiden, in beskriuwing fan de ûntjou-
wings tusken septimber 1516 en septimber 1517. Derby ferlit er syn oarspronklike 
geografyske ramt fan (Súdwest-)Fryslân en folget er de striid yn Hollân en Gelre. 
Dat sil foar in part te krijen hawwe mei de omstannichheid dat er doe yn Egmond 
tahâlde. In oare reden sil wêze dat er ek wol seach dat de Fryske kwestje diel 
útmakke fan de grutte konfrontaasje tusken Habsburg en Gelre en de gefjochten 
tusken dy partijen har krekt yn dat jier nei it suden ferpleatst hiene. 

De oersetting 

Hoe krekt en soarchfâldich hat Ottema no it wurk fan beide skriuwers fertaald? 
Lit my earst fêststelle dat er net it hiele manuskript yntegraal oerset hat. Hjirbop-
pe waard al melden dat er inkelde oarkonden oerslein hat dy't 'van elders genoeg 
bekend' wiene. Op side 16 lit er in lange preek fan trije folia grut (Hs side 10-12) 
benefter oer de 'verdorvenheid van het mensdom'. Reden is dat it 'geen geschied
kundige waarde heeft [...] en omdat het op vele plaatsen zeer duister en bijna 
onvertaalbaar is'. Op side 174 wurdt meidield dat twa siden net oerset wurde om't 
se alhiel skreaun binne yn it rjochtgeleard jargon fan dy dagen en foar de helte be-
steane út oanhellings fan en ferwizings nei wetsartikels en útspraken fan juristen; 
stikken tekst dy't amper yn fatsoenlik Nederlânsk werjûn wurde kinne. En fierder 
binne op de siden 161, 184 en 248 inkelde ferskes en gedichten weilitten 'dewijl de 
lezer er niets bij verliest'. Ottema woe syn publyk net al te wurch meitsje fanwegen 
'het onaangename der lezing', dêr't er yn it slot fan syn ynlieding op wiist. Alhiel 
konsekwint is er dêr ek wer net as er taljochtet dat de lezer de langtriedderichheid 
fan de tekst mar foar leaf nimme moat om't dy fuortkomt út de soarch dêr't alles 
mei oant yn de meast lytse bysûnderheden neamd wurdt en dus ek wolkom wêze 
moat oan 'ieder, die de waarde der kleinigheden in de geschiedenis kent'. 

Dat Ottema net in akribysk wurker wie, wurdt dúdlik by in oerflakkige kontrô-
le fan de oersetting oer de earste fyftich siden. Op side 15 ûn tb rekt in heale sin 
oer in brân yn Aldegea-Noardwâlde. Op side 33 binne twa wurden net opnom-
men, en op side 44 hat er in tige essinsjele meidieling alhiel ferjitten. Dy hat 
betrekking op de slach by Laaksum fan 10 juny 1498, dêr't de Fryske frijheid 
úteinlik by ferlern gong. Wannear't er ferteld hat dat Albrecht fan Saksen syn 
legeroanfierder Wilwold van Schaumburg nei Starum opmarsjearde en dat de 
'Woudlieden' him temjitte lutsen om syn mannen oan te fallen, ferfolget Ottema 
mei in sin dêr't Schaumburg ynienen wer de hanneljende persoan yn is ('Op die 
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plaats de knieën buigende met de zijnen') en dy't as strekking hat dat Schaum-
burg de mannen út de Walden in grutte nederlaach tabrocht hat nei't er syn hier-
soldaten yn slachoarder opsteld hie. By it neilêzen fan dit stik tekst hie Ottema 
konkludearje moatte dat hjir in gat yn syn oersetting siet. Yn it manuskript léze 
wy op dat plak de net fertaalde sin: Ipse autem non manens in Stauria de cavernuüs 
suis erumpens contra eos in campum spaciosum prope villam Warns armipotenter 
exuit ('Deze is niet in Staveren gebleven maar uit zijn schuilplaats tevoorschijn 
gekomen en krijgshaftig tegen hen uitgetrokken in een groot veld bij het dorp 
Warns'). It is notabene it iennichst oerlevere tekstberjocht út Fryslân dêr't út bliken 
docht dat dy wichtige fjildslach him op de sânrêch súd fan Warns ôfspile hat.11 

As betûft klassikus hie Ottema gjin muoite mei it ûntleedzjen fan de sins-
konstruksjes fan Jacob van Oest en Paulus fan Rixtel. De oersetting is wat stiif mar 
nei de letter trochstrings korrekt. It probleem is earder dat Ottema mar in lyts 
bytsje begryp hie fan hoe't kleasters en oare midsieuske tsjerklike ynstellings yn-
rjochte wiene. It docht bliken dat er de krekte termen net koe en ek net syn best 
dien hat dy kennen te learen. Dúdlik is ek dat syn kennis fan de Fryske bestjoers-
ynstellings en geografy op gans punten tekoart skeat. Fan de bulte ûnkrekte oer-
settings, sloarderichheden en flaters dy't er him op dy meden permittearre, folgje 
hjir inkelde foarbylden, nommen út in beheind tal siden: capitaneus (= hoofde-
ling) is by Ottema yn it begjin kapitein (side 1); grangia (= uithof) hofstede (side 
11); molendinum {- molen) molenhuis (side 14); mater sororum (= overste van 
een tertiarissen- of zusterhuis, c.q. zustermoeder) abdis (side 14); monasterium 
sororum (= zusterklooster) monnikenklooster (side 14); domus abbatialis (= abts-
huis) abdij (side 17); syndicus conventus (= zaakwaarnemer van het convent) syn
dicus der vergadering (side 21), ensfh. Of nim bygelyks de opmerking oer de 
Utertske biskop David van Bourgondië, dy't in castro suo Wyck septennes horas in 
cantu quemadmodum in collegiis decantari fecit (= die in zijn kasteel te Wyck de 
zeven getijden liet zingen op dezelfde wijze zoals in de [Utrechtse] kapittels), wat 
troch Ottema oerset wurdt mei: 'op zijn kasteel Wijk liet hij de zevenjarige horen, 
even als in de collegiën, zingen' (side 24).12 Mooglik hie er it sels wol begrepen, 
mar it moat betwifele wurde oft syn lezers út dy fertaling snapten wat Jacob van 
Oest mei syn meidieling sizze woe. En wat soe de oersetter him foarsteld hawwe 
by it 'kapitool,13 dat vrij kostbaar, dubbel en door spiegaten versterkt was' foar: 
capitolii, quae satis preciosa duplex et ornata per specula (= kapittelzaal die kost
baar genoeg - of: op kostbare wijze - dubbel met spiegels versierd was)? 

Men kin der begryp foar hawwe dat Ottema net it measte fan Midsieuske 
tsjerklike ynstitúsjes wist. En faaks is it anagronistysk om te tinken dat er in op dit 
mêd saakkundiger gelearde as de katolike De Haan Hettema om stipe freechje 
kinnen hie. It skaait lykwols nei ûnwil om speurwurk te ferrjochtsjen út as er by 
de lokalisaasje fan it monasterium in Wersel terre Tuyenter mei in fraachteken fol-
stiet: 'het klooster Wersel in het land van Tuyenter (?)', wylst er út besteande nei-
slachwurken14 helje kinnen hie dat dat it kleaster Weerselo yn it lân fan Twinte wie. 
Itselde giet op foar de idintifikaasje fan de Maior ecclesia Traiectensis, troch Otte-
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ma werjûn as de 'Groote (Marie?) kerk te Utrecht'. It rieplachtsjen fan in inkeld 
boek oer de skiednis fan de biskopsstêd hie folstien om te witten dat dêr de tsjer-
ke fan (it kapittel fan) Oudmunster of St. Salvator bedoeld is. 

Fanwegen de grutte hoemannichte feitlike ynformaasje yn de tekst hat de 
brûker trouwens op sawat elke side wol ferlet fan in taljochting yn ien of mear 
fuotnoaten. Oer it hiele wurk hat Ottema lykwols net mear as njoggentjin fan 
sokke noaten pleatst. No kin men sizze dat it yn de earste helte fan de njoggen-
tjinde ieu noch gjin brûkme wie om in soad te annotearjen. Yn it generaal is dat 
sa, mar yn de rûnte fan it Genoatskip wiene dochs wol wurkjende leden dy't dêr it 
nut fan seagen. Wat dat oanbelanget kin ferwiisd wurde nei de 25 siden tellende 
taljochting fan Ecco Epkema op syn edysje fan Thet Freeske Riim en de 45 siden 
oantekenings fan J.W. de Crane by de Gesta Fresonum. 

Skandelik? 

Yn in gearkomste fan it Historisch Genootschap te Grins yn 1894 kwalifisearre de 
bekende Fryske tsjerkehistoarikus J. Reitsma, in soan oars fan ds. A. Reitsma, de 
meistanner fan Ottema yn de Oera Linda Boek-striid, de wize fan útjaan fan de 
Proeliarius as 'schandelijk'.15 Op hokker aspekten hy krekt doelde fait út de notu
len net te efterheljen. It sil net slaan op it ûntbrekken fan in register fan persoans-
en plaknammen, want ek yn Reitsma syn tiid waarden noch net alle boarnepubli-
kaasjes fan yndeksen foarsjoen. Dêrfoar hoecht men mar it Register van geestelij
ke opkomsten van Oostergo fan Reitsma sels yn de hân te nimmen.16 It moat dus 
wol gean oer de algehiele oanpak, de krekte werjefte en it rjocht dwaan oan de 
bedoeling fan de auteurs. Rekken hâldend mei de frijheid dy't boarneútjouwers yn 
Nederlân om 1850 hinne har permittearje koene sûnder skerp troch har fakge-
noaten bekritisearre te wurden, soe ik net fan 'skandelik' sprekke wolle. Oars as de 
rjochtshistoarisy, de neerlandisy en de tsjerkehistoarisy - dy't op dat mêd in ein op 
har foar leine - joegen de gewoane skiedkundigen yn de Noardlike Nederlannen 
earst tige let op systematyske wize omtinken oan boarnekrityk en edysjetechnyk. It 
yn 1846 oprjochte Historisch Genootschap te Utert soe pas yn de sechtiger jierren 
mei betroubere edysjes fan histoaryske boarnen útkomme.17 En oan de universiteit 
fan Grins brocht earst de komst fan P.J. Blok yn 1884 in omkear op dat punt.18 

Yn de jierren fjirtich en fyftich fan de njoggentjinde ieu koene de Fryske dilet
tanten har ynspiraasje mooglik helje út it wurk fan it yn 1819 stichte Gesellschaft 
für altere deutsche Geschichte, dat yn 1826 mei it earste diel fan de rige Monu-
menta Germaniae Historica útkaam. It Frjentsjerter Athenaeum hie in abonne-
mint op de útjeften fan de MGH, en Ottema wie dêrfan op 'e hichte, want yn it 
troch him opstelde en oan de oerheid rjochte pleit fan it Genoatskip út 1842 tsjin 
de opheffing fan it Athenaeum wurdt neamd dat de Frjentsjerter Akademybiblio-
teek as iennichste yn Nederlân MGH-útjeften yn de kast stean hie.19 De lieder fan 
dat projekt, G.H. Pertz, fine wy sels oan 'e ein fan de fjirtiger jierren as lid fan it 
Frysk Genoatskip neamd. Oft de útjeftetechnyk fan dy dielen dêrtroch dan ek 
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fuort yn it Genoatskipsfermidden resipiearre waard, kin lykwols betwifele wurde. 
Yn it gefal fan de Proeliarius koe dat nammers ek beswierlik om't it derby yn stricto 
sensu om in oersetting en pas op yndirekte wize om in edysje gie. Foar it realisearjen 
fan wittenskiplik ferantwurde oersettings wie eins noch gjin model foarhannen. 

It sil dúdlik wêze dat myn oardiel oer Ottema syn Proeliarius net posityf útfalt. 
As ik der in kwalifikaasje oan jaan moatte soe, dan is it dy fan haastwurk. Ottema 
hat te min oanfoljend en kontekstueel ûndersyk dien om de him ûndúdlike pas-
saazjes trochsjen te kinnen. Hy hat ek net de tiid nommen syn manuskript noch-
ris kritysk nei te rinnen. Dat mei op it lést noch bliken dwaan út it gegeven dat er 
fierderop yn de tekst in wurd as capitaneus wol mei it goede wurd 'hoofdeling' 
oerset, mar neilitten hat om syn eardere ferkearde fertaling fan 'kapitein' yn dy 
sin te ferbetterjen; idem dito mei it wurd donatus (= donaat, provenier, immen 
dy't in religieus libben liede wol en dêrta it kleaster syn besit oerdraacht sûnder 
de ivige geloften ôf te lizzen), dêr't Ottema op side 186 in oersetting fan jout dy't 
in bytsje yn de buert fan de krekte betsjutting komt, sûnder dy op eardere tekst-
plakken oan te passen (bygelyks op de siden 150 en 151, dêr't er Donatus sels as 
in tanamme ynterpretearret). It liket dêrom oft Ottema de earste ferzje fan syn 
oersetting ek fuort as einprodukt oanbean hat. 

It is mooglik dat it boek fan Ottema úteinliks in tidige en wittenskiplik ferant
wurde edysje fan de Latynske tekst tsjinhâlden hat. Wêrom in tekst útjaan dy't al 
tagonklik is, al is it dan net optimaal, wannear't der noch safolle oare ûnbekende 
boarnen op útjefte wachtsje?20 Foar ús is dat op dit stuit lykwols net mear fan 
belang. De Pro(e)liarius is ta oan in edysje mei in parallelle, moderne oersetting. 
En dy sil der op termyn beslist ek komme. Ek oare wichtige ferheljende boarnen 
lykas de kronyk fan Worp en de folie better editearre wurken fan abt Thomas van 
Groningen en Sibrandus Leo fertsjinje in werútjefte. Dat de edysjes fan Ottema 
en oare gelearden út de begjintiid fan it Genoatskip yntusken mear as oardel ieu 
brûkt wurde koene, is lykwols in teken dat se lang yn in ferlet foarseagen. Dat jildt 
dan by eintsjebeslút dochs ek foar de Proeliarius. 
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1 Bygelyks yn: Andreae, 'Eene bijdrage'; Post, Kerkelijke verhoudingen, en idem, Kerkgeschiede-

nisll, 137-139. 2 Foar in analyse fan Ottema en syn rol yn de Oera Linda Boek-kwestje ferwiis ik 

graach nei haadstik 14 fan de kommende dissertaasje fan Goffe Jensma. 3 Brugmans, 'Nieuws', 

113. 4 Ottema, Proeliarius, x-xi. 5 It tema wie yn dy jierren yn alle gefal tige aktueel. It herstel 

fan de biskoplike hiërargy yn de Katolike tsjerke yn Nederlân yn 1853 stjitte op in grutte 

wjerstân ûnder de protestânske befolking. 6 Provinsjale Biblioteek Ljouwert, Hs 1383. 7 VFG 17 

(1844-1845)141-143. 8 Dirks,'Wat blijft er nog', 177. 9 W¾26 (1853-1854) 56. lOFoardytema-

tyk, sjoch: Damen, Bursfeld en Nederland, 71-73, 109-112. 11 Mol, 'De slach by Laaksum', 111. 

12 It Woordenboek der Nederlandsche Taal ferwiist by hora allinne nei de term dêr't de ein 

fan in akademyske promoasjeplechtigheid mei oankundige wurdt. 13 Kapitool komt yn it 

Woordenboek der Nederlandsche Taal net foar yn de betsjutting fan kapittelseal. 14 Hjir kin 

bygelyks tocht wurde oan de Batavia sacra of kerkelyke historie en oudheden (3 dln.; Leien 

1715-1716) en oare, dêrút fuortkommen publikaasjes fan it duo H.F. van Heussen en H. van 

Rijn. 15 Rijksarchief Groningen, Archief Historisch Genootschap, inv.nr. 1.1., p. 173. 16Reitsma, 

Register. 17 Miltenburg, Naar de gesteldheid, 167'. 18Toüebeek, 'De tien jaren', 65 e.f. 19 Dit 

docht bliken út in fan Van Leeuwen en Ottema ûndertekene 'Adres aan de Staten van Fries

land' oer it behâld fan de Frjentsjerter Akademybiblioteek, VFG 21 (1848/49) 28-291; de 

'voortreffelijke Monumenta van Pertz' wurdt neamd op 290. Mei tank oan Goffe lensma. 

20 De needsaak ta útjefte fan de Latynske tekst is oars wol neamd yn: Muller, Lijst, 57; en by: 

Potthast, Bibliothecall, 903. 
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Under professoaren 
Boeles syn Frieslands Hoogeschool 

WIEBE BERGSMA 

Ynlieding 

Yn 'e jierren 1878-1889 publisearre it Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid
en Taalkunde it mânske boek fan W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks 
Athenaeum te Franeker, in stúdzje yn twa dielen en trije bannen fan yn totaal 1355 
siden. Yn dit koarte jubileum-artikel wol ik omtinken freegje foar de auteur, de ûnt-
steansskiednis fan it boek en de wittenskiplike betsjutting fan it wurk. As taheakke 
ha ik in brief publisearre, in document humain oer it Fryske geleardelibben yn syn 
hiele hear en fear en oer it ta stân kommen fan Boeles syn libbenswurk. 

De auteur fan it boek, mr. Willem Boele Sophius Boeles (Noorddijk 1832-Dieren 
1902), krige syn earste ûnderrjocht fan syn heit, de predikant dr. Pieter Boeles.1 

Nei de Latynske skoalle yn Grins studearre hy rjochten oan de Grinzer universi
teit en promovearre yn 1856 op stellingen. Nei syn stúdzje wie er û.o. abbekaat en 
lid fan tsjerklike kommisjes. Yn 1863 waard er rjochter yn Snits en yn 1865 yn 
Assen; yn 1870 waard er beneamd ta riedshear yn in Drints rjochterlik Hof. Yn 
1876 kaam syn beneaming ta fise-presidint fan it Gerjochtshof yn Ljouwert en ta 
eintsje beslút waard er yn 1895 presidint. Njonken syn wurk hat Boeles in ferskaat 
oan boeken en artikels skreaun en wie hy tige warber foar it Genoatskip en it 
museum.2 Op jonge leeftyd hat hy in prestaasje levere dy't besjen lije kin: yn 1864 
beskreau er yn goed 150 siden de biografyen fan de Grinzer heechleararen yn it 
betinkboek fan Jonckbloet oer de Grinzer hegeskoalle. 

It ûntstean fan it wurk 

Ut in brief fan 2 oktober 1865 oan de Ljouwerter bibletekaris en argivaris Wopke 
Eekhoff docht bliken dat Boeles wiis is mei Eekhoff syn plan om in boek ta stân te 
bringen oer de skiednis fan de Frjentsjerter universiteit. Boeles is noch dûbel yn syn 
hâlding foar it Genoatskip oer wat de útjefte oanbelanget: 'Ook zie ik niet in, waar
om het Genootschap de uitgave zou behoeven te doen. Als het maar in de wereld 
komt, dan is het doel bereikt. In de bewerking wensch ik geheel vrij te blijven.'3 Tret-
tjen jier letter soe diel ien dochs ferskine ûnder de aegis fan it Genoatskip. 

Oer de ûntsteansskiednis fan Boeles syn wurk fait mear te sizzen as men op 
grûn fan de ynlieding fan Boeles tinke soe. Yn dy ynlieding skriuwt Boeles dat de 
Frjentsjerter dokter Jelle Banga (1786-1877) gans materiaal sammele hie oer de 
skiednis fan de universiteit en de libbens fan de professoaren, mei de bedoeling 
om 'een duurzaam gedenkteeken op te richten' (I,I,iii). Wopke Eekhoff en Jelle 
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Banga wiene ree om harren materiaal oan Boeles ta te stjoeren. Dêr wie Boeles 
wiis mei, mar de troch Banga sammele boarnen makken it dwaan fan eigen 
argyfïïndersyk net oerstallich (1,1, vi). Oant safïer de ynlieding. 

Mar út de brieven fan Boeles en Banga oan Wopke Eekhoff krije wy in hiel oar 
byld (sjoch: Taheakke by dit artikel). Ut in brief fan Boeles oan Eekhoff fan 15 
febrewaris 1872 binne wy 'ûnder professoaren'. Boeles ferwyt Banga ûnder oare 
dat hy argyfstikken stellen hat en Boeles is wol ree en skriuw nei Boargemaster en 
Wethâlders fan Frjentsjer. Boeles hat gjin inkel belang by de stikken en de oante
kens fan Banga. Banga 'is in grut prul en net oars'. Mei dy oantekens hat Banga 
Boeles sels in ferkeard paad wiisd. En dan komt it klassike geleardeferwyt: Banga 
hie graach heechlearaar wurde wollen! 

W.B.S. Boeles 

Boeles lit him net fan syn beste kant sjen. Yn 1865 hie Banga him in grut tal oan
tekens oer de universiteit en de heechleararen taskikt. Hy hie perfoarst gjin oan-
striid om dy gegevens werom te stjoeren nei Banga. Earst nei't de Frjentsjerter 
dokter mei in rjochtsaak drige hie, stjoerde Boeles de stikken nei Banga. MJ. van 
Lieburg, dy't de saak útsocht hat, is dúdik yn syn konklúzje: 'De uiteindelijke ver
schijning van Boeles' boek heeft Banga juist niet meer meegemaakt, en vermoe
delijk is dat maar goed geweest ook. Wie nu de beide teksten vergelijkt moet vast
stellen dat Boeles vooral in het gedeelte over het atheneum wel erg ruim van Ban-
ga's aantekeningen gebruik heeft gemaakt, in ieder geval meer dan Banga na de 
affaire van 1872 zou hebben toegestaan!'4 

De hjoeddeiske histoarisy dy't it brief fan Boeles léze, sille har nei alle gedach
ten wol fernuverje dat ûndersikers yn 'e njoggentjinde ieu jierrenlang argyfstik
ken thús hiene. Fierders dat Boeles as riedshear yn Assen de hiele dei oan it 
Frjentsjerter boek wurkje koe! 
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De betsjutting fan it wurk 

De titel 'Under professoaren' ha ik fansels mei opsetsin keazen. Hoe't Boeles de 
earste heechlearaar Sibrandus Lubbertus yntrodusearret, is wol typearjend foar 
syn hiele boek: 

'Wil men nieuwe inrigtingen wortel doen vatten in de maatschappij, dan 
dienen terstond personen, bezield met geestkracht, begaafd met kennis, 
beleid en volharding, aan haar hoofd te worden geplaatst. Zulk een man was 
de eerste in de rij der Franeker professoren, Sibrandus Lubbertus. [...] 

Doelmatig den tijd verdeelende, behoefde hij nimmer te kort te 
komen in het geven van academisch onderwijs, noch zijne uitgebreide 
briefwisseling te staken, veel minder af te zien van het voeren der pen ter 
bestrijding van gevoelens die niet de zijne waren. Een sterk ligchaamsge-
stel kwam hem bij zijn onvermoeiden arbeid te stade. De Gedep. Staten 
boden hem daarbij fmantieële hulp, ter bezoldiging van een amanuensis. 
Amama getuigde, dat hij als prediker op zijne hoorders een zoo diepe 
indruk maakte, dat hij niet alleen de ontvankelijken van gemoed, maar 
ook de meest verstokten zelden zonder tranen gestort te hebben het kerk
gebouw verlieten. [...] 

Ofschoon de grenzen van billijkheid en gematigdheid meermalen 
door hem werden overschreden, zag hij op lateren leeftijd toch in, dat de 
wonden der kerk door vrede het best geheeld worden. Amama beroept 
zich daarvoor op de voorrede van Lubbertus' werk over den Catechismus. 
Ons bleek hetzelfde uit 's mans briefwisseling met Saeckma.' (11,1, 29-34). 

Trije konklúzjes kinne wy ferbine oan dat lange sitaat oer de Frjentsjerter heech
learaar Sibrandus Lubbertus (c. 1555-1625), konklúzjes dy't eins foar it hiele wurk 
fan Boeles jilde. 

1. Boeles syn boek is dochs foaral in boek oer de professoaren: fan de 1355 
siden binne 854 siden bestege oan de kuratoaren en de heechleararen. Boeles 
heakket oan by it boek fan Vriemoet, Athenarum Frisiacarum (1758), dat ek in 
grutte samling biografyske oantekenings omfiemet. De studinten krije mei sa'n 
20 siden net it measte omtinken (I, 280-302). Mar dat wol net sizze dat Boeles yn 
it earste diel net in goed oersjoch jout fan de Frjentsjerter Akademy. De earste 200 
siden fan diel I biede in treflik oersjoch fan de hiele universiteit, fan studinte-
oantallen, fan bloei en ferfal ensf. Yn in hûnderttal siden krije wy in yndruk fan de 
organisaasje fan de universiteit, it gesach, de amtners, lykas pedellen, de tabbel-
larius en de akademy-printers en de foarrjochten fan de akademy. Diel I wurdt 
ôfsletten mei in koarte skôging oer ûnder oare it ûnderwiis, de dosinten, de aka-
demygebouwen, de bibleteek en de hortus. Mar it algemiene diel bliuwt ûnder-
geskikt oan de heechleararen. 
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2. Boeles hie in grutte kennis fan 'e boarnen, en fan de taal fan de measte fan 
dy boarnen: it Latyn. Syn opmerking bygelyks oer de trochgeande briefwiksel fan 
Lubbertus wurdt troch Lubbertus syn biograaf C. van der Woude ûnderstreke. Dy 
syn boek oer de Eastfries Lubbertus is foar in grut part basearre op likernôch 
1000 brieven fan en oan Lubbertus.5 Boeles wiist ek op de korrespondinsje 
benammen oan de kurator fan de Frjentsjerter universiteit, de Kollumer Johannes 
Saeckma (1572-1636). Letter ûndersiik hat útwiisd hoe wichtich dy briefwiksel oan 
Saeckma west hat foar de Akademy. Kûpjen wie doedestiids wol in skaaimerk fan 'e 
gelearden; it wurd 'efficere' slacht ornaris foar master op.6 Dy kennis fan de boar
nen docht ek bliken út diel I, dêr't Boeles in oersjoch jout fan de boarnen dy't er 
brûkt hat foar syn stúdzje; foar ien man in ûnbidich grut tal om te ferwurkjen. 

3. Hoe siet it mei de oardielskrêft fan Boeles? Liket it begjin fan syn koarte biogra-
fy fan Lubbertus op in hagiografy, letter ûnthâldt Boeles him net fan skerpe krityk. 

It hat eigenskip en ferlykje Boeles syn boek mei dat fan Jonckbloet oer de 
Grinzer universiteit. De ûntsteansskiednis fan Boeles syn boek is lang, dy fan 
Jonckbloet is net te begripen koart. Ein 1863 (!) krijt Jonckbloet de opdracht in 
tinkboek oer de Grinzer universiteit te skriuwen, wat in jier letter resultearret yn 
in mânsk boek fan 400 siden.7 

FRIESLANDS HOOGESCHOOL 

RIJKS ATHENAEUM TE FRANEKER. 

MB. W. B. S. BOELES. 

MET PLATEN. 

E E E S r E D E K I.. 
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De Frjentsjerter akademy, gravure fan J. Verstege om 1785 hinne 

Der binne in tal ferskillen tusken it wurk fan Boeles en fan Jonckbloet. It grutste is 
wol dat Jonckbloet in rinnend ferhaal jout, mei as taheakke de biografyen fan de 
Grinzer heechleararen, skreaun troch Boeles, wylst yn Boeles syn boek dy biografy
en de rêchbonke foarmje. Yn Jonckbloet syn tinkboek is likernôch in achtste part 
bestege oan it libben fan de studinten en harren ferienings.8 In oar ferskil, mar dat is 
in persoanlike wurdearring, is dat Jonckbloet in grutter stilist is dan Boeles. 

De yn 1985 publisearre bondel stúdzjes Universiteit te Franeker 1585-1811 
makket dúdlik dat de hjoeddeiske universiteits- en wittenskipsskiednis oare 
ûnderwerpen en metoaden foar kar nimt. De kollektive biografy, prosopografy, 
fan studinten en professoaren bygelyks. Wannear't wy Boeles syn biografyske 
sketsen ferlykje mei it artikel fan F.R.H. Smit 'Over 177 Franeker professoren', dat 
in ieu letter skreaun is, dan sjogge wy de ûntjouwings yn it universiteitshistoarysk 
ûndersyk. Smit hat prosopografysk ûndersyk dien op basis fan diel twa fan Boe
les. Fan alle 177 professoaren dy't fan 1585 oant 1811 wurksum west ha oan de 
Frjentsjerter universiteit wurde beskreaun: geografysk komôf, stúdzje, karriêres, 
beneamingen, sosjaal-maatskiplike posysje, finansjeel fermogen en salaris. No 
giet it hjir net om de konklúzjes fan Smit, mar it sil dúdlik wêze dat hy oare fragen 
stelt oan it boarnemateriaal as Boeles doedestiids.9 

Mei troch de kompjûter kinne tige grutte ûndersiken útfierd wurde oer studin-
tepopulaasjes. In foarbyld is it artikel fan Bots en Frijhoff, 'De studentenpopulatie 
van de Franeker academie: een kwantitatief onderzoek (1585-1811)'.10 Oars as 
Boeles die, wurdt besocht om in universiteit net op himsels te besjen mar nasjo-
naal en ynternasjonaal te ferlykjen. Sa beskriuwt E.H. Waterbolk de 'vormende 
krachten' dy't laat ha ta it ûntstean fan de Frjentsjerter universiteit.11 Ek wurdt 
folie mear ûndersyk dien nei it plak fan de universiteit yn de maatskippij.12 Mear 
omtinken is der foar de wittenskipsskiednis yn ingere sin: hokker bydragen ha de 
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gelearden levere oan harren fakgebiet? Foar de Frjentsjerter universiteit binne -
om ris wat te neamen - no ek de disputaasjes systematysk ûntsletten13 Mear fer-
oarings yn it ramt fan de universiteitsskiednis hoech ik hjir net te sinjalearjen. 

De konklúzje kin koart om 'e hoeke. Alhoewol't de universiteits- en wittenskips-
skiednis hjoeddedei al hiel oare ûndersyksmetoaden, tema's en fraachstellings 
foar kar nimme en hoewol't oan gans Frjentsjerter professoaren aparte stúdzjes 
wijd binne, bliuwt Boeles syn magnum opus lykwols, ek nei de wichtige bondel 
Universiteit te Franeker fan 1985, ûnmisber foar eltse ûndersiker fan it akademys-
ke ferline fan Fryslân. Terjochte is Boeles syn 'detaillisme, accuratesse en bewon
derenswaardige kennis van de archieven' prizige.14 It Frysk Genoatskip kin noch 
altiten grutsk wêze op syn inisjatyf ta útjefte fan dat boek. 

Taheakke: Brief fan W.B.S. Boeles oan W. Eekhoff 

Assen, 15 febr. 1872. 
Den HeereW. Eekhoff, 

Amice, 
Ik heb van den heer Banga bijna niets onder mij. Alleenlijk eene memorie van de 
Crane over den toestand der Akademie in 1820, een paar resolutiën over het lega-
tum Schurmannianum, en den oorspronkelijken Index, door Blancardus en 
Savois op de Acta van den Senaat en wel voor rekening van den Senaat, gemaakt. 

Voor mijn gebruik kan ik die beide eerste stukken wel missen, en, des noods, 
den Index ook. Maar die stukken (het tweede mogelijk uitgezonderd) zijn niet het 
wettig eigendom van Banga. De memorie van de Crane behoort bij de notulen 
van curatoren, volgens daarin gemaakte aanteekening, en den index behoort bij 
de acta, die ik hier heb. Banga heeft die stukken gestolen, evenzeer als de albums 
der akademie, die hij ons toonde. In de vorige week vertelde prof. Enschedé mij, 
dat de Crane ze meermalen uit het Senaatsarchief genomen en gebruikt had. 

Wanneer hij mij nu noodzaakt om de stukken even vermeld terug te geven, 
dan schrijf ik dadelijk aan B. en W. te Franeker, dat die stukken hun zijn ont
vreemd. Schrijf dat maar aan Banga. Ik stel niet het minste belang in aanteeke-
ningen die hij nog mogt bezitten - want - nu ik de notulen zelve heb kunnen 
raadplegen, heb ik de overtuiging ontvangen, dat Banga geen oordeel bezit en 
geen begrip heeft van 't geen voor eene letterkundige geschiedenis van belang is. 
Hij is een groot prul en niets anders. Zeer spijt het mij zijne aanteekeningen 
gehad te hebben, want hij bragt mij daarmede op een verkeerd spoor. 

Vroegere Franeker professoren zijn ook zeer ongunstig jegens hem gestemd, 
daar hij een tijd lang het athaeneum tegenwerkte, omdat hij zich in de hoop pro
fessor te zullen worden, bedrogen zag. 
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Met den index kan hij hoegenaamd niets aanvangen, daar ik de notulen heb. Gij 
begrijpt, dat dat stuk nagenoeg onmisbaar is. En, daar hij het zich zelven 
geschonken heeft - krijgt hij het niet dadelijk van mij terug. Wil s.v.p. eens over
wegen hoe wij het zullen redden voor 't akademisch archief, en hoe de albums 
zullen terugkeeren. 

De Crane's memorie is ook in de notulen van den Senaat opgenomen. Al raakt 
zij zoek, dan is haar inhoud dus buiten Banga om, bewaard. Kunt Gij hem te vre-
den stellen met dit stuk en de stukken van Schurman's legaat - ik mag het des 
noods lijden. Misschien was het het beste om van den Index niet te gewagen. 

Naar Uw oordeel zal ik mij gedragen. Ik schrijf hem niet. Van iemand, die zich 
zóó gedraagt, zonder zedelijk doel, verdient geene notitie genomen te worden, al 
is hij ook 86 jaar oud. 

Gij zijt natuurlijk verlangende te weten, hoever ik ben. Vestig s.v.p. een blik op 
den inhoud van den kist, dien mij, door Uwe welwillende tussenkomst, vóór 
Nieuwjaar gezonden is. En stel U dan voor, dat ik al die portefeuilles, vol ingeko
men en uitgaande missive's, al die registers door Camper aangelegd, al die Cura-
toren-notulen etc. - betreffende het Athenaeum, geëxploiteerd heb, en daarna de 
pen opgevat, om eene geschiedenis van het athenaeum te schrijven, 1815-1843. 
In deze maand kom ik daarmeede klaar. Ik exploiteer nu nog de notulen van den 
Senaat des athenaeums, die in partieculiere handen schijnen verzeild, mij 
althans sub rosa geworden zijn. Nu zal ik U niet behoeven te verzekeren, dat met 
dit onderdeel van het groote werk, alleen een wintertijd te zoek is gegaan; even
min, alsdat mij niets is ontsnapt en iets goeds op papier gebragt. 

De uitwendige geschiedenis, 1585-1843 is zoo te zeggen klaar. Zij beslaat plus 
minus 225 blz. druks. Wil dit aan belangstellenden gerust mededeelen. De moeie-
lijkste strijd is gestreden. Het vervolg, de inwendige inrigting; bestuur, ambtenaren, 
examens en promotien, verzamelingen, enz., kost ongetwijfeld veel minder tijd. 

Overigens blijf ik van oordeel, dat men met drukken niet moet aanvangen, 
alvorens ook het 2e deel (biografien) gereed is. De bronnen, die ik daarvoor 
gebruiken moet, kunnen immers ligt iets aan den dag brengen, wat in het eerste 
deel op zijne plaats is - niet waar? 

Hopende, dat dit verslag U tamelijk bevredigend zal voorkomen, voeg ik er 
nog bij, dat ik nagenoeg al mijn tijd, voor- en namiddags beschikbaar heb en wer
kelijk aan Franeker besteed. Meer kan voorzeker niet verlangd worden. [...] 

Het papier is vol, zie ik. Schrijf mij over die affaire Banga, welke mij zeer ont
stemt, spoedig eens terug. Vele groeten. Adieu! TT 

W.B.S. Boeles 

Boarne: PBF, Hs 9246 nr. 1607. 
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Opzienbarend boerderij onderzoek van Uilkema 
In 1916 uitgegeven door het Fries Genootschap 

J.A. MULDER 

Inleiding 

In de zomer van 1916 gaf het Fries Genootschap een bescheiden ogend boek in 
twee delen uit, geschreven door de landbouwonderwijzer Klaas Uilkema (1873-
1944) onder de titel Het Friesche boerenhuis.1 Het was het eerste systematische 
onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Friese boerderijtypen, waarmee 
Uilkema meteen landelijk de aandacht op zich vestigde als boerderijonderzoeker. 
De studie naar het Friese boerenhuis zou zijn leven ingrijpend veranderen en 
hem tot de eerste professionele boerderijonderzoeker in Nederland maken. Zijn 
onovertroffen betekenis voor het Nederlandse boerderijonderzoek is beschreven 
en uitvoerig gedocumenteerd door Ellen van Olst in haar in 1991 verschenen 
Leidse proefschrift Uilkema, een historisch boerderijonderzoek.2 

In dit artikel zal niet worden getracht het onmogelijke te verrichten door het 
werk van Van Olst aan te vullen of iets nieuws over de auteur van Het Friesche 
Boerenhuis te berde te brengen. Gepoogd zal worden een schets te geven van de 
betrekking tussen Uilkema en het toenmalige bestuur van het Fries Genootschap. 
Hierdoor kreeg de auteur toegang tot een belangrijke kaartenverzameling, archi
valia en geschreven bronnen, die door het Genootschap bijeen waren gebracht. 
Dit materiaal stelde hem in staat zijn ideeën over de ontstaansgeschiedenis van 
de Friese boerderijtypen te ontwikkelen. Vervolgens zal worden ingegaan op de 
destijds volstrekt nieuwe visie van Uilkema op de evolutionistische ontwikkeling 
van de traditionele Friese boerderijvormen. Tevens zal gewezen worden op de 
betekenis van de kennis van Joost Hiddes Halbertsma van het oude boerenbedrijf 
uit de tijd van Gysbert Japicx, die voor Uilkema zeker van belang is geweest. 
Besloten wordt met een beknopte samenvatting van de Friese kritiek op de 
inhoud van Het Friesche Boerenhuis, waarna nog enkele conclusies volgen. 

Uilkema en het Fries Genootschap 

Klaas Uilkema was in 1873 als boerenzoon geboren op Klein Suffenstra onder 
Friens. Hij was onderwijzer geworden en had in 1904 de landbouwakte behaald 
die hem in staat stelde om naast zijn onderwijzerschap op verschillende plaatsen 
in Friesland landbouwcursussen te geven. Zijn belangstelling ging vooral uit naar 
de modernisering van het toenmalige boerenbedrijf, in het bijzonder de veehou
derij. In 1908 werd hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Land- en 
Tuinbouwonderwijzers. In die tijd begon hij met het publiceren van eigen onder-
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zoek op het gebied van stalverbetering en moderne stallenbouw. Hij wilde afreke
nen met de gebreken van de traditionele Friese stal waarvan hij als overwegende 
nadelen de hoge opstap naar de toestanden zag en vooral het gebrek aan licht en 
lucht, de bedomptheid en de te hoge vochtigheidsgraad. In samenwerking met 
een aantal veehouders deed hij metingen om tot een zo goed mogelijk staltype te 
komen. Mede door zijn onderzoekingen ter plaatse wist hij zich in de jaren 1913-
1915 een vrij volledig beeld te vormen van de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
boerderijen in de Friese greid- of weidestreken. 

Klaas Uilkema op jonge leeftijd 

Het werk van Uilkema op het gebied van de modernisering van de Friese stallen 
en zijn historisch inzicht in de ontwikkeling daarvan hadden de aandacht getrok
ken van de in 1909 benoemde secretaris van de Friesche Maatschappij van Land
bouw, ir. C. Broekema.3 Broekema die aan de destijds nog zo genoemde Hogere 
Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen had gestudeerd, had naast 
belangstelling voor het verleden tevens interesse in het terpenonderzoek. Zo ver
zamelde hij ten behoeve van de Landbouwhogeschool uit de Friese terpen 
afkomstige dierlijke resten. Door deze activiteiten was hij in contact gekomen 
met mr. ECJ.A. Boeles die hem in 1911 uitnodigde om bestuurslid van het Fries 
Genootschap te worden. In de bestuursvergadering van 30 september 1911 deel
de Boeles mee, dat Broekema aan de uitnodiging gehoor had gegeven en voorts 
dat hij zich bereid had verklaard om de natuurhistorische verzameling van het 
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Genootschap in het Fries Museum aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.4 

Reeds in januari 1912 stelde Broekema in het bestuur voor 'om de beenderverza-
meling op te saneren en op te ruimen en slechts een keurcollectie voor het 
publiek te exposeren'. Tegelijk deed hij een ander interessant voorstel, namelijk 
om op de Landbouwtentoonstelling, die in de zomer van 1912 te Leeuwarden zou 
worden gehouden 'aan te kopen gereedschappen die betrekking hebben op het 
Oude Zuivelbedrijf'. 

Het bestuur stemde met beide voorstellen in.5 Met zijn laatste voorstel had 
Broekema de belangstelling van het bestuur voor het oude Friese boerenbedrijf 
voorgoed opgewekt. Vooral Boeles realiseerde zich terdege dat het de hoogste tijd 
was om op het gebied van de oude wijze van zuivelbereiding op de boerderij een 
verzameling aan te leggen. In een kwart eeuw had de opkomst van de zuivelfa
brieken de karnmolens, melkkelders en alles wat met de boter- en kaasbereiding 
op de boerderij verband hield, overbodig gemaakt. 

In 1913 schonk door toedoen van Broekema de heer P.D. Wijbenga, veehouder 
te Warga, diens oude karngerei, dat opgesteld was geweest op de Landbouwten
toonstelling aan het Fries Genootschap. Eveneens in dat jaar werd voor ƒ 15,- de 
karnmolen gekocht van de heer D.K. van der Kooi, boer op een plaats van het Sint 
Anthony Gasthuis op Fiswerd onder Leeuwarden, nadat eerst in situ hiervan 
foto's en een opmetingstekening waren gemaakt.6 In het jaarverslag van de con
servator van het Fries Museum over 1913 beschreef Boeles de collectie van Wij
benga. Voorts vermeldde hij dat het bestuur (op voorstel van Broekema) besloten 
had om te komen tot 'een afdeling voor het ouderwetsche boerenbedrijf'. Het 
moet tegen deze achtergrond zijn geweest dat Broekema het bestuur van het 
Fries Genootschap heeft geattendeerd op de kennis van Uilkema van zowel het 
moderne als het oude boerenbedrijf. Hoewel we dit niet expliciet uit de verslagen 
van het bestuur, noch uit de bewaard gebleven correspondentie van Boeles kun
nen opmaken7, moet in de loop van 1914 zijn besloten om Uilkema uit te nodigen 
zijn historische kennis vast te leggen in een publicatie van het Genootschap, 
waarbij in eerste aanleg werd gedacht aan een artikel in De Vrije Fries. Alles wijst 
er op dat er een voorbereidend gesprek heeft plaats gevonden tussen Boeles, 
Broekema en Uilkema. Uit de bestuursverslagen valt wel op te maken dat het 
Broekema is geweest die de verdere contacten met Uilkema heeft onderhouden. 
Wat eveneens niet in de bestuursverslagen is vermeld, maar wat Uilkema zelf in 
het voorwoord van zijn studie meedeelt, is dat Boeles, die conservator en biblio
thecaris van het Genootschap was, Uilkema de weg heeft gewezen in de biblio
theek van het Genootschap en in de kaartenverzamelingen. 

In dezelfde tijd stelde Broekema Uilkema ervan op de hoogte, dat in Wagenin-
gen ir. A.M. Kuijsten bezig was met de voorbereiding van een boek over de 
moderne inrichting van de bedrijfsgebouwen voor akkerbouw en veeteelt in 
Nederland, met als doel landbouwers van advies te dienen bij het bouwen van 
nieuwe aan de eisen van de tijd aangepaste boerderijen. Kuijsten vroeg daarbij 
aan Broekema om historisch materiaal over de Friese boerderijen. Om aan die 
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verzoeken te voldoen won Broekema rond 1915 advies in bij Uilkema. In datzelf
de jaar tekende Uilkema een contract met de firma Æ.E. Kluwer om een boek te 
schrijven in de serie 'Nederlandsche Landbouwbedrijven' dat de titel zou krijgen 
Het graslandbedrijf in Friesland, maar dat hij nooit zou afmaken. Uilkema lijkt 
zijn aanvankelijk gekoesterde ambitie op dit gebied te hebben ingeruild voor de 
hier behandelde publicatie op boerderijhistorisch terrein.8 

Uilkema en Gallée 

Kort samengevat, beschreef Uilkema in zijn studie naar het Friese boerenhuis twee 
afzonderlijke boerderijtypen die hij tot de twee oudste grondvormen van de Friese 
boerderij bestempelde. Eén type voor het greid- of weidebedrijf, waaraan hij de 
naam 'Oud-Friese greidboerderij' gaf en één voor het akkerbouwbedrijf dat hij het 
'Oud-Friese bouwbedrijf' noemde. Het eerste bestond uit een langwerpig rechthoe
kig gebouw, verdeeld in woonhuis en een daarachter gelegen dubbele koestal, inge
deeld in vakken die werden gevormd door een serie achter elkaar geplaatste lage 
gebinten die het dak droegen. Dit type bezat geen schuur; het hooi, het wintervoer 
voor het vee, werd bewaard in een naast de stal geplaatste losse hooiberg of onder 
een op vier of meer roeden rustende beweegbare hooikap.9 Het Oud-Friese bouw
bedrijf daarentegen bezat volgens Uilkema van meet af aan ten behoeve van de 
oogstberging een schuur met twee of meer tasvakken tussen hoge gebinten en een 
enkelrijïge koestal die zich eveneens onder dat schuurdak bevond. Doch ook bij dit 
type onderkende Uilkema het specifiek Friese element, waarbij het woonhuis voor 
de schuur en wel vóór het stalgedeelte in de schuur was geplaatst. 

