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VOORLEZING
OVEE HET

lÆVMHT EN DIE VERDIENSTEN
VAN

DR. JÜSTUS HIDDES HALBERTSMA.

MIJNE HEEREN, VEELGEACHTE MEDELEDEN!

„Wij hebben een vriend hier op aarde verloren;" een
vriend, die, uit liefde tot Friesland en de Friezen, de groote
gaven van zijn ongemeenen geest ongeveer vijftig jaren lang
heeft aangewend, om onze vernederde schrijftaal en letterkunde uit hare kwijning op te heffen en te verheerlijken; —
een vriend, die immer de eer van der Friezen naam en
groote mannen zocht te handhaven, ook op het gebied der
geschiedenis en oudheidkunde; — een vriend, die, met
zijn dichterlijken broeder, door talrijke geschriften een veel
vermogenden invloed heeft uitgeoefend om ons nationaal
gevoel en Frieschen zin op te wekken en levendig te houden, ten einde ook in de toekomst de kracht uit te maken van ons volk en van den band, die ons aan een roemrijk voorgeslacht verbindt.
Gij weet het, M. H., dat wij sedert den 27 Februarij
j . 1. het overlijden betreuren van ons hooggeacht Eerelid
Dr. JUSTUS HIDDES HALBEBTSMA. En zouden de Bestuurders van het ÏViesch Genootschap in uwe eerstvolgende vergadering kunnen zwijgen over het groot verlies, dat wij
leden, door den dood van een man, die, boven ons allen
verheven, meer gedaan heeft dan iemand onzer ter be1*
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vordering der wetenschappelijke belangen, waaraan ons Genootschap is gewijd? Neen, onze groote verpligting aan
hem en zijne onvermoeide werkzaamheid maakten het ons
ten pligt om over hem te spreken; en onze dankbaarheid voor
al het goede en schoone, dat liij ons schonk, drong ons,
om nu reeds eene poging te doen, ten einde zijner nagedachtenis de hulde onzer vereering toe te brengen. Dat
het Bestuur mij daartoe uitnoodigde, hiervoor bestonden
verscheidene redenen. Het lot had toch beslist, dat ik in
deze vergadering tot u moest spreken, en men achtte mij
bevoegd over hem te spreken, dewijl ik met hem en zijne
familie het meest en het langst van ons allen bevriend was,
en omdat ik voor elf jaren ook liet leven van zijnen broeder, met zijne goedkeuring, had bewerkt. Zeker, al ben
ik in gemoede overtuigd, dat ik niet in staat en niet bevoegd ben, HALBERTSMA als veelzijdig geleerde en taaikenner , als oudheidkundige en stijlist ten aanzien der Nederlandsche letterkunde naar waarde te schetsen, zoo als
ik hoop, dat elders zal geschieden — toch schat ik het
voorregt hoog van in de gelegenheid te zijn, om, naar de
mate mijner krachten, een blijk te geven van vereering
aan den vriend, die gedurende veertig jaren, waarin ik
een aantal brieven met hem wisselde, mij vele bewijzen
gaf zijner toegenegenheid; wiens geschriften ik gelezen en
herlezen heb met het meeste genot en voordeel, ja dikwijls met bewondering, en aan wien ik te veel verpligting heb dan dat ik zijne nagedachtenis niet dankbaar zou
zegenen. Uit die brieven en deze geschriften vooral wil
ik u hem doen kennen, als ik (voor déze vergadering en
naar gelang van den korten tijd mijner voorbereiding het
onderwerp beperkende) uwe belangstellende aandacht en

Wumkes.nl

DR. J. H. HALBERTSMA.

toegevende beoordeeling inroep voor de volgende beschouwing van het leven van Dr. JTJSTTJS HIDDES HALBEBTSMA
en van zijne verdiensten jegens de geschiedenis, taal- en letterkunde vooral van Friesland.

„Het is een schouwspel, den Goden waardig, het genie
met den tegenspoed te zien worstelen en eindelijk de zege
behalen." Dit gezegde van een der ouden geeft een eigenaardige belangrijkheid aan het leven van sommige geleerden, zoo als aan dat van den grooten BORGEK, die zich
gelijktijdig ontwikkelde, en dat nog onlangs door mij wer 1
beschreven (Aanteehening -f). Het leven van HALBEETSMA
daarentegen, was eene aaneenschakeling van gunstige omstandigheden en voorregten, onder wier invloed zijn natuurlijke aanleg en geestrigting zich zonder tegenstand
konden ontwikkelen. Hoog toch schatte hij immer het
voorregt geboren te zijn te Grouw, in. het hart van Friesland , welks afgezonderde ligging te midden van ruime wateren den geest der bewoners het langst bij zijne oorspronkelijkheid en tegen den invloed van vreemde zeden bewaarde^); hoog het voorregt van gesproten te zijn uit
eenvoudige krachtige ouders, die de ligchamelijke opvoeding
hunner vier zonen niet te vroeg aan de zorg voor de ontwikkeling van den geest opofferden, maar hen zoo lang mogelijk alle vrijheid van spelen en bewegingen toelieten. JOOST ,
geboren den 23 October 1789, was de oudste dier krachtig opgeschotene broeders; liij gaf op de dorpsschool spoedig blijken van een gunstigen aanleg, schrander oordeel en
zucht tot nasporing en studie, en schenen zijne neigingen
(*) Hij zelf spreekt daarover bijzonder in de Taalgids, IX H.
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overeen te komen met den wensch der moeder om hem
opgeleid te zien tot „menniste preeker," gelijk haar broeder
BINNEET TJALLINGS te Dokkum geweest was en dien stand
tot eer had gestrekt.
Tot dit einde werd hij op zijn elfde jaar naar Leeuwarden gezonden en voor het onderwijs in de nieuwere talen toevertrouwd aan de leiding van Jhr. WAUBERT DE PUISEAU ,
toen deze daar eene kostschool had opgerigt. Aan die leiding achtte hij zich zeer verpligt, ook ten aanzien der uiterlijke vormen, en leerde de onbeslepen dorpeling daar
die manieren en dien hoffelijken toon, waardoor hij zich
later onderscheidde als hij wilde. (Aant. £) In Augustus
van dat zelfde jaar 1800 werd hij ook ingeschreven als leerling van het Stedelijk Gymnasium. Na in drie jaren de
beide eerste scholen doorgeloopente zijn, ging hij in Mei 1803
over tot de Rectorsschool, aan wier hoofd toen de als leermeester beroemde VALENTINTJS SLOTHOUWER stond. Door
dezen zag hij zich de schatten der Grieksche en Romeinsche
letterkunde ontsloten als het doel der taaistudie, maar
bovendien wist hij hem voor het m i d d e l , voor de talen
zelve, voor hunne verwantschap en afleiding zooveel liefde
in te boezemen, dat hij, aan dezen leermeester innig verkleefd, vier jaren lang onder zijne leiding bleef; dat dit
onderwijs de rigting van zijn volgend leven bepaalde, en
dat hij, volgens zijne eigene betuiging, toen reeds, „als
een jongeling van zeventien jaren ene ongewone lust begon te
gevoelen, [waardoor bewogen weet ik zelf niet] om de wieg
der Hollandsche taal onder de oudste bewoners van het Noorden te gaan opzoeken." {Aant, 5) In het laatste jaar gaf
eene bijzondere omstandigheid zijn ijver een krachtigen spoorslag. HYLKE VAN HAAGEN, even klein en teeder als hij

Wumkes.nl

DR. J. H. HALBERTSMA.

7

groot en forsch van bouw, werd zijn mededinger. „Deze
(dus Schreef hij mij) was de eerste scholen in 't Grieksch
en Latijn niet doorgelóópen, maar doorgevlogen. In ongelooflijk korten tijd kwam hij bij den Rector, waar ik toen
was. Ik was primus van de eerste en twede school gekomen; maar HYLKE legde mij 't vuur zo na aan de
schenen, dat ik vreesde secundus naar de academie te
zullen gaan, en 't was slechts met de eerzuchtigste inspanning, dat ik overwinnaar bleef." {Aant. 4)
Gedurende zijn zevenjarig verblijf te Leeuwarden genoot
hij bovendien godsdienstige opleiding bij den geleerden en
humanen leeraar bij de Doopsgezinden JAN BROUWER, in
wiens familiekring hij werd opgenomen en met wiens oudsten zoon, SEEEP, zijn schoolmakker, hij verkeerde. „De
aanzienlijke burgers dier dagen (schreef hij mij eens) hadden eene soliede godsdienstige, staatkundige en historische
lectuur, die thans plaats heeft gemaakt voor romans, maandschriften , journalen en pamfletten. Aan het huis van Do.
BEOTJWER vond ik een geregelde krans van de Raadsheeren GOSLIGA en FOCKEMA , den Pastoor SUSTERMAN , een
houtkooper BOLMAN, PIER ZEPER, enz. Onder lange pijpen en rode baai hoorde ik daar de belangrijkste discoursen; want (zoo als bij de Engelschen nog) waren de
jongens, zo zij wilden, bij de gesprekken der oude Heren.
Nu hebben die dialogen zich opgelost in 't kaartspel."
{Aant. 5)
Toen hij in het najaar van 1807 als student aan de
kweekschool der Doopsgezinden naar Amsterdam vertrok,
vond hij daar een dergelijk vriendenhuis, dat van grooten invloed was op zijne vorming en verkeering. Immers
GEEBIT DE VRIES, dien hij zijn „gullen wekelijkschen gast-
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heer gedurende zijn academisch leven" noemde, had tot schoonbroeders JEBONIMO en BEENAEDUS DE BOSCH , tot zonen
ABRAHAM en JEEONIMO DE VRIES, tot verwanten mannen

als

SIEGENBEEK, KEMPER

en

D.

