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Land van Latijn

SIEBRAND KRUL

De universiteit van Franeker spreekt nog altijd tot de verbeelding. Met University Campus Fryslân wordt
een nieuwe poging gedaan het ‘verloren academische terrein’ voor de provincie enigszins terug te
winnen. Wat moeten we ons bij het Franeker instituut, in 1811 – al een poos op sterven na dood – door
Napoleon opgeheven, eigenlijk voorstellen?
In dit themanummer antwoord op een aantal vragen daaromtrent: welke positie nam Franeker in ten
opzichte van andere universiteiten? Hoe internationaal georiënteerd waren eertijds de studenten? Uit
welke faculteiten bestond de academie? Hoe open of gesloten waren deze instellingen? De laatste
vraag is meteen een inkijk in de geleerde wereld, gekenschetst vooral door het vergaande gebruik van
Latijn, vandaar de naam, Land van Latijn, voor de expositie in Franeker in Museum Martena, waarmee
Fryslân voor deze uitgave nauw samenwerkt, net als met Tresoar. En Land van Latijn is weer een speelse
verwijzing naar Lân fan taal, onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. De Friese
taal verbindt ons, terwijl het Latijn als taal van geleerden ook mensen uitsluit.

Omslag: Petrus Camper verricht schedelmetingen in
zijn studeervertrek. Fantasieportret door Joseph de
Groot. (Rijksmuseum Boerhaave, Leiden)
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THEMA LAND VAN LATIJN

KLAAS VAN BERKEL

De rang van Franeker

De Franeker Academie,
vroeg 17de-eeuw, aquarel
uit de Atlas van Andries
Schoemaker. (Tresoar)

Anciënniteit betekende wat in de 17de eeuw. Toen in de loop van deze eeuw het academisch bestel in de
Nederlandse Republiek tot ontplooiing kwam, kon de Franeker Academie erop bogen de op één na oudste
universiteit van het land te zijn. Leiden ging van start in 1575, Franeker volgde tien jaar later en daarna
duurde het tot 1614 voordat er nog een universiteit bij kwam, in Groningen dit keer. Maar betekende
het feit dat Franeker de tweede universiteit van het land was ook dat ze, na Leiden, de belangrijkste
universiteit van het land was?

V

oor ons maakt het tegenwoordig niet veel meer
uit hoe oud een universiteit is. De plaats die een
instelling in de rangorde der universiteiten inneemt,
wordt bepaald door het aantal studenten, de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek, de maatschappelijke uitstraling
en de rol die haar alumni in de wijde wereld spelen. In
de 17de en 18de eeuw lag dat anders. Onderzoek speelde
nog niet zo’n grote rol als in de 19de eeuw en studenten
trokken, zeker in de 17de eeuw, nog van de ene naar de
andere universiteit, zodat niet altijd valt uit te maken welke
universiteit ze kan claimen. Dat maakt het lastig om te
bepalen welke plaats de Franeker universiteit in de ruim
twee eeuwen van haar bestaan bekleedde te midden van de
andere Nederlandse instellingen van hoger onderwijs.
Maar íets kan er wel over gezegd worden. We moeten
vooral letten op het aantal studenten, op het vermogen
van de universiteit om goede professoren aan te trekken
én te behouden, en op de onderlinge verhouding van de
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Dat lijkt weinig, maar voor een jonge universiteit in
een perifeer gewest was dit heel behoorlijk. Leiden, de
universiteit voor het veel rijkere en machtiger gewest Holland
(en Zeeland), had ‘maar’ vier keer zo veel studenten, terwijl
Holland wel vijf keer zo veel aan de generale middelen
bijdroeg als Friesland. Verhoudingsgewijs deed de Friese
Academie het dus eigenlijk beter dan de Hollandse
zusterinstelling. Toch speelde Franeker wel degelijk in een
andere divisie dan Leiden. De studentenaantallen in Franeker
zijn beter te vergelijken met die van Utrecht (waar in de
hoogtijdagen ruim 300 studenten waren) en Groningen (dat
iets minder studenten trok dan Franeker, althans tot het
midden van de 18de eeuw).
Bovendien moeten we er rekening mee houden dat een
studie in Leiden vaker tot een promotie leidde dan in
Franeker. Franeker was een universiteit waar studenten zich
relatief vaker in het begin van hun academische loopbaan
of hun academische rondreis inschreven, alvorens naar een
grotere, bekendere universiteit te gaan om daar dan ook te
promoveren, zoals in Leiden. In het derde kwart van de 17de
eeuw promoveerden er in Leiden driemaal zo veel studenten
als in Franeker, in het vierde kwart zelfs vijfmaal zo veel.
Studenten lieten zich bij hun keuze voor een bepaalde
universiteit vaak leiden door de faam van de daar werkzame
hoogleraren. ‘Goede professoren maken een universiteit’,
aldus Jacob van Sluis, schrijver van het meest recente
overzicht van de geschiedenis van de Franeker Academie.

In individuele gevallen is dat vaak moeilijk hard te maken,
maar bij buitenlandse hoogleraren lukt dat wel. In 1622
werd William Ames (Amesius) hoogleraar godgeleerdheid in
Franeker, de enige Engelsman die ooit in Franeker benoemd
is. In de jaren dat hij in Franeker doceerde, verschenen
opeens Engelse studenten in het inschrijvingsregister, terwijl
over het algemeen de buitenlandse studenten (ongeveer een
derde van het totaal) juist uit de Duitse gebieden, Hongarije
en de landen rond de Oostzee kwamen.

De reputatie der hoogleraren en
hoe hun te behouden
Franeker heeft tot de opheffing van de universiteit in 1811 in
totaal 177 hoogleraren geteld: 72 Friezen, 56 uit de rest van
de Republiek, 49 uit het buitenland (vooral Duitsers). Bij het
aantrekken van die hoogleraren heeft de universiteit tot het
midden van de 18de eeuw vaak een gelukkige hand gehad.
Toen de universiteit in 1585 officieel werd opgericht, wisten
de Staten van Friesland al voor Grieks de Leidse hoogleraar
Petrejus Tiara aan te trekken (hij overleed overigens het jaar
daarop al), evenals de later zo beruchte calvinistische scherpslijper Sibrandus Lubbertus. In latere jaren waren in hun tijd
bekende geleerden als de juristen Ulricus Huber en Gerard
Noodt, de wiskundigen Adriaan Metius en Bernard Fullenius,
de theologen Johannes Coccejus en Herman Alexander Röell,

De bekende theoloog
Johannes Coccejus was ook
verbonden aan de Friese
universiteit.

De Staten van Friesland
wisten bij de oprichting in
1585 de Leidse hoogleraar
Grieks, Petrejus Tiara, aan
de universiteit in Franeker te
verbinden.

faculteiten van de universiteit: welke waren beeldbepalend en
hoe lag dat ten opzichte van de andere universiteiten?
Jurist Ulrices Huber was een
bekende geleerde in zijn tijd.

Zestig nieuwe studenten per jaar
Wat het aantal studenten betreft was Franeker binnen de
Republiek der Verenigde Nederlanden een middenmoter.
In het inschrijvingsregister of album studiosorum van de
Franeker universiteit (en het rijksathenaeum) staan bijna
15.000 namen vermeld, dus gemiddeld zo’n zestig nieuwe
inschrijvingen per jaar. Dit aantal fluctueerde nogal: in het
midden van de 17de eeuw gemiddeld 130 inschrijvingen
per jaar, in 1840 slechts twintig. Als we ervan uitgaan dat
er in de 17de eeuw in de regel twee keer zoveel studenten
tegelijkertijd in de stad rondliepen als er nieuw ingeschreven
waren, komen we dus voor de bloeitijd van de Academie
uit op een studentenpopulatie van 260 personen (op een
bevolking van slechts 3.500 inwoners).

Johannes Drusius doceerde Hebreeuws in Franeker op een niveau
waar men in Leiden nog een puntje aan kon zuigen. Portret
toegeschreven aan Hans de Clercq, 1606. (Museum Martena)

Wiskundige Adriaan Metius had al een grote naam in de beginjaren.
Hij werd in 1598 (aanvankelijk buitengewoon) hoogleraar in Franeker
en produceerde daar tot zijn dood vele wiskundige werken. Anoniem
portret. (Museum Martena)

Sibrandus Lubbertus werd
in 1585 bij de universiteit
aangetrokken, later werd hij
een berucht calvinistisch
scherpslijper.
(bovenste vier beelden:
Museum Martena)
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De astronoom. Schilderij
door Johannes Vermeer,
1668. Het afgebeelde boek
is van de Franeker hoog
leraar Metius. (Louvre, Parijs)

de filologen Johannes Drusius en Tiberius Hemsterhuis,
en de medici Johannes Antonides van der Linden en Petrus
Camper verbonden aan de Friese universiteit.
Het probleem was echter dat het moeilijk was om die
coryfeeën in Franeker te houden. Zodra een hoogleraar
naam had gemaakt, kwamen er aanbiedingen van andere,
meer prestigieuze en beter betalende universiteiten binnen
en niet altijd konden de hoogleraren weerstand bieden aan
die verleiding. Een benoeming in Franeker was vaak een
tussenstop op weg naar Leiden of Utrecht. Het gaat te ver
om Franeker een kweekplaats voor deze universiteiten te
noemen, maar substantieel was het aantal hoogleraren
dat naar die universiteiten vertrok wel. Bovendien betrof
het vaak de betere hoogleraren: Coccejus, Van der Linden
en Hemsterhuis vertrokken naar Leiden, Röell en Noodt
gingen naar Utrecht, Camper verkoos Amsterdam (en later
Groningen) boven het stille Franeker.

Van alle tijden: meer studenten
betekent meer inkomsten

Een student te Franeker,
18de-eeuws. Prent door
P. Blommers. (Fries Museum)
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De motieven om te vertrekken waren zeer uiteenlopend. De
betaling was onder aan de ladder slechter dan aan de top,
en in Leiden waren ook meer studenten dan in Franeker.
Omdat de studenten hun collegegeld rechtstreeks aan
de hoogleraren betaalden, betekenden meer studenten

ook meer inkomsten. Bovendien prefereren hoogleraren
doorgaans een groot gehoor, omdat zij op die manier
denken meer invloed te kunnen uitoefenen. Zo verklaarde
in 1651 Van der Linden, die toen naar Leiden vertrok (nadat
hij eerder een aanbod uit Utrecht had afgeslagen), dat
het hem toelachte (aldus Boeles) zijn arbeid en talent te
besteden ‘tot meerdere winninge, te syn in het geselschap
van soo vele voortreffelicke en uitmuntend geleerde Heeren
en Professores, te profiteren [= doceren] in de vermaertste
Universiteyt van Europa, en insonderheyt de studiosos
Medicinae tot de practycke desselfs dadelyck te leyden als
synde oit en oit myn wenschen geweest te mogen niet alleen
met de mont iets seggen, maer met de daad bewysen’.
Slechts enkelen prefereerden de voor de studie zo
bevorderlijke rust en stilte in een kleinere universiteit boven
de drukte in een grotere academie. En soms hielp het als
men in Franeker een tegenbod deed. Huber ontving tot
drie keer toe een aanbod uit Leiden, maar koos steeds voor
Franeker. In 1670 paaide men hem met een hoger salaris, in
1679 kon hij raadsheer bij het Hof van Friesland worden en
in 1682 was weer het geld doorslaggevend. De Friese Staten
wilden toen, lezen we weer bij Boeles, ‘uijt consideratie van
desselffs hoge geleertheijt, ende andere seer besondere
qualiteijten […] voorcomen desselffs vertreck nae andere
universiteijten buijten de provintie’. Zij boden hem een
ongekend hoog salaris, tweeduizend gulden, ongerekend
collegegelden en de overige emolumenten. Geen wonder
dat Huber een overdreven ‘sterk ontwikkeld gevoel van
eigenwaarde’ kreeg en zich overal mee ging bemoeien.
Hij was ook maar een mens, geen engel, zoals Boeles een
oudere geschiedschrijver nazei.

Sterke bezetting van
filosofische faculteit
Wat de Staten voor Huber deden, deden ze voor niemand
anders en dus vertrok er regelmatig een goede hoogleraar
naar elders. Het gevolg van deze ‘brain drain’ was dat
kleinere universiteiten als Groningen en Franeker het vooral
moesten hebben van eigen kweek en het tijdig scouten
van jong talent – het aantrekken van jonge geleerden
voordat ze zo bekend waren geworden dat Utrecht en
Leiden interesse kregen. Op deze wijze konden studenten
in Franeker profiteren van het ontluikende talent van
geleerden die na verloop van tijd alsnog naar een andere
universiteit vertrokken. Dat veroorzaakte een voortdurend
verloop van docenten, met hiaten in het onderwijs, maar
had het voordeel dat er steeds opnieuw docenten voor de
collegebanken stonden die hun best deden om er wat van te
maken – in plaats van jaar in jaar uit hetzelfde dictaat voor
te lezen.
Het karakter en daarmee vaak ook het aanzien van een
universiteit werd ook bepaald door de verhoudingen tussen
de faculteiten. Een doorsnee universiteit in een protestants

land telde in de vroegmoderne tijd vier faculteiten:
godgeleerdheid, rechten, geneeskunde en de vrije kunsten
(artes liberales), ook wel de filosofische faculteit genoemd. De
eerste drie, de hogere faculteiten, leidden op voor predikant,
advocaat en geneesheer, de filosofische faculteit werd
beschouwd als de voorbereidende faculteit. Een student
werd geacht zich eerst enigszins te verdiepen in de daar
gegeven vakken, te weten wiskunde, filosofie en oude talen,
alvorens te beginnen met het onderwijs in een van de hogere
faculteiten (in de praktijk weken de studenten daar vaak
van af, hetzij omdat zij het voorbereidend onderwijs elders
al hadden genoten, hetzij omdat zij dat onderwijs onnodig
vonden). Een hoogleraar in de filosofische faculteit verdiende
minder dan zijn collega’s in de hogere faculteiten. De al
genoemde Huber begon in 1657 als hoogleraar geschiedenis
en welsprekendheid voor 800 gulden, ging kort daarna ook
juridische colleges geven en stapte in 1665 helemaal over
naar de rechtenfaculteit, waar hij 1200 gulden verdiende.
Er waren meer verschillen tussen de faculteiten. Theologie
en filosofie telden de meeste hoogleraren, bij rechten
promoveerden de meeste studenten (43 procent over de
periode 1590-1790). Het is opvallend hoe sterk de filosofische
faculteit in Franeker altijd bezet is geweest. Neem in de
begintijd van de Academie de hebraïst Johannes Drusius, die
het Hebreeuws doceerde op een niveau waar men in Leiden
nog een puntje aan kon zuigen. Studenten die in Leiden al
grondig onderwijs in de theologie en Hebreeuws hadden
genoten, gingen toen soms nog naar het verre Franeker om
hun kennis van het Hebreeuws verder te verfijnen.
En terwijl elders de wiskunde vaak een ondergeschoven
kindje was, is die leerstoel in Franeker altijd op niveau
bezet geweest. Een grote naam had al in de beginjaren
de wiskundige Adriaan Metius, een leerling van de grote
Deense astronoom Tycho Brahe. Metius werd in 1598
(aanvankelijk buitengewoon) hoogleraar in Franeker en
produceerde daar tot zijn dood in 1635 een indrukwekkende,
vaak bij de bekende Amsterdamse drukker Willem Jansz.
Blaeu uitgegeven reeks wiskundige werken, meest over
landmeetkundige en astronomische onderwerpen. In die
tijd werd in Leiden het onderwijs in de wiskunde verzorgd
door de filosoof Rudolf Snellius, die alleen maar elementaire
leerboeken schreef.
In 1600 kreeg Metius toestemming om ook in het
Nederlands wiskunde te gaan geven – en niet alleen in
het Latijn, de voertaal in de academische wereld. De
opleiding van ingenieurs, landmeters en andere praktische
wiskundigen was in die beginjaren van de Republiek,
constant in oorlog met de Spanjaarden, een kwestie van
levensbelang voor de jonge staat en in Franeker was
men van mening dat de universiteit op dit vlak ook een
taak had. Metius was in onderwijskundig opzicht een
aanhanger van de 16de-eeuwse Franse filosoof, wiskundige
en onderwijshervormer Petrus Ramus, die ook voor het
academisch onderwijs het praktisch nut van kennis –

