De oorsprong van het Friesche Tooneel l)
door
P. SIPMA.

Een volledig overzicht, of zelfs maar een overzicht der
geschiedenis van het Friesche Tooneel is tot heden niet
gegeven. Hetgeen volgt zal zeker ook nog zeer aan
onvolledigheid lijden, doch naar een overzicht in groote
lijnen zal gestreefd worden.
Herinnerd zij, dat de geschiedenis der Friesche literatuur verdeeld kan worden in drie tijdperken. Van 1200
tot 1600, om ronde getallen te nemen, is de periode der
Oude Friesche Wetten met al die geschriften welke daarvan het uitvloeisel zijn of die daarmee verband houden.
Van 16OO tot 1800 is de periode van het eerste letterkundige werk; weliswaar is dit nog schaarsch vertegenwoordigd, maar toch hebben wij hierin den grooten Gysbert
Japiks (1603—1666), wiens werk is als een oase in de
woestijn. Ook treffen wij in de tweede eeuw van dit tijdperk schrijvers aan als de Althuysens, Van der Ploeg en
Eelke Meinderts, al kunnen deze in de verste verte niet
met Gysbert Japiks vergeleken worden. In deze periode
van 1600—1800 kunnen wij, als wij terdege op de kleintjes
passen, in elk geval de ontwikkeling der taal volgen. Dan
begint ongeveer 1800 de zoogenaamde Nieuwfriesche periode,,
welke een opbloei van het Friesch doet zien: Wassenbergh
en zijn school staat aan het begin daarvan, de vooruitgang
') Lezing, gehouden op de Vergadering van het Friesch Genootschap den 17den Febr. 1916; met nog enkele bijzonderhedeE
aangevuld.
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der denkbeelden op allerlei gebied en de loutering tijdens
de Fransche overheersching, spoedig ook de verbetering
der levensvoorwaarden, zijn de gunstige factoren van dit
begin. De werkzaamheid van het Friesch Genootschap
en van het Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse
draagt krachtig bij tot de verderontwikkeling van dit tijdvak;
aan het einde er van begint de Jongfriesche beweging.
Indien het „Friesland zingt niet" in Friesland ooit heeft
gegolden, dan mag zeker met nog meer recht „Friesland
speelt niet" gezegd worden. Vóór 1600 vinden wij geen
spoor van een wereldlijk of geestelijk tooneel, zooals b.v.
in Zuidelijker streken. Het feit dat de litteraire ontwikkeling, na het Germaansche tijdvak, waarin van tooneel geen
sprake is, uit het Zuiden komt en betrekkelijk veel tijd
noodig heeft om uit de Zuidelijke Nederlanden naar het
Noorden op te klimmen, kan hier ter verklaring aangehaald worden. Maar er is meer. Ook andere omstandigheden werken belemmerend. Het Friesche land is zeer
dun bevolkt, de gemeenschap moeilijk, ook zijn de tijden
meermalen vol beroering, zoodat het wel zeer verklaarbaar
is, dat de vrijheidlievende en op zijn recht staande Fries
dat recht wenscht gecodificeerd te hebben, maar tevens
dat de tijden zeer ongeschikt zijn voor letterkundig en
speciaal dramatisch werk. Het is zeer wel aan te nemen,
dat de geestelijkheid, evenals elders, in de kerk episodes
uit het leven van Jezus zal hebben gedramatiseerd, maar
van een ontwikkeling daarvan tot een geestelijk tooneel
buiten de kerk is mij niets bekend geworden.
Anders staat het met het tijdperk van het Middelfriesch,
dat wij ongeveer 1600 laten aanvangen, al was eenig letterkundig werk, als de Rijmspreuken van R. Bogerman
reeds aan dat jaartal voorafgegaan. Het was al na dit
ronde eeuwjaar, dat de eerste Rederijkerskamer op Frieschen bodem werd opgericht, terwijl de oudste Kamers in
Zuid-Nederland van plus minus 1400 of even daarvóór
dagteekenen. Zooveel jaren waren dus noodig geweest
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om dien betrekkelijk korten weg van Zuid naar Noord
af te leggen. Terwijl in het laatst der 16de, maar vooral
in het begin der 17de eeuw de Rederijkerij in Holland in
veredelden vorm bloeide en te Amsterdam, in de Eglantier, nieuwe letterkundige wegen insloeg, — zoodat daar,
na een Roemer Visscher en een Hendrik Laurenszoon
Spieghel, een Hooft en een Vondel te voorschijn traden, —
schijnt benoorden het IJ de Rederijkersbeweging dood te
loopen. In zijn werk „Geschiedenis der Rederijkers in
Nederland" (Amsterdam 1862) noemt Dr. G. D. J. Schotel
slechts Kamers te De Rijp, Hoorn en Enkhuizen (zie de
lijst in het 2e deel). „In Vriesland", zegt de schrijver
(deel I, blz. 61) „is mij slechts ééne Kamer, die onder de
zinspreuk: Och mocht het rijsen, te Leeuwarden voorgekomen". Onder Friesland zal hier zeker tegelijkertijd
Groningerland zijn te verstaan. Trouwens Schotel voegt
er bij (t. a. p.): „In Overijssel en Drenthe werd er, voor
zoover mij bekend is, slechts eene te Hasselt gevonden".
Evenwel worden in de lijst van Kamers in het tweede
deel van het aangehaalde werk nog Kampen en Hoogeveen
genoemd. Het blijkt dus toch wel, dat de Rederijkerij in
onze Noordelijkste gewesten laat opkomt en weinig uitbreiding heeft gekregen.
De eenige in Friesland bekende Kamer werd opgericht
door Jan Janszoon Starter. Deze merkwaardige persoonlijkheid, Engelschman van afkomst, opgevoed in Holland,
litterair gevormd in de Amsterdamsche Kamer de Eglantier, was in 1614 naar Leeuwarden getogen, waar hij
zich als boekverkooper vestigde. In Kalff's Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde (IV. 172, 173) lezen wij:
„Een stekje van den Eglantier werd door hem in zijn
nieuwe woonplaats overgeplant, een Rederijkerskamer,
opgericht onder de zinspreuk: Och mocht het rijsen (1617).
Die Kamer moest eenig letterkundig leven wekken in
Frieslands hoofdstad, misschien ook den jongen boekverkooper-uitgever aan klanten en werk helpen. Voor het
tooneel dier Kamer schrijft Starter in 1618 zijn twee tragi-
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comedies Timbre de Cardone en Daraïde. In het eerste
stuk was als tusschenspel de Sotte-clucht van een Advocaat ende een Boer gevoegd. Dat Starter dien boer, Sjouck
Sipkes, plat Friesch deed spreken, was er natuurlijk op
berekend om de Kamer, het stuk en den auteur zelven
populair bij het publiek te maken".
Hiermee is dan een begin met Friesch tooneelwerk gemaakt!1) Veel beteekent het niet. Een poging om het
stuk en den auteur populair te maken zou het kunnen
zijn. Waarschijnlijk lijkt het mij dan echter, dat Starter
den boer uit zijn Sotte-clucht om dezelfde reden Friesch
Iaat spreken (en bovendien allerlei Latijnsche benamingen
laat verhakstukken), als waarom tientallen andere schrijvers,
— b.v. Bredero in zijn Spaansche Brabander en Langendijk
in zijn Spieghel der Vaderlandsche Kooplieden, om een
paar zeer bekende te noemen, — een hunner personen
een afwijkend dialect in den mond leggen, namelijk om
een goedkoop succes te krijgen. De „vermaecklijcke Sotteclucht" is overigens al zeer weinig vermakelijk en van
een minderwaardige zotheid.
De zinspreuk der Leeuwarder Kamer: Och mocht het
rijsen, klinkt als een verzuchting. En inderdaad, het bleek
spoedig hoe weinig hoopvol haar toekomst was. Het
comediespel stond bij de Dordtsche Synode in zeer kwaden reuk en de voorzitter daarvan, Ds. J. Bogerman, was
sedert 1604 predikant te Leeuwarden. De streng-orthodoxe predikanten waren in dit opzicht wel het tegenovergestelde van de katholieke geestelijkheid uit vroeger tijden.
Maar na de invoering der Hervorming in de Nederlanden
hadden de Rederijkerskamers het de wereldlijke en geestelijke overheden ook niet gemakkelijk gemaakt. Viel het
zelfs te Amsterdam de Kamer „In Liefde Bloeijende" en
later de Academie moeilijk zich tegenover predikanten en
kerkeraad te handhaven, te Leeuwarden, waar het comediespel vermoedelijk ook bovendien een eenigszins ver') Opnieuw uitgegeven door Dr. F. Buitenrust Hettema.
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dachte nieuwigheid was, kon de Kamer slechts zeer kort
bestaan, ofschoon zij volgens Eekhoff,2) tachtig aanzienlijke
personen tot leden telde. Bij resolutie van 9 Januari 1619
werd haar „het ageren voortaan opgesecht" en „Jan Starter
met zijn gesellen" gelast het gebouw, waar de uitvoeringen werden gehouden, te ontruimen. Dit gebouw was . . .
het voormalige tuchthuis, eerst de kerk van het vroegere
klooster der Grauwe Bagijnen, kort te voren voor hef
overbrengen van tuchtelingen ingericht, maar in 1616 als
zoodanig weer afgeschaft, dat sedert dien zonder bestemming had leeggestaan, waarna het aan Starter voor het
geven van tooneelvertooningen in gebruik was gegeven.
Eekhoff in zijn Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden 2) (II p. 27) vermoedt, dat dit buiten voorkennis
van Gedeputeerden zal zijn geschied.
Spoedig daarop, in 1620, verhuisde Starter naar Franeker, waar hij zich als student liet inschrijven. „Naar het
schijnt", zegt Prof. Kalff (t. a. p.) heeft hij getracht ook
in Franeker een Rederijkerskamer op te richten; in Aug1620 ten minste verbiedt de Senaat der Academie het
geven van voorstellingen".
Dit was dus wel een poover resultaat. Waar te Leeuwarden, de hoofdstad van het gewest, en in de academiestad Franeker de zaken zoo staan, zal er van rederijkerij
op andere plaatsen wel nauwelijks sprake zijn geweest.
En deze toestand duurde vrij lang. Eekhoff in zijn Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden (dl. II 203)
zegt: „Lang deelde ook hier de Regering in dat gevoelen
der Predikanten, die „waarschuwingen tegen het frequenteren der Commedien en andere Batementspeelen" van
den kansel afkondigden, toen in 1671 en 1680 hier, eerst
in de Schrans, en daarna, bij een beperkte toelating, in
de stad, tooneelvertooningen werden gehouden". Later
werden die, volgens Eekhoff, weer geheel geweerd.
Toch had het Leeuwarden uit omstreeks die dagen een
') Geschiedenis van Friesland, Leeuwarden 1851, p. 402.
2
) Leeuwarden, 1846.
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tooneelschrijver binnen zijn muren in den persoon van
Wilhelm Geest, boekverkooper evenals Starter, en tevens
zeer middelmatig dichterx) schrijver van „Aldegonda en
Barsime of dubbelde ontschakingh. Droef blyeyndent spel"
(Amsterdam 1663) en van „Vorstelijke Herderinne of de
twee gelijke Princessen (z. pi. e. j.)- De mogelijkheid bestaat dat deze boekverkooper-dichter Starters voorbeeld
volgde en zich met tooneelvertooningen te Leeuwarden
bemoeide: het is mij evenwel niet gebleken.
In het jaar 1679 liet Jac. Kemp in zijn „klucht van de
bedroogen Srnith, Gespeelt op d'Amsterdamsche Schouburgh. Op het Spreeckwoordt: Die eens verliest sijnfaam
en eer, Die kryghtse noyt of selden weer" een der personen (Jellemer) Friesch spreken, zoodat de Amsterdamsche
Schouwburgbezoekers bij de vertooning daarvan zich eens
weer met een ander soort kromtong konden vermaken!
Dit stuk werd volgens den Catalogus der Prov. Bibl.
(I 302) in 1726 herdrukt.
De tweede helft van het Middelfriesche tijdperk, de
18de eeuw, is op tooneelgebied, althans op het gebied der
tooneelschrijverij, iets minder arm. Wij treffen nu een
klein getal schrijvers van Nederlandsche en Friesche tooneelstukken aan. Vooreerst Wybrandus de Geest,2) schrijver van „De wederspannige Zoon, kluchtspel" (1702),
„Valentinas, treurspel" (1707), en „Boëtius, treurspel"
(1711), alle drie te Leeuwarden uitgegeven. Dan O. Z.
van Haren, wiens „Agon, sultan van Bantam" (1769),
„Willem de Eerste, Prins van Oranje" (1773) en „Pietje en
Agnietje of De Doos van Pandora" (1779) ook nu nog vrij
bekend zijn. Verder Simon Stijl, geneesheer te Harlingen,
die eenige tooneelstukken schreef: „De vrijer naar de
kunst" kluchtspel (1754), „Krispijn Filosoof", blijspel (1754)
en „De Mityleners", treurspel (1768), en in zijn woonplaats
als liefhebber meespeelde. En eindelijk moet nog genoemd
worden de Harlinger koopman Jan Auckes Backer3), die
') Biogr. Wdb. 2) Biogr. Wdb. 3) Biogr. Wdb.
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door achteruitgang in zaken broodschrijver werd en zoo,
volgens het Biographisch Woordenboek, zijn niet ongeIukkigen dichterlijken aanleg „vermoordde". Hij schreef:
„Agnes de Gastro" treurspel (1775), „De beloonde deugd",
treurspel (1785), „Allardus of de zelfmoord door liefde",
treurspel (1786), „Het ontdekt bedrog", Herderszangspel
(1787), „De Moerbeziënboom", Herderszangspel (1792).
Aan al deze stukken is niets speciaal Friesch. De schrijvers hadden evengoed Hollanders of Gelderschen kunnen
zijn. Of er vóór het einde van dit tijdvak tooneelvertooningen werden gehouden? Er is mij tot nog toe slechts
weinig van gebleken. Hei Biographisch Woordenboek maakt
melding van een zekeren Yede Jürjens, schrijver van „Den
Trotsen Edelman, of verstoorden Minnaar", treurspel. Toneelswijse te Arum vertoont (Harlingen 1709, derde druk
Î740) en van de *Klugt van 't Verken" (aldaar 1740). Een
treurspel te Arum: zeker iets zeldzaams! Eekhoff vermeldt,1) dat het Bestuur van Leeuwarden „niet zonder
moeite" toeliet, dat Mej. C. E. Krayesteyn met haar reizend
gezelschap in 1790 en 1792 op de kermis in een tent
Comediespelen gaven. „Na 1795", zegt hij t. a. p , „kwam
dit gezelschap, onder het bestuur van W. van Dinsen, hier
vele malen terug, nadat de muzykmeester J. des Communes,
die in een huis op de Vleeschmarkt eenigen tijd kamerspelen had gegeven, eerst gedurende zes jaren in den tuin
der voormalige R. K. kerk in de Sacramentstraat, en
daarna in den tuin van den door hem gehuurden Schutters-Doelen eene tent had laten oprigten, waarin ook de
Sociëteit: tot Leering en Vermaak mt\ gvoottn bijval speelde".