J. VAN LENNEP.

De vijf laatsten waren met hunne vrienden PALCK , WiSELius, TEN BRINK, DE Vos en anderen allen leerlingen
van den smaakvollen Amsterdamschen Eector EICHEUS
VAN OMMEREN (een Leeuwarder en een der eerste leerlingen van SLOTHOUWER), aan wien allen, als hun „onvergetelijken weldoener en leermeester," hunne liefde voor
poëzij en letteren, hun gevoel voor schoonheid en smaak
verschuldigd achtten. (Aant. 6)
Maar voor de bereiking van het doel zijner studiën bestond het grootste voorregt in den man, die aan het hoofd
der kweekschool was geplaatst, en aan wien hij dertig jaren later nog eene hulde toebragt, welke ik niet kan nalaten hier in te vlechten, zoowel wegens de edelaardige gevoelens als om den sclioonen stijl. „Het uitgedrukte beeld
dezer school (zegt hij) was eigenlijk de onvergelijkelijke
HESSELINK, mijn leermeester, die, helaas, mijn academischen
tijd niet mogt uitleven. Hij had van nature eene verwonderenswaardige helderheid van aanschouwing, die niets
onbestemds in de omtrekken eener waarheid voor hem
overliet; eene gave, welke hij door eene grondige beoefening der wis- en natuurkundige wetenschappen en van
het natuurregt nog yeredeld had. Daarbij kwam het talent , om niet alleen in deze wetenschappen zelve, maar
ook in uitlegkunde en godgeleerdheid, het denkbeeld met
dezelfde helderheid, die 't bij hem had, in zijnen leerling
over te gieten; want noch zijne kalmte, noch zijn geduld
kenden in dit opzigt niet trage verstanden een einde.
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Nooit trof ik iemand in den loop mijns levens aan, die,
zonder zelf eene schitterende stem te bezitten, zulke juiste
begrippen als hij vormde van uiterlijke welsprekendheid;
bovenal was hij fijn in het onderscheiden van stem en gebaarden, die aan elke bijzondere soort van gebonden en
ongebonden stijl voegde. — Hij had waardigheid in zijne
minste bewegingen, die echter niet vele waren. Zijn oog
was snel en liefelijk minzaam; zijn gelaat mannelijk en
deftig, maar overtogen van het waas eener kinderlijke
goedaardigheid, waardoor hij aller harten innam en de
toon zijner stem zelfs eenigzins gebroken en verteederd
werd. Hij maakte een groot onderscheid tusschen de leerwijze van eenen kostschoolhouder en eenen professor; immers hij behandelde ons als zijns gelijken, ik zoude haast
gezegd hebben als groote heeren, en die beleefdheid kwam
hem met tiendubbelen woeker van onbegrensden eerbied
terug. Neen; eerbied is het woord niet, maar kinderlijke
hoogachting en liefde. Niemand heeft het ooit gewaagd
hem te plagen, of ook het minste teeken te geven van
verwaarloozing. De verachting der overigen was zijn lot
geweest. Zoo lang hij leefde, heeft slechts één denkbeeld
den boezem van alle zijne leerlingen bezield, hunnen goeden meester geen enkel oogenblik van verdriet te geven;
en toen hij stierf, en wij hem de laatste eer bewezen,
was 't minder door de lofspraak van leerlingen, dan den
stillen traan van beroofde zonen, die over den graf heuvel
hunnes vaders vloeide." (*)
Nog bij het leven van dezen leermeester van zeer vrij(*) De Doopsgezinden en hunne herkomst. Dev. 1843, bl. 379. Zie
ook de Hulde aan Gerrit Hesselink, door R. KOOPMANS. Amst. 1812,
met lijkzangen van H. H. KLIJN, J. BROUWER en J. "W. IJNTEMA.
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zinnige rigting, die onverpligt aan zijne studenten ook de
natuurkunde onderwees, had HALBEETSMA kennis gekregen aan den grooten J. H. VAN SWINDEN, dien hij later
even zoo zijn „vriend en weldoener" noemde, en wiens lessen, gelijk die van andere lioogleeraren aan het Athenæum,
hij getrouw bijwoonde. Er is toen zelfs in overweging genomen, om zijn oorspronkelijk plan op te geven, en zich
aan de natuurwetenschappen te gaan wijden. Twee redenen deden hem echter van die verandering afzien: de eerste
was de vrijstelling van de door hem zoo gehate krijgsdienst,
welke NAPOLEON nog aan de studenten in de theologie
verleende, en de tweede, de gelukkige keus van een opvolger in HESSELINK'S plaats. Deze was de Amsterdamsche
leeraar BINSE KOOPMANS, die, óók geboren te Grouw, een
vurig beminnaar was van de Friesche taal en letterkunde,
en reeds in 1800 een Redevoering over Gijsbert Jakobs had
gehouden met vertalingen van diens schoonste verzen.
Het was onder dezen even beminnelijken als dégelijken geleerde en vriend (*), dat hij zijne studiën voltooide en in
1813 tot het leeraarambt werd bevorderd, waarna hij
in het volgende jaar een beroeping ontving naar Bolsward.
In deze kleine en rustige landstad sloot hij zich bij de
besten harer burgers aan (f), en mogt hem huiselijk geluk
ten deel vallen door het huwelijk met JOHANNA ISKJEN
HOEKEMA, van Workum, die hem daar twee zonen schonk;
doch ijverig zette hij zijne studiën voort, en werden, gelijk hij getuigt, „de meeste op zijn amptwerk overschietende tussclienuren besteed aan de beoefening der Noordsche
(*) Zie over hem de Hulde aan R. Koopmans, duor S. MULLER en JER.
in 1828 uitgegeven, met portret,
(f) Zie daarover de Rimen ind Teltsjes, bl. 36.

DE VRIES

Wumkes.nl

DR. J. H. HALBERTSMA.

11

talen. De denkbeelden onzer vroegste voorouders over
godsdienst en zedelijkheid; hunne spelen en zangen, heirtochten en verhuizingen, na te vorschen, en sommige sporen in de taal van ons eigen mond weder te vinden; dit
alles bezit voor het Bataafsche en Friesche hart aantrekkelijkheden , welke de oudheden van Rome of Athene onmogelijk hebben kunnen. In de Noordsche tongvallen
leert men de taal meer om de taal zelve, of om hare betrekking op ene andere na te sporen." (*)
Onder des was niets natuurlijker dan dat hij deze studiën toepaste op de Friesche taal en bijzonder op die van
GTYSBERT JACOBS, omtrent wiens lerensbijzonderheden
(toen nog zoo weinig bekend) hij in de doop-, trouw-,
dood- en inventarisboeken dier stad, „waarin hij zich dagen
achtereen begroef," met stalen vlijt eene menigte belangrijke zaken ontdekte. Hij was daartoe mede aangespoord
door zijn vriend den geleerden taaikenner ALBERT TEN
BEOECKE HOEKSTRA, die reeds in 1813 eene vergeefeche
poging deed om eene nieuwe uitgaaf van GYSBERT JACOBS
met taalkundige ophelderingen uit te geven (Aant. 7),
welk plan de Middelburgsche Rector Ecco EPKEMA in
1821, met beter gevolg, doch op slordige wijze, mogt
volbrengen. Ook de Hoogleeraar KOOPMANS stond hem
daartoe aan, daar deze in het tweede deel zijner Eedevoeringen en Verhandelingen een tweede en verbeterde uitgaaf van zijne rede over GTSBERT wilde opnemen. Toen
deze in 1820 verscheen, maakte hij daarin (bl. 332) voor
het eerst melding van HALBERTSMA , die, zegt hii, „gelijk in de Oude, zoo ook in de Vaderlandsche en Friesche
Letterkunde bedreven, hem eenige taalkundige verklarin(*) Voorrede van de Fragmenten over de van Harens, ni en v.
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gen had medegedeeld, hopende, dat hij de door hem opgespoorde onbekende bijzonderheden onzen GYSBEKT betreffende spoedig aan den dag mogt brengen."
Die verklaringen waren echter zeer kort en daarom beloofde HALBEETSMA hem, „om de taalkundige g r o n d e n ,
waarop zijne vertaling gebouwd was, op te delven en binnen kort bloot te leggen." Hij deed dit door in de Vad. Letteroefeningen van 1822 drie uitvoerige stukken mede te
deelen. Deze eerste proeve van zijne taaistudie, die eerder het werk scheen van een doorkneed geleerde dan van
een jongman, had ten doel, „om uit eenige Vriesche voorbeelden het nut der Dialekten voor etymologie en uitlegkunde aan tetoonen;" en 't was vooreerst genoeg, de aandacht
der taaikenners op hem en zijn arbeid gevestigd te hebben.
Maar voor zijne vereering van den dichter was dit niet
genoeg. „GYSBEUT toch (schreef hij later) is eene incarnatie van den IVieschen geest. Zijn gezond menschenverstand op de pligten en betrekkingen van het dagelijksche
leven toegepast, en de daaruit voortgevloeide lessen van
levenswijsheid; zijne opregte, innige godsvrucht, gepaard
met ernstige betrachting van de groote levensvragen; de
stoute vlugt zijner gedachten, de natuurlijkheid van zijn
kout, de juistheid en aardigheid zijner beelden; zijn phraseologie, die uit de ingewanden der volkstaal is opgehaald; de dichter, die deze gaven in zich vereenigde,
hij had zijn hart gestolen. Hij was het genie, waarom
gelijktijdige geesten van minderen rang zich heen scharen:
want van de schoonste tongvallen was thans geen spoor
meer aanwezig, zoo de muze der dichtkunst hunne beschermengel niet ware geweest." (*)
C)