Franck Smit (RUG) heeft berekend dat over de hele periode 22 hoogleraren naar
Leiden vertrokken, 11 naar Utrecht, 5 naar Groningen, 3 naar Amsterdam en nog een
paar naar andere instellingen (of het buitenland). Er tekende zich in de Republiek
een duidelijke hiërarchie af. Onderaan stond Harderwijk, daarboven bevonden zich
Groningen en Franeker, daar weer boven Utrecht en aan de top Leiden. Dat wil zeggen:
een hoogleraar uit Harderwijk ging wel naar Groningen of Franeker, maar vrijwel nooit
omgekeerd. Utrecht leverde Franeker slechts twee hoogleraren, maar trok er elf; Leiden
leverde drie hoogleraren en trok er 22.

kennis die op de praktijk
is gebaseerd en ook
ergens toe dient – hoog
in het vaandel had
staan. Nadat Metius met
Nederlandstalig onderwijs
voor ingenieurs en
landmeters was begonnen,
werd men in Holland ook
wakker en gaf de Hollandse
stadhouder, prins Maurits,
opdracht aan de bekende
wiskundige en ingenieur
Simon Stevin om ook
zo’n praktijkopleiding te
ontwerpen, de zogenaamde
‘Duytsche mathematique’.
Daar werden toen tot het
midden van de 17de eeuw
tientallen militaire en civiele
ingenieurs opgeleid die
het Staatse leger goed kon
gebruiken. Maar anders
dan in Franeker bleef deze
opleiding formeel buiten de
universiteit.

‘Lesrooster’ van de Academie.

Vernieuwingsgezind buitenbeentje
Ook later heeft speciaal de filosofische faculteit van Franeker
vaak een opvallende vernieuwingsgezindheid aan de dag
gelegd, zelfs in de tijd van verval na 1750. De band met
het maatschappelijk leven is in Franeker, vooral bij de
filosofische faculteit, altijd nadrukkelijker gekoesterd dan
in andere universiteiten. Hoewel de Friese Academie ook
predikanten, juristen en doctoren heeft opgeleid, is vooral
de filosofische faculteit daarom ‘gezichtsbepalend’ geweest
(Van Sluis). We moeten de rang van Franeker niet zozeer of
niet alleen zoeken halverwege de ladder waarop Leiden de
bovenste positie en Harderwijk de onderste innam. Door de
speciale positie van de filosofische faculteit was de Franeker
Academie eerder het buitenbeentje onder de Nederlandse
universiteiten. <

Prof. dr. Klaas van Berkel
(Nieuwer-Amstel, 1953) is
hoogleraar geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen en
schrijft over wetenschaps- en
cultuurgeschiedenis. In 2017
verscheen van zijn hand het
tweede deel van Universiteit
van het Noorden. Vier eeuwen
academisch leven in Groningen,
1876-1945.
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JACOB VAN SLUIS

Een levende taal met status

Latijn was de gemeenschappelijke taal die aan de universiteiten, dus ook die van Franeker, werd gehanteerd. Alle colleges
werden in het Latijn gegeven en alle belangrijke boeken waren in het Latijn opgesteld. Het gebruik van deze taal maakte
het mogelijk dat buitenlandse studenten gemakkelijk konden aanschuiven, bijvoorbeeld uit het verre Hongarije, mits ze
deze taal beheersten. Zo was Latijn weliswaar geen dode taal, maar voor iedere gebruiker een tweede, aangeleerde taal.
Zowel professoren als studenten moesten het zich eigen maken. Maar hoe ging dat in de praktijk, in Franeker en elders? En
wanneer verdween het Latijn, onder welke invloeden?

In Museum Martena laat de
tentoonstelling ‘Land van
Latijn’ de bibliotheek met de
originele universiteitsboeken
zien. (Foto Haye Bijlstra,
Tresoar)

N

iet iedereen zal het Latijn even goed hebben beheerst. Een toelatingsexamen was er niet. In hoeverre kwam men boven het ‘potjeslatijn’ uit? Van
de professoren werd verwacht dat ze het Latijn vloeiend
hanteerden en dat ze in gesprek konden treden met studenten en bezoekers, ongeacht hun land van herkomst. In de
hoorcolleges, de lectiones, dicteerde de hoogleraar de collegestof op schrijfsnelheid. De studenten moesten het Latijn
van de professor verstaan en het al schrijvend in een dictaat
voor eigen gebruik verwerken. Bij de werkcolleges was er de
praktijk van het disputeren, waarbij de studenten met elkaar

in gesprek gingen en in staat waren de verschillende standpunten actief te verwoorden. Het niveau van de studenten
uit verschillende landen zal eveneens hebben gevarieerd. Het
elkaar opzoeken in nationes van landgenoten zal een verlichting en steun zijn geweest om de inspanningen van het
Latijn te verlichten. Spraakverwarring en wederzijds begrip
zullen onvermijdelijk zijn geweest.
De collegestof werd dus vastgelegd in een eigenhandig opgeschreven dictaat, in het Latijn. De boeken in de bibliotheek waren voor het overgrote deel eveneens in het Latijn opgesteld.
Dit was omdat het Latijn gold als internationale geleerdentaal.
Een kruidenboek was geschreven in het Latijn, net zo goed als
de aanduidingen in een aardrijkskundige of anatomische atlas.
Het gebruik van het Latijn maakte dat een leerboek voor de
Hebreeuwse taal in de Latijnse taal was opgesteld: meertaligheid ten top, met op de achtergrond de moedertaal als derde
onuitgesproken taal.

sel, gekleurd door leenwoorden en neologismen, maar toch
gedragen door de zorg voor een grammaticale correctheid en
de wens om de klassieke auteurs na te volgen. Voor publicaties kon men altijd nog een beroep doen op een corrector.
Problematischer was wellicht de uitspraak. Elk land van herkomst gaf aan het Latijn een eigen accent, zoals dat tegenwoordig ook bij Engels als academische voertaal het geval
is. Naast problemen rond de taalbeheersing en vaardigheid
kon de uitspraak de onderlinge verstaanbaarheid ernstig
ontregelen. Het was een bekend probleem, dat terugkeerde
in geheel Europa en gedurende de gehele periode. Er werden
voorstellen gedaan tot een uniforme uitspraak, die echter
nimmer konden worden gerealiseerd. Erasmus bijvoorbeeld
pleitte voor een uitspraak op basis van door het humanisme
verkregen inzichten van het klassiek Latijn, los van de achterliggende landstaal. Vergelijkbare voorstellen tot een universele uitspraak werden in de latere eeuwen wel meer gedaan,
maar nooit met succes. De inzichten over hoe het Latijn in
het oude Rome werd gesproken liepen ook danig uiteen.
Het zal voorts te maken hebben gehad met het achterland,
waar middelmatige leraren onkundig van hogere idealen
het eerste onderricht in het Latijn gaven. Het probleem van
verschillen in niveau en in uitspraak zullen wel onoplosbaar
zijn geweest.
Wanneer we de vraag stellen hoe het Latijn functioneerde in
Franeker, dan blijkt het antwoord verrassend: de archiefstukken vermelden heel weinig problemen rond het gebruik. Wellicht is het niet zo verrassend dat er zo weinig klachten over
het gebruik en over de verstaanbaarheid van het academisch
Latijn zijn overgeleverd. Franeker was hierin geen uitzondering. Het is vergelijkbaar met de vaardigheid van het Engels
als internationale academische taal nu. Met enige goede wil
moest het uiteindelijk min of meer lukken, al werd het niveau
geen Queen’s English of fraai Latijn à la Cicero. Iedereen had
hetzelfde probleem, van professor tot student en van welke
herkomst ook, en iedereen wist dat kennis van het Latijn een

Elk land van herkomst gaf
eigen accent aan het Latijn
De ingang van het
Academiegebouw in Franeker.
Tekening door Jan Bulthuis.
(Fries Museum)
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Maar hoe was de praktijk? Het geschreven Latijn lijkt niet
problematisch te zijn geweest. Dat blijkt wel uit de teksten
die de professoren en studenten ons hebben nagelaten. Het
academische Latijn is wel omschreven als een samenraap-

Plattegrond van het gebouwencomplex van de Franeker Academie,
ca. 1812. (Foto Haye Bijlstra, Tresoar)

onontkoombare voorwaarde was. Iedereen paste zich aan
en wist op zijn minst een voor hem aanvaardbaar niveau
te bereiken. Klagen zou een blijk zijn van onkunde, of erger
nog: van eigen onvermogen om aansluiting te verkrijgen. Zo
bleef de status van het Latijn onaantastbaar, in Franeker tot
aan het einde van het Athenaeum in 1843.

Deel van de tentoonstelling
‘Land van Latijn’ in Museum
Martena met de
universiteitsboeken die bij
Tresoar worden bewaard.
(Foto Haye Bijlstra, Tresoar)

De langzame neergang; breken met
eeuwenoude taaltraditie
In de 18de eeuw werd in toenemende mate het Latijn losgelaten als voertaal voor wetenschappelijke publicaties. Nieuw
was de opkomst van tijdschriften, waarin wetenschappelijke
ontwikkelingen werden gepubliceerd in de landstalen. Ze
werden uitgegeven door genootschappen van geleerden
gezeteld in grote steden zoals Parijs, Londen en Berlijn.
Deze genootschappen waren georganiseerd op nationale
grondslag en opgericht geheel buiten de universiteiten om.
De landstaal werd ook toegepast voor naslagwerken, die de
stand van de wetenschap inventariseerden, met als meest
aansprekend voorbeeld de Encyclopédie van Diderot en
d’Alembert, die in het Frans verscheen. De filosoof Immanuel
Kant was zijn gehele werkzame leven verbonden aan een
universiteit, maar zijn baanbrekende boeken schreef hij in de
Duitse taal. Christian Thomasius en Christian Wolff gingen
hem hierin voor, beiden verbonden aan de jonge universiteit
van Halle, in 1694 opgericht. In deze jonge academie kon
men gemakkelijker met een eeuwenoude taaltraditie breken.
Zo zijn er talloze voorbeelden te geven hoezeer en hoe snel
het Latijn als universele taal voor de wetenschappen in de
18de eeuw verdampte. Het grote nadeel was natuurlijk dat
men al die andere talen moest beheersen, op zijn minst passief, om de publicaties te kunnen lezen.
9
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de ‘Nederduitsche taalkunde’. In deze periode werden ook
voor het eerst lessen in het Nederlands gegeven aan een
beperkte doelgroep: ‘ten behoeve van chirurgijns, apothekers
en vroedvrouwen’. Van ouds was er een kloof tussen de gestudeerde medici, die de diagnose langs theoretische wegen
stelden, en de handwerkslieden die werkzaamheden als aderlaten, steensnijden, kiestrekken en bevallingen verrichtten.
Omstreeks 1800 werd deze tweedeling steeds minder wenselijk geacht, althans men wilde het niveau van de medische
zorg in de praktijk verbeteren en kwakzalverij uitbannen.
Niet ieder legde zich neer bij deze aanpassing. In het voorjaar van 1799 was er een plechtige inauguratie van twee
nieuwbenoemde professoren theologie. De curatoren gelastten dat professor Regenbogen de rede in het Latijn zou uitspreken en professor Tinga in het ‘Nederduitsch’. De laatste
protesteerde heftig tegen de opdracht van de curatoren,
tweemaal tevergeefs en pas bij de derde maal met succes:
Tinga hield eveneens een Latijnse oratie. De wetenschappelijke status van het Latijn was hem dierbaar; per slot van
rekening ging het hier niet om een zondagse preek.