Wat hierin opvalt, is in de eerste plaats de gebrekkige
speelgelegenheid: men moet zich te Leeuwarden met een
tent of een particulier huis behelpen. Maar tevens zien
wij, dat van 1790 af en vooral na 1795 herhaaldelijk gespeeld werd door vreemden en door Leeuwarder liefhebbers, en dat dit met grooten bijval geschiedde. Dit is dan
Geschiedk. Beschr. v. Leeuw. II, 203.
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ook het begin van een betere periode; van dezen tijd af
doet het tooneel voorgoed zijn intrede in Friesland om in
de volgende eeuw, en wel in de tweede helft daarvan, ook
voor het platteland van groote beteekenis te worden.
Alvorens tot het volgende tijdvak over te gaan moeten
hier nog de in het Friesch geschreven tooneelwerkjes uit
de 18de eeuw genoemd worden. Nog is de oogst schraai
en de letterkundige waarde der stukjes gering of afwezig;
ook zullen ze niet of nauwelijks voor opvoering bestemd
zijn geweest. Naar tijdsorde is het eerste: „Waatze Gribberts Bruyloft, dat is: Acht aerdige en geneuglijcke Uytkomsten; vertoonende de slechten Boeren Aerd, plompe
Zeeden ende drollige Reden: Seer geneuchlyck en vermaeckelijck om te lesen. In 't platte Friesch. Gedruwckt
midden ynne Wraad". Op het laatste blad na de „Togift" staat: Gedruwkt voor de Ljeafhabbers, in dit tjinwirdich Jier 1701. Dr. F. Buitenrust Hettema J) vermoedt,
dat er nog een oudere druk, een katnerspel, in vijf uitkomsten bestaan heeft, omdat aan het eind van de vijfde
uitkomst de woorden: Nu, taar wol, in wes from, en yte
nette faack, dat jimme langh sterck blieuwe" een slot
vormen. Wassenbergh spreekt van een druk van 1712,
verder zijn er drukken van 1733 en eind 18de eeuw, van
1820 (bezorgd door Wassenbergh) en 1840. Dat is tezamen
zeven drukken: waarlijk veel eer voor een werkje als dit,
maar toch ook verklaarbaar als men bedenkt, dat het geheel en al volkslectuur is. Hierop volgt: „De Burkerij of
it Boerebedrief, verdeeld yn fjouwer tiiden fin it jier; as
Forjier, Zimmer, Herst en Winter. Verhandele as in Bliidspnl, tusken de Boer, syn Burman, Boerinne, Feint, Faam,
Zoon, Dogter en de Teskers. By eltjoor brogt trog ien
Boere-zoon". (Dokkum 1774). De rijmende vijfvoetige jamben van dit stuk zijn uitstekend leesbaar, voor opvoering
is het echter ongeschikt. In 1778 verschijnt „Mayke Jakkeles Reys fen Hallutn nei Ljeauwert om it ynheljen fenne
') Bloeml. II, 100.
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prins to sjen in 1778" van den Doopsgezinden predikant
te Hindeloopen F. van der Ploeg. Het wordt ook gedrukt
in een Almanak voor 1779, de derde uitgaaf geschiedt in
1830 „Neysjoen in hette forbettere, trog ien Foreerder
fenne Friesche Taal".
„De Tankbre Boere Zoon, tonneel-spul yn ien bedryf,
of fjouwer en-trytig tonneelen, maest oerzet ney Engels
wurkje", dateerend van 1778, is slechts gedeeltelijk in het
Friesch geschreven.2)
In 1779 verscheen „It libben fen Aagtjen Ysbrandts of
dy Fryske Boerinne" van Eelke Meinderts. Het is geen
eigenlijk tooneelwerk, maar, alleen met uitzondering van
een tiental bladzijden aan het slot, in dialoogvorm geschreven, niet met het doel dat de lezer het zal lezen
„om ta laaitzen of uit kortswyl", maar „om dy wrad kennen te leeren ta syn betterschip". En aan het eind van
„Ien wurtje oan dy Laezer" zegt de schrijver: „dy wol
oprnarkt, dy leert wol, zeit it sprekwurd, opmerken is hjir
dy boatschip, der leit yn elke perzoon hette ta leering
opsletten, oars hienne wy ze der net mei yn behelle; oendertusken is er net ien ynne wrad, dy er perzoanlyk yn
ta ney spritzen wurd, is er onderwyls ien dy de schoeg
past dy kenze oantjen; dy begrynsze zyn misgrypen en
net uis, forbetterje him, libje en stjaer gelokkig"! Het
boekje werd driemaal herdrukt: in 1808, 1827 en 1861
(de laatste maal door W. Dijkstra, met een „Wirdtsje
foarôf" van T. R. Dijkstra).
Ten slotte moet uit dezen tijd nog genoemd worden:
„Het jonge lieuws boosk. Plesier-spul yn fyf bydrieuwen
byschreun; Mei Æste Wyn, en Bytrokken Luft, For de
Leafhabbers fin 't Booskjen". In: Nieuw Harlinger Almanach voor 1780. Een merkwaardigheid van dit stuk is,
dat een der personen Stadsfriesch en eenige anderen
Hindelooper Friesch spreken. Het werd in 1832 herdrukt.
'} Dr. G. A. Wumkes vond in de Leeuwarder Courant dat
het werkje een overzetting is naar het Duitsch van Engel. (Zie
Yn ús eigen tael 1917, blz. 46).
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Overzien wij dit kleine getal Friesche stukken uit de
18de eeuw, dan treft ons in de eerste plaats het volksaardige van alle en in de tweede plaats het didactische
van de meeste. Hieruit moet zeker verklaard worden, dat
de werkjes, blijkens hun herdrukken, eenige populariteit
hebben gehad, al was er ook van opvoering zeker geen sprake.
Na dit overzicht van het tijdperk 1600—1800 komen wij
in een periode van snellen overgang. Het bleek al, dat
het laatste tiental jaren der 18de eeuw voor de tooneelspeelkunst te Leeuwarden gunstig was, vooral door de
bemoeiingen van den muziekmeester J. des Communes.
Hij was niet de eenige. Eekhoff in zijn Geschiedkundige
Beschrijving van Leeuwarden (II 203) verhaalt: „Intusschen
was de organist en muzykmeester Johannes Posthumus
begonnen, bij sommige gelegenheden, op den zolder zijner
kleine woning in het Maria-Anna of Moriaansstraatje met
eenige vrienden tooneelstukjes te vertoonen. Hoe bekrompen die ruimte en hoe gebrekkig de inrichting van
tooneel en schouwplaats ook waren, zij vonden, als uitspanning, bij velen bijval, en gaven aanleiding, dat hij in
den winter van den jare 1800 een achterzaal huurde van
het huis: de Toren van Babel, waar nu op grootere schaal
en betere wijze vertooningen konden gegeven worden.
De ruime toeloop, welke hij hier mogt ondervinden, moedigde hem aan, om op de vestiging van een eigen Schouwburg bedacht te zijn. Hiertoe kocht hij in 1801 twee
woningen aan de zuidoostzijde der Haniasteeg, welke tot
een beneden- en bovenzaal verbouwd werden, waarvan
de eerste steen gelegd werd den 3 Sept. 1801. Dit was
het beginsel van den tegenwoordigen Schouwburg. In
Febr. 1802 werd hier het tooneel, onder de zinspreuk:
en Jouant on Apprend, geopend met het blijspel: Vriendschap en Eerzucht, gevolgd door een allegorische voorstelling: Men doet wat men kan genaamd".
Zoo was dus Leeuwarden in het bezit van een Schouwburg. De onderneming nam zoo gunstig op, dat het vol-
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gende jaar reeds uitbreiding noodzakelijk was. „Door
vermogende begunstigers geholpen, kocht Posthumus in
1803 acht woningen rondom eene bleek achter zijn erf, in
wier plaats toen de Comediezaal en het Tooneel door
A. en B. van der Ploeg gebouwd, en met de beide vorige
zaken verbonden werden; terwijl door het aankoopen en
verbouwen van een huis in het Ruiterskwartier aan het
geheel een woonhuis en een meer geschikten ingang in
de Haniasteeg toegevoegd werden. Nog in 1803 werd dit
nieuwe tooneel geopend met de vertooning van: de Verbanning en het Nieuwjaarsgeschenk".l)
Het was in dezen Schouwburg, dat het Leeuwarder
publiek in 1804 Ward Bingley met zijn reizend gezelschap
zag optreden en waar andere beroemde acteurs als Wattier-Ziesenis, Snoek, Majofski e. a. hun kunst vertoonden.
Zoo goed ging de zaak, dat de Schouwburg nauwelijks
groot genoeg bleek om de bezoekers te bevatten. „De
liefde voor de kunst was ook de oorzaak, dat zich in
1811 hier mede eenige aanzienlijke ingezetenen vereenigden
tot de oprigting van een Liefhebberij-tooneel, hetwelk gedurende een elftal jaren algemeen bijval mogt verwerven".2)
Dit was dus reeds de tweede liefhebberij-vereeniging te
Leeuwarden; „tot Leering en Vermaak" werd reeds genoemd.
Dat er op den Schouwburg vrij druk gespeeld werd kan
blijken uit de Kroniek door Dr. G. A. Wumkes uit de
Leeuwarder Courant opgemaakt (Vrije Fries 1913, 1914,
1915). Wij lezen daar o. a. dat de Vereeniging: tot Leering en Vermaak op 26 Febr. 1805 opvoerde: „De Bevrediging" van A. J. von Guttenberg, en : „De Hoogduitsche
Schoenmaker", Italiaansche opera met muziek. Onder de
opgevoerde stukken treffen wij bv. aan „Het incognito"
van Kotzebue (5 Jan. 1810), welke dramaschrijver te dien
tijde in ons land bijzonder in trek was. Na de opvoering
van dit stuk, waaraan het tooneelspel „De erfenis" reeds
was voorafgegaan, volgde nog: Prometheus of de Ge') Eekhoff t. a. p. II 204.

2

) ld. 205.
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daanteverwisseling", pantomine, versierd met onderscheidene comique vertooningen en dans, waarin o. a. een
horlepijp op stelten met meer dan 20 differente toeren" (!).
Maar niet alleen te Leeuwarden werd comedie gespeeld.
Den 30 Dec. 1796 werd te Harlingen een „Sociëteit van
Toneel Oeffeninge opgerigt" door een vijftigtal leden die
aan renteloos verschot de som van ƒ1058 bijdroegen. Het
archief van deze Sociëteit, die tot 1845 heeft bestaan, bevindt zich in de bibliotheek van het Friesch Museum.
Onder de oprichters waren verscheidene bekende Harlingers, ook Dr. S. Stijl, en het zal dus die vereeniging zijn
geweest, waarin deze tooneelminnaar en beschrijver van
het Leven van Jan Punt als liefhebber meespeelde. Nadat
een gebouw voor het geven van vertooningen was ingericht, werd op 31 Maart 1797 de eerste „representatie"
gegeven en opgevoerd: »De Burgemeester en na hetzelve
De Wiskunstenaars", wat het laatste betreft (De Wiskunstenaars of het gevluchte Juffertje van Pieter Langendijk) een zeer goede keus. Er was blijkbaar ook hier
veel liefhebberij, want deze eerste voorstelling bracht aan
„lootjes" op f 185. De directeuren van dit Liefhebberijtooneel verzochten en ontvingen in 1811 van den prefect
van het Departement Vriesland «consent om als van ouds
van tijd tot tijd met het geven van eenige representatien
te mogen continueeren"; het verzoek werd toegestaan,
,mits dat geene andere Toneelstukken worden uitgevoerd,
dan de zoodanige waarvan de executie op de openbare
Hollandsche Toneelen is gepermitteerd". Zoo luidt de
missive van den Prefect, d.d. 11 Jan. 1811. Onder de
archiefstukken bevindt zich verder een „Inteekening en
besluit tot wederoprichting" in 1833, en van dat jaartal
af een lijst van gespeelde stukken. Uit deze laatste blijkt,
dat in 1833 één maal, drie maal in '34, twee. maal in '35
een voorstelling door liefhebbers werd gegeven; dan is
er een gaping tot '38; in de jaren '38, '42, '43 en '44 vinden we representaties door Roseveld c. s. en in '45 een
representatie door De Koning c. s. vermeld. Het is, zoo10
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als tot op heden in Friesland de gewoonte is gebleven,
telkens een voor- en een nastuk, soms worden er drie
stukken na elkaar gespeeld. We treffen o. a. aan: „Menschenhaat en Berouw", „De Vrek", „Liefdewraak of het
tweegevecht ten tijde van kardinaal Richelieu".
Terzelfder tijd dat dit liefhebberijtooneel, vooral onder
directie van den rector Greidanus bloeide, werkte te Harlingen mejuffrouw Froukje Herbig, institutrice, die enkele
tooneelstukjes schreef, welke zij door haar leerlingen op
school liet uitvoeren. Tot deze stukjes behoorden „De
verloren zoon of Breda verrast" (Groningen 1836), „Hugo
de Groot", „Het onverwacht geluk", e. a. l)
Naast Leeuwarden en Harlingen moet verder nog Sneek vermeld worden. In de Kroniek van Dr. G. A. Wumkes vinden
wij dat op 30 Dec 1812 in den Schouwburg te Sneek werd
opgevoerd: „De Spanjaarden in Peru of de dood van Rolla",
gevolgd door het blijspel: „De echtgenoot kluizenaar".
Andere mededeelingen daaromtrent heb ik niet aangetroffen.
Uit het bovenstaande blijkt derhalve, dat in 1800 en
daarna, ook nog eenige jaren daarvoor, in de drie voornaamste Friesche steden tooneelvoorstellingen in het Nederlandsen werden gegeven. Deze zullen m. i. zeker mede
aanleiding zijn geweest tot de ontwikkeling van hettooneel
in het Friesch.