In d« vrije Fries, IX 250, 251.
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Voor dien dichter wenschte hij een Gedenkteeken opgerigt te zien. Hij sprak er over met eenige vrienden,
die het plan goedkeurden, dadelijk het geld er voor toezegden, en de uitvoering opdroegen aan het Departement der Maatschappij: tot nut van 't algemeen, dat e en e
commissie met die taak belastte, welke alle aangeboden
bijdragen van niet-Bolswarders weigerde. Wie uwer weet
het niet, lioe gelukkig dit plan is uitgevoerd? welk een
heerlijk feest Bolsward vierde toen het G y s b e r t s b e e l d
den 7 Julij 1823 werd onthuld? welk eene sclioone rede
HALBERTSMA hield en welk een geestdrift hij opwekte,
toen hij , met een lierzang eindigende, allen opriep:
„Komt! bij zijn tombe een eed gezworen:
„Wij blijven Friesche zeden trouw."
Gaan deze in weeldes arm verloren,
Dan valt der vaderen gebouw;
Dan zullen woedende oceanen
Een weg door onze dijken banen
En storten op onz' velden neer.
Maar, aan die zeden vastgehouden,
Wat dan moog zinken , wat verouden ,
Ons Friesland wankelt nimmermeer."
Dat feest, door de tegenwoordigheid van mannen, als
den Gouverneur Jhr. I. ÆBINÖA VAN HUMALDA, den
tachtigjarigen Hoogleeraar E. WASSENBERGH, de dichters
E. POSTHUMUS, Dr. E. HALBERTSMA, J. C. P. SALVERDA,

E. NAUTA en andere personen van aanzien vereerd en door
feestzangen van verscheidene hunner opgeluisterd, —• dat
feest heeft de vonk geslagen om het vuur der nationaliteit
te doen ontbranden en een grooten invloed uitgeoefend
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op de verdere beoefening van de Friesche taal en letteren,
die als uit den doodslaap verrezen. Voor den redenaar
zelven was het feest vooral van gunstig gevolg door dien
hij zich daardoor de gelegenheid geopend zag tot eene
nadere kennismaking zoowel met bovengenoemde personen
als met andere geleerden, vooral met J. VAN LEEDWEN ,
Mr.

D. H.

BETJCKEE ANDREÆ, Mr.

J.

W.

DE CBANE,

Mr. TJ. A. EVEETSZ , H. AMEBSFOOBDT en daarna ook met
BiLDEEDUK, die zelfs de goedheid had om eenige verzen van
GTSBEET, naar eene woordelijke vertaling, voor hem „in
Hollandsche maat over te gieten." (Aant. 8~)
Eerlang waren wij in de gelegenheid de uitgesproken
redevoering en feestzangen te lezen, toen het eerste [stuk
der Hulde aan Gijsbert Japiks het licht zag. (1824) Daarin werd een tweede stuk beloofd , waarin „eene nadere verklaring en uitbreiding van den tekst" zou gegeven worden.
Eerst in 1827 verscheen dit als een lijvig boekdeel, waarin de belangrijke Toelichting der redevoering, met levensschetsen van al de personen, die tot GYSBEET in betrekking
. stonden, werd vooraf gegaan door een aantal stukken van
den dichter en zijne tijdgenooten en van andere van onbekend belang. De commissie van uitgave berigtte echter
aan het slot, dat de voorraad des schrijvers zoodanig was
uitgedijd, „dat men een derde en laatste stuk kon verwachten , hetwelk zijne t a a l k u n d i g e a a n m e r k i n g e n
op dit stuk zou bevatten." Dit derde stuk is echter nooit verschenen , en zijn wij onbekend gebleven met de redenen,
waarom zoo vele en vreemde stukken in het tweede zijn
opgenomen. Doch de onvolledigheid van dezen arbeid,
welke altijd is te betreuren, vergoedde HALBEETSMA later
(1840) door de mededeeling van eene aesthetische beschou-
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wing en taalkundige verklaring van twee verzen van GYSBERT, de Friesche Tjerne en de Sjotte Kreamer in Tetke,
in het eerste deel van zijn Letterkundige Naoogst (bl. 96—298);
en daarmede is ook zijn uitgegeven arbeid over onzen
hoofddichter gesloten. Dank, grooten dank verdient hij
nogtans voor hetgeen hij gaf, waardoor hij ons GYSBERT
in al zijne voortreffelijkheid heeft doen kennen en leeren
bewonderen. Hiermede had hij eene e e r s t e l e v e n s t a a k
vervuld. Eene t w e e d e was niet minder belangrijk.

„De Friesche taal (dus schreef hij) heeft nu in ene lange
reeks van eeuwen enkel als een luchtwezen, vlottende van
de tong tot de oren, het aanzijn genoten. De stedelingen
bezweken voor den invloed van den Hollandschen tongval, die
nu ook de haar trouw gebleven landbewoners bedreigt.
Zou het niet mogelijk zijn, vroeg ik mij zelven, deze grijze
dochter der Germaansche oudheid nog wat zuiverder en
langer te doen stand houden, dan zij, aan haar lot overgelaten, doen zou? Ten dien einde kwam mij niets natuurlijker voor dan haar door bet zelfde middel vast te
houden, hetwelk de nabuur bezigt. om haar te verdringen;
namelijk, van de spreektaal ene schrijftaal te maken,
waarin vervloeiende of reeds vervloeide woorden opgenomen, en als vluchtelingen bij de uiterste tippen van den
mantel nog teruggetrokken werden. Het moeilijkste in
dezen was, om stukjes te vinden, wier eenvoud in denkbeeld en uitdrukking met zo veel korrelen zouts gemengd
was, dat zij, door de ongeletterden begrepen, tevens op
de tong der meer beschaafden niet laf zouden wezen.
Mijn broeder had gelukkig enige dichtstukjes in gereedheid,
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welke mij van dien kant wonder bevielen; ik voegde er
het één en ander van mij zelven bij, en zie daar de Lapekoer van onder de snijderstafel te voorschijn gehaald." (*)
Tweehonderd exx. werden in 1822 van dit kleine boekske
gedrukt en aan goede vrienden rondgedeeld. Het vond ongemeenen bijval, en wekte bij velen het verlangen op
naar eene tweede uitgaaf. Deze verscheen in 1829 en
bevatte ook stukken van grooter omvang zoo in proza als poëzij
van beide broeders. „Zij bestreden de valschiieid van het
denkbeeld en vooroordeel, dat het Land-Priesch wel voor
een pots, maar geheel niet voor ernstige, laat staan verhevene onderwerpen geschikt was, en zij hadden de voldoening , dat men algemeen tot het begrip kwam, dat het
Friesch veerkrachtig genoeg is, om zich naar allerlei onderwerpen te plooijen." (f)
Deze overwinning op den volksgeest was zóó algemeen,
dat die aardige verzen, geestige verhalen en satirieke schilderingen van volkstoestanden met het meeste genoegen gelezen werden en de bundel binnen drie maanden was uitverkocht. Er was dus aanmoediging genoeg om eene
voorgenomene derde uitgaaf „met ene spraakkunstige
spelling" ter perse te leggen. Dit plan werd begunstigd
door het JFriesch Genootschap, dat van hem eenige regelen van spelling voor de Friesche taal verzocht. Die regelen, uit bepaalde beginselen ontvouwd, gaf hij in eene
spraakkunst, welke, met eene vergelijkende toepassing op
verzen van GYSBBET , zijn broeder en ROOSJEN , in een
stuk van 76 hl. in het Friesch Jierboeckjen foar J834 is
medegedeeld. In die nieuwe, op zijne taalgronden geves(*) Voorrede der Fragmenten, vn,
(f)

