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Joost Halbertsma

SIEBRAND KRUL

Het Frysk-eigene met de paplepel van de Rimen en Teltsjes bijgebracht, nou nee, dat kan bijna niemand
meer zeggen. De verzamelde verhalen en gedichten van de Grouster broers Halbertsma stonden nog
wel als een anker van identiteit bij heit en mem prominent in de boekenkast, of dan tenminste bij pake
en beppe, maar sinds enkele decennia is de sokkel onder dit monumentale werk weggetrokken. En toch
beleven we een feestelijk Halbertsma-jaar, met in deze Fryslân als thema Joost Halbertsma.
Tot ver na de oorlog stond een Friese schijver steevast ook model voor de Friese Beweging, een
steeds ongemakkelijker erfenis van het werk van de Halbertsma’s. Helder zet Doeke Sijens in
deze Halbertsma-special uiteen hoe de Grousters hun schrijvende nazaten opzadelden met een
literair keurslijf. En hoe Joost merkwaardige trekjes had: deze grote voorvechter van de Friese taal
correspondeerde in het Frans met het Friesch Genootschap.
Yme Kuiper beschrijft Joosts ideaalbeeld van de authentieke Friese cultuur, belichaamd door de Friese
adel. Even romantisch als onwerkelijk. En Alpita de Jong belicht Joosts houding ten opzichte van
vrouwen: hij houdt van flinke, zelfbewuste vrouwen – die hij als kenmerkend Fries beschouwt –, en
betreurt het keurslijf van burgelijke normen waardoor ze zich zelden kunnen ontplooien.
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THEMA JOOST HALBERTSMA

DOEKE SIJENS

Dy hillige
Rimen en
Teltsjes
Al wist net ien mear yn
Dimter wa’t er wie, dochs
krige Joast – troch it
krewearjen fan it Fryske
Halbertsma-komitee - dêr
yn 1969 by de betinking fan
syn hûndertste stjerdei in
(uterlik mislearre) boarstbyld.
Oanwêzich by de ûntbleating
wienen ûnder mear rjochts
fan it byld de dichteresse
Rixt (H.A. van Dorssen) en
Douwe Tamminga, links fan
it byld. (Tresoar, foto Johan
Witteveen)
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Elk Frysk doarp, hoe lyts ek, hat wol in strjitte dy’t nei Joast of Eeltsje Halbertsma neamd is. It is in
foarbyld fan de adoraasje foar de bruorren dy’t al twahûndert jier oanhâldt. Sûnder de Halbertsma’s gjin
Fryske literatuer en gjin Fryske Beweging, sa is de gedachte by dizze earbewizen. Harren Rimen en Teltsjes
waard lang sjoen as it wurk dat alle oare Fryske boeken te boppe gie – in twadde bibel is it wolris neamd
– wêryn’t al it goede fan lân en folk fan Fryslân byinoar brocht wie. Wylst oare skriuwers fjochtsje moasten
om oandacht, waard dit boek hieltiten werprinte. Net earder as doe’t de Fryske literatuer loskaam fan de
Fryske taalstriid, raande de ynfloed fan de Rimen en Teltsjes fuort.

D

e âlden fan Joast (1789-1869) en Eeltsje (1797-1858)
wienen ambisjeus en stjoerden de bruorren nei
de universiteit. Joast waard dûmny, Eeltsje dokter.
Om reden fan dy stúdzje wienen se noch jong doe’t se
út harren bertedoarp Grou wei gienen. Dêrtroch soenen
se it doarpslibben – dêr’t elkenien ta de mienskip hearde
en geef Frysk ûnder inoar prate – altyd idealisearje. Joast
waard ferneamd as taalkundige, mei in soad nasjonale en
ynternasjonale kontakten. Nei in pear jier yn Boalsert wenne
er de rest fan syn libben yn Dimter. Eeltsje gie wol werom nei
Grou, dêr’t er húsdokter waard.

Hoewol’t de bruorren brievewiksel ûnderhâlden yn
it Hollânsk, brûkten se it Frysk foar harren fersen en
proazastikken. Eeltsje wie in romantyske, lyryske dichter,
Joast wie mear in rasjonalist, mei in grutte niget oan it
ferline. It earste boek dat de bruorren yn 1822 mei-inoar
útbrochten wie De Lapekoer fen Gabe Skroar. Yn twa lettere
edysjes (yn 1828 en 1832) waard it tal siden oanmerklik
útwreide mei nije stikken. Foar dit boek hienen se de
kleanmakker Gabe betocht en yn syn lapekoer waard hieltyd
wer nij wurk ûntdutsen. It gie dan om fersen (de measten
wienen troch Eeltsje skreaun) en fertelsels fan beide

Joast Halbertsma. (Tresoar)

Eeltsje Halbertsma. (Tresoar)

bruorren, hast altyd sterk anekdoatysk en mei in satiryske of
humoristyske ynslach.
Dat de Halbertsma’s it Frysk brûkten, wie oan it begjin fan
de 19de iuw opfallend. Foar Joast wie dit de manier om sjen
te litten dat it Frysk werklik in taal wie, dy’t it wurdich wie
om foar op te kommen. De measte Friezen stienen neffens
him ûnder in te sterke ynfloed fan it Hollânsk. Joast brûkte in
soad dialogen yn syn stikken om dêrmei de rikens fan it Frysk
sjen te litten. ‘“It minskelibben is net altiten rys mei rezinen;
it is ek wolris groat mei krôde,” sei Gabe oan Saskemuoi,
doe’t er in danigen pine hie oan in hûnemiezzel, in kwaal

‘Sibbel fan De Ryp’, ets fan Ids Wiersma by in fers fan Joast
Halbertsma yn Rimen en Teltsjes. (Tresoar)

Tsjalling Halbertsma. (Tresoar)

dêr’t de skroarren folle mei oanhelle binne.’ Joast hie ek in
soad niget oan de stavering fan it Frysk, in ûnderwerp dêr’t
er bysûnder útsprutsen mieningen oer hie. Hy koe siden lang
skriuwe oer it brûken fan ‘eu’ of ‘ee’ by it staverjen. Syn broer
brûkte in eigen stavering, dy’t troch Joast fansels behoffene
waard ear’t in wurk nei de printer gie.

Grutsk op de taal en skiednis
fan de provinsje
Eeltsje syn fersen wienen licht, hy skreau oer Fryske famkes
en it Fryske lânskip. Douwe Kalma neamde it
‘aerdige en sims ljeave en mylde […] rymkes.’
De ambysjes fan Joast gienen fierder as it
skriuwen fan ûnderhâldende stikjes. Hy woe
mei de Lapekoer sjen litte hoefolle goeds út it
ferline bewarre wie yn it Fryske folkskarakter
en de Fryske taal. De Fries koe grutsk wêze op
syn taal en de skiednis fan de provinsje. Dit
woe er foarearst sjen litte mei syn wurk en it
literêre kaam dêrtroch oan ’e krapperein. Syn
persoanen binne hast allegear sjabloanen
en gjin libbene figueren. It nivo fan in echte
keunstner as bygelyks syn tiidgenoat Jacob
van Lennep komt er nea benei. Ek it skriuwen
fan in langer proazawurk gie him boppe de
macht. Syn humor is net fyn, mar earder
plat. ‘Dêr kaem dokter Pfificus oan, in lang
man mei in kattesturt yn ’e nekke en poeier
yn ’t hier. Bisiden fen ’e holle hing him lang
Rimen en Teltsjes fen de Broerren Halbertsma,
toppich jier ta de hoed út, as ’t in striek flaaks
fiifde printinge, sûnder yllustraasjes,
438 siden. (Fries Museum)
wie. In grut trijekantich hoed siet him djip yn ’e
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Eeltsje wie de earste fan de
bruorren dy’t in boarstbyld
krige. By de ûntbleating yn
1904 yn Grou wienen tal fan
pommeranten fan de Fryske
Beweging oanwêzich, lykas
S.L. van der Burg en Jacob
Hepkema. (Tresoar)

eagen. Oan ’e lytse kromme noas lei de lytse finger fan ’e
lofterhân, en yn de rjuchterhân hie hy in fine rotting mei in
sulveren keatling, wol in healjelne lang.’ It Fryslân dat yn
de ferhalen beskreaun wurdt, is neat minder as in idylle,
de bittere werklikheid fan earmoed, it útrûpeljen fan de
arbeiders of dranksucht komt de lêzer net mei yn ’e kunde.
Yn Fryslân wie men daliks tige optein oer it wurk fan de twa
bruorren. Se waarden beskôge as pioniers fan de Fryske
Beweging en as meistriders. Eeltsje hie ek goede bannen
mei it Friesch Genootschap (oprjochte yn 1827) en it Selskip
foar Fryske tael en skriftekennisse (oprjochte yn 1844), mar
Joast hâlde him mear op in distânsje, al waard him geregeld
om advys frege. Hy wie tige kritysk oer beide organisaasjes,
hast neat fan wat se ûndernamen, foldie him. Men kin net
oan de yndruk ûntkomme, dat Joast himsels as de iennige
beskôge dy’t wist hoe’t it moast en hy koe en woe perfoarst
net gearwurkje.