Voorts beschreef Uilkema voor het eerst op heldere en logische wijze de ont
wikkeling van de meest eenvoudige rechthoekige Oud-Friese greidboerderij naar 
die met een veel gecompliceerdere plattegrond met een zich tussen het voorhuis 
en de stal bevindende afzonderlijke karnruimte, een aangebouwde melkkelder, 
een afzonderlijke jongveestal, en een zomerwoning. Vervolgens gaf hij aan hoe, 
nadat de Oud-Friese greidboerderij haar hoogste trap van ontwikkeling had 
bereikt, in de loop van de zeventiende eeuw ook bij het weidebedrijf een schuur 
achter de woning en karnruimte werd gebouwd waardoor de stal en de losse 
hooiberg als het ware onder één hoog schuurdak werden gebracht. Op die wijze 
ontstond de zogenoemde kop-hals-rompboerderij, die Uilkema de Friese huizin-
ge noemde. Tenslotte toonde Uilkema aan dat vanaf het begin van de achttiende 
eeuw ook het woongedeelte onder het schuurdak werd gebracht, waardoor de 
Friese stelpboerderij was ontstaan. 

Voor de toenmalige wetenschap die zich bezig hield met de volkskunde en in 
het bijzonder de cultuur van het platteland, was de studie van Uilkema ten aanzien 
van het boerenhuis in de Friese gebieden in alle opzichten revolutionair. Immers 
sinds 1908 gold als standaardwerk Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners, 
waarin de auteur, prof.dr. Johan Hendrik Gallée (1847-1908), had vastgesteld dat de 
stelp het oudste type boerenhuis van de zogenoemde Friese huisgroep was.10 
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Gallées gedachtengang was, dat in de Friese gebieden de oogstberging in de 
boerderij centraal had gestaan en dat de woon-stal-en deelfuncties zich daarom
heen hadden gegroepeerd. Duidelijk is dat hem hierbij de Noord-Hollandse (vier
kante) stolp voor ogen had gestaan. De langwerpige rechthoekige Friese stelp zag 
Gallée als een variant op de stolp. Deze opvatting ten aanzien van het ontstaan 
van de Friese boerenhuisgroep was vervolgens zonder meer in wetenschappelijke 
kringen aanvaard. 

Na 1916 kon men echter niet meer om de analyse van Uilkema heen. In één 
ferme klap had hij zich op het gebied van het onderzoek naar de ontwikkeling 
van de boerderijtypen in Nederland naam verworven en met zijn publicatie de 
aandacht op zich gevestigd. Tengevolge hiervan zou hij een paar jaar later de eer
ste Nederlandse professionele boerderijonderzoeker worden, zoals Van Olst uit
puttend heeft beschreven. 

De Friese bronnen 

In hoeverre had Uilkema nu een echte ontdekking gedaan door aan te tonen dat 
naast een boerderijtype mét schuur voor het Friese akkerbouwbedrijf, de Oud-
Friese greidboerderij zónder schuur Frieslands oudste boerderijtype voor het 
Friese weidebedrijf was? In ieder geval was het zeer opmerkelijk, dat de theorie 
van Gallée, die de stolp of stelp tot het oudste Friese huistype bestempelde, door 
Uilkema op steekhoudende gronden was weerlegd. 

In Friesland was echter de herinnering aan het oudste boerderijtype dat Uilke
ma voor het weidebedrijf had beschreven niet verloren gegaan. Ten eerste beston
den er nog enkele exemplaren of restanten daarvan, zoals Uilkema in zijn studie 
aangaf. In de tweede plaats lag de herinnering ook vast in de literatuur. In 1898 had 
de toenmalige conservator van het Fries Museum, dr. Tjitze lacobs de Boer (1866-
1942) een interessant cultuurhistorisch opstel gepubliceerd onder de titel 'De Frie-
sche Kleiboer'.11 Hij schreef hierin: 'De Friesche schuur is een vereniging van stal en 
hooiberg'. De Boer verbond hieraan echter verder geen andere conclusies dan: 'Bij 
den kleinen boer bleef natuurlijk de oude eenvoudige vorm (woonhuis, stal en 
hooiberg, J.A.M.) het langst bestaan'. Voorts stelde De Boer vast, dat de stelp het 
jongste en meest moderne boerderijtype in zijn tijd was waarvan overigens de 
architectuur hem niet kon bekoren in vergelijking met de kop-hals-rompboerderij. 

De bedoeling van De Boer was echter niet een ontwikkelingsgeschiedenis van 
de Friese boerderijtypen te schrijven. Zijn publicatie diende een breed cultuur
historisch doel. Toch moet in 1916 ook De Boer, toen reeds hoogleraar te Amster
dam, de door Uilkema geschetste ontwikkeling meer aanvaardbaar zijn voorge
komen dan de opvatting van Gallée. 

Ruim een halve eeuw voor De Boer zijn gedachten over de oudste Friese boer-
derijvorm neerschreef, had dr. Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) er blijk van 
gegeven dat hij bekend was met het oudste Friese boerderijtype. In de Letterkun
dige Naoogst van 1840 had Halbertsma een tekstuitgave met een Nederlandse 
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vertaling en toelichting gepubliceerd van de samenspraak van Tjerne en Yntske 
van Gysbert Japicx (1603-1666).n De regels 52-54 luiden: 'Linckert, loyts', dear jin-
sen Leyt dijn ljeafste Rinsen, Yn 't buwtte-huwz to kijtsen oere door.' Halbertsma 
vertaalde deze als: 'Slenteraar, zie daar ginds Ligt uwe liefste Rinsen, In de koestal 
over de deur te kijken' (cursiveringen van mijn hand, J.A.M.). Halbertsma's toe
lichting luidde als volgt: 'reg. 54. Buwtte-huws. De huizing der Friesche boeren 
was eertijds in drieën, onder even zoo vele daken, verdeeld; it binne-huws, waar 
de boer zijn eigenlijke woonhuis en pronkkamer had, schoon zelden gebruikt 
dan bij feestelijke gelegenheden; it mil-huws, aan het binne-huws verbonden en 
daarin uitkomende, maar onder een lager dak; hierin is gewoonlijk de karnmo
len, kaasketel, regenwatersbak, en dient den boer als het ware tot de fabrijcatie 
zijner producten, 't Heet mil-huws of middenhuis, omdat het tusschen het binne
en buwtte-huws staat. Eindelijk het buwtte-huws, dat niet in de twee eerste ver
bouwd zit, maar op zichzelven er buiten staat, en de stallingen voor het vee 
bevat. Thans worden deze drie woningen meestal onder één algemeen schuurdak 
gebracht, en dit noemt men eene stelphuizinge, waar alle woningen als het ware 
onder ééne stolp zitten' (cursiveringen van mijn hand, J.A.M.). 

Tekening van de boerderij Riedstra of Marswal door Hidde Joostes Halbertsma, 1839 

In zijn Lexicon Frisicum, deel B, door Halbertsma vermoedelijk rond 1860 ge
schreven, ging hij nog eens in op de oudste benamingen van de Friese boerderij: 
'1 . Binnehûs, de woning van de boer; 2. Milhûs, (middenhuis) het huis voor den 
kaasketel, karnmolen enz.; 3. Bûthüs, (het buitenhuis) de koestal. Dit is de oude 
bouwtrant der boerenhuizen'(van mijn hand, J.A.M.).13 Van deze oudste boerderij-
vorm tekende Halbertma voorts een schetsje. Vervolgens beschreef hij de onder
delen van de hooikap naast de boerderij. Hiermee gaf Halbertsma nauwkeurig de 
oudste Friese boerderijvorm aan. 

In augustus 1839 had zijn zoon Hidde Joostes een dergelijke boerderij gete
kend, namelijk de boerderij 'Riedstra' of 'Marswal' aan het Biggemeer onder 
Grouw, destijds bewoond door Rients Douwes met zijn gezin.14 Het was waar
schijnlijk deze boerderij die Halbertsma bij het schrijven van zijn teksten voor 
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ogen stond. Tegelijk is dit dezelfde boerderij, die Uilkema in 1916 als de oudste en 
eenvoudigste hem bekende vorm van de Oud-Friese greidboerderij beschreef. 

Gallée heeft vrijwel zeker noch het artikel van De Boer noch de beschrijving 
van Halbertsma in de Letterkundige Naoogst gekend. Dit wekt enige bevreemding 
ten aanzien van een taalkundige die toch zeker kennis moet hebben gehad van 
het Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek, 
waarin De Boer publiceerde. Ook de betekenis van het werk van Halbertsma op 
het gebied van de volkskunde, dat landelijk zeker bekend was, moet aan zijn aan
dacht zijn ontsnapt, zo is men achteraf geneigd te denken. 

Het inzicht van Halbertsma in de kennis van het oudste Friese boerderijtype, 
dat ten tijde van Gysbert Japicx het Friese landschap nog grotendeels domineerde 
en dat in de eerste helft van de negentiende eeuw nog volop aanwezig was in het 
Laagland onder Grou, heeft in hoge mate bijgedragen aan de gedachtengang van 
Uilkema.15 In Het Friesche boerenhuis citeert hij letterlijk de hiervoor uit de Letter
kundige Naoogst overgenomen teksten. Doch Uilkema vertrouwde Halbertsma niet 
helemaal. In zijn studie ging Uilkema uit van twee scherp gescheiden oudste boer
derijtypen: één type voor het weidebedrijf en één voor het akkerbouwbedrijf. 

Vanuit deze opvatting, die naderhand een misvatting zou blijken, bekritiseer
de hij Halbertsma op bladzijde 41 door te schrijven: 'Voor 't overige draagt deze 
aanteekening den stempel te zijn neergeschreven door de hand van een uitste
kend taaikenner, letterkundige en historicus, maar die door gebrek aan grondige 
studie (sic!) van het object in kwestie niet kon inzien, dat deze zaak veel meer 
gecompliceerd is, dan hij ze zich dacht. Het is toch duidelijk dat dr. Halbertsma 
zich de oude greidboerderij voorstelde als het oertype van alle Friesche huizin
gen'. Dit laatste wilde er bij Uilkema absoluut niet in. Hij was er stellig van over
tuigd dat er oorspronkelijk twee afzonderlijke oudste grondtypen hadden 
bestaan. Het zou tot in de jaren dertig duren aleer de misvatting van Uilkema ten 
aanzien van het oude akkerbouwbedrijf definitief werd gecorrigeerd. 

De Friese kritiek op Uilkema 

In het tijdschrift Swanneblommen van 1919 plaatste dr. Obe Postma (1868-1963) 
een paar opmerkingen over Het Friesche boerenhuis van Uilkema.16 Postma vroeg 
zich hierin af of er in oude verkoopbiljetten en advertenties niet nog meer bewij
zen voor het voorkomen van het Oud-Friese schuurloze boerenhuis te vinden 
zou zijn. Zijn opmerking om nog meer aan de weet te komen over het vroegere 
bestaan van de Oud-Friese greidboerderij heeft hem bepaald niet losgelaten. 
Reeds in 1926 trachtte Postma in zijn in 1926 te Sneek verschenen boekje De Frys-
ke Boerkerij om 1600 hinne aan te tonen dat het Oud-Friese Langhuis het oudste 
boerderijtype in geheel Friesland was geweest. 

Aartsonderzoeker als hij was, verrichte hij in het Rijksarchief van Friesland 
een systematisch onderzoek in de Wees- en Inventarisatieboeken van de Nederge-
rechten over de periode vanaf circa 1535 tot aan 1700. Verder bestudeerde hij vrij-
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wel al het beschikbare kaartmateriaal en vergeleek hij Friese gegevens met die uit 
Groningen, Noord-Holland en de Friese kuststreken in Duitsland, waardoor hij 
vrijwel het gehele gebied van de zogenoemde Friese huisgroep overzag. Hij hoop
te met zijn onderzoek de opvatting van Uilkema, dat 'sedert lang vervlogen tijden 
in Friesland twee scherp gescheiden huistypen hebben bestaan', welke ook niet 
tot één gemeenschappelijke oervorm zouden zijn terug te brengen, definitief te 
kunnen logenstraffen. Op grond van zijn minutieuze archiefstudie slaagde hij 
daarin met glans. 

In zijn artikel 'Over het Friesche boerenhuis in de 16e en 17e eeuw', dat 
wederom door het Fries Genootschap werd gepubliceerd, nu in het 34e deel van 
De Vrije Fries uit 1937, wist hij op overtuigende wijze met talloze archivalische 
bewijsplaatsen aan te tonen dat ook in de Friese bouwstreken oorspronkelijk het 
Oud-Friese boerenhuis zonder schuur had bestaan. Vervolgens kon hij bewijzen 
dat in de ontwikkelingsfase naar de grote Friese schuur, met name in de akker-
bouwstreken, een overgangsvorm had bestaan in de vorm van een naast de stal 
gebouwde blokschuur. 

H E T F R I E S C H E 
B O E R E N H U I S 

ONDERZOEK NAAR HET ONTSTAAN-
VAN HET TEGENWOORDIGE BOEREN^ 

HUIS IN FRIESLAND 

DOOR 

K. UILKEMA. 

DE TEKST. 

UITGEGEVEN DOOR HET PBIESCH GENOOTSCHAP 
TE LEEUWARDEN IN 1916. 
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Het is duidelijk dat Uilkema bij het schrijven van zijn studie uit 1916 nog niet was 
toegekomen aan een diepgaand en systematisch archiefonderzoek, zoals Obe 
Postma dat met een waar Jobsgeduld vele jaren verrichtte. Bij zijn latere grote 
landelijke onderzoek zou Uilkema echter ook ruim gebruik gaan maken van his
torisch archiefmateriaal. 

Het onderzoek van Uilkema en Postma inspireerde in de jaren dertig de toen 
jonge volkskundige en journalist Sytse Jan van der Molen (1912-1995) tot verder 
onderzoek. Dit leidde tot een groot aantal nog steeds belangwekkende kranten
en tijdschriftartikelen van zijn hand over een breed scala aan onderwerpen met 
betrekking tot het Friese boerenhuis, alsmede enkele boekpublicaties. Opnieuw 
uitgegeven door het Fries Genootschap verscheen in 1942 van zijn hand Het Frie
sche boerenhuis in twintig eeuwen, dat een synthese vormt van de onderzoeksre
sultaten van Uilkema en Postma, en aangevuld was met antwoorden op specifiek 
door Van der Molen zelf gestelde nadere vragen en daaruitvolgende nieuwe 
inzichten.17 Van der Molen ging in dit boek uitvoerig in op het hiervoor genoemde 
werk van Halbertsma, waarbij hij duidelijk aantoonde dat Halbertsma de eerste is 
geweest die de oudste boerderijvorm van Friesland heeft beschreven.18 

Van der Molen ging verder in op de continuïteit, die er volgens hem bestond 
tussen de boerenhuizen die prof. dr. A.E. van Giffen vanaf 1930 in de terp van 
Ezinge had opgegraven en de recente traditionele boerderijtypen van zijn tijd. 
Ook mr. P.CJ.A. Boeles behandelde - het bloed kruipt waar het niet gaan kan - in 
een nawoord nog eens uitvoerig de resultaten van deze opgravingen. Van der 
Molen had hem ervan overtuigd 'dat het Friesche en proto-Friesche woningtype, 
als te Ezinge geconstateerd, zich heeft weten te handhaven tot recente tijden'.19 

Met het werk van Van der Molen was het inzicht in de bouwkundige ontwik
kelingsgeschiedenis van de traditionele Friese boerderijtypen, waarvoor Uilkema 
in 1916 de basis had gelegd, volledig duidelijk geworden. 

Conclusies 

Met de publicatie van zijn studie Het Friesche boerenhuis in 1916 had Uilkema 
zijn naam als boerderijonderzoeker voorgoed gevestigd. Door zijn verdere werk
zaamheden tot 1934 bracht hij het boerderijhistorisch onderzoek in Nederland 
op een wetenschappelijk en professioneel niveau, nadat daarvoor eerder door 
prof.dr. J.H. Gallée een basis was gelegd. Het Friesche boerenhuis bevat het resul
taat van een onderzoek, waarvan de details ook thans nog van onschatbare waar
de zijn. Zijn boek vormde de inspiratie voor verder onderzoek door dr. O. Postma 
en S.J. van der Molen, waardoor de kennis van de historische ontwikkeling van de 
traditionele Friese boerderijtypen in Friesland op een hoog niveau werd ge
bracht. Het Fries Genootschap heeft, op initiatief van ir. C. Broekema en vervol
gens door een intense belangstelling van mr. P.C.J.A. Boeles voor het onderwerp, 
als een belangrijke katalysator op het gebied van boerderijhistorisch onderzoek 
gefunctioneerd. Na 1960 werd de katalyserende functie op het gebied van het 
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boerderijhistorisch onderzoek in Friesland langzamerhand overgenomen door 

de in dat jaar opgerichte Stichting Historisch Boerderij Onderzoek te Arnhem. 

Tot en met S.J. van der Molen richtte het onderzoek zich voornamelijk op de 

ontwikkeling van het bedrijfsgedeelte van de Friese boerderijen. Inmiddels is de 

vraagstelling op het terrein van de (bouw) historie van het bedrijfsgedeelte van de 

boerderij verschoven naar die op het veel bredere terrein van de materiële cul

tuur ten plattelande. Op dit terrein is het onderzoek in Friesland nog maar nau

welijks begonnen. Wellicht ligt hier voor het Fries Genootschap een kans om 

opnieuw als katalysator op dit gebied op te treden! 

Noten 

1 K. Uilkema, Het Friesche boerenhuis. Onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige 

boerenhuis in Friesland. Twee delen: de tekst; de platen. Uitgegeven door het Friesch 

Genootschap te Leeuwarden in 1916. 2 Van Olst, Uilkema. 3 Ir. C. Broekema (1883-1940) 

was van 1909 tot 1916 secretaris van de Friese Maatschappij van Landbouw. Na enkele ande

re functies op het gebied van de landbouw te hebben vervuld werd hij in 1923 benoemd tot 

hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. 4 RAFAFG Notulen bestuursverga

dering Fries Genootschap 4 november 1911. 5 Ibid., 20 januari 1912. 6 RAF AFG Notulen 

Museumcommissie 24 oktober 1913. 7 RAF AFG Correspondentie van mr. P.CI.A. Boeles 

1897-1944. 8 In 1919 verscheen als een uitgave van het Departement van Landbouw, Nijver

heid en Handel, Directie van den Landbouw: De inrichting van de bedrijfsgebouwen voor 

akkerbouw en veeteelt in Nederland, van de hand van ir. A.M. Kuijsten, Inspecteur van de 

Volksgezondheid, voorheen Rijkslandbouwingenieur en Lector aan de Landbouw-Hooge-

school te Wageningen. In dit werk zijn een drietal plattegronden van boerderijen in Friesland 

afgebeeld met destijds moderne 'Hollandse stallen', waarvan de invoering door Uilkema als 

landbouwleraar in Friesland werd gepropageerd. Uükema's Het graslandbedrijf in Friesland 

werd voor 1917 in een folder door Kluwer aangekondigd. De teksten die wel gereed kwamen 

en het bijbehorend fotomateriaal vormden de gronslag van het enkele jaren geleden versche

nen boek: Uilkema, Bylden. 9 Dit type boerderij wordt thans in de literatuur algemeen aan

geduid met de benaming 'Oud-fries langhuis', waarmee de oudste historische boerderijvorm 

van het noordelijk kustgebied wordt bedoeld. 10 Gallée, Het boerenhuis. Gallée geldt als de 

grondlegger van het historisch boerderijonderzoek in Nederland. Van 1882 tot 1908 was hij 

hoogleraar in de Germaanse taalwetenschap aan Universiteit van Utrecht. Zijn speciale inte

resse ging uit naar de Saksische dialecten die in noordoosten van ons land worden gespro

ken. In verband met deze taaistudie wilde Gallée de grenzen van het gebied der oude volks

stammen vaststellen. Als hij de stamgrenzen kende dacht hij de taal en haar veranderingen 

juist te kunnen beoordelen. Als hulpmiddel hiervoor bestudeerde hij de verspreiding van de 

boerderijtypen in Nederland, zulks op grond van ideeën hierover, die A. von Keiler in 1855 in 
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Duitsland naar voren had gebracht. 11 De Boer, 'De Friesche Kleiboer'. Over hetzelfde onder

werp had De Boer op 18 maart 1896 een lezing gehouden voor de leden van het Fries Genoot

schap, die onder de titel 'Over de geschiedenis van den Frieschen Kleiboer' verschenen was in 

VFG69 (1896-1897). Zie voorts: Mulder, 'Prof.dr. Tjitze de Boer'. 12 Halbertsma, Letterkundige 

Naoogst. 13 Lexicon Frisicum (PBF, 227 Hs). 14 Waterverftekening met als onderschrift: 'Laag-

landsche Boerenplaats van Rients Douwes bij Grouw', H.J. Halbertsma, Grouw 24 Augustus 

1839'. Collectie Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Leeuwarden. 15 Zie 

voor de aanwezigheid van het Oud-Friese langhuis in het Lage Midden van Friesland in de 

negentiende eeuw: Mulder en Van Olst, Het Oud-Friese Langhuis. 16 Swanneblommen (1919), 

69-71. 17 Van der Molen, Het Friesche Boerenhuis. 18 In de jaren twintig en dertig van de twin

tigste eeuw verschenen er in verschillende Friese tijdschriften van schrijvers van diverse 

pluimage artikelen over de betekenis van de woorden binhûs, middelhûs en bûthús. Gallée 

had het woord bûthús in verband gebracht met boes, boeshuis in de betekenis van onderko

men voor de runderen (Lat. bos = rund). Van der Molen wist deze ware polemiek in 1942/1943 

te beëindigen door het gelijk in dezen van Halbertsma aan te tonen. Het valt buiten het bestek 

van dit artikel om hierop nader in te gaan. 19 Boeles, 'Naschrift', 136. 

m 



It Aldfryske oarkondeboek fan Sipma 

OEBELE VRIES 

Oarkondeboek of korpusedysje? 

De hjir te besprekken publikaasje is ferskynd by it hûndertjierrich bestean fan it 
Frysk Genoatskip op 26 septimber 1927. It bestjoer fan it Genoatskip, dat de útjef-
te finansjeel stipe hat, is der fansels fan útgien dat it eare ynlizze koe mei dit yn in 
prachtbân stutsen boek. It prestiizje fan it wurk wurdt noch ferhege trochdat it yn 
it fûns fan in ferneamde Hollânske útjouwerij opnommen is en ek noch de earst-
ling is fan in mei frijwat pretinsje oankundige publikaasjerige. Is dit as jubi-
leumútjefte op 'e merk brochte boek al dy eare wurdich? 

Wat wy hjir foar ús ha, is in boarne-edysje, om krekt te wezen in edysje fan 
oarkonden, om noch krekter te wezen in edysje fan Aldfryske oarkonden. In oar
kondeboek fan Fryslân soe ik it lykwols net neame wolle, om't it net bedoeld is 
om alle oarkonden út en oangeande Fryslân der in plak yn te jaan. Dat wie wol sa 
mei ityn de achttjinde ieu ferskynde Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland 
(GPCB).1 Mei rjocht en reden mei dat in monumintale útjefte neamd wurde, dêr't 
ús provinsje sels skoan mei meunsterje koe tsjin it Groot Charterboek fan Hollân.2 

In oarkondeboek wie doedestiids trouwens foaral bedoeld as in samling fan bewiis-
stikken fan de romrofte skiednis fan in beskaat territoarium. Dat jildt wol by útstek 
foar it Fryske Placaat en Charter-boek. Net foar neat begjint de omskriuwing fan de 
ynhâld op 'e titelpagina fan it foarste diel mei de folgjende wurden: 'behelzende den 
grondslag hunner [se. der Vriezen] vryheit, gebouwt op de uitsteekenste voorrech
ten, in veele en voornaame givt-brieven glansryk doorstraalende [...]'. 

Yn de njoggentjinde ieu is it prestiizje fan de tekstsoart oarkonde - benam-
men foar ûndersyk nei de letmidsieuske skiednis - sterk tanommen. Oarkonde-
boeken krigen doe de funksje fan skatkeamer fan primêre boarnen fan de beste 
soarte, dêr't nea genôch fan yn druk beskikber komme koenen. Dat nije ferlet hat 
der ta laat dat bygelyks ek Eastfryslân en Grinslân plus Drinte lang om let hàr oar-
kondeboeken krigen.3 De eardere foarsprong fan Fryslân feroare doe ynienen yn 
in fikse efterstân: de transkripsjes yn it dochs sa ymposante GPCB binne in stik 
minder betrouber as yn dy njoggentjinde-ieuske oarkondeboeken en mar in rela-
tyf lyts part fan alle no bekende oarkonden binne dêr yn útjûn. Wol moat neamd 
wurde dat yn 1876 de mânske oarkondesamling fan it Ljouwerter Sint-Anthony 
Gasthûs, dy't net yn it GPCB ferwurke wie, yn druk ferskynd is4, mar dat is net 
mear as in korpusedysje. 

Yn it ferlet fan in modern, dat wol sizze betrouber útjûn en sa folslein mooglik 
oarkondeboek fan Fryslân, foarsjocht dit jubileumboek dus net. It is ek in korpus
edysje, diskear net fan in beskate kolleksje oarkonden, lykas yn it gefal fan it Sint-
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Anthony Gasthûs, mar fan oarkonden dy't selektearre binne op in beskate taal. 
Net it belang fan de histoarisy stiet hjirre foarop, mar dat fan de taalkundigen. 
Dat mèi fansels, mar net-taalkundigen sille altiten muoite hâlde mei it hjir 
keazen seleksjekritearium.5 Ek al is de taal dêr't op selektearre is, Fryslâns eigen 
taal en al hat de Fryske filology driuwend ferlet fan útjefte fan alle Aldfryske tek
sten. Histoarisy soenen, as se selektearje moasten, hiel oare kritearia betinke, 
lykas de rjochtsynhâld fan de oarkonden.6 Fan belang is fansels dat nei it ôfsluten 
fan de publikaasje fan alle Aldfryske oarkonden' ek de oarkonden út en oangean-
de Fryslân yn oare talen as it Aldfrysk publisearre wurde of dat der dochs noch ris 
in sa folslein mooglik oarkondeboek fan Fryslân ferskynt, dêr't alle Aldfryske oar
konden dan dus op 'e nij yn opnommen wurde moatte soenen. 

Pieter Sipma as learaar (1922) 

De bewurker en syn útjefteprinsipes 

Sjogge wy no nei de bewurker fan dizze oarkonde-edysje, dan kinne wy fêststelle 
dat P. Sipma histoarikus noch argivaris en dus net in typyske oarkonde-utjouwer 
is. Boppedat is er - mar dat sa sydlings - ek net in typyske Genoatskipsman. Hy is, 
om him koart te typearjen, in fan skoalmaster troch MU-stúdzje ta learaar 
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Nederlânsk opklommen arbeiderssoan mei in sterk engaazjemint yn de Fryske 
Beweging. Wat dat léste oanbelanget, hy hat sels in hoart foarsitter west fan de 
Jongfryske Mienskip, de klub fan de yn Genoatskipsfermidden mei ôfgrizen 
begnúfde radikaal-Fryske himelbestoarmer Douwe Kalma. No is it wol sa dat er 
mei dy léste yn tsjok waar rekke is en dat er him sûnt yn syn frije tiid oan de Frys
ke taalwittenskip wijd hat.8 Dat hat dus dizze oarkonde-edysje opsmiten mei in 
ûndûbelsinnich taalkundich útgongspunt (mar mei in ynlieding sûnder in spoar 
fan taalideology). 

Us earste fraach is no oft dizze edysje in soad nije stikken te bieden hat. Nei 
wat telwurk docht bliken dat fan de 545 hjir útjûne oarkonden 193 ek al yn it 
GPCB of de edysje fan de oarkonden fan it Sint-Anthony Gasthûs ôfprinte binne 
(resp. 99 en 94). Hoewol't fan de oerbliuwende 352 in lyts part ek al ris ôfprinte is 
(of allinnich yn printe foarm oerlevere is, lykas yn it saneamde Tablinum yn 
Schotanus syn skiednis fan Fryslân)9, is it dochs wol dúdlik dat dizze útjefte inkel-
de hûnderten noch net earder printe teksten befettet. Dat liket dus net sa min. 

Fansels wolle wy ek witte oft wy hjirre in útjefte foar ús ha dy't oan hjoeddeis-
ke edysje-easken foldocht. Dy fraach binne wy net sa gau klear mei. Om te be-
gjinnen moat sein wurde dat Sipma wol hiel koart kriemt mei it beskriuwen fan 
de troch him folge edysje-prinsipes (s. X1-XI1). Likegoed makket er wol dúdlik dat 
er him ek op dat stik fan saken nei de winsken fan de taalkundigen rjochtet. Dat 
docht er mei de folgjende wurden: 'De opgeloste verkortingen moesten aangege
ven worden, hetgeen door cursieven druk, of waar deze cursief was, door recht-
druk geschied is'; 'De punctuatie van het oorspronkelijke moest behouden blij
ven...' en 'Het aaneen- of vaneenschrijven van samenstellingen en afleidingen 
meende ik ook te moeten laten, zooalshetwas [...]'. Foar de histoarikus - ik gene-
ralisearje hjir foar it gemak - binne dy, hjirre hast allegearre as fanselssprekkend 
presintearre, prinsipes net de normaal gongbere.10 

De histoarikus ferwachtet, fansels krektallyk as de taalkundige, in betroubere 
tekstútjefte, mar hy fynt it oerstallich of sels steurend dat de oploste abbreviatu-
eren ('verkortingen') sichtber makke wurde troch dy te kursivearjen. It is nam-
mers hast altiten wol wis hoe't de yn de teksten brûkte abbreviatueren oplost 
wurde moatte en as der al lytse fariaasjes mooglik binne, dan is it aard dêrfan frij-
wol altiten sadanich dat dy foar in goed ferstean fan de tekst gjin ferskil meitsje. 
Wêrom soe men de brûker fan dy teksten dêr dan lestich mei falie? Wat de histoa
rikus krekt àl winsket, is it oanbringen fan moderne ynterpunksje ('punctuatie') 
en it oaninoar- of útinoarskriuwen fan wurden neffens modern taalgebrûk, om't 
it lézen fan de teksten dêr in stik makliker troch wurdt. Krekt dêr leit neffens dizze 
opfetting in wichtige taak fan de tekstútjouwer, dy't dêr mei sjen litte moat dat er 
net domwei in transkripsje fan syn tekst jout, mar dat er dy ek begrypt, wat fan
sels ek taalkundige kennisse fereasket. 

Sipma kiest dus sûnder elke diskusje oer de foar- en neidielen foar de by taal
kundigen favorite diplomatyske útjeftemetoade en net foar de krityske, dy't troch 
histoarisy min ofte mear easke wurdt (en dy't bygelyks yn de edysje fan de oar-
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konden fan it Sint Anthony-Gasthûs folge is). Wol moat sein wurde dat er yn syn 
oarkonde-útjefte de diplomatyske metoade net ta it uterste trochdreaun hat. Hy 
komt nammentlik dochs ek op 'e lappen mei in typysk kritysk prinsipe: 'Het oude 
gebruik der hoofdletters kon evenwel niet gehandhaafd worden, daar het in allen 
gevalle noodzakelijk scheen, de eigennamen door hoofdletters te doen kennen'. 
Hat Sipma dizze konsesje oan de krityske metoade faaks dien út eigen niget oan 
de nammekunde? Hoe't dat ek wêze mei, feit is dat er folie fierder op it diploma
tyske paad gien is as in oare Fryske taalkundige, F. Buitenrust Hettema, dy't yn 
syn Aldfryske blomlêzing, dêr't ek in stikmennich oarkonden yn opnommen 
binne11, inkeld op it stik fan it sichtbermeitsjen fan de abbreviatueren de diplo
matyske metoade tapast hat. Sa hie Sipma it yn syn oarkonde-edysje om dizze 
resinsint ek wol dwaan mocht. 

OUDFRIESCHE 
O O R K O N D E N 

BEWERKT DOOR 

P. SIPMA 

EERSTE DEEL 

**<;RAVENHAGE 

MARTINUS NIJHOFF 
1927 
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Lezing fan Sipma foar bûtenlânske studinten, 1965 

De kwaliteit fan de transkripsje en de regesten 

Dan moat de fraach steld wurde hoe goed oft Sipma syn transkripsjes binne. 
Alhoewol't wy yn him net in toppaleograaf sjen moatte sille, hat er troch syn ken-
nisse fan it Aldfrysk dochs better wurk leverje kind as mennich yn it âld skrift 
trochkrûpte, mar folie minder yn it Aldfryske sâlt bebiten histoarikus of argivaris. 

De winst yn ferliking mei it GPCB is dan ek grut. Ien willekeurich foarbyld mei 
wat dat oanbelanget foldwaande wêze. Yn oarkonde 9 jout Sipma fan twa yn it 
GPCB ûnbegryplike lezingen de krekte transkripsje: scira ynstee fan scird en fort 
funden ynstee fan font flmden. Dat er nèt goed út in lestich wurd as foerhwxse-
meityn oarkonde 172 kommen is (sjoch foar in goed begryp fan dat wurd de wat 
trochsichtigerfoarmen/oer¾wœ¾mheedyn oarkonde 412 en vorhuychsamheityn 
269 njonken it wer folie minder dúdlike forruchsimheid yn 34), is him min kwea 
ôf te nimmen, om't dat wurd net allinnich frijwat ûngelokkich stavere is, mar 
boppedat in wat knoffelige ferfrysking is fan de middelnederlânske abstraktum-
foarming verheuchsaemheit. Sipma hat foerhwxsenicie lézen en dat is al better as 
foerhwpscencityn de edysje fan de Ljouwerter gasthûsoarkonden.12 

It foargeande skuort net út dat by in echt krityske kontrôle dochs noch hiel 
wat, meast lytse, transkripsjeflaters oan it ljocht komme. Oan de begryplikens fan 
de tekst docht dat lykwols mar inkeldris ûnderstek. Slimmer is it fansels as in hiel 
tekstfragmint oerslein is. Net dat soks yn oare tekstútjeften nea foarkomt. Rjocht-
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oarsom, fan homoiotes, it ferskynsel dat de tekstútjouwer it léste troch him ôf-
skreaune wurd in eintsje fierderop yn de tekst wer stean sjocht en by fersin dêr 
fierder giet mei syn transkripsje, wurdt mennichien dy't him mei dit wurk dwaan-
de hâldt, wol ris it slachtoffer. Ik ha yn Sipma syn edysje alve gefallen fûn dat in 
stikje tekst mist (dêrfan fiif troch homoiotes). Ien kear is dêrtroch nijsgjirrige 
ynformaasje ferlern gien en wol oer it saneamde Ljouwerter bieroproer út 1487 
(oarkonde 425). Tusken de wurden Ende Peter yn rigel 23 hie noch stean moatten: 
dat busse kruit waerd wild socht ende wistma naet hueert waes Also datma hyr wt 
weerheflic ende sekerlic muchte merke ende bikanne dat.13 Dat in transkripsjefla-
ter ta in ferkearde datearring liede kin, sjogge wy yn oarkonde 253. Sipma jout, 
lykas earder ek al it GPCB, it twadde part fan it jiertal op as LXXIIII, mar by hiel 
goed sjen docht bliken dat der LXXVII stiet. De datearring fan de oarkonde moat 
dêrom fan 13 septimber (des tijsdeijs ney ws Frow nativitas) 1474 ferbettere wurde 
yn 9 septimber 1477.14 Der binne noch wol mear datearringsflaters oan te wizen, 
mar dy lit ik hjir gewurde.15 

Lykas sein markearret Sipma eigennammen troch dy konsekwint fan in haad-
letter te foarsjen. Op himsels is dat net in min idee, mar de tekstútjouwer moat 
dan wol goed witte wat er docht (of net docht). Sa komt oan it Ijocht dat Sipma 
guon toponimen oer de kop sjoen hat. In foarbyld is de oantsjutting withrin yn 
oarkonde 21, dêr't it letter yn Stiens opgiene Wydrum mei bedoeld wurdt.16 Oars
om kinne ek gefallen oanwiisd wurde dat Sipma wurden foar eigennamme ferslyt 
dy't dat perfoarst net binne. In foarbyld dêrfan fine wy yn oarkonde 103, dêr't it 
giet oer in tal bruorren en susters, dy't Sipma oantsjut as Molla ende Bocka en 
Orsda kynden forse. No binne Molla en Bocka grif eigennammen, mar Orsda, dat 
ek al yn it GPCB as eigennamme opfette wie (eigennammen wurde dêr kursivear-
re), is dat net. Hie Sipma hjirre gjin haadletters brûkt, dan hienen wy earder sjoen 
dat mei de wurden orsda kynden 'de oare bern' bedoeld binne. Helte komiker is 
wat wy tsjinkomme yn oarkonde 488. Dêr wurde twa manspersoanen neamd dy't 
in skeel op soenlju bringe fen Hira Wijnena weghena. Sipma twingt ús hjir de 
ynterpretaasje op dat dy manlju hannelje fanwegen in persoan mei de namme 
Hira Wijnena. Wat is lykwols it gefal? Sipma hat yn it twadde wurd in transkripsje-
flater makke (de earste n moat in u wêze) en dêrnei hat er miend dat er in eigen
namme foar him hie. En dat wylst fen hira wijuena weghena neat oars betsjut as 
'fanwegen har froulju'.17 

De regesten (koarte gearfettingen fan de ynhâld) dy't Sipma jout, sille foar de 
measte brûkers fan dizze edysje fan grut belang wêze, om't dy foar wa't gjin Ald-
frysk ken, it iennichste echte hâldfêst foarmje foar wat de ynhâld fan de útjûne 
oarkonden oanbelanget. Spitigernôch kinne dy net altiten sprekken lije. Net allin-
nich binne se gauris de koarte kant neist, mar soms binne se ek gewoan te rûch. 
Boppedat wurde - mar dat is yn regesten net ûngebrûklik - rjochtstermen en ek 
toponimen krekt sa werjûn as yn de tekst sels. Al mei al binne Sipma syn regesten 
sels yn ferliking mei dy fan it GPCB net altiten winst. Ien foarbyld. Fan oarkonde 
267 jout Sipma it folgjende regest: 'Getuigen bevestigen de overdracht van eigen-
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dom en nyar op landen door Rippert Witia zn. te Yrnsem aan Aylsema claester', 
wêr't it GPCB 'Rippert Witiaz., Gaman tot Yrnsum, staat af zyn regt van Niaarne-
minge aan het Convent van Aalsum, op zes pondematen land, leggende op de 
westerzyde van de Zoute Graft' hat. Sels soe ik it sa formulearje wolle: 'Getuigen 
verklaren dat Rippert Witia zn. te Irnsum (Jirnsum) afstand heeft gedaan van de 
aanspraken die hij op grond van eigendom of het recht van naasting kan of kon 
doen gelden op zes pondematen land, die door Jorert Andringa aan het klooster 
van Aalsum waren geschonken' (al jou ik ta dat de bysin yn de bysin net moai is). 

Beslút 

Fansels soe men noch inkelde winsken neame kinne. Guon teksten (benammen 
út Schotanus oernommen ôfskriften) soenen yngeand emendearre wurde kinne, 
men soe graach in opjefte ha wolle fan skriuwershannen18 en men winsket jin 
wiidweidiger segelbeskriuwingen. Mar it is dúdlik dat wy dat alles - ôfsjoen faaks 
fan de emendaasjes - fan de bewurker fan dizze oarkonde-edysje net èk noch 
freegje kinne. 

Al mei al foldocht dizze edysje oan hjoeddeiske edysje-easken. Wol hienen de 
transkripsjes noch ris goed kollasjonearre en de markearringen fan eigennam-
men, de datearringen en de teksten fan de regesten better kontrolearre wurde 
moatten. Fansels begryp ik wol dat dat net koe fanwegen de tiidsdruk, dêr't wol 
faker jubileumútjeften troch yn de problemen komme, en ek om't dit boek de 
frucht is fan ienmans- èn frijetiidswurk. Dat der keazen is foar in diplomatyske 
útjefte, is - nettsjinsteande it gestin fan histoarisy - folslein legitym, al hie it om 
my wol wat minder diplomatysk mocht. Myn einoardiel oer it besprutsen wurk is 
dus posityf. It is de eare om as jubileumútjefte fan it Genoatskip presintearre te 
wezen, sûnder mis wurdich. 

Noaten 

1 Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot Placaat en Charter-boek. Oarkonden 
('charters') fynt men, op inkelde útsûnderingen nei, inkeld yn de earste twa dielen. 2 Van 
Mieris, Groot Charterboek. 3 Friedlander, Ostfriesisches Urkundenbuch; Blok e.a., Oorkon-
denboek. 4 Eekhoffe.a., Oorkonden Sint Anthonij-Gasthuis. 5 In oar foarbyld fan in korpus-
edysje fan op taal selektearre oarkonden is: De Boor en Haacke, Corpus. 6 In foarbyld fan in 
korpusedysje fan op rjochtsynhâld selektearre oarkonden is: Verhoeven en Mol, Friese testa
menten. 7 Dat wie it gefal yn 1977, doe't it fjirde en léste diel ferskynde (it twadde is fan 1933, 
it tredde fan 1941). 8 Yn 1930 soe Sipma lektor Frysk oan de Universiteit fan Grins wurde en 
hoegde syn wittenskiplik wurk net mear inkeld frijetiidswurk te wezen. 9 Schotanus, De 
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Geschiedenissen. 10 Yn de yn opdracht fan it Nederlands Historisch Genootschap en de 

Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis gearstalde Richtlijnen voor het uitgeven van 

historische bescheiden wurdt dizze metoade (ornaris de diplomatyske neamd) tsjintwurdich 

wòl beskreaun, mar pas sûnt de 6de printinge ('s-Gravenhage 1988). De Rijkscommissie wie 

sa bot tsjin op dizze neffens har ferdjerlike metoade dat dy earst wegere om har namme oan 

dizze nije ferzje fan de rjochtlinen te ferbinen. 11 Buitenrust Hettema, Bloemlezing. 12 Let

ter hat Sipma syn transkripsje sels al ferbettere (Oudfriesche Oorkonden III, s. XVII). 13 Dizze 

en mear ferbetteringen binne te fînen yn: Vries, Correcties op P. Sipma. Dêryn ek in stikje 

ûnder de titel 'Volgens welke regels heeft Sipma de 'Oudfriesche Oorkonden' uitgegeven?'. 

14 Ik kaam dizze transkripsjeflater, dy't net yn de yn de foargeande noat opjûne publikaasje 

sinjalearre wurdt, op it spoar troch in ûndersyk nei skriuwershannen. De hân fan dit stik 

blykt nammenüik net yn septimber 1474 thúshearre te kinnen. Sjoch: Vries, Naar ploeg en 

koestal, 41-42. 15 Sjoch Vries, Correcties op P. Sipma, 92-93 ('Overzicht van te verbeteren of 

te preciseren dateringen'). 16 Troch Sipma sels letter emendearre: Sipma, 'In emendaesje'. 

Ferl. ek Postma, 'Wydrum'. 17 Sjoch: Vries, Correcties op P. Sipma, 94-98 ('Overzicht van ver

beteringen op het register (=Index van namen))'. 18 Sjoch Vries, Correcties op P. Sipma, 99-

103 ('Overzicht van geïdentificeerde schrijvershanden'). 

® 



Is Frieslands oudheid tegenwoordig 
zonder belang? 

JOS BAZELMANS 

Boeles' Friesland tot de elfde eeuw 

In 1951 deed zich in Friesland een spraakmakend historisch conflict voor waarin 
de Friese geschiedenis een hoofdrol speelde. In hetzelfde jaar dat Kneppelfreed de 
Friese gemoederen bezighield, verscheen een boek, waarin twijfel werd geuit over 
'het dogma der eeuwenlange ongereptheid van de Friese stam': het leerstuk dat 
de moderne Friezen de directe afstammelingen vormden van hun naamgenoten 
uit de prehistorie. In het boek - Boeles' Friesland tot de elfde eeuw - werd de stel
ling verdedigd dat de Friezen in de tijd van de volksverhuizingen waren overrom
peld door omvangrijke krijgerscharen uit het oosten en ten onder waren gegaan. 

Onlangs heb ik Boeles' opvattingen opnieuw tegen het licht gehouden en ik 
ben tot de conclusie gekomen, dat ook na vijftig jaar oude én vele nieuwe gege
vens de juistheid van zijn opvattingen in grote lijnen bevestigen. In deze bijdrage 
wil ik niet ingaan op de gebeurtenissen in de laat-Romeinse en volksverhuizings
tijd maar op het grote verschil in de publieke reactie op het werk van Boeles aan 
de ene kant en dat van mij aan de andere kant: Boeles werd indertijd verketterd 
(en geëxcommuniceerd) terwijl mijn werk voor kennisgeving werd aangenomen. 
Genoemd verschil is in mijn ogen tekenend voor de wezenlijke verandering in de 
betekenis die het verre verleden heeft in de moderne vormgeving van de identi
teit van groepen en de verankering van de centrale waarden van groepen. Ik stel 
me in het onderstaande de vraag hoe sinds 1951 de relatie tussen het schrijven 
van geschiedenis en het formuleren van essentiële sociale waarden is gewijzigd. 
Voor een goed begrip is het dit verband noodzakelijk om studie te maken van de 
wijze waarop groeps- en individuele identiteiten ook vorm krijgen buiten het veld 
van de collectieve geschiedschrijving. Op hoofdlijnen beschrijf ik onze nieuwe 
plaats in de natuur en onze nieuwe relatie tot onze directe voorouders. De nieu
we dominantie van 'natuur' en directe voorouders doen het cultuur-politieke 
belang van een lange voorgeschiedenis verbleken.1 

Het dogma der ongereptheid van de Friese stam 

In de negentiende en een groot deel van de twintigste eeuw betwijfelde niemand, 
dat de moderne Friezen de directe afstammelingen waren van hun laatprehistori-
sche naamgenoten, mede omdat de naam genoemd wordt in zowel vroegromein-
se als middeleeuwse bronnen. Moderne Friezen konden met andere woorden 
trots zijn op een bijna drieduizend jaar oude geschiedenis. Dat het Friese volk 
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zelfs in de tijd van de volksverhuizingen had standgehouden was niet zo vreemd. 
In de woorden van de Fries jurist en amateur-historicus Van Blom heette het dat 
de Friezen in die tijd helemaal geen reden hadden te vertrekken: '[vlette weiden 
en vruchtbare akkers, vischrijke wateren en bosschen vol wild' boden de Friezen 
genoeg voedsel en de natuurlijke grenzen van het land, de Noordzee en de rivie
ren de Rijn en de Eems, het Flevomeer en de moerassige lage en hoge venen, 
maakten het land van de Friezen schier ontoegankelijk voor vreemde volksstam
men, die het zouden willen binnendringen'. 