De vrije Fries, X 2.
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tigde, spelling werd gelijktijdig de t r e d d e j e ft e van de
Lapekoer fen Gabe Scroar gedrukt en in 1834 in twee formaten uitgegeven. Op nieuw was de inhoud met vele
verzen en prozastukken van hem en zijn broeder vermeerderd; terwijl een uitvoerig voorberigt ophelderingen gaf,
ten einde die veranderde spelling ingang te doen vinden.
De 30 present-exx. bevatten bovendien nog eenige aardigheden, alsmede de Sceerwinkel fen Joute-baes, welke in 't
volgende jaar ook afzonderlijk verscheen.
De dankbaarheid der Friezen voor deze nieuwe grepen
in hun volksleven, voor deze nieuwe verheerlijking van
hunne volkstaal, welke zij eerst nu op den regten prijs
hadden leeren schatten, was zóó groot, dat de grootste uitgaaf eerlang was uitverkocht. (In 1848 werd wel een
nieuwe druk begonnen, doch. ook na 8 vellen weder gestaakt.)
De broeders genoten dus veel voldoening van
hunne edele poging, ter liefde van de taal en van
hun volk ondernomen, en vonden daarin genoegzame
aansporing om dien opgewekten geest door nieuwe lettervruchten levendig te houden. De Treemter en de Noärcher
Ruen, beide in 1836 uitgegeven, vloeiden over van luim
in "geestigen verhaaltrant; zij werden even gunstig ontvangen als in het volgende jaar de Letter oan Eölus en syn
Antwird; doch beide werden overtroffen door de Twîgen
uwl ien âlde stamme, welke in 1840 verschenen. Wie herinnert zich daarin niet Dr. EELTJE'S meesterstuk: de Winter
yn it Wetlerlân, met het aandoenlijke Swealtje Forjil en de
door eenvoudigheid treffende Lîeke-blommen ?
Gedurende vele jaren schenen de broeders nu te zwijgen;
doch dit was ook enkel schijn: want ruim bleef beider
VI X. E.
2
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dichtader vloeijen en rijk was de stof van verhalen uit het
volksleven, welke zij bewerkt hadden, toen zij in 1854
weder in het licht traden met een zwaren bundel: Leed
in Wille, in de Flotgœrzen, welke zij als hun „laatste geregt" aanboden, dewijl hunne jaren te zeer klommen om
niet aan een afscheid te denken. Voor Dr. EELTJE , die
hierin weder zulke gelukkige proeven gaf zoowel van eenvoud en teederheid als van luim en rijkdom van taal, was
het einde nader bij dan zich liet verwachten , daar op den
22 Maart 1858 alle Friezen zijn overlijden diep betreurden, nadat laet hem nog vergund was geweest de Jonkerboer te voltooijen en mij ter uitgave op te dragen. (Aant.
9) Aan Dr. JOOST daarentegen werd nog een aantal
jaren gegund om nog veel, zeer veel te werken en ook
nog in zijn laatste levensjaar een nieuwen druk van al
hunne Friesche volksgeschriften ter perse te kunnen leggen. Of werden wij in liet vorige jaar niet verrast door
het ontvangen eener eerste aflevering van de Rimen ind
Teltsjes f en de Broàrren HALBEETSMA, waarin al het vroeger uitgegevene bijeenverzameld en ook vermeerderd zou
worden met verscheidene onuitgegevene stukken? Van de
laatste zijn er reeds eenige opgenomen in de tweede
aflevering, waarvan t i j , met veel moeite en zorg, nog
de uitgaaf mogt voorbereiden, doch, helaas! niet beleven.
Gelukkig, dat der voortzetting geene beletselen in den weg
staan en dat wij de voltooijing van het geheel in 13 afl.
nog in 1869 mogen te gemoet zien. Hierdoor zal voldaan
worden aan de groote belangstelling en bijval, welke ook
deze uitgaaf, vooral onder den boerenstand, mogt ten deel
vallen. Het geheel zal voor onze letterkunde een waardig
monument zijn van geniale opvatting der verschillende toe-
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standen van ons volksleven en van dichterlijke uitdrukking
der taal des gevoels, waardoor de band der nationaliteit
naauwer toegehaald en de liefde voor land en volk veredeld en verhoogd worden. Hiermede had HALBERTSMA
alzoo éene t w e e d e levenstaak vervuld, waardoor de naam
der broeders in de harten der Friezen duurzaam zal blijven
leven.
Een heerlijk doel, om „deze grijze dochter der Germaansche oudheid langer te doen stand houden tegen toenemende verbastering door van de spreektaal ene schrijftaal
te maken," en haar door het volk zelf te doen beminnen,—
dit doel, „het vermaak der Friezen en het behoud hunner
taal," was alzoo bereikt. Maar aan de beoefening van^de
t a a l z e l v e , van hare vormen en gronden, afleiding en verwantschap , dialecten en verklaring •— daaraan heeft HALBEETSMA zijn gansene leven door bovendien een groot deel
zijner krachten gewijd. Zien wij, in hoeverre hij deze
d e r d e levenstaak mogt volbrengen.
Nadat hij in 1822 van Bolsward naar Deventer was beroepen, legde hij in 1829 de verklaring af: „Na ene
veldverkenning van twintig jaren, liggen de bouwstoffen
van het derde stuk der hulde aan Gysbert Japiks,
dat zuiver taalkundig is, gereed, terwijl een Latijnsch
Woordenboek van het Friesch, hetwelk in de vermeende
misslagen der Engelsche, Fransche en Hollandsche etymologisten zal pogen te voorzien, op de inlassching van
een honderdtal woorden wacht om naar mijn m a a t s t a f je
voltooid te heten. Mocht de goede God mij nog vijfjaren
levens gunnen, zo zullen ook de twee laatste stukken,
hoop ik, het licht gezien hebben! Deze wenscli is vurig,
9 *
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maar ik doe hem met een hart vol zorg en weemoed. Van
honderd menschelijke ontwerpen, die op de schaal van vijf
en twintig jaren genomen werden, naderde naauwlijks
één tot zijne volvoering" (*) (kant. dO)
Wat nu mag de reden zijn, dat, daar het 3e stuk der
Hulde niet verscheen, ook van de voorgenomen uitgave
van het Friesch Woordenboek t o e n niets is gekomen?
Mogen wij gissen, dan werd het „maatstafje," waarvan
hij sprak, eerlang, door voortgezette studie, een maatstaf,
zóó groot, dat hij lang bleef twijfelen of hij voor die taak
wel was opgewassen. Elk jaar, dat hij gedurende eenige
weken in Friesland en vooral op zijne Zathe Westerend bij
Workum vertoefde, beluisterde zijn fijn taalgehoor de gesprekken der landbeworters, en telkens kwam hij terug
met een schat van nieuwe woorden, wijzigingen en spraakwendingen, welke hij dadelijk in zijn zakboekje had opgeteekend. „Om de spreekklanken juist te bepalen (zegt
hij), ben ik alle dialecten en hunne schakeeringen op de
plaatsen zelven nagegaan; terwijl ik overal oude mij onbekende woorden ten platten lande uit de ingewanden des
volks ophaalde, heb ik tevens een aandachtig en naauwkeurig oor geleend aan de verschillende uitspraak van vocalen en consonanten. Eerst deed ik zulks bij massa's,
bij den tongval van den zuidhoek, van den kleihoek en
de zeven wouden; vervolgens bij enkele plaatsen, die zich
door oude bijzonderheden kenmerkten. Daarna ben ik
overgestoken naar de Friesche eilanden en heb mijne nasporingen vervolgd op Marken. Later vertoefde ik op der
Schelling en Ameland. Belangrijker was mij de taal van

(*)

Voorrede der Fragmenten, iv.
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Schiermonnikoog, die in eens een onverwachten sprong neemt
om de dialecten der noordelijke Friesche eilanden te naderen, waarna ik deze op de weegschaal heb gelegd. Bovendien heb ik verscheidene reizen in het buitenland gemaakt,
eenmaal naar Italië en bij herhaling in Engeland, Duitschland en Frankrijk. Telkens heb ik overal de taaiklanken
der verschillende inwoners met alle aandacht beluisterd,
ten einde er het wezen en den hoofdzetel van te bepalen.
Doch mijne hoofdstudie in dezen bepaalde zich. toch tot het
Friesch." (*)
Was het wonder, dat bij zulke onderzoekingen zijn gezigtskring zich uitbreidde, zijn maatstaf steeds grooter
werd? Bovendien, zegt hij: „een krijgsman heeft ook
zijne plaatsen van uitspanning, welke men den vriend der
letteren niet benijden zal." Zoo greep hij gaarne elke gelegenheid aan om nuttig te zijn, om zijne studie van het
Friesch met die van het Oud-Nederlandsch en andere talen
te verbinden en om uitstappen te doen op verwant gebied,
die hem wel van het Woordenboek aftrokken, doch
ook weder daar heen voerden. Eerst hield de regeling
van de Friesche spelling hem bezig (1833); toen eene
vergelijking van bet oud en nieuw Friesch met het Angelsaksisch , ten behoeve van zijn vriend J. BOSWOETH , Eng.
predikant te Rotterdam, die dit uitvoerig stuk van 45 bl.
opnam in de voorrede van zijn Angelsaksisch Woordenboek (1838); daarna het onderzoeken varuden nagelaten,
letterschat van TEN BKOECKE HOEKSTRA , 't geen hem was
opgedragen door de tweede klasse van het Instituut, welke
hem door de benoeming tot lid (1836) evenzeer vereerd

