BIJDRAGEN
TOT BE FRIESCHE KULTÜURGESGHIEDENIS
DOOR DR. G. A. WUMKES.

î. De burgersociëteit te Heerenveen. *)
1795-1801.
ïn het voorjaar van 1795 voer de revolutie als een koorts
door het hart van Friesland. In elke stad, in ieder dorp
werd de vrijheidsboom geplant. In 't wit gekleede vrijsters
dansten de carmagnole. Men verheerlijkte de Franschen in
toespraken en cantates. De nieuwe representanten legden
den eed af bij het lichten van flambouwen. Het volk riep,
dronken van vreugde: vivat!
In dezen roes kwamen de „fraterniteiten" tot stand. Die
van Heerenveen den 8en April, onder de zinspreuk -.
Doorzoek de schuld,
Geen onrecht duld.
Om lid te kunnen worden moest men boven de achttien
jaar oud zijn en bekend staan als eerlijk burger en goed
vaderlander. De naam kwam dan drie weken voor den
schoorsteen der sociëteitskamer te hangen. Werd niets
wettigs tegen iemand ingebracht, dan had de toetreding
in de vierde vergadering plaats. De entree bedroeg 2 car.
gulden en de contributie tien stuivers per kwartaal. Voor
de werkende leden van het exercitiegenootschap was de
entree tien stuivers en de contributie per kwartaal zes
stuivers. Behoeftigen hadden daarvan vrijstelling. De ver') Als bron voor dit opstel diende het notulenboek dezer sociëteit uit het oud archief van Jhr. H. B. van Sminia te Bergum,
dat thans berust bij het Friesch Genootschap.
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gaderingen werden gehouden op Maandag- en Donderdagavond van 5—9 uur en 's Zaterdags van 11 uur's morgens
tot 'savonds 9 uur. Men was verplicht alle berichten ten nutte
van het vaderland aan de sociëteit mee te deelen. Wie een
redevoering wilde houden, had dit een dag te voren aan
een der directeuren te kennen te geven, en deze stak dan
ter convocatie van de leden de vlag uit. Er mocht geen
andere drank worden gebruikt dan bier, koffie en thee.
Wie zich schuldig maakte aan dronkenschap, moest zes
stuivers boete betalen; bij een weer voorkomend geval
werd men uit de sociëteit gezet. Staatsleden van het oude
régime waren buitengesloten als lid. Een knecht mocht
zijn heer en meester niet voor een post stemmen.
De fraterniteit telde gedurende den tijd van haar bestaan
omstreeks 160 leden, waaronder uit de omliggende dorpen.
Voorzitter was: Abraham J. van Lidth, pastoor van de
parochie in 't Meer, secretaris: Dr. Petrus Eekma. Op de
ledenlijst kwamen de namen voor van de families de Lang,
ten Cate, Hiddinga, Regnery, Sjollema, verder de schoolmeesters Pieter Boender „op 't Veen" en Anne Pieters
van de Knijpe, uit Katlijk.
Pastoor van Lidth betoogde in de eerste vergadering (16
Apr. 1795) het nut van dergelijke vergaderingen. Hij noemde
ze de kweekschool, waarin de rechten der menschen werden
geleerd; een huisgezin, waarin natuurgenooten werden verbroederd ; een steunpilaar, om de vertegenwoordigers van
het volk te steunen; een wapenhuis, waarin men ketens
smeedde om de dwingelandij te binden. In deze samenkomsten behoorden de leden elkander te omarmen, hand
in hand voor het vaderland te staan om langs dezen weg
vrijheid, gelijkheid en broederschap te bevorderen en te
verdedigen.
Dokter Eekma beklom toen het spreekgestoelte en beantwoordde die toespraak met de opwekking om „liefderijk
en grootmoedig jegens elkander te handelen, vooral in
het vergeven van elkanders misslagen".
De vergaderingen hadden plaats in de voorzaal van den
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kastelein Johannes Riemersma, die twintig car. gulden
kreeg voor de huur en de leverantie van goudsche pijpen.