Maar voor de ontwikkeling van het Friesche tooneel was
zeker nog iets meer noodig. Allerlei factoren hebben sedert
+ 1800 daaraan meegewerkt. In de eerste plaats de staatkundige gebeurtenissen van het laatst der 18de en het begin
der 19j8 eeuw. Als tijdens en na den veelbewogen Franschen tijd het Nederlandsche en ook het Friesche volk zich
zelf weer vindt, begint de nationaliteits-idee nieuwe kracht
te krijgen. Als een periode van rust is ingetreden en de
levensomstandigheden beter worden, als de Friezen zich
ongestoord kunnen wijden aan hun bezigheden en hun
gezin, beginnen zij weer aandacht te schenken aan hun
') Zie: Leeuw. Cour. 21 Juli 1857.
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geschiedenis en hun taal. Ik meen hier twee stroomingert
te moeten onderscheiden, die ik de intelleclueele en de
volksstrooming zou willen noemen. Wat de eerste, de
intellectueele strooming, betreft, moet allereerst gedacht
worden aan Prof. E. Wassenbergh te Franeker. Tot nog
toe was er van Frieslands Hoogeschool niets uitgegaan
wat wees op beoefening van hetFriesch, om van zorgvolle
aandacht voor de Friesche literatuur maar niet te spreken:
bij de inrichting der Nederlandsche academiën, hoofdzakelijk gesticht om godsdienstleeraren te kweeken en wat de
philologie betreft geheel staande in het teeken van het
classicisme, was dit ook vrijwel ondenkbaar. Wassenbergh
bracht daarin verandering: hij beoefende de Friesche taal
en letterkunde en alhoewel hij er geen college in gaf,
kweekte hij een groep van leerlingen, die met en na hem
enthousiast aan den arbeid togen. De meesten konden
weliswaar niet bogen op groote letterkundige talenten, (een
tweede Gysbert Japiks is onder hen niet geweest), maar
het was al veel, dat zij hun krachten wijdden aan de studie
van geschiedenis, oudheidkunde, taal en literatuur. En
zoo goed gingen de zaken, dat de Middelburgsche rector
E. Epkema een voor dien tijd voortreffelijke Gysbert Japiksuitgave bezorgde, nadat Wassenbergh meer dan eens de
aandacht op Frieslands grootsten dichter had gevestigd en
A. ten Broecke Hoekstra ook reeds een plan tot uitgave
had aangekondigd. Deze Gysbert Japiks-vereering is een
schoon begin: Wassenbergh, die het voorbeeld van Franciscus Junius volgt in zijn beoefening van het Friesch en
zijn dialecten, die een Latijnsche en een Nederlandsche verhandeling over Gysbert Japiks publiceert, en een van diens
grootste gedichten uitgeeft, Ten Broecke Hoekstra die hem
wil uitgeven, Epkema die de groote taak met meesterhand
volvoert en daarop zelfs een degelijk woordenboek laat
Volgen, en ten slotte het enthousiasme te Bolsward, waar
Mr. D. Jakles op het Nutsdepartement over hem spreekt;
deze en andere soortgelijke verschijnselen wijzen op den
gunstigen ommekeer. En terwijl Gysbert Japiks in zijn
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eigen tijd door slechts weinigen gewaardeerd werd, al zijn
daaronder ook Gabbema en Junius, blijkt nu uit de lijst
van inteekenaren op Epkema's uitgave hoezeer dit is veranderd. De apotheose van dit alles is de onthulling van.
het borstbeeld in de Broederkerk te Bolsward Gevolgen
zijn verder nog de heruitgave van andere oudere Friesche
werkjes: Waatze Gribberts (1820), De tankbre Boeresoan
(1823), Aagtsje Ysbrands (1827), Maeike Jakkeles (1830),
It Jongeljues-boask (1832). Ook kan nog gewezen worden
op het werk van Hoeufft, van Visser & Amersfoordt, van
de Scheltema's, van Eekhoff, van Montanus Hettema en
anderen, terwijl de buitenlanders Wiarda, Rask, Grimm,de grondlegger der nieuwe taalwetenschap, Outzen en
anderen het hunne bijdroegen. Het ligt al zeer voor de
hand, dat de intellectueele strooming, waarvan ik sprak,
samenliep in het Frysk Genoatskip, opgericht in 1827, dat,
— ook al richtte het zijn werkzaamheid meer en, meer op
geschied- en oudheidkunde en ten opzichte van de taal in
hoofdzaak op het Oudfriesch, — toch van grooten invloed
is geweest.
Waar het in deze lezing speciaal het tooneel betreft,
moet hier afzonderlijk genoemd worden de naam van Mr.
A. van Halmael Jr., Geboortig van Amsterdam (1788) en
aldaar opgevoed, te Leiden tot Doctor in de beide rechten
bevorderd, was hij eerst advocaat te Amsterdam. Hij
werd genoodzaakt als garde d'honneur naar Frankrijk
te trekken. Als dichter opgetreden, werd hij door Bilderdijk aangemoedigd, dien hij ook als Auditeur Militair te
Amsterdam opvolgde. In 1817 kwam hij als zoodanig
te Leeuwarden, waar hij in 1850 stierf. •) Van Halmael
had groote voorliefde voor het tooneel; hij werd dus
gaarne werkend lid van de Tooneel-Societeitte Leeuwarden,
waarover reeds gesproken werd en waaraan hij in hetzelfde jaar, 1817, zijn blijspel De Hekelaar opdroeg.2) Met
') Deze en volgende mededeelingen, zijn ontleend aan EekhofPs
Voorlezing
over Mr. A van Halmael Jr., Vrije Vries 1853, 270.
2
) Eekhoff, Vrije Vries, 1853. 279.
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verscheidene letterkundigen richtte hij in 1819 het Taaien Letterkundig Genootschap Constanter op, bekend door
zijn publicatie van Huygens Voorhout met omschrijving
en ophelderende aanteekeningen (1824). De beoefening
der Geschiedenis van Friesland was een zijner liefhebberijen. Aan de Friesche Gesch'edenis ontleende hij de stof
voor zijn treurspelen: Ats Bonninga (1830) en Adel en
Ida, of de Bevrijding van Friesland (1831, in hetzelfde
jaar in den Schouwburg te Leeuwarden gespeeld ] ), Radboud de tweede, Koning van Friesland (1839) en voor zijn:
De Schieringers en de Vetkoopers, Rornantisch-Dramatische
Tafereelen uit de Geschiedenis van Friesland, in de ijdc
eeuw (1841) en nog van vele dicht- en prozastukken. Van
Halmael nam deel in de uitgave van het blad De Tooneelkijker en schreef Bijdragen tot de Geschiedenis van het
Tooneel, de Tooneelspeelkunst en de Tooneelspelers in
Nederland (1840). Blijkens zijn rede op het Taal- en Letterkundig congres te Gent stond hij een verheffing en
nationaliseering van het tooneel voor.
Schreef van Halmael zijn Friesche stukken in het Nederlandsen, anders deed Ds. R. Posthumus, die in 1829 in
het licht gaf De Keapman f en Venetien en Julius Cesar,
twa toneelstikken f en Willem Shakespeare: uut it Ingels
foarfrieske. In 1842 volgde daarop nog van zijn hand
As jiemme it lije meie, in blyspil, uut it Ingels f en W.
Shakespeare, forfryske en mei forkleerjende notenforsjoen.
Deze uitstekend bedoelde poging heeft weinig vruchten
gedragen, het was daarvoor nog te vroeg, want voor het
Friesche tooneel moest nog alles gedaan worden. Dit
moet ook worden toegeschreven aan de omstandigheid,
dat Posthumus ver beneden het origineel is gebleven. De
lezing van de beroemde Forum-scène uit Julius Caesar
alleen is reeds voldoende om dit in te zien.
Doch het wordt nu tijd om een en ander te zeggen van
de zoo even genoemde volksstrooming. Het zou zeker
') Dr, S. A, Wumkes, Kroniek 19/3 31.
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verkeerd zijn, deze geheel te scheiden van hetgeen ik de
intellectueele strooming heb genoemd, maar toch is het
goed er afzonderlijk over te spreken.
De"gebeurtenissen van het laatst der 18de eeuw, de beweging op geestelijk gebied, de ommekeer in velerlei opzicht,
de politieke vereenigingen hadden ook in Friesland diepe
indrukken nagelaten. Een drang naar ontwikkeling ontstond allerwegen. De oprichting van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen, weldra ook in Friesland in een
aantal Departementen vertegenwoordigd (b.v. Leeuwarden,
Heerenveen, Gorredijk, Bolsward, Marssum) had zegenrijke
gevolgen. Het is interessant, in de Kroniek van Dr. G.
A. Wumkes mededeelingen te vinden als b.v. deze:
1795. 3. III. De burgervolkssociëteit te Leeuwarden noodigt alle burgerleesgezelschappen in de provincie die op
vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn gegrond, uit om
met haar in correspondentie te treden.
In datzelfde jaar blijken Volkssociëteiten te bestaan in
Ferwerderadeel, te Sneek, te Lekkum, te Ulst, enz., en
vraagt het Leesgenootschap „Leert uwe rechten kennen
en handhaaft dezelve" te Hindeloopen correspondentie,
terwijl hetzelfde verzocht wordt door de sociëteit te SintJacobi Parochie.
Ook wordt in 1795 blijkens de aangehaalde Kroniek de
tweede hoofdvergadering der gecombineerde Volkssociëteit
te Leeuwarden gehouden, waar die van de Dille voorstelt
stappen te doen tot verbetering van het onderwijs, waarna
de sociëteiten van de Dille, Grouw en Warga verzocht
worden een plan daarvoor op te maken.
In 1804 richt het Nutsdepartement Bolsward een bibliotheek op en in 1911 het leesgezelschap „Tot bevordering
van kunst en menschlievendheid" te Joure een weduwenfonds; in 1842 vierde het leesgezelschap „Ledige uren
nuttig besteed" te Oude Bildtzijl zijn 50-jarig bestaan, het
was dus in 1792 opgericht.
Dit zijn zeker sterksprekende feiten. De opkomst van
het onderwijs tengevolge van de verbeterde wetgeving in
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de beginjaren der 19de eeuw, *) de verademing naden
Franschen tijd, de vooruitgang op stoffelijk gebied, de
Belgische opstand zijn nu verder, ook voor het Friesche
volk, factoren in de ontwikkeling, waarvan het peil gestadig rijst; en het nationaliteitsbesef, het stam bewustzijn
groeit er door aan. Daardoor is het mogelijk, dat naast
de intellectueele strooming bovengenoemd, een volksstrooming ontstaat. Het verschil tusschen beide vinden
wij zeer duidelijk in het Friesche letterkundige werk. De
schrijvers van de intellectueele strooming staan ten duidelijkste onder invloed van Gysbert Japiks (Telting, Ankringa,
Posthumus, Tresling, Wielinga Huber, Salverda e. a), de
eerste volksschrijvers sluiten zich meer aan bij Waatze
Gribberts, Aagtsje IJsbrants en Maeike Jakkeles. In den
beginne komen zij nog zeer sporadisch en gedeeltelijk
anoniem voor, maar wanneer het werk der gebroeders
Halbertsma als een sterke aansporing aan de Friezen is
gegeven, zien wij de volksstrooming in breedte en diepte
en in kracht toenemen en ten slotte uitloopen in het Selskip
for Fryske tael en skriftenkennisse, opgericht 1844. Van
nu af aan, dus van + 1840, ontmoeten wij hoe langer
hoe meer schrijvers; in afzonderlijke werkjes, tijdschriftjes
en almanakken wordt hun proza en poëzie het leesgrage
publiek aangeboden. Papier en druk zijn weliswaar meermalen niet van het beste, de letterkundige waarde meestal
gering of geheel afwezig, didactiek dikwijls hoofdzaak,
dit alles neemt niet weg, dat het velen bereikte en den
lust tot Friesch lezen aanwakkerde. Ook zijn het juist
de beste werken die het meest in den smaak vielen: het
werk van de Halbertsma's werd bij uitstek populair en
Gysbert Japiks werd in een en hetzelfde jaar 1853 geheel
door Waling Dykstra en gedeeltelijk door P. Leendertz
uitgegeven. Dat het aantal der nieuwe Friesche werkjes
') In 1822 verscheen te Leeuwarden: Plegtige viering van het
Friesche volksfeest, aan de opvoeding gewijd, gevierd te Leeuwarden 18 Oct. 1821, door Ds. H. W. C. A. Visser, lid en secretaris der provinciale commissie van onderwijs in Friesland.
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groot was, werd b v. door T. G. van der Meulen geconstateerd in de „Fryske Nijsbode" 1865, no. 7 waar hij zegt:
„Wier it forskinen fen in Frysk boek yn de foarige ieu
in seldsumheid, sont 1854 is der sa'n great tal fryske
boekjes en boeken yn 't ljocht komd, det in kompleet stel
in hiele bibliotheek útmakket".
Uit het bovenstaande blijkt de groote vooruitgang in
vergelijking b.v. met de 18de eeuw. Er blijkt ook uit, dat
zoo al ergens, niet in Friesland volk en literatuur zijn te
scheiden. Het streven naar ontwikkeling, de groote leeslust, de graagte der Friezen in het kennismaken met de
nieuwe denkbeelden op staatkundig, maatschappelijk en
godsdienstig gebied en daartegenover de liefde voor het
oude, de sterke individualiteit, dit alles dringt zich op aan
dengene die met de literatuur van dezen tijd kennis maakt.
Te betreuren is alleen, dat de intellectueelen zich van de
beoefening van het hedendaagsche Friesch en speciaal
van de letterkundige beoefening daarvan meer en meer
afgewend hebben.
Het spreekt van zelf, dat na al het voorafgaande ook
een vooruitgang op tooneelgebied kan verwacht worden.
Inderdaad begint nu pas de geschiedenis van het eigenlijke Friesche tooneel. Voor een goed inzicht doen wij
het best, het Nieuwfriesche tijdperk (1800—heden) in twee
deelen te splitsen. Het jaar 1860 kan ongeveer als grens
aangemerkt worden. Wat vóór dien tijd aan Friesch tooneelwerk is geschreven kan beschouwd worden, hoofdzakelijk als lectuur te zijn bedoeld geweest. Dit is in de
eerste plaats het geval met de Shakespeare-vertalingen
van R. Posthumus, waarvan boven reeds gesproken werd.