(*) De Taalgids, IX 11—15.
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had als de Senaat der Leidsche hoogeschool, die hem,
honoris causa, tot Phil. Theor. Magister et Lit. Hum.
Doctor bevorderde (1836) (*). Nadat hij' fragmenten van
Maerlant en den Parcival had uitgegeven (1845 , Naoogst I I ) ,
noodigde die klasse hem uit, om op het door haar uitgegeven vierde deel van Maerlant's Spiegel Historiael breedere
aanteekeningen te maken. Op welk eene groote schaal
HALBEETSMA de volvoering van deze taak aanlegde en met
welk een magt van geleerdheid, vernuft en ijver hij haar
volvoerde, moge het zware boek van 820 bladz. getuigen,
dat hij na een vierjarigen arbeid in 1851 rnogt voltooijen,
en waarvan de geestige Inleiding, ook om den scnoonen
stijl, lezing en herlezing verdient. De overblijfselen der
Gothische taal, door den Graaf CASTIGLIONI te Milaan uitgegeven (1835), vonden, even als bet Gothische Woordenhoek van Dr. DIEEENBACH (1848), in hem een geleerden
beoordeelaar, die ook Prof. VISSCHEE'S uitgaaf van den
Ferguut aandurfde (1838), en daarna door breede aanteekeningen ophelderde (1845) (f). Doch etymologiseeren
was zijn lust, en gij weet, schreef hij in den Brief aan
Willem de Clercq (1843, in de Gids), „dat ik voor geen
kleintje vervaard ben, en dat mij lof en berisping vrij
onverschillig zijn, wanneer ik slechts de bewustheid heb,
dat ik, geleid door wetenschap naar vaste beginselen, op
(*) Voor deze eer betuigde hij zijn dank in een brief aan den Senaat,
welken ik in der tijd te Leiden zeer heb hooren roemen wegens den
voortreffelijken latijnschen stijl. In 1842 vereerde ook de Koning hem
door de benoeming tot Ridder der orde van den Nederl. Leeuw. De
Koning van Pruissen schonk hem de medaille van verdiensten. Vele
geleerde Genootschappen en Maatschappijen in en buiten ons vaderland
bewezen hem en zijne verdiensten hulde door het benoemen tot lid.
(f) In de Konst- en Letterbode, het Alg. Letterl. Maandschrift en
het Ie dl. van de Naoogst.
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het pad naar den tempel der waarheid ben." Of toonde
hij dit niet, toen hij in 1835 ondernam een Glossarium van
het Overijsselsch te geven, waarvan eene tweede, veel vermeerderde , uitgave wel beloofd, doch niet in het licht gegeven werd? Of gaf hij daarvan geene blijken in sommige verhandelingen, welke in de twee deelen zijner te weinig bekende
Naoogst voorkomen? (1840 en 45) Of hield hij niet moedig vol,
toen zijne eerste pogingen mislukten om proeven te geven
van de Tongvallen van Nederland ten dienste van FIRMENICH'S Germaniens Völkerslimmen ? (1845-46)
Of bleek
dit niet, toen hij de grammaticale vorming der woorden
in de Oudste vertaling der Psalmen (1838) of in Avoort de

beteekenis van vele Plaatsnamen (1841), gelijk elders die
der Friesche Eigennamen in het licht stelde? (1852)
Doch toen Maerlant afgewerkt (1851) en Leed in wille
uitgegeven was (1854), toen zou het Woordenboek eindelijk met ernst aangevat en voor de pers gereedgemaakt
worden, waarom hij in 1856 ook voor het leeraarambt bedankte. Maar wat gebeurt ? Prins Louis LUCIEN B O NAPARTE, te Londen verblijf houdende, had sedert eenige
jaren uit hoogen zin voor wetenschap van het Evangelie van
Mattheus en andere stukken ongeveer honderd vertalingen
in onderscheidene tongvallen van Europa doen vervaardigen en op zijne kosten laten drukken. Van al deze uitgaven, niet in den handel te bekomen, schonk de Prins
een ex. aan HALBERTSMA , met de vereerende uitnoodigijsg
om van dat evangelie ook eene vertaling in het Land-ïriesch
te bewerken en hem ter uitgave en tot kompleteering van
zijne verzameling af te staan. Gevoelig voor deze eer en
overtuigd van het groot belang dezer merkwaardige uitgaven voor de vergelijkende taaistudie, aanvaardde hij die
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taak, en legde daaraan groote moeite en zorg ten koste.
„Drie maanden lang (schreef hij mij) heb ik van den vroegen morgen tot den laten avond niet anders gedaan dan
de vertaling driemaal over te werken, ieder phrase , ja
'ieder woord wikkende en wegende." In Januarij 1858
had hij het genoegen zijne bewerking voltooid en onder
den titel van: het Evangelie

van Mattheus vertaald in het

Land-Friesch op kosten van den Prins keurig gedrukt te
zien en in staat gesteld te worden om van de oplaag van
250 exx. een 50tal aan zijne vrienden te kunnen vereeren.
(Aanteek. 11) Maar dit alleen was hem niet genoeg. Hij
wilde rekenschap van zijne vertaling geven en de gronden
blootleggen, waarvan hij was uitgegaan, ook om aan te
toonen, dat de geest des oorspronkelijken schrijvers van
het bedorven Grieksch beter kon worden wedergegeven
in de „eerlijke" volks- of spreektaal der Friezen dan in
eenige andere boekentaal. Hij deed dit in eene uitvoerige verhandeling (groot 78 bl.), waarmede hij het tiende
deel van ons tijdschrift: de vrije Fries versierde. In dat
zelfde deel gaf hij ook eene even breede als geleerde beoordeeling van BENDE BENDSEN'S grammatica der NoordTriesche taal, door den Hoogl. Dr. M. DE VRIES in 1860
uitgegeven, nadat HALBERTSMA reeds in 1854 (Letterbode
No. 5) op het hoog belang van dit werk en de wenschelijkheid der uitgave had gewezen, met oogmerk om de
inteekening daarop te ondersteunen. (*)
De gezette studie, langen tijd aan beide laatst vermelde
onderwerpen besteed, had het fonds van het Woordenboek
(*) Tn de opdragt aan Mr. H. J. KOENEN, die zich eene aanzienlijke
geldelijke opoffering had getroost om zich in het bezit te stellen van het
handschrift, drukt de Hoogl. DE VRIES (bl. ix) krachtig het verlangen uit,
dat HALBERTSMA zijn Friesch Woordenboek spoedig in het licht mogt geven.
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(verzameld in een aantal boeken of blaffers, zoo als hij ze
noemde, die zijne zitplaats aan de schrijftafel omgaven)
aanzienlijk doen toenemen en zelfs zijn spellingstelsel zeer
gewijzigd. Nu besloot hij eindelijk tot de bewerking voor
de pers en ving eerlang met het drukken voor eigene rekening aan. Met noeste vlijt en zeldzame volharding wijdde
hij aan dit hoofdwerk, als zijn levensdoel, al de krachten
van zijn sterken geest, die, zelden tevreden, eene bijna
onbereikbare volmaaktheid beoogde.
In dien arbeid zocht hij ook verademing bij het leed ,
dat hem bij herhaling zoo grievend trof. In 1847 had
hij den dood te betreuren van zijne brave vrouw en in
1855 dien van zijn voortreffelijken oudsten zoon PETRUS,
Rector te Elburg; doch toen in 1865 ook zijn niet minder
uitstekende zoon HIDDE, Hoogleeraar te Leiden, hem ontviel, toen, zoo schreef hij mij, „scheen zijn arm brein verpletterd en dreigde hij onder die ramp te bezwijken." Zijn
geestkracht en stalen wil overwonnen echter. Daar zijne jaren
klommen, moest hij, bij de trage vordering van het drukken en
eindeloos corrigeeren, wanhopen, den „reuzenarbeid in zijn
tuchthuis," zoo als hij ze noemde, te zullen volbrengen.
Doch hoe helder zijn geest was en bleef, toonde hij nog
in den schoonen brief, welke hij in Januarij 1867 aan Dr.
L. A. TE WINKEL schreef over de Uitspraak van het LandFriesch, welke een sierlijke bijdrage is in het 9e deel van
de Taalgids. Duizend kolommen waren er afgedrukt tot
aan het woord Feêr, toen eindelijk, in zijn tachtigste levensjaar, een borstkwaal hem de pen uit de vermoeide
hand deed vallen. Anderhalf jaar te voren had hij daaromtrent déze beschikking gemaakt, dat zijn zoon Dr. TJALLING JUSTUS, Rector te Haarlem, het bij zijn overlijden
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afgedrukte zou uitgeven, en dat hij Gedeputeerde Staten
van Friesland had verzocht, om alsdan den arbeid te vervolgen , al ware het ook bij wijze van G l o s s a r i u m ,
waarin het Friesche woord kortelijk, is 't mogelijk in het
latijn, vertaald wordt. Dit verzoek was reeds den 24 Dec.
1866 beantwoord door de toezegging, dat dit Collegie
zich bereid verklaarde om bij zijn overlijden een voorstel
aan de Staten te doen, om de verdere uitgaaf van het
Lexicon Frisieum op kosten der Provincie te bevorderen.