De dagbladen, die ter lezing werden aangeschaft, waren:
De Post van den Neder-Rhijn, Le Républicain, De politique Opmerker, het Dagblad der Volksrepresentanten van
Friesland.
In de vergadering van 25 April 1795 hield notaris Jan
Georg Semler een oratie over „kerkelijke ongerechtigheden".
Hij beschouwde de kerk als een publiek eigendom der
gansene burgerij en de besloten onverhuurde banken van
verschillende college's als contrabande. „Is het" — zoo
vroeg hij — „geen schreeuwende onrechtvaardigheid, dat
wij, burgers, voor een vaste zitplaats duur moeten betalen, terwijl anderen, die zich slechts met geweld daarvan
voorzagen, door trotsche gestoelten over meer dan 50 zitplaatsen naar willekeur beschikken en zelfs voor hun
huurlingen, ten spijt der goede burgers, zich daarvan
meester maakten ? Laten wij dus niet langer stilzitten,
maar zonder verzuim bevorderen, dat voortaan overeenkomstig de rechten van den mensch worde gehandeld.
Laten wij ook bevorderen, dat de wapens der afgestorven
grooten, die toonbeelden van trots, uit onze kerk en omgeving ten spoedigste worden weggenomen. Laten wij om
dit te bewerken uit ons midden een commissie van vier
benoemen en hen met dit herstellingswerk belasten."
Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen.
De burgers Hendrik Cuiper, Hendrik van Weerden, Jan
Georg Semler en Dr. Eekma zouden zich richten tot het
Deelsgerecht van Schoterland in zake het misbruik van
adellijke schilderijen, wapenborden en gestoelten.
Burger Dr. Johannes Munniks beklom toen het spreekgestoelte en hield een redevoering, waaraan ik het volgende
ontleen:
„Vrije burgers! Hoe bekoorlijk is deze naam, waarmede
wij elkander mogen begroeten. Een heilig voorrecht is ons
weder geschonken door de verbrijzeling van den scepter
der overheersching. Maar hoe zullen wij dit gezegend
5
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voorrecht der vrijheid handhaven ? Hoe zullen wij onzen
vertegenwoordigers de bouwstoffen tot opbouw van dezen
tempel naar behooren aanbrengen en waken tegen insluipende dwalingen ? Wij moeten een zuivere kennis
hebben van de fundamenten onzer volksvertegenwoordiging, van gelijkheid en vrijheid. De natuur formeerde ons
vrij, want zij bracht ons voort in den staat der gelijkheid,
de eerste onschendbare grondslag der samenleving, het
eeuwigdurend beginsel van een algemeene broederschap.
Maar zal deze gelijkheid in de maatschappij wezenlijk
blijven, dan moet de algemeene volksstem rechtvaardig
zijn en behooren de opgeroepen vertegenwoordigers de
eerlijksten en kundigsten te wezen, opdat het geheele
lichaam verzekerd zij tegen de sterke aanranding der overheersching. De sociëteiten hebben gedurig waakzaam te
zijn tegen de geringste willekeur. Wij zijn verplicht de
inspraak der natuur te volgen, dan volgen wij den vinger
Gods, die den weg des geluks voor de voeten der stervelingen verlicht. Wij, in wier boezem een onafscheidelijk
gedeelte der goddelijke souvereiniteit berust, laten wij ons
in het genot van de wettige rechten herstellen. Is het
geld, het zweet en het bloed der goede ingezetenen sedert
de drie laatste jaren zoo onverantwoordelijk verspild, laten
daar geene misdaden, door de gemachtigden van het volk
bedreven, ongestraft blijven. Antwoordt derhalve rondborstig op dit voorstel: de geremoveerde staatsleden en
andere ambtslieden in provincie, stad of grietenij zijn verplicht tot alle verantwoording, die van hen zal worden
gevorderd, en daartoe mogen eenige rechters worden verkozen om dat onderzoek te doen".