1 

P.C.J.A. Boeles rond 1950 

In het koor van gelijkgestemden was maar één onderzoeker die twijfelde aan de 
millennialange splendid isolation van de Friezen: Pieter Boeles. Boeles consta
teerde op basis van intensief en exemplarisch onderzoek dat in de na-Romeinse 
lagen van de Friese terpen nieuwe aardewerkvormen, nieuwe typen mantelspel-
den en nieuwe typen huizen opdoken en dat deze nieuwe vormenschat een 
gewelddadige invasie van Angelen en Saksen verraadde, waaraan de Friezen ten 
slachtoffer waren gevallen. De invasie betekende in zijn ogen evenwel geen 
ondergang van het Friese volk, de Friezennaam ging immers niet verloren, maar 
wel een opgaan ervan in een nieuw 'Anglo-Fries' geheel. 
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T O T DE ELFDE EEUW 

Zijn vóó r - en vroege geschiedenis 

door 

Mr P. C. J. A. BOELES 

Met 2 kaarten, $$ platen, en go afbeeldingen 

TWEEDE DRUK 

g 

'S-GRAVENHAGE 

MARTINUS NIJHOFF 

1951 

Kritiek op Boeles' these vond zijn hoogtepunt onmiddellijk na publicatie in 1951 
van diens Friesland tot de elfde eeuw. Veelal Friese critici - het oordeel van bui
tenlanders was over het algemeen zeer positief- ontkenden het bestaan van een 
invasie die de Friese stam had vernietigd; het voortbestaan van de Friezennaam 
was in dat verband immers alleszeggend. Was het ook niet vreemd dat een inva
sie in contemporaine bronnen niet werd genoemd? En wie dacht Boeles wel dat 
de Friezen waren? Gelet op hun roemruchte optreden in de Romeinse tijd waren 
ze in de volksverhuizingstijd zeker ook in staat geweest een invasie te weerstaan! 
Op dit punt waren de recensies in de Friese pers en wetenschap duidelijk; enkele 
citaten: 'Het Friese volk, hoe klein ook en hoe ook van alle zijden belaagd, en aan
gevochten, is staande gebleven. En het strijdt zijn strijd!', of: '[D]e volksverhui
zingstijd bracht weliswaar een belangrijke ontwikkeling teweeg die Frisia op haar 
grondvesten deed schudden maar deze was niet in staat geweest de essentiële 
waarden van de stam te vernietigen', en, tot slot, strijdbaarder: 'Van de tijd van 
Verritus en Malorix tot aan de Lex Frisonum gaat de zuidelijke expansie van het 
Friese volk door'. 
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In de verwerping van Boeles' ideeën speelde (natuurlijk) ook de zogeheten 'Friese 
vrijheid' een rol. De Friezen hadden sinds hun oorsprong bekend gestaan om 
hun liefde en strijd voor de vrijheid. Nooit - niet in de Romeinse tijd én ook niet 
in de volksverhuizingstijd - hadden ze in anderen hun meerdere moeten erken
nen; dat gebeurde pas in de achtste en negende eeuw met de Karolingers. En 
zelfs daarna waren ze niet onderworpen aan het juk van de feodaliteit. Ook de 
Friese verzetsheld en journalist Pieter Wijbenga had zich in deze zin in de discus
sie gemengd en daarbij aangetekend dat de Friese vrijheid niet met wapengeweld 
maar met de spade (!) was gerealiseerd: 'En aldoor trokken de Friezen daarheen 
waar het water mensen keerde of bedreigde. [...] Heel dit vlakke land met zijn 
bloeiende landen onder de zeespiegel is één groot monument, opgericht door die 
taaie, vasthoudende terpenbewoners en hun nakomelingen, die hun traditie 
voortzetten.' Minder dan vijftig jaar later is deze gepassioneerde verankering in 
een ver verleden van de trots van een groep en van waar een groep zich op voor
staat niet meer serieus te nemen. Maar hoe komt dat en wat is er in de tussentijd 
gebeurd? 

Welk verleden is definitief voorbij? 

Mijn positieve evaluatie van Boeles' these en mijn suggestie dat het voortbestaan 
van de Friezennaam te danken is aan een vroegmiddeleeuwse, dat is Merovingi-
sche herintroductie van de in klassieke bronnen genoemde naam hebben twee 
jaar geleden ruime aandacht gekregen in de kranten, zowel in de NRC, de Volks
krant als de regionale pers: het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en het 
Nieuwsblad van het Noorden. Door toedoen van redacteuren waren mijn ideeën 
soms provocerend verwoord. In het tijdschrift Spiegel Historiael bijvoorbeeld ver
scheen een artikel onder de titel: 'Zijn de Friezen wel Friezen?' Dit alles leverde 
slechts één afwijzende reactie op - in een ingezonden brief in het Friesch Dag
blad - en het groeide zeker niet uit tot een rel zoals in de tijd van Boeles. Toen 
meende het bestuur van de Fryske Akademy namelijk de discussie in het tijd
schrift It Beaken over Boeles' Angelsaksische these te moeten sluiten omdat 'de 
toon van weerszijden al te agressief werd'. In 1998 was het anders. Met plezier heb 
ik indertijd kennis genomen van een ironische, maar ook veelzeggende column 
in het Nieuwsblad van het Noorden: 'Juten, Angelen & Gruno'. We lezen: 'En nu is 
er dus Bazelmans - nomen est omen - die constateert dat Boeles gewoon gelijk 
had. De plaats van de Friezen werd rond het einde van de vijfde eeuw ingenomen 
door Angelen en Juten. Vreemd zwerfvolk, kortom, asielzoekers avant la lettre, 
min of meer, ware het niet dat zij lege vervallen plaggenhutten aantroffen, in 
plaats van keurige kampementen tussen een brave bevolking. [...] Dit oude 
nieuws is een definitieve aanslag op de Friese identiteit. Dé Fries bestaat niet, die 
is hooguit een mengvormpje van Angel en Juut. Dit in tegenstelling tot de Gro
ninger bijvoorbeeld, die zoals bekend allemaal afstammelingen zijn van de grote 
Gruno!' Natuurlijk begrijp ik wel dat ik in deze column 'te kijk word gezet': ik hou 
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me immers bezig met een strijd die al lang is gestreden en die niemand meer 
interesseert. Maar het is juist deze nieuwe irrelevantie van het verre verleden die 
ons zou moeten verbazen. 

In de archeologie is de laatste tien jaar gewerkt aan een vertaling van het 
zogeheten verdrag van Valletta (1992) in nieuwe wetgeving. Hoewel de belangrijk
ste principes van het verdrag op dit moment in Nederland nog geen kracht van wet 
hebben, streven de meeste 'verstoorders' van het bodemarchief - overheden, veel 
publieke organisaties en sommige bedrijven en particuliere organisaties - naar een 
intensieve zorg voor het archeologisch erfgoed. De vraag is echter of deze groeien
de en soms duurbetaalde verantwoordelijkheid symptomatisch is voor een 
omvangrijke en welgemeende belangstelling voor het pre- en vroeghistorische ver
leden onder (brede) lagen van de Nederlandse bevolking. Als het gaat om het col
lectieve geheugen of over de historische ervaring zijn er trends waarneembaar die 
de vraag relevant maken of delen van het verleden wellicht definitief voorbij zijn. 

Met het oog op de wijze waarop groepen in de Nederlandse samenleving hun 
identiteit vorm geven in relatie tot het verleden is in mijn ogen het volgende 
belangrijk: het collectieve geheugen en daarmee ook de individuele historische 
ervaring wordt door de tijd heen ondieper. Dit werd onlangs treffend tot uitdruk
king gebracht in de rubriek 'Terzijde' van Vrij Nederland: 'Binnenkort is de Vader
landse geschiedenis ook iets van vroeger'. Daar waar in de zestiende en zeven
tiende eeuw Tacitus' Bataven uit de Romeinse tijd wezenlijk waren voor de zelf-
definitie van de Nederlandse natie, en in de negentiende eeuw de stadhouders, 
handelslieden, ontdekkingsreizigers, wetenschappers en kunstenaars van de 
Gouden Eeuw, lijken normen en waarden tegenwoordig vrijwel uitsluitend gede
finieerd te worden in relatie tot het gedrag van goede, grijze en foute Nederlan
ders in de Tweede Wereldoorlog. En voor de jongere generaties is het zelfs de 
vraag of dat laatste nog wel waar is: de zeventienjarige winnares van een poëzie
wedstrijd rond de nationale herdenking op 4 mei 2000 moest in een interview in 
de Volkskrant bekennen dat de oorlog voor haar eigenlijk 'wel heel ver weg was'. 

Zo kunnen we ons ook de vraag stellen of de lange Friese voorgeschiedenis 
nog steeds een belangrijk element vormt van de Friese identiteit. Waarschijnlijk 
delen de Friezen in de in de media fel bediscussieerde 'onthistorisering' van het 
wereldbeeld van de gemiddelde Nederlander. Mensen zijn, zo wordt veronder
steld, over het algemeen niet meer op de hoogte van de belangrijkste historische 
gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor de nationale of regionale identi
teit. In de publieke discussie over de viering van 500 jaar Friesland als bestuurlij
ke eenheid (Fryslân 500) speelde de vroegromeinse verwijzingen naar de Friezen 
bijvoorbeeld wel een rol maar deze waren zeker niet doorslaggevend voor het 
publieke - veelal negatieve - oordeel over het feest. In een NOS-journaal van 
begin juni 1998 merkte de Friese historicus Oebele Vries namelijk op, dat niet 
1998 een herdenkingsjaar had moeten zijn maar 1988: de eerste vermelding van 
de Friezen had immers betrekking op het jaar 12 voor Chr. (bedoeld is hier de ver
melding van de Friezen in Dio Cassius' bericht over de veldtocht van Drusus). Het 
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is echter de vraag of men zich tegenwoordig buiten een kleine kring van (ama-
teur)historici en pleitbezorgers van de Friese cultuur in deze redenering herkent. 
Ik denk dat de Friese bevolking weinig begrip had voor de initiatieven van de 
toenmalige commissaris van de koningen Hermans, maar ik betwijfel of ze wel te 
porren waren geweest voor de historische optochten die Oebele Vries wellicht op 
zijn netvlies had. 

Het is belangrijk in dit verband om te beseffen dat historici de laatste decen
nia expliciet hebben bijgedragen aan de ontmanteling van geschiedbeelden die 
een functie hadden in de exclusieve definiëring van groepen, hun identiteit en 
hun centrale waarden. In de discussie over de ideeën van Boeles bijvoorbeeld 
pleitte de Leidse archeoloog W.C. Braat bijvoorbeeld ervoor om de oudste Friese 
geschiedenis te bestuderen op de wijze waarop antropologen studie maken van 
niet-westerse samenlevingen. Dat pleidooi was toen, in 1958, vooralsnog aan 
dovemansoren gericht. Het is echter maar de vraag of de gewijzigde rol van de 
geschiedenis onder het grote publiek - en het ondieper worden van het verleden 
- gezien moet worden als een uiting van de groei van een seculiere moderniteit, 
waar historici de voorhoede van zouden zijn. Of is er sprake van een nieuw 
wereldbeeld dat weliswaar een onthechting laat zien ten opzichte van het eigen 
verleden, maar dat opnieuw niet voldoet aan de wetenschappelijke eisen van 
objectiviteit en waardevrijheid? 

Gedurende de manifestatie Simmer 2000 konden geëmigreerde Friezen via de 

computers van het Ryksargyfop zoek gaan naar hun Friese oorsprong 
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De moderne identiteit tussen de dag van gisteren 
en een a-historische natuur 

Tot slot van mijn beschouwing wil ik mijn bespiegelingen verbreden en wijzen op 
verschillende ontwikkelingen die zichtbaar zijn in de Nederlandse en daarmee 
ook in de Friese samenleving en die relevant zijn voor de verankering van indivi
duele en groepsidenteiten. 

De eerste ontwikkeling is een hernieuwde, rituele vormgeving van wij-groe
pen op. allerlei niveaus van de samenleving; ik doel hier op zeer uiteenlopende 
feesten en evenementen, van Sinterklaas tot Elfstedentocht. Het is geen ver verle
den dat in deze rituelen een rol speelt maar wel vaak een nostalgisch verlangen 
naar grootmoeders tijd. 

De tweede ontwikkeling heeft met de eerste te maken: het is de grote aan
dacht voor de kleinschalige geschiedenissen van families en dorpen. In deze ont
wikkeling past de volledige democratisering van genealogisch onderzoek, de 
populariteit van historiserende architectuur in nieuwbouwprojecten, maar ook 
het succes van Geert Maks Hoe God verdween uitjorwerd en een evenement zoals 
Simmer 2000. Een treffend voorbeeld voor genoemde trend werd onlangs beschre
ven in de Terebinth, een blad voor de funeraire cultuur. In het blad stond een 
pleidooi voor het herbegraven van menselijke resten die gevonden zijn bij 
archeologisch onderzoek. Elke archeoloog schrikt van een dergelijk voorstel, 
omdat in Australië en de Verenigde Staten de zogeheten reburial issue een groot 
wetenschappelijk, cultuur-politiek en politiek probleem vormt, waarbij autochto
ne bewoners en allochtone wetenschappers lijnrecht tegenover elkaar staan. Voor 
wetenschappers is het probleem dat men meestal ijvert voor het herbegraven van 
zeer oude en soms zelfs de oudste menselijke resten die uit een gebied bekend 
zijn. De auteur van genoemd artikel in de Terebinth maakt zich echter expliciet 
niet druk om anonieme, veelal prehistorische resten maar over skeletten die kun
nen worden toegewezen aan met naam en toenaam bekende personen! Immers, 
zo stelt de auteur, mensen die op zoek zijn naar hun wortels moeten het graf van 
hun directe voorouders kunnen bezoeken. Opslag van de resten in archeologi
sche magazijnen is in dat verband ongepast. 

De derde en laatste ontwikkeling die ik wil signaleren is een toenemende ver
ankering van onze individuele en collectieve identiteit in de natuur. Sommige 
cultuurfilosofen spreken zelfs van de natuur als nieuwe religie. Symptomatisch 
zijn de pogingen om door ontpoldering (in de letterlijke betekenis van het 
woord), natuurontwikkeling (met een a-historische wildernis als referentiebeeld) 
en het uitzetten van in ons land uitgestorven diersoorten ons landschap opnieuw 
vorm te geven naar zijn uiterlijk, voordat de mens zijn invloed liet gelden. Ook 
kan gewezen worden op de humanisering - in ieder geval in woord - van het dier 
in onze voedselproductie. Er zijn voorbeelden te over om het bovenstaande te 
illustreren. Zo publiceerde de Leidse filosoof Cliteur onlangs een essay onder de 
titel Darwin, dier en recht. In een aankondiging ervan lezen we dat iedere tijd een 
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morele blinde vlek heeft: de slavernij, de positie van de vrouw, het discrimineren 
van homosexuelen. Wat zou de blinde vlek zijn van deze tijd, zo vraagt Cliteur 
zich af. Het retorische antwoord is natuurlijk: kan die gelegen zijn in de misken
ning van de rechten van dieren? 

Voor de archeologie is het in dit verband interessant dat steeds meer twijfel 
rijst over het principiële verschil tussen de mens enerzijds en andere primaten 
anderzijds. Frans de Waal heeft onlangs met verve beargumenteerd dat ook 
bonobo's, chimpansees en andere dieren die ons in genetische zin zeer na staan, 
cultuur hebben. In de toenadering tot onze niet-menselijke naasten is het daar
om niet vreemd dat juist archeologische vondsten van zeer verre voorouders nog 
altijd veel media- en publieke aandacht krijgen. 

De drie hierboven genoemde ontwikkelingen betekenen dat het archeolo
gisch kenbare verleden langzaam van de meeste mensen is vervreemd. Dat geldt 
in de eerste plaats - zoals bijvoorbeeld zichtbaar is in de moeizame plaatsbepa
ling van het Rijksmuseum voor Oudheden - voor een collectieve identiteit op een 
nationaal niveau. Niet onbelangrijk in dit verband is natuurlijk dat de vele 'nieu
we Nederlanders' geen boodschap hebben aan de Nederlandse pre- en protohis-
torie en dat de politiek geen behoefte heeft aan een historische verankering van 
een gemeenschappelijke identiteit die velen buitensluit. Maar ook op een regio
naal niveau speelt iets soortgelijks. In het tijdsbestek van één of twee generaties is 
de zeer invloedrijke oorsprongsmythe dat het Brabantse dorpslandschap is ont
staan in de tijd van Willibrord geheel verdwenen. En in de constructie van een 
Friese identiteit spelen de 'oude Friezen' zoals beschreven door Tacitus - in 
tegenstelling tot vijftig jaar geleden - dus ook geen wezenlijke rol meer. Het zijn 
de natuur en de directe voorouders die de mens tegenwoordig een plaats geven 
in de wereld. Frieslands oudheid is tegenwoordig zonder belang! 

Noten 

1 Vgl. Bazelmans, Laat-Romeins bewoningshiaat, De Boer, 'Beenderen'; Cliteur, Darwin; 
Leerssen, Historians; De Waal, TheApe. 
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Friese sterren 

SASKIA BAK 

Ter gelegenheid van het 175-jarige bestaan van het Fries Genootschap organi
seert het Fries Museum de tentoonstelling Starring Laurens Alma Tadema, Chris-
toffel Bisschop, Pier Pander en anderen. Beroemde Friese kunstenaars van de 19de 
eeuw. Deze tentoonstelling toont werk van Friese kunstenaars uit de tweede helft 
van de negentiende eeuw: de schilders Christoffel Bisschop (1828-1904), Johan-
nes Henricus Jurres (1875-1946), Laurens Alma Tadema (1836-1912); de beeld
houwer Pier Pander (1864-1919) en een aantal zilversmeden, onder wie Tjeerd 
Annes Keikes (1804-1886). Zoals bekend is het Fries Museum een negentiende-
eeuwse dochter van het Fries Genootschap. In 1879 kocht het Genootschap het 
Eysingahuis te Leeuwarden om daarin een museum onder te brengen. Twee jaar 
later, in 1881, opende het Fries Museum zijn deuren. 

In deze bijdrage wordt een korte inleiding gegeven op de tentoonstelling Starring 
en wordt de programmering van de tentoonstelling geplaatst in de context van het 
museumbeleid van de afgelopen tien jaar. Daarna worden in drie achtereenvolgen
de bijdragen het werk en de positie als kunstenaar van Bisschop, Jurres en Keikes 
nader toegelicht. Jaap Bruintjes behandelt de omgang van de kunstenaar Christoffel 
Bisschop met de hogere kringen. Gert Elzinga schreef een inleidend artikel over 
werk en leven van Jurres. En Marlies Stoter belicht het werk van Keikes in de context 
van de zilversmeden, die in de negentiende eeuw in Friesland werkzaam waren. 

Kunstenaars van aanzien 

De vijf te presenteren kunstenaars hebben met elkaar gemeen dat ze in hun werk 
een grote belangstelling voor het verleden aan de dag legden, èn dat ze met dat 
werk zeer succesvol waren. 

Van sir Laurens Alma Tadema is alom bekend dat hij één van de meest gevier
de schilders van zijn tijd was. Tadema werd in 1836 geboren in het Friese Dron-
rijp. De notariszoon kreeg zijn opleiding in Antwerpen en reisde in 1860 voor het 
eerst naar Italië. Hier bezocht hij onder andere Pompei', dat op hem een onverge
telijke indruk maakte. In 1870 verhuisde hij naar Londen en vanaf dat moment 
nam zijn carrière een enorme vlucht. Zijn in de Egyptische en de Romeinse oud
heid gesitueerde voorstellingen, geschilderd in heldere kleuren en een verfijnde 
stijl sloegen aan en hij werd razend populair bij het publiek. De kroon op zijn 
werk was de verheffing in de adelstand in 1899. 

De nu totaal in vergetelheid geraakte schilder en tekenaar Johannes Henricus 
Jurres, geboren te Leeuwarden in 1875, was in zijn tijd eveneens een zeer gewaar
deerd kunstenaar. Hij schilderde hoofdzakelijk voorstellingen uit de bijbel of 
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hoogtepunten uit de wereldliteratuur, zoals Don Quichotte van Cervantes. Ken
merkend voor zijn werk is dat hij steeds de meest dramatische momenten uit de 
taferelen koos. Hij zette deze momenten kracht bij door donkere kleuren te gebrui
ken en te werken in losse en bewegelijke verfstreken. Jurres wist zijn dramatische 
schilderijen goed te verkopen, vooral naar Amerika. Daarnaast kreeg hij tal van 
opdrachten, waarvan die voor een muurschildering voor het Nederlands paviljoen 
op de wereldtentoonstelling van 1939 in New York de meest prestigieuze was. 

De in 1864 in Drachten geboren beeldhouwer Pier Pander ging net als Tade-
ma naar het buitenland. Na zijn opleiding in Amsterdam trok hij in 1883 naar 
Parijs, waar het bruisende artistieke klimaat en de antieke beeldencollectie van 
het Louvre hem enorm inspireerde. Later, na het winnen van de Prix de Rome, 
ging hij naar de Italiaanse hoofdstad. Pier Pander ontving vanuit Nederland tal 
van opdrachten voor het maken van portretten. Hieronder was ook de eervolle 
opdracht om een portret te maken van koningin Wilhelmina, dat na haar troons
bestijging in 1898 op de Nederlandse munt prijkte. 

Christoffel Bisschop, geboren te Leeuwaren in 1828, was een man van de 
wereld en frequenteerde de Europese hoven. Hij genoot veel aanzien onder colle-
gaschilders, zoals zijn in het Fries Museum bewaarde zilveren palet laat zien. Op 
dit palet staan de namen van bijvoorbeeld Maris, Mesdag en Israëls. Het werd hem 
geschonken door zijn vakbroeders ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. 

Ook in de kunstnijverheid bleek er aanzien te behalen. De uit Leeuwarden 
afkomstige zilversmid Tjeerd Annes Keikes (1804-1886) kreeg tal van opdrachten 
in Friesland en werd daardoor een vermogend man. In tegenstelling tot de ande
re gepresenteerde kunstenaars wekt dat nu enige bevreemding. Over de kwaliteit 
van zijn werk is discussie mogelijk. 

Zelfportret van Alma Tadema en zijn 

vrouw, 1871 

De negentiende eeuw herontdekt 

Het enorme aanzien dat deze kunstenaars in hun eigen tijd genoten, staat in 
schril contrast met de reputatie die ze nu hebben. Alleen Laurens Alma Tadema is 
nog bij het grote publiek bekend. Na zijn dood daalde zijn populariteit snel, maar 
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in het laatste kwart van de vorige eeuw is zijn werk herontdekt. De namen van de 
andere kunstenaars in deze tentoonstelling zijn nu veel minder klinkend. Alleen 
een kleine groep van kunsthistorici, -handelaren, -liefhebbers en museumbezoe
kers kent werken van Bisschop, Jurres, Keikes en Pander. 

Een nader onderzoek naar de receptiegeschiedenis van het werk van deze 
kunstenaars brengt waarschijnlijk interessante punten aan het licht die hun 
gekelderde reputaties kunnen verklaren. De manier waarop de negentiende-
eeuwse kunstgeschiedenis in Nederland is beschreven, zal daar zonder meer 
debet aan zijn. Lange tijd zijn begrippen als vernieuwing en originaliteit de topics 
geweest, aan de hand waarvan de ontwikkelingen in de kunst werden vastgelegd. 
Daarmee is een belangrijk deel van de negentiende-eeuwse kunst onderbelicht 
gebleven. De schilders van de Haagse School en de symbolisten pasten in de 
canon. Historieschilders - zoals Tadema en Jurres - werden ouderwets bevonden. 
Datzelfde gold voor de talloze schilders die zich lieten inspireren door de zeven-
tiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst en zo probeerden de glans van de 
Gouden Eeuw te laten herleven. Soms werden deze schilders in de verdachte 
hoek van nationalistische kunst geplaatst. 

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is er verandering gekomen in de 
wijze waarop de kunstgeschiedenis wordt geschreven en wordt daarin ook aan
dacht geschonken aan het werk van 'vergeten' kunstenaars. Op die manier kwam 
er ruimte voor een zeker eerherstel van de negentiende-eeuwse historieschilder
kunst en van kunstenaars die de traditie van de kunst uit de Gouden Eeuw wilden 
voortzetten. Dit eerherstel bleek uit een aantal tentoonstellingen. De in 1986 in 
het Frans Halsmuseum te Haarlem gehouden tentoonstelling Op zoek naar de 
Gouden Eeuw, die ging over de Nederlandse schilderkunst uit de eerste helft van 
de negentiende eeuw, was één van de eerste.1 Daarnaast kwamen er monografi-
sche tentoonstellingen over negentiende-eeuwse kunstenaars, zoals de grote ten
toonstelling over Alma Tadema in het Van Gogh Museum2, terwijl ook de recente 
restauratie en herinrichting van de Zuidvleugel van het Rijksmuseum met negen
tiende-eeuwse kunst in dit kader illustratiefis.3 

Interessant is dat de lang minder belangrijke en ouderwets bevonden kunste
naars binnen de tradities waarin ze werkten wel degelijk vernieuwingen door
voerden en eigentijds werkten. De grote formaten en de losse schilderstijl waarin 
bijvoorbeeld Christoffel Bisschop zijn genretaferelen schilderde, waren eerder 
ondenkbaar. Pier Pander koos niet voor eigentijds realisme, maar liet zich over
duidelijk inspireren door de beeldhouwkunst uit de Oudheid. Hij koppelde deze 
vormentaal aan zijn streven om een hogere werkelijkheid te willen weergeven. 
Deze kunstopvatting was onlosmakelijk verbonden met de belangstelling die 
Pander had voor de theosofie. De theosofie, die aan het einde van de negentiende 
eeuw in artistieke kringen grote populariteit genoot, is een wonderlijke mix van 
oosterse en westerse godsdiensten en geesteswetenschappen. Centraal in de 
theosofische leer staat de evolutie van het stoffelijke en het aardse naar het hoge
re en het geestelijke. De overwinning van het geestelijke op het stoffelijke vormt 
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het onderwerp van Panders levenswerk: een groep van vijf beelden die ziel, 
gedachte, gevoel, moed en kracht personificeren. De uitvoering van deze beelden
groep in de Prinsentuin in Leeuwarden mocht Pander zelf niet meer meemaken.4 

Starring en het beleid van het Fries Museum 

Met een tentoonstelling die betrekking heeft op roemruchte Friese kunstenaars 
uit de negentiende eeuw draagt het Fries Museum zijn steentje bij aan de feeste
lijkheden van het Fries Genootschap. Enerzijds belicht de tentoonstelling een 
aantal aspecten van het historische denken in die eeuw in Europa, waar zowel 
het Fries Genootschap als het Fries Museum hun bestaan aan te danken hebben. 
Anderzijds doet het museum zichzelf en zijn bezoekers met deze tentoonstelling 
ook een plezier. Door de 'grote helden van toen' nadrukkelijk samen te presente
ren en hun faam van ooit opnieuw naar voren te halen, draagt het Fries Museum 
bij aan de herwaardering van de negentiende-eeuwse kunst en aan de kennis van 
die kunst. Het museumpubliek zal kennis maken met een flink aantal relatief 
onbekende werken die in hun tijd van ontstaan van grote betekenis zijn geweest. 

De tentoonstelling Starring past bovendien volledig in het museumbeleid, 
zoals zich dat het afgelopen decennium onder opeenvolgende directeuren heeft 
ontwikkeld. De toegenomen zorg voor de collecties bracht met zich mee dat er 
steeds groepen voorwerpen werden herontdekt. Een en ander ging hand in hand 
met een actief en afwisselend presentatiebeleid. Daarin kwamen naast externe 
bruiklenen ook de eigen rijke verzamelingen ruim aan bod, die daardoor beter 
werden ontsloten. Met de tentoonstelling Starring is nu de beurt aan de historie
schilderkunst uit de negentiende eeuw. 

Met de verbouwing van het Eysingahuis in 1997 was al een eerste aanzet 
gegeven tot een museale herschrijving van de Friese cultuurgeschiedenis van 
ruim een eeuw geleden. De 'Bisschopkamers' zijn toen opnieuw gereconstrueerd. 
Aanvankelijk was de collectie die Bisschop na zijn dood in 1904 aan de provincie 
Friesland had nagelaten, ondergebracht in een nieuwgebouwde vleugel van het 
Fries Museum. Op aanwijzingen van zijn vrouw Kate Bisschop-Swift waren de 
interieurs daarin ingericht, zoveel mogelijk in overeenstemming met de situatie 
in hun eigen woonhuis 'Villa Frisia' te Scheveningen. Deze inrichtingen waren 
echter in de loop der jaren behoorlijk overhoop gehaald en voldeden absoluut 
niet meer aan de oorspronkelijk idee. Ook de Hindeloper kamers - al in het mu
seum sinds de oprichting in 1881 en een uiting van de bezorgdheid die men aan 
de dag legde voor het snel verdwijnende culturele erfgoed van die tijd - zijn in 1997 
opgefrist. Deze herinrichtingen betekenden voor de regelmatige bezoekers van het 
museum wellicht niet zo'n grote verandering ten opzichte van de situaties daarvoor, 
maar ze zijn wel illustratief voor een rigoureuze breuk in het museale denken en 
handelen, omdat ze de toegenomen zorg voor de collecties uitstralen. 

Begin jaren negentig van de vorige eeuw constateerde de toenmalige minister 
van Cultuur Hedy d'Ancona dat er op het gebied van behoud, beheer en registra-
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tie in de Nederlandse musea een zorgwekkende situatie was ontstaan. De ach
terstanden op het gebied van registratie waren gigantisch en de toestand van de 
voorwerpen en van de depots waren veelal abominabel. Alleen een groot offen
sief zou de wegkwijnende kunstschatten kunnen redden. Dit werd het 'Deltaplan 
voor Cultuurbehoud'. Grote sommen geld kwamen vrij om de achterstanden op 
het gebied van collectiebeheer in te halen. 

Het Fries Museum heeft op initiatief van de toenmalige directeur Rik Vos5 en 
onder leiding van de latere interim-directeur Sipke Castelein aanzienlijk van deze 
gelden geprofiteerd. Daardoor zijn in de daaropvolgende jaren op het specifieke 
en onontbeerlijke terrein van de collecties enorme stappen voorwaarts gezet. De 
collectie prenten en tekeningen, de papiercollectie van het Verzetsmuseum, de 
rijtuigen en delen van de collecties oude schilderkunst, textiel en meubelen zijn 
inmiddels geconserveerd. Verder is een begin gemaakt met een geautomatiseerde 
registratie van de collectie. In dat kader zijn de collecties onderverdeeld en stevig 
opgeschoond: voorwerpen die niet thuishoorden in een museale collectie zijn 
afgestoten en er zijn collectieonderdelen overgedragen aan musea waar ze meer 
op hun plaats zijn, zoals de collectie schoolmateriaal die naar het Nationaal 
Schoolmuseum in Rotterdam is gegaan. 

Ook voor de voorwerpen die op zaal werden gepresenteerd, had het Delta
plan gevolgen. De kennis over wat wel en niet goed is voor de objecten kwam 
beschikbaar en nam enorm toe. Nu wordt er inmiddels in het Fries Museum 
gewerkt met witte handschoenen, lampen zonder UV-straling, klimaatinstallaties 
en hout dat geen kwalijke zuren uitstoot - om een aantal voorbeelden te noemen. 

Beelden in het Pier Pandermuseum in de Leeuwarder Prinsentuin 
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Presentaties 

Behalve verandering op het terrein van collectiebeheer en behoud kwam er onder 
leiding van Rik Vos een andere wijze van presenteren, die gestalte kreeg in de uit
breiding, verbouwing en herinrichting van het museum. De inmiddels verouderde 
opstellingen van het museum, waarin zoveel mogelijk interessante voorwerpen 
werden geplaatst, maakten ruim baan voor opstellingen waarbij duidelijke keuzes 
waren gemaakt. De opknapbeurten van de Bisschopinterieurs en de Hindeloper 
kamers waren daarvan voorbeelden. De kamers en interieurs bleven gehandhaafd, 
omdat ze een wezenlijk onderdeel uitmaakten van de museale geschiedenis, waar
in een keur van interessante voorwerpen kon worden getoond. 

Ook op andere terreinen zijn er duidelijke keuzes gemaakt: wel de zestiende 
eeuw maar niet de collectie munten en penningen; wel de zilvercollectie maar 
niet de verzameling speelgoed; wel de zeventiende-eeuwse schilderkunst maar 
niet de verzameling porselein en aardewerk; wel de archeologie, maar dan zon
der de steentijd. 

Grote constante bij het maken van deze keuzes was de kunst- en cultuurhis
torische betekenis van de objecten en niet een verhaal waarbij de objecten illus
tratief waren. Ook binnen de opstellingen werd gekozen: liever scherper en dui
delijker dan veel en meer. De Friese kunst- en cultuurgeschiedenis werd verteld 
aan de hand van de hoogtepunten uit de collecties. 

Met de verbouwing en de herinrichting van de jaren 1990 waren de presenta
ties weliswaar op museaal niveau gebracht, maar van een helder, vastomlijnd en 
krachtig presentatiebeleid was nog geen sprake. De opvolger van Rik Vos, Wim 
van Krimpen6, ontwikkelde een actief en helder presentatie- en tentoonstellings-
beleid. Leidraad daarbij was altijd de bezoeker. Als ervaren tentoonstellingsma
ker wist hij als geen ander wat de bezoeker wilde. De wijze van presenteren heeft 
onder zijn bewind een nieuwe impuls gekregen: 'spannend hangen' met veel 
afwisseling, duidelijke aankondigingen, heldere kleuren, goede belichting, alle 
aandacht voor de tentoonstelling en de werken die er zijn, en een goede reclame. 
De programmering is meer en meer uitgekristalliseerd. De voornaamste uit
gangspunten waren daarbij: in het museum is veel afwisseling; er is altijd wat te 
zien op het gebied van de oude en de moderne kunst; er is altijd een tentoonstel
ling die het publiek moet trekken. Daarnaast moet er ruimte zijn voor kleinere of 
specialistische tentoonstellingen. 

De moderne kunst 

Bijzondere aandacht ging onder Van Krimpen uit naar de moderne kunst. In 
Friesland is eind jaren tachtig van de vorige eeuw een uitvoerige discussie 
gevoerd over een apart museum voor moderne kunst.7 De uitkomst van deze dis
cussie was, dat de verzamel- en presentatietaken op dit terrein werden onderge
bracht bij het Fries Museum. Aanvankelijk concentreerde het museum zich op de 
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collectie Friese moderne kunst. Het verzamelbeleid van Rik Vos richtte zich op 
werken van de belangrijkste Friese kunstenaars van de twintigste eeuw (onder 
andere Gerrit Benner en Jan Mankes), de belangrijke Friese kunstenaars nu (zoals 
Harmen Abma en Sjoerd de Vries) en de jonge generatie kunstenaars (Buy, Groe
newoud, Anne Feddema). Daarnaast richtte het museum zich op moderne gra
fiek.8 Het expositiebeleid volgde uit het verzamelbeleid. 

Van Krimpen beschouwde dit beleid als te smal en te beperkt. In zijn optiek 
speelden de ontwikkelingen in Friesland zich niet geïsoleerd af van de ontwikke
lingen in de rest van het land. Een serieus museum voor moderne kunst diende 
de landelijke ontwikkelingen dan ook te tonen. Het verzamel- en presentatiebe-
leid breidde zich onder zijn leiding uit naar hedendaagse Nederlandse kunst, en 
het Fries Museum ging een podiumfunctie op het terrein van de hedendaagse 
kunst in het noorden van Nederland vervullen. Buro Leeuwarden werd opgericht 
om jonge kunstenaars te brengen in een snelle programmering. De foto- en video
kabinetten boden de mogelijkheid om in kleine presentaties actuele ontwikkelin
gen en nieuwe series te tonen. In het programma van hoofdtentoonstellingen werd 
met grote regelmaat aandacht besteed aan moderne en hedendaagse kunst. 

Daarnaast werd een nieuw aankoopbeleid geformuleerd, waarbij de bestaan
de verzamelingen van het museum het uitgangspunt waren. Dat gold bijvoor
beeld voor de portretschilderkunst, die in de collectie oude schilderkunst sterk 
was vertegenwoordigd. Zo bevat verder de collectie twintigste-eeuwse kunst veel 
landschappen. Dit thema is dan ook de tweede pijler geworden van het ver
nieuwde aankoopbeleid. Aangezien beide genres al sinds enige jaren zijn heront
dekt door jonge kunstenaars, lijken hier veelbelovende keuzes te zijn gemaakt. 
Het Fries Museum bezit nu inmiddels een kleine collectie portretten en land
schappen van hedendaagse Nederlandse kunstenaars.8 Op het gebied van de 
Friese kunst werd het eerder geformuleerde beleid voortgezet, zij het dat er meer 
museale werken werden gekocht en minder tekeningen en studies. 

Collecties en publiek 

Er kwam echter ook kritiek op de nieuwe koers. Het Fries Museum zou alleen 
moderne kunst tonen, enkel tentoonstellingen maken en geen aandacht hebben 
voor de eigen collectie. Het tegendeel is waar. Er zijn in de periode-Van Krimpen 
evenveel tentoonstellingen op het gebied van de oude kunst geprogrammeerd als 
tentoonstellingen op het terrein van de moderne kunst. Bovendien werden juist 
de collecties van het museum zelf herontdekt. Zij kwamen nu niet langer meer 
aan bod in statische vaste opstellingen, met af en toe een wisseling, maar werden 
steeds in een andere samenhang getoond, waarbij ook de ontsluiting voor het 
publiek aandacht kreeg door de uitgave van catalogi. Illustratief in dit kader zijn de 
tentoonstellingen Nanne Ottema, een kleurrijk verzamelaar en De zilveren eeuw. 

Dit tentoonstellings- en verzamelbeleid wordt verder uitgebouwd. De exposi
tie Starring en de heel recente tentoonstelling Margareta de Heer, waarin ook een 
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deel van de eigen collectie zichtbaar werd gemaakt, passen dan geheel in de pro
grammering van het Fries Museum. 

Ook op andere gebieden verandert het beleid. Er vinden nu opnieuw onder 
aanvoering van Cees van 't Veen9 belangrijke verschuivingen plaats op het terrein 
van de benadering van het publiek. Het museum wordt toegankelijker gemaakt 
en de gastvrijheid wordt verhoogd. Een eerste grote stap in die richting is 'de vrije 
woensdag': op die dag mag het publiek gratis het Fries Museum bezoeken. Deze 
service aan het publiek werd mogelijk door sponsoring uit het bedrijfsleven. Een 
tweede element in dit verband is de educatie. Er worden betere educatieve pro
gramma's gemaakt en het onderwijs wordt meer begeleidingsmogelijkheden 
geboden. Het is de wens van het museum, dat ieder Fries kind in ieder geval één 
keer het museum bezoekt. Daarnaast is aan het collectiebeheer opnieuw een 
impuls gegeven met een nieuw registratiesysteem, een grondig collectieplan voor 
alle terreinen en een helder verwervings- en afstotingsbeleid. 

Samenvattend kan worden gezegd, dat het museum onder opeenvolgende 
directeuren het afgelopen decennium bij de diverse museale taken - beheer, 
behoud en verzamelen, presenteren en informeren - stappen voorwaarts heeft 
gezet en dat het verder is geprofessionaliseerd. Dit wekt vertrouwen voor de toe
komst, nu er met het Bonnema-legaat in het vooruitzicht opnieuw een koers 
moet worden uitgezet. Hierover zal de komende tijd ongetwijfeld uitvoerig wor
den gediscussieerd. 

Noten 

1 Van Tilborgh en Jansen, Op zoek, vooral daarin: Eveline Koölhaas-Grosfeld, 'Op zoek naar 
de Gouden Eeuw. De herontdekking van de 17de eeuwse Hollandse schilderskunst'. 2 Deze 
tentoonstelling was van 29 november 1996 tot 2 maart 1997 te zien in het Van Gogh Museum, 
Amsterdam en daarna in de Walker Art Gallery in Liverpool. Bij de tentoonstelling verscheen 
de catalogus: Becker, Sir Lawrence Alma- Tadema. 3 Naar aanleiding van de verbouwing van 
de Drucker-uitbouw van het Rijksmuseum, beter bekend als de zuidvleugel, verscheen: Bun-
nig, Een eeuw rapport. 4 Zie over Pier Pander: Wiersma, Pier Pander; Hoekstra, 'De goddelijke 
kunst'. 5 Directeur van 1 mei 1990 tot 1 november 1996. 6 Directeur van 1 april 1998 tot 1 sep
tember 2000. 7 In 1988 adviseerde de adviescommissie moderne kunst (commissie Beeren) 
negatief over een zelfstandig museum voor moderne kunst in Friesland. Deze commissie beval 
aan de afdeling moderne kunst te integreren in het Fries Museum. In de jaren vijftig was in het 
Genootschap reeds een discussie gevoerd over de plaats van de moderne kunst in het Fries 
Museum. 8 Belangrijk was de schenking van een collectie moderne Europese grafiek in 1996 
van ruim 4000 bladen door het echtpaar Knecht-Drenth. 9 Directeur vanaf 1 februari 2001. 
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Keikes, kampioen van de goede richting 

MARLIES STOTER 

In 1896 liep de schrijver van een populaire bezitscatalogus van het jonge Friesch 
Museum van Oudheden denkbeeldig door de zalen, waar zijn oog viel op een 
'fraai modern kunstwerk, vervaardigd door de 'Weledele heer Keikes' te Leeuwar
den. Het is een inktstel van zilver, met het portret van Prins Maurits en den slag 
van Nieuwpoort daarop afgebeeld. Er is verbazend veel zorg aan besteed; twaalf 
jaar zou er aan gewerkt zijn door de schenker'.1 

De Leeuwarder zilversmid-graveur Tjeerd Annes Keikes (1804-1886) had zijn 
familie opdracht gegeven om na zijn dood zijn pièce de résistance aan het Fries 
Museum te schenken, vergezeld van een schriftelijke verklaring van twee getui
gen, dat hij het voorwerp eigenhandig gedreven had, en de wonderlijke toevoe
ging, dat het voorwerp nooit gepoetst of schoongemaakt mocht worden om 
beschadigingen te voorkomen. Keikes werd tien jaar na zijn dood gloedvol geme
moreerd door ambtenaar Ernst von Saher, die in 1896 van de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel opdracht had gekregen om een rapport te schrijven over de 
toestand van de edelsmeedkunst in Nederland.2 Het doel was om na te gaan of er 
behoefte was aan een aparte leergang voor artistieke metaalbewerking aan de pas 
opgerichte Haarlemse School voor Kunstnijverheid. Over de situatie in Friesland 
was het rapport niet erg bemoedigend. 

Bokaal van Yvo van Erp, 1875 
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Face toface': inrichting met oude portretschilderkunst uit eigen collectie, 1999. Foto John Stoel 

Ij I m. 

Tentoonstelling Margaretha de Heer in het Eysingahuis, 2002. Foto John Stoel 



Portret van Freerk Dirks Fontein door Willem Bartel van der Kooi uit 1835 

Portret vanjhr. F.J.J. van Eysinga (1818-1901). schilderij door P. dejosselin de Jong 
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Interieur van de San Clemente te Rome, schilderij door Lourens Alma Tadema, 1863 



Don Quichot en de 

kettinggangers. 

Olieverf op doek door 

J.H. Jurres (collectie 

Johan van de Berg) 

Sint Martinus. 

Olieverf op linnen 

door J.H. Jurres 

(collectie Johan van 

de Berg) 



Zonneschijn. Olieverf op doek door Christoffel Bisschop, ca. 1890 



Koffiepot of comfoor, 

door Hermanus van 

Assen, Leeuwarden 

(1836) 



Theepotje op onderzetter, door J.J. Oosterbaan, Leeuwarden 

Pièce de milieu van dr. Marais Johannes Baart de la Faille, 

door de fa. J.M. van Kempen en Zonen te Voorschoten naar 

een ontwerp van Gerardus Willem van Dokkum. 1878. 

üekselbokaal door Yvo van Erp, Leeuwarden 

(1891) 



Inrichting benedenzaal Kanselarij na de heropening van het Fries Museum in 1995. Foto dickvanderheijde jr. 

Face toface': inrichting met hedendaagse portretkunst van Elly Strik (zijwand) en Marele Dumas (achterwand), 

1999. Foto John Stoel 
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De opleiding was uit artistiek oogpunt slecht en onevenwichtig geregeld en er 
was sprake van een mechanische kopieerlust van de oude modellen. Von Saher 
gaf duidelijk aan, dat de vraag naar '(modern) oud-zilverwerk' - let op de tegen
stelling - vanuit het buitenland nog wel bestaat, maar tanende is en dat het zaak 
is om praktische werkstukken te maken, die rekening houden met de 'eischen 
van onzen tijd'. Het inktstel van Keikes, het enige voorwerp in de bezitscatalogus 
van 1896 met het predikaat modern, was door de zilversmid bijna letterlijk geko
pieerd naar een Augsburgs zilveren borststuk van rond 1700. Dit protserige werk
stuk voldeed blijkbaar volgens Von Saher wel aan de eisen van de negentiende-
eeuwse tijd en dat is in hedendaagse ogen een compleet raadsel. Ongetwijfeld is 
Keikes' beheersing van de oude technieken doorslaggevend geweest voor Von 
Saher om hem de kampioen van de goede richting te noemen. Over de veelge
hoorde klacht uit de mond van zilversmeden tijdens Von Sahers tocht door Fries
land, dat het moeilijk is om een goed stuk te verkopen, kon hij kort zijn. Als men 
zich zou richten op een aanbod van hoge kwaliteit, bestemd voor dagelijks 
gebruik, dan kwam het vanzelf wel goed met de afname.3 

Nationale nijverheidstentoonstellingen 

Dat spanningsveld tussen vraag en aanbod was er ook al aan het begin van de 
negentiende eeuw. De opheffing van de gilden en de daaruit voortgekomen wild
groei in een aantal bedrijfstakken had als ongewenst neveneffect gehad, dat er 
ook kwalitatief mindere producten op de markt kwamen. Bovendien waren velen 
nog tastende en zoekende in een tijd, die werd gekenmerkt door een overgang 
van een ambachtelijk naar een industrieel arbeidsproces. Diverse belangenver
enigingen probeerden door de organisatie van nijverheidstentoonstellingen 
zowel fabrikanten als ambachtslieden aan te zetten tot kwalitatief hoogstaande 
producten in de hoop door middel van onderlinge concurrentie de lat steeds een 
beetje hoger te kunnen leggen. Een dergelijke tentoonstelling duurde meestal 
maar kort en ging altijd vergezeld van een catalogus met een korte beschrijving 
van de producten in de diverse categorieën. Een deskundig geachte jury schreef 
een beoordelend verslag op grond waarvan de beste deelnemers per categorie 
beloond werden met een gouden, een zilveren of een bronzen medaille, die in de 
toekomst als reclame kon dienen. Uit de stroom van zowel de landelijke als de 
provinciale nijverheidscatalogi en bijbehorende beoordelingsverslagen is duide
lijk op te maken, dat de organiserende comité's zich bewust waren van de nood
zaak van hun missie, het stimuleren en bevorderen van de kunstnijverheid. 
Onderlinge concurrentie werd als een must gezien, omdat dit de kwaliteit van de 
producten omhoog kon krikken in een tijdperk, waarin de meest kapitaalkrachti
gen een voorkeur aan de dag legden voor buitenlandse producten. 