Ook de reeds genoemde herdrukken der 18de-eeuwsche
tooneelstukken waren niet voor opvoering bestemd. Vermoedelijk zal dit evenzoo het geval geweest zijn met twee
stukjes van den bekenden Frieschen voorman Harmen
Zylstra, die zich later Sytstra noemde. Het zijn: ItBoask
fen de Kasteleinsdochter. Blijspilyn tri/e útkomsten (Franeker 1842) en De Stellene Kersen, toaneelspil foar Jonge
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Ljeafhabbers fen 'e Fryske Tael (Franeker 1847). Het
eerste stuk is overigens zeer goed speelbaar en zou zeker
een bij uitstek geschikt volksstukje geweest zijn. In zijn
voorrede, spreekt de schrijver met geen enkel woord over
opvoering er van, maar hij geeft het zijn lezers in handen
met den wensch, dat zij er minstens zoo veel vermaak in
mogen hebben met het te lezen, als hij gehad heeft met het
te schrijven. Het stukje speelt in de 18de eeuw, is goed geslaagd, beter zelfs dan vele latere stukjes van dit soort,
het is in pittige alexandrijnen geschreven; de invloed van
Waatse Gribberts Brilloft is niet te miskennen, maar het
lijdt niet aan overdrijving, heeft niets van het ruwe, en de
domme figuur is vrij aannemelijk Het is zeer wel denkbaar, dat de lezing van dit aardige stukje, dat herdrukt
dient te worden, bij velen den wensch heeft doen opkomen
om het op te voeren; maar zeker heeft het in zoo goed
als alle plattelandsplaatsen aan de speelgelegenheid ontbroken. Immers pas na 1860 zien wij, dat deze gelegenheid, en hoe primitief dan nog vaak, wordt geschapen.
Het tweede stukje van Zylstra is een vertaling naar
M. van Heijningen Bosch, wiens Kleine Kindervriend, Vader
Jakob en Moeder Anna toentertijde zeer in trek waren.
De lievigheid en weeïge sentimentaliteit van den Hollandschen schrijver doen in het Friesch al zeer raar. Zylstra
vertaalde het met de bedoeling, lectuur te geven voor
kinderen die het schoolonderwijs achter den rug hadden.
Maar hoe goed zijn bedoeling was, dit werkje heeft door
zijn Brave-Hendrik-achtigheid blijkbaar vrij wat minder
opgang gemaakt, dan zijn Gelukkig Hansje, dat voor jongere kinderen, zijn Tsientuwsen út de Lotterij of Jouke
Rommerts skriften, dat voor ouderen bestemd was. Dit
zijn echter geen tooneelwerken.
Uitsluitend als leesstuk bedoeld en ongeschikt voor opvoering was het werkje De Schoall'forsjongery as 't sielweagen by 't examen to N. (Toneelspil yn ien uitkomste)
berymd troch Argus (Franeker 1847), d. i. de satiricus en
epigrammatist H. G. van der Veen. Het stukje is een
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heftige satire op de wijze waarop toenmaals de scholen
werden vergeven. De beide fransche motto's: Faites- en Ie
récit à vos enfans, et que vos enfans Ie fassent à leurs
enfans, et leurs enfans à une autre génération (Joel 1 : 3)
en: Hurlez, et dites: Ha, la malheureuse journée! (Ezech.
30 : 2b) geven de bedoeling van den schrijver zuiver weer.
In dit verband moeten verder de samenspraken genoemd
worden, die weliswaar reeds vóór 1800 in het Friesch
werden aangetroffen blijkens: Een tsamensprekinghe van
twee boersche persoonen Wouter en Tialle, Beschrijvende
den Bruyloftstaat van Marco à Lycklema . . . ende , . .
Juffrou Perck van Goslinga (Leeuwarden 1609, herdrukt
1714 en 1826), maar die omstreeks en na 1800 herhaaldelijk voorkwamen en meestal de een of andere strekking
hebben. In den beginne worden zij alleen als lectuur geschreven en vinden wij er Nederlandsche en Friesche,
omstreeks en na 1860 zijn ze blijkbaar ook als voordracht
voor een of twee personen bedoeld.') Onder de Nederlandsche trof ik b.v. aan: Winteravondgesprekken tusschen
twee boeren, zijnde de een van de Gereformeerde en de
andere van de R. K. godsdienst over de tegenwoordige
kerkelijke en burgerlijke gesteldheid van ons vaderland
(20, II, 1796), verder een paar over de Evangelische Gezangen (3, I, 1807; 31, I, 1807), een over de bezoldiging
voor de leeraars van den Hervormden Godsdienst (9, X,
1818), Gesprekken over den geest des tijds door Ds. T. E.
Mebius te Beers en Jellutn (22, III, 1833), Een woord

van

pas, of eenvoudige samenspraken over de voornaamste
oorzaken der scheuringen in de Gereformeerde kerk voor
waarheidlievende Christenen (Sneek, 1834), Drie gesprekken
over het werk van Dr. F. Strauss, getiteld Das Leben Jesur
door P. Cool, doopsgezind leeraar te Harlingen (aldaar 1840).
Ook in het Friesch bestaan er ettelijke. Zij geven eenig
idee van de zaken waarmee men zich bezig hield; de
') Zoo gaf b.v. Auke Boonemmer den 21sten Jan. 1861 in de
Nutsvergadering te Hardegarijp, geassisteerd door een der leden
de door hem zelf bewerkte dialoog „Oud en Nieuw" ten beste.
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schrijvers die iets aan het volk willen zeggen maken gaarne
van den gesprekvorm gebruik. In Dr. G. A. Wumkes'
kroniek wordt op 23 Juli 1796 vermeld een: Zamenspraek
fin een boer uit Menaldumadiel in ien Frentjer burger op
Tongersdey dy sânde Juli sântien honderd seix in neugentig.
în De boereschrieuwer oer it nys fin de dey (l e &2e stikje,
Snits 1821) zijn „de Boer en Boerinne yn gesprek mey
har Borlui, oer ien en oare dingen fen disse tyd. In De
Roeker komen voor In jounpraatje fen Ork en Sint oer it
bankerotspyljen (1832) en It stimrjucht, in twadde jounpraatje twisken Master en Bette (1834). Een boekje door
W. de Jong Jz. in 1840 te St. Anna Parochie in 't licht
gegeven en in 1841 door B. W. Schultetus Aeneae (Dr. in
de medicijnen) in 't Nederlandsch vertaald: De domenijs
hifke mar follen te ligt achte, heeft den vorm van een gesprek tusschen Tewis, Jansen en Gillis. Een onbekende
schrijft: De wrâld scil forgean. Petear fen in boer ensin
arbeider oer it sissen dat er in comeet tsjin ûs ierdbol oan
pompje scil op 'e 13 Juni i8fj; daarop volgt een Lokwinsk
oan alle yet libjende minsken, mar foaral oan miin Friiske
Lânsljue, dat it mei de IJ Juny sa goed ûtpakt is (het
eerste Franeker 1857, het tweede Leeuwarden 1857); R.
Posthumus schrijft: Sint Jans apokryf Testemint, in joonpraatje tusken twa boerljue.... (Dokkum 1857).
Om den geest en de bedoeling dezer samenspraken des
te beter te kenschetsen noem ik hier nog van Waling
Dykstra: Fier-ou socht en tichte by to finen. Petear fen
in Heit mei sîn soan oer 't bysonder kristelik onderwîs.
In rim. Utjown troch de „Vereeniging tot bevordering van
het volksonderwijs" (Leeuwarden 1868) en: Aid en Earm.
Petear fen Atse Roukema mei Bienseboer de Earmfaud,
te vinden in W. Dykstra & A. Boonemmer, Friske Winterjoune-nocht, 4e boek met de bijvoeging aan het slot: „Dit
stik is makke en útspritsen foar 1870, om de neidelige
wirking fen de earmewet dy't do bistie, ûtkomme to litten.
As 't nou better gean scil, dat mat de tiid leare".
Hier vinden wij dus vermeld, dat deze samenspraak
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uitgesproken werd en dit brengt ons op de Winterjounenochten van Waling Dykstra met T. G. van der Meulen,
•G. Colmjon, A. Boonemmer en ten slotte van den eerstgenoemden alleen. Deze begonnen in l?60 en zijn van
zeer grooten invloed geweest op de Friesche beweging in
het algemeen en de Friesche tooneelspeelkunst in het bijzonder. Overal tot in het diepste binnenland en de verste
uithoeken van Friesland droegen zij hun stukken en ook
hun samenspraken voor, zooals er b.v. in het 4e boek van
Fryske Winterjounenocht fen W. Dykstra en A. Boonemmer
niet minder dan negen voorkomen. Het zou zeker onjuist
zijn te zeggen, dat deze en dergelijke samenspraken het
begin van het tooneelspelen in het Friesch zijn geweest,
maar dat zij van invloed waren, lijkt mij toch zeer aannemelijk. Sommige van de tooneelstukjes uit later tijd
zijn weinig anders dan een eenigszins vollediger be- en
uitwerking van een samenspraak; in beide worden dikwijls soortgelijke vraagstukken besproken.
De stroom van Friesche werkjes en periodiekjes tusschen
de jaren 1820 en 1860, steeds aangroeiende en meer en
meer in den smaak vallende, maakte het Friesche volk
geschikt voor het genieten van de Winterjounenochten van
Waling Dykstra en de anderen. Deze Winterjounenochten
en de vroeger genoemde factoren zullen het geweest zijn,
die de Friesche plattelanders zin in tooneelspelen deden
krijgen. Velen kunnen daarin gesterkt zijn door het zien
van Nederlandsche tooneelstukken in de voorname plaatsen.
Overigens werd in geheel Nederland veel aan rederijkerij
gedaan' en bestonden ook vóór 1860 in sommige Friesche
plaatsen reciteer.gezelschappen, rederijkerskamers of liefhebberij-tooneelgezelschappen die in het Nederlandsch
speelden. Ook blijkt het dat meermalen zanggezelschappen
overgingen tot tooneelspelen in het Hollandsen en Friesch.
Maar omstreeks en kort na 1860 verrijzen op ettelijke,
plaatsen, tot zelfs zeer kleine, de Friesche Gezelschappen
als paddestoelen uit den grond, zoodat reeds in 1862
T. G. van der Meulen schrijft: „It libbet tsjinwirdich
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fen fersopsizzersselskippen en rederikerskeamers". Zoobestaat in 1858 een zangvereeniging „Apollo" en een
muziekgezelschap „Euterpe" te Drachten; in 1859 een
zanggezelschap „De Vriendenkring" te Menaldum; in 1859
een Friesch gezelschap „Gysbert Japiks" te Dantumawoude; in 1860 voeren eenige leden van het zanggezelschap te Halluin onder directie van H. Bakker een stuk
van Kotzebue en T. G. van der Meulens Mál út, mál thûs
op, waarvan de verslaggever in de Leeuwarder Courant
wenscht: „dat deze eerste welgeslaagde poging de jeugdige
liefhebbers moge aanmoedigen ons met dusdanige uitspanningen meer te onthalen". In 1860 geven vier leden
van het zanggezelschap te Vrouwen-Parochie een voorstelling van W. Dykstra's Sokke mar mear; in hetzelfde
jaar is te Franeker de rederijkerskamer „J. van Lennep"
werkzaam; de „Krite Birgum" voert in 1860 in vereeniging met het zanggezelschap Fen de Wüp nei Dokkum en
fen Dokkum nei de Wüp op; in 1860 voert „Vriendenkring"
te Beetsterzwaag op Sokke mar mear; in het volgende jaar
geeft dezelfde vereeniging een liefdadigheidsvoorstelling;
in 1860 geven een zestal jongelieden te Berlikum ten huize
van den logementhouder Tolsma een tooneelvoorstelling;
het zanggezelschap "Eensgezindheid" aldaar geeft met een
bestaand tooneelgezelschap*) het volgende jaar een liefdadigheidsavond waarop W. Dykstra's Utfenhûser by de
bakker wordt opgevoerd. In dat jaar (1861) wordt te
Oldeboorn door eenige met name genoemde jongelui opgevoerd De útdragerswinkel ef De keap nimt de hier wei,
verder nog Baes Flip, Ketellapper en een Hollandsen blijspel; de Leeuwarder Courant zegt in het verslag: „De
eerste proeve en het ongewone in aanmerking genomen,
is het boven verwachting geslaagd". In 1862 heeft Arum
') Zeker wel hetzelfde waarvan KI. Aartsma As. spreekt in de
Voorrede van zijn It tsiende gebod (1862): Forline jier hiene
wy hier mei elkoar in lieafhabberij komeedsje opriuchte, dy earst
tige în fleur wier mar dy nou om dizze en jinge reden wêr ûtstoarn is.
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een reciteergezelschap „Borger".x) Het zanggezelschap
„Nut en Genoegen" te Menaldum is in 1862 en volgende
jaren bijzonder werkzaam: het speelt tooneel en gaat uit
tooneelspelen, bovendien komen daaruit een drietal tooneelstukjes voort: Trye jieren letter of Levi Smoel, de Lotteryjoad, Toneelstikje in twa ûtkomsten (Franeker, Telenga
1863), Rabbery beskamme en woldwaen beleane, Toaneelstikje în twa ûtkomsten (id. 1865), Fryheid, Likheid en
Broerskip, Toanielstik în trye ûtkomsten. In 't liocht jown
mei in foarwird fen Waling Dykstra (Leauerd, Kuipers,
1865). Het eerste hiervan bevat een Voorbericht van den
directeur der vereeniging, waarin gezegd wordt: „Onder
de veranderingen, die de tijd in den toestand der menschen
brengt, is deze eene gelukkige, dat de volksvermakelijkheden, — ook onder onze volwassene jeugd, — langzamerhand beter worden. Getuigen daarvan zijn de Zanggezelschappen, steeds in vermeerderd aantal en somtijds zelfs
op kleine dorpen opgerigt; getuige daarvan, dat men op
die Zanggezelschappen zich begint bezig te houden met
het doen van voorstellingen en voordragten op dramatisch
gebied. Wij noemen deze verandering een gelukkige, wijl
er uit blijkt, dat men bij volksvermakelijkheden iets anders
begint te zoeken dan enkel grof zinnelijk genot. Ook het
te Menaldum bestaande Zanggezelschap voerde in den
vorigen winter op twee dorpen, door eenige zijner leden
een tooneelstukje in het publiek uit. De goede uitslag en
bijval, die het vond, deden al spoedig naar iets anders
uitzien. Toen bleek evenwel hoe gering de voorraad was
van geschikte tooneelstukken, — van stukken uit het leven
genomen zonder in persoonlijkheden te vallen, van stukken, zonder grofheden, voor een beschaafd publiek ingerigt, en waarin ieder fatsoenlijk jongeling of meisje eene
rol zou wenschen te vervullen, — van stukken eindelijk,
waarin ook vrouwen of meisjes als handelende personen
•) Deze bijzonderheden ben ik grootendeels verschuldigd aan
Dr. Wumkes, die de goedheid had mij het handschrift voor het
vervolg zijner Kroniek ter inzage te geven.