O Halbertsma!
Tinkstiennen yn it bertehûs
fan Joast Halbertsma yn
Grou. (Tresoar, foto Peter
Karstkarel)
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Hoewol’t er entûsjast wie oer it Winterjûnenocht fan Waling
Dykstra, koe er him net yntinke dat dy bakker út Spannum
geskikte teksten skriuwe koe. Dat woe Joast dan wol foar
him dwaan. Doe’t er in bestimming socht foar syn Fryske
artefakten gie er foarby oan it Friesch Genootschap en woe
er perfoarst mei de deputearre ûnderhannelje. Argivaris
Wopke Eekhoff seach er as in amateur, dy’t er tsjinwurke
en achter syn rêch om berabbe. Hielendal bizar is dat er by
gelegenheid brievewiksel hie mei it Genootschap yn it Frânsk.
Om syn status as in geleard man fierder te bestevigjen,
skreau er syn Lexicon Frisicum yn it Latyn, sadat mar in inkele
Fries der wat oan hie.
Joast hie in soad aktiviteiten by de hân en skreau oer tal fan
ûnderwerpen, bygelyks oer de dracht fan Hylpen, weverijen
yn Twinte, Boeddha en de Yslânske taal. Mei syn meast

prestizjeuze projekt, in Frysk Wurdboek, is er dan ek net
fierder kommen as de letter F om’t er hieltiten wer oare
ûnderwerpen oppakte. Dat hy, sa’t De kanon fan de skiednis
fan Fryslân ha wol, ‘de wurklist opstelde […] fan wat der
dien wurde moast om in folwoeksen Fryske kultuer ta stân
te bringen’ is dan ek sterk oerdreaun. Joast hat troch syn
krewearjen wis oare Friezen ynspirearre, mar sels bleau er yn
syn studearkeamer, gie allinnich mei fakânsje nei Fryslân en
hâlde him fierder ôfsidich.
De myte, dat de Halbertsma’s de ferlossers fan it Frysk
wienen, kaam al rillegau op. Doe’t Eeltsje yn 1858 stoar,
dichte T.J. van der Meulen:
De tael wêrîn iens Gîsbert Japiks song,
Us memmetael moast for de tiidstream wike;
Mar Eeltsje Hiddes spriek: de tael waerd jong,
Dy, nei ûs each, de lêste sike sikke.
O Halbertsma! hwet soe mîn sprake wêse,
Koe ’t frîske folk dîn geastes wurk net lêse?
Oer de Lapekoer waard doe al skreaun dat it in ‘huisboek’
wurden wie foar Fryske selskippen en sjongferieningen en
dat it de leafde foar de foarâlderlike taal opwekt hie. ‘In één
woord, van nu af aan werd het Friesch de taal van lust en
smaak in alle rangen en standen, zoowel bij de adel en de
stedelingen als bij het landvolk,’ skreau Eekhoff grutsk (en
nei alle gedachten nochal oerdreaun, ‘landvolk’ hie gjin jild
foar boeken). De Lapekoer hie neffens him, ‘een eervolle
overwinning behaald op onkunde, ooroordeel en wansmaak
[…].’
It bertedoarp fan de twa bruorren krige ek in oandiel yn
de gloarje. Dat it wurk fan de Halbertsma’s sa perfekt wie,
kaam – ek wer neffens Eekhoff – om’t Grou, folle langer as
oare doarpen, ‘de oorspronkelijkheid van het fiere Friesche
volkskarakter’ bewarre hie. Hûndert jier letter wie Jan
Piebenga noch altyd like optein oer Grou, dat ommers ‘yn
it hertsje fan Fryslân, yn it iensume, min tagonklike, mids
marren en sompen’ lei en dêrom wie dêr ‘sûnt ieuwen it
folkslibben himsels allyk bleaun: gelikensheit fen standen,
tsjinnichheid yn uterlike fertoaning, âlde seden en brûkmen.’

It Fryske siele-libben
Yn 1871 ferskynde Rimen en Teltsjes, it sammele Fryske
wurk fan de Halbertsma’s. Yn dit boek wie de Lapekoer
opnommen, neist oare stikken, koart en lang, ryp en grien.
Ek wurk fan in tredde Halbertsma, Tsjalling (1792-1852)
wie tenei yn it boek te finen. De nije útjefte waard mear as
ien kear werprinte en hieltyd wer bejubele. ‘Fryslân soe
frijhwet earmer wurde, as it dit wurk gjin acht mear sloech.’
Oare skriuwers brochten nij literêr wurk út yn it skaad fan
de Rimen en Teltsjes. De teksten fan Waling Dykstra,
H.G. van der Veen, T.G. van der Meulen of S.K. Feitsma
binne realistysker op it mêd fan drank, earmoed en seks as
it wurk fan de Halbertsma en bedoarnen dêrmei de idylle

fan Fryslân, dy’t troch de bruorren sa sekuer opset wie. Yn
de krityk waarden de Rimen en Teltsjes altyd heger set as nijer
wurk, dat in soad Bewegingsminsken as it besmoargjen fan
Fryslân beskôgen. Rimen en Teltsjes waard mear en mear in
monumint ‘fen it stik folkslibben, dat de Fryske siele opropt.’
Ek Waling Dykstra – dy’t oars wól in kompleet wurdboek
ôfmakke – slagge it net om sa populêr te wurden as de
bruorren. Mooglik wie de ferearing fan de Halbertsma’s
ek wol snobisme. De bruorren hienen ommers oan ’e
universiteit studearre (de Rimen en Teltsjes stienen fol mei
Latyn) en wienen ek bûten Fryslân bekend en ferneamd.
Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen wienen
net fierder kommen as de legere skoalle – harren wurk koe
ûnmooglik deselde kwaliteit ha. Sa waard yn de 20ste iuw de
aristokratyske Sime Kloosterman ek heech set en waard op
Reinder Brolsma, ommers mar in ferversfeint, delsjoen.
Yn 1919 kaam in nije útjefte fan de Rimen en Teltsjes út, no
opsierd mei tekeningen fan Ids Wiersma. De jonge keunstner
hie syn uterste bêst dien om wat sfear en stimming
oanbelanget, sa ticht mooglik by de tekst oan te sluten. ‘Hoe
het dan met die kosten komt,’ skreau er oan útjouwer Van
der Velde, ‘dat zullen we in Godsnaam maar zien; maar in
geen geval mag zoon werk er in figuurlijke zin gesproken
“goedkoop” uitzien. Het moet er zóó uitzien, dat de oude
Friezen en Friezinnen, die nog veel van die oude toestanden
hebben meegemaakt, zitten te vloeken en te beven van
genot, want het is me niet te doen om deze Rimen en deze
Teltsjes te verduidelijken, maar het gaat er hier om in zoo’n
prachtwerk het tot vergetelheid gedoemde, karakteristieke
Friese er in beeld naast te geven.’
Doe’t it boek út kaam, skreau Douwe Kalma dat it no net
langer in folksboek wie, mar in Sinteklaaspresintsje. Hy wie
ien fan de iennigen dy’t net posityf oer de Rimen en Teltsjes
wie. Neffens him hie it boek in ‘ûngaedlike en ûnginstige’
ynfloed hân op ‘it Fryske siele-libben’. Stikelich skreau er
oer de ‘z.g. humor’ fan it boek, dy’t neffens him ‘in wrede
bispotting fen libbens-tragyk’ wie. Kalma wie fan betinken
dat de Rimen en Teltsjes ek neat te krijen hienen mei literatuer
en der stie neat yn dêr’t men it ‘as earnstich minske om
weardearje’ koe. In soad feroare dit stik net oan de grutte
wurdearring foar it boek. It Jongfrysk Sjongkoar wie ek
gewoan oanwêzich by de betinking fan de fyftichste stjerdei
fan Joast yn Dimter.

bûten de provinsje
west hat – lei dat yn
1958 nochris dúdlik
út. ‘Hwant beide,
biweging sawol as
literatuer, bynt deselde lotsmienskip; beide hawwe net oars
as deselde romte ta har foldwaen; beide binne op har folk
bihelle en yn en foar dat folk steld […]. Lyk as de literatuer de
biweging makke hat, sa soe, stel ris dat de biweging op ’en
ein roun, de literatuer har mei gauwens yn dy wei folgje.’
Fedde Schurer hie daliks nei de oarloch dy ferbining tusken
literatuer en beweging al as ferbrutsen ferklearre, mar yn
de praktyk kealle it swier. It wie úteinlik de nije generaasje
skriuwers dy’t yn de jierren sechtich mei de twang fan de
Fryske Beweging ôfweven. Sa’t de Fryske dracht en it gouden
earizer allinnich noch as rarichheden yn âldheidkeamers
te besjen binne, sa ferdwûn ek de bewûndering foar de
Halbertsma’s. Nije skriuwers fielden har mear besibbe oan
S.K. Feitsma of H.G. van der Veen en bepaalden tenei sels
de ûnderwerpen dêr’t se oer skriuwe woenen. De Rimen en
Teltsjes ferdwûnen fansels net hielendal fan it kleed, mar
it wie net langer it foarbyld dat skriuwers altyd en ivich
foarhâlden waard. Dêr kamen skriuwers as Anne Wadman en
Trinus Riemersma foar yn ’t plak. Doe’t yn 1994 in nije edysje
ferskynde, tige sekuer troch Philippus Breuker besoarge, wie
der net mear automatysk applaus. It boek makke – noch
altyd mei de printsjes fan Ids Wiersma – in tige âldfrinzige
yndruk. De útjouwer besocht it noch wol, it boek waard
oanrekommandearre as in ‘libben taalmonumint’ en in ‘rike
boarne foar de folkskunde’ mar oan de hjoeddeiske Fryske
literatuer gie dat foarby as net mear fan belang. Wol wurdt
it boek noch geregeld kocht as Sinteklaaskado – benammen
om’t men de plaatsjes sa moai fynt. <

Strjitnammeboerd fan ien
fan de hûnderten strjitten
yn Fryslân dy’t nei Joast of
Eeltsje (of beide) ferneamd
binne. (Tresoar)

Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk
by de Leeuwarder Courant.