Nog is aan de reeks der geschriften, aan de bloote opsomming van den wetenschappelijken arbeid van onzen
vriend, hoe kort ook zamengevat, geen einde. Na de
vermelding van hetgeen hij voor GYSBERT, voor het volk
en voor de taaistudie heeft verrigt, rest ons nog, als eene
v i e r d e levenstaak, te gewagen van zijne verdiensten als
geschied- en oudheidkundige en van zijne overige geschriften
„op het gebied des goeden smaaks of der karakterkennis."
Te dezen aanzien was de grondtoon van zijn veelzijdigen grooten geest: een hoog gevoel van kracht en eigen waardigheid;
van ingenomenheid met Friesland en de Friezen; van liefde
(zóó drukte hij zich uit) voor dit „laatste overblijfsel van
dat groote en edele volk, hetwelk reeds door de onsterfelijke geschiedpen van TACITUS vereeuwigd werd;" van eerbied
voor „de Vaderen, die den strijd tegen de wateren eeuwen lang hebben volgehouden, om onzen geboortegrond
aan den oceaan te betwisten, en van moerassen in de vruchtbaarste en gezegendste plek gronds van Europa te herscheppen ;" van bewondering voor de edele daden onzer
groote mannen „in die dagen, rijk aan Friesche glorie,
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toen de ÀITA'S , de GOSLINGA'S en de VAN HAEEN'S de koningen raad gaven, of het lot der volken hielpen afwegen," en van hartelijke zucht om de „afstammelingen van
een groot volk (onsterfelijk in, met en door dat volk) te
bezielen met die publiek spirit, die ons fier en ontembaar
voorgeslacht bezielde en bewoog; die onze colom'sten, de
Engelsche natie, nog bezielt en beAveegt, en dien ik niet
hoop, dat de moederstam thans ten eenemale zal verzaken."(*)
Voor zulk een man was het, volgens zijn eigen getuigenis , een „waarachtig genot, zich. te verdiepen in een
kist met papieren rakende het geslacht VAN HAKEN , waarvan enigen zijner vrienden hem de inzage toestonden," en
weldra was het besluit genomen, „om de openbare aandaclit der Friezen voor het laatst nog te vestigen op één
hunner edelste en verdienstelijkste geslachten, hetwelk
eerlang ten grave dreigt te dalen." Met „den moed om
datgene, wat hij voor waarheid hield, zonder menschenvrees aan het licht te brengen," schonk hij ons in April
1829 (dus nu reeds 40 jaren geleden) de vrucht eener
moeitevolle studie in de Fragmenten betreffende het geslacht

der van Haren's. Dit voortreffelijk, te weinig bekende werk,
voorafgegaan door een uitvoerig Voorbericht, waaraan ik
veel omtrent de rigting zijner studiën kon ontleenen, had
een vreemden vorm. „Ten einde de karakters des te
beter te leren kennen, had hij zich van het zeer ongewone middel bediend om de personen met hunne eigene
woorden te laten spreken, omdat de taal altijd de kleur
der ziel aanneemt en de eigene woorden een innig besef
van den waren toon van het hart mededelen." Den Am(*) Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden, 1855, 11,16;
Fragmenten, ix, xvi.
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bassadeur W I L L E M VAN H A R E N in zijne staatkundige loopbaan en uitgebreide familiebetrekkingen zien wij ons het
eerst naar het leven voorgesteld, en door geestige op- en
aanmerkingen toegelicht; daarna WILLEM VAN HAREN , den
dichter,'in zijne ontwikkeling, kracht en zwakheid, als de
moedige heldendichter zich démoedig onderwerpt aan het
oordeel van den Franschen kriticus Clement en zijn Friso
bij de tweede uitgaaf ontwricht en van een aantal dichterlijke sieraden berooft; en eindelijk ONNO ZWIER VAN
H A E E N en zijn geslacht, die als staatsman bezweek voor de
listen eener helsche hofkabaal, om als dichter weder op te
staan en door zijne Geuzen en andere voortreffelijke geschriften aan het vaderland te toonen, waarmede hij zijne
dagen besteedde, terwijl men hem de onrustigste nachten
bezorgde. (Aant. 12)
Aan dit merkwaardig boek had HALBERTSMA de kennismaking en daarna de vriendschap te danken van een
van ONNO'S zonen, van een man naar zijn h a r t , die, als
hij, „karakter aan bekwaamheden paarde," van Jhr. W I L LEM A N N E VAN H A R E N , op den huize Vogelzang te
Veenklooster, die type van oud-friesche degelijkheid en
kracht. — 't Was een feest voor hem, meest vergezeld
van zijn zoon P E T R U S , jaarlijks den ouden heer in dat
schoone oord te bezoeken (*), en in altijd leerzame ge(*) Bij een dezer bezoeken nam PETRUS, die nog jong veel werk van
teekenen maakte, de gelegenheid waar, om den ouden heer, terwijl hij
in slaap was gevallen, te portretteren. Uit hoogachting voor hem liet
de Baron M. P. D. VAN SYTZAMA, Grietman van ldaarderadeel, de vriend
der HALBERTSMA'S , deze teekening door L. A. VINCENT te 's Rage op steen
brengen, waardoor het karakteristiek uiterlijk is bewaard van den man,
i Wiens luisterrijke namen
Van WILLEM en van ANNA kwamen."

En die àeze eer nooit heeft verzaakt.
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sprekken veel van hem te vernemen over de staatkunde en
het zeewezen der republiek en vooral bijzonderheden over
het karakter en de handelingen van zijn vereerden vader
en edele moeder; terwijl hij hem de eerbiedwaardige beginselen ontvouwde van den waren oud-frieschen Adel,
waarvan het eerste was: „een mensen, nog meer een
edelman, is geboren en leeft, niet slechts voor zich zelven,
maar voor het gemeene vaderland." En welk gebruik
heeft HALBERTSMA van deze verworven kennis gemaakt?
Lees en herlees dit in zijn Gesprek in den Voghelen-sanck,
waarmede hij den 2en druk van VAN HALL'S leven van
den Admiraal van Kinshergen versierde (1843); in zijne
Aanmerkingen op ONNO'S hekelzang: Mijn gepasseerd leven (f),
in de Brand te Wolvega, in zijne aanteekeningen op NAUTA'S
lijkrede op van Haren, alle welke stukken meer dan
200 bladz. in het 2e dl. van zijn Letterkundige Naoogst
beslaan, — en gij zult den schrijver niet alleen danken
voor den schat van belangrijke zaken in een schoonen stijl
medegedeeld, maar ook uwe vereering voor de persoonlijke
deugden en bekwaamheden van den dichter der Geuzen en van
zijne beminnelijke gade voelen toenemen, en eindigen met
„Een zucht aan ONNO'S ongelukken,
Een traan aan ADELEIDE'S deugd."
Ook aan zijn ambt, zijne maatschappelijke betrekking
en het kerkgenootschap, waarin hij ruim 40 jaren lang
als leeraar voor zijne gemeenteleden en bijzonder door
godsdienstig onderwijs voor zijne leerlingen werkzaam was,
(f) Onder den titel van Onbekend Gedicht van eenen bekenden Dichter
had HALBERTSMA dit vers vroeger afzonderlijk in 8o. laten drukken, en
enkel als present-exx. uitgereikt (1835).
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heeft zijn hoofd en hart schatting betaald. Wij, die zijne
veelvuldige bemoeijingen op wetenschappelijk gebied kennen,
gelooven gaarne zijne betuiging: „Wegens de rigting
mijner studiën heb ik al de jaren, die er sedert mijnen
academie-tijd verliepen, in eene volkomene afzondering van
de theologische wereld doorgebragt. Hierdoor onbekend
met den verderen gang der kweekschool, kan ik alleen
stil staan bij eene omkeering in den geest van ons genootschap, die in deze oogenblikken wordt voorbereid of reeds
tot stand is gebragt, en overigens wereldbekend is." —
„Een generale reactie tegen den zuiver evangelischen geest
der onzen van de 18e eeuw (schreef hij mij), eene neiging
tot het mystieke en orthodoxe, baart mij ernstige bezorgdheid, en daarom was ik besloten, den waren stand van
ons genootschap bloot te leggen, schoon ik wist dat men
te Amsterdam mij, onder den schijn van gematigdheid,
met moeilijk bedwongen woede hekelen zou. Want dit is
het lot der waarheid in dit land, dat zij bij hare ontelbare vijanden den onbluschbaarsten haat wekt, en hare
beminnaars te laauw zijn om hare verdedigers te ondersteunen." Wat hij voorzien had, gebeurde; doch hij be-*
reikte zijn doel door veler oogen te openen voor het gevaar,
dat gelukkig werd afgewend, toen hij in 1843 dat schoone
boek: de Doopsgezinden en hunne herkomst uitgaf. Hij
noemde het enkel eene ruwe schets, doch het droeg zoo
vele blijken van een diep indringen in den geest der middeleeuwscue en latere kerkgeschiedenis en schonk zoo
vele belangrijke oogpunten en bijzonderheden omtrent het
vroegere gemeenteleden, dat het duurzame waarde bezit.
Hij nam deze gelegenheid waar, om daarbij als proeve
van zijn kanselarbeid eenige Kerkredenen, benevens eene lijk-
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rede op Prof. P. O. C. VOESSELMAN DE HEER te voegen,
welke, hoe zeer ook in vorm van die van anderen verschillende , bewezen met welk een kracht van welsprekendheid hij het evangelie verkondigde, en hoe hij, volgens
der Doopsgezinden praktische opvatting van het Christendom, bovenal aandrong op „de toepassing van de godsdienst op ons gedrag jegens den naasten, zoo wel in de
maatschappij als in den kring van het huiselijke leven"(*).
Prof. DE HEEE had hij lief gehad om zijne zeldzame
talenten en gaven, en evenzoo den kort te voren overleden Prof. HOEFMAN, dien hij te gelijkertijd hulde toebragt. Trouwens, als een der grootste voordeelen van
zijn verblijf in eene academiestad achtte hij de gelegentot kennismaking en vriendschappelijk verkeer met vele
geleerde mannen, bij wien hij zich gaarne aansloot en van
welke wij alleen de namen herinneren van FBANSEN VAN
ECK,