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optreden. Ik bragt den leden onder het oog, dat, wat
men ook uitkoos, men altijd menschenwerk zou hebben,
en wij zelven ook menschen waren, en stelde voor, of wij
zelven niet wilden beproeven, iets zatnen te stellen, en
gaf daarbij eenige wenken en raadgevingen. Het gevolg
was, dat alras een onzer leden mij een ontwerp liet zien,
dat al dadelijk mijne goedkeuring wegdroeg. Er werden
nog eenige veranderingen en bijvoegingen gemaakt, en
zoo ontstond het stuk, dat in December jl. alhier met den
gunstigsten uitslag uitgevoerd is. De jeugdige schrijver
heeft zich m. i. jegens zijne mede-leden verdienstelijk gemaakt, en met de uitgave hopen wij voor het publiek
nuttig te zijn. Moge het blijken, dat die wensch op goede
gronden steunt!" Dit Voorberigt is van veel gewicht voor
de geschiedenis van het Friesche tooneel kort na 1860,
het werd daarom in zijn geheel overgenomen, waarna
verdere verwijzing overbodig wordt.
Hier volgen nog enkele bijzonderheden betreffende dezen
tijd: De Fryske Nijsbode van 1865 nü. 2 meldt uitTwijzel:
„It bigjint hast sa fier to kommen, det men sizze kin: In
doarp dêr't net komeedzjespile wirdt, is net op 'e hichte
fen de tiid. Mar dat kin tominsten net fen ús doarp sein
wirde. Wy habbe hjir in lêzselskip, dêr't ek alles hwet
yn 't Frysk yn 't ljocht komt, by nomd wirdt; en deleden
dêrfen habbe ek nocht oan komeedzjespyljen. Aldjiersjoun
1864 habbe se opfierd: „Sokke mar mear". Ditzelfde Leesgezelschap speelt 14 Febr. 1865 weer en dan maar even
vier stukken, waaronder één Nederlandsch. Het bestuur
van het Nut was er bij uitgenoodigd, er waren 80 à 90 toehoorders, was er geen ijs geweest, de toeloop zou nog
grooter geweest zijn, een oud man van 70 jaar was uitermate verwonderd, dat daar jonge lieden waren die het zoo
mooi konden doen! (Fr. Nb. 1865 n°. 8). In de Fryske
Nijsbode van 1864,65 komen verder berichten voor van
Gorredijk, waar R. Kiemstra voor het „jongfolk" zijn It
keallefel en 't lotterijbriefke schreef, verschenen 1862, van
't Selskip „Halbertsma" te Warga, dat Waling Dykstra en
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G. Colmjon tot eereleden benoemt; van „Oefening kweekt
kunst" te Appelscha, dat bij gelegenheid van de jaar- en
beestenmarkt speelde, hetgeen „wer lyk as altyd best foldie"; van het liefhebberij-tconeelgezelschap „Concordia"
te Oosterzee, dat in Juni 1864 aldaar twee Friesche en
één Nederlandsen stuk opvoert, waarvan het verslag zegt:
„Fryske toanielskriuwers en jimme, leden fen Concordia!
gean foart op de wei dy jimme ynslein binne". Voorts
hooren wij: „To Drachten wirdt sein det Apollo net mear
komeedzjespylje scil". Sommige gezelschappen gingen toen
al reeds naar elders voor het geven van een opvoering:
Zoo het daareven genoemde „Concordia" te Oosterzee, dat
te Echten een voorstelling van drie Friesche tooneelstukjes
gaf en de vereeniging „Nut en Genoegen" te Menaldum,
die onder de leiding van den directeur J. van der Ley te
Warga „in nuttige en oangename joun" gaf. Deze vereeniging had toentertijde blijkbaar een goeden naam blijkens het verslag in de Fryske Nijsbode, waar wij lezen:
„Is de rop fen dat selskip al mear en mear forspraet, it
hat ús bliken dien, det dy ek yn alle opsichten fortsjinne
is". Er wordt verder van den grooten bijval gesproken
die de uitvoerenden oogstten en de hoop geuit, dat zij eens
weer zullen komen en dan voor het spelen van een paar
komediestukken. Verder bevat het genoemde Friesche
Weekblad, waaraan wij dit ontleenen, de mededeeling, dat
het reciteergezelschap „Ons Genoegen" van Deersum vier
tooneelstukjes, waaronder twee Nederlandsche op de Dille
speelt, dat het Liefhebberijtooneelgezelschap „Tot Nut en
Genoegen" te Oldeboorn tweemaal optrad met drie stukjes,
waaronder één in het Friesch. In één der nummers wordt
de draak gestoken met de uiting van een tooneelminnend
inwoner van De Joure, die blijkbaar in het tooneelspelen
een teeken van vooruitgang ziet en verklaart, dat de Joure
honderd jaar in vooruitgang achterstaat, omdat er in de
laatste acht jaar geen komedie op Jouster kermis is geweest! Eindelijk noemen wij nog het tooneelgezelschap
„Door oefening volmaakter" te Holwerd, waarvan de opvoe-
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ring van De Bruid daarboven door Multatuli en Een verkeerd
apropos door îpsema Vinkeles wordt vermeld. Om naast al
deze aanhalingen nog een andere te geven: Waling Dykstra
zegt in de Voorrede van Fryheid, Llkheid en Broerskip,
toanielstik in trye ûtkomsten, door zijn bemiddeling in 't
licht gegeven (Leeuw. 1866): dat de schrijver lid is „fen
in Selskip1) dat, lyk as tsjinwirdich hast oeral de trant
is, ek al mei komeedzjespyljen pielt".
Het is goed enkele zaken uit bovenstaande mededeelingen nog even afzonderlijk te noemen. Allereerst het vaststaand feit, dat van ongeveer 1860 af de in het Friesch
spelende „Selskippen" beginnen op te komen en dat zij
weldra zeer talrijk worden. Dan, dat vele dier vereenigingen niet uitsluitend Friesch spelen; het komt voor,
dat er één stuk van de vier, één van de drie, twee van
de vier, twee op de drie Friesch zijn. Voorts dat het
aantal stukken nog klein was. Verder, dat b v. te Holwerd, de woonplaats van Waling Dykstra, althans eenmaal uitsluitend Nederlandsch werd gespeeld (waaronder
van Multatuli!). Een der vereenigingen was een leesgezelschap. Van een andere vernemen wij, dat het niet komediespeelde, deze had dus niet uitsluitend tooneel ten doel.
Voorts zijn de namen van sommige vereenigingen Nederlandsch. T. G. van der Meulen zegt in 1862, dat de reciteer- en tooneelgezelschappen, waarvan hij het nut meteen
betoogt, overal Hollandsen ten gehoore brengen, maar
zelden wordt het Friesch in eere gehouden, en W. D.
teekent in een noot daarbij aan: zoo was het in 1860
ongeveer, sedert is het veranderd en verbeterd.2) Uit dit
alles is af te leiden, dat de Friesche tooneelgezelschappen,
d. w. z. zij die in het Friesch speelden, gedeeltelijk ook
zullen zijn ontstaan uit vereenigingen die in het Nederlandsch rederijkten, en voor een ander deel uit reciteercolleges, zang- en leesgezelschappen, dat voorts, naast de
') Te Menaldum, zooals boven werd vermeld.
J Zie T. G. van der Meulen, Aid en N/j, dl. I, blz. 311.
11

2
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stadskomedies, kermisvertooningen van invloed zullen zijn
geweest. En waar, zooals boven werd gezegd, de lectuur
van het Friesch belangrijk was vooruitgegaan en het
Friesch gevoelen krachtiger geworden, waar de winterjounenochten sedert 1860 dit nog sterk aanwakkerden, is
het zeer verklaarbaar, dat de ontwikkeling zoo snel was.
Dan behoeft het geen verwondering te wekken, dat T. G.
van der Meulen in 1862 kon zeggen, dat het van reciteercolleges en rederijkerskamers leefde en de verslaggever
uit Twijzel in 1865 kon beweren, dat een dorp waar geen
komedie werd gespeeld, niet op de hoogte van den tijd
was, al bedoelden zij daarmee volstrekt niet, dat het in
die vereenigingen alles Friesch was, wat de klok sloeg.
Integendeel komen reciteer- en tooneelclubs die of uitsluitend of gedeeltelijk Nederlandsch voordragen of spelen
tot op heden voor; in het voorbijgaan kan hier mede opgemerkt worden, dat nog steeds ook combinatie b.v. van
zang en tooneel wordt aangetroffen: het hangt meermalen
slechts van de leidende persoon af, of Nederlandsch dan
wel Friesch, zang of tooneel de hoofdzaak is.
Dat het tooneelspelen in het Friesch niet of nauwelijks
vóór 1860 kan hebben plaats gehad, wordt bovendien
duidelijk, als men bedenkt, dat de eerste, inderdaad voor
de uitvoering bestemde Friesche stukken pas van omstreeks dien tijd dagteekenen. De snelle opgang kan blijken uit het aantal, zoo zagen bv. alleen in de jaren 1859,
'60 en 61, om bij dit drietal alleen te blijven, minstens
zooveel het licht als in de geheele 18de eeuw. Ik noem:
T. G. van der Meulen, Mâl út, mâl thús. 1859.
W. Dykstra, Sokke mar mear, 1860.
„
In útfenhûzer by de bakker, 1860.
„
De útdragerswinkel, 1860.
„
In faem en in arbeidster by Keapman
Watse, 1861.
T. G. v. d. Meulen, Fen de Wylp nei Ljouwert en fen
Ljouwert nei de Wylp, 1861.
W. Dykstra, De giergens bidraegt de wiisheid. 1861.
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Het valt op, maar het wekt geen verwondering, dat de
schrijvers der eerste Friesche tooneelstukken uit deze
periode de mannen zijn van het Winterjounenocht, W.
Dykstra en T. G. van der Meulen. Zij zijn, na de Halbertsma's, de voorgangers en leiders. Zij verblijden nog
ettelijke malen de Friesche tooneelliefhebbers met nieuwe
en vaak betere stukken; deze eerste zijn echter wegens
hun kortheid en eenvoudigheid, wegens hun gemakkelijke
opvoerbaarheid vooral, juist geschikt om door beginnelingen te worden gespeeld en om de liefhebberij voor het
komediespelen tegelijkertijd te bevredigen en aan te wakkeren. Het is niet uitsluitend eigen initiatief van de schrijvers: immers Van der Meulen deelt in zijn -Foarwird"op
Mäl út, mâl thûs mee, dat men hem al vaak verzocht had
een tooneelstuk te schrijven, „dat grappich wier en sonder folie omslach útfierd wirde koe". Zoo schreef hij dan
dit stuk en liet op den titel drukken: „Dat mei weinich
omslach útfierd wirde kin l ) en wol grappich is om te
lézen". Hij stelt zich dus waarschijnlijk ook de mogelijkheid voor, dat het voor velen nog leesstuk zal blijven,
zooals veel later, in zijn „Murk fen Ipecolsgea". Ook
hier meen ik den invloed van Waatze Gribberts Brilloft en
van It Boask fen de Kasteleinsdochter te herkennen en
in dit opzicht is het vrij wat minder dan Zylstra's werkje;
het bevat onmogelijke dom- en lompheden, maar ook satire
hier en daar, al is het uitsluitend tot vermaak bedoeld.
Dit is bij de genoemde stukjes van W. Dykstra ook wel
hoofdzaak, maar toch blijkt uit sommige, dat de schrijver
meer op het oog had. Sokke mar mear is nog niets anders
dan een klucht, het herinnert levendig aan de Middelnederlandsche „genoechlike clute van Nu noch", later door
Dr. J. B. Schepers in het Friesch bewerkt. In útfenhûzer
by de bakker is een aardig volksstukje, berijmd, met wel
wat lange redeneeringen, het is mede als leesstuk bedoeld,
het motief is de blijvende liefde ondanks alle tegenspoed
') Hetzelfde in de voorrede van „Fen de Wylp nei Ljouwert.
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en het kant zich fel tegen huwelijksberekening. Het „ljeafde
wol giin twang", vinden wij weer in In faem en in arbeidster by keapman Watse, naar het Oudhollandsch; De
útdragerswinkel ef De keap nimt de hier wei is minder
geslaagd, maar het bevat in de liedjes scherpe hekeling.
Dit was geheel en al de volkstrant en genoemde stukken
vielen dan ook verbazend in den smaak, zooals mij ook
uit mededeelingen van oude menschen is gebleken. Er
ontstond zeer snel een omvangrijke tooneellitteratuur:
ettelijke tientallen schrijvers schreven eenige honderden
stukken, in de wintermaanden was weldra het komediespelen niet van de lucht.
De geschiedenis van het Friesche tooneel sedert 1860
kan in deze lezing nu nog in enkele hoofdlijnen worden
gegeven.
Het is een omvangrijke en ook wel aantrekkelijke taak,
de beschouwing van het Friesche tooneel sedert 1860. He't
werd reeds gezegd dat het aantal stukken in het tijdperk
tusschen ± 1860 en nu geschreven, verbazend groot is.
Aantrekkelijk is de taak niet zoozeer, omdat de kunstwaarde
dier stukken zoo groot is. Trouwens van de kunstwaarde
van legio elders in Nederland opgevoerde stukken zou ook
alleen negatief kunnen worden gesproken: ook de Nederlandsche tooneellitteratuur der 19de eeuw bevat veel dat
uit litterair-aesthetisch oogpunt gerust onvermeld zou kunnen blijven.
Het Friesche tooneel sedert 1860 is een zuiver volkstooneel en moet als zoodanig beschouwd worden. Een
vergelijking met het volkstooneel elders zou misschien ten
opzichte van verschillende punten niet ongunstig voor het
Friesche uitvallen. Het ontwikkelingspeil van het Friesche
volk was gedurende de eerste decenniën der 19de eeuw
belangrijk gerezen; het is van algemeene bekendheid, hoe
gaarne het zich met vraagstukken van allerlei aard bezighoudt; hoe nieuwe ideeën, in weerwil van een eigenaardige vasthoudendheid aan allerlei dingen, snel ingang
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vinden; hoe met name de moderne denkbeelden op staatkundig, maatschappelijk en godsdienstig gebied — men
denke slechts aan algemeen kiesrecht, drankbestrijding,
socialisme, staatspensionneering, enz. — er spoedig ingingen.