Sinteklaaskado
In hiel skoft lang waard fan in Frysk skriuwer net allinnich
ferwachte dat er foar syn wurk it Frysk brûkte, mar ek dat er
op de ien of oare wize posityf skreau oer Fryslân. Sa hienen
de Halbertsma’s ommers ek Fryslân ferhearlike en oproppen
‘ta ljeafde for syn eigen aerd en wêzen’. Troch dy easken
makke in skriuwer automatysk ek ûnderdiel út fan de Fryske
Beweging. E.B. Folkertsma – dy’t sels mar in pear kear

Yn 1933 kamen leden fan it Leidske studinteselskip Frisia spesjaal nei Grou, by gelegenheid fan it
100-jierrige bestean fan it selskip om Eeltsje Halbertsma hulde te bringen. Hidde Halbertsma, ien út it
neiteam fan de bruorren, stiet mei de blommen. (Tresoar)
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YME KUIPER

Friese adel weerspiegelt
authentieke cultuur
Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) was een Friese taalgeleerde – en ten diepste een romanticus. Over het laatste wil ik het
hier hebben. Met het begrip ‘romantiek’ is het vreemd gesteld in kringen van Nederlandse historici. Nog altijd is er de schroom
om het fenomeen daadwerkelijk belangrijk te achten voor het Nederland van de eerste helft van de 19de eeuw. De romantiek
zou ‘bij ons’ bitter weinig hebben voorgesteld. Ja, sommige jonge dichters, schrijvers en schilders waren erdoor aangeraakt,
maar sloegen ouder en wijzer geworden meer ‘realistische’ wegen in. Kijk eens naar Nicolaas Beets. Als Hildebrand is hij in
zijn Camera Obscura al genezen van zijn romantische aandrift. Nee, de biedermeiercultuur lag Nederland eigenlijk veel beter
dan de romantiek. Trouwens, wat is romantiek? Een vage term in de ogen van velen; een onding, even ongrijpbaar als de term
Verlichting. Wie Halbertsma’s leven en werk wil begrijpen, zal niet om de romantiek heen kunnen.

Stal van Beslinga State in Friens met de twee zonen van baron Sytzama, Eyso en Johannes, en een zwarte bediende. Halbertsma kwam graag op Beslinga State. Schilderij door
Douwe Hansma. (Fries Museum)
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at geldt in het bijzonder voor zijn visie op de
geschiedenis en cultuur van zijn geboortegewest.
Een goed voorbeeld daarvan is de houding die
Halbertsma demonstreerde tegenover de Friese adel. Die
betreft zowel zijn uiteenlopende geschriften (biografie,
herinneringen en verhalen) als zijn omgang met enkele Friese
edellieden. Zoals Goffe Jensma in zijn nog altijd sprankelende
Het rode tasje van Salverda (1998) scherper dan anderen
observeerde, was deze bakkerszoon door studie, huwelijk
en professie een snelle sociale stijger in de samenleving
geweest. Halbertsma kwam daar vrijmoedig en openlijk
vooruit; sterker nog, hij maakte zijn bescheiden komaf tot
inzet én belangrijkste thema in zijn werk. Hoe valt tegen die
achtergrond bezien de opmerkelijke band van Halbertsma
met de Friese adel te begrijpen? Niet alleen maar als omgang
met hooggeplaatste, invloedrijke personen, hoewel dat zeker
mee gespeeld heeft. In de oude Friese adel weerspiegelde
zich voor Halbertsma authentieke Friese cultuur.

Beeldvorming van Friese adel
Mijn eerste echte kennismaking met Halbertsma liep via een
Friese geleerde, die meer met Halbertsma gemeen had dan
ik indertijd bevroedde. Die geleerde was ook predikant. We
reizen terug in de tijd naar de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, naar het midden van de jaren 1980. De PB beschikte
toen nog over een aparte studieruimte om handschriften
te bestuderen. Deze grote ruimte was het domein van ds.
J.J. Kalma. Hier werkte hij dagelijks aan zijn bibliografieën.
Binnen no time wist deze ook door zijn stem en uiterlijk opvallende publicist waar ik mee bezig was: adel in Friesland.
Met hem praatte ik bij gelegenheid over de rijke brievencollecties van Eekhoff en Halbertsma. Inmiddels had ik al veel
van Kalma’s biografische schetsen uit Dit wienen ek Friezen
gelezen en ook de essaybundel over Halbertsma (Brekker
en bouwer uit 1969). Hij had daaraan meegewerkt en er zijn
stempel op gedrukt.
Meer dan toen zie ik nu in hoe enorm belangrijk Halbertsma
en Eekhoff zijn geweest voor de (romantische) beeldvorming
van de Friese adel in kringen van Friesch Genootschap en
Friese Volksalmanak. Vreemd vind ik het achteraf dat ik in
mijn boek over de adel in Friesland uit 1993 niets heb gedaan met het verhaal ‘De Jonkerboer’, later opgenomen in
de Rimen en Teltsjes. Dat was geschreven door Halbertsma’s
broer Eeltje – zijn allerlaatste verhaal, postuum uitgegeven
door Eekhoff – maar bevat onmiskenbaar het door Joost zelf
geconstrueerde beeld van de ‘echte’, oude Friese adel: de
oprechte, deugdzame en geleerde Friese edelman, die uit
liefde een niet-adellijke Friezin durft te trouwen en liever boer
is dan een pronkerige regent, officier of rechter. Nog vreemder komt me dat voor, omdat ik toen al vertrouwd was met
Peter Burke’s studie (uit 1978) over volkscultuur in Europa.
Daarin laat deze Engelse cultuurhistoricus zien hoe overal in

het Europa van omstreeks 1800 in geleerde elite-kringen de
ontdekking van ‘het volk’ en zijn cultuur plaatsvond.

Erudiet, veelzijdig, eigenzinnig
en nadrukkelijk
Joost Hiddes Halbertsma past perfect in dit door Burke
geschetste raamwerk. Hetzelfde geldt voor een van
Halbertsma’s grootste vrienden: B.W.A.E. baron Sloet tot
Oldhuis (1807-1884). Deze jurist en econoom, burgemeester
van Hengelo, rechtbankpresident te Zwolle, Thorbeckiaan
en Tweede Kamerlid was decennialang bevriend met
Halbertsma. Zij deelden een voorliefde voor de volkskunde
en dichtkunst; beiden werden door de tijdgenoot gezien
als erudiet en veelzijdig, maar evenzeer als eigenzinnig en
nadrukkelijk. Toen Halbertsma in 1869 was overleden, hield
Eekhoff een herdenkingsrede voor het Friesch Genootschap.
Hij schreef Sloet om daarvoor stof te leveren. Die bediende
hem op zijn wenken met een lang schrijven. Daarin verhaalt
hij het volgende: ‘Het eerst kwam hij mij bezoeken, toen ik
nog te Hengelo was. Het was een regt schoone lentedag, en
wij gingen in den spaden avond den nachtegaal hooren op
de plek, waar ons thans de spoorwegfluit het trommelvlies
verscheurt. Al koutende werd het zeer laat en keerden wij
door het eenzaam Drienensche veld terug. In het volle
maanlicht bragt ik hem op den top van een grooten tumulus
of grafterp, die men daar nog veel vindt. “Zoo is er dan
van het geslacht, dat hier geleefd heeft”, zeide ik, “niets
overgebleven dan een kruik met asch en wat verschroeide
beenderen en verroest ijzer.” - “Neen!”, antwoordde hij, “nog
iets meer: dat volk leeft nog in zijne taal, als men het daar
maar weet uit te halen.”’ Kan het romantischer? Tot diep in
de nacht hadden de twee doorgepraat. Halbertsma had Sloet
op het spoor gezet van ‘linguistische onderzoekingen’. Sloet
sloot deze herinnering aan zijn vriend kort en krachtig zó af:
‘De taal was hem de spiegel van het volksleven.’
Sloet tot Oldhuis was een Gelders edelman die het grootste
deel van zijn leven in Overijssel zou doorbrengen. Baron op
klompen is de titel van de boeiende biografie die Wim Coster
over Sloet in 2008 publiceerde. Halbertsma woonde vanaf
1822 tot zijn overlijden in 1869 te Deventer. Van daaruit was
hij veel onderweg, onder andere met Sloet op het Overijsselse platteland en met Jacob van Lennep in Gaasterland.
Hij ondernam reizen in Europa en nog op zijn zeventigste
maakte hij een Grand Tour naar Italië en bezocht toen Rome
en Napels. In Tivoli, op het Romeinse platteland, stond hij
ontroerd bij dezelfde oudheden en watervallen als Goethe indertijd. De geleerde Halbertsma wierp zijn netten breed uit.
Wie waren nu zijn adellijke gidsfiguren in Friesland geweest?
Drie namen springen er duidelijk uit: jonker Idzert Aebinga
van Humalda (1754-1834), door Halbertsma in de jaren 1840
(in Letterkundige Naoogst) bestempeld als ‘wijlen mijnen geleerden vriend’; jonkheer Willem Anne van Haren (1749-1835),

Bartholomeus Willem Anne
Elise baron Sloet tot Oldhuis
was jarenlang bevriend met
Halbertsma. Zij deelden een
voorliefde voor de volkskunde
en dichtkunst.

Willem Anne van Haren. Met
hem voerde Halbertsma vele
gesprekken, toen hij bezig
was met een studie over de
gebroeders Willem en Onno
Zwier van Haren. Portret door
Petrus Halbertsma, zoon
van Joost Halbertsma. (Fries
Museum, collectie Koninklijk
Fries Genootschap)

Idzert Aebinga van Humalda.
Halbertsma logeerde weleens
bij hem op het Burmaniahuis
te Leeuwarden. (Tresoar)
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Bataafs-Franse tijd buiten het bestuur te zijn gebleven, keerden ze onder koning Willem I terug in de Friese Staten. Hun
verlangen naar de goede tijden van een zelfstandig Friesland
in de Republiek bleef bij hen steeds voelbaar. Dat maakte ze
in Halbertsma’s ogen des te boeiender.