Kaart van Europa met
Latijnse naamgeving.
Uit Sebastian Munster,
Cosmographiae universalis
lib. VI, 1550. (Tresoar)

Bijbel, met Griekse tekst en
de Latijnse vertaling tussen
de regels, 1609. (Foto Haye
Bijlstra, Tresoar)

De universiteiten volgden deze ontwikkelingen echter
schoorvoetend. In Franeker brokkelde de positie van het
Latijn langzaam af, bijna zonder dat de professoren zich er
goed en wel van bewust waren. Dit wordt prachtig weerspiegeld in de notulen van de Senaat, dit is de vergadering van
de voltallige professoren. Tot in de 18de eeuw noteerde de
secretaris vrijwel alles in het Latijn. Vanaf circa 1750 sluipen
er in de notulen steeds meer mededelingen in het Nederlands, vanaf omstreeks 1780 zijn alleen de standaardformuleringen over afgenomen examens en promoties nog in
het Latijn gesteld. Dit was een keuze, misschien onbedoeld,
want aan de Universiteit van Groningen hield de Senaat
langer vast aan het notuleren in het Latijn.
Aan de Franeker Academie wordt de glijdende schaal gedu-

In 1797 verkreeg professor Everhardus Wassenbergh, hoogleraar
Grieks, een verruiming van zijn leeropdracht met ‘Nederduitsche
taalkunde’. (Museum Martena)

rende de 18de eeuw goed zichtbaar in enkele voorvallen rond
het gebruik van het Latijn, zoals die vermeld worden in de
notulen van de Senaat. De voorvallen tonen in toenemende
mate dat het gebruik van het Latijn steeds minder vanzelfsprekend werd. In maart 1737 verzoekt een kandidaat van
buiten de Academie, die het Latijn niet machtig is, om een
promotie in medicijnen te mogen afleggen in de Nederlandse taal. De Senaat houdt dan nog stevig vast aan de eis van
het Latijn en het verzoek wordt afgewezen. Het tweede voorval, uit januari 1761, toont aan dat de kennis van het Latijn
onder aankomende studenten niet (meer?) vanzelfsprekend
was. Want jongelieden die met een beurs van de overheid
studeren, en die vaak van lage afkomst zijn en blijkbaar een
gebrekkige vooropleiding hebben, worden gemaand zich te
bekwamen in het Latijn. Het is een van de eerste vermeldingen, waaruit blijkt dat er iets mis was met de basiskennis van
het Latijn. Duidelijker komt dit naar voren in 1782, wanneer
theoloog professor Johannes Hendrik Verschuir te kennen
geeft niet langer zijn predikbeurt in de academiekerk in het
Latijn te zullen houden.

De periode van het Athenaeum:
woordvondsten
In de officiële publicaties trad men nog geheel in het Latijn
naar buiten: de collegeroosters werden gepresenteerd als
lectiones, de redevoeringen werden in het Latijn uitgesproken
als orationes en de uitnodigingen gingen uit als invitationes.
Het was een vreemde gang van zaken: de docenten zullen
zich hebben afgevraagd hoe moderne wetenschappelijke ont-

De Bataafse tijd:
lessen in het Nederlands
Pier Pander bij zijn werk.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)
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De Bataafs-Franse periode vanaf 1795 bracht meer aandacht
voor het Nederlands. In 1797 verkreeg professor Everhardus
Wassenbergh, tot dan toe aangesteld als hoogleraar voor
het vak Grieks, een verruiming van zijn leeropdracht met

Titelpagina plus gravure van een boek over de stoommachine uit de
Franeker collectie, in het Latijn aangeduid met een woordvondst ‘De
machina atmica’ (1823). (Universiteitsbibliotheek Delft, foto Jacob
van Sluis)

wikkelingen aan te kondigen in Latijnse terminologie, waarna
de studenten vanuit een gebrekkige kennis weer moesten
gissen wat er precies bedoeld werd. Een voorbeeld uit de
bibliotheek: het enige boek over de stoommachine verkreeg
een titel met een woordvondst, De machina atmica. Niet alleen voor vaktermen, maar ook voor
alledaagse woorden lagen vertalingen niet voor
de hand. Joost Hiddes Halbertsma stelde het
eerste woordenboek voor het Fries samen, een
ambitieus project dat helaas onvoltooid bleef.
Om het wetenschappelijk bereik zo groot mogelijk te maken, koos hij voor Fries-Latijn: snie-bâl
(sneeuwbal) kreeg de omschrijving nix in globum
convoluta, sneeuw samengerold in een bal. Binnen de Universiteit te Groningen, waar de Senaat
bij het notuleren zoals gezegd vasthield aan het
Latijn, zocht men bij het opstellen van een verlanglijst voor de inboedel van het nieuw opgeleverde academiegebouw in 1850 naar omschrijvingen voor alledaagse zaken: receptula, ad cinerem
Tabaci convoluti colligendum, letterlijk bakjes om
de as van samengerold tabak te verzamelen. De
heren kenden geen Latijnse woorden voor asbak en sigaren.
De universiteiten bleven lang vasthouden aan het gebruik
van het Latijn. Buiten de academische muren vond de wetenschappelijke communicatie in toenemende mate in de landstaal plaats: in boeken en tijdschriften, bij conferenties en in
de onderlinge correspondentie. Alleen aan de universiteiten
werd het Latijn nog benut en uitgedragen als geleerdentaal.
Het Athenaeum te Franeker hield eveneens vast aan dit oude
gebruik. De hoogleraren waren
allen van Nederlandse herkomst en buitenlandse studenten waren er niet meer. Veel
omgangstaal tussen de colleges door zal in het Nederlands
hebben plaatsgevonden. Pas
in de tweede helft van de 19de
eeuw, dus na de sluiting van
het Athenaeum in 1843, werd
de hegemonie van het Latijn
aan de universiteiten doorbroken. Maar toen ging het ook
razendsnel. Na 1855 mochten
universiteiten zelf bepalen of
ze colleges in een andere taal
verzorgden; het merendeel van
de proefschriften werd vanaf
dat moment in het Nederlands
geschreven. De nieuwe wet op
het hoger onderwijs uit 1876
bood nog wel ruimte voor colleges in het Latijn, maar van deze mogelijkheid maakten de
universiteiten nauwelijks meer gebruik. <

Grafzerk van een Hongaarse
student in de Martinikerk te
Franeker, 1644. (foto Paulus
van Sluis)

Dr. Jacob van Sluis (Franeker,
1953) studeerde theologie en
filosofie. Hij is collectievormer bij
Tresoar en bij de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
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Geleerde vrouw in
mannelijke kringen

MARJAN BROUWER

Anna Maria van Schurman is de bekendste
Nederlandse vrouwelijke geleerde in de 17de
eeuw. Ze bestudeerde verschillende oosterse
talen, maar het Latijn kende ze door en door.
Anna Maria’s Land van Latijn was echter wel een
ander land dan dat van haar collega-humanisten.

I

n een streng calvinistisch gezin in Keulen werd in 1607
na twee jongens een meisje geboren. Anna Maria werd ze
genoemd, naar de grootmoeder en moeder van Christus.
Het gezin verhuisde in 1613 naar Utrecht. Gewetensvrijheid,
daar ging het hen om. Voor vader Frederik waren er misschien ook betere carrièrekansen in een omgeving waar het
calvinisme maatgevend was. De familie had geld en de jongens kregen van een huisleraar een uitstekende opleiding.
Anna Maria ook: catechismus, lezen, schrijven, rekenen,
Frans, wat algemene kennis en een beetje kunstzinnige
expressie. Alleen, Anna Maria deed nooit iets ‘een beetje’.
Toen ze drie jaar was, las ze zelf de Bijbel en kende ze naar
eigen zeggen al een deel van de Heidelbergse Catechismus
van buiten. Ze leerde in drie uren borduren en kon toen ze
zes jaar was al heel goed papierknippen. En ze wil helemaal
niet opscheppen, maar schilderen en houtsnijden kon ze
ook al heel vroeg heel goed, schrijft ze, vrij vertaald, in haar
autobiografie.

De familie Van Schurman verhuisde naar Franeker omdat daar de
beroemde Engelsman William Ames (Amesius) als hoogleraar
theologie was aangesteld. (Museum Martena)

logie aangesteld. Voor Anna Maria’s vader Frederik was dit
voldoende reden om de hele huishouding naar Franeker te
verplaatsen. Haar broer Johan Gotschalk liet zich op 30 oktober 1623 inschrijven als geneeskundestudent bij de Franeker
universiteit.
In Franeker waren evenmin vrouwen met wie Anna Maria
kon oefenen in het Latijn. Deftige dames kenden Frans, maar
niet eens alle deftige dames hadden een vaardige pen.
Sophia van Vervou bijvoorbeeld, vrouwe van het Martenahuis en een kennis van Anna Maria, schreef waarschijnlijk
niet goed en had gedurende haar volwassen leven een klerk.
Anna Maria schreef Sophia een bedankbriefje na een bezoek
– in het Frans. Wetenschappelijke conversatie zal Anna
Maria met de Franeker dames niet gevoerd hebben. Wel met
ten minste een Franeker heer: professor Meinardus
Schotanus. Schotanus was theoloog en bevriend met
Amesius. Tussen deze vrome mannen was het voor Anna
Maria misschien mogelijk de grens van het Land van Latijn
te bereiken. Maar ook niet meer dan de grens, want hoewel
Anna Maria als zestienjarige wel de leeftijd had om aan een
universiteit te studeren, had ze nog niet een dergelijke wens
te kennen gegeven. Haar kennis van het Latijn zal evenwel
voldoende geweest zijn.
Twee weken na Johan Gotschalks inschrijving overleed
Frederik van Schurman, waarschijnlijk plotseling, of na een
kort ziekbed. Maar niet, zoals Anna Maria in haar autobiografie schrijft, voordat hij haar heeft laten beloven zich

Anna Maria kan zich niet spiegelen
Het Latijn leerde zij thuis. Ten eerste waren vader en moeder
Van Schurman niet gecharmeerd van het idee hun meisje
naar een school te sturen, ten tweede waren er geen Latijnse
scholen voor meisjes. De beroemde anekdote is dat Anna
Maria bij een Latijnse overhoring van haar oudere broers
aanwezig was, en dat zij de antwoorden wist. Vader Van
Schurman leerde haar toen zelf verder Latijn, met behulp van
Seneca (zoals op de Latijnse school ook gebeurde) en met
de Bijbel als tegenwicht tegen de heiden Seneca. Geleerde
vrouwen waren er niet veel en Anna Maria heeft zich niet
aan vrouwen in haar omgeving kunnen spiegelen als het om
kennis van het Latijn ging. Waarschijnlijk was er geen enkele
vrouw in haar omgeving met wie ze daarover als meisje een
boompje kon opzetten. Ze was dus aangewezen op mannen.
En daar maakte ze gebruik van. Zij zocht zelf contact met
geleerde mannelijke tijdgenoten, zoals Jacob Cats, wie ze als
veertienjarige een briefje stuurde.
Een jaar later, in 1623, verhuisde de familie Van Schurman
naar Franeker. In Franeker was namelijk de beroemde Engelsman William Ames, of Amesius, als hoogleraar theoAnna Maria van Schurman. Portret door Jan Lievens, 1649. (National
Gallery, Londen)
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Het posthume portret van
professor Willem Loré zou
niet in de senaatskamer
mogen hebben hangen,
omdat hij geen ‘ordinaris
professor’ was. Portret door
Bernardus Accama, 1744.
(Museum Martena)

Dissertatio de ingenii muliebris ad doctrinam & meliores litterae aptitudine door Anna Maria van Schurman, gedrukt bij Elsevier in 1641. (Museum
Martena)
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niet in de ‘onontwarlijken verdorven wereltschen
huwlijks-bant’ te begeven. Het is een wonderlijk
verzoek aan je kind, maar het past wel bij de
familie, die haar best doet het gezelschap van
al te wereldse mensen te mijden. Frederik
werd begraven in de Franeker Martinikerk
en niet veel later keerde de familie
weer terug naar Utrecht.
Anna Maria bekwaamde zich
steeds meer in het Latijn, en ook
in het Grieks. Toen haar vader er
niet meer was, was haar broer
Johan Gotschalk belast met haar
‘opvoeding’. Met begeleiding van
professor Voetius bestudeerde
Anna Maria in deze jaren het
Grieks en Hebreeuws, en ‘byzonder de Syrische, de Arabische,
en de Moorsche taal, omdat die
meer wortelwoorden hadden,
van welke de afgevloeide alleen
in de H. Schrift gevonden wierden’. Het Latijn was dus al geen
echt onderwerp van studie meer,
vermoedelijk omdat zij dit al in
de vingers had.
Aan de universiteiten werd het
Hebreeuws geleerd via Latijnse leerAnna Maria van Schurman. Zelfportret in
pastelkrijt, 1640. (Museum Martena)

boeken, een omweg die wel wat hersengymnastiek vereiste.
Anna Maria zal die omweg probleemloos hebben kunnen
maken, maar koos in de verwerking van de stof ook wel voor
het Nederlands, zo blijkt uit een Hebreeuwse schrijfoefening
die wordt bewaard in Museum Martena.
In 1636 werd de Illustre School van Utrecht verheven tot
universiteit. Anna Maria schrijft dat van ‘eenige Liefhebbers
der geleertheit, en byzonder van professor Voetius’ het verzoek uitgaat een Latijns vers te schrijven om die verheffing
‘te vermaren’. Dat deed ze met verve. Haar kritische noot in
het lofdicht is wel dat de universiteit geen vrouwen toelaat.
Bespeuren wij hier een drang naar formele studie aan een
instelling voor hoger onderwijs? Waarschijnlijk wel. En dit
zou haar lukken ook.

Achter het gordijn
Op voorspraak van Voetius mocht zij colleges bijwonen. Ze
hoefde geen toelatingsexamen te doen. Dat werd immers
van niemand gevraagd. Haar thuisonderwijs was van een vergelijkbaar, of zelfs hoger, niveau geweest dan het onderwijs
op de Latijnse scholen. De toelating was dus alleen maar
problematisch omdat zij een vrouw was, niet omdat zij niet
voldoende voorkennis zou hebben bezeten. Anna Maria werd
toegelaten onder voorwaarden: ze mocht colleges bijwonen
vanuit een afgeschermd hokje of gordijntje. Ze maakte daar
geen kabaal over, haar doel was bereikt.
Mogelijk ging het haar meer om het tot zich kunnen nemen
van kennis, dan het principe van vrouwelijke toegankelijkheid
tot de universiteit. Of misschien wist ze dat dit het maximaal
haalbare was.
Hoe dan ook, de situatie in het Land van Latijn
was tamelijk krom. Dat wordt mooi geïllustreerd
aan de hand van het voorbeeld van de status van
de Franeker professor Willem Loré. Willem werd
in Leeuwarden geboren in 1679, een jaar na Anna
Maria’s dood. Zijn vader was voorzanger in de
Waalse gemeente en leraar wiskunde en Frans.
Willem had ook een wiskundeknobbel. Toen zijn
vader overleed, en hij in het weeshuis terechtkwam, viel hij op door zijn talent. Op kosten van
de Friese Staten mocht hij aan de Franeker universiteit studeren. Inderdaad, zonder de Latijnse
school doorlopen te hebben.
Dat lijkt vrij egalitair: jongen met veel talent wordt
kansen geboden die eigenlijk buiten zijn bereik
liggen bij gebrek aan de juiste opvoeding en bij ge-

Latijns gedicht door Anna Maria van Schurman op het
overlijden van Johannes Polyander van Kerkhoven, circa
1646. (Museum Martena)
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brek aan kennis van de juiste taal. Toch is die gelijkwaardigheid niet het hele verhaal. Want Willem promoveerde niet, hij
beheerste het Latijn immers niet, en hij werd geen professor
maar een soort lector, zonder dat die naam daaraan verbonden mocht worden overigens. Pas een jaar voor zijn dood in
1744 werd hij buitengewoon hoogleraar, een graadje minder
dan de andere Franeker professoren. ‘Hooger rang kon in
die dagen aan iemand, die de Latijnsche taal niet verstond,
onder de academie-ambtenaren niet worden verleend’, zegt
Willem Boeles hierover.
Het verhaal gaat dat het portret dat van hem werd geschilderd na zijn dood, zoals in Franeker de gewoonte was, niet in
de senaatskamer mocht hangen, maar in de bibliotheek bekeken kon worden, omdat de goede man nou eenmaal geen
ordinaris professor was. De scheidslijn die de beheersing van
het Latijn vormde, was dus in de 17de eeuw en vroeg in de
18de eeuw een vrij strikte, zoals Jacob van Sluis ook betoogt,
elders in deze Fryslân. Daar hielp geen wiskundeknobbel
tegen.