Dit voorstel werd aangenomen. Dr. J. Munniks en
Hendrik van Weerden kregen de opdracht het bij wijze
van adres ter kennis te brengen aan de volksvertegenwoordiging van Friesland.
Vervolgens wees burger Cardinaal op de ongerijmdheid,
dat men de palen had laten staan, die het jachtveld van
den gewezen erfstadhouder in Schoterland afbakenden.
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Deze moesten evenzeer worden verwijderd als de kerkglazen, waarop de wapens prijkten van hem of zijn voorvaderen.
Den 2en Mei had te Leeuwarden de 3e hoofdvergadering
der gecommitteerde volkssociëteiten en leesgenootschappen
in Friesland plaats, waar allerlei andere adressen in behandeling kwamen, b.v. om het Hof van Justitie niet op
denzelfden voet langer te laten voortbestaan; het onderwijs
te verbeteren (voorstel de Dille); de noodzakelijke eenheid
en ondeelbaarheid der Republiek te bewerken, de vergaderingen der provinciale volksrepresentanten met open
deuren te doen houden; de binnenlandsche convooien als
te drukkend bezwaar voor schippers en kooplieden af te
schaffen; den drukker der Leeuwarder Courant en de
volksrepresentanten te verzoeken geen onduitsche en onverstaanbare woorden te gebruiken; het misbruik weg te
nemen dat één persoon meer dan één landsambt bekleedde,
als strijdig met de rechten van den mensch; de livreien der
bedienden te weren als strijdig met de leer der gelijkheid.
Op de algemeene vergadering van 16 Mei, onder leiding
van Abraham Staal, werd besloten de vaste goederen van
het vorige régime in beslag te nemen met het oog op den
treurigen staat der geldmiddelen. Aan de Heeren Rengers
en Schwartzenberg, die nog een aanzienlijke som aan landsgeld trokken, werd de post van dijkgraaf ontnomen en aan
Petrus Wierdsma het ambt van auditeur militair. De afgevaardigden van Makkum keurden deze besluiten noodig,
met de opmerking dat de heeren weinig deden dan „vreten
en zuipen". Ook kwam het heilzame verbod ter sprake
van aardappel-uitvoer. Men klaagde steen en been over
de duurte; ook over de hooge prijzen der granen, zoodat
alle municipaliteiten den voorraad dienden op te nemen
bij de kooplieden en een vaste prijsbepaling noodzakelijk
werd geacht. Ook kwam een missive van Amsterdam ter
tafel: een klacht «over der Friezen zachtheid en werkeloosheid, daar het nu toch de tijd was om de vrijheid te hernemen en wel te bewaren."
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Veertien dagen later benoemde de Feenster sociëteit een
commissie om de municipaliteit te verzoeken tot wegneming der wapenen en tot verhuring der gestoelten in de
kerken van Aengwirden en Schoterland en tot opruiming
der eereteekens in de Schanserkerk (Haskerland).
De Junivergaderingen werden in beslag genomen door
het vraagstuk van vrijhandel en beschermende rechten.
De uitvoer van boekweit liep de spuigaten uit. De leden
Wobbe Molles en Hendrik Dalmolen vervoegden zich in
opdracht der fraterniteit bij de Kamer Westergo te Leeuwarden, waar de burgers T. van Heioma, T. van den Berg,
Witteveen en van der Bank zitting hielden. Het protectionistisch adres van Heerenveen werd voorgelezen. Van der
Bank maakte de zwarigheid, dat als de andere provincie's
denzelfden koers uitstuurden, Friesland zich zelf wel gebrek
op den hals kon halen. Maar de Heerenveensters spraken
als hun overtuiging uit, dat Friesland meer boekweit had
dan de andere provinciën, maar dat winzuchtige kooplieden
den export zoover dreven, dat het op nog grooter duurte of
gebrek moest uitloopen, wat voor Heerenveen allergevaarlijkste gevolgen kon hebben, omdat men nu al klachten
en uitingen van ontevredenheid hoorde.