Verlangen naar een
zelfstandig Friesland

Maurits Pico Diederik van
Sytzama. Portret door Willem
Bartel van der Kooi. (Fries
Museum)
Geertruid de Wendt,
echtgenote van Maurits Pico
Diederik van Sytzama. Portret
door Willem Bartel van der
Kooi. (Fries Museum)

Eyso de Wendt van Sytzama,
zoon van Maurits Pico
Diederik van Sytzama
en Geertruid de Wendt.
Halbertma nam vaak een
van zijn zoons mee die met
Sytzama’s oudste zoon Eyso
kon spelen. Als volwassen
man huwde Eyso Rinske
Heringa Cats. Portret door
Willem Bartel van der Kooi.
(Fries Museum, bruikleen
Stichting Van SytzamaColenbrander)

Pier Pander bij zijn werk.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)
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met wie hij menig gesprek had gevoerd in de late jaren 1820,
toen hij volop bezig was met een studie over de gebroeders
Willem en Onno Zwier van Haren; én Maurits Pico Diederik
baron van Sytzama (1789-1848), evenals Aebinga van Humalda gouverneur van Friesland, maar toen Halbertsma hem
leerde kennen nog grietman van Idaarderadeel. Als Tweede
Kamerlid durfde deze Sytzama oppositie te voeren tegen het
bewind van Willem I. Juist daarom had Halbertsma een zwak
voor hem. Sytzama was een generatiegenoot, de andere twee
‘jonkers’ brachten Halbertsma terug naar het Friesland uit de
Republiek; dit duo was voor 1795 grietman geweest en als lid
van de Friese Staten op de hand van de stadhouder. Na in de

Hoog gaf Halbertsma op van het staatkundig inzicht van
Willem Anne van Haren, de tweede zoon van Onno Zwier
van Haren. Ook het karakter van de man prees Halbertsma
regelmatig. Willem Anne was eerst zeeofficier en had een
veelbesproken huwelijk gesloten met een achttien jaar jongere erfdochter Van Heemstra. Tot zijn overlijden woonde
hij met deze adellijke Cecilia samen op Fogelsanghstate te
Veenklooster. Op een van zijn logeerpartijen op de state had
Halbertsma zijn oudste zoon Petrus meegenomen. Deze tekende een portret van de oude jonker, dat later in steendruk
in groten getale werd verspreid. Dat gebeurde met financiële
hulp van genoemde Sytzama. Halbertsma zou zijn jongste
zoon Binnert nog de namen Willem Anne meegeven. In
haar boeiende, recent uitgegeven biografie Joost Halbertsma
1789-1869 -Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man
staat Alpita de Jong terecht uitvoerig stil bij de band tussen
de oude Van Haren en Halbertsma, inmiddels media vita.
Vanzelfsprekend speelt daarbij het in 1829 verschenen boek
van Halbertsma een cruciale rol. Volgens de biografe zou
Halbertsma in zijn boek bewust de waarheidsvraag bij het
incest-schandaal rond Onno Zwier uit de weg zijn gegaan.
Dat was begonnen in 1760 en leidde tot familievetes met
de Van Sandicks en Van Hogendorps die nog doorspeelden
tot in de tijd dat Willem Anne met Halbertsma omging.
Halbertsma zou er zelfs de oude jonker nooit naar gevraagd
hebben. Zou het? Afgaande op wat Sloet schreef over
Halbertsma’s vergaande, zo niet bij tijden impertinente,
nieuwsgierigheid is dit weinig aannemelijk. Daar komen
nog bij zijn fascinatie voor vleselijke lusten en scabreuze
zaken. Zou Halbertsma echt geloofd hebben in de volledige
onschuld van Onno Zwier? Waren de beschuldigingen van
incest met twee dochters alleen maar laster om hem als
staatsman ten val te brengen?

Logeren bij de Sytzama’s
op Beslinga State
Het boek Het geslacht der Van Haren’s, (1829) met de goed
gekozen ondertitel Fragmenten, bevat een passage waarin
Halbertsma als het meest kenmerkende van de Friese adel
zijn geleerdheid aanwees. Daarin onderscheidde deze adel
zich van edellieden elders, die zich voorstonden op hun
titels, voorrechten, prachtige hofhouding of wapenfeiten.

Terloops vermeldde hij hier dat grondbezit in Frieslands
geschiedenis een krachtig middel was om zich tot waardigheid te verheffen. Dit is een opmerking die waard is te onderstrepen. Zelf zou Halbertsma door zijn huwelijk uiteindelijk
vier boerderijen bezitten. Grondbezit had voor deze romanticus behalve een economische ook een emotionele waarde.
Het maakte hem tot een landheer aan wie pachten werden
afgedragen, vergelijkbaar met de in vrijheid levende Friese
edelman op zijn hornleger. Aan Sytzama schreef hij brieven
over hoe te handelen met zijn grondbezit bij Workum en bij
welke instantie hij met klachten over geleden schade aan zijn
landerijen moest aankloppen. In koor spuwden ze hun gal
over de te hoge grondbelasting onder Willem I.
Aan Aebinga van Humalda, die hij regelmatig bezocht
op het Burmaniahuis te Leeuwarden, vroeg Halbertsma
zonder schroom hoe zijn kansen waren op een benoeming
als professor aan het Franeker Atheneum. Deze zou toch
gemakkelijk een goed woordje voor hem bij de adellijke
curatoren kunnen doen. De bejaarde gouverneur voelde
zich in het nauw gedrongen. Hij dook weg door terug te
schrijven in oktober 1824 dat hij op zijn hoede moest zijn.
Er zou immers snel jaloezie kunnen ontstaan, die schielijk
zou leiden tot tegenwerking. Dat nam niet weg, zo liet
hij Halbertsma weten, dat hij hem graag benoemd zag.
‘Franeker zou er wel bij varen en onze liefhebberij Studie
bij winnen.’ Halbertsma werd gepasseerd en dat zou later
vaker gebeuren. Niet alleen Halbertsma maar ook Eekhoff
had veel contact met Aebinga van Humalda. Hij beschouwde
de oude jonker zelfs als zijn leermeester. Volgens Philippus
Breuker (in zijn studie over het Friese nationalisme uit 2014)
zag Eekhoff hoog op tegen Halbertsma en nam hij diens
idealisering van het de Friese volk en zijn geschiedenis
kritiekloos over. Daar zit veel in.
Gelijk Halbertsma bezocht Eekhoff graag de historische
huizen van de nog in zijn tijd op het Friese platteland
wonende adel. Toch school in Eekhoff niet de onversneden
romanticus die Halbertsma was. Meer dan Halbertsma
was hij geneigd zijn bescheiden afkomst te verbergen. Was
voor de boekhandelaar Eekhoff de adellijke publicist uit
Bergum, jhr. Hobbe Baerdt van Sminia, de te bewonderen
Friese edelman, Halbertsma voelde zich beter thuis bij de
Sytzama’s op Beslinga State in Friens. Graag logeerde hij bij
de levenslustige, gemakkelijk geld uitgevende baron, met
zijn fraaie paardenstal en collectie van Napoleon-curiosa.
Hij had een mooi Fries meisje getrouwd, niet van adel maar
wel uit een bemiddelde familie. Met personeel en pachters
sprak de baron bij gelegenheid Fries. In zijn jeugd was deze
Sytzama een geduchte kortebaanrijder geweest, nu verfraaide
hij voortdurend zijn buitenplaats en kocht hij op veilingen
schilderijen die hij toonde aan de vele gasten die hij in Friens
ontving. Halbertsma mocht altijd een zoon meenemen die
dan mooi met Sytzama’s oudste zoon Eyso kon spelen. Kort
na de plotselinge dood van Sytzama in 1848 werd zijn mooie
buiten gesloopt. Er is een schilderijtje bewaard gebleven uit

Eeltje Halbertsma dichtte over de plotselinge dood (in 1843) van Eyso van Sytzama.
Uit dat lange gedicht, 21 keer vier strofen, hierbij een deel ervan.
Oan Beslinga-state
O, Beslinga! o, eed’le state!
O, lusthôf fan de Fryske grûn
Oer al de ridderlike staten,
Hoe is dyn bluister no ferrûn!
Dyn steatelike abeeljebeammen,
Dyn fleur’ge loanen ticht en grien,
De wylgen oan de wetterseammen
Binn’ keal en fan har lof ontdien.
(...)
Mar komt ’er wer in mylder sinne,
Ontjout him alles wer opnij.
De twiichkes litte knoppen rinne,
En alles libbet en is blij.
(...)
Mar ien stam sil net wer ferrize:
En freget me’ dêr reden ôf,
Ik moat him nei it tsjerkhôf wize;
Dêr leit er op dat hege hôf.

Us Eiso is dy eed’le stamme!
De pin bestjert my yn de hân
By ’t skriuwen fan dy goede namme;
Want goed wie hy as ien fan ’t lân.
(...)
En Eiso, wie sa gol fan wêzen!
Syn rûne, nomm’le, Fryske sin
Stie him yn ’t freonlik each te lêzen,
It woldwaan wie foar him gewin.
(...)
En wa sil no it leed útsprekke
Fan de eed’le âlders en de rou?
Dat kin de ierde mar bedekke,
Dat wisket tiid noch worden ou.
(...)
Wês lang de taflecht yn de smerte,
O, stil, mar leaflik Beslinga!
De treaster foar ’t ferpletterd herte
Fan de eed’le stam fan Sytsama.

(Rimen en Teltsjes fan de bruorren Halbertsma, Ljouwert, 1993, p. 260-261)

1836 van de paardenstal van Beslinga. Daarop zien we de
twee zonen van de baron en zelfs een zwarte bediende in
livrei. Nog steeds is in nevelen gehuld het antwoord op de
vraag of de afgebeelde donkere jongen inderdaad in Friens
heeft rondgelopen. Dat hoort bij de romantiek van deze state
zullen we maar zeggen. <

Yme Kuiper (Heerenveen, 1949)
is emeritus hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen,
bijzondere leerstoel Historische
buitenplaatsen en landgoederen
en bijzondere leerstoel Historische antropologie en Antropologie van religie.

Beslinga State te Friens. Prent door Sjoerd Bonga. (Fries Museum)
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Vriend van de Friese
volksgeschiedenis

RUTGER HOEKSTRA

Dat je de man uit Friesland kunt halen, maar
Friesland niet uit de man, geldt voor niemand
meer dan voor Joost Hiddes Halbertsma (17891869). In De canon van de geschiedenis van
Friesland wordt hij ‘Mister Fryslân’ genoemd en
geprezen om zijn grote interesse in en kennis van
de Friese cultuur, waarvan hij als geen ander de,
soms wat fantasierijke, schoonheid heeft weten
te omschrijven. Hij was predikant, maar door zijn
universele belangstelling wordt hij vaak genoemd
als oudheidkundige, volkskundige en vooral
kundig geleerde op literair gebied. Hij doneerde
zijn persoonlijke collectie van verzamelde Friese
oudheden aan het Antiquarisch Kabinet van
Friesland dat op zijn voorstel in 1853 in het leven
werd geroepen, maar daar hield zijn invloed op
de culturele geschiedenis van Friesland niet op.
Deze invloed is des te opmerkelijker omdat hij het
grootste gedeelte van zijn leven niet in Friesland
heeft gewoond. Hoeveel invloed heeft Joost
Hiddes Halbertsma gehad op de geschiedenis
van Friesland en hoe is zijn omgang met Friese
geschiedenis te typeren?