Scheidslijn: sociaal en geslacht
Het verhaal van Loré toont samen met de situatie van Anna
Maria van Schurman aan dat de sociale scheidslijn die het
Latijn vormde, niet de enige was. Loré kon doordringen in
het bolwerk van de beheerser van de ‘boventaal’, maar op
voorwaarden. Hij moest wel zijn plaats kennen, zou je kunnen zeggen. Anna Maria beheerste de boventaal, maar een
andere scheidslijn trad hier in werking: die van het geslacht.
Want ook al beheerste je de taal die de sleutel was tot academische studies en hoge posities, met een rok aan werd het
nog altijd onmogelijk om een officiële wetenschappelijke of
maatschappelijke functie te bekleden. De boventaal was dus
niet het enige criterium, het juiste geslacht was nog belangrijker. Kennis van het Latijn werd gebruikt om macht en kennis binnen bepaalde kringen te houden. Mannelijke kringen
dus.
Anna Maria heeft dit ongetwijfeld beseft. Ze was wel zo verstandig om hiertegen niet rechtstreeks te ageren, dat zou
geen enkele zin hebben gehad. Wel schreef ze een op wetenschappelijke leest geschoeide ‘dissertatio’, waarin ze concludeerde dat het vrouwen past veel uiteenlopende studies
te betrachten, omdat je hiermee als vrouw God eer aandoet.
Per slot van rekening zijn vrouwen ook mensen, en het verrijken van de menselijke geest doet God eer aan. Zo snoert
ze eventuele critici de mond en geeft ze een voor theologen
welgevallig antwoord op de vraag of het gepast is dat er
vrouwen zijn die de wetenschap beoefenen. Het is slim dat
ze hiervoor de gangbare wetenschappelijke redeneertrant en
het Latijn gebruikt. Wetenschappelijk bewezen en in de juiste
boventaal. Daar viel niet aan te tornen.
Natuurlijk had Anna Maria oprechte bewonderaars, onder
wie heel veel mannen, zoals de arts Johan van Beverwijck en

Hebreeuwse schrijf- of
vertaaloefening door Anna
Maria van Schurman,
circa 1625-1660. (Museum
Martena)

de bisschop van Efeze. Zij waren onder de indruk van haar
kennis, talenstudie en afgewogen oordeel. Een deel van hen
was ongetwijfeld ook een soort sensatiezoeker: hier liet nota
bene een vrouw blijken haar hersens goed te kunnen gebruiken, dat was de moeite van het corresponderen meer dan
waard. Maar er waren ook oprechte belangstellenden, die
haar bescheidenheid doorbraken en haar schrijfsels publiceerden omdat de wereld daar baat bij kon hebben.
Anna Maria had erg eenzaam kunnen zijn in het Land van
Latijn, omdat de heren een geleerde vrouw geen officiële
plaats gunden, maar Anna Maria zorgde er zelf voor dat ze
voldoende aanspraak had, vooral via haar brieven. Dat er beslist waardering voor haar geleerdheid bestond, bewijst wel
de commotie die in 1669 ontstond toen Anna Maria zich bij
de huisgemeente van de omstreden prediker Jean de Labadie
aansloot. Anna Maria leidde voordien al een zeer teruggetrokken leven, maar had via haar brieven nog wel contacten
met geleerden in heel Europa.
Toen zij Labadist werd, betekende dit een breuk met haar
oude leven. Zij nam afstand van veel kennissen, die volgens
de Labadisten niet de juiste vorm van het gereformeerde geloof aanhingen. De kritiek vanuit de kerk en vanuit haar (pen)
vriendenkring was niet van de lucht. Zo schreef Constantijn
Huygens: ‘Wat grouwel, of wat spoock heeft u van ons gescheurt?’ De soms zelfs boze reacties op haar zelfgekozen
isolement bij een omstreden religieuze groep laten zien dat
Anna Maria oprecht werd gemist in het Land van Latijn. <

Drs. Marjan Brouwer (Groningen, 1979) studeerde geschiedenis en is conservator van Museum Martena in Franeker.
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Tel uw zegeningen

De opheffing van de universiteit van Franeker in 1811 (en opvolgende het Atheneum in 1843) is een
zwaard door de Friese ziel. Dit tot opgewekt leedvermaak van Groningers. De universiteit daar mag
enkele malen aan een zijden draadje hebben gehangen, zij bleef bestaan en viert volgend jaar haar
81ste lustrum. Voor de stad biedt zij groot voordeel. De maakindustrie van voedsel, kleding, fietsen,
schepen, machines is met een enkele uitzondering in de tweede helft van de vorige eeuw verdwenen,
maar de studentenaantallen rezen in dezelfde tijd de pan uit. Zeker een vijfde van de bevolking van de
stad is nu studerend en de horeca in de stad bruist alle kanten uit. De oostzijde van het Zuiderdiep lijkt
wel een Parijse boulevard.

(Foto John Stoel)

D

Egge Knol (Den Helder, 1956)
is bioloog en archeoloog,
promoveerde in 1993 aan de Vrije
Universiteit, werkt als conservator
archeologie, geschiedenis en oude
kunst bij het Groninger Museum
en publiceert over de NoordNederlandse cultuurgeschiedenis.
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MARLIES STOTER

‘Dit is Hetzer Bouricius’
‘D

De xylotheek van de
universiteit van Franeker, te
zien in Museum Martena.
Een xylotheek is een serie
houten doosjes in boekvorm.
Hierin zijn stukjes hout,
bladeren, naalden, vruchten
gemonteerd, terwijl de rug
is bekleed met schors van
de boom. Zo kan in een
xylotheek veel aspecten
van de verschillende
boomsoorten worden
bestudeerd. (Foto Haye
Bijlstra, Tresoar)

Onder de titel
‘Naburen’ werpt
Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik
op Friese zaken.

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

EGGE KNOL

aarbij vergeleken is het mooie Franeker een wel
heel bedaard stadje dat pronkt met een uniek planetarium en een wonderschone xylotheek, maar
dat de bruisende lawaaioverlast van studenten node mist.
Het gemis van een universiteit in Friesland leidt tot allemaal
initiatieven, waarvan de gemakkelijkste nog is een promotie
op Friese bodem. Dat is door het grote aantal promoties in
Groningen wel te ritselen. Andere initiatieven vergen veel
meer geld en energie. Is dat wel de moeite waard?
Als buitenstaander vanuit het geleerde Groningen kijk ik met
onuitgesproken jaloezie naar instellingen die in Groningen
nooit tot wasdom zijn gekomen. De Provinciale Bibliotheek
van Friesland, tegenwoordig bekend als Tresoar, kent in
Groningen zijn gelijke niet. Zeker, de universiteitsbibliotheek
is groter en rijker, maar daar weren bewakers op spitstijden
hbo-studenten. De Groninger burgers durven het Broerplein
nauwelijks te betreden, laat staan de trappen van de UB te
bestijgen. Tresoar daarentegen is open naar iedereen. Een
verkwikkende rust overmant je bij binnenkomst. Ik ben er wel
bekend, want als student leerde je snel: zoek je een vreemd
en zeldzaam boek, ga naar de PB in Leeuwarden. De merkwaardigste zaken blijken daar gewoon aanwezig te zijn.

Het onderzoek van de Fryske Akademy is een ander voorbeeld. Vergelijkbaar onderzoek is in Groningen onderdeel
van een voortdurend reorganiserende letterenfaculteit. De
sterke nadruk op internationalisering betekent dat de onderzoekers weinig punten krijgen voor regionale Nederlandstalige publicaties. In de ‘ratrace’ voor fondsen en mogelijkheden bij de universiteit zijn er dan ook weinigen die daar hun
krachten aan spenderen.
‘Tel uw zegeningen één voor één’ is een strofe uit een oude,
ook in Friesland niet onbekende, hymne die ook van toepassing is op het Fries Genootschap met zijn grote verzameling,
serie publicaties over de Friese cultuurgeschiedenis vol samengebalde energie van een hele rij aan Friese geleerden. In
de academiestad met geleerde genootschappen voor rechtsgeschiedenis en natuurkunde was geen plaats voor een Groninger Genootschap. Initiatieven waren steeds kortdurend.
Het Natuurmuseum is er al lang weer te gronde. Ook daarvoor moet de noorderling naar Leeuwarden. Kortom, geleerden in een provincie zonder universiteit bundelen krachten
die tot opmerkelijke en waardevolle initiatieven leiden. In
Zeeland – ook met een mooie provinciale bibliotheek – is
dezelfde ontwikkeling waar te nemen. <

it is Hetzer Bouricius’. Deze tekst
is na een recente restauratie weer
leesbaar op het portret van de
zevenjarige Hector Bouricius (1592-1636). Zijn
hand rust op een boek en zijn houding is die
van een volwassen man, ook al lijkt zijn hoed
nog wat aan de grote kant. Officieel is het
een kinderportret, maar de schilder heeft zijn
toekomst al voor ogen gehad. Het ligt voor de
hand dat Hetzer als zoon van een advocaat aan
het Hof van Friesland rechten gaat studeren. In
Franeker begint hij weliswaar met letteren en
filosofie, maar stapt later over naar de juridische
faculteit. Hij is een typisch voorbeeld van een
internationale student uit die tijd, studeert aan
diverse buitenlandse universiteiten en behaalt
zijn doctorstitel in Orléans. Met een bezoek
aan Engeland rondt Hector zijn studentenleven
af en net twintig jaar oud wordt hij advocaat in
Leeuwarden.
Als hoogleraar rechtsgeleerdheid keert hij terug
naar Franeker, waar hij het in 1622 tot rector
magnificus schopt. Hector laat de academische
wereld voorgoed achter zich als hij na het
overlijden van zijn schoonvader Gellius Hillema
in 1626 diens begerenswaardige plaats als
raadsheer aan het Hof mag innemen. Zijn liefde
voor de letteren en welsprekendheid raakt hij niet
kwijt. Hij blijft schrijven, vooral redevoeringen en
leest graag poëzie en toneelstukken. Zo stuurt
hij Constantijn Huygens de net uitgegeven
bundel Amores, Latijnse gedichten van Pierius
Winsemius en krijgt hij van deze secretaris van
de Hollandse stadhouder een treurspel van
Heinsius retour. Huygens bindt hem bovendien
op het hart: ‘houd me op de hoogte, als er
aardige dingen in Friesland uitkomen: ik zal
hetzelfde doen met de dwaasheden, die anderen
en ik uitgeven.’ <

Marlies Stoter is sinds 1999 conservator bij het Fries
Museum.
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Hetzer Bouricius, rector magnificus van de Franeker Academie. Deze opname is van vóór de restauratie, met
Latijnse tekst. Portret door Hans de Clercq, 1599. (Fries Museum, bruikleen Ottema-Kingma Stichting)
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THEO VERBEEK

H

Waarom koos
Descartes
voor Franeker?

et kortste antwoord is dat we dat niet weten: René
Descartes (1596-1650) zelf heeft zich er nooit
expliciet over uitgesproken, maar er zijn een paar
dingen die we wèl weten.
In de eerste plaats is er de inschrijving in het album
studiosorum van de universiteit: ‘René des Cartes, Fransman,
filosoof’ — hier te verstaan als ‘studerend aan de filosofische
faculteit,’ dat wil zeggen, de faculteit van de vrije kunsten
(letteren, geschiedenis en wijsbegeerte, en in Franeker
ook wiskunde). Het feit dat Descartes zich liet inschrijven
betekent overigens niet dat hij het onderwijs wilde volgen.
De belangrijkste reden was waarschijnlijk dat een inschrijving
belangrijke voordelen bood (vooral een gedeeltelijke
vrijstelling van accijnzen op bier en wijn).
Verder weten we dat Descartes in elk geval drie maanden
in Franeker is gebleven. In een brief van begin juli meldt de
theoloog Sixtinus Amama (1593-1639), rector van de Franeker
universiteit, dat hij Descartes geraadpleegd heeft over de
verkrijgbaarheid in Frankrijk van een Bijbelvertaling. We
weten ook waar hij woonde. In een brief uit 1630 beschrijft
hij zijn woning als ‘een klein kasteel, door een gracht
gescheiden van de rest van de stad, waar men veilig de
mis kon lezen’ — een beschrijving die alleen kan slaan op
Sjaerdema State, een slot binnen de stadsmuren, dat door
een gracht van de rest van de stad gescheiden was. Zo klein
was het trouwens niet: een schilderij uit ongeveer 1660 laat
een breed hoofdgebouw zien van twee woonverdiepingen,
met twee zijvleugels en twee imposante torens. Dat men er
veilig de mis kon lezen is waarschijnlijk: afgezien van het
feit dat men buitenlanders, mits ze geen aanstoot gaven,
meestal daarom niet lastigviel, was de toenmalige eigenaar
van het slot, Ruurd van Juckema, katholiek.
En ten slotte weten we dat Descartes tijdens zijn verblijf
te Franeker begonnen is aan een ‘kleine metafysische
verhandeling’. Hierin wilde hij niet alleen het bestaan

Toen Descartes, in februari of maart 1629, in Nederland aankwam,
vestigde hij zich niet in Dordrecht om daar, zoals hij eerder had
aangekondigd, met Isaac Beeckman (1588-1637) samen te werken,
maar vertrok hij bijna onmiddellijk naar Franeker, om zich daar op
16 april – oude stijl, dus volgens onze gregoriaanse kalender op
26 april – in te schrijven als student. Waarom Franeker?
René Descartes. Portret naar
Frans Hals of Jan Lievens,1648.
(Louvre, Parijs)
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Descartes woonde op Sjaerdema State in Franeker. In een brief uit
1630 beschrijft hij zijn woning als ‘een klein kasteel, door een gracht
gescheiden van de rest van de stad, waar men veilig de mis kon
lezen’. Anonieme prent. (Fries Museum)

van God bewijzen, maar ook ‘dat van onze zielen, als
ze gescheiden zijn van het lichaam, waaruit volgt dat ze
onsterfelijk zijn’ — een tekst die het uitgangspunt zou
worden van de later verschenen Meditaties over de eerste
filosofie (Parijs 1641). Zeer waarschijnlijk was die ‘kleine
metafysica’ niet Descartes’ eerste keuze. Immers, zodra hij
zich in Franeker gevestigd had, nam hij contact op met een
instrumentmaker, Jean Ferrier, met wie hij ook in Parijs al
had samengewerkt. Ferrier wordt gevraagd zich bij Descartes
te voegen om samen met hem te werken aan een machine
voor het slijpen van lenzen. Uit een latere brief blijkt dat
Descartes al iemand gevonden had die op zijn Frans kon
koken; dat hij meubelen wilde kopen en een groter deel van
het kasteel wilde huren; en dat hij tenminste drie jaar in
Franeker wilde blijven — alles wanneer Ferrier inderdaad de
reis zou maken.