Is het mogelijk om nijverheidstentoonstellingen als spiegel te laten functio
neren voor de toestand van de edelsmeedkunst in Friesland voorafgaand aan het 
rapport van Ernst von Saher? De negen nationale nijverheidstentoonstellingen, 
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die tussen 1830 - het jaar van de afscheiding van België - en 1890 zijn gehouden 
kunnen als uitgangspunt voor een analyse dienen. Echter, één blik op de deelna
me van de goud- en zilversmeden uit Friesland aan deze tentoonstellingen recht
vaardigt de conclusie, dat ze blijkbaar weinig heil verwachtten van de mogelijk
heid om hun producten buiten de provinciegrenzen te tonen. In Amsterdam 
(1877) en Den Haag (1888) was geen enkel stuk Fries zilver te zien. Aan de ten
toonstellingen in Utrecht (1847), Delft (1849), Haarlem (1861) en Arnhem (1852 
en 1868) nam per tentoonstelling slechts één Friese zilversmid deel. Twee zilver
smeden uit Sneek waren aanwezig op de laatste Arnhemse tentoonstelling (1879) 
en het hoogste aantal deelnemers uit Friesland werd bereikt op de eerste Amster
damse tentoonstelling (1866), maar vier zilversmeden uit de hele provincie blijft 
weinig. (Voor een overzicht inclusief namen: zie bijlage.) 

Heel opvallend is, dat onze meester-drijver Keikes eveneens schittert door 
afwezigheid in de wel zeer korte lijst van Friese deelnemers om útens. Hij schijnt 
overigens wel bijgedragen te hebben aan de Nederlandse inzending naar de 
Wereldtentoonstelling in Parijs in 1878, en wel met een beker, die door Koning 
Willem III gekocht werd voor de consul-generaal Martin Coster als dank voor 
diens bemoeienissen voor de wereldtentoonstelling.4 Misschien was Keikes wel 
zó succesvol, dat het voor hem volledig overbodig was om zichzelf te promoten. 
Als zilversmid-medailleur kreeg hij diverse eervolle opdrachten van zowel de pro
vincie Friesland als de stad Leeuwarden. Hij mocht na bemiddeling van de gou
verneur - de Commissaris des Konings - de medailles voor de eerste Friese nij-
verheidstentoonstelling in 1844 ontwerpen en is de maker van zowel de stadsere
penning als de ambtsketen van Leeuwarden.5 Financieel ging het hem zo voor de 
wind, dat hij in 1849 het huis van baron Van Harinxma thoe Slooten aan het 
Raadhuisplein, in het centrum van Leeuwarden, kocht. Daar bij hem thuis ont
ving hij zijn opdrachtgevers, temidden van eigentijdse schilderijen van voorna
melijk Friese schilders, die hij gekocht had op de veiling van een ander lid van de 
Friese adel, jonkheer Vegelin van Claerbergen.6 

Het lijkt er sterk op, dat Keikes een uitzonderlijke positie innam en dat zijn 
kracht voor een belangrijk deel ook lag in het opbouwen van een uitstekend net
werk, waar elke opdracht voor het snijden van een stempel of cachet leidde tot 
een volgende. 

Wie reisden er wel af vanuit Friesland met theepotten, melkkannen, bouilloi-
res, broodmanden en komforen naar de nationale tentoonstellingen? De Leeuwar
der zilversmeden Hermanus van Assen (1808-1875) en Yvo Theodorus van Erp 
(1824-1911) hebben elk aan drie nationale tentoonstellingen meegedaan, maar 
nooit tegelijkertijd. Deelname aan Delft en Utrecht was nog niet mogelijk voor Van 
Erp, omdat hij zijn vestiging als goud- en zilversmid met als specialiteit gedreven 
werk pas in 1851 bekendmaakte, nadat hij zich verscheidene jaren in binnen- en 
buitenland geoefend had.7 Ook Van Assen had al eerder over de provinciegrenzen 
heengekeken, want in 1829 keerde hij terug van een verblijf in Parijs.8 Een medaille 
hebben beide heren helaas nooit mee naar huis kunnen nemen. 
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Zijn hun namen tegenwoordig landelijk nog bekend, zoals het geval is met enkele 
van hun collegadeelnemers zoals de firma's Bonebakker uit Amsterdam en Van 
Kempen uit Voorschoten? De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat dat niet het 
geval is, of het moest de laatste inzender op de tentoonstelling in Arnhem (1879) 
zijn, Alle de Haas uit Sneek (1849-1923). Bij zilverkenners roept zijn naam meest
al als eerste de term meester-vervalser op, of dit nu terecht is of niet. Zijn inzen
ding was een gedreven medaillon met de aanbidding van de herders ter waarde 
van maar liefst ƒ 1.500, toen al een enorm hoog bedrag.9 

Friese nijverheidstentoonstellingen 

Leverden de provinciale nijverheidstentoonstellingen een duidelijker beeld op van 
de negentiende-eeuwse zilverproductie in Friesland? Ook in deze provincie was 
men doordrongen van het feit, dat de Bataafs-Franse tijd en de bijkomende effec
ten van het continentale stelsel de nijverheid in het algemeen en daarmee ook de 
edelsmeedkunst een gevoelige tik hadden toegebracht. Relatief gezien waren er, 
afgezet tegen de situatie elders in het land, nog veel goud- en zilversmeden in Fries
land aan het werk, met name in Leeuwarden en Sneek, maar zij verdienden niet zo 
veel.10 Deze situatie was rond 1850 vrijwel onveranderd en juist in deze periode wer
den met een verschil van steeds tien jaar de drie Friese nijverheidstentoonstellingen 
georganiseerd: in 1844,1854 en 186411 (Voor een overzicht zie bijlage.). 

De tentoonstelling van 1844 

Leeuwarden lag als hoofdstad voor de hand als de geëigende plek voor de ten
toonstelling. De motieven voor de organisatie verschilden niet wezenlijk van die 
van de nationale nijverheidstentoonstellingen, of in formeel negentiende-eeuws: 
'de middelen (hier werden de tentoonstellingen mee bedoeld, MS) moeten niet 
alleen eenen krachtigen invloed uitoefenen op de onderhouding van de bronnen 
van veler bestaan, maar tevens gunstig werken op de verdere ontwikkeling en 
den voortgang in het bedrijvig leven van den Kunstenaar, Koopman, Fabrijkant, 
Landbouwer en Werkman'.12 Met die werkman werd overigens ook praktisch reke
ning gehouden: op bepaalde dagen mocht hij de tentoonstelling bezoeken zon
der de entreeprijs te betalen. Voor hem bood de eerste algemene Tentoonstelling 
van Voorwerpen van Nijverheid en Kunst, door Friezen vervaardigd de enige kans 
om ooit de recent gebouwde herensociëteit Amicitia binnen te komen, zonder 
direct verwijderd te worden. Ook de andere twee tentoonstellingen in de Manege 
buiten de (voormalige) Hoeksterpoort mochten zij gratis bezoeken, zodat zij er 
van konden leren. 

De catalogi bij de Friese nijverheidstentoonstellingen vormen op zich amu
sante lectuur. De beschrijvingen van sommige catalogusnummers zijn alleen 
voor ingewijden in het desbetreffende ambacht te begrijpen, maar er worden ook 
producten opgesomd, die lichtjaren verwijderd lijken van de hedendaagse leef-
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cultuur. Voorwerpen als een schaatsrijders-reddingstok en een koperen toverstok, 
beide gemaakt in Harlingen en opgenomen in de catalogus uit 1844, spreken ook 
nu nog tot de verbeelding. De gouverneur van Friesland, baron Van Sytzama, 
constateerde in 1844 een gebrek aan voorwerpen op enkele terreinen van kunst 
en nijverheid, waar ook de zilveren voorwerpen toe behoorden. Velen gingen er 
volgens hem abusievelijk van uit, dat hun producten een nieuwe vinding moes
ten zijn of een grote geldwaarde moesten vertegenwoordigen. Dat niet iedere 
deelnemer er zo over dacht, blijkt wel uit de inzendingen in de eerste rubriek, de 
'Gesponnen en Geweven Voorwerpen'. Naast de monsters van diverse fabrikanten 
vinden we ook een stukje linnen van zuiver vlas, dat vervaardigd, gehekeld en 
bereid is door de armenen ingestuurd door een 'bestuurderesse van de vereeni-
ging voor hulpbehoevende vrouwen in Harlingen'. Ook de directeuren van het 
werkhuis in Harlingen en de strafgevangenis van Leeuwarden zonden de produc
ten van hun onvrijwillige werknemers zonder gêne in, mogelijk om iedereen te 
laten weten, dat er niet geluierd werd op staatskosten. 

In 1844 mocht Hermanus van Assen - mogelijk als lid van de organisatiecom
missie - als eerste zijn voorwerpen inbrengen, want de rubriek metalen begint 
met acht catalogusnummers van zijn hand. Het meest opvallend in de summiere 
beschrijving van zijn voorwerpen is tot tweemaal toe de toevoeging 'à la renais
sance'. Ook zijn plaatsgenoot, de bekende meubel- en spiegelmaker J.A. Hille-
brand, bediende zich zowel in 1844 als in 1854 van deze term bij de beschrijving 
van zijn kasten.13 In het persoonlijke exemplaar van stadsarchivaris Wopke Eek
hoff van de 1844-catalogus staat in de kantlijn naast de beschrijving van een der
gelijke kast: no. 93: aan den Koning verkocht voor 1100,-.14 Hillebrands kasten 
zien er op het eerste gezicht meer (neo)-gotisch uit dan renaissancistisch en de 
term refereert meer aan de horizontale geleding van de kasten dan aan het orna
ment. Het is gissen wat Van Assen hiermee bedoeld heeft en de toelichting in de 
catalogus op de twee kandelaren en de twee zoutvaatjes blijft cryptisch: 'zoowel 
wat den vorm aangaat - als ook het drijfwerk - en graveerwerk, à la renaissance'. 
Dergelijke korte aanduidingen van de stijl, waarin een voorwerp vervaardigd is, 
ontbreken in de volgende twee catalogi. 

Wopke Eekhoffs handgeschreven commentaar geeft tevens interessante 
details prijs over andere aspecten van de tentoonstelling. Sommige voorwerpen 
op de tentoonstelling van 1844 werden opgenomen in een verloting en Eekhoff 
noteerde welke voorwerpen verloot werden, voor welk bedrag en wie de prijzen 
gewonnen had. Ook eventuele kopers van voorwerpen vermeldde hij nauwgezet. 
Behalve de kast van Hillebrand heeft Koning Willem II ook een 'soesemand' van 
Van Assen gekocht, ter waarde van ƒ 375. Eekhoff voegde eraan toe, dat de mand 
gediend heeft als prijs in plaats van een gouden Koningszweep op de stadsdra-
verij in augustus, altijd een belangrijke gebeurtenis. De 'Koningszweep' werd vol
gens Koninklijk Besluit jaarlijks verreden sinds 1823. De vermelding van de soe-
zenmand toont aan, dat de prijs ook corpuswerk kon zijn. Een kostbaar onder
deel van de Friese dracht was ook mogelijk. Als voorbeeld hiervan kan een gou-
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den oorijzer van zilversmid Eeltje Johannes Attema (1833-1909) te Leeuwarden 
uit de collectie van het Fries Museum genoemd worden.15 

In de catalogus van 1844 werd het werk van de jeugdige zilversmid Jacobus 
Johannes Oosterbaan (geboren 1830) door Eekhoff aanbevelenswaardig genoemd. 
Jammer genoeg presenteerde hij zich niet meer op de volgende nijverheidstentoon-
stellingen, al zijn er wel interessante voorwerpen van hem bekend, zoals filigrain 
bonbonbakjes in het Fries Museum en een meloentheepotje in rococo-stijl, dat 
bijna voor échte rococo zou door kunnen gaan. 

•. . ' s 

Avondmaalsbeker van Hermanus van Assen, 1845 

De tentoonstelling van 1854 

Ook in het verslag van de tentoonstelling van Friesche Nijverheid en Kunst in 
1854 werd met nadruk gewezen op de schaarse vertegenwoordiging van speciaal 
de goud- en zilversmeden, 'terwijl Friesland een provincie is waar gezegd wordt, 
dat veel goud- en zilversmeden op de hoogte zijn van hun vak en er bovendien 
veel geld wordt uitgegeven aan goud en zilver'. Jammer genoeg stond er niet bij, 
of dat geld nu binnen of buiten de provincie besteed werd.16 Het was ook bedroe
vend: slechts vijf zilversmeden, waarvan er twee nog leerling waren, hadden zich 
voor de tenstoonstelling van 1854 opgegeven. Het spreekt vanzelf, dat men bin
nen een bestek van een tentoonstellingscatalogus niet probeerde daar oorzaken 
voor aan te geven. Illustratief is de strekking van een ingezonden stuk in de krant, 
toevallig geplaatst onder de oproep om objecten in te sturen voor deze nijver-
heidstentoonstelling. Een onbekende schrijver verdedigde daar met verve de 
landverhuizers naar Amerika, die door onverdiende armoede uit hun vaderland 
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gejaagd werden. Men probeerde een nieuw leven op te bouwen, omdat 'dáár de 
nijverheid drukkende belemmeringen, als patenten, concessiën, privilegiën of 
hoe die banden der vrije beweeging hier ook heeten mogen, wegvallen'17 

De tentoonstel l ing van 1864 

De catalogus van 1864 was weer veel dikker en ook het aantal zilversmeden en 
hun inzendingen was flink toegenomen. In het beoordelend verslag was er voor 
sommige voorwerpen iets meer aandacht dan voor andere. Enkele zilversmeden 
kregen een pluimpje voor de uitvoering en de keurigheid van hun product. Rein-
der Reijnders (geboren 1829 uit Leeuwarden), ook binnen de collectie van het 
Fries Museum geen onbekende zilversmid, werd lof toegezwaaid vanwege het 
feit, dat hij door verscheidenheid en elegante vormen, als fraaie montering en 
zuivere bewerking toonde, dat hij zich op de 'hoogte des tijds' had gesteld. Zijn 
bekroonde kandelabers, theepot en melkkan werden als voorbeeld aangehaald. 
Er is ook een beschrijving van een tafelstuk met een daarop aangebrachte struis
vogel temidden van druivenbladeren van Van Erp, die de nieuwsgierigheid 
opwekt. Het moest ƒ 200 kosten en heeft hem vast de zilveren medaille opgele
verd. Zou het zoiets geweest zijn als het kostbaar uitgevoerde pièce de milieu of 
tafelmiddenstuk, dat de Leeuwarder geneesheer M.J. Baart de la Faille in 1878 
cadeau kreeg van zijn vrienden?18 

Na 1864 

Wat valt er te zeggen over de situatie na de derde provinciale nijverheidstentoon-
stelling uit 1864? Zijn er andere bronnen, die ook mee kunnen helpen aan de 
beeldvorming aangaande edelsmeedkunst in Friesland? Advertenties in de 
Leeuwarder Couranten de Provinciale Friesche Courant uit de negentiende eeuw 
tonen een onafgebroken stroom van harddraverijen in Friesland. Het zijn er 
zoveel, dat ze toen in populariteit niet onder gedaan moeten hebben voor de 
tegenwoordige voetbalgekte.19 Onder de uitgeloofde prijzen werden veel verschil
lende voorwerpen van goud en zilver genoemd. Het is spijtig, dat de naam van de 
zilversmid daarbij niet vermeld werd. Wanneer dat gebeurd zou zijn, dan zou het 
systematisch nalopen van de vele aankondigingen in de krant meer informatie 
opleveren over de woonplaats van de zilversmeden. Dan zou bekeken kunnen 
worden of er waarheid schuilt in de hypothese, dat de Friese edelsmeedkunst 
langzaam van het traditionele afzetgebied verdrongen werd door het zilver van 
buiten de provincie, uit plaatsen als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Voorscho
ten en Schoonhoven. Een teken aan de wand is, dat zelfs de twee Koningszwepen 
uit respectievelijk 1876 en 1884 niet door een Friese zilversmid gemaakt zijn, 
maar door Van Kempen en Zonen in Voorschoten.20 

De concurrentie werd heviger en vooral aan de hand van het prestigieuze zil
ver valt op, dat de keuze voor een Friese zilversmid al lang niet meer vanzelfspre-



MARLIES STOTER - TJEERD ANNES KEIKES 3^7 

kend was. Overheid, adel en patriciaat bestelden na het midden van de eeuw hun 
zilver meer en meer ook buiten de provincie, vooral in Amsterdam. De collectie 
van het Fries Museum laat dit duidelijk zien. Uit geen enkele eeuw bevinden zich 
zoveel voorwerpen in de collectie, die niet in Friesland gemaakt zijn als uit de 
negentiende eeuw. Hieronder bevinden zich ook enkele stukken gelegenheidszil-
ver: in opdracht vervaardigde bekers, bokalen of tafelmiddenstukken en dergelij
ke, die door inscripties en vormentaal rechtstreeks verwijzen naar bijvoorbeeld 
een jubilaris en zijn vak. Naast voorwerpen van Van Kempen en Zonen uit Voor
schoten en van Begeer uit Utrecht is er echter ook Fries gelegenheidszilver. Van 
Yvo van Erp zijn er verschillende voorwerpen in de collectie van het Fries Muse
um, die onder deze categorie van typisch negentiende-eeuws zilver vallen. Een 
voorbeeld volstaat: de Leeuwarder raad gaf haar vertrekkende burgemeester P. 
Lycklama à Nijeholt in 1891 een dekselbokaal mee, versierd door Van Erp met 
gedreven voorstellingen van de twee meest prominente gebouwen van de stad, 
de Oldehove en de Waag, en met het wapen van Leeuwarden op het deksel. 

Conclusie 

Ondanks het geringe aantal van 122 catalogusnummers op de gezamenlijke pro
vinciale nijverheidstentoonstellingen kan er toch een - weliswaar fragmentarisch -
beeld verkregen worden van de productie van een aantal negentiende-eeuwse 
Friese zilversmeden uit de periode tot 1865. Een beeld, dat nauw aansluit bij de 
samenstelling van de collectie van het Fries Museum, waarin sprake is van dezelfde 
soort gebruiksvoorwerpen als die ingebracht werden voor de tentoonstellingen. 
Terugkerende namen binnen het verhaal zijn steeds Hermanus van Assen en Yvo 
van Erp. Hun werk is het meest uitvoerig vertegenwoordigd in de collectie van het 
Fries Museum. Beide Leeuwarder meesters waren niet alleen de meest trouwe Frie
se deelnemers aan de nationale tentoonstellingen, maar ook de enigen die aan alle 
provinciale tentoonstellingen hebben deelgenomen. Aan Van Erp en Van Assen 
heeft de teloorgang van het Friese zilver niet gelegen. Zowel nationaal als provinci
aal hebben ze steeds aan de 'oproep tot mededinging' gehoor gegeven en in het 
geval van Van Assen zelfs actief meegedaan aan de organisatie ervan. In de lijn van 
Von Saher hebben zij steeds geprobeerd voor de dag te komen met werkstukken, die 
bestemd waren voor dagelijks gebruik en rekening hielden met moderne wensen.21 

Ook al zal de mythe-Keikes hardnekkig blijven, deze beide zilversmeden heb
ben ook hun plek in de geschiedenis van de Friese edelsmeedkunst verdiend. In 
het rijtje van beroemde Friese zilversmeden zoals Rintje Jans en Claas Baardt, 
Johannes van der Lely en Andele Andeles mogen Van Assen en Van Erp als laatste 
der Mohikanen niet ontbreken. 

* * J 
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Bijlage 

Tabel 1. Deelname Friese zilversmeden aan de nationale tentoonstellingen na de afschei

ding van België 

H. van Assen Y. vanErp H. Merkelbach R.Reynders I.G. Treling A.deHaas 
Leeuwarden Leeuwarden Harlingen Leeuwarden Sneek Sneek 

1847 Utrecht 
1849 Delft 
1852 Arnhem 
1861 Haarlem 
1866 Amsterdam 
1868 Arnhem 
1877 Amsterdam 
1879 Arnhem 
1888 Den Haag 

Tabel 2. Deelname Friese zilversmeden 

aantal goud- en zilversmeden 
catalogusnummers / voorwerpen 
uitgereikte medailles 

* geen gegevens voorhanden 

aan de Friese 

1844 
13 
44 

4 

nijverheidstentoonstellingen 

1854 
5 

19 

* 

1864 
10 
69 
4 

Tabel 3. Friese nijverheidstentoonstellingen: deelnemende zilversmeden en hun medailles 

H. van Assen (Leeuwarden) 
PJ. Schmidt (Leeuwarden) 
(wed.) GJ. Heijmans (Leeuwarden) 
H.C. Tulleners (Leeuwarden) 
H.J. Adama (Leeuwarden) 
R.A. Kuipers (Workum) 
F. Wigersma Mentz (Leeuwarden) 
Y.Th. Van Erp (Leeuwarden) 
IJ. Oosterbaan jr. (Leeuwarden) 
J.J. Oosterbaan sr. (Leeuwarden) 
Y.S. Brunings (Joure) 
M.Bartels (Leeuwarden) 
M.H. Merkelbach (Harlingen) 
J. Kamminga Kijlstra (Drachten) 
H.A. van Assen (Leeuwarden) 
P. Cool (Sneek) 
WJ. Oosterhoff (Leeuwarden) 
J. Feenstra (Leeuwarden) 
R. Reijnders (Leeuwarden) 
gebr. Reitsma (Sneek) 
J. de Haan (Leeuwarden) 
S.J. Bokma (Leeuwarden) 
J.B. Drielsma (Leeuwarden) 

1844 
x zilver 
x 
x 
x 
x 
x brons 
x 
x 
x 
X 

x zilver 
x 
x 

1854 
x 

1864 
x brons 

x zilver 
x zilver 

x 
x 
x brons 
x 
% 
x 
x 
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Noten 

1 Citaat uit: Hepkema, HetFriesch Museum, 13. Hepkema verbeterde zijn tekst in de tweede 

druk (1904, 37) als volgt: 'Op het inktstel is niet de slag bij Nieuwpoort, maar de overwinning 

van Prins Maurits op de Spanjaarden bij Turnhout in 1597 afgebeeld'. 2 Eduard von Saher 

(1849-1919) was directeur van de school voor Kunstnijverheid te Haarlem, conservator en 

later directeur van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem. Auteur van een groot aantal 

artikelen over kunstnijverheid en van tentoonstellingscatalogi. Jurylid voor diverse nationale 

en internationale tentoonstellingen, onder andere in Parijs 1900. 3 Zie: Von Saher, Tegen

woordige toestand. 4 De verblijfplaats van deze beker is onbekend. Enkele jaren daarvoor 

had de Koning in Leeuwarden kennis gemaakt met de heer Keikes en zijn werk bewonderd. 

Toen had hij geen aankoop gedaan, maar in Parijs deed hij dat alsnog. Zie tevens: Baarsen, 

Lelijke tijd, nr. 105. 5 In 1836 kreeg Keikes van het Gemeentebestuur van Leeuwarden de 

opdracht voor een stadserepenning, die aan verdienstelijke burgers kan worden uitgereikt. 

Op voorspraak van de gouverneur van Friesland, Jonkheer Van Panhuys, ontwierp hij een 

aantal ambtsketens voor Friese gemeenten, waarvan de Leeuwarder ambtketen uit ca. 1853 

de meest uitgewerkte is. 6 Zie Keikes, 'Keikes'. 7 Yvo van Erp nam echter wel deel aan de pro

vinciale nijverheidstentoonstelling van 1844. Zijn vader, bontwerker te Leeuwarden, stuurde 

een roomkom in, waarbij vermeld staat: Y. van Erp, thans te Boxmeer. Zie: Catalogus van 

voorwerpen (1844). 8 Zie voor Van Assen: aantekening (bron onbekend) en Van Erp: Leeu

warder Courant 15 augustus 1851. Zie ook: Von Saher, Tegenwoordige toestand 13, die spreekt 

over leerperioden van Van Erp in Boxmeer, Antwerpen, Brussel en Parijs. 9 Twee jaar eerder 

had Alle de Haas via een advertentie al belangstellenden uitgenodigd om dit door hem ver

vaardigde kunstdrijfwerk in zilver tegen betaling van 25 cent te komen bezichtigen, Sneeker 

Courant 16/'17 oktober 1877. Drie weken later verklaarden vier ooggetuigen in de Leeuwarder 

Courant van 4 november 1877, dat zij zich er zelf in de werkplaats van de heer De Haas van 

overtuigd hebben, dat hij de aanbidding van de herders werkelijk gedreven heeft. Zowel 

Keikes als De Haas voelden de noodzaak om door middel van getuigenverklaringen de eigen

handigheid van het drijfwerk ofwel hun ambachtelijk vakmanschap officieel vast te laten leg

gen. 10 Bronnen: Van der Woude, 'De sociaal-economische ontwikkeling' en dez., 'De macht 

van de markt'. 11 In 1881 werd in Leeuwarden een nationale nijverheidstentoonstelling 

georganiseerd voor 'Nijverheid, Landbouw, Veeteelt'. De titel van de tentoonstelling geeft al 

aan, dat het belangrijkste onderwerp op een ander terrein lag. Deelnemers kwamen van bin

nen en van buiten de provincie, zo ook de kleine rubriek van zilversmeden. 12 Zie het voor

woord van de Catalogus van voorwerpen (1844). 13 Zie: ibid., rubriek 'Kastenmakerswerk', 

nr. 93, 'Eene antieke à la renaissance bewerkte zilver- en bijouteriekast van amboina-wortel-

hout. (etc.)' en nr. 94, 'Eene Gothische à la renaissance bewerkte zilverkast van mahoniehout 

(etc.)'. 14 HSL collectie I, 369. Deze kast is door Koningin Juliana in bruikleen gegeven aan 

het Rijksmuseum in Amsterdam. 15 Fries Museum J1971-157, met als inscriptie: 'Vereerd 

door Z. M. den Koning op 14 mei 1873'. 16 Zie: 'Algemeen verslag en beoordeling van de 

voorwerpen, ingezonden op de tentoonstelling van Friesche Nijverheid en Kunst, gehouden 

te Leeuwarden, in de maand Julij 1854', inleiding. 17 Provinciale Friesche Courant datum 

onbekend (maar het moet begin mei 1854 zijn geweest). 18 Dit gelegenheidsstuk van zilver 
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en kristal is een variatie op de bekende ontwerpen van G.W. van Dokkum (1828-1903), één 

van de belangrijkste ontwerpers bij Van Kempen en Zonen. 19 Dit wordt bevestigd in: Arnolli, 

'De gouden zweep'. 20 Dit zijn de inventarisnummers Fries Museum Z980-A, gewonnen door 

de heer J. Wartena op 19 juni 1876 en ibid. Z1940-271, uit het bezit van de familie Vegelin van 

Claerbergen. Zowel Willem II als zijn troonopvolger Willem III kochten zilveren objecten van 

Friese en niet-Friese zilversmeden om te dienen als geschenk binnen Friesland. 21 Er waren 

nog voldoende zilversmeden in Friesland, die voldeden aan de vraag naar meer traditionele 

voorwerpen als brandewijnkommen, roomkommen, allerlei soorten lepels en onderdelen 

van de klederdracht. Ook een man als Van Assen vraagt in 1856 in een advertentie om twee 

goud- en zilversmidsgezellen, die het oorijzer maken grondig verstaan; Leeuwarder Courant 

25 januari 1856. 

Ofc; 



J.H. Jurres (1875-1946), schilder van het drama 

GERT ELZINGA 

Friesland kent verschillende kunstenaars uit de negentiende eeuw, die in hun tijd 
bekend of zelfs beroemd waren. Hun lot was dat ze na hun dood min of meer in 
de vergetelheid raakten. Zo verging het Laurens Alma Tadema (1836-1912), Chris-
toffel Bisschop (1828-1904) en ook de jongere Johannes Henricus Jurres (1875-
1946). Vrijwel niemand kent meer zijn naam, laat staan zijn werken. Toch was hij 
tijdens zijn leven een bekende schilder wiens schilderijen tot in Amerika werden 
verkocht. Als professor aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amster
dam leidde hij generaties kunstenaars op. 

Johannes Henricus Jurres werd op 17 januari 1875 in Leeuwarden geboren. 
Het schijnt dat hij al op jonge leeftijd blijk gaf van tekentalent. Als kleuter tekende 
hij al paarden en die belangstelling zou zijn hele leven blijven. Thuis in Leeuwar
den tekende hij de paarden van de huzaren, die daar in de roerige jaren van de 
opkomst van het socialisme rond de eeuwwisseling af en toe gedetacheerd 
waren. Eenmaal in Amsterdam woonachtig, bestudeerde hij ze in de cavalerieka-
zerne. In het tijdschrift Eigen Haard schrijft Frans Vermeulen daarover in 1912: Tk 
ken geen schilder die zóó frappant het karakter van dit dier in zijn werk ontleed
de en te doorzien gaf'. Paarden komen op veel van Jurres' schilderijen voor. 

Hoewel de jonge Johannes helemaal niet uit een kunstzinnig of welgesteld 
milieu kwam, werd zijn talent direct onderkend. Hij kreeg les van J. Bubberman 
(1847-1941), leraar tekenen aan de HBS te Leeuwarden, en deed al op vijftienjari
ge leeftijd examen voor de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam. Daar zou hij de 
rest van zijn leven blijven wonen. 

's Avonds volgde hij teken- en schilderonderwijs aan de Rijksacademie van Beel
dende Kunsten onder professor CL. Dake (1857-1918), de man die hij na diens dood 
zou opvolgen. Om tijdens de studie in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, 
werkte hij in een atelier waar op tegels in blauw schilderijen van meesters uit de 
Haagse school werden gecopiëerd. Het was werk, dat hem, aldus zijn biograaf Henri 
van Calker, niet bijzonder beviel en Jurres zal wel blij geweest zijn met de illustraties 
die hij dankzij professor Dake mocht maken voor het tijdschrift Woord en Beeld. 

Schilder van historietaferelen 

Jurres was 19 jaar toen hij gevraagd werd een dertigtal illustraties te leveren voor de 
bewerking door J.J.A. Gouverneur van Miguel Cervantes' Don Quichot van la Man-
cha. Ook deze opdracht kreeg hij door bemiddeling van professor Dake. Met de 
illustraties voor dit boek vestigde Jurres zijn naam. Scènes uit Don Quichotte zou
den daarna nog menigmaal onderwerp zijn van Jurres' schilderijen en tekeningen. 

DE VRIJE FRIES 8 2 ( 2 0 0 2 ) 3 3 1 - 3 3 7 
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Paard. Tekening in zwart krijt (collectie familie Jurres) 

Jurres ontleende zijn onderwerpen niet alleen aan Cervantes. Hij was duidelijk 
een belezen man. Aan Salammbô van Gustave Flaubert, verschenen in 1862, ont
leende hij de titel 'Quel est ce peuple, disaient ils, qui s'amuse à crucifler des 
lions?' (Wat is dat voor volk, vroegen zij zich af, dat er plezier in heeft leeuwen te 
kruisigen?) Dit was de vraag die de huurlingen van Carthago zich stelden, toen zij 
een aantal kruisen passeerden met gestorven en stervende leeuwen eraan. 
Salammbô gaat over de strijd tussen de legers van Carthago en Rome, en Jurres 
voelde zich duidelijk aangetrokken door de dramatische momenten in het boek, 
vooral de massascènes met veel paarden en olifanten. Een ander boek dat hem 
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inspireerde, ging over de liefdesperikelen en avonturen van de Spaanse avontu
rier Gil Bias de Santillano. Dit boek werd in de achttiende eeuw geschreven door 
de Fransman Alain René Le Sage. Veel van zijn onderwerpen ontleende Jurres 
daarnaast aan het Oude en het Nieuwe Testament. Ook daarin koos hij voor de 
dramatische tot de verbeelding sprekende momenten: de dood van koning 
Joram, Izebel uit het raam gesmeten, de barmhartige Samaritaan, de bende van 
Gideon, de kruisiging van Christus, enzovoorts. 

Aan dergelijke schilderijen gingen eindeloos veel studies vooraf van modellen 
en dieren. Jurres was degene die later in zijn tijd aan de Rijksacademie het teke
nen naar levend model invoerde. Voor zijn dierstudies ging hij naar de cavalerie-
kazerne en naar Artis. Eindeloos kon hij zoeken naar de historisch juiste voorstel
ling van bijvoorbeeld de bespanning van een Assyrische strijdwagen of de strijd-
torens op olifanten. 

Jurres was een echte schilder en tekenaar van historietaferelen en daarin 
week hij af van wat gangbaar was rond 1900. De grote meesters van de Haagse 
school met hun landschappen en zeegezichten leefden nog en oefenden grote 
invloed uit op jongere generaties kunstenaars. In Friesland hoeven wij daarbij 
alleen maar te denken aan schilders als Ids Wiersma (1878-1965) en Andries van 
der Sloot (1883-1955), die van dezelfde leeftijd als Jurres waren. 

Mede door zijn illustraties voor Don Quichotte trok hij de aandacht van de 
kunsthandel Frans Buffa in de Kalverstraat. De toenmalige firmant, Slagmulder, 
gaf hem opdrachten en hij exposeerde er herhaaldelijk. 'De barmhartige Samari
taan', een groot doek, dat Jurres in 1903 voltooide, werd daar in de etalage 
getoond en maakte op veel mensen grote indruk. In 1904 verscheen op Jurres een 
spotdicht geïllustreerd met een portret van hem door Jan Rotgans (geb. 1881). 
Daarin wordt 'De barmhartige Samaritaan' genoemd. Het spotdicht zegt veel over 
de waardering voor de kunstenaar op dat moment en zijn manier van werken.1 

Het luidt als volgt: 

Kent ge het kunstpakhuis van Frans Buffa en Zonen, 
Waar Jurres tal van malen zijn werrek mocht vertoonen, 
Waar hallef Amsterdam stupéfait stil bleef staan 
Bij d'aanblik van 's mans kunstwerk 'De gôe Samaritaan'? 

Kent gij het land, waar de citroenen bloeien, 
Waar vuur'ge zwarte oogen en cigaretten gloeien? 
Kent gij het land, waar Jurres henen toog, 
Waar Velasquez hem op zijn vestje spoog? 

Kent ge het huis in d'eerste Helmers-straat, 
Waar Jurres dagelijks vol vuur te klodd'ren staat, 
Waar Jurres vijftien lui maalt naar eenzelfd'model? 
Hij betere zijn leven - 'k hoop, het ga hem wel. 
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Het spotdicht noemt Jurres verblijf in Spanje in 1901. Daar verbleef hij een aantal 
maanden met een studievriend, Chris Hammes (1872-1965). Werken van zeven
tiende en achttiende-eeuwse Spaanse en Italiaanse kunstenaars in de Madrileen-
se verzamelingen maakten grote indruk op hem, evenals het desolate bergland
schap in de buurt van Granada, waar hij met Hammes verbleef in een woning bij 
een verlaten kopermijn. 

Vooral het werk van José de Ribera (± 1590:1652) zou van grote invloed zijn op Jur
res: de sobere kleuren, het spel van licht en schaduw, het soms dik opbrengen van 
de verf. Het drama dat Jurres verkoos te schilderen, kreeg accent door de manier 
waarop hij dat deed. Hij gebruikte donkere, vaak bruinige kleuren met warm oplich
tende accenten in roden, blauwen of gelen. De beweging in zijn composities kreeg 
eveneens extra nadruk door de kleuren waarin hij werkte, en de manier waarop hij 
met licht en schaduw speelde. Dat wordt ook genoemd in de commentaren op zijn 
schilderijen in het begin van de twintigste eeuw. De Telegraaf prijst in 1913 zijn 
kleurencombinaties in een artikel over schilderijen die bij 'Arti' in Amsterdam 
getoond werden. In dezelfde krant schrijft Jan Greshoff in 1917, wanneer hij een 
tentoonstelling bij Buffa bespreekt, dat de mensen 'houden van Jurres vooral om de 
kleur die uit grijzen en bruinen als een vlam tegemoet slaat'. Frans Vermeulen ten
slotte heeft het in 1912 in het tijdschrift Eigen Haard over 'échten, zuiveren schil-
derslust voor mooie kleur' op het doek 'Christus en de melaatsen' uit 1903. 

De kunsthandel Buffa en Zonen verkocht veel schilderijen naar de Verenigde 
Staten en Canada. Jurres' schilderijen gingen tot het begin van de eerste wereld
oorlog ook bijna zonder uitzondering naar Amerika. Al in 1904 won hij op de 
wereldtentoonstelling te St. Louis een zilveren medaille met het schilderij 'Jozef 
door zijn broeders verkocht'. Jurres was toen nog maar 29 jaar. Vele medailles 
zouden hem nog ten deel vallen. Zes jaar later volgde in Toronto een tentoonstel-
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ling van zijn werk, begeleid met een wat ronkend boekje samengesteld door E.F.B. 
Johnston, een Canadees verzamelaar. De titel luidt: An Appreciation. Zelfs de 
Leeuwarder Courantvond de stelling van Johnston - 'The one man in Holland to-
day who is a great "creator" in art, is J.H. Jurres' - een tikje overdreven. Johnston 
vertelt, dat hij eerst gegrepen was door de schilders van de Haagse school: Israels, 
Maris, Mauve, maar zij waren de ontdekkers van het gewone om hen heen, geen 
'creators'. Jurres was in zijn ogen wel 'a creator'. In hem was meer dan bij anderen 
de glorie van de oude meesters terug te vinden. Bij hem stond de verbeelding 
voorop; hij zocht naar de expressie van zijn ideeën van schoonheid. Daarom 
keerde hij zich ook tot de klassieken: Don Quichotte, Gil Bias, de Bijbel. Ook 
noemt Johnston hem 'a poet in colour, an exponent of the imagination, a creator 
of character, a painter of movement and action'. 

Romantisch drama 

Door de Eerste Wereldoorlog kwam er een einde aan de lucratieve verkoop van 
schilderijen en tekeningen aan Amerikanen en Canadezen. In deze periode 
maakte Jurres illustraties over de oorlog voor Engelse bladen, vooral voor The 
Graphic. Zijn leermeester (en beschermer) professor Dake constateert in een arti
kel in 1916, dat er in Nederland een illustratieve geest is ontwaakt. Hij noemt 
daarbij de drie groten: Raemaekers, Gestel en Jurres.2 Van hen is Jurres de minst 
bekende, omdat zijn tekeningen in het buitenland verschijnen. Hoewel Jurres 
niet aan de fronten in België en Frankrijk kon zijn, prijst Dake hem om de grote 
schijn van waarheid in zijn tekeningen. Ze zijn verantwoord in de typering van 
mensen en uniformen en die kennis haalt Jurres uit illustraties en foto's. 

Dake besluit met te zeggen, dat hij hoopt dat ook de Nederlanders Jurres zullen 
kwalificeren onder de grote kunstenaars zoals eerder de Amerikanen al deden. 
Dake overlijdt in 1918 en Jurres wordt benoemd tot zijn opvolger aan de Rijksaca
demie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Anth. W. Wilten schetst nog eens de 
levensloop van de pas benoemde professor in een tijdschriftartikel. Hij noemt de 
benoeming een 'benijdenswaardige opdracht voor een tot romantiek neigend 
talent'.3 En Jurres was natuurlijk ook een romanticus. In zijn manier van schilderen 
en zijn keuze van onderwerpen sloot hij aan bij Franse kunstenaars als Eugène 
Delacroix (1798-1863) en Guillaume Descamps (1779-1858), beiden schilders van 
het romantisch drama, die tot de Romantiek gerekend worden. 

In de jaren dat Jurres les gaf aan de Rijksacademie (tot 1940), voerde hij daar een 
aantal veranderingen in. De belangrijkste was het tekenen naar levend model, naakt 
of gekleed, in plaats van naar gipsafgietsels van antieke beelden. Er bleef tijd genoeg 
over voor zijn eigen werk. De onderwerpen bleven hetzelfde maar zijn schilderijen 
werden voller, heftiger. Van Calker spreekt over 'soms tot overladens toe drukke 
groepeeringen van menschenmassa's, paarden en wagens'. Hij zegt ook dat de cri-
tiek Jurres wel verweet, dat hij eerder te veel dan te weinig gaf. Onveranderbaar 
bleef men echter het kleurgebruik en het spel van licht en schaduw prijzen. 
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Jurres kreeg een aantal grote opdrachten. De meest vererende was misschien wel 
die van een muurschildering voor het Nederlandse paviljoen op de wereldten
toonstelling van 1939 in New York. De schildering was 13 meter lang bij 7 meter 
hoog, werd uitgevoerd in goud en grijs tegen een witte achtergrond en had de 
muziek als onderwerp. De paarden die hoorden tot het onderdeel krijgsmuziek 
waren levensgroot geschilderd. Altijd kwamen paarden terug in Jurres' schilderij
en: een levenslange liefde. 

Bij Van Calkers opmerking dat de productiviteit van Jurres hoog was, mogen 
kanttekeningen worden gezet. De kunstenaar gebruikte eindeloos veel studies en 
schetsen voordat uiteindelijk een compositie op het doek kwam. Hij werkte soms 
jaren aan een schilderij, zette het opzij, krabde verf weg, om er later weer verder 
mee te gaan. Daar konden zes jaren overheen gaan, maar ook wel meer. Het leid
de soms tot een geheel andere compositie dan aan het begin. Opvallend is dat hij 
hetzelfde onderwerp meerdere malen schilderde. Er zijn verschillende versies 
bekend van 'De barmhartige Samaritaan', van 'Samson en Delila' en van 'Izebel' -
om maar een paar geliefde thema's te noemen. 

In Friesland volgde men de voorspoedige carrière van Jurres wel. Bij een aan
tal hoogtepunten in zijn kunstenaarsloopbaan verscheen een kort berichtje in de 
Leeuwarder Courant onder andere in 1904 toen Jurres een medaille won op de 
wereldtentoonstelling te St. Louis. In 1905 verscheen een uitvoeriger artikel in de 
Leeuwarder Courant naar aanleiding van de aan Jurres verleende opdracht het 
portret van koningin Wilhelmina te schilderen voor de Leeuwarder raadszaal. Die 
opdracht werd verleend door het bestuur van het Sint Anthony Gasthuis. Jurres 
was toen ontegenzeggelijk de belangrijkste kunstenaar uit Friesland. Alle gege
vens in dat artikel zijn afkomstig van een verhaal over de kunstenaar dat een jaar 
eerder in Elsevier's Maandschrift was verschenen. Dat artikel was geschreven 
door Chris Hammes, met wie Jurres in 1901 naar Spanje was gegaan. Hammes 
vertelt, dat Jurres met een toelage van de Leeuwarder advocaat Van Hettinga 
Tromp in Amsterdam kon studeren. En verder dat Jurres pas echt was begonnen 
te schilderen ná zijn illustraties voor Don Quichotte: 'De hartstochtelijke, leeven-
dige, nooit sentimentele romantiek beheerscht van toen af zijn kunst'. Jurres' 
vroegtijdige erkenning als kunstenaar wordt vol trots nog eens door de Leeuwar
der Courant genoemd.4 Het portret van de koningin, een copie naar dat van een 
andere kunstenaar omdat de koningin had geweigerd nog eens te poseren, werd 
in 1906 voltooid, kort voor haar bezoek aan Friesland. 

Kleine berichten maken verder melding van zijn benoeming tot professor aan 
de Rijksacademie in 1918 (in de Leeuwarder Courant) en van zijn monumentale 
schildering voor de wereldtentoonstelling in New York in 1939 (in het Leeuwarder 
Nieuwsblad). Daar bleef het bij. Jurres heeft in zijn geboorteprovincie nooit zo'n 
grote bekendheid genoten als zijn wat jongere collega's Ids Wiersma, Andries van 
der Sloot of Johannes Elsinga (1893-1969), allen navolgers van de Haagse School. 

De aartsverzamelaar Nanne Ottema (1874-1955), notaris te Leeuwarden, 
bezat een aantal tekeningen van Jurres, waaronder één van de strijd rond Cartha-
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go (nu in het Fries Museum als bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting). Otte-
ma verzamelde meer kunst van eigentijdse, uit Friesland afkomstige kunstenaars. 

In het voorjaar van 1940 was Jurres met twee schilderijen vertegenwoordigd 
op de (verkoop)tentoonstelling 'Hedendaagsche Friesche Kunst' in het Fries 
Museum, namelijk 'Samson en Delila' (één van de vele versies) en 'Don Quichotto 
en de kettinggangers . Ze behoorden er tot de duurdere werken. 

Van zijn vele leerlingen aan de Rijksacademie kwam een aantal uit Friesland, 
onder andere Dick Osinga (geb. 1913) en G.B.J.(Gerard) Westerman (geb. 1880). 

Jurres overleed op 2 augustus 1946 te Amsterdam; in het harnas, want de 
dood overviel hem plotseling in zijn atelier. 