Een eigen standpunt te hebben na met scherp onderscheidingsvermogen te hebben gekozen, is het kenmerk van
den Fries. Door zijn tweetaligheid wordt dit in de hand
gewerkt; het liefst is het hem evenwel, het vraagstuk met
zijn mede-Friezen in zijn gewone omgangstaal van alle
kanten te beschouwen, het vóór en tegen te wikken en te
wegen; hij wenscht gaarne goed en volledig ingelicht te
worden en is dit hem voldoende geweest, dan gaat hij
uitsluitend met eigen verstand en gemoed te rade in het
bepalen van de zijde die hij zal kiezen. Zoekt hij vermaak
elders dan bij kaatsen, zeilen, schaatsenrijden, enz., waar
het op kracht en behendigheid aankomt, dan is het hem
toch aangenaam, daarbij iets op te doen, waarover hij zijn
gedachten kan laten gaan; als „er niets in zit" voldoet
het hem maar zeer matig. De domheid mag zijnentwege
gerust aan de kaak gesteld worden; oneerbaarheid is hem
een gruwel; ondeugden en gebreken vinden bij hem strenge
afkeuring; van halfheid houdt hij niet.
Op het Friesche tooneel vinden wij dit alles terug en
hierdoor juist krijgt het den stempel van volkstooneel
met dat eigenaardig Friesche karakter. De studie van dit
tooneel brengt ons telkens weer in aanraking met bovengenoemde eigenschappen, wij vinden hierin dus een der
belangrijkste bronnen voor de kennis van het Friesche
volk.
Van 1860 af moet het tooneel in het Friesch sprekende
deel der provincie eigenlijk nog geheel en al van den
grond af opgebouwd worden. Om te beginnen moet er
in de eerste plaats de speelgelegenheid zijn. De „Winterjounenochten" konden overal gehouden worden, waar een
grootere of kleinere herbergzaal aanwezig was en desnoods werd elke gelegenheid, waar een aantal tnenschen
«enigszins dragelijk konden samenzijn, daarvoor benut.
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Voor de komedievertooningen was evenwel een toonee!
noodig en dit ontbrak op een groot aantal plaatsen. Met
vereende krachten werd daarin, zij het dan ook primitief,
voorzien. Wie mee kon helpen een los tooneel te ontwerpen en op te zetten, wie mee in staat was het noodige
daarvoor te verschaffen, was welkom. De timmerman van
het dorp, — hij mocht het zelf zijn of nog beter zijn zoon,
die misschien mee zou spelen, — sloeg uit een aantal
planken den, wel eens wankelen, onderbouw op. De afscheiding van het overige der zaal werd gemaakt van
houten ramen, met behangselpapier beplakt; een linnen
rolgordijn, waarop de dorpsschilder den naam der spelende
vereeniging met nog een of andere fantastische combinatie
van een lier, bloemen of decoratieve figuren had geschilderd, maakte den trots der leden uit en werd door het
publiek met hoopvolle verwachting aangestaard, vooral,
wanneer daarachter geluid werd gehoord of hamerslagen
weerklonken ten bewijze, dat „het spul" in werking was.
De losse, schuin opgehangen zijcoulissen bestonden eenvoudig uit vierkante ramen van latten, aan weerskanten
met behangselpapier beplakt, ongelijk om verschil van decor
te kunnen aanbrengen: met touwtjes werden deze aan een
spijker in de zoldering vastgemaakt, zij behoefden bij
tooneelverandering dan slechts omgekeerd te worden.
Ramen en deuren werden eenvoudig tusschen deze zijcoulissen verondersteld, maar het gebeurde toch ook, dat een
vierkant stuk vitrage of witte stof met franje op één ervan
was vastgehecht: een smalle zwarte rechthoek daaronder
stelde glas voor. Het papieren achterdoek bevatte wel
eens een heusche deur. Ditzelfde decor moest ook dienen
om een bosch- of buitentooneel voor te stellen; dit kwam
evenwel gelukkig weinig voor: de meeste stukken spelen
binnenshuis. De speelruimte was gewoonlijk zeer beperkt, veel personen tegelijk konden zich bijna niet bewegen, het beste was wel een tafel in het midden met
het onmisbare thee- of koffiegerei er op, de sprekende
personen — van handeling is dikwijls weinig sprake —
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daaromheen. De rekwisieten werden door de spelers of
zeer vaak ook door den kastelein verschaft. Van grime
en kostuum werd in den regel weinig werk gemaakt en
behoefde trouwens niet veel werk gemaakt te worden, daar
de personen bijna niet verschilden van hetgeen ze in het
gewone leven waren. Een kleedkamer ontbrak niet zelden:
in dat geval werd eenvoudig in de enge ruimte achter de
coulissen zoo noodig van kostuum verwisseld; waar een
kleedkamer aanwezig was, werd die door mannelijke en
vrouwelijke spelers zonder onderscheid gebruikt (hony
soit qui mal y pense!) en was die meermalen zóó klein,
dat de daarvoor uitgevonden vergelijking van „bedstede"
zeer gepast was; soms ook was de kleedkamer de zolder,
die langs een steile ladder beklommen moest worden.
Wat de spelers betreft: het waren natuurlijk personen
uit het volk, jonge menschen meestal, die het tooneel vaarwel zeiden, zoodra zij huwden. Het leeren van hun ro!
was tegelijkertijd een les in het lezen van Friesch. Op
de repetities gaven zij zich zoo goed als nooit geheel.
Typisch is het, dat de Friesche meisjes in den beginne
niet tot komediespelen waren te bewegen. Dit blijkt b.v.
uit de voorrede van T. G. van der Meulen in Fen de Wylp
nei Ljouwert en f en Ljouwert nei de Wylp (1861), waar hij
zegt: „Folie Fryske toanielstikjes binne der yet net, en
dy't der oant nou ta bisteane binne faek yet al in bytsje
moeilik om út to fieren, forearst omdet der meast yet a!
gans tastel by moat, en foaral omdet der ek frouljue yn
spylje moatte. Op in hopen pleatsen litte de Fryske fammen hjar yet net biprate ta komeedzjespyljen foar 't algemien; dêrom giet men den wol hinne en men klaeitjonges
ef manljue yn frouljuesklean en lit dy for frouljue spylje.
Mar dat is doch altyd ienichsins onnatuerlik, al wiedt it
ta yn't onbigryplike moai dien, lyk as op inkelde plakken
pleats het". En daarom schreef hij dit stuk, dat geen te
hooge eischen stelt aan decor en costumes en waarin alleen
mannenrollen voorkomen. Weldra evenwel deden de „Fryske
fammen" gaarne mee blijkens de voorrede van den tweeden
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druk van het genoemde stukje, waar wij lezen: „Do't ik
dit stikje biwirke, wier der giin tinken oan det de fryske
fammen komeedzje spylje woeden. De tiden binne nou
oars. Nou moasten der frouljues rollen by. Sadwaende
komt Fen de Wylp nei Ljouwert amperoan alhiel fornijd,
onder in nije titel, foar 't ljocht".
De eerste tooneelschrijvers uit deze jaren, W. Dykstra
en vooral T. G. van der Meulen streven een gemakkelijke
opvoerbaarheid na en geven overigens meermalen allerlei
raad omtrent decor en spel, waaruit is af te leiden, dat
hieromtrent eenige voorlichting wel noodig was. W. Dykstra bewerkt H. Zylstra's Boask fen de Kasteleinsdochter
onder den titel Yn 't forgulden Bûterfet (1877). Hij zegt,
toen Zylstra's stuk verscheen (1842) deden de Friezen van
het platteland nog niet zooveel aan tooneelspelen. Het
stuk was ook niet recht bruikbaar, alhoewel de nieuwe
bewerker het als een mooi werk beschouwt. Daarom
bracht hij het in proza over, wijzigde het eenigszins, liet
het spelen in zijn eigen tijd en laschte er zang in. Naar
ons inzien is het evenwel volstrekt geen verbetering. Bij
Van der Meulen vooral treffen wij allerlei goede raadgevingen aan: Men moet van de personen geen karikatuur
maken, want het zijn allen knappe lieden, zegt hij ergens.
De spelers moeten vooral niet rooken onder het spel.
Men moet „biheind" (dit woord is duister, want het beteekent gewoonlijk „gebrekkig", „beperkt", hier vermoedelijk „niet overdreven") en „oannimlik" spelen. Groote en
zware stukken moeten niet in kleine zalen opgevoerd
worden. De tooneelplaatsing moet verbeterd worden. De
vertooners gaan vaak te veel, te lang en te spoedig zitten.
Men moet zooveel mogelijk gaande en staande op een
ruim en vrij tooneel en op den voorgrond spelen. Men
moet spreken tegen elkaar, maar meteen ook tegen dé
meest achteraan zittende toeschouwers; men moet tegelijk
natuurlijk en kunstig spelen, de rol goed opvatten, de
woorden bezielen, opdat die den weg naar het hart vinden. Naar de leiding van een deskundige moet gezocht
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worden. Voor costumes wordt naar het Museum van Oudheden te Leeuwarden verwezen, waar deze in werkelijkheid of op schilderijen te zien zijn; kan men over veel
decoratief beschikken, dan kan voor een ander bedrijf een
andere kamer genomen worden, zoo dit niet het geval is,
moet men maar een spiegel of schilderijen ophangen of
wegnemen om wat afwisseling te brengen. Het spelen
van Friesche stukken verdient de voorkeur: „Oege hoeft
nou net for „Markies" ef Hoatske for „deszelfs gemalin"
to spyljen, d. w. s. persoanen to forbyldzjen dy't hja nea
foar eagen hiene — lyk as yet fiers to folie bart". Ook
anderen geven goeden raad; zoo bv. O. Stellingwerf: „Wêz
natuerlik yn jimme praet en jimme dwaen, nim gjin toan
en hâlding oan, dy't jimme yn 't deistich libben net hearre
ef sjugge". Bij het schrijven der stukken wordt bewust
rekening gehouden met deze en soortgelijke zaken, zoo
bv. door C. Wielsma, wiens ervaring, — ook door zijn
medewerking aan de uitvoeringen van het met roem bekende tooneelgezelschap Thalia te Grouw, — hem deed
schrijven: „Ik ha trije dingen sjoen to mijen: toanielforoaringen, allinne-praten, fen-siden-praten".
Dit alles strekte natuurlijk zeer tot verbetering van het
tooneel en wij zien dan ook weldra, dat sommige Selskippen een grooten naam krijgen. ïk noemde reeds Thalia
te Grouw, vele andere als Vriendenkring te Gorredijk,
Halbertsma te Stiens, Halbertsma te Warga, It Ljouwerter
Toanielselskip te Leeuwarden (want ook in de steden begon men Friesch te spelen en vaak onder vrij wat beter
omstandigheden wat tooneel en regie betrof, men zag daar
nu en dan beroepsspelers, een leider was vaak beter te
krijgen, maar de Stadsfriezen konden soms op wonderlijke wijze het Friesch mishandelen!), e. v. a. waarvan ik
zeker nog zeer goede oversla.
Meestal werd en wordt door de Vereenigingen, onder
leiding van den meester van 't dorp, een zeer enkele maal
onder die van den dominee, maar dikwijls ook van een
gewoon particulier, met hart en ziel gewerkt. Er zijn
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gevallen bekend dat, vooral in de nieuwste stukken, die
trouwens ook zeer veel van de opvoerende personen vergen, de spelers van de hoofdrol er «kapot" van waren en
werkelijk wankelend afgingen of zelfs nog een tijdlang
achter de coulissen zaten te snikken. Over 't geheel kan
gezegd worden, dat er door de besten zeer veel werk gemaakt wordt van de goede stukken en men ziet heden ten
dage ook personen van litteraire- en tooneelontwikkeling
meermalen gaarne ter Friesche komedie gaan.
Wie en wat waren nu de schrijvers der stukken? Het
waren in de meeste gevallen eenvoudige mannen uit het
volk, wier letterkundige horizon dikwijls weinig uitgebreider was dan die van spelers en publiek. Met het zuiver
schrijven van het Friesch, dat door allerlei omstandigheden en vooral ook door zijn rijkdom aan één-, twee- en
drieklanken een vrij lastige spelling heett, die occasioneel
wordt aangeleerd en waarin pas na 1876 vastheid is gekomen, konden sommigen niet al te best overweg. Hun
Nederlandsche lectuur bracht hen wel eens tot Hollandismen. Zij moesten meermalen door een ander in de uitgave worden bijgestaan. Menschen van allerlei beroep en
werkkring zijn er onder: boekhandelaars en uitgevers,
bakkers, winkeliers, herbergiers, boeren, handelaars, burgemeesters, notarissen, krantenmenschen, onderwijzers, hoofden van scholen, leeraren, enz. enz. Nu eens bleef het
bij een enkele zwakke of geheel mislukte poging, dan
weer werd het herhaaldelijk op nieuw geprobeerd. Sommigen schreven op verzoek of gaven een stukje dat in
hun woonplaats gespeeld was, op aandrang uit. Somtijds
schijnt het, of het lezen of zien van een of ander stukje
iemand aanspoorde een soortgelijk te maken. Uit kunstdrang hebben maar weinigen geschreven, maar zij hadden
meermalen iets tot hun mede-Friezen te zeggen. Ook was
het stuk wel de tijdkorting van verloren uren of het werk
eener vroolijke luim.
Het werd reeds gezegd, dat T. G. van der Meulen en
W. Dykstra de eersten zijn. Zij hebben de Friezen tot
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tooneelspelen in het Friesch gebracht. Beide zijn zeer
productief en hun productie loopt over ettelijke jaren. Zij
zijn de leermeesters en de voorbeelden van vele anderen
en maken spoedig school. Vooral Waling Dykstra helpt
velen bovendien in de uitgave van hun stukken, die hij
dan zoo noodig corrigeert en van een aanbevelend woord
voorziet. Jaren lang staat het Friesche tooneel geheel en
al in het teeken van deze beide mannen; sommigen erkennen veel aan hen te danken te hebben, van anderen
is dat ook zonder de vermelding daarvan wel duidelijk.