Uitschuifbare messing
verrekijker die volgens de
overlevering door René
Descartes is gemaakt. (Fries
Museum)

Geen pottenkijkers gewenst
voor geheime bezigheden
Dat van die machine klinkt eenvoudiger dan het is. Het
oppervlak van de door Descartes gewenste lenzen had niet,
zoals tot dan toe gebruikelijk, de vorm van een bolsegment,
maar van een hyperbool: een lens die op die manier
geslepen wordt zou het beste in staat zijn om evenwijdig
invallende lichtstralen in één punt te verenigen, een inzicht
dat van groot belang was bij toepassing in een telescoop,
waarin immers een aantal lenzen achter elkaar geplaatst
wordt. Echter, een dergelijke lens is ook moeilijk te slijpen.
Sinds Descartes in Parijs met Ferrier aan een dergelijke
machine gewerkt heeft, zou hij ‘veel geleerd’ hebben en nu
een manier kennen die ‘een gegarandeerd resultaat geeft.’
Nogmaals, Ferrier krijgt niet te horen waar Descartes zich
op dat moment bevindt. Kennelijk heeft Descartes er belang
bij om zijn plannen en zijn verblijfplaats geheim te houden:
degenen met wie hij in Parijs gewerkt heeft, zijn niet alleen
vrienden maar ook rivalen.
De details van Descartes’ machine hoeven ons niet bezig te
houden: het model dat hij in 1637 publiceerde lijkt niet erg
bruikbaar, en in elk geval is men nog heel lang afhankelijk
gebleven van handmatige productie. Ook hoeven we niet
stil te staan bij de redenen waarom Ferrier uiteindelijk
niet aan Descartes’ uitnodiging gehoor gaf en, op basis
van schriftelijke instructies, in Parijs aan het project wilde
werken. Zoveel is duidelijk: zodra Descartes begrijpt dat
Ferrier niet zal komen, keert hij terug naar Amsterdam,
nauwelijks drie maanden nadat hij in Franeker gearriveerd
was.
19
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Detail van de plattegrond
van Franeker met rechts
Sjaerdema Slot.

Dit is alles wat we met zekerheid weten. Is daar iets uit
af te leiden over Descartes’ motief? Het is waarschijnlijk
veelzeggend dat, zodra duidelijk wordt dat Ferrier niet komt,
Descartes Franeker verlaat en terugkeert naar Amsterdam.
Zonder de mogelijkheid om aan zijn machine te werken,
vindt Descartes Franeker niet langer aantrekkelijk. Zijn
belangrijkste reden om zich in Franeker te vestigen was
dus waarschijnlijk het betrekkelijke isolement van de stad,

Discours de la méthode van Descartes.
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Tijdens zijn verblijf te Franeker is Descartes
begonnen aan een ‘kleine metafysische
verhandeling’, een tekst die het uitgangspunt
zou worden van de in 1641 verschenen
Meditaties over de eerste filosofie.

waardoor hij geconcentreerd en zonder pottenkijkers
tenminste drie jaar aan zijn machine hoopte te kunnen
werken.
Het idee dat Descartes geïnteresseerd was in het te Franeker
geboden onderwijs, moet dan ook naar het rijk der fabelen
verwezen worden. Veel kan hij er trouwens niet van genoten
hebben: in april was het academische jaar al bijna ten einde
en het begin van het nieuwe academische jaar heeft hij zelfs
niet willen afwachten.
Maar wellicht had Descartes toch ook een bijzondere reden
om juist voor Franeker te kiezen, en niet voor een andere
kleine en rustige stad. Dit kan geweest zijn omdat de kans
om er een Fransman tegen het lijf te lopen klein was — in
den vreemde zoeken landgenoten elkaar op en rapporteren
over hun ontmoetingen aan het thuisfront, terwijl Descartes
zijn bezigheden liever geheimhield.
Ook het feit dat aan de universiteit Adriaan Metius (15711635) als hoogleraar in de wiskunde verbonden was, kan
een rol gespeeld hebben, zij het waarschijnlijk niet zozeer
vanwege diens onderwijs, dat in het geval van Metius vooral
de toegepaste wiskunde betrof (navigatie, landmeetkunde,
astronomie, militaire techniek). Echter, zijn broer Jacob
(1572-1628) zou een telescoop ontwikkeld hebben. Jacobs
papieren zijn niet erg sterk. Adriaan, die in zijn publicaties
lovend spreekt over Jacobs specilla, is waarschijnlijk de
enige die er ooit mee gewerkt heeft. En juist dat maakt het
opmerkelijk dat Descartes de uitvinding van de telescoop
zonder enig voorbehoud toeschrijft aan Jacob, terwijl hij
toch ook weet gehad zal hebben van andere claims. Wellicht
hoopte hij Adriaan het geheim van diens broer te ontfutselen
of heeft Adriaan hem, eenmaal in Franeker, van de prioriteit
van Jacobs vinding kunnen overtuigen.
Na Descartes’ terugkeer naar Amsterdam is er, afgezien
van verwijzingen naar het verblijf in Franeker, in diens
correspondentie nog één keer sprake van Friesland. In
een brief van 19 mei 1635 — Descartes woont dan al in
Utrecht — wordt melding gemaakt van een waarneming die
hij ‘acht of tien dagen geleden’ maakte, ‘des nachts op de
Zuiderzee’ toen hij ‘van Friesland naar Amsterdam’ reisde.
Descartes zegt niet wat hij in Friesland was gaan doen. Een
romantische suggestie komt van Gustave Cohen (1879-1956),
stichter van het Maison Descartes (1933) in Amsterdam.
Volgens Cohen was Descartes niet naar Friesland geweest,
maar naar Deventer om daar een min of meer geheim
bezoek te brengen aan zijn vriendin, Helena Jans, op dat
moment hoogzwanger van hun onwettige kind. Dit zou
één maand later geboren worden, op 9/19 juli 1635 — een
meisje, Francine, dat in de kerk van Deventer gedoopt werd
op 28 juli/7 augustus. Dat van dat kind, die vrouw en die
doop is waar, maar hoewel het eenieder vrij staat om Cohens
bewering te geloven, is er niet veel dat ervoor pleit.
Een alternatief zou kunnen zijn dat Descartes in Franeker
vrienden gemaakt had, die hij is gaan opzoeken — een
minstens zo aantrekkelijke hypothese, die bovendien recht

De Franse René Descartes schreef zich in 1629 in als student aan de
Franeker Academie. Anonieme gravure. (Tresoar)

doet aan Descartes’ mededeling dat hij uit Friesland kwam,
maar die, helaas, even zeker of onzeker is als die van Cohen.

Woonde Descartes in Leeuwarden?
Ten slotte doet er nog een gerucht de ronde dat Descartes
van 1635 tot 1637 in Leeuwarden gewoond heeft. Dit idee
vindt men voor een deel al in oudere bronnen. Zo beweert
Baillet, Descartes’ eerste biograaf (1691), dat Descartes
zich in oktober 1635 terugtrok in Leeuwarden, en in maart
1636 via de Zuiderzee naar Amsterdam terugkeerde. In de
tussentijd zou hij voor Constantijn Huygens (1596-1687)
een ‘kleine verhandeling over de mechanica’ geschreven
hebben. Dit laatste is eenvoudig te weerleggen: weliswaar
schreef Descartes inderdaad een dergelijke verhandeling
voor Huygens, maar dat was niet in 1635 maar twee jaar
later, eind 1637. Verder is zijn bron voor het eerste deel van
zijn bewering de eerder aangehaalde brief aan Golius, die
echter niet uit 1636 stamt, maar uit 1635. Kortom wat Baillet
beweert, is voor een deel aantoonbaar onwaar en voor een
ander deel onbewezen.
Via de biografische woordenboeken van Jean-Pierre Nicéron
(1685-1738) komt het verhaal vervolgens terecht bij drukker
Jacques Alexandre de Chalmot (c.1730-1801), die inmiddels
ook weet (zonder er bij te zeggen hoe) dat Descartes niet tot
1636 maar tot 1637 in Leeuwarden gebleven is: ‘Op het laatst
van den herfst des jaars 1635, trok hij naar Leeuwarden,
alwaar hij tot in het jaar 1637 verbleef; en het was hier dat hij
zijne Verhandeling over de werktuigkunde schreef tot gebruik
van zijnen vriend Const. Huygens, Heer van Zuijlichem.’
En dat alles wordt dan weer herhaald door Wopke Eekhoff
(1809-1880), stadsarchivaris te Leeuwarden, die ten behoeve

van een Franse filosoof, een rapport over Descartes’
verblijf in Franeker samenstelde, dat in Historisch Centrum
Leeuwarden berust en vandaar inmiddels zijn weg naar
het internet heeft gevonden. Eekhoff citeert voornamelijk
Chalmot, maar ‘verbetert’ hem hier en daar. Zo meent
hij dat de Huygens met wie Descartes bevriend was, niet
Constantijn is, de dichter, diplomaat, musicus, secretaris van
de stadhouder, maar waarschijnlijk diens zoon Christiaan
(1629-1695), de beroemde fysicus — in werkelijkheid is de
aanbiedingsbrief aan diens vader gericht en was Christiaan
in 1636 nauwelijks zeven jaar oud.
Ook suggereert Eekhoff dat Descartes oorspronkelijk zijn
Discours de la méthode had willen laten drukken en uitgeven
door de in Leeuwarden gevestigde landsdrukker Claude
Fonteyne, terwijl zijn correspondentie laat zien dat de
aanvankelijk beoogde uitgevers van het Discours de Leidse
Elseviers waren. In de aanvullingen bij de internet-editie van
Eekhoffs verslag (laatste bewerking 27 april 2006) wordt er
nog een schepje bovenop gedaan: Claude Fonteyne zou zelfs
uitstekend in staat zijn geweest om het Discours te drukken;
Descartes zou ‘mogelijk’ in de Poststraat hebben gewoond;
voor de illustraties zou een bekwame tekenaar beschikbaar
geweest zijn in de persoon van Jelle Reiners; diens dood in
1636 zou ‘wellicht’ voor Descartes een reden geweest zijn om
zijn heil te zoeken bij Jean Maire te Leiden, die uiteindelijk de
drukker werd van het Discours.
Afgezien van het feit dat Maire inderdaad de drukkeruitgever werd van het Discours, zijn deze veronderstellingen
uitsluitend interessant als er ook maar enige reden is om
aan te nemen dat Descartes inderdaad in Leeuwarden
verblijf gehouden heeft. In werkelijkheid is daar geen sprake
van. Tussen 1635 en 1637 kunnen Descartes’ bewegingen
uitstekend gevolgd worden in zijn correspondentie — en die
bewegingen leiden op geen enkel moment naar Friesland.
Afgezien van de al geciteerde brief uit 1635, komen we die
provincie na 1629 niet meer in Descartes’ correspondentie
tegen. <

Volgens stadarchivaris
Wopke Eekhoff had
Descartes oorspronkelijk
zijn Discours de la méthode
willen laten drukken
en uitgeven door de in
Leeuwarden gevestigde
landsdrukker Claude
Fonteyne.

Op de tentoonstelling ‘Land
van Latijn’ in Museum
Martena is een vitrine aan
Descartes gewijd. (Foto
Haye Bijlstra, Tresoar)

Prof. dr. Theo Verbeek
(Heemstede, 1945) was
tot zijn emeritaat (2010)
hoogleraar in de geschiedenis
van de nieuwere wijsbegeerte
te Utrecht. Zijn publicaties
betroffen vooral Descartes en
Spinoza. Hij bereidt een nieuwe
kritische editie voor van de
correspondentie van Descartes.
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WILLEM OTTERSPEER

Petrus Camper,
detective én
echte knutselaar
Eén van de grote namen uit de Franeker
universiteitsgeschiedenis is Petrus Camper (17221789). De geboren Leidenaar was een universeel
geleerde, wist alles van wiskunde, bouwkunde,
geneeskunst, kon goed tekenen en schreef een
slimme studie over de schoen. In 1749 werd hij
hoogleraar in Franeker en kreeg faam als een
uitstekende docent die op aansprekende wijze
theorie met praktische voorbeelden verbond.
Campers wetenschapsmethoden zijn van tijdloze
waarde. Waarop zijn die gebaseerd?