In dezelfde maand konden de afgevaardigden rapporteeren, dat in de provinciale vergadering de opzichtige
kleedij der weeskinderen, de Zwitsersche troepen en de
Oranjegardes waren afgeschaft en de onvereenigbaarheid
van predikambt en lidmaatschap der volksvertegenwoordiging was uitgesproken.
De centrale samenkomst in de hoofdstad op 20 Augustus
bracht eenige sensatie. Er werd een missive van een
Amsterdamsche wijkvergadering voorgelezen, die waarschuwde tegen een sociëteit te Amsterdam onder de zinspreuk Felix Libertate, bestaande uit Joden, wier vrijheidsgeest een Zionistisch karakter had. Zij zagen hun Messias
tegemoet, die „in Amsterdam en elders een Jeruzalemsverwoesting zou willen aanrichten". Om deze reden wilde
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men die Joden niet toelaten tot de „centrale'1, noch tot de
stemming bij de oproeping van het volk.
De Feenster sociëteit trad 29 Aug. in correspondentie
met die van Akkrum. De ontvanger C. de Vries aldaar
had zijn goederen en bedieningen verlaten. De municipaliteit benoemde nu curatoren om alles na te zien. Toen de
ontvanger-generaal vroeg aan wie zij de boeken dachten
over te dragen, was het antwoord: „dat zal hem wel
schikken'', waarop Lycklamazou hebben geantwoord : „men
moet de boeken aan vertrouwde, eerlijke lieden geven, niet
aan de leden der sociëteit, want daar is geen eerlijk persoon bij." Op voorstel van burger Wieger Glastra informeerde Heerenveen nader naar die beleedigende uitdrukking.
In de Maartvergadering van 1796 heerschte inde fraterniteitskamer groote vreugde, toen het bericht kwam, dat het
lid Dr. Petrus Eekma tot representant van het Friesche
volk was gekozen, maar reeds in April viel oneenigheid in de
gelederen te constateeren. Burger Hector Feugen vermaande de hoofdvergadering te Leeuwarden om toch vooral
de partijdigheden ter zijde te stellen en als in de dagen
van ouds als broeders samen te wonen. Dokkum diende
een memorie in met de vraag, of I. L. Huber, E. M. van
Beima en P. Brouwer, die de presentielijst hadden geteekend, wel te vertrouwen waren. Verder werd een
beschuldiging ingediend tegen Pieter Leistra, die bij den
omkeer te Wirdum zou hebben gezegd, dat wie de organisatie bestreed, niet waard was den naam van vaderlander
te dragen. Burger A. I. C. de Beere sprak een woord
van verzoening. Men moest de vergadering niet verlaten,
voordat alle haat en partijschap waren vernietigd en men
zich verlaten kon op het oud-Hollandsche spreekwoord:
Eendracht is macht. De president noodigde allen, die
daarmede instemden, uit, op te staan en hunne hoeden op
te steken ten teeken van ware broederschap. Dit geschiedde als in een oogenblik, op eenige weinigen na.
Maar die nieuwe verbroedering was schijn. Het ging
den plattelanders lang niet naar den zin in de stads-
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vergadering. Vooral was Warga gebelgd op de Leeuwarder
burgers Rinking, Loensma, Hette Jans en meer anderen,
die hun haan victorie wilden laten kraaien. Ook keurde
het de partijdige leiding der vergadering af van den voorzitter Abraham Staal. Nu stelde Warga aan verschillende
Friesche sociëteiten voor om in plaats van één, drie hoofdvergaderingen te beleggen, één in Oostergo, één in Westergo, en één in Zevenwouden, terwijl ieder van die drie
hoofdvergaderingen drie gecommitteerden zou benoemen,
die de zaken finaal beslisten. Dan zou de brutaliteit van
Leeuwarden wel wat afnemen.
Dit zaad, dat 17 Juni 1797 werd uitgestrooid, kwam
haastig op, want een week later besloot de sociëteit van
Heerenveen met algemeene stemmen om zich van de .Centrale af te scheiden. Als reden werd opgegeven, dat de
financiën ontoereikend waren om telkens de reiskosten
naar Leeuwarden te betalen. Pastoor van Lidt ging nog
een stapje verder. Hij bedankte als voorzitter en als lid
der sociëteit. In zijn plaats trad burger Berent Dirks.