G

eboren in 1789 in Grou, groeide Joost (Justus) Hiddes Halbertsma op als bakkerszoon met zijn drie
broers Tjalling, Binnert en Eeltje. Hij ging naar de
lagere school in Grou en volgde daarna onderwijs aan de
Franse school (1800) en aan de Latijnse school (1800-1806).
Deze laatste sloot hij af met een rede over ‘Het uitnemende
van de Griekse taal’ en hieruit blijkt al vroeg zijn interesse
in talen en taalkunde. Zijn studie theologie, die hij koos op
advies van zijn doopsgezinde moeder en predikant Jan
Brouwer, volgde hij bij de Doopsgezinde Seminarie naast
zijn studie Noordse talen aan het Atheneum Illustre in
Amsterdam, van 1807 tot 1813.
In 1814 werd hij predikant in Bolsward en lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Bij deze laatste werd hij
betrokken bij een plan om een gedenkteken op te richten
voor Gysbert Japicx. Hieruit blijkt al een interesse in Friese
geschiedenis. In 1816 trouwde Halbertsma met Johanna
Iskjen Hoekema uit Workum en samen met haar verhuisde
hij uiteindelijk in 1822 naar Deventer. Daar kreeg hij niet alleen de leiding over de doopsgezinde gemeente, maar daar
was ook een atheneum waardoor hij zijn wetenschappelijke
ambities verder kon ontwikkelen. Hier zou hij nog vele jaren

Joost Hiddes Halbertsma in 1861. (RKD)
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woorden aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van
de vergelijking tussen oude en nieuwe Germaanse talen.
Hierin legt hij de nadruk op het belang van dialecten in de
taalkunde en stelt hij zich kritisch op ten opzichte van andere
taalkundigen uit de 17de en 18de eeuw, daardoor zijn nieuwe,
frisse geluid opvallend was.

Hulde aan Gysbert Japicx

Geboortehuis van Joost Hiddes Halbertsma met twee gedenkstenen
te Grou. (Fries Museum)

wonen, terwijl zijn interesse in de Friese cultuur alleen maar
toenam. Dat bleek bijvoorbeeld in 1822 toen hij zijn eerste
Friese geschrift liet drukken. In deze publicatie in de Vaderlandsche Letteroefeningen bespreekt hij afleidingen van Friese

Onder andere door zijn publicatie in de Vaderlandsche Letteroefeningen stond Halbertsma vanaf 1822 bekend als een
serieuze taalonderzoeker. Wat opvalt, is dat hij in dit artikel
de Friese renaissanceschrijver Gysbert Japicx niet alleen aanhaalt, maar ook zegt in een volgende publicatie meer materiaal over hem te zullen publiceren. Halbertsma’s interesse
voor Gysbert Japicx is dus aangewakkerd. Zijn aanzien met
betrekking tot kennis van de Friese taal stijgt en aan de hand
van deze verwachtingen wordt hem een grote rol toebedeeld
in het oprichten van een gedenkteken voor Gysbert Japicx. Bij
de onthulling op 7 juli 1823 zal hij een redevoering geven die
zowel het hoogtepunt van de dag blijkt, alsmede het keerpunt van Halbertsma’s aanzien in de geleerde wereld.
Voor zijn redevoering doet Halbertsma een uitgebreide archiefstudie naar het leven en werk van Japicx. Hij beschrijft
hem als iemand die eenvoudig en oprecht - ‘sjuecht en
rjuecht’ - in het leven stond. Hij noemt hem een bekwame
dichter met een hart voor de natuur, eerder dan kunst. Hij
prijst zijn kennis van verschillende Germaanse en Romaanse
talen en de kunst om zowel natuurlijk als met zijn verstand
te schrijven en dichten. Hierbij legt hij veel nadruk op het
belang van Japicx’s werk voor het behoud van de Friese taal,
waarmee het in diens tijd niet goed gesteld was. Hij gaat in
op het belang van spreektaal en de klankrijkheid die hierin

Monument voor Gysbert
Japix, in 1823 onthuld
in de Martinikerk in
Bolsward. Bij de onthulling
hield Halbertsma een
verhaal waarvoor hij een
uitgebreide archiefstudie
naar het leven en werk van
Japicx had gedaan. Het
beeld is gemaakt door de
Amsterdamse beeldhouwer
Paul Joseph Gabriel naar het
portret van Matthijs Harings
in de stijl van een klassieke
kunstenaarsbuste. (Foto
Andrys Stienstra)

Het Antiquarisch Kabinet,
met daarin de collectie van
Halbertsma, werd gestald
in het Paleis van Justitie aan
het Zaailand in Leeuwarden,
circa 1865. (Historisch
Centrum Leeuwarden)
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kan worden teruggevonden, ten opzichte van geschreven taal zoals Latijn
waarin volgens hem taal vermagerde.
Halbertsma deelt Japicx’s mening dat
het Fries een beschaafde taal was die
voor alle genres geschikt is, maar met
een licht kritische noot dat diens taal
‘te gezwollen’ was geworden. Het leek
hem daarom het beste dat het beeld
van Gysbert Japicx zoals hij dat had
geschetst in deze rede, als referentie
voor de toekomst te gebruiken. Tegenwoordig is het belang van Gysbert
Japicx nog steeds groot, getuige de
belangrijkste literaire prijs van Friesland die naar hem is vernoemd.

Voorwerpen van belang
voor het volksleven
De rol die Halbertsma speelde bij het
Antiquarisch Kabinet van Friesland
is al genoemd. Mede op aandringen
‘Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden’,
van Joost Hiddes is zo’n Kabinet er
pamflet met een betoog voor de oprichting van een
ook daadwerkelijk gekomen. De bijFries Kabinet van Oudheden, geschreven door Joost
Halbertsma. (Fries Museum)
dragen die Halbertsma in 1853 aan het
Kabinet heeft gedaan zijn talloos. Zo
schonk hij bijvoorbeeld schilderkunst, zilver, meubels, textiel,
schoenen en het meer mysterieuze ‘voorwerpen die voor het
volksleven van belang zijn’. Onder dit laatste zijn bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen te herkennen, zoals bijzondere
glazen, een decoratief klompje en tabaksvoorwerpen. Het is
opmerkelijk dat Halbertsma ervoor koos om naast ‘Friese’
tabaksvoorwerpen ook pijpen uit Frankrijk en Engeland aan
het kabinet te schenken. Hij zou deze hebben gedoneerd
omdat de Friezen het roken verleerd hadden, dit in tegenstelling tot de Fransen en de Engelsen. Volgens Boschma,
oud-directeur van het Fries Museum, blijkt hieruit ook een
beetje de gedachtegang van de man: hij had vooral aandacht
voor de kleine voorwerpen, die dagelijks gebruikt werden.
Daarbij vond hij vooral voorwerpen die aan het verdwijnen
waren of al waren verdwenen interessant omdat hiermee de
geschiedenis bewaard bleef. Tabakswaren zijn hier een goed
voorbeeld van.
Halbertsma’s ideeën over oudheid komen naar voren in zijn
‘Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden’, waarin
hij reageert op de tendens die heerste in Europa om te verjongen. De generaties van zijn tijd hadden enkel oog voor de
toekomst en leken de geschiedenis uit het oog te verliezen.
Dit zorgde ervoor dat oude voorwerpen alleen nog bewaard
bleven wanneer deze geld opleverden. Volgens Halbertsma
was dit een verschrikkelijk proces dat in het geval van Fries14

land dan ook gestopt moest worden. Hij riep daarom alle
Friezen op om kleine oudheden, die meestal geen stuiver
meer waard waren, te doneren aan het Antiquarisch Kabinet
om zo de Friese oudheden te behouden, beter dan in Frankrijk, Duitsland en Holland.
De manier waarop Halbertma omging met de Friese cultuur, zowel de taal als de fysieke voorwerpen, is bijzonder te
noemen. In zijn publicaties komt mooi naar voren hoe hij
omging met Friese voorwerpen en hun betekenis voor de
Friese geschiedenis. Een anekdote van een van deze voorwerpen verheldert misschien hoe deze omgang eruitzag. Na
het zien van een ring en een naald in 1845, was Halbertsma
van mening dat deze twee voorwerpen de voorlopers waren
van het Friese oorijzer. Hij liet ze zien aan twee archeologen, die stelden dat de oorsprong van de voorwerpen elders
lag. Toch liet hij zich niet tegenhouden en hij publiceerde
zijn ideeën in een artikel. Jaren later bleek de gedachte van
Halbertsma niet te kloppen en dit typeert zijn omgang met
Friese geschiedenis. Halbertsma reageerde namelijk op oude
voorwerpen op een nogal emotionele manier. Hij beschouwde veel spullen die alleen maar in de verste verte te maken
hadden met Friesland als Fries erfgoed en probeerde dit ook
hard te maken. Hij zocht daarbij vaak de steun van archeologen of historici die hem telkens probeerden te nuanceren in
zijn uitspraken.