Petrus Camper is eén van de
grote namen uit de Franeker
universiteitsgeschiedenis.
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D

oor de eeuwen is de vraag wat wetenschap is en wat
de beste wetenschappelijke methode onderwerp
van heftig debat. Elke tijd kent hierin zijn eigen
waarheden en zo is de wetenschapsgeschiedenis een
opeenvolging van methodische vooronderstellingen. Maar
bestaat er ook zoiets als een oermethode, iets waarover
iedereen altijd al beschikte? En waarmee succes afhing
van hoe wendbaar en slim iemand was? Is Petrus Camper
hiervan een voorbeeld?
Camper was een kind van de Verlichting, een echte empiricus
die de methode van de proefondervindelijke wetenschap
aanhing. Maar tegelijk was hij in zijn wetenschappelijke
houding tijdloos. Hij gebruikte de analogieopvatting,
een manier om vanuit de overeenkomst tussen twee
verschijnselen een redenering op te bouwen (die veelal
deductief is), die direct bij Aristoteles vandaan kwam en die
door Campers inventiviteit nog uitstekend bruikbaar was.
Door deze analogieopvatting verenigde Camper twee protowetenschappelijke werkzaamheden die tot de verbeelding
spreken, die van de detective en de knutselaar.

Allereerst die van de detective. Geven we het woord aan
de bekendste detective aller tijden, Sherlock Holmes (The
Sign of Four), dan is ‘speurwerk een exacte wetenschap, of
moet dat zijn, en het zou op dezelfde koude en emotieloze
manier bedreven moeten worden’. De beste omschrijving
van die koude methode geeft hij in A Study in Scarlet: ‘Uit
een waterdruppel zou een logicus de mogelijkheid van een
Atlantische Oceaan of Niagara Waterval kunnen afleiden
zonder beide gezien of gehoord te hebben. Zo is het leven
één grote keten, waarvan de aard bekend is zodra één
schakel ervan getoond wordt. Evenals al de andere kunsten
is de wetenschap van de deductie en analyse iets dat alleen
geleerd kan worden via lange en geduldige studie, en het
leven is ook niet lang genoeg om een sterveling de hoogst
mogelijke perfectie erin te laten bereiken… De vingernagels
van een man, de mouwen van zijn jas, zijn schoenen, de
knieën van zijn broek, het eelt op zijn wijsvinger en duim,
zijn gelaatsuitdrukking, de manchetten van zijn overhemd,
elk van deze afzonderlijke verraadt het beroep van een man.
Dat ze gezamenlijk een competent onderzoeker niet op de
hoogte zouden brengen is onvoorstelbaar’.
Knutselen is niet minder dan speuren, een met de
wetenschap vergelijkbare bezigheid, en maakt op dezelfde
manier gebruik van de analogie. De socioloog Lévi-Strauss
noemt knutselen een activiteit ‘die het mogelijk maakt
een tamelijk goed idee te krijgen van wat op het gebied
van de speculatie een wetenschap heeft kunnen zijn’. Het
karakteristieke van het knutselen is de heterogeniteit van de
middelen, de beperktheid ervan en de soms onvoorziene

resultaten. Knutselen zit tussen waarneming en begrip in,
het behoudt iets voorlopigs en concreets. Aan de orde is niet
zozeer een zuivere werking van een verschijnsel, maar de
oplossing van een probleem. Er is niet een absoluut verschil
tussen de knutselaar en de ingenieur, maar wel een relatief:
de bezigheid van de eerste is niet gericht op volkomen
doorzichtigheid, maar, zegt Lévi-Strauss zo mooi, ‘er is een
zekere hoeveelheid menselijkheid in opgenomen’.

Gesteggel over orang-oetanhand
Camper was een detective én een echte knutselaar. Het
mooiste voorbeeld van die eerste kwaliteit is de manier
waarop hij de zogenoemde orang-oetanhand van Allamand
ontmaskerde. Die hand was eigendom van meneer Vink,
professor te Rotterdam, en zowel hij als zijn Leidse collega
Allamand beweerden dat de oorspronkelijke eigenaar een
orang-oetan was. Allamand publiceerde erover en voegde er
een afbeelding van bij. Toen Camper die afbeelding onder
ogen kreeg, zag hij in één oogopslag dat het hier niet ging
om een orang-oetan, maar om een kunstproduct. Camper
had namelijk al aardig wat wetenschappelijk onderzoek naar
orang-oetans verricht en hem komt zelfs de eer toe dit dier
als eerste als een eigen soort beschreven te hebben. Bij het
bestuderen van de hand vond hij zijn indruk bevestigd, maar
Allamand bleef alle academies van de wereld erbij halen om
zijn gelijk vol te houden. Er was van alles mis met de hand.
De middenhandsbeentjes waren zoek, de nagels op zijn
minst vreemd en bovenal, stelde Camper vast: ‘Geen enkele
vinger toont de minste proportie noch met betrekking tot
zichzelf noch ten opzichte van de andere vingers en ook
niet enige bepaalde vorm. Toch ken ik geen dier waarvan de
vingers niet een zekere regelmaat hebben, iets eigens, zelfs
de olifant en de schildpad, dieren die hoogst vormeloze
voeten hebben, hebben dat’. Goede raad was duur. Camper
wilde de hand graag in lauw water dompelen om zijn
vermoedens te bevestigen, maar dat weigerde Vink, want die
poot was veel geld waard.
Na veel gesteggel werd Vink zo nieuwsgierig dat hij
een vingertje in lauw water dompelde, en ja hoor: hars
met zeehondenhuid erover heen en met nog wat papier
opgestopt. Triomfantelijk schreef Camper de Leidse
professor, maar die bleef volhouden dat de poot echt
was. Vreemd, vond Camper: meneer Vink was nog wel zo
fatsoenlijk geweest zijn bevindingen aan hen beiden te
doen toekomen. Maar Camper had bewezen dat hij met zijn
deductie een ware detective was.

Wetenschap moest nuttig zijn
Als knutselaar probeerde Camper ook van alles waarmee hij
tot mooie en bijzondere resultaten kwam. Zo had hij een pap
voor zijn kinderen ontworpen: ‘Neem dan de beste tweebak
van tarwemeel, kook die in een aarden pot met regenwater,

roer dezelve met een houten lepel tot eenen dikken pap, en
zet dien ten gebruike weg: deezen kan men eenen dag, ook
wel twee dagen bewaaren, indien de lucht niet te heet is –
zet daarvan eene genoegzame hoeveelheid op het vuur, doe
er een weinig spaansche zeep toe, en verdrijf de bitterheid
met wat suiker: giet er vervolgens zoo veele koude zuivere
koujemeld bij, als noodig is om geslorpt te kunnen worden’.
Hij kon ervan getuigen dat kinderen zelden door het zuur
werden geplaagd.
Verder heeft Camper aanbevelingen ter verbetering van
zowel de schoen als van de verlostang op zijn naam
staan. Het voorstel voor de beste schoen was uiteraard
naar ‘waerneemingen op mijn eigen voet genoomen’. Bij
bevallingen, een grote zorg want zonder uitzondering
riskant, was die mogelijkheid niet weggelegd. Camper dacht
het probleem van een te smal bekken op te kunnen lossen
met het doorzagen van het schaambeen. Dat had hij bij een
varken succesvol geprobeerd, maar durfde die ingreep bij
een vrouw pas aan toen ‘kindermoordenares’ Siertje Jacobs
(ze baarde een door verkrachting verwekte baby en liet dit in
een weiland achter) in zijn blikveld kwam. Als ze Campers
proef zou overleven, kreeg ze de vrijheid. Maar toestemming
bleef uit, ze was veroordeeld en werd onthoofd.
Heel gedetailleerd zijn we
ingelicht over Campers pogingen
een betere breukband uit te
vinden: ‘Ik hervattede toen
weder den hamer en vijl, die
lang aan eene zijde gelegen
hadden, ik sloeg de beugels op
de speer totdat zij weer krachtig
waren en maakte proppen
van kurk, van hout, zelfs van
elfenbeen, en volgde steeds de
vorm van de banden, die mij de
voornaamste uit Amsterdam
hadden toegestuurd blindelings
na, maar zonder één goed
succes’. Camper probeerde

De anatomische les van
Petrus Camper. Schilderij
door Tibout Regters, 1758.
(Amsterdam Museum)

Camper maakte een
tekening om het gebruik
van een hefboom bij een
moeilijke bevalling te
verduidelijken.
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Vriendenboekje uit de 18de eeuw
Een album amicorum was voor studenten aan de Franeker universiteit dé manier om herinneringen
aan hun studiegenoten te bewaren. Vrienden en kennissen schreven versjes en teksten in de boekjes
en versierden deze vaak met tekeningen.
Het gastenboek van
Arend en Haye Mulder.
(Tresoar)

Petrus Camper verricht
schedelmetingen in
zijn studeervertrek.
Fantasieportret door Joseph
de Groot. (Rijksmuseum
Boerhaave, Leiden)

Prof. dr. Willem Otterspeer
(Ouderkerk aan den IJssel,
1950) is historicus en schrijver.
Hij is emeritus hoogleraar
universiteitsgeschiedenis aan
de Universiteit Leiden. In die
hoedanigheid schreef hij een
driedelige geschiedenis van de
Universiteit Leiden onder de titel
Groepsportret met dame (20002005).
Dit artikel is een bewerking van De
aangenaamheden der natuurlijke
historie, Leven en werk van Petrus
Camper, uit de bundel Petrus
Camper 1722-1789, onderzoeker
van nature, Universiteitsmuseum
Groningen, 1989.
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van alles, slappe banden, slappe met veer, nam de maten
van alle levende en dode mensen die op zijn pad kwamen,
alsmede die van de beelden van Hercules, Apollo en Venus
en kwam langzaamaan tot zijn eigen ontwerp, waarvoor hij
ook een cursus smeden en harden van metaal volgde. Die
zelfgemaakt breukbanden tenslotte verstrekte hij gratis aan
wie te arm was om ervoor te kunnen betalen.
De combinatie van genoemde eigenschappen als detective
en knutselaar, gevoed door ambitie en tomeloze energie,
maakte Camper buitengewoon veelzijdig. Zijn denkkracht
werd geprikkeld zodra hij in de alledaagse medische praktijk
op een probleem stuitte; schoeisel en verlostang zijn daarvan
aansprekende voorbeelden. Wetenschap moest nuttig zijn
en Camper wilde al speurend nuttig zijn. Het resulteerde in
een daadkracht die ook buiten zijn directe vakgebied (zijn
hartstocht lag bij de anatomie) tot uitvoering kwam. Hij
ijverde voor de oprichting van tekenscholen, voor scholing
van veeartsen en vroedvrouwen, en hij deed aanbevelingen
ter verbetering van de landbouw en tot bestrijding van de
veepest. Hij liet zich ook gelden als grondbezitter – Klein
Lankum nabij Franeker was zijn domicilie – en bond de strijd
aan met een Friese regent die zijn bijbaantje als dijkgraaf niet
goed vervulde en zo Camper schade dreigde te berokkenen.
Nee, Camper was zeker geen kamergeleerde. <
Petrus Camper. Kopergravure door Reinier Vinkeles, ca. 1785.
(Erfgoed Leiden e.o.)

De tentoonstelling
‘Land van Latijn’
is tot en met
3 november te zien
in Museum Martena
in Franeker.

I

n de tentoonstelling ‘Land van Latijn’ in Museum Martena
is een bijzonder album amicorum te zien.
Het is eigenlijk eerder een gastenboek dan een
vriendschapsboek, van vader en zoon Arend en Haye Mulder.
Ze waren uitbaters van het ‘studentencoffijhuis’ (nu theater
De Koornbeurs) te Franeker. Over dit album loopt gedurende
de tentoonstelling een blog op internet door Theo Kuipers
(franekergastenboek.blogspot.com) met artikelen over de
achtergronden van de bijdragen in het gastenboek (17831808) en over de schrijvers.
Rechtenstudent R.O. Nauta tekende de titelpagina: een
cirkel met kroon met aan weerszijden een vlag. In de
linkervlag de Latijnse woorden ‘Salus Botniae’ (Heil Botnia)
en rechts ‘Vivat Mulder’ (Leve Mulder). In de cirkel zien
we afbeeldingen van voorwerpen die gebruikt werden bij
het kolf- en biljartspel. Een kolfstok, biljartkeu, kolf- en
biljartballen en de piketpalen van de kolfbaan. Het geheel
is geflankeerd door een wijnglas en karaf. In de rand van de
cirkel staat in het Nederlands ‘de wereld is een speeltoneel,
elk speelt zijn rol, en krijgt zijn deel’ R.O.N. Anno 1783. Deze
zinspreuk is ‘geleend’ van Vondel en werd geplaatst boven

de toegang van de nieuwe schouwburg in Amsterdam (1638).
Rudolf Oostenbroek Nauta (1763-1811) kende zijn klassieken.
Hij werd na zijn studietijd advocaat in Franeker en later
secretaris van de grietenij Aengwirden. Hij was ook een
kunstliefhebber. <

Titelpagina van het
gastenboek, gemaakt door
R.O. Nauta. (Tresoar)
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Alle tongersdeitejûnen en sneintemiddeis
programmearring mei muzyk, ferhalen, poëzij,
ynterviews, presintaasjes, kabaret en/of teater
mei de taal fan de wike!
Gean ‘deropút mei heit&mem’
In spesjaal programma foar bern fan 0-12 jier en harren
heiten en memmen, pakes en beppes, broerkes, sukes,
tantes, omkes ... sis mar de hiele famylje! Mei skriuwers,
muzikanten en oare artysten en leuke (taal)wurkwinkels
en alderhande (taal)aktiviteiten.
Giest ‘deropút mei heit&mem’ op 28 july, 4, 11, 18 en 25
augustus, 1 en 29 septimber, 20 en 27 oktober 2018.
Alle kearen fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún by MeM.
Sjoch ek www.heitenmem.nl/de-taletun/.

15 – 22 juli

Maltees

22 – 29 juli

Galisisch

29 juli – 5 augustus

Cornisch

5 – 12 augustus

Asturisch

12 – 19 augustus

Friulisch

19 – 26 augustus

Papiaments

26 aug. – 2 september

Esperanto

2 – 9 september

Russisch / Liefde

9 – 16 september

Liwwadders /
Verhalen uit de stad

16 – 23 september

Vluchtelingen

Sjoch foar mear ynformaasje, iepeningstiden, nijs en it
aktuele programma-oersjoch op www.lanfantaal.frl en/of
www.afuk.frl en folgje MeM op Facebook en Twitter.