De hoofdvergadering liet Heerenveen evenwel niet los
en bood aan, de correspondentie te onderhouden en copie
te zenden van de notulen tegen matig copieloon. Dit werd
25 Maart 1798 aangenomen.
Het mooie was er echter af. De geestdrift was bekoeld,
Men voelde zich ontgoocheld. Teekenend is de redevoering
van Dr. Eekma op 14 April 1798. Hij zei o.a.:
„Welingerichte volksvergaderingen zijn leerscholen, die
voorkomen, dat het volk de speelbal wordt van dwingelanden.
Doch als deze leerscholen veranderen in drinkscholen of
als zij wanen het geheele volk te verbeelden, dan worden
zij, hoe nuttig in haar oorsprong, allerschadelijkst, vooral
wanneer zij het oor leenen aan gemaskerde schijnpatiotten.
Zij zijn niet de slechtste redenaars, zij weten zich een
ongemeenen toon te geven en zoeken zich in te dringen
bij de min kundigen. Zij zijn gemaakt vriendelijk en
jaloersch op de bekwaamheid van anderen. Zij schijnen
Robespierre tot hun voorbeeld te hebben gekozen, die in
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Arras, de stad zijner inwoning, door een gemaakte vriendelijkheid het hart zijner medeburgers stal. Toen hij in
de Assemblee Nationale optrad, waar zijn geestestalenten
nader aan den dag traden, zoodat de tribune's van zijn
lof weergalmden, was hij jaloersch op hen, die zich eenigermate door schoone voorstellen onderscheidden. Zijn welbespraakte tong sneed dikwerf door de club der Jacobijnen.
Ja, indien de dagbladschrijver Marat niet door een vrouwelijke hand was omgekomen, zou hij het wellicht met dezen
zoover hebben gebracht, dat hem het roer van staat alleen
was in handen gevallen. Tallien doorzag hem echter. Hij
beklom het spreekgestoelte, bewees de snoode aanslagen,
kreeg aanhang en Robespiere moest zijn hoofd buigen
onder de bijl, waarmee hij straten en wegen had doen
stroomen van bloed. Ik geef aan het oordeel der vergadering over, of ik uit deze geschiedenis niet met recht
de schijnpatriotten heb beschreven ? Want, schoon er heden
ten dage geen Robespierre's mogen gevonden worden, zijn
er patriotten, die met minder verstand en oordeel, schadelijke oogmerken koesteren. Het komt er op aan voorzichtig
te zijn. Een volk, dat zijn kluisters verbroken en zijn
vrijheid herwonnen heeft, moet ophouden revolutionair
te handelen. Hoe licht loopt een doorgaande revolutie
uit op regeeringloosheid en schandelijk oproer. Deze zijn
er door onwettigheid der revolutie. Elk burger behoort zich
te verblijden in het aannemen der staatsregeling, onlangs
door ons op het plechtigst gevierd. Op twee klippen kan
het schip van staat worden verbrijzeld: het verwoestend
terrorisme en het verwaarloozend moderatisme. Wij roepen
luidkeels van broederschap, en zoo ik het wel inzie, is
het er zooverre vandaan, als het er immer vandaan is
geweest. Vraagt iemand, vanwaar dit verschijnsel in deze
verlichte dagen ? Ik antwoord gereedelijk: de toegang tot
allerlei bedieningen staat thans open voor ons allen. Elk
wil gaarne daarmede voorzien worden. Men begrijpt niet,
dat dit een last is voor de schouders en een bron geeft
van achterdocht Vandaar dat ons hoe langer, hoe verder
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de waarachtige denkbeelden van broederschap ontgaan.
De man van verdiensten alleen, de man van kundigheden
is nimmer afgunstig. Hij wacht tot men hem roept en
dan staat hij gereed, schoon huiverig."