Geen vernieuwer 

Jurres was geen vernieuwer in de schilderkunst. Ook zijn bewonderaars merkten 
dat al tijdens zijn leven op. 'Het was volstrekt niet zijn verlangen een nieuwen 
weg in te slaan', schrijft Henri van Calker in 1947. Johnston, de Canadese verza
melaar, merkte al in 1910 op, dat Jurres in de moderne kunst alleen stond, maar 
overigens wel uniek was: hij was 'a creator'. Nog eerder, in 1904, had Jurres' vriend 
Chris Hammes al opgemerkt, dat deze niet - zoals veel tijdgenoten - de impres
sies van de natuur weergaf. Dat alleenstaan geldt voor alle drie aan het begin van 
dit artikel genoemde kunstenaars: Alma Tadema, Bisschop en Jurres. Alle drie 
waren het romantische historieschilders die, elk op hun manier, terugkeken naar 
het verleden. Jurres is daarvan de meest dramatische. Evenals de andere twee 
verdient hij eerherstel. 

*¾6 

Noten 

1 Spotdicht in De wareJacobA augustus 1904. 2 Louis Raemaekers (1869-1956); Leo Gestel 
(1881-1941). 3 Anth. W. Wilten, 'Prof. J.H. Jurres', artikel in een onbekend tijdschrift, ver
schenen kort na de benoeming van Jurres in 1918. 4 Artikelen over Jurres verschenen in de 
Leeuwarder Courantvan 10 november 1904 (medaille wereldtentoonstelling St. Louis), 14 en 
15 december 1905 (uitvoerig artikel naar aanleiding van de opdracht voor het portret van 
koningin Wilhelmina voor de Leeuwarder raadszaal), 12 september 1906 (plaatsing portret 
koningin Wilhelmina), 4 maart 1911 (vermelding boekje E.F.B. Johnston), 22 januari 1918 
(benoeming tot professor aan de Rijksacademie); en het Leeuwarder NieuwsbladVan 2 maart 
1939 (vermelding wereldtentoonstelling New York). 
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De Villa Frisia in Den Haag 
Residentie van het kunstenaarsechtpaar 
Christoffel Bisschop en Kate Swift 

JAAP BRUINTJES 

In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw werd er over de Villa Frisia 
in Den Haag om meer dan één reden met ontzag gesproken. Allereerst als onder
komen voor een bijzonder kunstenaarsechtpaar, ten tweede als schatkamer van 
de meest fraaie kunst en historische voorwerpen en ten derde als een plek die 
waardig was om gekroonde hoofden te ontvangen. Tegenwoordig maakt de Villa 
Frisia wat de inhoud betreft (verzameling en interieur-betimmeringen) deel uit 
van het Fries Museum in Leeuwarden. 

Villa Frisia werd in 1880 in het tegenwoordige Van Stolkpark gebouwd. Tussen 
Den Haag en Scheveningen in, aan de rand van de Scheveningse Bosjes, liet de 
Rotterdammer Abraham van Stolk, als een moderne projectontwikkelaar een 
groot aantal villa's bouwen. Veel kunstenaars zouden zich er vestigen; naast Bis
schop waren dat bijvoorbeeld ook J. Blommers en P. Stortenbeker. In 1882 betrek
ken Christoffel Bisschop (1828-1904) en zijn vrouw Kate Seaton Forman Swift 
(1834-1928) hun nieuwe onderkomen aan de Van Stolkweg. Alle moderne schoor
steenmantels en lambrizeringen laten ze verwijderen, om hun eigen collectie er 
op de juiste wijze onder te kunnen brengen. Nog steeds draagt de nu inmiddels 
behoorlijk veranderde villa de naam 'Villa Frisia'. Een villa met geschiedenis, die 
zoals meermalen is geopperd een prachtige en historisch verantwoorde plek zou 
zijn om van daaruit de belangen van het Noorden (lees Friesland) te vertegen
woordigen in politiek Den Haag. 

Het kunstenaarsechtpaar Bisschop 

De uit Leeuwarden afkomstige schilder Christoffel Bisschop moet tijdens zijn 
leven een beminnelijk persoon geweest zijn. Immers, naast alle loftuitingen op 
zijn werk, valt elke keer weer op hoe vriendelijk contemporaine schrijvers over 
hem berichtten. In het verlengde daarvan ligt dat hij op zijn zeventigste verjaar
dag, 22 april 1898, een kapitaal cadeau, een zilveren palet met verzilverde pense
len voorzien van heel veel handtekeningen van zijn vele vrienden ten geschenke 
kreeg. Daarbij is het overigens opvallend hoe formeel en voornaam zijn Engelse 
vrouw Kate Seaton Forman Swift wordt beschreven. 

Beiden deelden de passie voor het verzamelen van bijzondere voorwerpen. 
Ook reisden zij veel. In de zomermaanden verbleef het echtpaar regelmatig op 
het zomerverblijf Monrepos van de vorstelijke familie Von Wied of aan het hof 
van de hertog van Sachsen Weimar-Eisenach; grote verkleedpartijen, bals mas-
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qué en toneelvoorstellingen werden gedurende die periode georganiseerd. Bis
schop hield van deze gebeurtenissen; al vroeg in zijn carrière was hij vaak van de 
partij als het om verkleden ging. Zo is er een portret van Christoffel Bisschop in 
het Fries Museum te zien, geschilderd door de Prinz von Wied.1 

In het begin van de jaren zestig werden er ook aan het hof in Den Haag nog wel 
zulke soirees gehouden. Op deze avonden was het echtpaar Bisschop bijna altijd 
op uitnodiging van koningin Sophie aanwezig.2 Van de zomerse logeerpartijen in 
de jaren zeventig op het Loo, waar Willem III verbleef, heeft de schilder JJ. 
Rochussen getekende verslagen gemaakt.3 Het is niet gedocumenteerd of het 
echtpaar Bisschop daarbij aanwezig was. Hoewel beide echte society-persoon-
lijkheden waren (zo is Christoffel Bisschop vooraan afgebeeld op een tekening 
naar aanleiding van een Soiree artisîique naar aanleiding van de Wereldvredes-
conferentie in 1899) namen zij in Den Haag een wat afstandelijke positie in. Deze 
positie werd voornamelijk veroorzaakt door Kate Bisschop. Zij was van hoge 
Engelse afkomst (Peerage) en had daardoor gemakkelijker toegang tot de adellij
ke families rondom het Huis van Oranje. Zij kon bovendien erg goed opschieten 
met Koningin Sophie, die niet onder stoelen of banken stak dat zij Nederland 
maar een kleingeestig kikkerlandje vond.4 De vorstenhuizen Von Wied en Von 
Sachsen Weimar-Eisenach werden in Den Haag in oranjegezinde kringen met 
argusogen in de gaten gehouden. Vooral na de dood van Sophie (1877) en haar 
drie zonen Willem (1879), Maurits (1850) en Alexander (1884) werd er druk gespe-
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culeerd of de Nederlandse troon zou kunnen overgaan op een van beide Duitse 
vorstenhoven. In eerste instantie kwam daarvoor in aanmerking prinses Sophie, 
groothertogin Von Sachsen Weimar-Eisenach. Met beide families onderhield met 
name Kate Bisschop zeer vriendelijke relaties. 

In kunstenaarskringen werd Kate Bisschop, hoewel zij niet onbekwaam schil
derde, in eerste instantie als de vrouw van de schilder Christoffel Bisschop 
gezien, die door haar voorname afkomst op de Nederlanders hooghartig over
kwam. De kunstenaarsscène in Den Haag met onder andere Pulchri en de Hol
landse Tekenmaatschappij bestond uit een zelfbewuste kring van gegoede en 
zelfstandige burgers, die weliswaar graag in de marge van het Oranjehuis mee
speelden, maar zich daarvan ook duidelijk wensten te onderscheiden. Kate Bis
schop met haar adellijke afkomst pastte niet zo goed in deze kringen. Dit wordt 
duidelijk in een brief van Jozef Israëls (1824-1911) die hij op 22 juni 1896 schreef: 

'Dear madam, Your kind writing reached me only yesterday as I was out of town 
till now. To teil you the truth I can not believe I promised you something for 
your album on the contrary I remember at the dinner of the Holl.T.M. (Holland
se Tekenmaatschappij, JB) we quarrelled a little about giving an album to the 
prince of Wied ... and therefore I did not send you something for it. In other 
matters I hope to agree as I have the honour to sign your faithfully Jozef Israels'.5 

Het diner, dat in februari van dat jaar 1896 had plaatsgevonden, is door de teke
naar en etser Marius Bauer vastgelegd. Inderdaad is daarop te zien dat Kate Bis
schop en de voorzitter Jozef Israëls tegenover elkaar zitten. Kate aan de linkerzij
de is met haar stuurse blik scherp door Marius Bauer weergegeven en de zeer 
kleine Jozef Israëls, op de te grote voorzittersstoel, zit rechts enigszins naar voren 
gebogen alsof hij nog iets wil zeggen. 

Bisschop en zijn vrouw Kate Bisschop-Swift in 

een arreslee bij hun villa 'Frisia' in Schevenin-

gen rond 1898 

In adellijke kringen was het gebruikelijk om bij de minste of geringste gelegen
heid een cadeau te geven. De collectie Bisschop in het Fries Museum beschikt 
over een bijzonder fraaie collectie royale geschenken. Kate heeft daar op haar 
manier geprobeerd een steentje aan bij te dragen, maar de Hollandse koopmans
geest in het artistieke Haagse milieu was daar niet ontvankelijk voor. 
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Wanneer Christoffel Bisschop in 1904 is overleden, heeft Kate in Den Haag ook 
niets meer te zoeken. Ze verhuist met de collectie mee naar Leeuwarden, waar ze 
een paar huizen van het Fries Museum verwijderd haar intrek neemt. Tot op hoge 
leeftijd loopt de weduwe van de schilder Christoffel Bisschop regelmatig door de 
zalen van het Fries Museum. 

Kate Bisschop-Swift in de serre van de villa 

De verzameling 

'Want het aardige ... is dat men van heel het huis zou kunnen zeggen dat het een 
museum is , wanneer een museum uit den aard der zaak niet zulk een afgrijselijk 
ding ware, dat het een schimp zou zijn er Bisschops woning mede te vergelijken'.6 
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De collectie Bisschop is ongelooflijk divers, maar door de compacte manier van 
presentatie - het zijn immers woonkamers - komt de verzameling toch homo
geen op de toeschouwer over. Veel voorwerpen komen uit Friesland, maar deze 
bepalen niet de kern van de collectie. Elk object is op zijn intrinsieke waarde 
gewogen en door het echtpaar Bisschop-Swift in de collectie opgenomen. En ver
volgens heeft het een vaste plaats in hun leefomgeving gekregen. Dit is eigenlijk 
een zeer intiem aspect van het verzamelen dat onmogelijk in een museale pre
sentatie kan worden overgebracht. Dit is een algemeen probleem van stijlkamers, 
waar veel musea mee worstelen: er wordt niet meer in gewoond. Misschien zou
den museummedewerkers in de huid van de heer en mevrouw Bisschop kunnen 
kruipen en bezoekers in vervoering brengen zoals eertijds het geval is geweest. 

Een vergelijking met de verzameling van de uit Groningen afkomstige Hendrik 
Willem Mesdag (1834-1915) dringt zich op. Te meer ook omdat beide verzamelin
gen in ongeveer dezelfde tijd aan de overheid, zij het verschillende, werden 
geschonken. Mesdag stelde zijn verzameling in een apart naast zijn huis 
gebouwd museum al in 1887 open voor het publiek. In 1903 kwam zijn collectie 
aan de Nederlandse staat en in 1915 werd ook zijn huis voor het publiek geopend. 

Na de dood van Bisschop in 1904 schonk de weduwe Kate Bisschop bij nota
rieel besluit op 21 juni 1905, onder de bepaling van vruchtgebruik, de collectie aan 
de provincie Friesland. Dit had Christoffel Bisschop ook zo gewild. Het is overigens 
de vraag of hij vanaf het allereerste begin al direct aan de provincie Friesland als 
begunstigde heeft gedacht. Immers zijn Villa Frisia in Den Haag was al helemaal als 
museum ingericht. Het is denkbaar dat Bisschop zijn collectie naar het noorden 
liet verplaatsen, omdat Mesdag hem in Den Haag net een slag voor was. 

Het Fries Genootschap kreeg in zijn hoedanigheid als bestuur van het Fries 
Museum de verzameling onder zijn beheer. Drie jaar later was de inventarisatie 
klaar en werd de overdracht op 21 mei 1908 bij de notaris bezegeld. In de catalo
gus die in hetzelfde jaar als aparte uitgave van het Fries Genootschap verscheen 
schreef de toenmalige conservator mr. Boeles dat alleen de voor- en achterka
mers klaar waren. Deze waren in de hoek van het Eysingapand op de eerste ver
dieping ingericht. 

Pas in 1914 is de complete rij van kamers uit de Villa Frisia te zien, wanneer 
een aanbouw tussen het Van Eyingapand en de vleugel Looxma-Ypey van het 
Fries Museum is gerealiseerd. Hiervoor maakte de architect H.H. Kramer uit 
Leeuwarden het ontwerp. Kramer had opdracht gekregen om de Villa Frisia 
nauwkeurig op te meten en alle meubilair exact op de plattegronden weer te 
geven. Van zijn hand bewaart het Fries Museum nu nog de opmetingstekeningen, 
maar ook schetsen voor de inrichting van het Fries Museum. Opmerkelijk is dat 
op deze tekeningen steeds sprake is van het 'museum Bisschop'. 

Inhoudelijk en in opzet waren er nogal wat verschillen tussen de verzamelin
gen van Mesdag en die van Bisschop. Mesdag verzamelde enerzijds voor huiselijk 
gebruik en anderzijds voor de vorming van een aparte collectie. Daarbij verza
melde hij, in tegenstelling tot Bisschop, ook eigentijds keramiek en schilderijen 
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en hij liet contemporaine kunstenaars zalen decoreren. Dat lag anders bij de ver
zameling van het echtpaar Bisschop. De Villa Frisia had geen aparte museale 
ruimtes en de verzameling vormde de directe dagelijkse omgeving van het echt
paar. Wanneer een pas aangekochte zeventiende-eeuwse betimmering te klein 
was voor zijn bestemming, bijvoorbeeld de zitkamer, dan werd het eenvoudig in 
kopie aangevuld. De inrichting van de Villa Frisia onttrekt zich dan ook enigszins 
aan het wat rigide onderscheid dat Henk van Os ter typering van het negentien-
de-eeuwse interieur heeft maakt: 'de sociale gelaagdheid van smaak, het onder
scheid tusen burgerlijk en koninklijk interieur'.7 De villa zat er duidelijk tussenin. 

Noten 

1 Fürst Wilhelm von Wied (1845-1907), getrouwd met Marie van Oranje-Nassau, dochtervan 
Prins Frederik van Oranje (1797-1881), broer van koning Willem II der Nederlanden. 2 In 
particulier bezit, Den Haag, bevinden zich vijf uitnodigingen door Koningin Sophie voor een 
avond aan het hof, gericht aan het echtpaar Bisschop. Helaas alle zonder jaartal. 3 Zie Hal-
bertsma, Charles Rochussen. 4 Zie Haasse en Jackman, Een vreemdelinge. 5 Brief in particu
lier bezit, Den Haag. 6 Citaat uit E. van Tsoe-Meiren, 'In 'Villa Frisia", 464. 7 Uit de lezing 
van Prof.dr. Henk van Os, directeur Rijksmuseum, uitgesproken tijdens de opening van de 
tentoonstelling De lelijke tijd. Pronkstukken van nederlandse interieurkunst 1835 tot 1895, 
gepubliceerd in NRC-Handelsblad, 25 november 1995. 
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Gildelepels in het Fries Museum 

RITSKE MUD 

Inleiding 

Een klein onderdeel van de belangrijke en omvangrijke zilvercollectie van het 
Fries museum wordt gevormd door een verzameling gildelepels. De basis van 
deze verzameling werd gelegd aan het eind van de negentiende eeuw. Enkele van 
de eerste lepels maakten deel uit van de inzendingen naar de Historische ten
toonstelling van Friesland in 1877 in Leeuwarden.1 Bij die gelegenheid waren ze 
nog in particulier bezit maar nadien werden ze aan het Fries Genootschap 
geschonken of verkocht.2 Het succes van de tentoonstelling van 1877 maakte de 
aankoop van een eigen gebouw door het Fries Genootschap mogelijk, waar in 
1881 het Fries Museum werd geopend. De tentoonstellingen van 'antieke goud
en zilversmidswerken' in 1900 en van Fries zilver in 1927 - ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van het Fries Genootschap - verhoogden niet alleen de 
belangstelling voor zilverwerk, maar droegen ook in belangrijke mate bij aan de 
kennisvermeerdering over dit onderwerp.3 De vele duizenden geëxposeerde 
voorwerpen in de zomer van 1927 vormden de grondslag voor Merken van Friese 
goud- en zilversmeden van Elias Voet. Tussen 1900 en 1940 werden wederom 
enkele lepels aan de verzameling nagelaten of geschonken. In dezelfde periode 
werd een lepel in provinciaal eigendom, afkomstig uit de collectie Bisschop, aan 
de verzameling toegevoegd. In de jaren vijftig vond een relatief flinke uitbreiding 
plaats door zowel schenkingen als ook door aankopen. In 1956 werd een drietal 
lepels uit de Ottema-Kingma Stichting als langdurig bruikleen aan het Genoot
schap afgestaan. Het beheer van het bezit en de bruiklenen van het Genootschap 
werd in 1970 overgedragen aan de Stichting Het Fries Museum. 

De huidige collectie bestaat uit veertien lepels die verwijzen naar de volgende 
ambachten: bakker, brouwer, kleermaker, schipper, schoenmaker en timmer
man. De lepels zijn afkomstig uit Bolsward, Dokkum, Harlingen, Leeuwarden en 
Workum/Sneek.4 Het belang van deze verzameling lepels in het Fries Museum 
spreekt wel uit de ruime aandacht die er in verschillende publicaties aan 
geschonken wordt.5 

Aan de benaming gildelepel wordt dikwijls een nogal ruime interpretatie 
gegeven, waardoor deze soms ook wordt gebruikt voor lepels die geen relatie 
hebben met gilden. De eerste vraag die we hier stellen is dan ook wanneer 
spreekt men van een gildelepel. Vervolgens willen we kort stilstaan bij de ver
schillende typen lepels en de ontwikkeling daarvan in de loop der tijd. Daarna 
willen we nader ingaan op de functie van de gildelepel en nagaan welke verande
ringen zich in de loop van ruim twee eeuwen daarin hebben voltrokken. Op 
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grond van bewaard gebleven lepels en archiefmateriaal mag men veronderstellen 
dat gildelepels in Friesland in grote aantallen zijn vervaardigd. We willen daarom 
besluiten met het zoeken naar een verklaring voor dit verschijnsel. 

(Harlingen 1714) en het schoen-

makersgilde (WorkumISneek 1762) 

In zijn algemeenheid kan men spreken van een gildelepel als deze afkomstig is 
van een ambachtsgilde of een schuttersgilde. Daarbij kan de volgende onderver
deling gemaakt worden. In de eerste plaats gaat het om lepels die deel uitmaak
ten van de gildekamer (of de schuttersdoelen), ten tweede om lepels die gemaakt 
werden bij speciale gelegenheden en tot slot om lepels die aan alle gildebroeders 
of schutters werden uitgereikt. Aangezien slechts enkele van de Friese ambachts
gilden korte of langere tijd een eigen gildehuis of gildekamer hadden en het 
bestaan van daaruit afkomstige lepels niet bekend is blijft de eerste categorie hier 
verder buiten beschouwing. Om vast te stellen of een lepel in een van beide ove
rige categorieën thuis hoort zijn er meerdere mogelijkheden. 

Het meest duidelijk is het geval waarin een lepel een inscriptie draagt waaruit 
de herkomst blijkt. In de catalogus Fries zilver zijn daarvan meerdere voorbeel
den te vinden.6 Inscripties als 'Poppe Tierds Fynner Vant Smal Schippers gildt 
1714' of 'K. van Dijk Poleci Heer van 't Sint Crispinus Gilde' spreken voor zich . In 
een aantal andere gevallen vormt het meesterteken van de zilversmid de sleutel 
tot het bepalen van de herkomst van de lepel. Een omschrift als 'Bakkers Gilde 
Lepel 1783' in combinatie met het meesterteken van bijvoorbeeld Hendrik Dauw, 
Lucas Oling, Jacob Boltje of Jan de Wal II brengt de lepel thuis in Leeuwarden.7 Op 
gelijke wijze kunnen ook een door Jacobus Nieubuur gemaakte timmermansgil
delepel en een onlangs in Amsterdam geveilde lepel met de inscriptie 'Scippers 
Gilde Lepel 1690' met het meesterteken van Eise Andeles I aan Leeuwarder gilden 
worden toegeschreven.8 

Lastiger wordt de indeling van lepels die een inscriptie of figurale bekroning 
hebben die verwijst naar een ambacht zonder dat uitdrukkelijk een verband met 
een gilde wordt gelegd. Opnieuw kan in een aantal gevallen aan de hand van een 
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meesterteken en soms ook een jaarletter in combinatie met archiefgegevens vast
gesteld worden dat het om een gildelepel gaat. Ook de in de lepel gegraveerde ini
tialen kunnen samen met een ingeslagen jaarletter of ingegraveerd jaartal en met 
behulp van bewaard gebleven ledenlijsten of gildepenningen herleid worden tot 
bepaalde gildemeesters.9 In de overige gevallen, waarin een verband met een 
bepaald gilde niet kan worden aangetoond, verdient het de voorkeur om, in 
navolging van Wittop Koning, te spreken van ambachtslepels10 Het onderscheid 
tussen ambachtslepel en gildelepel is temeer van belang omdat het ook een dui
delijke plaats geeft aan de lepels die verwijzen naar ambachten die geen gilde 
kenden.11 Van de veertien lepels in het Fries Museum kunnen er op grond van het 
bovenstaande acht als gildelepel gedefinieerd worden.12 

Stijl 

Wie er boeken over zilverwerk of museumcatalogi op naslaat wordt al snel bedol
ven onder een hele reeks lepel aanduidingen, afgeleid van het uiterlijk van de 
lepel, in het bijzonder van het steeluiteinde, of van de gelegenheid waarbij de 
lepel gemaakt was. Hoeflepel, apostellepel, geboortelepel, memorielepel, eetle
pel, sierlepel en meer. In veel gevallen zijn meerdere kwalificaties van toepassing 
waardoor de pogingen om een ordening in de besteklade aan te brengen niet tot 
één sluitende classificatie heeft geleid.13 

De ontwikkeling in de stijl van de ambachtslepel volgt die van de sierlepel in 
het algemeen, zoals die door verschillende auteurs is geschetst.14 Van het oudste 
type lepel, we hebben het dan over het eind van de zestiende- en de eerste 
decennia van de zeventiende eeuw, dat dikwijls bekroond is door een pijnappel-
tje of andersoortig knopvormig ornamentje, zijn weinig exemplaren bekend. In 
de verzameling van het Fries museum is dit type niet vertegenwoordigd en wat 
zich mogelijk in particuliere collecties bevind laat zich niet altijd even makkelijk 
vaststellen. De oudste mij bekende lepel van dit type is van de hand van de in 
Dokkum werkzame zilversmid Lambert Hendriks en draagt op de achterkant van 
de bak een schildje met daarin kleermakersattributen.15 Deze lepel zou vervaar
digd kunnen zijn in opdracht van het Dokkumer snijdersgilde.16 

Een volgende type lepel verschijnt in de jaren dertig van de zeventiende eeuw. 
Het onderste gedeelte van de steel van deze lepel is afgeplat en versierd met 
gegraveerde ranken en bloemen maar ook met vogels en vruchten. Dit type lepel, 
oorspronkelijk uit Groningen, is vooral rond 1640 veel gemaakt door Bolswarder 
meesters, zozeer zelfs dat van een lokale variant gesproken zou kunnen worden. 
Van de hand van Jan Jans Olthof is een lepel bekend uit 1670 met een voorstelling 
uit het kuipersambacht, een vak dat in Bolsward in een gilde was verenigd.17 

Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw komen nieuwe lepelvormen 
in zwang: de hoeflepel, de lepel met een S-vormige steel en de lepel met een drie-
kantige steel. Van het laatste type vinden we een voorbeeld in de museumcollec
tie vervaardigd door Pieter Jilderda uit Dokkum.18 Deze nieuwe modellen kenden 
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een veel wijdere verspreiding dan voorheen. Hoeflepels werden in alle gewesten 
vervaardigd, S-vormige lepels toch vooral in Friesland en de driekantige lepel 
met onderaan een kwabornament behalve in Friesland ook in Holland en Gro
ningen. Al deze varianten werden tot omstreeks 1730-1740 gemaakt. De opvolger 
van deze lepels diende zich aan het eind van de zeventiende eeuw aan in de vorm 
van de lepels met een dubbel getorste steel. Met name als geboortelepel verwierf 
dit type lepel zich tot halverwege de negentiende eeuw grote populariteit in 
Friesland en Holland. Als gildelepel zien we dit model terug in de schoenmakers
lepel uit Sneek. Lepels met een takvormige steel komen vanaf de tweede helft van 
de achttiende voor, zij het niet overvloedig. Een mooi voorbeeld daarvan vormt 
de kleermakerslepel van Harmannus Dillinck II uit Leeuwarden.19 Het laatste 
model dat hier aan de orde moet komen is de gewone eetlepel met inscriptie of 
gravering. In Friesland kwamen deze lepels veelvuldig voor naast die met dubbel 
getorste steel. Behalve een lepel van het brouwersgilde uit Leeuwarden bevinden 
zich nog vier lepels in de museumverzameling afkomstig van het Leeuwarder 
bakkersgilde. Deze lepels stammen alle vier uit 1783 maar zijn door verschillende 
zilversmeden vervaardigd. De herkomst, op te maken uit de combinatie van 
inscriptie en merken, staat op de achterkant van de bak of de steel gegraveerd of 
ingeslagen. 

V -
^äoNöcw: 

¾. Ha¾jg *Éfr 
Lepels van het bakkersgilde 

(Leeuwarden 1783) en het 

brouwersgilde (Leeuwarden 

1788) 

Functie 

In de literatuur over zeventiende en achttiende eeuwse lepels is in veel gevallen 
sprake van een benadering vanuit kunsthistorisch perspectief; het gaat voorna
melijk om vorm, stijl en gehanteerde technieken. Slechts een enkele studie gaat 
ook in op de functie van de gildelepel.20 

De constatering dat de functie van de lepel was om er mee te eten is niet 
alleen flauw maar evenmin in alle gevallen juist.21 De lepels die deel uitmaakten 
van de inventaris van de gildekamer werden ongetwijfeld als opscheplepel 
gebruikt tijdens de feestelijke maaltijd die de leden genoten op de dag waarop ze 
hun jaarlijkse vergadering hadden. Gezien het feit dat de Friese ambachtsgilden 
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meestal in een plaatselijke herberg bijeenkwamen, lijkt het niet onmogelijk dat 
de gildebroeders een lepel van huis meenamen. Het nogal eens voorkomen van 
ingegraveerde initialen zou dan ook het praktische doel dienen dat een ieder zijn 
eigen lepel behield.22 Het gebruik van de lepels beperkte zich in dit verband waar
schijnlijk tot een enkele keer per jaar. Het gezamenlijk eten en drinken bevestigde 
de onderlinge band en het gebruik van een speciale lepel, drinkhoorn of beker 
kon dit gevoel nog versterken.23 

Het uitreiken van zilveren lepels bij speciale gelegenheden legt een verbin
ding naar een andere functie van de lepel, namelijk als blijk van erkenning voor 
bewezen diensten. Hoewel sommige gilden een vrij strak schema kenden waar
binnen de verschillende functies rouleerden, kwam het vooral bij kleinere gilden 
ook voor dat dezelfde personen jaren achtereen bepaalde werkzaamheden ten 
behoeve van het gilde verrichten. Voor hun inspanningen werden zij beloond op 
een wijze die de relatie met het gilde benadrukte. Net als het gezamenlijk eten en 
drinken bevestigde het geven en ontvangen van een sierlijke lepel - met verwij
zingen naar het uitgeoefende ambacht - de betrekking tussen het individu en het 
collectief waartoe hij behoorde. 

Vanaf het midden van de achttiende valt het uitreiken van lepels aan de leden 
niet meer te verklaren uit bevestiging van de onderlinge band of behorend bij de 
maatschappelijke status van zelfstandig ambachtsman. Van twee Leeuwarder gil
den beschikken we over gegevens betreffende aantallen uitgereikte lepels, name
lijk van het schippergilde en het koopmansgilde (zie bijlage). Beide gilden had
den een ledental dat varieerde tussen de zestig en de honderd. Over de beweegre
denen achter de uitdeling van de lepels lezen we in de magistraatsresoluties: 

'dat bij de Gilde kiste [van het koopmansgilde] [...], een merkelijke zomma 
geld was, alwaromme derzelve [officieren] wel genegen waren om ingevolge 
voorig gebruik een zilveren lepel onder de leeden van gemelde gilde uit te 
deelen dog dat zulx ingevolge de Gilderolle niet konde geschieden dan met 
overleg en goetvinden van gedachte Heeren Policiemeesteren en approbatie 
van de E. Raad'.24 

Bij het schippersgilde vinden we dezelfde motieven: '(uitdeling) vond plaats wan
neer de positie van de gildekas, gespekt door boetes en intreegelden dit toeliet'.25 

De schippers hielden binnen een halve eeuw zeven keer een uitdeling en de 
kooplieden zelfs acht keer binnen dertig jaar. Dat niet iedereen op den duur nog 
geïnteresseerd was in een lepel blijkt uit de mogelijkheid om in plaats daarvan 
het bedrag in zilver uitgekeerd te krijgen. Dit leverde in 1743 een bedrag op van 
vier gulden oplopend tot vijf en een halve gulden in 1791. De zilversmeden 
brachten, dit terzijde, bovenop de prijs van het zilver een maakloon van 9 of 10 
stuivers per lepel in rekening. Een lepel was nu weinig meer dan een vorm waarin 
een bepaalde waarde aan de gildeleden werd uitbetaald. De waarde van de lepel 
als statussymbool verminderde na het midden van de achttiende eeuw en nam 
meer de vorm aan van een stille financiële reserve. Een redelijk liquide vorm van 
vermogen, met een zeer geringe waardevermindering. We zien hier in de functie 
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van zilveren lepels een duidelijke parallel tussen stedelijke ambachtslieden en de 
Friese boerenbevolking.26 De opvatting dat de speciale betekenis van de lepel ver
loren ging wordt ook ondersteund door het feit dat van de vele honderden lepels 
(ca. 1800) die door beide Leeuwarder gilden zijn uitgedeeld er voor zover nu 
bekend geen enkele bewaard is gebleven. Waarschijnlijk heeft ook het model van 
de lepel, een gewone eetlepel met eenvoudige inscriptie27, ertoe bijgedragen dat 
zij in moeilijker financiële tijden zonder al te veel terughoudendheid weer wer
den omgesmolten. De fraaiere exemplaren van oudere datum hadden letterlijk 
wat meer krediet en wisten de smeltkroes te ontlopen.28 

Lepels van het timmerliedengilde (Leeuwarden 1788), het schoenmakersgilde 

(Dokkum 1705) en het kleermakersgilde (Leeuwarden 1741) 

Om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van wat er aan zilver van ambachts
gilden bewaard is gebleven kan een onderscheid tussen gildelepels en ambachts
lepels een bijdrage leveren. Van gildelepels zou alleen gesproken moeten worden 
als de herkomst duidelijk aan een gilde valt toe te schrijven. In de overige geval
len, waarin een relatie met een bepaald ambacht wel duidelijk is, verdient de 
benaming ambachtslepel de voorkeur. In de zeventiende eeuw en de eerste helft 
van de achttiende eeuw geeft de gildelepel uitdrukking aan de verbondenheid 
tussen individuele gildeleden en het collectief. De vaak fraai uitgevoerde lepels 
vormen tevens een symbool voor de status van de zelfstandige stedelijke 
ambachtsman. Na 1740 vindt er een verschuiving plaats in de functie van de gil
delepel. Aan de hand van twee van twee gilden uit Leeuwarden wordt duidelijk 
dat de symbolische betekenis van de lepels afneemt en dat het belang van stille 
financiële reserve toeneemt. In dit opzicht zien we een parallel ontstaan met de 
rol die zilveren lepels al veel langer in vele boerenhuishoudens op het platteland 
spelen. De gewoonte om lepels uit te delen aan alle gildeleden lijkt vooral een 
Friese aangelegenheid te zijn geweest. Indien dat wat er aan gildelepels bewaard 
is gebleven een weerspiegeling vormt van wat er ooit geweest is dan is dit inder
daad het geval. In de bestudering van de zilveren lepels uit de zeventiende en 
achttiende eeuw speelt de collectie van het Fries museum een belangrijke rol. Dit 
geldt zeker ook voor de verzameling gildelepels. 
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Bijlage 

Aantal bestelde lepels Schippersgilde Leeuwarden (1743-1792) 

jaar aantal lepels zilversmid 

1743 62 Frans Stellingwerf 
1747 47 Frans Stellingwerf 
1749 88 Frans Stellingwerf 
1750 * Jacobus Meubuur 
1759 98 Jacobus Nieubuur 
1778 25 Jacob Boltjes 

24 J. Wijngaarden 
25 Roelof Snoek 
25 Hermanus Smeding 

1783 26 Jouke Jelgerhuis 
20 Roelof Snoek 
21 Hermanus Smeding 

1791 31 Jan de Wal II 
31 Nicolaas Swalue 
32 Hermanus Smeding 

1792 * Nicolaas Swalue 
Jan de Wal II 

* aantal bestelde lepels niet bekend 
Bron: HCL, Gildearchieven, inv. nr. 78-83 (Rekenboek 1597-1829) 

Aantal bestelde lepels Koopmansgilde Leeuwarden (1766-1795) 

jaar aantal lepels zilversmid 

1766 
1774 
1777 

1780 

1783 
1784 

60 
73 
48 
49 
26 
57 
26 
25 
12 
6 
12 
11 
23 
23 
23 

J. Wijngaarden 
Wibe Dominicus 
Berend Storm 
Wibe Dominicus 
Jan de Wal II 
Nicolaas Swalue 
Bernardus Johannes Jelgerhuis 
Johan Marcus Lentz 
weduwe Berend Storm 
Jouke Jelgerhuis 
J. Wijngaarden 
Jan Anthoni Karsten 
Jan de Wal II 
Nicolaas Swalue 
Bernardus Johannes Jelgerhuis 
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30 

45 

30 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

20 

18 

20 

20 

20 

40 

20 

20 

20 

weduwe Berend Storm 

Jan de Wal II 

Nicolaas Swalue 

Hermanus Smeding 

Jan Pereboom 

weduwe Berend Storm 

Jouke Jelgerhuis 

Jan de Wal II 

Julianus Buissink 

Nicolaas Swalue 

Rintje Posthumus 

Omius Oomkes van Dijk 

Jouke Jelgerhuis 

Aene Feenstra 

Johannes Feddema 

Hendrik Joekes 

Pibo Elgersma 

Harmanus Johannes Hessling 

Heert Jans Kingma 

Bron: HCL, Gildearchieven, inv. nrs. 106 (Rekenboek 1759-1829) en 109 (zilveren lepels) 

Noten 

1 Gids, 227-228. Nrs. 5,10,15. 2 Fries zilver, nrs. 610, 626 en 633. 3 Catalogus der tentoonstelling 

(1900 en 1927). 4 Zie hiervoor Wittop Koning, 'Zilveren lepels' 242 en 253. 5 Dit beeld komt met 

name sterk naar voren in het artikel van Wittop Koning. 6 Fries zilver, nrs. 561,602, 610, 626, 627, 

628, 629, 633, A25. 7 Fries zilver, nrs. 626, 627, 628 en 629. 8 Fries zilver, nr. 633. Christie's Am

sterdam (29 maart 2001) veiling 2512, kavel 447. 9 Wittop Koning geeft daarvan een voorbeeld, 

'Zilveren lepels', 244. 10 Wittop Koning, 'Zilveren lepels', 239. 11 Bijv. touwslagerslepel vervaar

digd in Leeuwarden. 12 Fries zilver, nrs. 561, 602, 610, 626, 627, 628, 629 en 633. 13 Mijn, Eet- en 

sierlepels, 74. 14 Klijn, Eet- en sierlepels, 73-118 en 221-243. Taupe, 'De Noordnederlandse zilve

ren lepel' 436-439. Wttewaall, Hein zilver, 286-288. 15 Voet, Merken, 53. Particuliere collectie. 16 

Streekarchivariaat Noordoost Friesland, Stadsarchief Dokkum tot 1816, inv. nr. 1, f. 13. 17 Voet, 

Merken, 31. Particuliere collectie. 18 Fries zilver, nr. 558. 19 Fries zilver, nr. 577. 20 Wittop Koning, 

'Zilveren lepels', 239. 21 Wttewaall, Klein zilver, 281. 22 Wittop Koning,'Zilveren lepels', 240. 23 

Dekker, 'Handwerkslieden', 114. 24 HCL OAA, 'Magistraatsresoluties' inv.nr. M55 (15 februari 

1774). 25 Wittop Koning, 'Zilveren lepels', 245. 26 De Vries, 'Van zelfvoorziening', 94-95. Ener

zijds is sprake van 'een stille reserve' en aan de andere kant 'zilveren lepels werden opzichtig in 

speciale lepelrekjes aan de muur gehangen'. 27 Mogelijk vergelijkbaar is de schippersgildelepel 

uit de verzameling van Museum Admiraliteitshuis te Dokkum. Fries zilver, nr. A25. 28 Oudere 

lepels werden ook hergebruikt als geboortelepel, wat de kans op 'overleven' deed toenemen. 
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'Een museum, Friesland waardige 

C. BOSCHMA 

Het museum van het Fries Genootschap opent in 1881, zo niet zijn poorten, dan 
toch wel zijn brede deur aan de Koningsstraat. Zowel museum als Genootschap 
hebben dan al een lange geschiedenis achter de rug, zeker in de gedachten en 
overwegingen van een liberale bovenlaag in Friesland: het eerste pleidooi voor de 
oprichting van een genootschap wordt in 1790 door Everwinus Wassenbergh 
gehouden.2 Het eerste ontwerp voor een museum, dat tevens de aanzet is voor 
een genootschap, komt omstreeks 1820 van Julius Mathijs van Beyma thoe King-
ma, in 1827 de eerste voorzitter van het Fries Genootschap.3 

Vroege ideeën over een museum 

'De geest des tijds en de opgewekte zucht tot beoefening van de Friese geschiede
nis, taal- en letterkunde' leidden, volgens Eekhoff, tot de oprichting van het 
Genootschap. Van Beyma, vanaf het begin voorzitter van de Tweede Afdeling van 
het Genootschap, die 'oudheden en gedenkstukken op Frieslands grond aanwe
zig' moest verzamelen, is doordrongen van het feit dat de Friezen 'innig trots' zijn 
op hun voorvaderen. Een 'Museum voor Friese Oudheden' kan de herinnering 
aan hen luister bijzetten en 'verbastering van zeden' voorkomen: 'het bewaren 
der oude oirkonden en gedenkstukken eens Volks, bewaart deszelfs eigendom-
meiijk Caracter, en is dikwijls eene spoorslag tot groote daden'.4 

In de visie van Van Beyma moest een historisch voorwerp minstens honderd 
jaar oud zijn. Jongere voorwerpen konden alleen ingeschreven worden op advies 
van de hoogleraar in de geschiedenis te Franeker, maar mochten pas getoond 
worden als ze honderd jaar oud waren. Het ging om oudheden. Hij begint met het 
aanleggen van een Catalogus van Oudheden 'bij onderscheidene liefhebbers nog 
voorhanden'; wij zouden zeggen een virtuele museumcatalogus. 

Het Antiquarisch Kabinet 

Een belangrijke taak van het Genootschap is het verzamelen van terpoudheden, 
getuigenissen van de oudste Friezen. In 1846 schaft men daarvoor een kast met 
schuifdeuren aan, overtuigd van het feit dat met het verdwijnen van de laatste 
terp 'Frieslands Pompeji' geslecht zal zijn. Omstreeks dezelfde tijd rijpt bij Joost 
Hiddes Halbertsma de gedachte aan een Fries Kabinet van Oudheden, mede 
onder invloed van contacten met germanisten in Duitsland. Het Provinciaal 
Bestuur van Friesland aanvaardt in 1853 - weinig meer dan een kwart eeuw na de 
oprichting van het Genootschap - de stichting van het Antiquarisch Kabinet van 
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Friesland naar ontwerp van Halbertsma, in het belang van de Provincie en in het 
'algemeen belang der Wetenschap'. Naast Halbertsma's eigen schenking worden 
hierin eigendommen van de Provincie en de 'niet onbelangrijke' verzamelingen 
van het Genootschap ondergebracht. 

Liefde voor het verleden en zorg om de toekomst gaan ook hier weer hand in 
hand. Het toen levende geslacht is volgens Halbertsma geneigd de voorgaande 
geslachten zoveel mogelijk op de achtergrond te houden om niet door hen over-
schenen te worden. Hun roeping is het oude Europa te verjongen, maar van het 
jonge Friesland, dat nog komen moet, verwacht Halbertsma fatale gevolgen voor 
de 'antiquarische merkwaardigheden van ons ouderen erf'. Zijn gedachtengoed 
kan echter slechts door een beperkte groep worden uitgedragen. Halbertsma 
richt zich over de hoofden van het volk heen tot de bovenlaag van de maatschap
pij en tot buitenlandse vakgenoten: zijn toelichting schrijft hij in het Frans. Maar 
hij bekritiseert wel de 'meeste geschiedschrijvers', die 'noch den geest, noch de 
kleur der eeuw' kennen, 'welke zij beschrijven, omdat zij wel de grote staatsge-
beurtenissen, maar niet het huiselijk leven, noch de beginselen, noch de taal en 
uitdrukkingswijze der burgers kenden; dat is, de studie der oudheden van het volk 
verwaarloosd hadden'.5 

Het Fries Museum met het 

Eysingahuis en de daarnaast 

gebouwde uitbreiding van 1927 
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35Ö VIJF ERFGENAMEN 

De Historische Tentoonstelling van Friesland 

Het Kabinet van Halbertsma leidt een wisselend bestaan op wisselende locaties, 
totdat het Genootschap bij het vijftigjarig bestaan in 1877 een kroon op haar werk 
zet: de Historische Tentoonstelling van Friesland, voor die tijd een reuzenmanifes-
tatie met veel publiciteit en veel bezoek; dat laatste ook weer meer van hogere 
dan van lagere komaf.6 Op de tentoonstelling maakte de gereconstrueerde Hin
deloper kamer de meeste indruk op het publiek en op de volkskundig geïnteres
seerden in binnen- en buitenland. Dit succes leidde ertoe dat deze kamer in 1878 
werd opgenomen in het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling in 
Parijs. De fascinerende triomftocht van de 'Hindeloper kamer' is recentelijk 
beschreven door A. de Jong.7 Overigens had J.W. de Crane in het eerste jaar van 
het Genootschap al gewezen op de wenselijkheid volledige berichten in te zame
len betreffende de Molkwerumer en Hindeloper eigenaardigheden.8 

Onmiddellijk na afloop van de tentoonstelling komen er van veel kanten plei
dooien voor een permanent museum. Anderen vinden dat te hoog gegrepen: over 
tien jaar nog eens zo'n tentoonstelling organiseren zou van meer realiteitszin 
getuigen. 

Een eigen museumgebouw 

Het Genootschap intussen heeft visie en is 'ondernemer' geworden; het strijkt 
een formidabel batig saldo op en koopt, met vooruitziende blik, het Eysingahuis 
op de hoek van de Koningsstraat. Onder het voorzitterschap van mr. Jacob Dirks 
kwam een museum tot stand met een 'keurige oudheidkundige verzameling van 
voorwerpen, munten en schilderijen en een uitgebreide bibliotheek. En goed 
geordende fraaie musea waren destijds in ons land hoogst zeldzaam', schreefW. 
Pleyte, directeur van het Leidse Rijksmuseum van Oudheden. 'Men vergaderde 
en trok uit, deed een tocht naar een pas opgegraven terp, of zat in den Friesch 
Genootschapskring op de sociëteit over Frieslands verleden te spreken'.9 De twee 
Hindeloper kamers die nog altijd in het museum zijn, vormen een blijvende her
innering aan zowel de Historische Tentoonstelling als aan de eerste museumop
stelling. 

Het museum kwam weliswaar onder het voorzitterschap (sinds 1852) van 
Dirks tot stand, maar de drijvende kracht achter de tentoonstelling was C.H.F.A. 
Corbelijn Battaerd, meer dan 35 jaar jonger dan Dirks en pas in 1874 tot het 
bestuur toegetreden. 'Omstreeks 1870 herleefde alom in Nederland de liefde voor 
de nationale oudheden' en Battaerd vond dat Friesland het voorbeeld van elders 
moest volgen. Na onder meer Middelburg (1870), Zaandam (1874) en Amsterdam 
(1876) volgde Leeuwarden in 1877 met een tentoonstelling van 'oud- en merk
waardigheden in Friesland voorhanden of betrekkelijk deze provincie elders 
bewaard'.10 
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De Hindeloper kamer op de Historische Tentoonstelling van Friesland, 1877 

Waar Dirks als geleerde meer dan negentig publicaties op zijn naam had staan en 
internationaal bekend was, was Battaerd meer een man van de daad. Hij reisde 
de terpen af en stelde oudheden veilig voor het Fries Museum, waaronder de 
Hludana-steen uit Beetgum. Hij verzamelde graag en veel. Voor mr. Age Looxma 
Ypeij bracht hij een munt- en penningverzameling bijeen door per gewicht te 
kopen bij zilversmeden.11 
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Al gauw te klein 

Met het eigen gebouw, blijvend resultaat van de jubileumtentoonstelling, begint 
de grote tijd van het Genootschap en zijn museum, of zoals ik het bijna veertig 
jaar geleden nog eens iemand van de oude stempel hoorde zeggen: 'toen het 
museum nog van ons was'. Nog juist onder het voorzitterschap van Dirks, en 
gesigneerd met een steen uit diens steenbakkerij, werd de eerste uitbreiding 
gerealiseerd: de vleugel uit 1892, die bibliotheek, prentenkabinet en schilderijen
zaal ging huisvesten. In de schilderijenzaal, met bovenlicht, werden de toen 
moderne schilderijen van binnen- en buitenlandse meesters opgehangen uit de 
nalatenschap van PJ. Suringar, 'een Fries, die hart heeft gehad voor de kunst en 
voor de [...] Friezen'.12 Een aanzienlijk deel van het prentenkabinet werd bestemd 
voor de door mr. A. Quaestius gelegateerde tekeningen en prenten. 