Meer of minder vruchtbare en goede schrijvers zijn verder: F. G. Looijenga, C. D. van der Weg, T. Velstra,
D. Zijlstra, W. Vrijburg, T. W. Sytstra, I. Kaastra-Bakker, IJ. Schuitmaker, R. W. Canne. Al schreven zij minder,
toch moeten nog vermeld worden: T E. Halbertsma, J. S.
van der Steegh, O. Stellingwerf, L. Wagenaar, A. Bouma.
Vele schrijvers ontleenden vaak de stof aan hun omgeving en gaven daaromtrent een voorstelling die met hun
inzichten overeenkwam. Naar voorbeelden werd zeer dikwijls gewerkt, de meeste daarvan moeten in het Nederlandsen gezocht worden, hetzij het oorspronkelijke of in
het Nederlandsch vertaalde werken zijn: een groot aantal
der Friesche tooneelschrijvers kende geen andere taa!
naast de moedertaal dan het Nederlandsch. Toch werd
ook wel uit het Fransch en Duitsch (vermoedelijk ook
Platduitsch) overgezet; zeldzaam uit het Engelsen. Het
zijn meestal schrijvers van den zooveelsten rang die nagevolgd worden, sommigen vertaalden of liever bewerkten
echter naar schrijvers als Molière, zoo bv. W. Dykstra
naar L'Avare, Tartuffe en Le Médecin malgré lui, T. E.
Halbertsma naar Le Bourgeois-Gentilhomme. Schuitmaker
schrijft Skyn onder indruk van Ibsens Steunpilaren der
Maatschappij, P. J. Troelstra Oan de Sédyk onder den
indruk van Jean-Marie. Ook wordt de stof wel in de
Friesche literatuur zelf aangetroffen: W. Dykstra bewerkt
Zylstra's Boask fen de Kasteleinsdochter, T. G. van der
Meulen werkt tweemaal naar Dr. E. Halbertsma (Murk
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fen Ipecolsgea, De reis nei de Jlchtmasters). Typisch is,
wat Van der Meulen schrijft voor In moai Wolkomthús •
hij heeft gewerkt naar een fabel van Gellert en naar De
kleine Vossen van Beecher Stowe, het comisch intermezzo
heeft hij in een „merkwaardig tooneelwerk'' te Chicago
gehoord.
Ook waar de schrijvers beweren en met eenigen trots
op den titel vermelden oorspronkelijk werk te leveren,
wil dit nog volstrekt niet zeggen, dat hun geen ander
(tooneel)werk voor den geest heeft gestaan; hun zeggen
doelt vermoedelijk dikwijls hierop, dat zij aan toestanden
enz. uit hun omgeving denken. Overigens vertalen zij
zelden of nooit letterlijk: zij „forfryskje", door personen,
.intrigue, inkleeding enz. zoo goed mogelijk Friesch te
maken, en zij doen dit opzettelijk: zoo zegt W. Dykstra
bv. in zijn Oebele Glûper, dat hij vrij vertaald heeft om
het stuk beter bruikbaar te maken voor het Friesche tooneel, dat het daarom twee personen minder heeft dan het
oorspronkelijke en dat de rol van de getrouwde vrouw
veranderd is in die van een ongetrouwde, die er zich toe
leent het voor de leus met Oebele Glûper te houden, het
andere zou volgens den „forfrysker", en hij heeft gelijk, te
veel in strijd zijn geweest met den Frieschen volksaard.
• Wat de stukken zelf aangaat, kan allereerst opgemerkt
worden dat de bouw er van meestal zeer eenvoudig is
en de intrigue vrij doorzichtig. Meermalen mag aan beide
het predicaat onbeholpen worden gegeven. De personen
zijn eerst typen en lang niet altijd welgeslaagde, daar de
typeering dikwijls vrij wat te wenschen overlaat; later
worden het hoe langer hoe meer karakters. Dikwijls zijn
zij aan de werkelijkheid ontleend, althans in enkele trekken; de schrijvers verzekeren echter meermalen, dat zij
niemand persoonlijk bedoeld hebben. Sprekende namen
worden bij tientallen aangetroffen. In het algemeen hebben de schrijvers genoeg zin voor het reëele om de personen in hun doen en laten naar waarheid te teekenen;
overdrijving valt gauw niet in den smaak. Lange rede-

Wumkes.nl

173
neeringen, weinig actie, veel monologen en terzijdes worden al te vaak aangetroffen, maar wij merkten reeds op,
dat de schrijvers dit ook begonnen in te zien en naar
verbetering streefden. Wat de ernstige tooneelwerken betreft, zijn het voora! Schuitmaker en Canne die het in de
tooneeltechniek tot een tamelijk voldoende hoogte hebben
gebracht, al gebiedt de billijkheid te zeggen, dat ook anderen
voor en tijdens hen nu en dan in dit opzicht geslaagde
stukken schreven. Het inzicht, dat hier meermalen al te
veel aan haperde, deed het Selskip for Fryske tael en
skriftenkennisse tusschen 1881 en 1885 prijsvragen uitschrijven, waaiop enkele goede antwoorden inkwamen.
Zoeken wij naar lijnen van ontwikkeling in het Friesche.
tooneel van 1860 tot heden, dan valt het ons op, dat de
stukken in den beginne zoo goed als uitsluitend tot vermaak bestemd waren; de Selskippen die zich „Nocht en
Wille" noemden toentertijd, drukken zich zeer juist uit.
Maar de tooneelwerkjes bevatten al zeer spoedig ook hekeling en stellen zich daarmee al op een hooger plan. Dan
komt naast de klucht en het blijspel ook het tooneelspel
te voorschijn. Wanneer het stuk geen moraal bevat, verontschuldigt de schrijver zich wel eens, met er op te wijzen, dat de Friezen meestal voor het vermaak naar de
komedie gaan, dat in het bewuste stuk weliswaar niet
veel moraal steekt, maar ook niets, wat in strijd is met
den goeden smaak of met de goede zeden! En inderdaad
wordt van nu af aan getracht een moraal in het stuk te
leggen, wij zijn in de didactiek verzeild, en de meest geschikte naam voor de vereenigingen is nu: „For Nut en
Nocht". Zeer dikwijls wordt die moraal in een slotzang
samengevat; is dit al niet het geval, dan komt de didactische strekking aan het slot sterk naar voren. De meening dat het tooneel tot leering moet strekken, blijft lang
bestaan: nog in 1909 schrijft Jan fen 'e Gaestmar ter aanbeveling van Memme liet door W. Vrijburg, dat het stuk
hem zoo heeft voldaan, „net allinne, om't it astoanielstik.
joech hwet it jaen moast, mar ek om de minskekennisse
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dy't der út spriek, en om de learing dy't der yn laei".
Interessant zijn hier dikwijls de motto's die door de
schrijvers gekozen worden. Vooral die van T. G. van der
Meulen zijn leerzaam. Voor zijn Tri/e Snjeontojounen ef
In segeprael for 't Bygelove (1870) is het: „Wie de waarheid verzwijgt uit vrees voor dezen of genen te kwetsen,
die offert het geluk van de menschheid op aan de zwakheid van enkelen (Darwin)". Voor Troch 't tsjoede ta 't
goede (1876) rijmt hij:
„Jimmer neger, jimmer better,
Nei de geest en nei de letter,
Dat 's de stelling fen in ketter",
met welken ketter hij natuurlijk zich zelf bedoelt. Om
nog een voorbeeld van denzelfde te noemen, voor In
stoatersk Dasspjeldtsje (1899) luidt zijn motto, aan Cer
vantes ontleend: „Beschouw den schuldige over wien gij
een oordeel moet vellen, als een ongelukkige, die door
de zwakheid der menschelijke natuur voor de verzoeking
bezweken is, en wees zoo barmhartig en genadig als mogelijk is". En Canne plaatst voor zijn Fen 't hirde libben
(1906) het motto: „Sjuch ho Ijeaf is it, as soannen fen it
selde hùs as broerren mei elkoar libje". Wij zien dus
een streven, in de stukken de algemeene menschenliefde,
de ontwikkeling en den vooruitgang, den strijd tegen bijgeloof te propageeren. Herhaaldelijk wordt tegen den
drank te velde getrokken, reeds in het begin der periode
die hier behandeld wordt, is dit het geval, later komen
stukken die uitsluitend als propaganda bedoeld zijn. Vooral
Schuitmaker (For yens neiste, Fry, ook in Krystjoun,
Memme Jierdei) is een vurig strijder en zijn stukken hebben ongetwijfeld sterk ten goede gewerkt. Dit is geheel
het standpunt van den schrijver, die in zijn „Wirdke
foarôf' van Skyn zegt: „Hwa it Fryske Toaniel allinne
brûke wol om de minsken hwet nocht en wille to jaen,
dy moat dit stik net spylje, hwent it is makke for dy jinge,
nei hwaens oertsjûginge ek ús Frysk Toaniel yet in oare
roppinge hat en in earnstich opfiedende krêft wêze kin".
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Een schrijver bij wien de didactiek zich aan een eenigszins vreemde romantiek paart, is T. Velstra. Herhaaldelijk
komt zijn didactische richting aan het slot zijner stukken
aan het woord: hij kan daarom als typisch vertegenwoordiger aangemerkt worden. Zoo in zijn Skoenmakkerj háld
dy by dyn leest, waar het slot luidt:
Beint: „En lit elts nou, hwa as 't is, de heechmoed forachtsje, de ienfâldichheit earje en jimmeroan trou bliuwe
oan it âlde sprekwird: Skoenmakker, hâld dy by dyn
leest!"
Allegearre: „Ja, skoenmakker, hâld dy by dyn leest!"
Iets dergelijks vinden we in Sake Heechsira, waarvan
't slot is:
Douwe (h e a 1 t s j i n 't p u b 1 y k):
„De heechmoed brocht stees ûnk en wea,
Komt foar de fal, forjit dit nea".
En in Sjouke de Fries, met den ondertitel: Rjucht en
Sljucht giet der mei, zeggen alle spelers aan het slot in
koor:
„Ja, rjucht en sljucht dat giet der mei!"
waarop nog een slotzang volgt van zuiver didactisch gerijmei in vier coupletten ieder met den stok:
„Rjucht en sljucht dat giet der mei".
Zoo nog in Alde Baeije, waar aan het eind de oude
rentenier Binne verzucht:
„mocht dêrmei alle laster, kweasprekkerij en kwaksalverij úttsjinne habbe! Hwet in lok scoe dat wêze for ús
hiele wrâld!"
En in De- âlde Baron:
Jelmer ( s a h w e t h e a l t s j i n i t p u b l y k ) :
„In leste ûre, in leste groet, in lest farwol is altyd swier,
mar lokkich is 't det de onforskillichheid fol djip birou
de holle bûgt en triennen skriemt by de deade, hwaens
libben in foarbyld hjitte kin for hiel de wrâld".
Men ziet, dat Velstra hierin met W. Dykstra overeen-

stemt, in wiens Omke Wiberen en syn erfgenamen wij aan
't slot als les te hooren krijgen:
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Wiberen: „Ik hie jild by pongfollen en ik wierongelokkich, en ik sjuch it allé dagen klearder yn, det goede
minsken lokkich wêze kinne sûnder jild".
waarop Blomsma:. . . .„Jild makket immen net gelokkich..
Mar jild mei soun forstân en in goed hert dêr by, dàt
makket in minske gelokkich".
Zeker een zeer practisch standpunt en een waarheid die
velen uit het publiek vermoedelijk ook zelfstandig hebben
gevonden!
Het Friesche tooneel heeft al te lang in dit teeken gestaan. C. Wielsma in In lilke paster geeft zelfs een les
in het Friesch en Canne b.v. bij wien overigens de realiteit nummer één is, is nu en dan van een zekere didactiek
nog niet vrij. Van Schuitmaker, wiens werk ook geheel
in de werkelijkheid staat, bleek het reeds, dat hij een ernstige opvoedende kracht aan het tooneel toeschreef.
Zoo wordt dan herhaaldelijk tot eenvoud, onderlinge
waardeering, eendracht, verdraagzaamheid, onderling hulp*
betoon en dergelijke ideëele zaken krachtig opgewekt, nijd
en afgunst, onmenschwaardige behandeling, drankmisbruik,
bijgeloof, kwakzalverij, enz. worden naar verdienste aan
de kaak gesteld. Onder de motieven komt vaak voor de
verhouding van man en vrouw; standsverschil en liefde;
tegengewerkte liefde van twee jonge menschen, waarvan
de een naar ouderlijken, meest vaderlijken wensen, een
geldhuwelijk moet aangaan; de rampzaligheid van zoo'n
huwelijk door vader of moeder doorgedreven; opoffering
van het kind voor de ouders of omgekeerd; een dochter
die slecht wordt behandeld en tenslotte de plaats kan
innemen welke haar toekomt; een belachelijk oud viijer
of oude vrijster die nog een huwelijk begeert met een jong
meisje of een jonge man; enz. Dikwijls ook is de verhouding van werkgever en werknemer het motief; — het
arbeidersvraagstuk is in Friesland lang van groot gewicht
en grooten invloed geweest, — reeds vroeg wordt gepleit
voor een menschwaardig, onafhankelijk bestaan, speciaal
ook voor den ouden, afgeleefden werkman.
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Het zijn eerst allemaal „droef blij-eindende spelen" die
geschreven worden: „Ze krijgen elkaar" of wel het loopt
ingeval van andere motieven gelukkig af. Toch komt er
een tijd, dat de schrijvers tot andere inzichten dienaangaande komen. Een realistische richting begint zich baan
te breken, maar hierbij moet „realisme" zoowel als „richting" niet misverstaan worden. Het komt eenvoudig hierop
neer, dat men meer waarheid en werkelijkheid op het
tooneel brengt, dat het om met O. Stellingwerf te spreken
(in de voorrede van Giet il sa?) is „út it libben, nei it
libben, for it libben". Stellingwerf en P. J. Troelstra hebben deze richting in de Leeuwarder Kamer „Gysbert Japiks"
voorgestaan tegenover „it Ljouwerter Toanielselskip", dat
de didactisch-romantische richting van T. Velstra vertegenwoordigde. Van „richting" kan feitelijk nog weinig
worden gesproken, het aantal dezer schrijvers is daarvoor
te klein, al zijn het juist de beste hedendaagsche tooneelschrijvers, n.1. IJ. C. Schuitmaker en R. W. Canne die van
het realisme de vertegenwoordigers zijn. Naast hen staan
nog verscheidene aanhangers van de vroegere richtingen,
maar het werk van de beide genoemden staat gemiddeld
vrij wat hooger en hier mag inderdaad nu en dan een
aanzienlijke kunstwaarde aan toegekend worden. Vergelijken wij Schuitmakers tooneelspelen Maerteblom, Op wylde
weagen, Neist elkoar, Skyn, Lysbet en zijn blijspel De Kandidaat (enkele andere stukken werden reeds vroeger genoemd) of Canne's Libbensstriid, Fen 't hirde libben, Yn
dúnjende djipte, It njuggende gebod, Rjuchten en plichten,
Der wier ris . . . . met de eerste producten der Friesche
tooneellitteratuur, dan blijkt de vooruitgang in de halve
eeuw die daar tusschen ligt.