Zulke woorden lieten niet na indruk te maken.
Den 9en Juni 1798 besloot men de sociëteit te ontbinden,
en ze op grond van de verkregen constitutie te veranderen
in een constitutioneel gezelschap.
De pit was er echter uit.
Dr. Eekma hield 19 April 1800, toen hij zijn post als
secretaris neerlei, zijn afscheidsrede.
„In alle menschelijke zaken" — sprak hij — „beantwoordt
het einde nimmer aan het begin. Door ondervinding geleerd, is dit ook op onze fraterniteit van toepassing. Alles
ademde in den beginne vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Thans vraagt men daar minder naar. Wij hebben teveel
onze vrijheid gezocht in zaken, die van weinig belang
waren. De gelijkheid ten aanzien van menschen met afwijkende denkbeelden hebben wij verwaarloosd uit te
voeren. Ja, onze broederschap is in een hatelijke partijschap veranderd. De vorderingen in de waarachtige kennis
der vrijheid zijn bij ons kreupel gekleven, de uitoefening
der gelijkheid is gansch hinkende en de betrachting der
broederschap gaat vooralsnog onder ons over beide zijden
mank. En welke zijn de redenen, waarom wij niet meer
gevorderd zijn ? Wij hebben de rechte begrippen niet
gehad van vrijheid, gelijkheid en broederschap, 't Heeft
ons ontbroken aan kundige verstandige mannen, die het
onderwijs hunner medeburgers op zich hebben genomen."
Met deze eerlijke schuldbekentenis verliet deze trouwe
patriot het gestoelte. Met hem viel het constitutioneel
gezelschap ineen. Van 24 Mei 1800 tot 7 Maart 1801 had
geen enkele vergadering plaats.
Den 14en Maart 1801 werd nog een begrafeniszitting
gehouden. De directeur O. M. Veenstra bracht in stemming
het voorstel: of men nieuwe directeurs zou benoemen, of
het gezelschap ontbinden. Tot het laatste werd bij
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rondvraag besloten. Den daarop volgenden Zaterdagavond
werden alle goederen der Vereeniging aan den meestbiedende verkocht.
Dit was het einde van de Feenster volkssociëteit.

IL Een Brief van Johannes Henricus Nieuwold. *)
26 Jan. 1808.
De klacht van Dr. Petrus Eekma over het gemis aan
bekwame onderwijsmannen, in 1800 geslaakt, was niet
geheel overeenkomstig de werkelijkheid. Niet zoo heel
ver van Heerenveen had reeds de ijverige predikant van
Warga c. a. de hand aan den ploeg geslagen. De oude,
doove onderwijzer van zijn kerspel, die voor geen verbetering in het onderwijs vatbaar scheen, was oorzaak, dat
Nieuwold de zaak der volksontwikkeling ter harte nam. Zijn
streven werd in wijderen kring bekend, zoo zelfs dat hij
in 1799 van hooger hand werd aangezocht om als „agent
van nationale opvoeding" (minister van onderwijs) op te
treden. Die eer was den bescheiden man te groot. De
betrekking van schoolopziener, in zijn gewest hem aangeboden, nam hij aan (1801). En als zoodanig heeft hij
goed werk gedaan. Niet het a.b.-boekje, niet de schooltucht, niet de meester, maar het kind was hem hoofdzaak,
en de school een kweekplaats van „godsdienstige beschaving". Hij maakte een einde aan de heerschappij van stok
en plak, aan het machinale lezen, schrijven en rekenen.
Hij vervaardigde schuiflijsten, waarmede de kinderen zelf
gemakkelijk woorden konden samenstellen en lezen. Van
zijn hand verschenen kleine kinderboekjes over de pop en
') Deze brief bevindt zich in de brievencollectie van W. Eekhoff
in de Provinciale bibliotheek ter kanselarij te Leeuwarden. Hij
is waarschijnlijk gericht aan den „baljuw" van Baarderadeel, in
verband met een schoolvacature te Oosterwierum en het bouwen
van een nieuwe school te Baard.
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