Voor de porseleinverzameling en de munten en penningen van mr. Age Loox-
ma Ypeij werd in 1895 opnieuw een vleugel aangebouwd, uit diens eigen legaat 
bekostigd, afzonderlijk toegankelijk via de binnenplaats. Het zijn 'geen friesche 
oudheden die men hier ziet', schrijft Waling Dijkstra, 'maar er is veel bij van frie
sche families afkomstig en daarin misschien wel eeuwen aaneen berustende 
geweest'.13 

En van Christoffel Bisschop, de in Leeuwarden geboren schilder-verzamelaar, 
werden de complete interieurs van zijn 'Villa Frisia' in Den Haag, de stad waar hij 
zijn roem oogstte, overgebracht naar een nieuw gebouwde tussenvleugel. Met 
veel moeite wist het bestuur de daarvoor benodigde gelden bijeen te brengen. 
Het museum vormde nu een carré rond de binnenplaats. Het zou nog lang daar
bij blijven. 

Er ontstond een vruchtbare wisselwerking tussen het Genootschap en het 
Provinciaal Bestuur, waar een stimulerende werking van uitging, te beginnen met 
een jaarlijks subsidie, waarvan een vast deel voor aankopen bestemd was. Hal-
bertsma schonk in 1853 zijn oudheden aan de Provincie, naar eigen zeggen uit de 
overweging dat een genootschap opgeheven kan worden, maar een provincie 
niet. Zijn gespannen verhouding met het Genootschap zal zeker ook een rol 
gespeeld hebben.14 Halbertsma was niet de enige die zijn vertrouwen in de solidi-
teit van de Provincie stelde: de verzamelingen van Looxma Ypeij, Bisschop, dou-
airière MJ.P.D. baron van Harinxma thoe Slooten (de Collot d'Escury verzame
ling) en jhr. T.A.M.A. van Eysinga, om de belangrijkste te noemen, werden ver
maakt aan de Provincie Friesland, ter plaatsing in het Fries Museum. 

Kopstukken 

In 1897 werd in het bestuur de man opgenomen die na een lang leven geken
schetst werd als 'driekwart eeuw antiquarius van Friesland': mr. EC.J.A. Boeles. 
'Zijn ordening van de archeologische collecties van het Fries Genootschap leidde 
tot de eerste modern opgestelde provinciale archeologische collectie hier te 
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lande, die voor de bezoeker - zowel vakman als leek - door middel van een voor
treffelijke catalogus (1909) toegankelijk werd gemaakt'.15 'Van de zeer uiteenlo
pende afdelingen, waaruit ons museum bestaat', schrijft Boeles zelf, 'kwamen 
voor nadere bestudering het eerst in aanmerking diegene, waaraan het museum 
in vergelijking met zuster-instellingen zijn bijzondere waarde ontleent: de speci
fiek Friesche collectiën'.16 En ruim veertig jaar later luidde het oordeel: 'Toen het 
Fries Museum in 1951-'52 - wederom als eerste in Nederland! - ertoe overging 
om de archeologische schatten volgens de modernste museologische en archeo
logische inzichten op te stellen, vormde Boeles' indeling van het materiaal daar
voor vanzelfsprekend de grondslag'.17 

Boeles mag dan als de 'laatste regent' gekenschetst zijn, hij was in het begin 
van de twintigste eeuw wel degene die sterk pleitte voor een verwetenschappelij
king van het museum, een verwetenschappelijking die, zoals G. Jensma onder
streept, tot een onthechting van museum en Genootschap heeft geleid.18 Maar 
voordat het zover kwam waren gedurende een halve eeuw de wetenschappelijke 
belangen van de Friese archeologie in zijn vertrouwde handen. 

Naast Boeles was het in de eerste helft van de twintigste eeuw vooral het 
bestuurslid Nanne Ottema, wiens doel was 'het verkrijgen van een zo compleet 
mogelijk beeld van de beschavingstoestand van vroegere eeuwen en als onder
deel daarvan het kenmerkende van de oude ambachten'19, die zich zeer actief 
voor het Fries Museum inspande. Hij was in dezelfde eerste helft van de twintig
ste eeuw de bestuurder-conservator die de kunsthistorische belangen van Fries
land voor een groot deel behartigde. Niet alleen was hij mede-initiator en organi
sator van de jubileum-zilvertentoonstelling van 1927, die zo verstrekkende gevol
gen gehad heeft voor de studie van het Friese zilver, maar door zijn uitgebreide 
internationale contacten slaagde hij er ook in belangrijke stukken uit de nalaten
schap van Laurens Alma Tadema voor het museum geschonken te krijgen van de 
in Londen wonende dochters van de schilder.20 Zijn functie in het museum als 
gedelegeerd bestuurslid beperkte zich weliswaar tot conservator van de cera
miek, maar als alzijdig verzamelaar kocht hij regelmatig voorwerpen op allerlei 
gebied om ze aan het museum in bruikleen te geven. Na zijn dood werden daar 
nog eens honderden bruiklenen van de Ottema-Kingma Stichting, die het beheer 
kreeg over zijn nalatenschap, aan toegevoegd. Dat waren voor een groot deel 
niet-keramische objecten. Ottema had, zoals S. ten Hoeve het zegt 'een grote 
drang kennis en inzicht te verwerven over wat hem boeide: de geschiedenis en de 
kunstgeschiedenis in het algemeen en die van Friesland in het bijzonder. Daar
naast een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor Frieslands cultuurgoed'.21 

Boeles en Ottema zijn beide in bestuurlijke, conservatorische en collectione-
rende zin van vérstrekkende betekenis geweest voor het Fries Museum. Eerst een 
kleine veertig jaar na 1881, het openingsjaar van het museum, werd er een direc
teur aangesteld en ook nog lang daarna bleven beide conservatoren uit het 
bestuur een dikke vinger in de pap houden. Onder het bewind van A. Wassen-
bergh, begonnen als 'assistent van de directie' en sinds 1935 directeur, vindt zeer 
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geleidelijk aan een verschuiving plaats naar een directoraat dat zich over het 
totaal uitstrekt. Maar dan zijn we al weer een jubileum verder: dat van 1952. 

Door de jaren heen hebben bestemmingen van collecties aanleiding gegeven 
tot uitbreidingen van het museum, hoe moeilijk het soms ook was om voor die 
uitbreidingen financiering te vinden. Aanvankelijk ging het ook meer om de ver
zamelaars-schenkers dan om een bewuste keuze voor het Friese. Maar tot 1918, 
toen het Princessehof gesticht werd, was er ook maar één museum! Wassenbergh 
bracht verandering, hij elimineerde waar mogelijk het niet-Friese en zo loopt er 
toch een rode draad van het 'virtuele' museum van Van Beyma naar het 'compleet 
Friese' museum van Wassenbergh. 

Zo heeft in de ongeveer honderdvijftig jaar van Genootschapsbeheer een aan
tal generaties zijn stempel op het museum gedrukt. Na de beginperiode van lief
hebbers van oudheden komen Dirks en Corbelijn Battaerd als bestuurder en doe
ner. Maar Dirks is evenzeer man van wetenschap en gedreven verzamelaar. Zijn 
numismatische collectie en zijn bibliotheek worden aan het Genootschap ver
maakt. Boeles, wiens vader W.B.S. Boeles zich al wetenschappelijk verdienstelijk 
gemaakt had met zijn Frieslands Hoogeschool en het Rijks Atheneum te Franeker, 
zette zich wetenschappelijk in voor de Friese archeologie, maar verwierf ook 
erkenning voor zijn museale kennis en kunde in het algemeen. Ottema, de veel
zijdige, droeg ertoe bij dat men later kon zeggen: 'het unieke van het Fries Museum 
is, dat er topstukken worden verzameld, maar ook honderden kleine voorwerpen, 
zoals die in vele Friese huizen voorkwamen en nog voorkomen'.22 

Sommige bestuurders van het Genootschap 'regeerden' lang, maar elke gene
ratie zag wel de noodzaak om aan het bestaande iets te veranderen of te verbete
ren. Vaak moest de fakkel worden overgedragen. Dirks zag op tegen het organise
ren van een jubileumtentoonstelling bij het vijftigjarig bestaan; Corbelijn Battaerd 
nam die taak met jeugdig elan op zich. Boeles reorganiseerde de archeologische 
afdeling naar nieuwe wetenschappelijke inzichten. Bij de vernieuwing in 1952 was 
hij niet betrokken, maar zijn inzichten bleven gehandhaafd, en van zijn boek Fries
land tot de elfde eeuw verscheen in 1951 de tweede druk. Wassenbergh drukte zijn 
ideeën door, soms moeizaam overwinningen op het bestuur behalend. 

De rol van de provincie 

De bereidheid van het Provinciaal Bestuur om legaten en schenkingen te ontvan
gen, die voor de Friese cultuurgeschiedenis van het grootste belang zijn, ging niet 
vanzelfsprekend gepaard met een financiële ondersteuning die een verantwoord 
beheer door het museum mogelijk maakte. In het verslag van het Genootschap over 
1949 meldt het bestuur een verhoging van het subsidie 'als tegemoetkoming in de 
kosten voor het beheer van het provinciaal kunstbezit' van ƒ 10.000 naar ƒ 15.000. 
'Deze subsidievermeerdering', meldt het verslag, 'zal het mogelijk maken de sala
rissen van het personeel van het museum in overeenstemming te brengen met de 
gerezen kosten van levensonderhoud'. Geen woord derhalve over de toegenomen 
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kosten van het beheer. Vijfjaar later is er weer sprake van 'voortdurende beknot
ting' en van plaatsgebrek om de dan door de provincie ontvangen verzameling 
Collot d'Escury op te stellen. En de salarissen kunnen niet meer dan mondjes
maat verhoogd worden. In 1956 verdubbelt het Rijk zijn subsidie en kan de 
rechtspositie van het personeel iets verbeterd worden. Om zilveren voorwerpen 
aan te kopen geeft de Provincie in dat jaar voor éénmaal een extra subsidie. En zo 
blijft het bij maatregelen ad hoc. Er is nog geen overheidsbeleid. 

De schilderijenzaal met de collectie-Suringar rond 1892 

Na het afscheid van Wassenbergh breekt een nieuwe periode aan, waarin onder 
andere bij de subsidiebehandeling in de Staten van Friesland over de toekomst 
van het museum gediscussieerd wordt. Het Statenlid Jan Piebenga stelt dat het 
Genootschap 'een bescheiden veroudering in instelling en apparaat demon
streert', en maakt duidelijk dat hij het museum niet graag een 'rijksmuseumsta
tus' toedenkt, maar wel graag ziet dat het Rijk meebetaalt alsof het een Rijksmu
seum was, terwijl de provincie Friesland het voor het zeggen houdt.23 

Een eerste stap in de richting van verdere professionalisering is de oprichting 
van de Stichting Het Fries Museum in 1970, waarbij de provincie Friesland bereid 
is het personeel in provinciale dienst te nemen, met als doorslaggevend argu
ment dat het museum beheerder is van omvangrijke en waardevolle collecties die 
eigendom zijn van de provincie Friesland. In de daaropvolgende jaren gaat, al 
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naar gelang van de tijdsomstandigheden, een stimulerende of remmende wer
king uit van Rijk en/of provincie in hun subsidiëring van het museum. Pas een 
kleine twintig jaar later zal de provincie Friesland de volledige subsidieverant-
woordelijkheid voor het Fries Museum op zich nemen en, mede nadat van Rijks
wege enkele onderzoeken hebben plaatsgevonden, in 1988 een eigen beleidsplan 
formuleren. 

Conclusie 

Elke generatie tracht iets volmaakts tot stand te brengen, waarmee men ver
trouwd raakt; de volgende brengt daar verandering in, waarbij altijd iets van 
waarde verloren gaat. 'Zo vindt schoksgewijze een opeenvolging van vernieuwin
gen plaats. Maar terugblikkend zien we een imposante reeks van markante pio
niers, over wie we met erkentelijkheid en ontzag dienen te spreken. Als wat zij tot 
stand brachten tegenwoordig verouderd aandoet, dan is dat de prijs die alle intel
lectuele bewegingen vroeg of laat voor hun vruchtbaarheid moeten betalen.'24 

In het geleidelijke groeiproces dat het Fries Museum doormaakte heeft de 
'innige trots' jegens de voorvaderen plaatsgemaakt voor respect voor het verle
den. Zeer lang heeft dat respect zich ook uitgestrekt tot de aan het museum toe
vertrouwde legaten, dat van Suringar uitgezonderd. Dat laatste is nu niet meer 
terug te draaien, maar een herstel van de historische rechten van Looxma Ypeij's 
porseleincollectie is nog wel mogelijk. En de archeologische afdeling - de 'moe
der' van alle museumcollecties - opnieuw de ruimte en op actuele wetenschap
pelijke inzichten gebaseerde aandacht geven zou zowel een daad van grote recht
vaardigheid zijn, als een publiekstrekker opleveren. Zowel het Genootschap als 
de povincie, de grootste bruikleengevers, dragen hierbij medeverantwoordelijk
heid. Het museum is tenslotte nooit volledig losgekoppeld van het Genootschap: 
nog lang hebben zij naast elkaar jaarlijks over 'toestand en handelingen' verslag 
gedaan in De Vrije Fries. Dat is de minste traditie die hersteld zou kunnen wor
den, in het belang van een goed wetenschappelijk functioneren van het museum. 

In deze tijd van 'cultureel ondernemerschap'25 moeten wij er ons in alle 
bescheidenheid van bewust zijn dat wij, zoals Bernard van Chartres het in het 
begin van de twaalfde eeuw formuleerde: 'dwergen zijn op de schouders van reu
zen. Daardoor zien wij meer en verder dan zij, niet omdat onze blik scherper is of 
wij hoger van gestalte zijn, maar omdat zij ons omhooghouden en ons met heel 
hun gigantische hoogte verheffen.'26 

^ ¾ r » 
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'De boel mot maar so gau mooglik fut' 
Het Fries Genootschap en de Provinciale Bibliotheek: 
problemen van een erflater en een erfgenaam 

JACQUES VAN GENT 

De overdracht van de bibliotheek van het Fries Genootschap aan de Provincie en 
dus aan de Provinciale Bibliotheek in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft 
heel wat opwinding en misbaar teweeg gebracht.1 Veel mensen die van oordeel 
waren dat in de afwikkeling ervan van alles was misgegaan, lieten luid en duide
lijk van zich horen, hetgeen gepaard ging met ingezonden brieven, redactionele 
commentaren en artikelen in de Friese en ook de landelijke pers, waaruit moest 
blijken dat er heel wat kostbaars verkwanseld werd. 'Frisia cantabat', zal ik met een 
kleine variant maar zeggen, protestliederen wel te verstaan. Het is dan ook een ver
ademing om te lezen dat er tenminste één keer gelachen is. Dat gebeurde tijdens 
de bijzondere ledenvergadering van het Genootschap gehouden op 7 januari 1966, 
toen voorzitter Mr. Hayte Schootstra, volgens een krantenverslag, bij het voorlezen 
van een aantal titels op Het tafereel der grote dwaasheid stuitte en daarop nadruk
kelijk verklaarde dat dit boek geen uitgave van 1966 betrof maar van 1620.2 

Het Fries Genootschap is van groot belang geweest voor de Provinciale Biblio
theek en niet alleen vanwege de schenking van zijn bibliotheek maar ook - en al 
veel eerder - bij het doen behouden van de Franeker Universiteitsbibliotheek voor 
Friesland. Krachtige pleidooien van het Genootschap, samen met die van gouver
neur Maurits Pico Diderik baron van Sytzama en Gedeputeerde Staten, hadden de 
minister van Binnenlandse Zaken in 1844 doen besluiten de collectie te laten waar 
die zich bevond en waar die in de ogen van alle Friezen ook hoorde te zijn: in Fries
land. Dit overigens tot verdriet van begerige gegadigden voor (delen van) de collec
tie zoals de toenmalige athenea te Deventer en Maastricht, de Koninklijke Biblio
theek, de Koninklijke Academie te Delft en de universiteiten te Utrecht en natuurlijk 
ook te Groningen. De Provinciale Bibliotheek heeft haar ontstaan mede te danken 
aan de grote inspanning van het toenmalig bestuur van het Genootschap.3 

De bibliotheek 

Het Fries Genootschap had zich in de loop der jaren een aanzienlijke bibliotheek 
verworven, vooral als resultaat van talrijke schenkingen van gerenommeerde per
sonen en geleerden van formaat. Gekocht werd er nooit veel. De bibliotheek 
bevond zich in het Fries Museum dat eveneens eigendom van het Genootschap 
was, maar waar na de Tweede Wereldoorlog een groot ruimtetekort was ontstaan 
en waar het bestuur, mede in verband met verbouwingsplannen al sedert 1950 
naarstig zocht naar een mogelijkheid om de bibliotheek elders onder te brengen. 

DE VRIJE FRIES 82 (2002) 364-370 
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Provinsjale en Buma Biblioteek te Leeuwarden na de laatste verbouwing. Fotojacob van der Vaart 

'De boel mot maar so gau moglik fut, wy doene der hier niks mee', aldus dr. A. 
Wassenbergh, directeur van het Museum.4 Het oog viel natuurlijk op de Provin
ciale Bibliotheek (PB), toen nog gehuisvest in de Kanselarij, recht tegenover het 
Museum. Deskundige verwerking en verder beheer zouden in de PB gewaarborgd 
zijn, zo vond men en bovendien zou de bibliotheek, daar eenmaal onderge
bracht, beter benut kunnen worden dan in de ruimte waar ze zich bevond en 
waar ze, volgens ds. J.J. Kalma een stiefmoederlijke behandeling onderging en 
waar de catalogus en de collectie nauwelijks geraadpleegd werden.5 Dr. S. 
Douma, de toenmalige directeur van de PB, had er wel oren naar, maar vond het 
tijdstip niet opportuun, daar hij wilde wachten tot de plannen voor de nieuw
bouw van zijn bibliotheek niet alleen geaccepteerd waren maar ook uitgevoerd. 
In alle overleg met wie dan ook, liet hij weten slechts dat deel van de bibliotheek 
te willen overnemen, waarvan hijzelf vond dat het van nut was voor de PB en 
haar bezoekers. Er was bovendien al vanaf het begin geen sprake van dat hij de 
gehele bibliotheek zou kunnen overnemen, daar het bestuur van het Genoot
schap, mede op aandringen van de museumstaf, vond dat een belangrijk deel 
van de collectie als handbibliotheek in het Museum moest blijven. 

Van meet af aan waren delen van de collectie eruit gelicht, waaronder ook een 
flinke portie boeken bestemd voor de Buma bibliotheek (waarvan Douma later zou 
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laten weten er eigenlijk wel weer van af te willen) en al of niet dubbele boeken die 
aan antiquariaat De Tille verkocht waren. Kortom, de bibliotheek was als fysieke 
eenheid, al voordat de overdracht aan de PB ter sprake kwam, aan het desintegre
ren - in de bewuste vergadering werd het woord 'likwidearjen' gebezigd - en de 
leden van het Genootschap wisten ervan, omdat ze redelijk uitvoerig van de plan
nen en besluiten op de hoogte gehouden werden in de ledenvergaderingen.6 

Douma heeft, dat zij gezegd, de overdracht niet helemaal juist beoordeeld en 
bij de afwerking ervan zijn er, naar het zich laat aanzien, zo nu en dan fouten 
gemaakt. Het zogenaamde ontdubbelen, dat wil zeggen het sorteren van dubbele 
exemplaren, met behulp van alleen maar de catalogusfiches bood geen basis 
voor een grondige analyse van het aangebodene, maar het zou mij te ver gaan om 
daarover stampij te maken alsof de hele (Friese) culturele en wetenschappelijke 
wereld op het punt stond in te storten. Niet vergeten mag worden dat Douma 
gepleit had voor enig uitstel totdat de nieuwe bibliotheek aan de Boterhoek in 
gebruik genomen zou zijn. Het moet erkend worden dat hij duidelijk was geweest 
over zijn plannen om slechts een deel van de bibliotheek over te nemen.7 Vast 
staat tevens dat er overeenstemming bestond om de resten van de bibliotheek bij 
andere instellingen onder te brengen en zelfs aan particulieren aan te bieden. En 
Douma had weinig waarderende opmerkingen ten aanzien van de bibliotheek 
gemaakt, aldus Kalma in de bestuursvergadering van 5 september 1957.8 Geen 
kwaad woord over de kwaliteit van een groot deel van de Genootschapbiblio
theek, maar het kan niet ontkend worden dat onder het vele koren ook een hele 
lading kaf zat, mede als gevolg van een ruimhartig ruilbeleid met het Friesch Jier-
boeckje en het tijdschrift (nu jaarboek) De Vrije Fries als lokmiddel voor nogal 
eens vaak niet ter zake doend materiaal. Douma was naar mijn mening in alle 
opzichten gerechtigd daar eens even goed het mes in te zetten ('Wy ha der út-
socht wer't wy gading nei makken'), gehinderd als hij bovendien was door ruim
tegebrek, tijdgebrek (de hele zaak moest zo snel mogelijk voor het publiek toe
gankelijk gemaakt worden) en personeelsgebrek, want dit soort aanbiedingen 
gaan gewoonlijk, zoals ook hier dus, niet vanzelfsprekend gepaard met een sub
stantieel bedrag om de zaak op orde te brengen.9 

Maar goed, hij heeft de zaak niet echt goed afgewikkeld, of niet erg handig. 
Het had beter gekund, zal ik maar zeggen, zij het met enige schroom, want ik 
weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om het iedereen naar de zin te maken 
bij dit soort aangelegenheden en het toch goed te doen. Gelukkig maar dat ook 
Douma vond, zij het onder enige druk, dat hij beter ten halve gekeerd dan ten 
hele voet bij stuk gehouden kon hebben en uiteindelijk is door allerlei initiatie
ven het grootste deel van de bibliotheek in de PB terecht gekomen. 

Iedere bibliothecaris, overigens net als iedere museumdirecteur, wordt in zijn 
of haar loopbaan geconfronteerd met schenkingen waaraan een hele rits voor
waarden verbonden is. Voorbeelden als van uit luciferhoutjes vervaardigde repli
ca van de hele Lharinger vissersvloot om maar iets te noemen of van boeken -
bijbels vooral - waarvan altijd beweerd wordt dat ze 'uniek' zijn, zijn er te over. 
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Een van de meest gangbare voorwaarden is de wens van het intact laten van de 
schenking of het in aparte vitrines op een opvallende plaats opstellen van het 
aangebodene, liefst met de naam van de gulle schenker duidelijk zichtbaar weer
gegeven. Ga er maar eens aanstaan! Dat zal, om bij de visie van de bibliothecaris 
te blijven, niet zo'n probleem zijn als het aangebodene een coherent geheel 
vormt, een belangrijke verrijking van de bibliotheek betekent (zoals de schenkin
gen Buma en Fuks) en het aantal dubbele exemplaren tot een minimum beperkt 
blijft. Hoe groter de aangeboden collectie echter, hoe groter ook de kans op dub
bele exemplaren en hoe meer werk verzet moet worden om de boeken te admini
streren. Het gaat tenslotte niet alle dagen 'alleen maar' om een AÜas van Blaeu, 
om maar eens een bijzondere schenking te noemen. Een enorme collectie als die 
van het Genootschap - het betrof meer dan 12.000 titels - vraagt veel en extra 
aandacht en heel veel inspanning. De verwerking ervan kan jaren duren en 
afhankelijk van de te verzetten inspanning zelfs decennia lang als een zware last 
op de vermoeide schouders van de bibliothecaris rusten. Maar daarom niet 
getreurd. Douma had kunnen zeggen, daarbij Wumkes citerend: 'De neiteam 
moat ek wat to dwaan hawwe!' 
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De schenking van de Genootschapbibliotheek was van groot praktisch belang. De 
overbrenging van de collectie naar de PB hield namelijk een aanzienlijke verbete
ring in ten opzichte van de bestaande situatie, omdat zij daar op verantwoorde 
wijze toegevoegd kon worden aan de reeds aanwezige verzameling en daardoor 
direct in een veel wijder wetenschappelijk kader te raadplegen werd. De boeken 
en tijdschriften van het Genootschap werden nu immers in de landelijke centrale 
catalogus opgenomen waardoor gebruikmaking van de collectie tot ver buiten 
Frieslands grenzen bevorderd werd. Dubbele exemplaren zouden er zonder 
bezwaar en volkomen terecht, mits verantwoord gecontroleerd, tussenuit 
gehaald kunnen worden. Het ging en gaat tenslotte om de inhoud van de werken 
en niet om hun fysieke aanwezigheid. 

De catalogus 

Er was echter ook een cultuurhistorisch belang en dat lag in het feit dat de catalo
gus van de Genootschapbibliotheek op het moment van de overdracht, een min 
of meer juiste en redelijk volledige weergave vormde van de tot dan toe in de 
bibliotheek van het Genootschap verzamelde werken. Daarin kon men constate
ren welk een rijkdom aan bronnen en werken van historisch en (Fries) cultureel 
belang in de loop van de jaren geschonken of anderszins verworven was. Mocht 
de bibliotheek als collectie uiteengerukt worden, iets wat dan ook gebeurde, al 
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was het immers alleen maar de verzameling kunstboeken en andere werken van 
onmiddellijk belang voor de staf van het Fries Museum, dan was er nog altijd de 
catalogus die tot in eeuwigheid een afspiegeling zou blijven van het bezit van het 
Fries Genootschap tot aan de 'likwidaasje' toe. 

Tussen al het opgewonden rumoer rond de overdracht heb ik echter tever
geefs gezocht naar enige belangstelling voor de catalogus, in het bijzonder voor 
zijn instandhouding. Deze bijzondere bron van historisch onderzoek bleek, zo 
lijkt het althans, geen aandacht gekregen te hebben, ondergesneeuwd als het 
ware onder het gemopper en de alom geuite klacht dat de hele collectie als een 
eenheid uiteen dreigde te vallen. 'Alles moat nei de PB', en daar werden, zo heb ik 
begrepen, alleen maar de boeken mee bedoeld. Niemand leek zich te realiseren, 
althans niemand heeft er iets over geopperd, dat er een verschil bestaat tussen het 
raadplegen van teksten, die sedert de uitvinding van de boekdrukkunst per defini
tie in veelvoud en dus op meer plaatsen te bestuderen zijn en het raadplegen van 
een catalogus. Van de catalogus van de bibliotheek van het Fries Genootschap is er 
in feite maar één exemplaar. Is er maar één exemplaar geweest, moet ik eigenlijk 
zeggen. Tot mijn ontsteltenis heb ik moeten vaststellen dat die catalogus onvind
baar is. Hij lijkt in het niets opgelost te zijn in een lange reeks van verbouwingen, 
verhuizingen en verplaatsingen. Zeker is overigens wèl, dat al tijdens de over
drachtprocedures fiches uit de catalogus gelicht werden en er niet in terugkeerden. 
Het is en blijft dus onmogelijk om de omvang en de kwaliteit en de inhoud van de 
Genootschapbibliotheek aan de hand van haar enige ware afspiegeling, namelijk 
de catalogus, nauwkeurig vast te stellen. De mogelijkheid om haar historische 
betekenis langs die weg te definiëren is derhalve verloren gegaan. 

Reconstructie 

Ik herhaal het nog maar eens met graagte: de bibliotheek van het Fries Genoot
schap is een zeer belangrijke aanwinst voor de Provinciale Bibliotheek geweest. 
Niet alleen dat, maar ook het feit dat de boeken en tijdschriften daarin aanwezig 
op een veel breder front dan ooit daarvoor toegankelijk werden is van belang 
geweest en is dat nog steeds. Dat de bibliotheek niet als een eenheid bewaard is 
gebleven is minder erg dan verondersteld werd en door sommigen nog steeds 
luidruchtig verkondigd wordt. Het ziet er niet naar uit dat daardoor belangrijke 
literatuur voor het wetenschappelijk discours in zijn algemeenheid verloren is 
gegaan. Wel is het jammer dat informatie over de exacte omvang en de inhoud 
van de bibliotheek op het moment van overdracht is zoek geraakt, althans op dit 
ogenblik onvindbaar is. De catalogus had volledig en ongerept bewaard en voor 
historisch onderzoek beschikbaar moeten blijven. Dat is helaas niet gebeurd. 
Daardoor zijn waardevolle cultuurhistorische gegevens verloren gegaan. Maar 
hoe spijtig dat ook is, er bestaat volgens mij nog altijd een mogelijkheid om via 
beschikbare gedrukte catalogi, aanwinstenlijsten, veilingcatalogi, in de loop van 
de jaren gemaakte inventarissen en wat al niet een eerste aanzet te geven tot een 



37° VIJF ERFGENAMEN 

reconstructie van dat zo belangrijke instrument , die afspiegeling van de omvang 

en de kwaliteit van de Genootschapsbibliotheek ten tijde van de overdracht. Ik 

pleit ervoor dat be langhebbende inst i tuten als het Genootschap, de Fryske Aka-

demy, de Provinciale Bibliotheek, het Rijksarchief en het Fries Letterkundig 

Museum gezamenlijk, om er maa r een paar te noemen , maa r vooral ook de Pro

vincie zelf en vele, zo niet alle leden en gebruikers van deze instellingen een der

gelijke reconstructie mogelijk maken. Voor het vervaardigen ervan is voldoende 

deskundigheid in Friesland aanwezig. 

Noten 

1 Veel materiaal in mijn artikel is ontleend aan archiefstukken betreffende de overdracht van 

de bibliotheek van het Fries Genootschap aan de Provinciale Bibliotheek (RAFAFG). 2 RAF 

AFG4, 7 januari 1966. Het betrof hier overigens naar alle waarschijnlijkheid Het groote tafe

reel der dwaasheid... (rugtitel 'Tafereel der dwaasheid') uit 1720, niet uit 1620. 3 Van Gent, 

'Minder nut', 414-415. 4 Kalma, 'Een bezoek', 20. 5 De onbaatzuchtigheid van de erflater 

mag wel enigszins gerelativeerd worden. De bibliotheek stond gewoon in de weg. Volgens 

Kalma had Wassenbergh helemaal geen interesse en de bestuursleden kwamen er zelden; 

Kalma, 'Een bezoek, 20. 6 RAFAFG4, 7 januari 1966. 'De leden hawwe net op har iepenst 

west', stelde prof.dr. W.J. Buma in de ledenvergadering van 7 januari 1966 dan ook vast. 7 

RAFAFG 4, 7 maart, 5 september en 6 november 1956. 8 RAFAFG 4, 5 september 1957. 9 Ver

meldenswaard is, dat Douma nogal eens heeft moeten vaststellen dat een boek, dat hij graag 

in de PB had willen opnemen en waarvoor hij een aantekening op het desbetreffende catalo-

gusfiche maakte, niet (meer) in de bibliotheek van het Genootschap aanwezig bleek te zijn 

(mondelinge mededeling). Kalma, die in 1950 tot zijn eigen verrassing bij het Fries Genoot

schap - 'de enige instelling die de vele genealogen toestond de jaargangen van de Leeuwar

der Courant mee naar huis te nemen'! - tot bestuurslid werd gebombardeerd in de plaats van 

mr. P.C.J.A. Boeles, kreeg de Genootschapsbibliotheek in zijn portefeuille. In zijn eerste 'Ver

slag van de Bibliothecaris' (p. 5) meldt hij het volgende: 'Er waren bij de aanvaarding van de 

functie een groot aantal boeken zoek, zodat wij op de uitlening strenger moesten toekijken 

dan sommige leden misschien prettig vonden' (cursivering van mijn hand, JvG). 

bfr 



Het Ryksargyf 
Tussen Genootschap en Beweging 

DOUWE DE VRIES 

De erfenis van het Ancien Régime 

Het begin van de negentiende eeuw was een periode van ingrijpende maatschap
pelijke en politieke veranderingen. Zo moesten de vroeger zelfstandige gewesten 
van de Republiek hun weg in de nieuwe eenheidsstaat van het Koninkrijk der 
Nederlanden nog vinden. Op zoek naar een nieuwe identiteit legden de Friese 
cultuurdragers sterke nadruk op het Friese verleden en de Friese taal. Door de 
staatkundige ontwikkelingen van die tijd kwam er tevens een einde aan het 
bestaan van enkele eerbiedwaardige Friese instituten, die over grote en waarde
volle collecties beschikten: de universiteit van Franeker, het Hof van Friesland en 
het oude gewestelijk bestuur. De eerste twee beschikten over grote bibliotheken 
en archieven. Ook het oude gewestelijke bestuur liet een omvangrijk archief na. 
In kringen rond het Fries Genootschap, waarvan de afdelingen naast eigen 
onderzoek en publicaties zeer veel tijd besteedden aan het verzamelen van alle 
soorten oudheden, werd het belang van deze collecties gezien. 

Het Ryksargyf. Fotojacob van der Vaart 

DE VRIJE FRIES 82 (2002) 371-381 
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Niet alleen het Genootschap, ook het provinciaal bestuur ging in deze tijd over tot 
het verzamelen van archivalia, boeken, handschriften en voorwerpen, 'voorna
melijk uit de veilingen van door particulieren nagelaten bibliotheken'.1 Voor de 
echte liefhebbers - meest leden van het Genootschap - was deze activiteit echter 
niet voldoende. De (amateur)historicus jhr. Hobbe Baerdt van Sminia richtte zich 
1 juli 1837 in een vurig pleidooi tot de Friese Staten om, net als de meeste provincies 
eerder al hadden gedaan, een 'Provincialen archivarius' aan te stellen.2 Van Sminia 
wees daarbij op het vele materiaal dat al verloren was gegaan, op de onverant
woorde opslag her en der, en het gebrek aan toegankelijkheid. Naar aanleiding 
van dit verzoek liet het provinciaal bestuur de griffier van het Provinciaal 
Gerechtshof een onderzoek instellen. Deze griffier, Jacob van Leeuwen, was een 
van de oprichters en lid van het bestuur van het Fries Genootschap. Van diens 
hand verscheen een zeer uitvoerig, helder én nog steeds interessant onderzoeks
rapport.3 

Na een definiëring van wat archieven waren, ging Van Leeuwen uitvoerig in 
op 'doel, nut en noodzaak' van archieven voor administratie en wetenschap: 'De 
Geschiedenis toch in haren geheelen omvang, de Regtsgeleerdheid en Staatkun
de, zelfs de fraaye Letteren, met één woord, alle kunsten en wetenschappen, wor
den het best gekend, beoordeeld en gewaardeerd, uit de echte bronnen waaruit 
zij worden geschapen'. Van Leeuwen pleitte tevens voor een professioneel 
archiefbeheer: 'De functie van archivaris zal daarom meer zijn dan alleen 'een 
deftige titel en een geleerd emplooi, zonder algemeen belang, waarover men wel 
eens en welligt niet ten onregte, heeft geklaagd'. Een ambtelijke relatie met het 
Rijk achtte hij van groot belang voor 'het wetenschappelijk doel', maar hij was 
daarbij ook van mening dat men 'de teugels des gebieds' in handen moest hou
den door een eventuele regeling 'niet geheel afhankelijk te maken van 's Ministers 
goed- of afkeuring, al behaagde het zijner Majesteit, uit 's Rijks-Kasse den Archi
varius te bezoldigen'. Zonder alle stukken bijeen te plaatsen en te voorzien van 
een goede inventaris en nadere toegangen (!), was in zijn ogen onderzoek in het 
belang van de administratie en de wetenschap onmogelijk. 

Een collectie Friesland vermomd als Provinciaal Archief 

Op 9 juli 1839 volgden de Staten het advies van Van Leeuwen op en precies een 
jaar later werd deze benoemd tot de eerste provinciale archivaris van Friesland.4 

De aanwezigheid van een beheerder betekende nog niet dat, zoals we sinds 1918 
gewend zijn, iedereen toegang tot het archief kon krijgen. Volgens zijn instructie 
was voor toegang tot de archieven de 'goedkeuring van den Heer Gouverneur en 
voorkennis van den Heer Griffier der Staten' nodig. 

Van Leeuwen speelde vanaf het begin een zeer actieve rol bij het bijeenbren
gen en catalogiseren van de in het Provinciehuis aanwezige archieven en 'boeke
rij'. Ook bemoeide hij zich actief met het bijeenbrengen van zowel de archieven 
als de 'boekerijen' van het Hof van Friesland en de universiteit van Franeker. Op 
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het gebruik van deze archieven had hij ook een duidelijke visie. De 'Vaderland-
sche Historie' was in zijn ogen eerder een geschiedenis van Holland dan één van 
alle gewesten die samen het jonge Koninkrijk der Nederlanden vormden. Om 
daar verandering in te brengen, was er volgens hem een essentiële en stimuleren
de rol weggelegd voor de archieven.5 

Jacob van Leeuwen, eerste provinciaal 

archivaris van Friesland, later voorzitter 

van het Fries Genootschap 

Van Leeuwen was een vakman. Tot op de dag van vandaag zijn diverse door hem 
gemaakte toegangen en bronnenuitgaven nog in gebruik. Om zijn geringe toela
ge als griffier aan te vullen had hij zich vóór zijn benoeming al beziggehouden 
met het beschrijven van belangrijke familie- en huisarchieven. Het verzamelen 
daarvan liet hij echter over aan het Fries Genootschap. De leden daarvan behoor
den zelf vaak tot degenen die over een familiearchief, een interessante biblio
theek of 'oudheden' (museale voorwerpen) beschikten. Nadat de bibliotheek in 
1849 was uitgebreid met de boekerij van het Hof van Friesland, kreeg Van Leeu
wen de opdracht de boekerijen samen te voegen tot één provinciale bibliotheek, 
ten behoeve van het publiek. In 1852 volgde de openstelling van deze biblio
theek, die in het nieuwe Paleis van Justitie was gevestigd. 

In 1853 kreeg Van Leeuwen van de provincie een nieuwe opdracht, namelijk 
om een 'Kabinet van Oudheden' op te richten. Het ging daarbij - aldus de 
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opdracht - om 'deze en gene op het Archief voorhanden oudheidkundige voor
werpen die vervolgens door geschenken van particulieren aanmerkelijk zijn toe
genomen'.6 In 1854 werd deze verzameling, aangevuld met een grote schenking 
van Joost Hiddes Halbertsma, eveneens ondergebracht in het Paleis van Justitie 
en opengesteld voor het publiek. Ook de voorwerpen die het Fries Genootschap 
inmiddels had verzameld kregen daarin een plaats. Van Leeuwen had er lang voor 
gepleit om deze beide collectie-onderdelen buiten het Provinciehuis onder te 
brengen, om zo meer ruimte voor de archieven te creëren. Van Leeuwen was nu, 
naast archivaris en bibliothecaris, ook nog eens conservator geworden. Tot zijn 
dood bleef hij bovendien griffier van het Gerechtshof. In 1859 kwam er een nieu
we instructie voor het archief tot stand, met daarin de bepaling dat het voortaan 
iedere dinsdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 14 uur geopend zou zijn voor 
een ieder, 'zoowel vreemdeling als inwoner des rijks'. Tevens stond daarin een 
bepaling dat de archivaris alleen personen mocht weigeren toe te laten 'tegen 
wier toelating gewigtige redenen bestaan'.7 

Met de aanstelling van een provinciale archivaris in 1840, de oprichting van 
een provinciale bibliotheek in 1852 en in 1854 een Kabinet van Oudheden, was 
een professioneel beheer van de 'Collectie Friesland' - de omvangrijke histori
sche collectie die toen reeds de kernen omvatte van het latere Rijksarchief, de 
Provinciale Bibliotheek en het Fries Museum - een feit. Daarnaast was er een 
Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, dat ervoor zorgde dat 
er 'bestudeerd' en gepubliceerd werd uit deze nu openbaar geworden collectie. 

'Scheiding der geesten' 

Op het moment dat Van Leeuwen werd benoemd tot archivaris was er binnen 
'zijn' Genootschap een 'richtingenstrijd' aan de gang tussen een Friestalige rich
ting, onder leiding van de Franeker A. Telting, en de 'Hollandse' historische rich
ting onder H. Amersfoordt.8 Het Genootschap koos steeds meer voor de Friese 
geschiedenis en oudheden, terwijl de Friese taalkunde een kwijnend bestaan 
leed. Als reactie hierop werd in 1844 een 'Selskip foar Fryske Taal- en Skrifteken-
nisse' opgericht, dat het bestuderen en bevorderen van de Friese taal als hoofd
doelstelling had. 

Hierdoor ontstond een zeker spanningsveld tussen het Fries Genootschap 
(liberale Hollandstalige stedelijke grootburgerij) en het Selskip (liberale Friestalige 
stedelijke en plattelands kleinburgerij).9 

Hoewel de eerste beheerder van de collectie een duidelijke exponent van het 
Genootschap was, lijkt Van Leeuwen en ook de door hem beheerde collectie bui
ten het hiervoorgenoemde spanningsveld te zijn gebleven. Anders was dat bij zijn 
opvolger, Tiede Roelofs Dijkstra (1858-1862). Na een uitvoerige stemprocedure en 
een lange discussie met het Rijk over de verruiming van de openbaarheid van de 
archieven, werd deze uitgesproken exponent van de opkomende Friese Beweging 
en één van de oprichters van It Selskip, benoemd.10 Dijkstra was ook lid van het 
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Genootschap, maar heeft daarin geen bijzondere functies bekleed. Zijn liefde ging 
uit naar de Friese taal. Als beheerder van de collectie heeft hij zich vooral bezigge
houden met de taal- en letterkunde en bijgevolg met name met de bibliotheek. 

Zijn jaarverslagen als archivaris zijn, in tegenstelling tot die van zijn voorgan
ger, kort en van weinig belang. Als archivaris heeft hij weinig andere sporen nage
laten dan het, nog geen dertig jaar later reeds vervangen, chronologisch overzicht 
van archivalia. Zijn opvolger Eelco Verwijs (1862-1868) was de eerste academicus 
die in de drieledige functie werd benoemd. Hij mengde zich, wellicht met een 
zeker leedvermaak, actief in de groeiende tegenstelling tussen de beide gezel
schappen. Over het Fries Genootschap was hij kritisch. Zo schreef hij aan de 
Leidse hoogleraar Matthijs de Vries: 'Het is hier maar doodsch en saai, daar alle 
geleerdheid van ons Friesch Genootschap (God betere 't) wel op een bordjen kan 
liggen. Behalve adoration mutuelle is er niet veel te halen'.11 Maar ook met de leden 
van het Selskip was de verhouding niet optimaal. In de jaren zestig vroegen enkelen 
zich af wat het Fries had aan een bemoeizuchtige Hollandse geleerde als Verwijs.12 

Als bibliothecaris heeft Verwijs, aldus Wumkes, de fundamenten gelegd voor de 
systematische catalogus waarop zijn opvolgers konden voortbouwen. Als archiva
ris heeft Verwijs echter, evenals zijn voorganger en zijn opvolger, weinig sporen 
achtergelaten in het Rijksarchief. Zijn opvolger Gerben Colmjon (1868-1884) was 
weer een duidelijke exponent van het Selskip en had ook de nodige contacten in 
die kringen. Hoewel zonder ervaring en bovendien grotendeels autodidact, werd 
hij toch benoemd. In kringen van het Fries Genootschap was men het niet eens 
met deze benoeming, maar de invloed op de provinciale politiek was blijkbaar niet 
zodanig, dat men de benoeming heeft kunnen tegenhouden. Ook het Rijk was niet 
overtuigd van zijn kwaliteiten. En zijn voorganger Verwijs achtte hem niet eens in 
staat de drukproeven van de systematische catalogus te corrigeren: 'Wat hebben 
een archief en een bibliotheek, zo rijk aan stukken in alle klassieke en moderne 
talen, in vredesnaam aan iemand wiens enige "wetenschappelijke" verdienste het 
schrijven van een Friese spraakkunst is?'.13 De meeste tijd besteedde Colmjon aan 
de systematische catalogus van de Provinciale Bibliotheek; zijn grote verdiensten 
lagen zonder twijfel op het terrein van de Friese taal en letterkunde. 

Archief wordt rijksfunctie 

De opvolging van Colmjon heeft veel voeten in de aarde gehad. Tussen provincie 
en Rijk werd langdurig onderhandeld over de verdeling van de werktijd en de 
salariskosten van het gecombineerde ambt. Het Rijk - het was de tijd van Victor 
de Stuers - streefde naar professionaliteit en daarmee naar een grotere eenheid in 
het archiefwezen. De provinciale archieven werden in de jaren tussen 1877 en 
1888 successievelijk door het Rijk in beheer overgenomen.14 Nu het om rijksar
chieven ging, werd ook de huisvesting verbeterd. De behoefte aan professionali
sering was overigens niet alleen in Friesland hard nodig. Overal liet het beheer 
van de archieven veel te wensen over. 
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In het jaar 1886 kwamen Rijk en provincie overeen, dat de zorg voor de archieven 
in handen van het Rijk kwam, terwijl het beheer van de bibliotheek bij de provin
cie bleef. Verder werd als rijksarchivaris in Friesland niet langer een taalkundige 
benoemd, maar iemand die als een der eersten aan de Ecole des Chartes te Parijs 
tot archivaris was opgeleid, J.L. Berns (1886-1921).I5 Al enkele jaren eerder, in 
1881, had de provincie het Kabinet van Oudheden overgedragen aan het door het 
Fries Genootschap gestichte Fries Museum. Tot grote opluchting van Colmjon, 
die in 1873 al had geklaagd dat er zoveel werk bleef liggen, omdat het kabinet veel 
meer bezoekers trok dan de bibliotheek en het archief, waarbij de amanuensis of 
de archivaris aanwezig moesten zijn.16 Hiermee was het beheer van de 'Collectie 
Friesland' (archief, bibliotheek en voorwerpen), op de samenstelling waarvan het 
toen bijna zestigjarige Fries Genootschap vanaf zijn oprichting zo had aange
drongen, in vijf jaar tijd in verschillende handen gekomen: namelijk van Rijk, 
provincie en Fries Genootschap. Daarnaast was de relatie van de archivaris-biblio
thecaris met de Friese Beweging, tot dan heel hecht, veel losser geworden. Daar
bij is de kanttekening op zijn plaats dat de liefde van Dijkstra, Colmjon en in min
dere mate Verwijs eerder naar de bibliotheek dan naar het archief was uitgegaan. 
Ook van de kant van het Selskip is er nooit sprake geweest van betrokkenheid bij 
of interesse in het archief. De periode tussen 1857 (het jaar van het overlijden van 
Van Leeuwen) en 1886 (de benoeming van Berns) is voor het archief daarom een 
donkere periode geweest. 