Liefdesbrieven
Tresoar heeft zo’n 2.000 liefdesbrieven van Jaap
Broersma (93) uit Ee ontvangen. Hij schreef ze
naar zijn geliefde Minke
Bosgraaf toen hij in 1947
voor drie jaar als militair
was gestationeerd in
Nederlands-Indië. Bij de
correspondentie zitten
ook de brieven van Minke
en een paar zogenoemde
gesproken brieven, die op
78 toerenplaten werden
opgenomen en verstuurd.
www.tresoar.nl
Rink van der Veldepriis
Skriuwer Willem Schoorstra hat dit jier
de Rink van der Veldepriis wûn foar syn
boek De nacht fan Mare. De priis bestiet
út in byld fan Anne Woudwijk en 2.000
euro.
www.tresoar.nl
Toeristenkaart
Een nieuwe digitale toeristenkaart voor Friesland biedt
toeristische en cultuurhistorische informatie vanuit
een aantal bestaande
platforms, zoals
BeeldbankFriesland, op
één gebruiksvriendelijke
en overzichtelijke digitale
kaart. Ook het dit jaar
gelanceerde platform van
‘Canons van de Friese
dorpen en steden’ wordt
eraan toegevoegd. Al ruim 60 dorpen en steden hebben
zich aangemeld voor deelname.
www.toeristenkaart.nl
RIXT
It kollektyf Dichters fan Fryslân, mei hast fjirtich
dichters, giet troch ûnder de namme RIXT Frysk
Dichterskollektyf. Mei dizze namme ferneame se ien
fan de grutste dichteressen fan
Fryslân (Rixt, 1887-1979). Doel
is poëzy skriuwe oer aktualiteit
binnen en bûten Fryslân en
besykje de Fryske poëzy ûnder
de oandacht fan in breed publyk
te bringen. RIXT wurket mei Dichters fan de Moanne.
Alle moannen stiet in oare dichter yn de spotlights, dy’t
minimaal twa aktuele gedichten skriuwt.
www.rixt.frl

Straattekeningen Leon Keer
Wereldberoemd straatkunstenaar
Leon Keer heeft vijf grote
straattekeningen in de binnenstad
van Leeuwarden gemaakt. Hij liet zich
inspireren door graficus M.C. Escher.
De vijf Escheriaanse straattekeningen
zijn onderdeel van het project Planeet
Escher, ze vormen een route van het
station naar het Wilhelminaplein
voor het Fries Museum waar de
tentoonstelling Escher op reis is te zien.
www.friesmuseum.nl
Nieuwe conservatoren
Het Fries Museum heeft
twee nieuwe conservatoren.
Diana Spiekhout (foto links)
is conservator Terpencultuur
en Middeleeuwen en
volgt daarmee Nelleke
IJssennagger op. Spiekhout
promoveert dit jaar aan de
Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over
het middeleeuwse kastelenlandschap in Oversticht
tussen 850 en 1450. Eveline Holsappel (foto rechts) is
conservator Erfgoed 16de-19de eeuw. Ze werkte eerder
als conservator in het National Museum of Wales in
Cardiff, Museum Arnhem en Gemeentemuseum Den
Haag. Naast de collectie mode en textiel gaat ze zich
ook bezighouden met de overige collecties toegepaste
kunst en materiële cultuur uit de 16de tot en met de
19de eeuw.
www.friesmuseum.nl

Skeletten en fibula
Bij graafwerkzaamheden in Bolsward zijn zo’n vijftig
skeletten gevonden. Het is bijzonder dat er zoveel
skeletten op veertig vierkante meter naar boven
komen en dat de skeletten van alle leeftijden zijn. Bij
opgravingen in Sneek zijn onder andere een bronzen
fibula uit de middeleeuwen aangetroffen, fragmenten
van een bronzen wolkam en een versierd fragment van
een dierlijk pijpbeen uit de 13de eeuw.
www.omropfryslan.nl
Bijzetting Schelte van Aysma
Schelte van Aysma is, bijna 400 jaar na zijn dood,
herbegraven in de kerk van Schettens. Het graf van de
Friese militair in het Staatse Leger uit de 17de eeuw
werd anderhalf jaar geleden bij toeval ontdekt bij
renovatiewerkzaamheden aan de kerk. De grafkelder
waarin Van Aysma en zijn vrouw lagen, was in 1865

ingestort. Van Aysma werd omstreeks 1578 geboren
in Bitgum en maakte als militair carrière in de strijd
tegen de Spanjaarden. Hij sneuvelde in 1637 bij het
Beleg van Breda. De held uit de Tachtigjarige Oorlog is
met militaire eer in het gerestaureerde graf gelegd. Het
stoffelijk overschot ligt in een kopie van de originele
kist.
www.omropfryslan.nl

(Foto Haye Bijlstra, Tresoar)

Kleurenfilmbeelden
Het Fries Film Archief heeft kleurenfilmbeelden uit 1938
in de collectie gekregen. Het Haagse echtpaar Aartje
en Coos van Rijswijk filmde Vlieland met een 16mmcamera. Het is daarmee de oudste kleurenfilm die in
Friesland is gemaakt. De beelden komen van museum
Tromp’s Huys, die het kreeg van de familie VermeireVan Rijswijk.
www.omropfryslan.nl

(Marc de Fotograaf)

Wolkom yn de Taletún,
wolkom by Talepaviljoen MeM –
livingroom of languages
Oant en mei ein oktober is de
Prinsetún yn Ljouwert in Taletún
mei as strieljend middelpunt
Talepaviljoen MeM - livingroom of
languages. Op ferskate mominten yn
de wike is der programmearring mei
en troch de ‘taal fan de wike’. Fierder
drinkst by MeM in hearlike kop kofje,
genietest der fan in lekkere lunsj of
fan in buorrel mei in hapke. Lit dy
ferrasse troch taal yn allerhanne
ferskiningsfoarmen! Tagong fergees.

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal
MeM biedt alle wiken in breed poadium oan de
taalmienskip dy’t sintraal stiet. Fan 1 april o/m 10 juny
wiene dat Nederlânske streektalen en –dialekten,
fan 10 juny o/m 19 augustus komst by MeM yn ‘e
kunde mei Europeeske lytse talen en fan 19 augustus
o/m 28 oktober jouwe taalmienskippen út de stêd
Ljouwert ‘acte de présence’.

Kaatsstad Franeker
In Franeker is een stadswandeling
gemaakt met kaatsen als rode
draad. De route gaat langs veertien
locaties die te maken hebben met
de kaatssport. In de gids Kaatsstad
Franeker staan de geschiedenis en
ontwikkeling van het kaatsen. Er is
ook een app, ‘Keatskuier’ ontwikkeld
voor de mobiele telefoon.
www.omropfryslan.nl

(Omrop Fryslân)

31 maart — 28 oktober 2018
Wolkom / Welkom
Welcome / Wilkommen
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Inleverdag
De inleverdag in mei voor materiaal betreffende de
Tweede Wereldoorlog leverde 55 nieuwe aanwinsten
op, waaronder medailles, dagboekaantekeningen,
een Duitse bierpul,
brieven, een zoutstrooier,
persoonsbewijzen en een
gasmasker. Philomeen
Koumans was twee jaar
toen ze met haar ouders
en jongere broertje uit
Roermond naar Leeuwarden
werd geëvacueerd. Ze
kwamen bij het gezin van Tjeerd en Marijke Kooistra
in de Gerard Terborchstraat. Philomeen Koumans
droeg het gasmasker met toebehoren over, dat haar
vader in Roermond had gedragen als ‘snuffelaar’ bij het
opsporen van explosieven.
www.tresoar.nl

Ameland
De collecties van de Amelander musea staan online.
Ruim 800 objecten zijn er te vinden, zoals foto’s,
verhalen en filmpjes over de geschiedenis van Ameland.
www.collectieameland.nl
Rinsema
Twee verloren gewaande werken van Thijs Rinsema
zijn in Museum Dr8888 te zien. Het gaat om een
hardhouten
beeld van een
geabstraheerde
voetballer in actie,
dat onlangs is
ontdekt door de
kleinzoon van
Thijs Rinsema.
Het andere werk
is een linosnede
van twee
geabstraheerde
ruiters, dat uit
de collectie van Theo van Doesburg komt. Na het
overlijden van zijn vrouw belandde het bij haar nicht,
die de lino aan het museum schonk.
www.lc.nl
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De Zaak Vermaning
Tjerk Vermaning (1929-1987) was al
op jonge leeftijd geïnteresseerd in
archeologie. Na het zien van de vuistbijl
van Wijnjeterp raakte hij in de ban van
de Neanderthaler en zijn vuurstenen
werktuigen. In 1965 meldde hij een
Tjerk Vermaning, archeologische vondst bij Hoogersmilde
Havelte, 13 mei
die hem in één klap de bekendste
1975. (Foto
amateurarcheoloog – hij was van beroep
Rob Bogaerts,
Nationaal Archief, grasmaaimachineslijper – van Nederland
collectie ANEFO)
maakte. Het ging om werktuigen
die circa 50.000 jaar geleden door
Neanderthalers gemaakt zouden zijn. Hierna volgden nog
enkele grote vondstcomplexen.
De kranten stonden er vol van en de wetenschap was
enthousiast. In 1975 werden zijn vondsten echter in een
wetenschappelijk rapport als vervalsingen ontmaskerd.
Vermaning werd in 1977 door de rechtbank in Assen
veroordeeld wegens oplichting, maar een jaar later
sprak het gerechtshof in Leeuwarden hem vrij, omdat
niet bewezen werd geacht dat hij de artefacten zelf had
vervaardigd. Het hof liet in het midden of de stenen echt of
vals waren.
Levensverhaal
De tentoonstelling ‘De Zaak Vermaning’ in het Drents
Museum vertelt het levensverhaal van Tjerk Vermaning.
Wie was hij en hoe ontstond zijn interesse voor het verre
verleden? Hoe kwam hij tot zijn ontdekkingen en met
wie werkte hij samen? Ook de rol van de pers tijdens
deze roerige tijd wordt belicht. Daarnaast is een groot
aantal van Vermanings bodemvondsten te zien, zowel de
falsificaties (uit Hoogersmilde, Hijken en Ravenswoud)
als de echte die hij op verschillende plaatsen in Drenthe
vond. Ook zijn inspiratiebron, de vuistbijl van Wijnjeterp,
is in de tentoonstelling opgenomen. Filmopnames
en geluidsfragmenten brengen de eigenzinnige
amateurarcheoloog tot leven.
De tentoonstelling is te zien tot en met 13 januari 2019.
Bij de tentoonstelling is ook het boek De Zaak Vermaning
verschenen.
Locatievoorstelling
De PeerGrouP voert in september de grootschalige
locatietheatervoorstelling De Affaire Vermaning op in
Hoogersmilde, vlakbij de plek waar Vermaning zijn
eerste spraakmakende vondsten deed. De productie
is een komisch spektakel over de omstreden Drentse
amateurarcheoloog. Het script is van Jan Veldman en
de rol van Tjerk Vermaning wordt gespeeld door acteur
Mads Wittermans. De voorstellingen worden gespeeld van
woensdag 5 tot en met zondag 30 september.
www.peergroup.nl/projecten/de-affaire-vermaning
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BOEKEN

JAN FOLKERTS

De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied
Jeroen Wiersma
Uitgeverij Matrijs i.s.m. Natuurmonumenten, Utrecht, 2018
176 p. | isbn 9789053455302 | €17,95
Eind 2017 verscheen Dossier Littenseradiel, het afscheidsboek
van de gelijknamige (per 1 januari van dit jaar opgeheven)
gemeente, gebaseerd op vraaggesprekken met inwoners
over memorabele gebeurtenissen uit de laatste decennia.
Het is een gelukkig toeval dat een paar maanden na Dossier
Littenseradiel nu het boek De Greidhoeke. Cultuurhistorie van
een rijk weidevogelgebied verschijnt dat in veel opzichten als een
tegenhanger of aanvulling gezien kan worden. Het boek gaat
immers vrijwel geheel over het voormalige grondgebied van Littenseradiel. Het nieuwe
boek steunt uiteraard ook op de studie van Ph. Breuker uit 2012, De Greidhoeke. Lân en
minsken fan 800 oant 1800 en letter maar is geschreven in het Nederlands en richt zich ook
anderszins op een breder publiek.

BOEKEN KORT
Made in Holland – 400 jaar
wereldmerk
Karin Gaillard (red.)
Waanders & de Kunst, Zwolle,
2018
160 p. | isbn 9789462621848
€ 24,95
Delfts blauw, Maastrichts
boerenbont, Haags
eierschaalporselein, Gouds plateel, Dutch Design:
Nederlandse keramiek is wereldwijd bekend. Als sinds
de 17de eeuw namen Nederlandse ontwerpers en
makers technieken en stijlen over die hier door handel
of door migratie van vaklieden werden geïntroduceerd.
Zij maakten er iets eigens van en veroverden daarmee
de wereld.
Fragmenten uit de rijke wereld
van de archeologie
A. Nieuwhof, E. Knol en
J. Schokker (redactie)
Vereniging voor
Terpenonderzoek, Groningen,
2018
236 p. | isbn 9789081171496
€ 25

Lytsewierrum, 2017. (Foto Anna Wiersma)

De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied is geschreven door
landschapshistoricus Jeroen Wiersma en is het initiatief van twee oud-medewerkers van
Natuurmonumenten, Jelle de Boer en Klaas Tiemersma. Het heeft het uiterlijk van een
reisgids, heeft een handzaam formaat en valt op door de voortreffelijke vormgeving, de
fraaie illustraties en het mooie kaartmateriaal. Het boek zelf laat zien wat de kracht is van
een integrale kijk op landschap, natuur en geschiedenis. De geschiedenis van het gebied
wordt hier niet obligaat behandeld als een verplicht nummer, maar als een onlosmakelijk
aspect van de streek zonder welke het landschap en de natuur van de Greidhoeke niet
begrepen kunnen worden.
Het boek valt uiteen in twee delen. In het eerste worden landschap en cultuurhistorie
beschreven, in het tweede worden 25 ‘fragmenten’ behandeld uit de kern van de
Greidhoeke. In het eerste deel komt de bovengenoemde integrale benadering van
landschap en geschiedenis het beste tot zijn recht. De voortdurende verandering van
het landschap loopt als een rode draad door dit verhaal, van de terpen, de Middelzee, de
staten en stinzen, de eerste windmolens (sinds 1560, bij Lytsewierrum), de eerste trekvaart
(Boalserterfeart, 1638) naar de veranderingen in het boerenbedrijf van gemeenschappelijke
weidegronden tot aan zuivelfabriek en melkmachine.
Pas aan het einde van het eerste deel komen in deze uitgave van Natuurmonumenten
(samen met Matrijs) de drie natuurgebieden Skrok, Skrins en de Leonserpolder aan de
orde. Het was ongetwijfeld een bewuste keuze van de uitgever voor een sandwichformule
om deze 20 pagina’s te verpakken tussen de informatieve stukken over landschap en
cultuurhistorie enerzijds en de 25 bijzondere plekken anderzijds. Een slimme oplossing,
die dit boek voor een veel breder publiek interessant maakt dan de achterban van
Natuurmonumenten.
In het tweede deel is een geslaagde keuze gemaakt uit bekende en minder bekende
plaatsen in de Greidhoeke. Bekende zijn de dorpen Mantgum, Easterein en Jorwert;
minder bekend zijn plekken als het verdwenen bos van Weidum, de stinswier bij Jellum,
het Poepedykhûs, de Bongier en Monnikebaaium. Door zijn opzet is het boek ook
uitstekend geschikt voor toeristen als eerste kennismaking met dit kerngebied van het
Friese platteland, met zijn fascinerende landschapsgeschiedenis. Hopelijk krijgt dit
initiatief een vervolg voor andere streken in Noord-Nederland. <
Jan Folkerts (Zaltbommel, 1953) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en
was onder meer directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden en gemeentesecretaris van
Littenseradiel.