Joost Hiddes Halbertsma. Portret door E. Desmaisons in Parijs.
(Fries Museum)

Zilveren knottedoosje uit het bezit van Joost Hiddes Halbertsma. Op
drie gegoten bolpootjes rust een cylindrisch doosje. Boven op het
deksel is een paar gegraveerd, dat elkaar de hand geeft, omgeven
door twee bladerranken. Onderaan is gegraveerd in handschrift:
Getrou tot in/ der doot. Onder op de bodem in drukletters: J.H.
Halbertsma. (Fries Museum, collectie provincie Fryslân)

Zilveren knottekistje gemaakt door Wibe Pibes uit het bezit van Joost Hiddes Halbertsma. Op alle
vlakken van het rechthoekige kistje zijn voorstellingen gegraveerd, van de bruiloft te Kana en andere
eigentijdse scènes zoals een minnekozend paar en een man en vrouw die elkaar de hand geven. Op
het deksel scènes met boeren, en op de zijwanden marktgezichten. Onder de bodem is in handschrift
de naam ‘J.H. Halbertsma’ aangebracht. (Fries Museum, collectie provincie Fryslân)

De 19de eeuw was in Europa een eeuw waarin het nationalisme opkwam en de natiestaat een belangrijke rol ging spelen
in het dagelijks leven en bovenal in de politiek. Ook Nederland ontwikkelde een gevoel van nationalisme en een nationale geschiedenis, waartegen Halbertsma zich verzette omdat
het neerkwam op een Holland-centrische geschiedenis. In
zijn ogen moest er meer aandacht komen voor Gelderland,
waar hij op dat moment woonde, en Friesland. Over de Friese
geschiedenis stelt hij dat het voornamelijk een geschiedenis
is van het volkskarakter. Hiermee bedoelde Halbertsma dat
het platteland en het volkse kenmerkend was voor Friesland.
Vandaar ook dat vergane gebruiksvoorwerpen voor hem van
groot belang waren voor een Antiquarisch Kabinet van Friesland, omdat deze anders verloren zouden gaan en de documentatie misschien in het geheel zou verdwijnen.
Dit komt overeen met hetgeen de Friese canon beschrijft
over het cultureel nationalisme: ‘Het bijzondere van het cultureel nationalisme in Friesland was dat het tot stand kwam
in een groter staatsverband. Het was niet de bedoeling om
Friesland buiten de Nederlandse staat en cultuur te houden.
Integendeel, het uitgangspunt was eerder dat de Friese cultuur een samenstellend onderdeel en een aanwinst zou zijn
van de omvattende Nederlandse cultuur.’ Daarom was het
voor Halbertsma wel van belang om het bijzondere karakter
van de Friese cultuur goed vast te leggen.
Joost Hiddes Halbertsma heeft door zijn publicaties, zijn

bijzondere verzameling van objecten en zijn interesse in en
invloed op de Friese taal een grote betekenis gehad voor
de Friese geschiedenis. In een cultuur waarin nationalisme
groeide, zette hij de Friese geschiedenis binnen de omvattende Nederlandse cultuur op de kaart. Daarin was de manier
waarop hij omging met die Friese geschiedenis opvallend
omdat hij alles aangreep om van een voorwerp iets Fries te
maken, niet tegengehouden door geleerden en vertrouwend
op zijn gevoel.

Bewustwording van eigen erfgoed
Een toegankelijke manier waarop hij dit trachtte te bereiken
is door zijn bijdrage aan de Friese taal, door publicaties en
zijn Hulde aan Gysbert Japicx, maar vooral door het verzamelen van voorwerpen die bewaard moesten blijven. Ook
voorwerpen die niet meer gebruikt werden bleven van hem
van grote waarde omdat ze het volkskarakter van de Friese
geschiedenis in ere hielden. Door deze te bewaren en later te
schenken aan het Antiquarisch Kabinet van Friesland heeft
hij een opstapje en het goede voorbeeld gegeven voor de rest
van Friesland om bewust te worden over hun eigen erfgoed
en geschiedenis. Er mogen vraagtekens geplaatst worden bij
de manier waarop Halbertsma te werk ging, maar zijn invloed en betekenis voor de Friese geschiedenis zijn moeilijk
te overschatten. <

Rutger Hoekstra (Drachten,
1993) studeerde geschiedenis
aan de Universiteit Utrecht
en deed daar ook een master
Cultuurgeschiedenis.
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GOFFE JENSMA

Iedereen die Joost Halbertsma wat beter heeft
gekend, hetzij tijdens zijn leven, hetzij erna, is het
wel eens: hij was een excentriekeling, een ‘type
tout à part’. Alpita de Jong heeft in haar nieuwe
biografie van Halbertsma daarvoor een mooi
ouderwets woord gekozen: Halbertsma was
‘uitmiddelpuntig’. In De Jong heeft Halbertsma
nu zijn match gevonden, want haar biografie is
een excentriek boek. Het is een detective zonder
moord.

V

oor wie hem nog niet kent, Joost Halbertsma was
één van de bruorren Halbertsma, de schrijvers van
de absolute top-tekst uit de 19de-eeuwse Friese literatuur: Rimen en Teltsjes. Dit boek met zijn lappendeken van
verhaaltjes, gedichten, beschouwingen, grappen en grollen
– allemaal opgeschreven in een gesublimeerde en tegelijk
volks aandoende vorm van het Fries – heeft generaties van
Friese schrijvers geïnspireerd en beïnvloed. Er werd bovendien in de 19de en 20ste eeuw in bovenzaaltjes van cafés en
in huiskamers veel uit voorgelezen en gedeclameerd. Mijn
eigen moeder kende de beroemde ballade ‘De Likeblommen’
helemaal uit haar hoofd: ‘Op it lytse doarp Terkaple…’.
Joost Halbertsma (1789-1869) was van de drie schrijvende
broers – Joost, Tjalling en Eeltje – de oudste en de
geleerdste. Afkomstig uit Grou werd hij na een studie in
Amsterdam doopsgezind predikant, eerst in Bolsward en
later in Deventer. Hij was ook de belangrijkste en de meest
invloedrijke van de drie. Hij nam initiatieven, niet alleen
om samen met zijn broers ‘rimen’ en ‘teltsjes’ te schrijven,
maar hij stelde ook een Fries woordenboek samen (hij kreeg
het niet af), hij schonk zijn enorme verzameling Friese
‘oudheden’ aan de provincie Friesland en legde zo (indirect)
de basis voor het tegenwoordige Fries Museum, hij stond
vijf keer op de nominatie om hoogleraar worden en hij
correspondeerde met vele binnen- en buitenlandse geleerden.
De inzet van die briefwisselingen was doorgaans zijn Friese
komaf en zijn kennis van alles wat Fries was. In de in 2008
verschenen De canon van de geschiedenis van Friesland wordt
Joost Halbertsma dan ook aangeduid als ‘Mister Fryslân’.

Detective
zonder moord

Gezaghebbende en
controversiële figuur
Tussen een biograaf en de persoon die hij/zij beschrijft,
ontstaat een relatie en een goede biografie is me dunkt per
definitie ook het verhaal van zo’n relatie. Alpita de Jong is
al vele jaren bezig met Halbertsma, ze promoveerde eerder
al op een studie naar de buitenlandse contacten van Joost
Joost Halbertsma. (Tresoar)
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Halbertsma (Knooppunt Halbertsma). Voor deze studie heeft
ze alle bronnen die ze over Halbertsma’s leven en werk
kon vinden nog eens zorgvuldig doorgewerkt en verwerkt
tot een dik boek van 480 bladzijden, verschenen in 2009.
Dit alles maakte het lezen van deze biografie voor mij des
te spannender, te meer daar ik zelf heel veel van en over
Halbertsma heb gelezen en geschreven. Jammer genoeg
pakte mijn leesavontuur negatief uit. De chronologische
opbouw van het verhaal is daaraan dunkt mij het meest
debet, want al heeft zo’n aanpak voordelen, het staat een
werkelijk spannend levensverhaal in de weg. Voordeel is
dat Halbertsma door de jaren heen wordt gevolgd en de
lezer ziet zo hoe een bakkerszoon uit Grou uitgroeit tot een
gezaghebbende en tegelijk controversiële figuur niet alleen
in Friesland, maar ook in Nederland en zelfs daarbuiten. Een
man die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt,
die er plezier in heeft om deze te verwoorden in prikkelende
teksten die landelijk af en toe fikse ophef veroorzaken,
iemand ook die zijn kennis uit de boeken tot op hoge leeftijd
staaft aan wat hij op zijn reizen door Europa waarneemt.
Zoals De Jong hem neerzet, zou je Halbertsma – een
tikkeltje anachronistisch – het best kunnen typeren als een
reislustige, intellectueel ingestelde Nederlandse schrijver/
columnist van duidelijk Friese komaf.
Nadeel is daarentegen dat de strikt chronologische opbouw
De Jong te dicht bij haar bronnen houdt. Zij heeft blijkbaar
alle materiaal dat ze heeft verzameld keurig op datum
gesorteerd en volgt nu Halbertsma op de voet. Het is alsof
ze, als een detective, hem schaduwt en alsof ze over wat ze
ziet voortdurend zinnetjes in haar dictafoon fluistert. In het
begin is dat nog spannend, want zo’n methode roept als
vanzelf de vraag op waar dit heen zal gaan, welke ontknoping
er aanstonds zal volgen en welke details daarin een rol zullen
gaan spelen. Maar die ontknoping blijft uit en op den duur
begint het boek daardoor jammer genoeg te vervelen en ook
te frustreren. Want wat moet je met al die details als de echte
vragen niet worden gesteld. Welke ‘moord’ is hier gepleegd?
Uiteindelijk loopt De Jongs boek met een dooddoener af:
Halbertsma sterft en – o ja – er zijn nog wat in memoriams.