Dit overzicht van de Friesche tooneelliteratuur zou niet
compleet zijn zonder dat met een enkel woord gesproken
was over de enkele historische drama's, welke in het
Friesch bestaan. Het stuk van T. G. van der Meulen: It
oproer yn 'e skoalle fen Master Broor yn 1787, door hem
zelf genoemd: In klucht ef in stoarysk toanielstik, worde
12
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hier slechts pro memorie vermeld, daarentegen met veel
waardeering genoemd het krachtige Tsjerk Ages door Dr.
L. Wagenaar, voor het openluchttooneel te Heerenveen
bewerkt door F. G. Looijenga {Fnje Friesen, 1913).
Het muziekdrama is in het Friesch ook slechts schaarsch
vertegenwoordigd. Wel waren van den beginne en sedert
nog ettelijke jaren de spelen met zang niet van de lucht.
Een vaudeville-vorm heeft De keninginne f en it jier door
J. S. van der Steegh, door hem genoemd: Satire mei Sang.
Het werk van G. L. van der Zwaag Dochs torjuchte komd
is ook nog geen eigenlijk muziekdrama, al komen er veel
aria's en koren in voor. Muziekdramatische werken, d.w.z.
zulke waarvan de muziek niet alleen een integreerend deel
is, maar ook het lyrische en episch-dramatische voorbereidt, leidt en verwerkt, schreef, als men Keapman Oark,
operette yn 3 útkomsten, Muzyk fen Martin Schuil, en
misschien nog een enkel vertaald werk wat den tekst betreft,
niet meerekent, voor zoover ik weet alleen L. A. Dokkum.
Mij zijn daarvan de volgende bekend: In Ijeafde mei jaloerskens. Sjongspil yn ien bidriuw, dateerende van 1893.
De walsprelude van dit stuk werd door het Groninger
harmonie-orkest herhaaldelijk ten gehoore gebracht. Een
teleurstelling ten opzichte van een opvoering van het geheel te Leeuwarden, werkte, naar de schrijver-componist
mij meedeelde, remmend op zijn schepping, zoodat pas in
1910 kwam Nij libben, toaniehpil mei muzykliedingen yn
3 bidriuwen, dat in Maart 1911 voor de Krite Snits werd
opgevoerd. In den winter van 1912/13 volgde hierop:
De iennige ûtkomste, great sjongspil yn 3 bidriuwen. Dit
naar mijn inzien grootste en schoonste werk van den
componist, van hooge dramatische kracht, speelt in de
Middeleeuwen op Frieschen bodem en wel bij het Sneeker
Meer. Aanleiding tot het ontstaan er van waren de onderzoekingen van den auteur aangaande het zgn. Sneeker
oud-Kerkhof en de Gravinneweg, zoodat wij hier een
merkwaardig samengaan hebben van wetenschap en kunst.
Opvoering van dit werk zou zeker gewenscht zijn, maar
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stelt zeer hooge eischen aan uitvoerenden en decors. Een
„lyts sjongspil yn ien bidriuw", getiteld It Spylmansbern
dateert van 1913, het werd door Sneeker dilettanten in
datzelfde jaar opgevoerd — en met veel succes — te Sneek
en te Groningen. Eindelijk schreef de heer Dokkum in
1914 nog Dy't wachte wirdt, sjongspil yn 2 bidriuwen.
Al deze stukken (en bovendien ook verscheidene Nederlandsche van denzelfden auteur) bestaan jammer genoeg
slechts in handschrift; hier is het voornamelijk, dat de
kleine omvang van het Friesche taalgebied ongunstig
werkt.
Is het aantal Friesche tooneelstukken, geschreven in de
laatste 50 à 60 jaren, groot, talrijk zijn ook de vereenigingen die ze spelen en legio zijn de uitvoeringen gedurende de wintermaanden. Men behoeft de Friesche Nieuwsbladen slechts in te zien om daarvan een denkbeeld te
krijgen. Een tooneeluitvoering op een dorp is ook heden
ten dage nog een gebeurtenis van gewicht, waarover lang
te voren reeds gesproken wordt en lang wordt nagepraat.
Het openluchtspel te Heerenveen werd eenige keeren herhaald telkens voor een groote menigte van heinde en
ver samengestroomde toeschouwers. Aîs de herbergzaal
geen voldoende ruimte biedt, wordt de uitvoering wel
tweemaal gegeven, nl. eenmaal voor gehuwden en eenmaal
voor het „jongfolk". Soms houdt men een voorstelling
tegen verlaagden entreeprijs voor arbeiders. Bij de keuze
van dag en datum wordt vooral ook rekening gehouden
met de maan. Voor zeer velen is dit, zooaî niet de eenige,
dan toch de voornaamste uitgaansavond in den winteren
het succes daarvan kan eigenlijk alleen ernstig bedreigd
worden door het ijs! Wordt een der acteurs of actrices
ziek, of treedt eenige andere verhindering op, dan wordt
meermalen een kracht van elders geleend. De gewoonte
is een „voorstuk" en een „nastukje" te spelen; het „efternei dounsjen" is van algemeene bekendheid. Doorgaans
heerscht er een opgewekte en gezellige geest; wanklanken
worden zelden vernomen. Het publiek geeft zich geheel
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aan het spel over, evenals de spelers ook, en merkwaardig
is het, dat in weerwil van het amateursspel, de gebrekkige hulpmiddelen en de meermalen al te beperkte tooneelruimte, de illusie bij velen toch volkomen kan zijn.
Gaarne wordt in de pauzen of na afloop over sommige
figuren nagepraat: hun doen en laten, de waarheid in
hun redèneeringen, de meerdere of mindere gegrondheid
hunner stellingen, het schoone of minder schoone in hun
streven wordt door velen aan kritiek onderworpen of met
groote instemming gereleveerd. Applaus bij open doek is
uiterst zelden, kransen of bloemen worden niet aangeboden ; maar meermalen vraagt na afloop iemand uit het
publiek het woord om de uitvoerenden den dank der toeschouwers te brengen: is het dan, dat deze spreker op
gelukkige wijze het woord voert en vooral eenige trekjes
uit de opgevoerde stukken van toepassing weet te brengen,
dan kan hij zeker zijn van succes. Dan blijkt het, dat
de strekking wel zeer duidelijk is geworden en de moraal
wordt gewaardeerd, dat het redeneerachtige weinig afbreuk aan het genieten heeft gedaan, dat naast den trek
voor het nuttige, niet minder dien voor het ideale bij het
volk leeft. Het behoeft dan ook geen verwondering te
wekken, dat uit sommige stukken allerlei gezegden, rijmregels of sprekende namen in het volksgeheugen zijn blijven hangen.
Reeds werd gesproken over het groote aantal vereenigingen die het Friesche tooneel beoefenen. Op het platteland worden zeker weinig plaatsen gevonden waar er niet
een bestaat, zij het dan ook vaak een tijdelijke combinatie
voor één winter. De grootere Friesche plaatsen staan
volstrekt niet achter en dit is voor de ontwikkeling vaa
het Friesche tooneel van goede uitwerking geweest. Evenzoo de „Bûtenselskippen", waar geregeld en met animo
wordt gespeeld en waar meestal veel werk van de uitvoering wordt gemaakt. Een bijzondere vermelding moet
hier gemaakt worden van de vereeniging „It Frysk Toaniel" te Amsterdam, die zich onder leiding van den reeds-
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genoemden tooneelschrijver R. W. Canne met studie op
het spelen van Friesche stukken toelegt, geregeld repeteert,
en ook uitvoeringen naar buiten geeft, zoodat zij in de
Kerstweek van 1915 zelfs een kleine tournee ondernam en
in drie opeenvolgende avonden speelde te Sneek, Bolsward
en Franeker. De prestaties van het kleine gezelschapje
stonden toen, ondanks den korten oefentijd, reeds vrij
hoog, zijn werkzaamheid kan het Friesche tooneel zeker
ten goede komen. Overigens werd reeds gezegd, dat ook
in Friesland zeer goede „selskippen" worden aangetroffen.
Van voortreffelijke uitwerking zullen ongetwijfeld ook zijn
de „toanielfoardrachten" van IJ. C. Schuitmaker; wiedezen
eenmaal hoorde, zal dit onmiddellijk toestemmen. Het zijn
voornamelijk Schuitmaker en Canne die door hun stukken
en hun practischen tooneelarbeid den litterairen en den
^kunstsmaak der Friezen op een belangrijk hooger peil
hebben gebracht. Hun werk wordt heden ten dage dan
ook zeer veel opgevoerd.
De prijsvragen, uitgeschreven door het „Selskip for Fryske
tael en skriftenkennisse" en het „Ljouwerter Toanielselskip"
behoeven tegenwoordig niet meer herhaald te worden. In
de plaats daarvan zijn de tooneelwedstrijden gekomen, die
ook al weer hebben meegewerkt tot den bloei van het
Friesche tooneel, daar hierbij in den regel de beste stukken worden gekozen, waarvan natuurlijk veel werk wordt
gemaakt wat spel en regie aangaat, en ook, daar hierbij
door de jury kritiek wordt gegeven. Uit den aard der
zaak hebben deze wedstrijden, die scharen volk trekken,
meest in Friesland zelf plaats, toch werd in den winter
van 1906/1907 te Groningen „Priistoanielspyljen" gehouden,
waar vier gezelschappen uit Friesland, n.1. Wommels, Stiens,
Gorredijk en Ternaard, met eere in het krijt traden. Een
eigenaardige wedstrijd hield de „Boun fen Fryske selskippen bûten Fryslân", waarbij de mededingende vereenigingen in de plaats hunner vestiging zelf speelden en de
jury rondreisde.
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Aan het einde van het overzicht gekomen, dat ik mij tot
taak had gesteld, dien ik nog even een kort resumé van
het besprokene te geven. Het bleek, dat van een Friesch
tooneel, in den zin van tooneelspelen in de Friesche taal,
vóór 1860 nauwelijks sprake is* Maar tevens, dat te beginnen met dat jaar ongeveer zich een tooneelliteratuur
gaat ontwikkelen, en dat men tot zelfs op plaatsen waar
men het volstrekt niet zou verwachten, met ijver aan het
spelen gaat. Dat het Friesche tooneel een volkstooneel is,
waarvan het milieu, de personen, de intrigue, de conflicten,
nationaal zijn en waar de behandeling en de oplossing
die is van den gewonen Fries. Als nationaal verschijnsel
moet het tooneel dan ook zeer belangrijk worden geacht:
voortgekomen uit nationalen zin, heeft het dien niet weinig
gesterkt; het is daarin, dat de groote beteekenis van het
Friesche tooneel gelegen is. Al is de kunstwaarde meermalen afwezig of in andere gevallen gering, het geeft ons
daarvoor een juist en zuiver beeld van het geestes- en
gemoedsleven van het Friesche volk. Dat dit beeld niet
is de weerspiegeling van een grooten geest, dat het weinig
geniaals aan zich heeft, zal niemand verwonderen; het
moet niet met den maatstaf van den genialen kunstenaar
gemeten worden, maar met dien van een volk, van een
taalgemeenschap, van een samenleving met veel eigens.
Het is zeker van groot gewicht, dat het Friesche tooneel
blijvend samenhangt met het individueele en het volksleven. Het Friesche volk, dat als geheel beschouwd,
grootendeels staat buiten de Nederlandsche literatuur, dat
evenwel nog alléén in het Nederlandsen wordt onderwezen en zijn geestelijken vooruitgang tot nog toe van het
Nederlandsen alleen moest hebben, schiep zich zelf in de
laatste eeuw een volksliteratuur en in de tweede helft
daarvan een volkstooneel, welke bevrediging gaven aan
zijn gemoed. En het schoonste hierin is de stijgende lijn.
Want in weerwil van alle ongunstig werkende invloeden,
valt er een verblijdende vooruitgang waar te nemen, vooruitgang in kunstwaarde der werken en in de ontwikkeling
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van den smaak bij het publiek. Zoodat wij, indien wij
het begin en het eind van deze korte periode met elkander vergelijken, deze tegenstelling krijgen: in het begin
onder Dykstra en Van der Meulen is het tooneel weinig
meer dan een nieuwe vermakelijkheid vermengd met vrij
wat didactiek, later ook met romantiek, — aan het eind
is het, vooral door de werkzaamheid van Schuitmaker en
Canne, een aanleiding tot aesthetisch en emotioneel genieten. Dan plaatst het tooneel ons voor de werkelijkheid
en voert het den mensch op in zijn deugden en gebreken,
zijn goed en kwaad, zijn idealen en zijn heftig streven
naar de verwezenlijking daarvan. Dan is het in staat,
den toeschouwer aan zich zelf te ontdekken en zijn geestesen gemoedsleven op hooger peil te brengen, daar het ook
en voornamelijk het algemeen menschelijke te zien geeft
in zijn hoogste uiting.
Tot slot blijft mij nog de aangename taak over, in de
eerste plaats mijn dank te betuigen aan al degenen die
mij in dezen in een of ander opzicht van dienst zijn geweest. Zoo den heer S. van den Burg, notaris te Makkum,
die mij in den herfst van verleden jaar een kist met ver
over de tweehonderd tooneelstukken uit zijn belangrijke
Friesche bibliotheek in bruikleen zond, hetgeen mijn studie
aanzienlijk heeft vergemakkelijkt. Ook Dr. G. A. Wumkes
te Sneek, wiens uit de Leeuwarder Courant getrokken
Kroniek in de Vrije Fries mij kostelijke inlichtingen verschafte en die ook de goedheid had, mij het vervolg daarvan in handschrift ter inzage te geven. Verder hen die
mij mededeelingen gaven over allerlei kleine afzonderlijke
punten. En eindelijk verschillende bibliotheken, waaruit
ik werken en materiaal kon opdoen.
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