Bundel met 25 uiteenlopende bijdragen over de wereld
van de archeologie. De nadruk ligt op de archeologie
van de drie noordelijke provincies, van paleolithicum
tot en met middeleeuwen. Het boek is opgedragen aan
dr. Ernst Taayke, ter gelegenheid van zijn afscheid als
beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in
Nuis.
Van melkrijder tot
fabrieksdirecteur
Jan Ybema, Klaas Ybema en
Roelof Veeningen
Het Nieuwe Kanaal,
Leeuwarden, 2018
160 p. | isbn 9789492457196
€ 22,50
Oud-personeelsleden, van
melkrijder tot directeur, vertellen over de veranderingen
die zij tijdens hun loopbaan in de zuivel hebben
meegemaakt, over de periode 1955-1980. In 1955
werken talloze Friezen in een van de ruim honderd
zuivelfabrieken. In 1980 zijn er nog maar zo’n dertig
zuivelfabrieken over in Friesland. Steeds meer
handelingen worden met machines verricht.
Verdwenen in Duitsland
Imke Müller-Hellmann
(vertaling Jantsje Post)
Wijdemeer, Leeuwarden, 2018
176 p. | isbn 9789492052483
€ 19,90
Het boek gaat over elf
slachtoffers van het
concentratiekamp in het OostFriese Engerhaf, een buitenkamp van Neuengamme.
Er vielen 188 slachtoffers, waaronder twee Friezen:
Pieter van der Weij en Rients Westra. De grootmoeder
van de schrijfster woonde in Engerhafe en was ontzet
over de taferelen die ze zag. Haar kleindochter spoorde
nabestaanden van de slachtoffers op.

MARIJKE DE BOER

Zolang de boom bloeit
Joke Corporaal
Tresoar en Bornmeer,
Leeuwarden/Gorredijk, 2018
144 p. | isbn 9789056154547
€ 15
Door de eeuwen heen
schreven Friese schrijvers
en dichters in hun eigen
taal: over zichzelf, hun
taal en hun land. In zeven
hoofdstukken behandelt
literatuurwetenschapper Joke Corporaal de belangrijkste
ontwikkelingen en kenmerken van de Friese literatuur.
Korte teksten lichten deze geschiedenis toe met
voorbeelden. De uitgave verschijnt ook in het Fries,
Engels en Duits.
Van kamer tot kamer
Ruud Spruit
Waanders & de Kunst, Zwolle,
2018
160 p. | isbn 9789462621770
€ 24,95
Rijk geïllustreerd boek over
500 jaar wonen in Nederland.
Hoe zagen kamers er in de
afgelopen eeuwen uit en hoe woonde men? Via zestien
verschillende kamers, van kelder tot zolder en van
bibliotheek tot eetkamer, vertelt de auteur over het
gebruik en beschrijft het interieur. De Hindelooper
kamer komt ook aan bod.
Escher op reis – Escher’s
Journey
Federico Giudiceandrea,
i.s.m Fries Museum
WBooks, Zwolle, 2018
186 p. | isbn 9789462582750
€ 29,95
Het boek volgt M.C. Escher
op zijn fysieke en mentale
reizen. De locaties waar
hij verblijft zijn van grote
invloed op zijn kunstenaarschap. Van het grauwe platte
Nederland van de jaren 1910 tot de zon en de bergen
van de Méditerranée. Onder invloed van de Italiaanse
steden en landschappen begint hij te experimenteren
met opvallende perspectieven en beeldcompilaties.
Iet
Jan J.M. van Dijk
Uitgeverij Pharos, Beilen,
2018
212 p. | isbn 9789079399987
€ 19,90
Iet van Dijk, een
Amsterdamse
medicijnenstudente,
smokkelde met haar
vriendinnen honderden
Joodse kinderen uit de crèche bij de Hollandse
Schouwburg. Ruim honderd van hen zijn door
haar persoonlijk met de Lemmerboot naar
onderduikgezinnen in Friesland gebracht. Een van hen,
Alfred van Vliet, woont er nog steeds.

De traanjagers
Anne-Goaitske Breteler
Uitgeverij AUP, Amsterdam,
2018
189 p. | isbn 9789462893816
€ 19,99
Anne-Goaitske Breteler
bezocht een handvol
naoorlogse walvisvaarders,
waaronder de Friezen Nutte
Dijkstra en Durk van der Veen, en beschrijft hun
herinneringen. De sfeer aan boord, de achtergronden
en motieven van de vaarders, en de avonturen in de
havens die onderweg werden aangedaan passeren de
revue, evenals de jacht zelf.
De teloorgang van het Laaxumer vishok
Willem Winters
Uitgeverij Perio, Leeuwarden, 2018
75 p. | € 12,50 (te bestellen bij
uitgeverijperio@gmail.com)
Willem Winters maakt
sinds 1989 foto’s
van het vishok (of
zoutloods) bij het
haventje van Laaxum,
tevens beroemd door
het schilderij van
Willem van Althuis.
Door de jaren heen is de aftakeling van het gebouw
zichtbaar. Er zijn tal van plannen, maar daar blijft het
ook bij. Winters was van plan om het vishok te redden,
maar daar is het niet van gekomen.
Pater onder de Papoea’s
Ida Hylkema
Bornmeer, Gorredijk, 2018
256 p. | isbn 9789056154639
€ 17,50
Boerenzoon Sibbele Hylkema
groeit op in het katholieke
Blauwhuis. Als 13-jarige stapt
hij met een grote koffer op de
bus naar Apeldoorn, waar op
het kleinseminarie zijn leven
in het teken van Gods woord begint. Begin jaren 1960
vertrekt hij als franciscaner missionaris naar NieuwGuinea. In de wildernis leert hij de Papoea’s, hun
cultuur, taal en gewoonten kennen.
Nei de top - Seis ferhalen oer
ferneamde Friezen
Jelle Bangma, Paul van Dijk e.o.
Utjouwerij Elikser, Ljouwert,
2018
64 s. | isbn 9789463650571
€ 8,50
Seis skriuwers (Jelle Bangma,
Paul van Dijk, Lida Dijkstra,
Elske Kampen, Douwe Kootstra,
Janny van der Molen) fertelle
ferhalen oer seis ferneamde Friezen: Abe Lenstra,
Maurits Escher, Mata Hari, Grutte Pier, Eise Eisinga
en Doutzen Kroes. Se binne yn opdracht skreaun foar
LêsNo, in lêsbefoarderingsprojekt foar de ûnderbou fan
it fuortset ûnderwiis.
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KALENDER
vanaf 4 augustus
SLAUERHOFF - IN MEMORIAM PATRIS
Expositie over J.J. Slauerhoff (1898-1936).
www.slauerhoff-2018.nl

5 augustus
SLAUERHOFF
Lezing door dr. Rob Leemans over
Slauerhoff.
www.slauerhoff-2018.nl

16 augustus
LUNCHLEZING
Lezing door Peter Karstkarel over grafcultuur in
Friesland.
www.tresoar.nl

tot en met 19 augustus
QROWD QONTROL
Tentoonstelling met werk van Anne de Vries, hij
onderzoekt individuele idealen in de massa.
www.friesmuseum.nl

23 augustus
DE REIZEN VAN ESCHER
Lezing door curator Judith Spijksma over de reizen van
M.C. Escher.
www.friesmuseum.nl

6 september

MARIJKE DE BOER

20 tot en met 23 september
SKELTEMANIA
Muziektheatervoorstelling over Schelte van Aysma uit
Schettens.
www.underdetoer.nl/manifestaties/skeltemania

tot en met 23 september
OASE ORANJEWOUD
Tentoonstelling van moderne en eigentijdse beeldende
kunst met flora en fauna als onderwerp.
www.museumbelvedere.nl

27 september
DE MENSEN OM ESCHER HEEN
Lezing door curator Judith Spijksma over de connecties
van M.C. Escher.
www.friesmuseum.nl

tot en met 30 september
BEYOND DADA EN DE STIJL PART II
Tentoonstelling met werk van o.a. Armando, Jan
Schoonhoven, Wim T. Schippers en Willem de Ridder.
www.museumdrachten.nl

4 oktober
SLAUERHOFF
Lezing door maritiem schrijver en kunstenaar Arne
Zuidhoek over Slauerhoff.
www.slauerhoff-2018.nl

DE POLITIEKE HAAN VAN WESTEREIN
Lezing door Alpita de Jong over een politiek getint
gesprek tussen een boer en zijn haan op boerderij
‘Westerein’.
www.klinkeendaverje.frl

8 september

tot en met 7 oktober
WEER BOVEN WATER
Tentoonstelling over een Fries kofschip dat in 1791 zonk
bij Gdansk. In 1985 ontdekten duikers het wrak.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

10 oktober

OPEN MONUMENTENDAG
Stadswandeling over 200 jaar maritiem onderwijs in
Harlingen.
www.hannemahuis.nl

GRUTTE PIER EN DE OPSTAND
Lezing door Mark de Raat over Grutte Pier, is hij een
held of piraat?
www.hannemahuis.nl

tot en met 9 september

12, 13, 14, 19, 20 en 21 oktober

EEN FRIESE JONKER IN DE ORIENT
Tentoonstelling over leven, werk en passie van Tinco
Lycklama à Nijeholt.
www.historischbeetsterzwaag.nl

DE KLOK MOAT WEROM!
Openluchtmusical over de verkochte klok bij de
Mariakerk in Kortezwaag in 1896.
www.deklokmoatwerom.nl

14 tot en met 23 september

vanaf 13 oktober

SLAUERHOFF - IN MEMORIAM PATRIS
Theatervoorstelling van Under de Toer (LF2018) over
Slauerhoff.
www.slauerhoff-2018.nl

tot en met 16 september
EEN DROOM AAN DUIGEN
Tentoonstelling over 200 jaar maritiem onderwijs in
Harlingen en vondsten uit het Harlinger kofschip De
Jonge Seerp dat in 1791 bij Gdansk in Polen zonk.
www.hannemahuis.nl

18 september
DE WATERGEUZEN
Lezing door Anne Doedens en Jan Houter over de
vergeten geschiedenis van de Watergeuzen.
www.hannemahuis.nl

30

Prinsenweg 1, Heerenveen

DE SLACH BY BOKSUM
Multimediatheater over de opstand van het Friese leger
tegen de Spanjaarden in 1586.
www.deslachbyboxum.frl

 0513 636136
 info@dekoningshof.nl

24 oktober
SCHEEPSBOUWERSFAMILIE VAN DER ZEE
Lezing door Carolyt Koops over de
scheepsbouwersfamilie Van der Zee in Harlingen.
www.hannemahuis.nl

tot en met 28 oktober
DIRK VAN ERP
Expositie over koperkunstenaar Dirk van Erp (18621933) die in de Verenigde Staten succesvol was.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 28 oktober
LIWWADDERS
Expositie in het kader van Lân fan taal.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 28 oktober

www.dekoningshof.nl
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ESCHER OP REIS
Tentoonstelling over M.C. Escher.
www.friesmuseum.nl

tot en met 28 oktober
WILLEM BARTEL VAN DER KOOI
Expositie over Willem Bartel van der
Kooi (1768-1863), zijn schilderijen en
tekeningen.
www.dekemastate.nl

DE TECHNIEKEN VAN ESCHER
Lezing door curator Judith Spijksma over de technieken
die Escher gebruikte.
www.friesmuseum.nl

8 september

19, 20, 26 en 27 oktober

LAGE LANDEN
Tentoonstelling over de geschiedenis van de
Nederlandse landschapsschilderkunst met veertig
werken uit het Rijksmuseum.
www.hannemahuis.nl

vanaf 14 oktober
NOT AFRAID OF THE NEW
Tentoonstelling over Fries expressionisme met werk van
de naoorlogse kunstenaarsgroep Yn ’e Line.
www.museumdrachten.nl

14 oktober
ESCHER EN WISKUNDE
Lezing door prof. dr. Hendrik Lenstra over de litho
‘Prentententoonstelling’ van Escher.
www.friesmuseum.nl

tot en met 3 november
LAND VAN LATIJN
Tentoonstelling over de historische bibliotheek van de
universiteit van Franeker.
www.museummartena.nl

tot en met 30 juni 2019
MADE IN HOLLAND – 400 JAAR WERELDMERK
Tentoonstelling over Delfts blauw, Maastrichts
aardewerk, art-nouveaukeramiek en Dutch Design.
www.princessehof.nl

RESERVEREN?

VERWACHT

 0513 636136

De Halbertsma’s
Grou, en eigenlijk
heel Friesland, viert
dit jaar het culturele
Halbertsma-jaar, niet
zonder reden ingebed
in het programma van
Culturele Hoofdstad
2018. De vier Grouster
broers zijn onverminderd
iconen van de Friese taal, en dus cultuur.
Er verscheen een fikse biografie over Joast
Halbertsma en de openluchtvoorstelling Gabe
Skroar trok een massa publiek.
De volgende editie van Fryslân, nummer 5,
verschijnt op 26 september 2018.

 info@dekoningshof.nl

Sfeervolle accommodatie met zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart

Ruim eigen parkeerterrein

Bedrijfscatering

Gezellig tuinterras

Partycatering

Lunch en plateservice

WWW.DEKONINGSHOF.NL

In site om op
werom te kommen
WEROMROP.NL
Freeds ek op TV

Weromrop.nl