Je kan aan de andere kant een wetenschappelijke biografie
nastreven, maar dit impliceert dan dat je je werkwijze en
visie zo goed en expliciet mogelijk beargumenteert en weegt
in het licht van bestaand materiaal en relevante literatuur.
Maar ook als wetenschappelijke biografie is De Jongs boek
maar beperkt geslaagd. Het geeft weliswaar veel en ook
soms nieuw bronnenmateriaal, maar het verantwoordt
zichzelf daarin onvoldoende. Het is onduidelijk waar
De Jong bepaalde beschrijvingen precies vandaan heeft.
Daarnaast geeft De Jong ook te weinig context. Ze weet
alles van Halbertsma, maar de bijfiguren en de bredere
maatschappelijke context worden lang niet altijd voldoende
geïntroduceerd. Het boek is ook wetenschappelijk naïef
in die zin dat De Jong denkt dat discussies met oudere
literatuur overbodig zijn. In haar voorwoord merkt ze op dat
je de titels van die boeken wel weer in andere boeken kunt
vinden en ze daarom niet noemt. Maar het gaat er natuurlijk
niet om dat je die titels alleen maar al dan niet noemt; in de
historische wetenschap is de discussie met de bestaande
literatuur bedoeld om diepte aan te brengen in je werk.
Met de beeldvorming over Joost Halbertsma als ‘Mister
Fryslân’ is De Jong het niet eens. Aan het eind van haar boek
komt ze tot de slotsom dat Halbertsma’s verhouding met
Friesland niet los kan worden gezien van zijn veel bredere,
Europese en Nederlandse blik. Deze opvatting is minder
nieuw dan De Jong doet voorkomen. Er is in de afgelopen
decennia juist wat dit betreft heel wat veranderd in de manier
waarop we naar de rol van Friese cultuur in de 19de en
20ste eeuw kijken. Mensen als Philippus Breuker, Liesbeth
Brouwer, Joep Leerssen en ook ikzelf hebben Halbertsma
allang in dit perspectief leren zien en waarderen. De Jong
gaat deze literatuur echter uit de weg en speelt liever de
privédetective, met als gevolg dat ze aan het eind met lege
handen staat – jammer, geen moord. <

Joost Halbertsma 1789-1869
een biografie
Alpita de Jong
Uitgeverij Louise, Grou, 2018
656 p. | isbn 9789491536502
€ 55

Goffe Jensma (Kornhorn,
1956) studeerde filosofie
en geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit in Groningen.
Hij werkte aan de Universiteit
van Amsterdam en de
Fryske Akademy. Sinds 2008
is hij hoogleraar Friese
taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit van Groningen.

Patstelling
De Jong is zo door haar manier van werken in een patstelling
terechtgekomen. Ze laat niet echt zien en maakt evenmin
voelbaar wat Halbertsma zo ‘uitmiddelpuntig’ maakt.
Daarvoor zit ze te dicht op de bronnen. Bronnen geven
geen antwoord op dergelijke vragen. Bronnen zijn namelijk
in principe niets anders dan al dan niet toevallig bewaard
gebleven documenten. Het is de biograaf die de bronnen
betekenis moet geven. Dat kan op heel veel manieren: je
kunt proberen om een biografie als een vorm van fictie te
beschouwen en je verbeelding gebruiken om het leven van
jouw hoofdpersoon naar je hand te zetten. Het zal duidelijk
zijn dat De Jong dat niet heeft gedaan.

Gezicht op het dorp Grou waar Joost Halbertsma werd geboren. (Fries Scheepvaart Museum)
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NABUREN

Titelblad Deutsche
Studentenlieder met
illustraties van Franz Pocci
en Ludwig Richter. Rechts
de bladzijde met het Duitse
studentenlied ‘Vom hoh’n
Olymp’. Scans uit een reprint.
(Collectie auteur)

EGGE KNOL

Van de hoge Olympus
Dr. Eeltje Halbertsma heeft Friesland veel nagelaten, maar niets maakt zoveel indruk als zijn gedicht
De Âlde Friezen, beter bekend als het Friese volkslied. Het is een indrukwekkend klinkende ode aan het
geliefde vaderland. Zeven coupletten lang en in het Fries natuurlijk. Uit volle borst gezongen davert het
je om je oren.

(Foto John Stoel)

D
Onder de titel
‘Naburen’ werpt
Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik
op Friese zaken.
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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at is geen wonder, want Halbertsma had het vers
gemaakt op een zeer populaire Duitse studenten
melodie: Vom hoh’n Olymp ward uns die Freude, ward
uns die Jugendtraum beschert. Het was omstreeks 1790 in Hamburg gepubliceerd door Christian Schnoor in zijn Musikalischen
Blumensträuschen für Kenner und Liebhaber. Halbertsma zal
het populaire lied goed gekend hebben. Hij studeerde immers
in Heidelberg. Het is voor ons mal om de Duitse studenten
te horen zingen over de vreugde van het onbezonnen studentenleven bij een ernstige melodie van een volkslied. Nu ja,
ernstig, het opvliegende, bonzende en kokende bloed dat door
aderen bruist, komt mij wat straf en vooral ongezond over. Of
het ‘schoonste land op aarde’ zoveel begeerlijker is dan ‘een
pronkjuweel in gouden rand’ is natuurlijk een vraag waar de
nuchtere Groninger wel een antwoord op heeft.
Het Groninger volkslied, gedicht in de streektaal door
Geert Teis uit Stadskanaal, heeft een melodie die niet minder
krachtig is. Het is eigen teelt van componist G.R. Jager uit
Slochteren.
Het Duitse studentenlied bezingt de berg Olympus waar
zoveel vreugde te vinden is. Zou Halbertsma ook aan een

Friese berg vol vreugde gedacht hebben? Hij pocht in elk
geval over de terp waar de Friezen omringd door opstuivend
water samenscholen. De terp Holwerd komt mij voor de
geest, gelegen aan de rand van de oude kwelder met een
hoge toren, die van verre aanschouwd kan worden. Hoewel,
niet ver vandaar zat Piet Paaltjens op een steiger somber te
mijmeren, dus er moet iets af te dingen zijn aan die plek.
Paaltjens was een Fries dichter die zich van het Nederlands
bediende. Hij dichtte, eveneens onder invloed van een Duits
lied van Heine de legendarische woorden ‘Kent gij het land
waar de kleiaardappel groeit? Waar trouw aan vorst en mannenwoord, en waar de veeteelt bloeit’. Mij moet van het hart
dat dit woorden zijn die meer vertrouwen inboezemen dan
het stuifende en bruisende bloed, de uit de schede vliegende
zwaarden, en het zelfbeklag over armoede, zoals in De Âlde
Friezen te lezen is. Maar ja, het past ook beter bij de woorden
van het Groninger volkslied dat spreekt van een rustig volk
dat ‘waarkt en wuilt, de dege degelkhaid, de wille vast als
stoal’. Let wel, dit wordt gezegd van lieden die tot in de 15de
eeuw vrolijk Fries spraken en zich tot in de 19de eeuw ook
Fries voelden. <

Ontdek ons Fryslân
Samen met de Friesland Post!
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ALPITA DE JONG

Selsbewust
en beret: de
Fryske frou
as model
Trije bruorren hie er en fiif soannen. En
dan wiene der noch syn kollega-dûmnys,
-gelearden, -skriuwers en -sprekkers.
De wrâld fan Joost Halbertsma wie in
manljuswrâld. Mar by better besjen spilen
de froulju likegoed in grutte rol yn syn
libben. En net allinnich yn syn persoanlik
libben: hy brocht bygelyks yn lêzingen de
beheiningen foar froulju út de fatsoenlike
stân op it aljemint. De selsbewuste en
berette Fryske frou wie syn model.
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oost Halbertsma hearde net by de manlju dy’t foldiene
oan it ideaal fan ‘vrouwen [die] menen, dat de liefde van
een man jegens een vrouw daarin bestaat, dat hij met
haar op visite gaat, haar aait en zoent tot afscheid (…) en dat
hij de helft van den dag aan haar zijde zit.’ Dat wist syn frou
Johanna – ‘Hanne’ – mar al te goed: Joost skriuwt dit dan ek
net oan har, mar oan de frou fan syn jongste broer Eeltje. Dy
hie har by Joost beklage oer har man. In ‘semelknoopster’,
neamt Johanna har skoansuster ergens, ‘geheel ongelijk mijn
natuur’. Fan har hoegde Joost gjin romantyske keunsten te
fertoanen. Likegoed fûn se dat hy him wol wat fatsoenliker
gedrage koe as sy tegearre fuort wiene. ‘Gij hebt een vout in
Uw leven met mij en dat is, als wij te zamen uit zijn, moet gij
U niet houden als gij mij niet telt, maar vriendelijk tegen mij
zijn, en geen afjouende antwoorden geven, die een ander je
dan weer toesnouwd.’ Oaren hâlden dat ûnbesnoeide hâlden
en dragen fan Joost neffens har foar in te min oan achting
of leafde. Sy wist wol better – ‘Gij weet hoe goed mijn hart
omtrent U denkt’ – en woe dat oaren dat ek diene. Johanna
joech dus wjerwurd op dy smeulske praatsjes. Mar dêrom
hie se der noch wol lêst fan. Dus Joost moast der tenei wat
om tinke, die se te witten.
Oft er syn libben bettere hat, is min te sizzen. As it moast,
koe Joost wol hoflik en galant wêze. De froulju fan syn
kollega-gelearden, bestjoerders of diplomaten krigen gauris
in lyts kadootsje as er op besite kaam of in brief te skriuwen
hie. Dat koe suver út sympaty wêze, mar it wie ek wol in
strategy: ‘Baan u den weg tot de gunst der mannen door u
de achting der vrouwen te verzekeren’, hâlde hy syn soannen
foar. Sa gong dat yn de wrâld dêr’t Halbertsma him yn joech
en dêr’t er syn soannen op tariede woe. Joost wist hoe’t it
hearde, mar joech ek hjir syn eigen draai oan. Sa kocht er
foar de frou fan Thorbecke yn Edinburgh in mantelspjelde,
makke nei it model fan de fibula’s dy’t by de Hadrian Wall
fûn wiene. Hy wist dat sy fan in herfoarme dûmny even
earder in stien út de hillige Jordaan krigen hie. As doperske
dissenter, skriuwt er, naam hy de frijheid om ‘Mevrouw een
zeer onheilig reliqui van een onheilig volk uit een onheilig
land aan te bieden.’