VAN DOOENINCK,

MOLHUIJSEN, S L O E T TOT O L D -

en anderen. Zeer bevriend
werd hij spoedig met een tijdelijk inwoner van Deventer,
den Kolonel der dragonders F E E D E E I K Vrijheer VON G\AGEEN, die hem „een degelijke, interessante mensch" noemde,
gelijk hij dezen fieren Duitschen edelman hoog waardeerde en hem zijne geleerde verhandeling over het Buddhisrne en zijn stichter, SHaKTA SINHA , opdroeg (1843).
Nog een ander blijk van die vereering is er over. Na
het overlijden van zijn edelen vriend (1855) gaf H A L BEET8MA van hem eene karakterschets, welke zijn broeder
belangrijk genoeg achtte in haar geheel op te nemen in
HÜIS,

BOSSCHA,

VAN E T K

(*) Bescheidene aanmerkingen op dit werk werden medegedeeld in
Twee Brieven, van J. BOEKE en L M. CRAMER, leeraren te Amsterdam
en Middelburg; doch de onbescheidene beoordeeling in de Letteroefeningen
zal de schrijver thans wel met ons willen vergeten.
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zijn Leven van den Generaal von Gagern. Ook in de nederd.
vertaling, door Mr. C. C. E. D'ENGELBKONNER bezorgd,
is zij opgenomen (II 213). Dat stuk bevat tevens een
verhaal, hoe hij op uitnoodiging van den Kolonel, die
hem dikwijls op zijne wandelingen tot het genot der „frissche
lucht" vergezelde , gedurende een geheel jaar op de zolders
der barak' (het oude kloostergebouw der broeders van het
gemeenzame leven) aan de kadetten van het 3e regiment
ligte dragonders lessen, gaf over Stijl en Geschiedenis,
waarvan alleen de Inleiding over de Stijl, een keurig bewerkt stuk, in den Overijsselsche Almanak is gedrukt (1840).
Van dien Almanak voor oudheid en lederen, onder de
redaktie van P. C. MOLHULJSEN , was hij sinds 1836 een der
verdienstelijkste medewerkers, en groot is de lijst zijner
bijdragen daarin opgenomen (*). Vroeger was ik in de
gelegenheid verscheidene daarvan, zoover ze de taaistudie
betroffen, te vernielden; hier moet ik u dus de overige herinneren. Het zijn uitvoerige verhandelingen, waarin hij heerlijke proeven gaf van eene smaakvolle behandeling van
onderwerpen uit de oudheid en het sociale leven, of in
onderling verband, waarbij hij zijn geestige pen vrijspel
gaf om het heden en verleden met elkaar in vergelijking
te brengen, en de dwaasheden onzer eeuw soms duchtig
te hekelen. Met welk een genot toch lazen wij indertijd
de Weefschool te Goor, die blik in de ontwikkeling der
der katoennijverheid in Twente; of de Wilte Wiven, een
tafereel van het volksbijgeloof en fabelleer, afkomstig uit
de heidensche godsvereering; of de Paascheijeren, het zinnebeeld der godsdienstige feesten bij heidenen en christenen;
(*) Eene lijst van deze en andere elders geplaatste bijdragen, gelijk
ook van zijne overige geschriften komt hier achter onder de Bijlagen voor.
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of de Frissche Lucht, die bevallige schets van de leefwijze,
kleeding, verkeer, opvoeding en spelen van het voorgeslacht (*); of de Hing van Epe, eene oudheidkundige beschouwing van de lijfsieraden, munten en zeden der Germaansche volksstamitnen; of, eindelijk, het vervolg daarop
de Ringmunlen en Oorijzers, waaraan hij op vernuftige wijze
de beteekenis der Friesche daggelhoutjes, schenkelschaatsen,
spantouwen, rookpijpjes en kerfstokken verbond. „Zulke
geniën als hij hebben van de Godheid den aanleg ontvangen
om door innerlijke aanschouwing de waarheid der dingen
te ontdekken, of om in wetenschap en kunst datgene
geestelijk in het wezen te roepen, wat vroeger niet bestond" (f).
Belangrijk vooral was zijne redevoering over de gevolgen
van het. vervoer door Sloom, welke hij in 1846 voordroeg
in de tweede klasse van het Koninklijk Nederlandsen Instituut, en waarvan hij de present-exx. met uitvoerige
Toelichtingen, verrijkte. Want ook in zijne altijd intressante
gesprekken behandelde hij gaarne de sociale vraagstukken
van den dag, en kon hij niet nalaten de dwalingen en
verkeerde begrippen zijner tijdgenooten zoowel ernstig als
luimig te bestrijden. Daarbij toonde hij met zijn broeder in
te stemmen, „dat het leven, énkel van de ernstige zijde
beschouwd, zoo veel bezwarends heeft, dat het zonder
vereeniging van het gevoelige met boertige het element,
van ernst en scherts, niet is te dragen." Die neiging,
(*) Bij de toezending van een present-ex, schreef hij mij: »Do Antiquiteiten liggen onder de beschuldiging, dat zij in de lucht zweven, en
van geen nut voor het werkelijke leven zijn. Ik heb ze hier op onze gebruiken en opvoeding toegepast, en getoond, dat zij vruchtbaar kunnen
zijn in de gewigtigste lessen voor het dagelijksehe leven en het geluk van
den Staat."
(f)

Mr. H. VAN LOCHEM in de Tijdspiegel, 1868, No. 42, 379.