Berns lijkt in Friesland een buitenstaander te zijn gebleven, zowel in de krin
gen van het Fries Genootschap als die van het Selskip. Vooral in het begin van zijn 
lange ambtsperiode in Friesland lijkt hij vanwege zijn benoeming met wantrou
wen te zijn bejegend. In het openbare leven vervulde hij nauwelijks een rol, 
bestuurslidmaatschappen, zoals bijvoorbeeld van het Fries Genootschap, heeft 
hij niet bekleed en omdat hij nauwelijks publiceerde heeft hij hier feitelijk 36 jaar 
'yn it healtsjuster' gewerkt.17 

Een moeizame combinatie 

Aanvankelijk werd de scheiding tussen archief en bibliotheek nog enigszins 
gemaskeerd. De rijksarchivaris was tevens provinciaal bibliothecaris en liet het 
werk aan de bibliotheek in grote mate over aan een amanuensis en aan assisten
ten, die nogal eens een band met kringen rond het Selskip hadden. Berns lijkt de 
bibliotheek vooral te hebben gezien als een belangrijke hulpbron 'zoowel bij het 
gebruik als bij de beschrijving van het archief' en zag zijn wens dan ook in vervul
ling gaan toen beide in één pand, het Kanselarijgebouw, werden ondergebracht.18 

In de periode Berns werden de fundamenten gelegd van een verantwoord 
archiefbeheer, waarop tot op de dag van vandaag kon worden voortgebouwd. 
Berns paste als een der eersten in Nederland het herkomstbeginsel toe, en wel bij 
de inventarisatie van de archieven van het vroegere gewestelijk bestuur. Hij con
stateerde in zijn jaarverslagen dat er weinig historisch onderzoek in de archieven 
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werd verricht; in 1887 noemt hij slechts vier personen. Hij weet dit aan 'het gemis 
aan eenen voldoenden inventaris en de daaruit voortvloeiende onbekendheid 
met den inhoud der verzameling'.19 

Studiezaal Rijksarchief in de Kanselarij te Leeuwarden rond 1935. V.l.n.r. 

S.H. Goslings-Lijsen, volontaire, S. ter Horst, conciërge, A.L. Heerma van 

Voss, rijksarchivaris en A. Corée, klerk 

Ook bij de benoeming van Berns' opvolger, H.A. Poelman (1921-1924), was er 
sprake van moeizame onderhandelingen tussen Rijk en provincie. Het Rijk voel
de weinig voor een eenhoofdige leiding van archief en bibliotheek en voor een 
gezamenlijke huisvesting, al bleef uiteindelijk alles bij het oude. Hoewel opgeleid 
tot archivaris, lijkt Poelman meer affiniteit te hebben gehad met de bibliotheek 
dan zijn voorganger. Als bibliothecaris haalde hij de bibliotheek weer 'út it heal-
tsjuster', waarin deze sinds Colmjon had verkeerd. Zo wist hij gedurende zijn zeer 
korte ambtsperiode de Von Richthofen-collectie te verwerven. 
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Definitieve scheiding van functies 

Na het vertrek van Poelman weigerde het Rijk nog langer mee te werken aan 
voortzetting van de combinatie van het ambt van rijksarchivaris en dat van pro
vinciaal bibliothecaris. Het Rijk benoemde S.A. Waller Zeper tot rijksarchivaris 
(1924-1935) en de provincie benoemde GA Wumkes tot bibliothecaris (1924-
1940). Hiermee was ook de scheiding tussen deze twee onderdelen van de 'Col
lectie Friesland' vrijwel rond. Er restte alleen nog de gezamenlijke huisvesting in 
de Kanselarij. Waller Zeper was al sinds 1908 als chartermeester verbonden aan 
het Rijksarchief. Zijn affiniteit lag geheel bij het Fries Genootschap, waarvan hij in 
1908 meteen al lid en in 1915 lid van het bestuur werd, waarvan op dat moment 
ook Wumkes deel uitmaakte. Daarentegen was Wumkes een duidelijke exponent 
van de Friese Beweging. Binnen het Genootschap fungeerde Waller Zeper jaren
lang als bibliothecaris en hij was jarenlang als redacteur verbonden aan De Vrije 
Fries.2a Bovendien inventariseerde hij enkele particuliere archieven uit de collec
tie van het Genootschap. 

De relatie tussen archief en Genootschap werd na vijftig jaar weer enigszins 
hersteld, alhoewel die nimmer meer zo nauw werd als onder Van Leeuwen. Daar
voor was het Genootschap inmiddels te nauw verweven met het eigen Fries 
Museum. De relatie tussen Wumkes en Waller Zeper was verre van hartelijk. Zo 
ontstond er al meteen in 1925 grote onenigheid over onderdelen van de collectie 
en weigerde Waller Zeper in 1934 een sleutel van 'zijn' rijksgebouw aan Wumkes 
(als onderhuurder) ter beschikking te stellen. Beide geschillen gingen tot aan 
'Den Haag'.21 De onderlinge voertaal, ook tegenover de bezoekers, was in het 
Rijksarchief het Nederlands en in de bibliotheek het Fries. Dat bleef zo tot de 
jaren zeventig van de vorige eeuw. 

Ook Waller Zepers opvolger A.L. Heerma van Voss (1938-1948) was nauw 
betrokken bij het Fries Genootschap. In 1942 verzorgde hij samen met de direc
teur van het Fries Museum zelfs een tentoonstelling. Mede dankzij de aimabele 
persoonlijkheid van Heerma van Voss verbeterde de relatie met de bibliotheek na 
de benoeming van Sj. Douma als opvolger van Wumkes. Volgens Heerma van Voss 
heerste er in 1939 een wat broeierige atmosfeer in de bibliotheek, die volgens 
hem door Wumkes werd gekweekt.22 Geïnspireerd door de 'doorbraakgedachte' 
van na de Tweede Wereldoorlog, wilde hij ook in zijn werk vernieuwingen 
bewerkstelligen en bestaande culturele patronen doorbreken. Daarom beijverde 
hij zich voor een betere samenwerking tussen de Friestalige en de Nederlandsta
lige culturele kringen in Friesland. Hij was ondervoorzitter van de Fryske Kultuer-
ried en in die hoedanigheid mede-oprichter van het tijdschrift Nieuw Friesland.23 

Zijn vroege dood heeft hieraan helaas een eind gemaakt. 

Zijn opvolger Mari van Buijtenen (1949-1963) had geen affiniteit met de Frie
se Beweging. Wel was hij bestuurslid van het Genootschap en lid van de Fryske 
Kultuerried. Hij verwierf bekendheid en waardering met zijn vele publicaties op 
het gebied van de Friese rechtshistorie, waarvoor hij in 1962 de Joost Halbertsma-
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prijs kreeg. Ook in zijn jaren bleef het Rijksarchief een instelling waar de Bewe
gers zich niet mee identificeerden. De bibliotheek bleef voor hen echter 'ús PB', 
zoals het Fries Museum voor het Genootschap 'ons Museum' was. Het archief 
bleef daarbuiten: 'het Rijksarchief' heette neutraal te zijn. 

Onder SJ. Fockema Andreae (1963-1968) werden de banden met het Genoot
schap en de directie van het Fries Museum zo mogelijk nog meer aangetrokken. 
In die jaren werd de grote handschriftencollectie van het Genootschap verdeeld 
tussen het Rijksarchief, de Provinciale Bibliotheek en het Fries Museum. 

Eerst onder zijn opvolger J. Rinzema (1969-1990) kreeg het Rijksarchief een 
'Fries gezicht'. Alhoewel hij enkele jaren lid van het bestuur van het Genootschap 
was, ontpopte hij zich vanaf het begin als een 'Frysksinnich man'. Hij voelde zich 
verwant met de Bewegers en niet met de kring rond het Genootschap. Dat laatste 
vond hij een deftig, nog wat negentiende-eeuws gezelschap dat zich vol liefde 
boog over het streekeigene als studieobject maar dan standesgemäsz in het 
Nederlands. Hij was van mening dat het Genootschap, na de oprichting van de 
Fryske Akademy in 1938 en de verzelfstandiging van het Fries Museum in 1968, 
niet meer was dan een bindmiddel voor de 'upper middle-class' en hoger, vaak al 
generaties buiten Friesland, met een zeker Fries bewustzijn.24 

Rinzema bouwde niet in de eerste plaats aan de relaties met de maatschappe
lijke bovenlaag in de provincie. Hij zette zich daarentegen wel met overtuiging in 
voor de democratisering van de archieven.25 Hij zocht de contacten met de Friese 
Beweging, waarin hij zelf met overtuiging participeerde. Zo was hij lid van de 
Fryske Nasjonale Partij en gedurende enkele jaren daarvan zelfs voorzitter. In 
feite was sinds de dood van Colmjon (1884) niets meer aan de betrekkingen met 
de Friese Beweging gedaan. Het is echter nog maar de vraag of de band tussen 
Rinzema en de Friese Beweging omgekeerd ook een band tussen de leden van de 
Friese beweging en het Rijksarchief op heeft geleverd. De Beweging was daartoe 
enerzijds teveel verbonden met het Frysk Letterkundich Museum en Dokumin-
taasjesintrum (FLMD) en had anderzijds teveel wantrouwen tegen een Rijksin
stelling, hetgeen ook bleek toen Rinzema op volgens hem goede gronden pleitte 
voor een taakverdeling tussen FLMD en 'syn Ryksargyf'. Het nieuwe Rijksarchief 
werd in 1976 het eerste en bleef het enige rijksgebouw in Friesland met tweetalige 
opschriften. 

Belangrijker dan de bordjes was de tweetalige praktijk die daarachter regel 
was. Rinzema zag een rijksarchief niet als een verlengstuk van de rijksadministra-
tie, maar als een culturele instelling, die daarom (opnieuw!) onder het provinciaal 
bestuur zou moeten vallen. In de discussie over decentralisatie van rijkstaken 
baarde hij binnen de Rijksarchiefdienst wel opzien met dit standpunt, maar oogstte 
geen resultaat. 

In de jaren tachtig kwam er een lakmoesproef voor de relatie tussen archief 
en Beweging, toen het departement uit bezuinigingsoverwegingen enkele rijksar
chieven, waaronder het Friese, wilde opheffen. De suggestie, dat de rijksarchie
ven uit Leeuwarden zouden moeten verhuizen naar Groningen leidde tot massa-
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Ie protesten uit de hoek van de Friese Beweging, waar men een dergelijke ontwik
keling zag als de zoveelste poets die Den Haag aan Friesland leverde. 

Tot Besluit 

Rond het jaar 2000 deed een nieuwe ontwikkeling haar invloed gelden. Het minis
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ging de oprichting van zogeheten 
'Regionaal-Historische Centra' in iedere provincie bevorderen. In de visie van 
staatssecretaris Van der Ploeg zou de kern van dergelijke centra moeten worden 
gevormd door de samenvoeging van het rijksarchief in die provincie met het 
gemeentearchief van de provinciehoofdstad. Bij deze kern zouden zich eventueel 
andere kleine beheerders van historische collecties kunnen aansluiten. Het ach
terliggende motief was, dat veel van de bestaande instellingen te weinig kapitaal 
en deskundigheid bezaten om de nieuwe uitdaging van de virtuele dienstverle
ning, de educatieve taken en een effectief management goed te kunnen invullen. 

Toen gesprekken tussen het Ryksargyf, het FLMD en het Gemeentearchief van 
Leeuwarden niets opleverden, werden op initiatief van de Provincie de mogelijk
heden van een samengaan met de Provinciale Bibliotheek en het FLMD onder
zocht. Dit zal in 2002, het jubileumjaar van het Fries Genootschap, resulteren in 
een fusie. Het ontstaan van een groot instituut met een omvangrijke collectie op 
het terrein van de Friese letteren en geschiedenis leidt tot interessante discussies 
met andere instellingen. Zo overwegen enkele instellingen inmiddels de over
dracht van de eigen bibliotheek en andere onderdelen van hun 'papieren collec
tie'. De reden is dat voor die instellingen het bieden van onderzoeksfaciliteiten 
en het beheer van 'de papieren collectie' meer en meer als een oneigenlijke en 
belastende taak wordt beschouwd. Met deze fusie worden twee van de drie 
onderdelen van wat ik eerder de 'Collectie Friesland' noemde, weer samenge
voegd. Het Fries Museum blijft echter de beheerder van de objecten die in het 
vroegere Kabinet van Oudheden werden verzameld. 

In het nieuwe instituut zal het Fries een ruime plaats worden toebedeeld. Het 
is een interessante vraag, welke plaats het nieuwe instituut zal innemen in de 
aloude polariteit tussen geschiedenis en taaibevordering. Even interessant is de 
vraag of deze tegenstelling in deze eeuw zijn actualiteit zal blijven behouden. Wat 
de uitkomst ook moge zijn, het lijkt onvoorstelbaar dat de Friese identiteit en cul
tuur kan voortbestaan zonder de eigen taal. 

^ ¾ ^ 
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Akademy en Genootschap 
Twa wrâlden 

L.G. JANSMA 

It ûntstean fan de Fryske Akademy 

De skiednis fan it ûntstean fan de Fryske Akademy is aardich goed dokumintear-
re. Van der Schaaf besteget der behoarlik wat siden oan yn syn bekende boek 
Skiednis fan de Fryske Beweging, De Vries skreau der yn 1988 in lyts opstel oer yn 
it nûmer fan ItBeaken, dat ferskynde by gelegenheid fan it 50-jierrich bestean fan 
de Akademy, en noch mar koart lyn hat Frieswijk in moai gearfetsjend oersjoch 
makke.1 De moter efter it ûntstean is de. Fryske Beweging, dy't benammen nei de 
Earste Wrâldkriich wer mear elan krijt en dy't aksje fiert foar ferbettering fan de 
posysje fan it Frysk op in breder front as allinne de literatuer, sa wurdt út de 
neamde publikaasjes en út oar materiaal dat ik trochnommen haw dúdlik. Der 
wurdt ek ferlet field fan in ynstitút dat him dwaande hâlde moat mei de stúdzje 
fan de Fryske taal en kultuer, en it stribjen om soks ta stân te bringen wurdt sjoen 
as in ûnderdiel fan de 'Fryske striid'. Net om 'e nocht sil dr P. Sipma it by de offi-
sjele iepening fan de Akademy it hawwe oer de kroan op it wurk fan de beweging. 

Frieswijk fernuveret him deroer dat it foarmjen fan in 'Academy fen Fryske 
Wittenskip', lykas Sipke Huismans al woe yn 1914, en dêr't yn 1919 Wumkes en 
noch wer letter yn 1932 ek Titus Brandsma, mar ek studinteselskippen en oaren 
foar pleiten, sa'n skoft duorje moast en earst yn 1938 syn beslach krige. Mar dêr 
binne in soad oarsaken foar oan te wizen, sa makket er dúdlik. Ien derfan is de 
ferdieldheid fan de Fryske Beweging en in oaren is, dat der, lykas Wumkes ek oan-
jout, in soad prioriteiten realisearre wurde moasten. Mar ek wichtich is, dat der 
winliken gjin ynstânsje wie dy't it inisjatyf organisatoarysk stal jaan koe en woe. 
Earst troch de yn 1928 oprjochte Provinsjale Underwiisrie koe it plan foar it op-
rjochtsjen fan in Fryske Akademy werklikheid wurde. It duorret lykwols noch in 
hiel skoft ear't dy Akademy der kaam. Yn 1932 moast de Rie noch konkludearje, 
dat de tiid foar it stiftsjen fan in Fryske Akademy net ryp wie, alhoewol't de Rie 
der yn prinsipe wol foar fielde. Benammen yn de seis jier dy't folgen, waard út 
studinteselskippen wei oantrune op it realisearjen fan in Akademy. Op 30 maaie 
1938 wurdt yn de gearkomste fan de Underwiisried it karbrief foar de Akademy 
fêststeld. Op 28 july wurdt it bestjoer beneamd en op 10 septimber 1938 folget 
dan de plechtige iepening. 

Yn rûnten fan it Friesch Genootschap wurdt wat sunich reagearre op it ta stân 
kommen fan de Fryske Akademy. Guon lju fine dat de Akademy gjin besteans-
rjocht hat neist it Friesch Genootschap. Oaren, ûnder har it promininte Genoot-
schapslid Mr P.C.J. A. Boeles, sjogge ek de Akademy wol as in konkurrint, mar 
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lizze der fral de klam op dat it Genootschap him buten 'deze Friesche Beweging' 
hâlde moat. Lykwols stie de mearderheid fan it Genootschapsbestjoer net negatyf 
foar de Akademy oer. Yn it jierferslach fan it Genootschap oer it jier 1938 wurdt it 
oprjochtsjen fan de Akademy koart memorearre. De Fryske Akademy wurdt foar-
steld as 'eene zustervereniging van het Friesch Genootschap, waar beide op het 
gebied van het uitgeven van oud-Friesche geschriften in dezelfde richting wer
ken. Dit veld is zo ruim, dat er voor beide werk in overvloed is. Waar de Akademy 
zich ook toelegt op de tegenwoordige Friesche spreektaal en op de hedendaagse 
Friesche letterkunde, daar betreedt zij een weg, die reeds in de eerste jaren van 
zijn bestaan door het Genootschap is verlaten.' Wat dy léste gebieten oangiet, kin 
dus sein wurde, sa giet it jierferslach fierder, dat de Fryske Akademy it Genoot
schap oanfollet en op de oare gebieten kinne de beide ynstellings mei-inoar 
oparbeidzje. Ek wurdt noch wiisd op persoanlike ferbinings tusken de bestjoeren 
fan de beide organisaasjes; de foarsitter fan it Genootschap, RA.V baron van 
Harinxma thoe Slooten, is earefoarsitter fan de Fryske Akademy en de foarsitter 
fan de Akademy, Sipma, is lid fan it Genootschapsbestjoer.2 Yn it jierferslach fan 
1938 en fan de jierren dêrnei stiet de Akademy yn de list fan 'Genootschappen en 
inrichtingen die in verbinding staan met het Friesch Genootschap' (ôfdieling B: 
'Binnenlandsche'). It liket allegearre moai waar en lange dagen. Mar is dat wol it 
echte fielen? As men de relaasje tusken Genootschap en de brede rûnte fan de 
Fryske Beweging yn de tweintich jier dy't oan de oprjochting fan de Akademy 
foarôfgiene, besjocht, dan soe men dochs ta in wat oare konklúzje komme moatte. 

Fryske Akademy. Fotojacob van der Vaart 
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Frieswijk seit dat it Genootschap yn de tiid koart nei de earste Wrâldkriich net 
ôfwizend foar de Fryske Beweging oer stie.3 It bliuwt út soarte de fraach wat oft jo 
ûnder 'net ôfwizend' fersteane, ommers, it Frysk hie oant dan ta amper in plak yn 
Genootschapsrûnten. Frieswijk liedt dy net-ôfwizende hâlding ûnder mear óf út 
it feit dat it Genootschap yn 1917 lid waard fan it 'Boun fan Frysk-Nasjonale Sel-
skippen', dat bedoeld wie as in koepelorganisaasje fan in grut tal Fryske selskip-
pen. Yn it jierferslach fan 1917-1918 wurdt it oansluten by - lykas it dêr om-
skreaun stiet - 'It Algemien Frysk Selskipsboun' oanstipt en der wurdt sein, dat 
soks barde 'Op aandrang van ons medebestuurslid dr G.A. Wumkes.' Dy hie it 
bestjoer de wissichheid jûn dat it bûn gjin polityk doel op it each hie.4 Ik tink dat 
mei dy opmerking eat dúdlik wurdt fan de hâlding foar it Fryske stribjen oer: oer 
alle boegen nimt it Genootschap in neutraal stânpunt yn as it giet om it fuort-
sterkjen fan de maatskiplike posysje fan it Frysk en hâldt it him ek fierder buten 
de diskusje fan Fryske taalstriders. In meidwaan oan in licht pro-Fryske aktiviteit 
wie wol akseptabel, as it mar útsûndering bleau. In man as Wumkes koe dêr goed 
mei omgean en troch syn linich meneuveljen koe er sa no en dan ek noch wat 
berikke. Mear koe út soarte net. 

Dat der hoeden en taktysk operearre wurde moast, wurdt noch dúdliker wan-
near't Douwe Kalma as lieder fan de Jong Fryske Mienskip yn 1920 besiket om op 
in ledegearkomste fan it Genootschap de struktuer fan dy organisaasje te feroar-
jen. Hy wol in demokratysker bestjoersfoarm, nij bloed yn it bestjoer en stiet oan 
op (ek) it brûken fan de Fryske taal yn it Genootschap.5 Hy docht syn pleit yn it 
Frysk. De aksje fan de Jongfriezen makket dat de tsjinstellingen skerper wurde. It 
ferslach fan it jier 1920-1921 jout it stânpunt fan it Genootschap wer. It Friesch 
Genootschap, sa wurdt sein, is in suver wittenskiplike ynstelling en hat neat te 
krijen mei de politike en ekonomyske doelen dy't de Jongfriezen neistribje. 'Het 
Friesch Genootschap aan den eenen kant, en zij, die ijveren voor de instandhou
ding van de Friesche taal aan den anderen kant, kunnen elk op hun eigen terrein 
werkzaam zijn'.6 It risseltaat fan de Jongfryske aksje is dat it Frysk tenei ferbean 
wurdt as fiertaai yn de gearkomsten fan it Genootschap. Mei it each op de posys-
jes dy't sa ynnommen waarden, hoecht it jin net te fernuverjen dat it pleit, dat 
Wumkes yn in rede yn 1919 hâlde, doe't er út it bestjoer fan it Genootschap gie, 
foar in 'Fryske Akadeemje foar Wittenskippen en Kinst' as ûnderdiel fan it 
Genootschap, net folie omtinken mear krijt yn Genootschapsrûnten. It Genoot
schap hie al net folie ferlet fan in 'Akademy', troch de aksje fan de Jongfriezen 
waard dat noch minder it gefal. Frieswijk seit it sa: 'It Genootschap lei him fêst op 
it âlde histoaryske spoar en benammen op dat fan de âlde garde'.7 Wumkes krige 
dus net alhiel gelyk, doe't er skreau dat it 'hwat aristokratysk en konserfative 
Ynstitút' [...] de skomjende weagen fan 'e Fryske Biweging net keare [koe]'.8 It 
Genootschap hat besocht om de weagen te kearen troch him fierder ôfsidich te 
halden. Efterôf is eltsenien in profeet en dan is it maklik om te sizzen dat it 
Genootschap doe in ferkearde wei keazen hat. Mar wie der foar de slim 
Nederlânsk-ideologysk bûne leden fan it wat elitêre leden Genootschap winliken 
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wol in oare kar mooglik as har fansiden te halden?9 Dat it elan fan it Fryske strib-
jen ek in posityf-motivearjende ynfloed hawwe koe op it wittenskiplik dwaande 
wezen, koene hja net maklik ûnderkenne. De opmerkingen dy't it Genootschap 
yn it jierferslach fan 1938 wijt oan it stiftsjen fan de Akademy binne freonlik-dis-
tansjearjend, mar benammen ferdigenjend en ôfwachtsjend, en sa hat it Genoot
schap de slach mist. 

Wurdboekseal fan de Fryske Akademy, mei links dr. Ype Poortinga 

Hoe't it fierder gie 

De Fryske Akademy 

De Fryske Akademy set út ein yn in ekonomysk net slim geunstich tiidrek. Dochs 
set hja mei faasje út ein. Yn de oarlochsjierren bart der út soarte net it measte, 
mar yn de jierren fuort nei de Twadde Wrâldkriich wurdt it wurk, nettsjinsteande 
de beheinde middels, mei grutte ynset oanpakt. Der wurde wurkferbannen op-
rjochte, der wurdt personeel oansteld - yn 1960 al 13 persoanen -, der wurde 
publikaasjes taret en útjûn - yn 1960 al 170 stiks. Fierder nimt de Akademy, nest it 
ûndersykswurk, wichtige taken op har, benammen op it mêd fan it ûnderwiis 
(Bestjoersakademy, Leargongen, Ubbo Emmius, Agogyske Akademy ensfh). De 
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Akademy wurdt al rillegau in faktor fan betsjutting yn de Fryske maatskippij. Soks 
docht bliken út it tanimmen fan it tal stipers, persoanen likegoed as ynstellingen 
en organisaasjes. It die ek bliken by de ferbouwing fan it Coulonhûs yn 1956. Der 
waarden bydragen tasein fan de Provinsje, Gemeente Ljouwert en oaren. It Ryk 
woe lykwols gjin jilden taskikke, sadat der in grut tekoart bleau. Troch in aksje, yn 
gong set troch Keimpe Sikkema fan de Ljouwerter Krante, waard it ûnbrekkende 
jild út bydragen fan partikulieren, persoanen en organisaasjes út hiele Fryslân 
wei byinoar fandele. 

Guon taken hat de Akademy nei ferrin fan tiid wer ôfstjitten. Sa binne (mei) 
troch krewearjen fan de Akademy der in rige fan foar Fryslân tige wichtige ynsti-
tuten op it mêd fan ûnderwiis en kultuer ûntstien.10 Sok ôfstjitten fan 'dochters' 
kin needsaaklik wêze, mar lykas King Lear moatte jo wolris konstatearje dat hja 
har net altiten hâlde en drage sa as jo graach sjen soene. Guontiden betsjutte it 
ôfstjitten wol in grutte ierlitting; bygelyks by it ôfstjitten fan de Noardlike Lear-
gongen yn 1977, in ynstânsje dy't yn Fryslân in soad betsjutte. De Akademy, sa 
hat bliken dien, wie yn sokke gefallen altyd wer bysteat om libbenskrêftich fierder 
te gean, om't hja nea har kearntaak, it wittenskiplik ûndersyk, út it each ferlear. It 
wittenskiplik ûndersyk bleau hieltiten it fûndamint dêr't wer fierder op boud 
waard en hat benammen yn de tachtiger en njoggentiger jierren fan de foarige 
ieu hiel sterk it aksint krige. Der kaam doe in útwreiding fan de wittenskiplike en 
administrative stêf en fral naam ek it tal ûndersyksprojekten, dat betelle waard út 
de twadde en tredde jildstream ta. Yn datselde tiidrek kaam der ek in taak by op it 
mêd fan it universitêr ûnderwiis, yn de foarm fan bysûndere learstuollen en in 
doktoraal-oplieding oan de Universiteit fan Amsterdam. Yn 1990 waard de Aka
demy liearre oan de KNAW, de wittenskipskoepel foar para-universitêre ûnder-
syksynstituten. Op dit stuit, 2002, wurkje by de Akademy likernôch 70 minsken, 
dieltiders en folletiders byinoar nommen. 

Sjogge wy de ûntjouwing fan de Fryske Akademy oer, dan kinne wy sizze dat 
hja har kearntaak hieltiten útwreidzje kinnen hat. Hja hat in soad inisjativen 
nommen en wichtige dingen foar Fryslân ta stân brocht. De Akademy hat har 
ûntjûn ta in profesjoneel nasjonaal en ynternasjonaal sintrum foar wittenskiplik 
ûndersyk fan de Fryske taal en kultuer fan hjoed en it ferline. Op grûn fan har 
saakkundigens op dy meden fersoarget hja ek wittenskiplik ûnderwiis. 

It Friesch Genootschap 

It Friesch Genootschap hâldt yn de jierren fuort nei de Twadde Wrâldkriich, neist 
it útjaan fan it jierboek, De Vrije Fries, en fan in stikmannich oare útjeften, it 
ûnderhâlden fan in eigen boekerij en it fersoargjen fan lezingen en ekskurzjes, de 
wichtige taak fan it behear fan it Fries Museum. Nei ferrin fan tiid moat dy taak 
ôfstjitten wurde, om't it Museum hieltiten mear en yn de sechtiger jierren fan de 
foarige ieu yn rap tempo profesjonalisearret. Yn 1970 wurdt it Museum formeel 
selsstannich. 
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Gemeentewapens fan Fryslân oan de 

fan de Akademy 

Dêrfoar wie al in yn 1960 de funksje fan bibletekaris opheft; de boekerij waard 
oerdien oan de Provinsjale Bibleteek. De taken fan it Genootschap wurde sa jim-
meroan beheinder. Yn feite bleau allinne oer it útjaan fan De Vrije Fries, sûnt 1955 
yn 'e mande mei de Akademy, en it stypjen fan sa no en dan in útjefte. It Genoot
schap is him bewust fan dy reduksje. Nei 1970 wurdt yn it Genootschap disku-
sjearre oer hoe no fierder. As frucht fan dy refleksje wurdt yn 1973 in neiere ynter-
pretaasje fan de doelstelling jûn. As taken wurde neamd 'beoefening van de Frie
se geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie'.11 As middels om soks te reali-
searjen, sjocht it Genootschap benammen it stipe jaan oan it Fries Museum, it 
útjaan fan De Vrije Fries, it halden fan lêzings en it ynstellen fan stúdzjegroepen. 
Opfallend yn dat rychje is de ôfwêzichheid fan de Fryske Akademy, dy't har doe -
begjin santiger jierren - dochs wol bewiisd hie as ynstelling fan wittenskiplik 
ûndersyk, ek op it mêd fan de Fryske skiednis. Foei de Akademy buten it each-
weid fan it Genootschap? Hokker kontakten wiene der tusken Akademy en 
Genootschap yn, rûchwei sein, de twadde helte fan de tweintichste ieu? Dêrop 
besykje ik yn it neikommende in koart andert te jaan. Ik basearje my datoangean-
de op de Jierferslaggen fan it Genootschap, de ferslaggen fan it Deistich Bestjoer 
en it Haadbestjoer fan de Fryske Akademy en, foar wat de léste tweinitich jier 
oanbelanget, ek op myn ûnthâld. It giet my om de formele kontakten, dus om 
kontakten tusken de bestjoeren en om gearwurkingsferbannen. 
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Kontakten 

Nettsjinsteande de net pro-Fryske hâlding dy't guon leden fan it Genootschaps-
bestjoer ekyn de earste jierren nei de Twadde Wrâldkriich noch wol hiene, waar
den dochs al gaueftich foarmen fan oparbeidzjen fûn.12 Sa fersoargen Akademy 
en Genootschap yn 1948 in twa dagen duorjend kongres fan de KNAW, de sa-
neamde Akademie-dagen. Fierder waarden sûnt 1952 ek ôfleveringen fan de grêf-
skrifterige yn 'e mande mei it Genootschap útjûn. Yn 1952 waarden Akademy en 
Genootschap it iens om yn it winterskoft foar mienskiplike rekken in lêzingerige 
te fersoargjen. Dy foarm fan oparbeidzjen hat duorre oant 1958. Yn it ferslach fan 
it Genootschap oer it jier 1958 wurdt dan sein: 'Ten aanzien van de winterlezin
gen werd een oude toestand hersteld: in vriendschappelijk overleg met de leiding 
van de Fryske Akademy werd besloten, voortaan de winterlezingen weer apart te 
organiseren'.13 De wichtichste foarm fan oparbeidzjen, dy't hjoeddedei der noch 
altyd is, ûntstiet yn 1953. Yn dat jier komme beide ynstellings oerien dat hja foar 
mienskiplike rekken De Vrije Fries útjaan sille. Twa redaksjeleden, fan elk fan 
beide organisaasjes ien, krije de lieding. Yn it ferslach wurdt net meidield dat der 
wat striid mei anneks west hie. It Genootschap woe dat 75% fan it blêd Neder-
lânsktalich wie. It bestjoer fan de Akademy gie út fan lykweardigens fan Frysk en 
Nederlânsk en woe in 50/50 ferdieling. It Genootschap hat dat akseptearre. It 
oparbeidzjen yn de redaksje fan De Vrije Fries lit net in soad te winskjen oer. It tal 
kearen dat de Fryske Akademy te praat komt yn de jierferslaggen fan it Genoot
schap is dan fierder ek hiel lyts. Oarsom is it ek sa. It Genootschap komt mar 
skraachwurk te praat yn de ferslaggen fan it Akademybestjoer. As it te praat komt, 
giet it meastal om in mienskiplike útjefte. De ferhâldingen binne fierder goed, 
mar net yntinsyf. 

Yn de njoggentiger jierren feroaret der lykwols al wat. It Genootschap stipet 
aardich faker in útjefte fan de Akademy en set him ek yn om wichtige histoaryske 
ûndersyksprojekten by de Akademy ta stân te bringen. Lju út Akademyrûnten 
Iiawwe sit yn it Genootschapsbestjoer en oarsom ek. De ferhâldingen binne goed 
en wurde ek net slim fersteurd troch in skeel dat yn 1996 yn de redaksje fan De 
Vrije Fries ûntstie. Dat skeel hie as gefolch dat twa redakteuren - dy't út de Akade
my wei ôffurdige wiene yn de redaksje - har needsake fielden om har sit beskik-
ber te stellen. Beide bestjoeren hawwe alles op alles set om de saak wer yn de 
goede banen te krijen. Der is in nij redaksjestatút opsteld, dêr't beide ynstellings 
mei út de fuotten koene. Foar De Vrije Fries 1997 wurdt in redaksje ad interim 
besteande út fjouwer man, dy't alle fjouwer diel út makke hiene fan de eardere 
redaksje, foarme. Ek hja hawwe alles op alles set om de saak ta in goed ein te 
bringen.14 Der is yn 1997 in nije redaksje gearstald - de Akademy is dêr goed yn 
fertsjintwurdige - dy't ûnderwilens al fiif ôfleveringen fan De Vrije Fries ta stân 
brocht hat. Sûnt 1995 jout it Genootschap in popularisearjend histoarysk tyd-
skrift út, dêr't ek meiwurkers fan de Fryske Akademy diel út meitsje fan de 
redaksje. It hat de namme Fryslân en ferskynt fjouwer kear yn it jier. 
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Balans 

Tebeksjend, kin net oars sein wurde as dat it Fries Genootschap winliken de 
ynstelling hawwe moatten hie om in Fryske Akademy op te rjochtsjen. Troch him 
ôf te kearen fan it Frysk wittenskiplik fermidden, kaam it Genootschap feitliks 
mei de rêch nei de tiid te stean. Gearwurking mei de Akademy wie der wol, mar 
dochs binne de ynstellings lange tiid twa wrâlden, men soe hast sizze kinne twa 
lytse 'etnyske' pylders, bleaun. Alhoewol't it mienskiplik oparbeidzjen út Akade-
my-eachweid wei beheind wie, waard soks foar it Genootschap, dat hieltiten 
mear taken ynleverje moast, jimmeroan wichtiger. Der bleau ommers net folie 
mear oer as it útjaan fan De Vrije Fries. Dochs is de léste tiid it wurk fan it Genoot
schap wer wat ferbrede en dan doel ik op de útjefte fan it populêr wittenskiplike 
tydskrift Fryslân en it stypjen fan ûndersyksprojekten. Waard yn de santiger jier-
ren fan de foarige ieu de Akademy net sjoen as in fehikel om Genootschapsdoe
len mei te berikken, yn de njoggentiger jierren wurde grutte ynspannings levere 
om Akademyprojekten te realisearjen. De fraach bliuwt lykwols oft soks fol-
dwaande is om it fuortbestean fan it Genootschap te rjochtfeardigjen. Dy fraach 
kin men ferskillende anderten op jaan. Oan 'e iene kant kin sein wurde, dat it 
Genootschap him oerlibbe hat om't oare organisaasjes syn taken oernommen 
hawwe. Oan de oare kant soe men it stânpunt ferdigenje kinne, dat eat dat in 
lange tradysje hat en pretinsjeleas dochs in pear goede dingen docht, net ferdwi-
ne hoecht. Faaks is it andert dat Van der Schaaf jûn hat wol it beste: 'It Genoatskip 
sil bestean salang't de leden it wolle'.15 

Noaten 

1 Frieswijk,'De oprjochting'. 2 VFG 110 (1938) 2. 3 Frieswijk,'De oprjochting', 249. 4 VFG90 
(1917-1918)2. 5Wumkes, Nei sa wntichjier, 277. 6 VFG 93 (1920-1921) 1-2. 7 Frieswijk,'De 
oprjochting', 252. 8 Wumkes, Nei sawntich jier, 280. 9 Jensma jout mei rjocht en reden dy 
kwalifikaasje oan it Genootschap fan dy tiid. Sjoch Jensma, 'Boeles', 15. 10 Kingma, 'De Aka
demy'. 11 VFG 145 (1973), De Vrije Fries 54 (1974), 113. 12 Oer de anty-Fryske hâlding fan 
guon leden fan it Genootschap, dy't benammen wurksum wiene by de rjochterlike macht, 
sjoch Van der Schaaf, Skiednis, 358 e.f. Sjoch ek Jensma, 'Boeles'. 13 VFG 130 (1958) 5. 14 Oer 
it oparbeidzjen yn de redaksje ad interim woe ik opmerke, dat soks net maklik west hat. Lyk
wols hawwe alle fjouwer, Ph.H. Breuker, G. Jensma, H. Spanninga en iksels, har tige ynspand 
om de opdracht fan beide bestjoeren út te fieren. Foar de stipe dy't ik doe krige haw fan Phi-
lippus Breuker, bin ik noch altiten tankber. 15 Van der Schaaf, Skiednis, 384. 

^ 



De Vrije Fries 
Vlaggeschip van het Fries Genootschap 

HOTSO SPANNINGA 

Met ruim duizend bijdragen1 en meer dan 21.000 pagina's aan tekst neemt De 
Vrije Fries het leeuwendeel voor zijn rekening van de gedrukte papieren nalaten
schap van het Fries Genootschap. Het tijdschrift verschijnt sedert 18392 en is 
daarmee één van de oudste nog onder dezelfde naam uitgegeven periodieken 
van Nederland. Een echt, periodiek verschijnend tijdschrift was De Vrije Fries 
aanvankelijk niet. De Mengelingen, uitgegeven door het Provinciaal Friesch 
Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, zoals 
de ondertitel luidde, kwamen met onregelmatige tussenpozen in afleveringen 
van de drukpers. Vier afleveringen vormden een deel en zes delen een reeks. Zo 
bestaat reeks I uit de delen 1 tot en met 6 (1839-1853), reeks II of de 'Nieuwe serie' 
uit de delen 7 tot en met 12 (1856-1873) en reeks III uit de delen 13 tot en met 18 
(1877-1895). Pas bij verschijnen van de laatste aflevering werd voor het gehele 
deel een losse titelpagina bijgeleverd, zodat alle afleveringen van een deel uitein
delijk te boek kwamen te staan als in een en hetzelfde jaar uitgegeven. Na 1906 
werd de verwarrende indeling in reeksen verlaten. Vanaf deel 22 (1914) versche
nen de delen bovendien in één keer, behalve de delen 27 (1924) en 28 (1928), die 
als vanouds in vier afleveringen uitkwamen. De eerste aflevering van deel twintig 
(1906) werd nog gepubliceerd als Mengelingen, maar de afleveringen daarna 
zagen het licht als Tijdschrift. Sinds 1930 verschenen de delen met een enkele uit
zondering om de twee jaar, tot 1968, toen werd overgegaan tot jaarlijkse publica
tie. Vanaf 1970 is dan ook niet meer sprake van het Tijdschrift van het Fries 
Genootschap, maar van het Jaarboek. 

De eerste aflevering van het eerste deel, dat in 1839 zou worden gecomple
teerd, werd voorafgegaan door een 'Aan den lezer!' van Albartus Telting, die 
samen met Jacob van Leeuwen en Montanus de Haan Hettema de redactie van 
het eerste uur vormde. Het Genootschap bestond nu tien jaar, zo werd in dit 
woord vooraf gesteld, maar het was bij een breed publiek nog amper bekend, 
omdat de leden, 'geheel naar den aard der oude Friezen, die hoogere waarde 
hechtten aan eene stille onbekende degelijkheid, dan aan eenen luidruchtigen 
naam', afkerig waren van 'snorkerij en grooten ophef'. Desalniettemin had het 
Genootschap al wel wat gepresteerd. Men was bezig met de uitgave van enkele 
handschriften en bovendien waren van 1829 tot 1835 zes deeltjes verschenen - de 
uitgave was inmiddels gestaakt - van het Friesch Jierboeckjen, trog it Genoatschip 
for Friesche Schijd-, Âdheit- in Tealkinde, teneinde 'mede te werken tot den 
opbouw en bloei der nog levende, krachtige en welluidende Friesche Landtale'. 
Maar ook voor de verhandelingen, die door de leden driemaal per jaar werden 
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gehouden en die (uiteraard) niet in het Fries waren voorgedragen, was behoefte 
aan een 'voor ieder toegankelijke bewaarplaats'. Zo kwam men tot het besluit om 
deze verhandelingen alsmede 'belangrijk gekeurde oude brieven en documenten, 
proeven van Friesche taaldialecten van vroegeren en lateren tijd' en dergelijke uit 
te geven onder de titel van 'De Vrije Fries'. 

Voor de benaming De Vrije Fries - die een buitenbeentje vormt onder de 
wetenschappelijke periodieken in ons land en bij buitenstaanders nog steeds 
enige bevreemding wekt - werd gekozen om de uitgave te onderscheiden van de 
vele 'Mengelingen, Bijdragen, Magazijnen' en dergelijke. De redactie achtte het 
een toepasselijke en 'eerwaardige' titel, omdat het voor 'onze krachtige voorvade
ren' een eretitel was geweest. Daarbij wilde het Genootschap zich allesbehalve 
onttrekken aan de nog prille Nederlandse eenheidsstaat, want de oude, 'vrije' 
Friezen zouden geen andere vrijheid hebben gewild 'dan de eenige, die proef 
houdt, de vrijheid onder de wet'. De redactie verklaarde zich dan ook bereid om 
op het 'door ons gekozen veld mede onze vrijheid te handhaven', uiteraard 'onder 
strenge gehoorzaamheid aan de wetten van het gezond verstand'. 

Wat dat laatste betreft kan de eerste bijdrage beschouwd worden als een soort 
beginselprogramma, dat nog lang zou worden gehuldigd. Deze bijdrage, onder 
de intrigerende titel 'Over eene nederzetting of volkplanting der Friesen in Zwit
serland, benevens eenige aanmerkingen over den tocht der Friesen naar Rome', 
was van de hand van één van de grondleggers van het Genootschap, de toen 
reeds overleden mr. F. Binkes. Volgens Binkes waren er 'twee soorten van men-
schen, die voor de beoefening der geschiedenis allernadeeligst zijn', en wel 'de 
lichtgeloovigen en de ongeloovigen'. Hij pleitte voor een tussenweg tussen de 
'lichtgelovige', apocriefe geschiedschrijving van Suffridus Petri en de 'ongelovige', 
kritische van Ubbo Emmius. Impliciet gaf hij daarmee aan, dat sinds de dagen 
van deze vroeg zeventiende-eeuwse geschiedschrijvers weinig substantieels aan 
de Friese geschiedschrijving was bijgedragen, en dat er dus voor een 'kritische' 
maar ook nationaal, lees 'Fries' geïnspireerde geschiedschrijving een enorm ter
rein braak lag. In 1900 nog schreef Ph. van Blom, president van de rechtbank te 
Heerenveen, in De Vrije Fries een artikel van maar liefst 314 pagina's over de Frie
se historie van de Romeinse tijd tot de tiende eeuw, 'naar de meest vertrouwbare 
bronnen bewerkt', waarbij hij naast meer recente literatuur nog vrij onbevangen 
naar kronieken als die van Occo Scharlensis verwees.3 

De artikelen in De Vrije Fries bestrijken het gehele terrein van de Friese 
geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie. De taalkunde komt in veel min
dere mate aan de orde, en dan nog vooral in de eerste decennia. Een nadere ken
schets te geven van de inhoud van De Vrije Fries is een ondoenlijke zaak; daar
voor zijn de artikelen veel te divers. Dat kan ook moeilijk anders met een tijd
schrift waaraan in de loop der jaren maar liefst 361 auteurs een bijdrage hebben 
geleverd. Veel auteurs schreven meer dan één artikel, en onder hen waren enkele 
'veelschrijvers' in de goede betekenis van het woord. De kampioenen zijn J. Dirks 
en P.CJ.A. Boeles, die elk 36 titels voor hun rekening namen. De erelijst van 
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auteurs met ten minste tien publikaties in De Vrije Fries telt zeventien namen, en 
samen schreven zij 318 artikelen, oftewel ongeveer 30% van het geheel (zie bij
gaand overzicht, met het aantal publikaties en de jaren waarin genoemde auteurs 
publiceerden).4 Opvallend is dat de meesten ooit bestuurslid van het Fries 
Genootschap zijn geweest, behalve Postma, Van der Molen, Breuker en Boschma; 
al was laatstgenoemde als directeur van het Fries Museum (1963-1989) uiteraard 
nauw bij het werk van het Genootschap betrokken. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

J. Dirks 

P.C.J.A. Boeles 

J.J. Kalma 

W. Eekhoff 

GA.Wumkes 

0 . Postma 

M. de Haan Het tema 

SJ. van der Molen 

C. Boschma 

W.W. Buma 

R. Visscher 

J.G. Ot tema 

R. Pos thumus 

J. van Leeuwen 

A.L. Heerma van Voss 

W. Dolk 

Ph.H. Breuker 

36 

36 

32 

30 

21 

21 

17 

17 

16 

15 

15 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

1842-1895 

1906-1948 

1957-1990 

1839-1877 

1913-1928 

1924-1962 

1839-1850 

1948-1986 

1966-1999 

1839-1877 

1906-1935 

1842-1873 

1839-1862 

1842-1856 

1928-1960 

1962-1989 

1977-1997 

Desalniettemin zijn er auteurs geweest die niet op deze lijst voorkomen maar in 
verhouding toch veel aan het tijdschrift hebben bijgedragen. In de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw schrokken redacties er namelijk niet voor 
terug om artikelen van meer dan honderd of soms honderden pagina's te plaat
sen, die eigenlijk boekwerken op zichzelf zijn en als overdruk dan ook soms een 
eigen leven gingen leiden. Voorbeelden die daarbij in het oog lopen (enkele arti
kelen die in afleveringen verschenen daargelaten) zijn de studies van Dirks over 
Noord-Nederlanders in de Kruistochten (1842), van Eekhoff over 'Friesland in 
1813' (1865), van Van Borssum Waalkes over 'Dat boeck van den Oorspronck', een 
bronnenuitgave (1883), eveneens van Van Borssum Waalkes een inventarisatie 
van klokopschriften in Friesland (494 pagina's; 1886, 1895 en 1900), van Andreae 
over 'Het verzet der Friezen tegen de Spaansche dwingelandij' (261 pagina's; 1886 
en 1890), 'Eenige bladzijden (sic) uit Friesland's zeegeschiedenis' van Haagsma 
(281 pagina's; 1895), de eerder genoemde studie van Ph. van Blom over 'Oud 
Friesland' (1900), Boeles over armengoederen en armbesturen (1906) en Sieme-
link over de geschiedenis vanWorkum (1906). In de eerste helft van de twintigste 
eeuw worden dergelijke omvangrijke pennevruchten van veeljarige studie niet 
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meer opgenomen, wellicht door het streven na afloop van de Eerste Wereldoorlog 
om De Vrije Fries periodiek te laten verschijnen en met oog op de leden een meer 
gevarieerd aanbod te bieden. Daardoor werd het spanningsveld tussen het vaak 
(te) geringe aanbod aan kopij - een probleem dat de redacties sindsdien steeds 
heeft geplaagd - en de wens om een bepaald minimumniveau te handhaven dui
delijk zichtbaar. Dit had tot gevolg dat de kwaliteit van de artikelen veel wisselen-
der werd en af en toe, onder het motto 'voor elck wat wils', vaak enigszins naar 
popularisering van de wetenschap gingen neigen. 