VI N. R.
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om nevens de ernstige ook de belagchelijke zijde der dingen
op te merken, toonde hij zelfs op plaatsen en bij gelegenheden, waar men dit gansch niet zou verwacht hebben.
Wilt gij daarvan een voorbeeld?
Vier-en-dertig jaren is het geleden, dat HALBERTSMA op
deze zelfde plaats stond en in de Friesche taal eene waardige hulde der vriendschap bragt aan den dichter SALVERDA ,
onderwijzer te Wons. De oudsten uwer herinneren zich
zeker nog met mij, hoe wij aan zijne lippen hingen, hoe
wij al nader bij den spreker schikten, opdat ons geen
woord mogt ontgaan, en hoe velen onzer den zakdoek
moesten uithalen om de tranen af te wisschen, waartoe die
roerende rede ons had bewogen wegens liet rampzalig lot
van dien verdienstelijken man. Weer verliepen 25 jaren.
Nu ontviel hem ook zijn oude trouwe vriend RINSE POSTHUMUS , predikant te Waaxens, minder geniaal dichter, meer een
man van een oorspronkelijk karakter en vooral grondig
taaikenner. Hij , gelijk BILDERDIJK , doorgaans even overdreven in zijne sympathiën als antipathiën, hij wilde, hij
moest over hem schrijven. In 't kort deed hij dit voor de
Maatschappij der Letterkunde, en in 't breed voor ons ïn
de vrije Fries (IX 207); maar hoe? — wie uwer herinnert zich dit niet? Wie onzer verlustigde zich niet bij de
lezing en herlezing van dit schoone stuk van ruim 60 bl.,
waarin hij zich onbedwongen losliet en toegaf aan allerlei
„uitweidingen van provincialen en plaatselijken aard," aan
herinneringen en ontmoetingen, alles gekruid met satirieke opmerkingen en karakteristieke anecdoten, van welke
laatste, als uitingen van den volksgeest, hij altijd een groot
vriend was. Ruim deelde hij deze insgelijks mede, toen
hij ons ook zijne herinneringen gaf over PETRUS WIERDSMA ,
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en EELKE MEINDEBTS, omtrent welken
laatsten vrij onbekenden schrijver van Aagfje Ysbrants hij te
Veenklooster zoo veel had vernomen (IX 301). Alleen
HALBBETSMA kon zóó schrijven; zijn éénige persoonlijkheid
drukte zich in zijn mannelijken stijl, geestige voordragt en
sierlijke woordenkeus vrijelijk en los uit, zonder dat hij
in dit opzigt zijns gelijken vond. Het scheen alsof de
woorden, blijkbaar de vrucht van logisch denken en oefening, hem zonder eenige moeite ontvloeiden, en toch.
werkte hij, die zelden zich zelven kon voldoen, niet gemakkelijk, ja besteedde hij veel kunst om de kunst te
verbergen en „den stijl zo eenvoudig en gemakkelijk te
maken, dat men in het denkbeeld koomt, dat het schrijven
gene moeite gekost heeft." Dit bewijst het handschrift
van het laatste stuk, waarmede hij in 1865 nog onder ons
optrad; ik bedoel zijne geleerde verhandeling over de Friesche
Kerk ie Rome, welke stad hij in 1859 mogt bezoeken, en
welk stuk hij mij hier ter uitgave opdroeg (XI 145).
PETEUS BKANTSMA

Overal toch waar hij reisde, bestudeerde hij niet alleen
de taal der volken, maar spoorde hij ook de voorwerpen
der oudheid, welke het heden aan het verleden verbinden,
na, altijd met toepassing op Friesland. In Engeland en Ierland vond hij in de hoofdsteden van ieder graafschap kabinetten van nationale oudheden, als veilige bewaarplaatsen
voor alles wat men er uit den voortijd had gevonden. Nooit
kwam hij in Friesland of ik bij hem in zijn pronkkamer,
waarin hij de door hem verzamelde oudheden bewaarde..
of hij bond mij op het hart, om toch te zorgen, dat !>. :
Friesch Genootschap een eigen lokaal mogt bekomen, tu
wijl hij dán, maar ook eerst dán, genegen zou zijn om
zijne verzameling bij de onze te voegen. Eerst na de voi3*
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tooijing van het Paleis van Justitie ontstond daartoe gelegenheid, en op zijn voorstel en aanbieding van al het
zijne „aarzelden Heeren Gedeputeerde Staten niet één enkel
oogenblik om in dat gebouw een lokaal voor een Kabinet
van Oudheden in te ruimen," hetwelk daar in 1853 werd
opgerigt. Als de kern daarvan bood hij der Provincie
vooreerst 68 antieke voorwerpen, meest van Hindeloopen
afkomstig, aan, en deed hij dit geschenk vergezeld gaan
van eene gedrukte Lijst, waarin hij van vele stukken den
oorsprong en de beteékenis mededeelde en andere op eene
aardige wijze verklaarde. Hij voegde daaraan toe 189
oorspronkelijke bewijsstukken omtrent het geslacht van
VAN HAREN, die hem voor zijne Fragmenten hadden ten
dienste gestaan. Maar hij deed meer. Behalve een nadere
bezending schilderijen, portretten en platen, gaf hij ook een
Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden; een klein,

doch gulden boekje, waarin hij de Friezen, op grond van
hunne oudheid en voorvaderlijken roem, aanspoorde, den
alles verwoestenden tijdgeest te weerstaan, zijn voorbeeld
te volgen en zoo veel mogelijk bijeen te brengen wat van
de levenswijze, kleedingstukken, kleinodicn, huisraad enz.
der vaderen overig mogt zijn of ergens wierde gevonden.
De gloed van welsprekendheid, welke dit geschrift doortintelt, toonde hoe veel h a r t hij voor Friesland had behouden. Nog meer betoonde hij dit met daden: want in
1865 schonk hij het grootste gedeelte zijner rijke Bibliotheek aan de Provincie, waarvan eene Lijst van Boehen
is opgemaakt, welke niet minder dan 90 bladz. druks beslaat. Nog was hem dit niet genoeg: tot aan, tot over
het graf strekten zijne gunstbewijzen zich uit. Bij uiterste
wilsbeschikking van den 1 September 1867 „legateerde
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hij aan de Provinciale Bibliotheek van Friesland het overige

gedeelte van zijne boekverzameling, benevens al zijne letterkundige , historische, staatkundige of biographische aanteekeningen; verder de oude charters en brieven uit den
voortijd, insgelijks de brieven door Geleerden aan hem
geschreven, met nog een doos Hareniana; bovendien al zijne
platen en prenten en speciaal eene rijke verzameling taalkundige handschriften, zoowel van anderen als van hem
zelven, de ruwe stof bevattende, waaruit hvj zijn Lexicon
Frisicum had zamengesteld, en die op eene andere hand
dan de zijne ter bewerking wachten." Die scliat nu is
dezer dagen alhier ontvangen; en aangenaam is ons allen
zeker het vooruitzigt, dat wij eerlang in de gelegenheid
zullen zijn om daarvan kennis te nemen, en met weemoed,
maar nog meer met dankbaarheid, hulde te brengen aan
den edelen schenker, die zooveel voor Friesland is geweest,
heeft gewerkt en ook in de toekomst gezorgd. (Aant. J3)
Ja, dankbaarheid voor dat alles"voegt ons; en hoe kunnen wij en volgende geslachten haar beter bewijzen dan
door de vruchten van zijne onvermoeide werkzaamheid op
hoogen prijs te schatten; dan door zijne heerlijke geschriften te lezen en te herlezen; dan door ons te voeden met
die vruchten, ons te Arermaken met de kinderen van zijn
luim en scherts, ons te vervullen met den geest, die hem
bezielde in hart voor het vaderland, in zucht om onze
nationaliteit te bewaren en te veredelen? De wensch om
een blijk van dankbaarheid te geven jegens den vereerden
vriend (hoewel hij als een reus tegenover mijne kleinheid
stond) gaf mij den moed, de moeijelijke taak te vervullen,
om zijne letterkundige loopbaan na te sporen en u mede
te deelen. Te veel heb ik reeds van uw geduld gevorderd.

Wumkes.nl

38

VOORLEZING OVER HET LEVEN VAN DR. J. H. HALBERTSHA.

Of zoudt ge wenschen, dat ik u ook nog zijn fier karakter,
zijne merkwaardige persoonlijkheid schetste, daar beide in
zoo vele opzigten van den gewonen regel afweken en hij
immer strijd voerde tegen vele conventioneele vormen in
onze maatschappij? Tegen die taak gevoelde ik mij niet
opgewassen. Daartoe kwam mij echter een brief te stade van
een zijner oudste en meest beminde vrienden, die veel
met hem heeft omgegaan en doorleefd, van den Heer Mr.
B. "W. A. E. Baron SLOET TOT OLDHUIS, President der
Regtbank te Zwolle, kort na 's mans overlijden aan mij gerigt.
Vergunt mij U dien brief voor te lezen, wat gewis de schrijver
mij niet misduiden zal. (*) Laat dan het medegedeelde genoeg
zijn, ook om aan het vaderland te toonen, dat het Friesch
Genootschap zijn pligt jegens zijn hoog geacht Eerelid vervulde , en door het erkennen en herdenken van zijne veelvuldige verdiensten eene poging deed om de nagedachtenis
te huldigen van een man, die, uit zucht voor de letteren
en uit liefde tot Frieslalid en de Friezen, meer dan eenig
ander de groote gaven van zijn zeldzamen geest besteedde,
om de eer van ons volk, het leven onzer taal en den roem
onzer groote mannen te verheerlijken.

O Na het uitspreken van deze rede verzocht de vergadering mij, om
haar spoedig te doen drukken in de vrije Fries en ook afzonderlijk uitte
geven, met de daarbij gevoegde Aanteekeningen en lijsten van HALBERTSMA'S
geschriften, alsmede met den brief van den Heer SLOET, die daartoe gaarne
vergunning gaf, waarvoor ik hem mede zeer erkentelijk ben.
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