MENGELINGEN* 

¥H!["Sca£ fiKSCillRI!.. On'llEI¾- ra TAal.KKJiRE. 

Na de Tweede Wereldoorlog vonden er enkele belangrijke veranderingen 
plaats. In 1955 was het voor het Genootschap zo langzamerhand erg moeilijk 
geworden om De Vrije Fries, die toen om de twee jaar verscheen, in stand te hou
den, zowel financieel als organisatorisch. Daarom werd contact gezocht met de 
in 1938 opgerichte Fryske Akademy, die zich als kleine maar professionele orga
nisatie eveneens bezighield met de Friese geschiedenis in al zijn facetten. Al in 
1951 vonden besprekingen met het bestuur van de Akademy plaats, die voorals
nog op niets uitliepen. De redactiecommissie (bestaande uit dr. C.J. Guibal, dr. 
M.P. van Buijtenen, dr. A. Wassenbergh en drs. H. Halbertsma) wilde het 41ste 
deel in 1952 als jubileumnummer alleen verzorgen en niet samen met de Akade
my, maar daar werd door het Genootschapsbestuur eën stokje voor gestoken. 
Besloten werd om De Vrije Fries in samenwerking met de Akademy geheel aan het 
jubileum te wijden, en ook een door JJ. Kalma gemaakt register op het gehele 
tijdschrift op te nemen. Het jubileumnummer kwam er niet - slechts twee artike
len in het pas in 1953 verschenen 41ste deel herinneren aan de oorspronkelijke 
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opzet - en het register evenmin, maar het contact met de Fryske Akademy werd 
niet verbroken, ondanks het feit dat de doelstellingen van beide instellingen 
elkaar niet dekten. Na lange gesprekken over de bekostiging, de benoeming van 
redacteuren en de voertaal - in het tijdschrift van het Genootschap was tot dan 
toe geen plaats ingeruimd voor Friestalige artikelen, en de Akademy had in It 
Beaken haar eigen, uiteraard Friestalige wetenschappelijke orgaan -, werd uitein
delijk tussen beide partijen overeenstemming bereikt. Dat was mede te danken 
aan de omstandigheid dat in deze jaren de bestuursleden van het Genootschap 
allen lid waren van de Fryske Akademy en twee van hen deel uitmaakten van het 
dagelijks bestuur van die instelling.5 

In 1955 verscheen de eerste Vrije Fries als gezamenlijke uitgave van het Fries 
Genootschap en de Fryske Akademy, geredigeerd door dr. J.H. Brouwer en dr. W. 
Kok vanwege de Akademy en dr. M.P. van Buijtenen en drs. S. van Tuinen vanwe
ge het Genootschap; sedertdien waren tot 1998 beide instellingen in de redactie 
paritair vertegenwoordigd.6 Met het oog op de continuïteit werden titel en num
mering ongewijzigd gelaten. 

De Vrije Fries is tot op de dag van vandaag steeds een uitgave gebleven van 
Genootschap en Akademy, al gingen er in Genootschapskringen nog enige jaren 
stemmen op om dit 'monsterverbond' tussen lieden van de vaak verfoeide Friese 
Beweging en het nog steeds wat Hollands-deftige Genootschap weer te verbre
ken. Dr. Wassenbergh, die aanvankelijk voorstander van samenwerking met de 
Akademy was geweest, was één van degenen die daarbij zijn mening niet onder 
stoelen of banken stak. Zo ook bij een bestuursvergadering in 1961, toen de 
samenwerking met de Akademy terloops ter sprake kwam. 'De heer Wassenbergh 
werpt zich daarop gezwind in het zadel van zijn stokpaard', schreef secretaris mr. 
H. Schootstra in de bloemrijke taal die hem eigen was, 'en roept op tot boete en 
wederkeer onder de leus: los van de Fryske Akademy, geef het Genootschap zijn 
spreekbuis terug. Hij slaagt er (nog) niet in, voldoende ingang bij zijn gehoor te 
vinden, zodat de status quo gehandhaafd wordt'.7 

In de daarop volgende jaren nam het aantal Friestalige artikelen gestaag toe. 
Deel van de afspraak met de Fryske Akademy was namelijk, dat De Vrije Fries wel
iswaar een Nederlandstalig tijdschrift was en zou blijven, maar dat er, nu de helft 
van de zetkosten door de Akademy werd betaald8, naar evenredigheid ook ruimte 
moest zijn voor Friestalige bijdragen. In de praktijk was het echter moeilijk om 
artikelen in het Fries te verwerven. Het eerste Friestalige artikel, van de hand van 
Akademy-medewerker dr. Y. Poortinga, verscheen in 1955, en in 1960 het tweede, 
van S.J. van der Molen. In de jaren zestig was 13,4% van de artikelen in het Fries, 
en in de jaren zeventig 25,5%, waarna het Friese aandeel weer enigszins afnam. 
Van de 333 artikelen die in de 37 delen die van 1960 tot 2001 verschenen, is ruim 
20% in de Friese taal. Sinds jaar en dag hanteert de redactie de pragmatische stel
regel dat artikelen worden geplaatst in de taal waarin de auteur ze aanlevert, mits 
zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, waarbij van Akademy-medewerkers de 
kopij in de regel in het Fries te verwachten is. 
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In 1969 bestond de redactie als vanouds nog uit vier of hooguit vijf leden, maar 
het jaar daarop werd de commissie sterk uitgebreid. Tot 1996 waren er steeds 
negen, tien of zelfs elf redacteuren. 'Zo'n ongeëvenaard groot aantal heeft geleid 
tot deskundige beoordeling van de kopij, maar minder eenvoudig tot eenstem
migheid erover', merkte redactievoorzitter dr. J.J. Huizinga in 1987 fijntjes en met 
gevoel voor understatement op, en dat was inderdaad het geval.9 Een prominente 
rol speelde steeds ds. J.J. Kalma, die van 1960 tot 1987 redacteur was, en tot 1975 
eerst als secretaris en daarna als voorzitter fungeerde. Kalma was een uitgespro
ken voorstander van een kleine redactie van actieve leden, die zelf schreven 
- hij was daar zelf een sprekend voorbeeld van -, van verantwoorde popularise
ring en een grote verscheidenheid aan artikelen, vooral met het oog op het nogal 
pluriforme lezerspubliek. Daartoe zouden de artikelen niet langer dan circa 
twaalf pagina's mogen zijn, en ampel geïllustreerd moeten worden. Hierdoor ver
anderde vooral na 1969 het karakter van De Vrije Fries, ook al doordat het tijd
schrift in dat jaar in een nieuw, eigentijdser jasje werd gestoken en de opmaak 
werd gemoderniseerd. Van tijd tot tijd werden themanummers uitgebracht, zoals 
in 1973 over het Broodoproer, in 1975 over vervalsingen, in 1977 over 1877, het 
jaar van de Historische tentoonstelling, in 1981 bij het 100-jarig bestaan van het 
Fries Museum en het 'rampen-nummer' in 1984. Bovendien werd plaats inge
ruimd voor het 'Panorama', waarin tot 1997 jaarlijks door meerdere auteurs een 
overzicht werd gegeven van de ontwikkelingen en gebeurtenissen op cultureel 
terrein in Friesland.10 Ook sinds 1969 werden elk jaar de jaarverslagen van het 
Fries Genootschap, de Stichting Het Fries Museum en het Fries Museum - die tot 
dan toe afzonderlijk verschenen - opgenomen. Helaas worden de verslagen van 
het Museum, die sinds jaar en dag onder meer door de lijsten van aanwinsten 
grote documentaire waarde hebben, sinds 1995 niet meer ontvangen, waarmee 
een lange traditie is verbroken. Dit gemis wordt evenwel vanaf de jaargang van 
1996 deels goedgemaakt door jaarlijkse publicatie van de 'Archeologische kroniek 
van Friesland'. 

In 1998 trad een nieuwe redactie aan van twee oudgedienden en twee nieuw
komers, die een frisse wind wilde laten waaien en van mening was dat De Vrije 
Fries een opwaardering waard was. In het redactionele Woord vooraf wordt 
gesteld dat het uitgangspunt is om het in Friesland altijd zo sterk aanwezige 
bewustzijn van traditie en geschiedenis zoveel mogelijk kritisch vorm te geven. 
Daartoe moeten auteurs, meer dan tot dan toe soms het geval is geweest, de Frie
se geschiedschrijving in een brede vergelijkende en historiografische context 
plaatsen (en daarvoor ook in het aantal pagina's de ruimte krijgen). Daarnaast 
moet er meer ruimte geboden worden aan essays en kritische beschouwingen 
over hedendaagse Friese cultuur, waartoe ook vrij breed opgezette besprekings-
artikelen betreffende belangrijke publicaties op het gebied van de Friese geschie
denis worden gerekend. Aldus moet De Vrije Fries tevens een wetenschappelijk 
forum worden waar het publieke debat wordt gevoerd over culturele problemen 
en dilemma's in Friesland, uiteraard steeds tegen een historische achtergrond. 
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Aan deze ambitieuze toekomstvisie is de lay-out van het jaarboek aangepast, met 
een enigszins 'historiserende' omslag, als verwijzing naar de opmaak die De Vrije 
Fries vóór 1969 kenmerkte, en daarmee naar de doelstelling betreffende 'traditie 
en vernieuwing'. Het zal aan de lezer zijn om te beoordelen of in De Vrije Fries-
nieuwe-stijl wat dat aspect betreft vorm en inhoud op elkaar zijn afgestemd. 

<-¾> 

Noten 

1 Inhoudsopgave en register 1839-2000 (Leeuwarden 2001) telt 997 nummers, inclusief jaar

verslagen en dergelijke; tot en met De Vrije Fries van 2001 zijn 1007 bijdragen verschenen. 

2 In 1839 verscheen de laatste aflevering van het eerste deel; de eerste aflevering was al in 

1837 van de drukpers gekomen. 3 De Vrije Fries 19 (1900) 479-792. 4 Niet meegerekend zijn 

jaarverslagen, boekbesprekingen, bijdragen aan het 'Panorama' en dergelijke. 5 Huizinga, 

'Honderdvijftigjaar', 8. 6 Na verloop van tijd ontstond het gebruik dat de besturen van zowel 

het Genootschap als de Fryske Akademy toestemming moesten verlenen bij de vervulling 

van een vacature binnen de redactie. 7 RAF AFG notulen bestuur Fries Genootschap, 5 juli 

1961. 8 Sinds 1998 worden de drukkosten weer geheel door het Fries Genootschap gedragen. 

9 Huizinga, 'Honderdvijftig jaar', 9. 10 Van 1978 tot 1984 verstrekte het Provinciaal Bestuur 

subsidie, waardoor onder de titel 'Kronyk fan Fryslân' - waarvan ten behoeve van de provin

cie overdrukken werden gemaakt - het Panorama kon worden uitgebreid met extra rubrie

ken. Bezuinigingen bij de provincie maakten hieraan een einde, waardoor de omvang van 

het Panorama afnam; De Vrije Fries 69 (1989) 137. In 1998 besloot de redactie om het Panora

ma te beëindigen. 

ifc. 
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Bestuurders van het Fries Genootschap, 1827 tot 2002 
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overl. functie van tot 

1 mr. Julius Matthijs van Beyma 
thoeKingma 1781 1847 

2 mr. Franciscus Binkes 1794 1835 
3 dr. Hendrik Amersfoordt 1796 1843 

4 mr. Jan Willem de Crane 1758 1843 

5 FreerkDirks Fontein 1777 1843 
6 mr. Albartus Deketh 1796 1857 
7 mr. Albartus Telting 1803 1863 
8 mr. Daam Fockema 1771 1855 
9 mr.UlbeArends Evertsz 1799 1860 

10 mr. Jan Hendrik van Boelens 1792 1865 
11 jhr. mr. Hobbe Baerdt van Sminia 1797 1858 
12 mr. Jacob Dirks 1811 1892 

13 dr. Jan Gerhardus Ottema 1804 1879 

14 Jacob van Leeuwen 1787 1857 
15 mr. Johan Hendrik BeuckerAndreae 1811 1865 
16 WopkeEekhoff 1809 1880 
17 mr. Isaak Telting 1831 1895 
18 mr. Coenraad Willem AntoniBuma 1837 1888 
19 Jhr. mr. Frans Julius Johan van Eysinga 1818 1901 

20 JohannesWinkler 1840 1916 
21 mr. Ulrich Herman Huber 1842 1917 

22 Carel Herman Ferdinand 
Alexander Corbelijn Battaerd 1847 1913 

23 mr. Willem BoeleSophiusBoeles 1832 1902 

24 Jan Gelinde van Blom Jgz. 1839 1893 

voorzitter 
bestuurder 
secretaris 
penningmeester 
voorzitter 
voorzitter 
bestuurder 
bestuurder 
penningmeester 
secretaris 
bestuurder 
bestuurder 
voorzitter 
bestuurder 
bestuurder 
penningmeester 
voorzitter 
conservator penn. kab. 
erevoorzitter 
secretaris 
bestuurder 
voorzitter 
penningmeester 
penningmeester 
secretaris 
bibliothecaris 
bestuurder 
erevoorzitter 
bibliothecaris 
bibliothecaris 
secretaris 

algemeen conservator 
bibliothecaris 
voorzitter 
penningmeester 

1827 1828 

1828 1834 

1827 1830 

1827 1829 

1834 1840 

1828 1834 

1827 1828 

1827 1834 

1829 1840 

1830 1841 

1834 1836 

1834 1840 

1840 1846 

1836 1865 

1840 1858 

1840 1850 

1852 1892 

1841 1892 

1892 1892 

1841 1856 

1858 1878 

1846 1852 

1850 1852 

1852 1878 

1856 1876 

1864 1871 

1866 1899 

1899 1899 

1871 1874 

1874 1876 

1876 1883 

1874 1893 

1876 1893 

1892 1901 

1878 1883 
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nr naam geb. overl. functie van tot 

25 ds. Godschalk Horatius van 
BorssumWaalkes 1829 1907 

26 mr.AgeLooxmaYpeij 1835 1892 
27 dr. Frederik Gerrit Slothouwer 1848 1891 
28 mr. Willem Augustinus van Sloterdijck 1834 1918 
29 dr. Johannes Ariëns Kappers 1845 
30 dr. Willem Frederik Hendrik Coenen 1847 1914 
31 mr. Arnoldus Johannes Andreae 1845 1899 
32 Hajonides Beucker Andreae 1845 1925 
33 dr. Tjitse Jacobs de Boer 1866 1942 

34 jhr. mr. Willem Carel Gerard 
vanEysinga 1866 1910 

35 Servaas Wigersma Hzn 1857 1912 
36 mr. Rudolph Adriaan 

Fockema 1853 1939 

37 mr. Pieter Catharinus Johannes 
Albertus Bo'eles 1873 1961 

bestuurder 
penningmeester 
secretaris 
bestuurder 
bestuurder 
secretaris 
bestuurder 
penningmeester 
algemeen conservator 
bibliothecaris 

1878 1895 
1883 1892 
1883 1892 
1892 1917 
1892 1910 
1892 1907 
1892 1899 
1892 1919 
1893 1897 
1893 1897 

bestuurder 1895 1910 
conservator penn.kab. 1898 1912 

vicevoorzitter 
voorzitter 

1899 1915 
1916 1919 

algemeen conservator 1898 1916 
conservator archeologie 1916 1950 
bibliothecaris 1897 1915 
bibliothecaris 1935 1950 
conservator penn.kab. 1912 1950 

38 

39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 

46 

47 

mr. Wilco Julius van Weideren 
baron Rengers 
dr. Herman Dirk Verdam 
dr. Geert Aeilco Wumkes 
ir. Cornelis Broekema 
mr. Wibo Bernardus Buma 

RinskeVisscher 
dr. Sybrand Allard Waller Zeper 
Nanne Ottema 

Age Johan Looxma van Weideren 
baron Rengers 
mr. Pieter Albert Vincent baron 
van Harinxma thoe Slooten 

1835 1916 
1876 
1869 1954 
1883 1940 
1861 1945 

1868 1950 
1874 1937 
1874 1955 

1875 1937 

1870 1954 

voorzitter 
secretaris 
bestuurder 
bestuurder 
bestuurder 
penningmeester 
penningmeester 
secretaris 
bibliothecaris 
bestuurder 
conservator ceramiek 
bestuurder 

bestuurder 

voorzitter 
erevoorzitter 

1901 1915 
1907 1912 
1911 1920 
1911 1916 
1912 1919 
1919 1920 
1928 1931 
1912 1940 
1915 1935 
1916 1918 
1918 1952 
1952 1955 

1917 1920 

1919 1950 
1951 1954 
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nr 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

naam 

mr. Lambertus Johannes 

van Apeldoorn 

dr. Sjoerd Minnes Cuperus 

mr. Johannes Leonardus 

van Sloterdijck 

dr. Lambertus Yntema 

MeintWiegersma 

dr. Pieter Sipma 

mr. Rudolph Pabus Cleveringa 

dr. Alexander Lodewijk Heerma 

vanVoss 

dr. Cornelis Jan Guibal 

dr. Maria Petrus van Buijtenen 

dr. Herrius Halbertsma 

dr. Jacob Jetses Kalma 

drs. Sybren van Tuinen 

Hermanus Gooike van Slooten 

Anne S. Fogteloo 

jhr. ds. Cornelis van Eysinga 

mr. Binnert Philip baron van 

Harinxma Thoe Slooten 

drs. Tietje Petronella Straat -

Osinga 

mr. Hayte Schootstra 

jhr. drs. Maurits Jacob van Lennep 

mr. Sybrandus Johannes 

FockemaAndreae 

Willem Dolk 

geb. oven. 

1886 1979 

1875 1948 

1893 1942 

1870 † 

1888 1984 

1872 1961 

1887 1972 

1894 1948 

1892 1957 

1911 1997 

1920 1998 

1907 1991 

1913 1993 

1913 1994 

1977 † 

1923 

1893 1969 

1915 2000 

1920 1990 

1921 2002 

1904 1968 

1925 

junctie 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

penningmeester 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

penningmeester 

voorzitter 

conservator handschriften 

bestuurder 

secretaris 

bestuurder 

bestuurder 

conservator handschriften 

bestuurder 

bestuurder 

bibliothecaris 

bestuurder 

bestuurder 

penningmeester 

bestuurder 

bestuurder 

secretaris 

bestuurder 

voorzitter 

bestuurder 

secretaris 

voorzitter 

bestuurder 

secretaris 

bestuurder 

secretaris 

secretaris 

secretaris 

van tot 

1919 1921 

1920 1947 

1920 1921 

1921 1928 

1921 1932 

1921 1952 

1928 1951 

1932 1951 

1951 1956 

1935 1948 

1940 1941 

1941 1954 

1954 1957 

1947 1949 

1949 1959 

1949 1969 

1950 1950 

1950 1961 

1961 1970 

1951 1970 

1951 1970 

1952 1969 

1953 1954 

1954 1958 

1958 1971 

1957 1964 

1958 1972 

1958 1964 

1964 1972 

1960 1973 

1964 1967 

1967 1968 

1967 1973 

1975 1981 

1986 1992 
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70 ir. Pieter Jan Tichelaar 
71 mr. J.Viersen 
72 drs. Theodurus Johannes Oudemans 

73 drs. Geert Wiecher Spelde 

74 dr. Regnerus Steensma 
75 Hector Livius Sixma 

baron van Heemstra 
76 HylkeJohanWierda 
77 mr. Gerard M. Bierman 
78 mr. J.G. Beversluis 
79 drs. Luitzen van der Sluis 
80 mej. E.C.A. van Riesen 
81 mr. Jacob Rinzema 
82 drs. Douwe Poppe Keizer 

83 Johannes Kors Kingma 
84 dr. Sake Johan Detmar 
85 dr. Johannes Jacob Huizinga 

86 Jan Andries Mulder 
87 mr. Klaas Jacob van Douwen 
88 AbeBosma 

89 dr. Klaas Dijkstra 
90 ir. Johannes Swierstra 

91 JanEfdée 
92 dr. Amandine Jeanne Marie 

Louise Bomers-Marres 

93 drs. Willem Albertus Bangma 
94 Antonms Bernardus Mattheus 

van den Elsaker 
95 Keimpe Sikkema 
96 drs. Dolf Christiaan Bosch 

97 ir. Hendrik Fetter 
98 jhr. Gustaaf Gerard Witsen Elias 

geb. 

1928 

1930 

1937 

oven. 

1995 

1921 2001 
1937 
1934 
1921 

† 

1927 
1940 

1923 
1931 
1934 

1942 
1917 
1936 

1924 
1920 

1928 

1933 

1928 

1918 
1918 

1999 

1997 

1986 
1986 

1923 2000 

1932 
1932 

functie 

bestuurder 
bestuurder 
bestuurder 
penningmeester 
penningmeester 
bestuurder 
voorzitter 
bestuurder 

bestuurder 
penningmeester 
secretaris 
bestuurder 
voorzitter 
bestuurder 
bestuurder 
penningmeester 
bestuurder 
penningmeester 
bestuurder 
bestuurder 
vicevoorzitter 
bestuurder 
voorzitter 
voorzitter 
bestuurder 
secretaris 
secretaris 
bestuurder 
penningmeester 

bestuurder 
vicevoorzitter 
bestuurder 

vicevoorzitter 
bestuurder 
bestuurder 
voorzitter 
bestuurder 
bestuurder 

van tot 

1969 1970 
1969 1970 
1970 1971 
1971 1971 
1971 1975 
1989 1990 
1990 1995 
1971 1976 

1971 1977 
1971 1977 
1972 1975 
1972 1976 
1972 1979 
1973 1979 
1973 1979 
1980 1981 
1975 1979 
1977 1980 
1977 1983 
1977 1981 
1981 1983 
1977 1983 
1979 1984 
1984 1985 
1979 1983 
1979 1985 
1981 1985 
1979 1981 
1981 1987 

1983 1986 
1986 1989 
1983 1989 

1983 1986 
1983 1986 
1984 1985 
1985 1990 
1985 1989 
1985 1991 
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99 Hugo Kingmans 

100 drs. Joop Woudstra 

101 mr. Anna Elisabeth Duursma-Olthuis 

102 drs. Hotso Spanninga 

103 drs. Geart de Vries 

104 dr. Johannes Adriaan Mol 

105 drs. Trijntje Johanna 

Steenmeijer-Wielenga 

106 mr. Douwe P. de Vries 

107 drs. Otto Derk Jan Roemeling 

108 mr. Bernhardus van Haersma Buma 

109 dr. Yme Berend Kuiper 

110 mr. Karin Slob-Schuit 

111 drs. George Ihno Wim Dragt 

112 drs. Elizabeth Makkes van der 

Deijl-Stam 

113 drs. Rita Lenke Paulina 

Mulder-Radetzky 

114 dr. Jouke Arend Frieswijk 

115 drs. Simon van derWoude 

116 Dirk Osinga 

117 drs. Taeke Oppewal 

118 Hugo Paul ter Avest 

geb. overl. 

1923 1997 

1939 

1942 

1954 

1956 

1954 

1946 

1942 

1937 

1932 

1949 

1940 

1953 

1943 

1952 

1943 

1953 

1956 

1952 

1961 

functie 

bestuurder 

secretaris 

penningmeester 

penningmeester 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

penningmeester 

vicevoorzitter 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

secretaris 

penningmeester 

secretaris 

bestuurder 

voorzitter 

bestuurder 

voorzitter 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

seceretaris 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

bestuurder 

penningmeester 

bestuurder 

bestuurder 

van tot 

1985 1991 

1985 1986 

1987 1993 

1994 2001 

1989 1995 

2001 

1990 1994 

1994 1995 

1995 1996 

1991 1994 

1991 1997 

1994 1997 

1992 1998 

1992 1994 

1993 1994 

1994 2000 

1994 1995 

1995 2001 

1995 2001 

2001 

1995 1997 

1996 2002 

1997 2000 

2000 

1997 

1997 

1998 

2000 2001 

2001 

2001 

2002 

Met dank aan Willem Dolk, EUeke Makkes van der Deijl-Stam en Goffe Jensma 
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Afkortingen 

AFG Archief van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en 
Taalkunde, RAF 

AG Archief Gemeentearchivaris, HCL 
AOO Rapportenboeken in Archieven Openbaar Onderwijs, HCL 
ARF Archief van het Ryksargyf, RAF 
DVF De Vrije Fries 
HCL Historisch Centrum Leeuwarden 
PB Archief van het Provinciaal Bestuur van Friesland, 1813-1910, RAF 
PBF Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân, Leeuwarden 
RAF Ryksargyf yn Fryslân, Leeuwarden 
TDC Archief Telting-De Crane, RAF 
VFG Verslagen Fries Genootschap 
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Hofstede (fam.) 126 
Hofstra, J. 100 184 
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Hoop, Adriaan van der 125 126 
Hopperus, J. 242 
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Leydis, Johannes de 268 
Lieburg, M.J. van 276 
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Maris.J. 313 335 
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Mathijsen, G.H. 74 
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Mensma, Nicolaas 191 
Mentz, F. Wigersma 328 
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Molen, Sytse Jan van der 94 291 292 

392 394 
Muller, Frederik 189 
Muller, SamuelFzn. 148 164 166 
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Nijhoff, Martinus 138 165 

O 
Oest, Jacobus van 261 266-269 271 
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Olthof, Jan Jans 346 
Oosterbaan, Jacobus Johannes 325 328 
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Piebenga, Jan Tj. 200 361 
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Pleyte, W. 68 356 
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Ploeg, Rick van der 380 
Ploegsma, Dirk Jacobs 190 
Pluis, Jan 204 
Poelman, H.A. 377 378 
Polak, Henri 178 
Poortinga, Y. 394 
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Postma, Obe 83 204 289-291 392 

Q 
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Reitsma, A. 272 
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Rengers, Van Weideren (fam.) 216 245 
Rengers, L.H.W. van Aylva 59 
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van Weideren 223 245 246 251 
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Rengers, Wilco Julius van Weideren 216 
245-253 

Ribera, José de 334 
Richthofen, Karl Freiherr von 141 154 

231377 
Rienks, KA. 196 
Rients Douwes 288 
Ringma, conciërge 190 
Rintje Jans 327 
Rinzema, J. 379 
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Scheurleer, D.F. Lunsingh 185 191 
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George Wolfgang thoe 190 
Scott, Walter 128 
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Smeding, Hermanus 350 351 
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Smit, F.R.H. 279 
Smith, Adam 130 
Snoek, Roelof 350 
Sophie, koningin 339 
Southey, Robert 44 
Spahr van der Hoek, J.J. 200 
Spanninga, Hotso 47 
Starter, Jan Janszoon 152 
Stellingwerf, Frans 350 
Stheeman, C.W. 95 
Stijl, Simon 122 
Stinstra (fam.) 126 
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Vegter, J.J.M. 183 
Velstra, Tjeerd 57 
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Visser, H.W.C.A. 25 265 
Vitringa, Wigerus 189 
Voet jr., Elias 187 208 344 
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Drs. S. Bak is adjunct-directeur en hoofd collecties van het Fries Museum te 
Leeuwarden. 

Dr. J. Bazelmans is cultureel antropoloog en archeoloog. Hij schreef in 1996 een 
proefschrift over de geschenkenuitwisseling in het Oudengelse gedicht Beo
wulf. 

Dr. W. Bergsma is historicus voor de nieuwe tijd bij de Fryske Akademy te Leeuwar
den en auteur van onder andere Tussen Gideonsbende en publieke kerk (1999). 

Dr. C. Boschma was van 1963 tot 1989 directeur van het Fries Museum en publi
ceert op het gebied van de kunst- en museumgeschiedenis. 

Dr. Ph.H. Breuker is hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de universiteit van 
Amsterdam. Hij publiceert over de geschiedenis van de Friese taal en cultuur. 
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Drs. J.C.N. Bruintjes is directeur van het museum Smallingerlân in Drachten en 
werkt aan een proefschrift over Christoffel Bisschop. 

Mr. B. van Haersma Buma was burgemeester van Workum en Sneek. Hij is oud-voor-
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Drs. G. Elzinga is werkzaam als conservator oude kunst bij het Fries Museum te 
Leeuwarden. Publiceert op kunsthistorisch terrein. 

Drs. J. Folkerts werkte bij de Rijksarchieven in Drenthe, Groningen en Overijssel, 
was gemeente-archivaris van Zwolle en is directeur van het Historisch Cen
trum Leeuwarden. 

Dr. Joh. Frieswijk is medewerker voor de nieuwste geschiedenis van de Fryske 
Akademy te Leeuwarden en eindredacteur van Geschiedenis van Friesland 
1750-1995(1998). 

Drs. J.J.M, van Gent is oud-directeur van de Provinciale Bibliotheek van Friesland 
en publiceert over de geschiedenis van het bibliotheekwezen. 

S. ten Hoeve is directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek. Publiceert 
over onderwerpen uit de lokale geschiedenis en de Friese kerk- en cultuurge
schiedenis. Hij is in 2002 onderscheiden met de Friese Anjer voor zijn activi
teiten op het gebied van de Friese cultuur. 

Dr. J.J. Huizinga was werkzaam in het onderwijs, laatstelijk bij de Noordelijke 
Hogeschool te Leeuwarden. Publiceert over de geschiedenis van Friesland en 
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Dr. D. Jansen is oud-docent theologie aan de Noordelijke Leergangen te Leeuwar
den en redactiesecretaris van De Vrije Fries. 

Dr. L.G. Jansma is wetenschappelijk directeur van de Fryske Akademy te Leeu
warden. Hij publiceert op het terrein van de godsdienstsociologie. 

Drs. G.T. Jensma is werkzaam aan de Fryske Akademy als literatuurhistoricus. Hij 
publiceert over tal van onderwerpen, waaronder ook Friese geschiedenis. 
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Drs. M. Kist is vakreferent geschiedenis bij de Provinsjale en Buma Biblioteek fan 
Fryslân te Leeuwarden. Werkt aan een vertaling van Jancko Douwama's Geschriften. 

Dr. Y.B. Kuiper is als historicus en cultureel antropoloog verbonden aan de Rijks
universiteit Groningen. Hij is thans voorzitter van het Fries Genootschap. 

Drs. R.G.H.M. Kunst is verbonden aan het Historisch Centrum Leeuwarden en 
was eindredacteur van het in 1999 verschenen Leeuwarden 750-2000. Hoofd
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Dr. J.A. Mol is medewerker voor de Middeleeuwen aan de Fryske Akademy te 
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Drs. R. Mud is leraar geschiedenis aan de onderbouw HAVO/VWO van het 
Dockingacollege te Dokkum. Hij werkt aan een proefschrift over het gildewe-
zen in Friesland. 

J.A. Mulder was eerder directeur van Keramiekmuseum het Princessehof te 
Leeuwarden. Verricht onderzoek naar de materiële cultuur van het Friese 
platteland en publiceert over boerderij-historische onderwerpen. 

Drs. R.L.P. Mulder-Radetzky is kunsthistorica en publiceert over buitenplaatsen 
en wooncultuur bij de Friese elite. 

Drs. H. Spanninga is leraar geschiedenis aan de bovenbouw HAVO/VWO van het 
Dockingacollega te Dokkum. Hij publiceert over sociale en politieke geschie
denis. 

Drs. M.E. Stoter is conservator kunstnijverheid van het Fries Museum te Leeuwar
den. Zij publiceert over de Friese zilversmeedkunst. 

Dr. O. Vries is universitair docent aan het Fries Instituut van de Rijksuniversiteit 
te Groningen. Hij publiceert op het gebied van de Oudfriese taalkunde en de 
Friese geschiedenis. 

Mr. D.P. de Vries studeerde rechten te Groningen en is sinds 1990 rijksarchivaris 
in Fryslân. 

K. Zandberg is medewerker van het Historisch Centrum Leeuwarden, redacteur 
van Leovardia en publiceert over de geschiedenis van Leeuwarden. 

Drs. D.J.M. Zeinstra studeerde geschiedenis te Groningen en was van 1968 tot 
1965 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Provinsjale Bible-
teek fan Fryslân te Leeuwarden. 

Herkomst illustraties 

Met dank aan Fries Museum (Leeuwarden), Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân (Leeu
warden), Ryksargyf (Leeuwarden), FryskeAkademy (Leeuwarden), Frysk Letterkundich Museum 
en Dokumintaasje Sintrum (Leeuwarden), Museum Het Hannemahuis (Harlingen), Museum 
Willem van Haren (Heerenveen), Museum Het Princessehof (Leeuwarden), Historisch Centrum 
Leeuwarden (Leeuwarden), Stichting Historisch Boerderij Onderzoek (Arnhem) en diverse par
ticulieren voor het ter beschikking stellen van illustraties. Veel van de illustraties, afkomstig van 
het Fries Museum, zijn speciaal voor deze uitgave gefotografeerd door lohan van der Veer. 
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BESCHERMVROUWE H.M. KONINGIN BEATRIX 

Bestuur 

Zowel het algemeen als het dagelijks bestuur kwam in 2001 zes keer in vergade
ring bijeen. De jubileumcommissie ter voorbereiding van de viering van het 175-
jarig bestaan van het Genootschap in 2002, vergaderde elf keer. De Algemene 
Ledenvergadering vond op 24 april plaats in het Fries Museum. Onder de 45 aan
wezigen bevond zich het voltallige bestuur en de nieuwe directeur van het Fries 
Museum, de heer drs. C. van 't Veen. 

In het bestuur traden enige mutaties op. De voorzitter mr. B. van Haersma Buma 
en de penningmeester drs. J. Woudstra traden om statutaire redenen af. De vaca
tures die hierdoor ontstonden werden vervuld door de verkiezing in het bestuur 
van mevrouw mr. A. Duursma-Olthuis (Beetsterzwaag) en de heer drs. T. Oppe-
wal (Leeuwarden). De bestuursleden dr. Y. Kuiper en D. Osinga werden op voor
stel van het bestuur door de vergadering tot respectievelijk voorzitter en pen
ningmeester benoemd. Met het oog op het in september 2002 te vieren jubileum 
stelde het bestuur voor de voorzittersperiode van de heer Kuiper te verlengen tot 
1 januari 2003. De vergadering ging hiermee accoord. Aftredend maar wel her
kiesbaar waren drs. R. Mulder-Radetzky, drs. E. Makkes van der Deijl-Stam en dr. 
J. Frieswijk. Hun herbenoeming werd door de vergadering bekrachtigd. 
Namens de blijvende en komende bestuursleden sprak de heer Kuiper de heren 
Van Haersma Buma en Woudstra kort toe en dankte hen in het bijzonder voor 
hun grote inzet voor het Genootschap gedurende periodes van respectievelijk 
zeven en dertien jaar. 

Aan het eind van 2001 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

dr. Y. Kuiper (Goutum), voorzitter; def. aftredend eind 2002 
drs. E. Makkes van der Deijl-Stam (Goutum), secretaris; def. aftredend 2005 
D. Osinga RA (Berlikum), penningmeester; per. aftredend 2004 
dr. J. Frieswijk (Beetsterzwaag); def. aftredend 2005 
drs. R. Mulder-Radetzky (Leeuwarden); def. aftredend 2005 
drs. S. van derWoude (Leeuwarden); per. aftredend 2002 
drs. I. Dragt (Grijpskerk); def. aftredend 2004 
mr. A. Duursma-Olthuis (Beetsterzwaag); per. aftredend 2005 
drs. T. Oppewal (Leeuwarden); per. aftredend 2005 
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Naamsverandering 

Belangrijk punt op de agenda was het voorstel van het bestuur om de naam van 
het Genootschap te veranderen in 'Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cul
tuur'. Aangezien er - in statutair opzicht - niet genoeg leden ter vergadering aan
wezig waren, werd over het voorstel een opiniepeiling gehouden onder de aan
wezigen. Een afgetekende meerderheid kon zich verenigen met het bestuurs-
voorstel. Een extra of een nieuwe ledenvergadering zal evenwel nodig zijn om op 
dit punt tot besluitvorming te kunnen overgaan. Datzelfde geldt voor een voor
stel van twee leden om deze nieuwe naam tweetalig te maken en de statuten ook 
in het Fries te laten opstellen. Wat dit laatste punt betreft kondigde het bestuur 
aan een commissie in te stellen die zich hiermee zal bezighouden. 

Subsidie 

In 2001 verleende het Genootschap financiële steun aan het Fries Museum en de 
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag ten behoeve van de uitgave 'Banden van 
vriendschap. De collectie alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten'. Deze 
publicatie verscheen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in 
genoemd museum. Verder kregen de Erasmus Universiteit te Rotterdam en 
Omrop Fryslân een subsidie voor de totstandkoming van de tv-documentaire 
over de filosoof Frans Hemsterhuis. Ook mede dank zij een substantiële bijdrage 
van het Genootschap kon de Fryske Akademy de 'Vitae Abbatum Orti Sancte 
Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland' uitgeven. 

Jubileum 

De door het bestuur ingestelde jubileumcommissie is begonnen met het opstel
len van een programma voor het jubileumjaar 2002. Gedacht wordt aan de vol
gende activiteiten: een ledenwerfactie, de ontwikkeling van een eigen website, de 
uitgave van een speciaal zomernummer van Fryslân en van een Register op alle 
artikelen die in De Vrije Fries zijn verschenen. Daarnaast schrijft drs. G. Jensma, 
in opdracht van het bestuur, een boek over de geschiedenis van het Genootschap 
en zal er tevens een speciale uitgave van De Vrije Fries verschijnen. Verder zal de 
excursiecommissie een meerdaagse, buitenlandse reis organiseren. Tenslotte zal 
op 20 september 2002 het 175-jarig bestaan van het Genootschap worden her
dacht met een symposium en een feestavond. 

De Vrije Fries en Fryslân 

Van het jaarboek De Vrije Fries verscheen deel 80, dat 281 pagina's bevat. Acht au
teurs hebben hun medewerking aan deze uitgave verleend. De redactie bestond uit 
drs. H. Spanninga, dr. W. Bergsma, dr. D. Jansen, drs. G.T. Jensma en dr. G.J. de Langen. 
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Het kwartaalblad Fryslân verscheen dit jaar vier keer. De redactie bestond uit drs. 
M. Schroor, dr. J. Frieswijk, drs. E. Kramer, drs. H. Nijboer en dr. H. Mol. De lay-
out werd door mevrouw K. Schroor-Dijkstra verzorgd. 
Het bestuur dankt hen allen voor de grote inzet om tot de realisatie van deze uit
gaven te komen. 

Lezing 

Op 20 november verzorgde drs. T. Steenmeijer-Wielenga, directeur van het Frysk 
Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum te Leeuwarden, een lezing 
over de schrijfster Nynke van Hichtum. Het moment was goed gekozen omdat 
kort daarvoor de speelfilm 'Nynke' van Pieter Verhoeff in de bioscopen verscheen. 
Het scenario van deze film is mede gebaseerd op De oare helte, een boek van de 
inleidster, waarin Nynke van Hichtum (pseudoniem van Sjoukje Bokma de Boer, 
de vrouw van Pieter Jelles Troelstra)de hoofdpersoon is. 

Excursies 

De excursiecommissie, bestaande uit mevrouw W. Jonker-Doornburg en de heer 
G. Elzinga, organiseerde, met de onmisbare hulp van mevrouw Elzinga, voor 17 
maart een eendaagse excursie naar Dordrecht. In het Dordrechts Museum werd 
de tentoonstelling 'Griekse Goden en Helden in de tijd van Rubens en Rem-
brandt' bezocht. Men kreeg inzicht in het nut van opgravingen en er werd een 
bezoek gebracht aan 'Het Oude Hof' waar in 1619 de beraadslagingen van de 
Dordtse Synode hadden plaatsgevonden. 

Omdat de meerdaagse excursie voor het jubileumjaar is gepland, heeft de com
missie nog een tweede eendaagse excursie georganiseerd, met als verste reisdoel 
het in Duitsland gelegen Bentheim. Eerst werd het Provinciaal Museum 'Natura 
Docet' te Denekamp bezocht, vervolgens werd er geluncht bij landgoed Singra-
ven, waarna de reis vervolgd werd naar kasteel Bentheim. 
Voor beide, uitstekend georganiseerde excursies was veel belangstelling. 

Leden 

In totaal werden 67 nieuwe leden ingeschreven. Het Genootschap ontving bericht 
van overlijden van 26 leden en 18 leden werden om andere redenen uitgeschreven. 
Onder deze achttien zijn er die bij verhuizing helaas verzuimden een adreswijziging 
te sturen. Op 31 december 2001 telde het Genootschap 1806 leden en één erelid. 

Administratie 

De administratie werd verzorgd door mevrouw H.B. Dekkinga-van Dijk. 
Het bestuur dankt haar voor haar grote inzet en de plezierige samenwerking. 
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Het is de bedoeling dat de typemachine waarmee zij zoveel jaren heeft gewerkt, 
binnenkort door een computer wordt vervangen. Het nieuwe e-mailadres van het 
Genootschap fries.genootschap@friesmuseum.nl zal de bereikbaarheid van onze 
vereniging ten goede komen. 

Het bestuur betuigt graag zijn dank voor de steun en belangstelling die van ver
schillende kanten werd ondervonden. 

De secretaris 
E. Makkes van der Deijl-Stam 

Nieuwe leden vanaf 1-1-2001 tot 1-1-2002 

drs. Tj. Andringa, Franeker; A. Baarda, Menaldum; mevr. J. Bakker-Dijkstra, Eelde; 
J. Bom, Berlikum; Atelier Marten Bos, Leeuwarden; W.R. van Beem, Stiens; P.J.M, 
van den Bergh, Sneek; G.O. de Boer, Leeuwarden; drs. P.R. Boomsma, Drachten; 
M. Bouma, Bolsward; E.W. Brouwer, Leeuwarden; S.P. Bruin, Groningen; J. van 
der Bijl, Buitenpost; F. Dijkstra, Noordwolde; G. Dijkstra, Heeze; drs. Y. Dijkstra, 
Groningen; A.W. Eikenaar, Amsterdam; M. Eversen, Bergum; mevr. T. Fokkinga-
Swart, Nes; J. Folkerts, Zwolle; G. Gjaltema, Peins; E de Graaf, Leeuwarden; H.J.A. 
Graafsma, Bolsward; T. de Groot, Wanswerd; Jkvr. E.A.H. bsse van Harinxma thoe 
Slooten, Amsterdam; S.F.C. Heerma van Voss, Schotland; mevr. H. van Hemmen, 
Leeuwarden; S.J. Henstra, Tijnje; H.A. Jaarsma, Leeuwarden; J.Y.B. Jansen, Bolsward; 
mevr. S.P. de Jong, Leeuwarden; I. de Jong, Leeuwarden; A.A. de Jong, Oostermeer; 
mevr. A.A.S. Kamerling-van Haersma Buma, Vorden; WA. Koelega, Bolsward; 

F. Kooistra, Hoevelaken; mevr. S. Kooistra-de Boer, Hartwert; dr. J.W. Koopmans, 
Groningen; ir. E. Kuipers, Sneek; J. Lautenbach, IJlst; H. Leegstra, Leeuwarden; 
G. van Maanen, Voorburg; G.M. van der Meulen, Oosterwolde; drs. T. Oppewal, 
Leeuwarden; mevr. A.G. Overdiep-Dijkstra, Utrecht; ds. M.J. Pool, Harlingen; prof. 
dr. F.J.A. Prop, Utrecht; M. Raemaekers, Leeuwarden; J. Ringnalda, Joure; ir. J.J. 
Ruedisulj, Leeuwarden; H. Sikkema, Surhuisterveen; A. Swart, Balk; R. Tjeerdsma, 
Marrum; mevr. T. van der Veen-Salverda, Rotterdam; drs. C. van 't Veen, Amster
dam; R. Veldhuizen, Leeuwarden; G. Veldpape, Terhorne; mevr. E.J.M, de Vries-
Walthaus, Hallum; drs. N. de Vries, Drachten; M. van Wageningen, Leeuwarden; 
F. van der Wal, Heerenveen; dr. J.D.Th. Wassenaar, Workum; K.J. Wassenaar, 
Leeuwarden; H.J. Wierda, Leeuwarden; D.R. Wildeboer, Buitenpost; H. Wind, 
Doesburg; E Zeilstra, Terhorne. 
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