Mei dy libbenswiisheid hie se har goed witten te rêden
mei dy frijbûtser fan in man fan har, mei de bakkerij en it
personiel, mei klanten dy’t net altyd betellen, mei fjouwer
wylde soannen en doarpsgenoaten dy’t rabbelen. Dêrby woe
se ek noch wat leare en lies se Ingelske en Dútske boeken.
Leare fûn se belangryk. Trije fan de fjouwer jonges gongen
nei de legere skoalle nei Ljouwert, Joost en Eeltje nei de
Latynske en Tjalling nei de Frânske. En Ruurdtje soarge
dat se bûten de skoalle om ûnder it tafersjoch kamen fan
gelearde doperske manlju fan oansjen. Nei dy Ljouwerter tiid

< Johanna Iskjen Hoekema,
frou fan Joost Hiddes
Halbertsma. Daguerreotype
nei it portret fan Willem
Bartel van der Kooi. (Fries
Museum)
> Daguerreotype fan Joost
Halbertsma. (Museum
Hert fan Fryslân)

Flinke (Fryske) froulju
Froulju ha fan it begjin fan Halbertsma syn libben ôf in
soad gewicht yn de skaal lein. It begûn mei syn mem
Ruurdtje. Sy wie it dy’t soarge dat Joost en syn bruorren
de nedige libbenswiisheid en in goeie oplieding krigen.
< Johanna Iskjen Hoekema, frou fan Joost Hiddes Halbertsma.
Op de holle hat se in earizer mei dêroerhinne in loshingjende wite
kanten floddermûtse. Boppe de earknoppen binne twa spjelden
te sjen, mei diamanten besette fearren. Om de hals hat se in
bloedkoralen ketting mei gouden sluting. Se hat in grien jak oan mei
lange wide mouwen en wite kantsjes. Portret troch Willem Bartel van
der Kooi. (Fries Museum, kolleksje Koninklijk Fries Genootschap)

Briefke fan mem Ruurdtje
oan har soan Joost. (Tresoar)
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THEMA JOOST HALBERTSMA

>> Sicht op Deventer, plaatsje
yn it presinteksimplaar
fan de Lapekoer fan
Gabe Skroar (1822) foar
gûverneur
I. Aebinga van Humalda.
(Tresoar)
>> Newcastle en de Tyne.
(Newcastle Libraries)

stjoerde se har âldste soan nei it seminaarje yn Amsterdam.
Dat wie foar Joost minder gelokkich: dûmny wurde wie net
syn grutste ambysje. Ien fan syn tasichthâlders yn Ljouwert
hie him leaver nei de universiteit fan Frjentsjer of Grins ha
wollen. Mar de universiteiten wiene mem Ruurdtje fierstente
grifformeard. Se woe Joost yn doperske sfearen hâlde. Heit
Hidde liet it allegear oan har oer.
Nei in frijbliuwende frijaazje mei de tsjinstfaam fan in boer
yn Boazum, makke Joost yn de hjerst fan 1815 serieus wurk
fan Johanna Hoekema út Warkum. Se wenne by har heit, dy’t
har help feitlik net bêst misse koe, omdat er amper mear
wat sjen koe. Sy moat doe al behelle west ha yn it behear fan
syn pleatsen en oare affêren, want har broer hie der slach
fan it jild te fergriemen. Nei’t Joost en Hanne trouden en de
heit en broer stoaren, krigen se de pleatsen sels yn besit en
seagen se tegearre op de finânsjen ta. Hanne jout it stjoer
net hielendal oer. Sy is it dy’t yn 1832 nei sate Westerein
ôfreizget as se te hearren krije dat de hierboer útnaaid is
nei’t bekend wurden is dat hy it mei de faam hold. Hy hie syn
frou mei it fee achterlitten, mar al it jild meinommen. Hanne
hâlde nachts de wacht foar it gefal hy fan plan wie it fee op te
heljen. It wie syn fee fansels, mar it wie no ûnderpân foar it
stellene jild. Hanne hie útsykje litten wat har rjochten wiene
as eigener fan de pleats.
Ruurdtje en Hanne wiene flinke froulju, en flink is by Joost al
gau synonym foar Frysk, sa as frij en Frysk by him (en oaren)
ek synonimen binne. Yn oantekeningen, brieven en ferhalen
keppelet hy in selsbewust aard, in praktyske ynstelling en
selsstannich en beret hanneljen by froulju gauris oan har
Frysk wêzen. It wie fansels gjin kwestje fan objektive feiten:
hy learde bûten Fryslân ek froulju kennen dy’t flink en frij
wiene. Fan syn Ingelske freondinnen koene Fryske froulju sels
noch wol wat leare, fûn er.

Froulike ûndernimmers en ûndersikers
Johanna Hoekema, tekene
troch har âldste soan Petrus,
doe’t er 15 jier wie. (Tresoar)
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Yn Deventer kaam Joost Halbertsma in soad by de susters
De Weerd – twa froulju dy’t it stjoer hiene oer in bedriuw dat
in beurtskip op Amsterdam ûnderhâlde en tagelyk skippen

nei Newcastle yn de feart hie dy’t mei Wedgwood-porslein
weromkamen. Se fertsjinnen der goed mei en behearden
har jild sa dat se der yn 1863 in hûs foar âlde skippers en
skipperswiddowen fan stichtsje koene. Harren hûs op it
Pothoofd wie in soarte fan salon, dêr’t freonen út Oerisel
en Noard-Ingelân mei inoar yn de kunde kamen, plannen
en ûnderfiningen útwikselen en útstapkes organisearren.
Joost Halbertsma rekke befreone mei ûnderskate leden fan
de famylje Blackett-Burnett, dy’t yn Newcastle ertsminen en
in leadfabryk hie. Yn 1843 reizge Halbertsma foar it earst nei
Newcastle; nei it ferstjerren fan syn frou yn 1847 giet er noch
wol in kear of seis oan by Sarah Blackett-Burnett, har broer
George, har bern, of ien fan har susters en freondinnen.
Doe’t troch it omsteand laach spekulearre waard of Joost
Halbertsma noch wer in kear trouwe soe, waard Sarah
Blackett as ien fan de fjouwer kandidaten beskôge. Fjouwer
wie wat te folle, gekjaget Halbertsma yn in brief oan syn
soan, dan soe der oalje by moatte, mar as hy noch in kear
trouwe soe, soe it Sarah Blackett wurde. Sy wie as in ‘druppel
mede’ – hunning dus – ek yn godstsjinstich en polityk
opsicht. Hy troude net op ’e nij, mar seach Sarah en har
freondinnen geregeld. Sy hiene belangstelling foar lokale
âldheden, krekt as Halbertsma sels.
Doe’t Joost Halbertsma yn 1855 begûn syn kolleksje âldheden
en rariteiten oan de provinsje Fryslân kado te dwaan, stjoerde
er ek ‘33 kleine zeeplantjes van de kust van Northumberland
door mijn vriendin Mevr. Laws van Shields opgezet.’ Shields
is in plakje oan de kust by Newcastle en frou Laws wie in
freondinne fan Sarah Blackett. Halbertsma soe wolle dat de
froulju yn Fryslân ek sokke kolleksjes oanleine: ‘Indien men
de Friesche dames liefhebberij voor deze uitspanning kon
inboezemen zouden wij eene heerlijke collectie zeeplanten
van Ameland, Schiermonnikoog en de kusten der Zuiderzee
winnen kunnen’, skreau er yn de begeliedende brief oan
de Heren Gedeputeerde Staten van Friesland. Sarah sels
hie him de ringmunten besoarge dêr’t ien him op wiisd
hie nei’t er syn Ring van Epe (1849) publisearre. Yn dat
opstel hie er ferslach dien fan syn ûndersyk nei in ring dy’t
by Epe yn de grûn fûn wie. Hy seach it ding as draachber
kapitaal, fergelykber mei in earizer, en yn in reaksje hie

ien him wiisd op it bestean fan Afrikaanske ringmunten
dy’t yn Birmingham fabrisearre waarden. Net ien fan syn
âldheidkundige freonen hie se te pakken krigen, skriuwt er
yn Ringmunten en oorijzers (1853), mar ‘mevrouwe S. Blackett
Burnett, die door de uitgebreidheid harer antiquarische
kundigheden en betrekkingen over geheel Engeland, en
tevens door haren rusteloozen ijver om de belangen van
de wetenschap te bevorderen’ in soad foarinoar krije koe,
hie sân fan sokke munten te pakken krigen. Sa seach
Halbertsma de froulju graach: flink en frij om diel te nimmen
oan it maatskiplik ferkear. Frysk dus, ek as se út Oerisel of
Ingelân kamen.

Frije froulju
It ferskil tusken wat Halbertsma foar froulju winske en wat
har yn de fatsoenlike stân tastien waard, wie grut. En faaks
wie dat foar in part ek wol in ferskil tusken wat in frou yn
de lytse Fryske stêden en doarpen út de wei sette en wat
har tastien wie binnen de fatsoenlike stân yn in gemiddelde
Nederlânske stêd. Sa hie Hanne in skoftke in folkstúntsje,
yn de Worp, oan de oare kant fan de Isel. Se mocht graach
túnkje en se hiene sels gjin grûn achter de pastory. Se hat der
flink om seure moatten, want eins begrutte it Joost wat om
it jild. It hat ek net lang duorre – nei alle gedachten omdat
se it fysyk net goed oan koe. Doe’t se it opjaan moast, wie
it slimste noch dat se no net mear allinnich nei bûten koe.
Gewoan bûten kuierje sûnder doel, koe foar in frou net.
Alteast net foar in frou yn har stân en net yn in soldatestêd
as Deventer.
By ferskillende gelegenheden stelt Joost Halbertsma de
manier fan tinken oer wat famkes en froulju wol of net
meie of moatte soene oan de oarder. Yn in rede by in
priisútrikking oan de Tekenskoalle bygelyks, pleitet er foar
tekenûnderwiis oan jonge froulju. Op dy manier woe hy har
wat bewegingsromte jaan. Fatsoenlike famkes waarden yn
hûs holden, en dat wie nei de miening fan Joost Halbertsma
net allinnich in minne saak foar de froulju sels, mar ek foar
de maatskippij as gehiel. By in oare gelegenheid giet er folle
wiidweidiger op de posysje fan froulju yn, al docht er dat
grapkjendewei.
Yn 1855 hâlde Halbertsma in lêzing yn Zwolle oer de
brievepost foar in jûn dêr’t ek froulju by wêze mochten.
De feriening dy’t him as sprekker útnûge hie, hold jûnen
foar har leden – dus allinnich manlju – en út en troch ris

Yllustraasje by Halbertsma syn opstel Ringmunten en oorijzers, út 1853.

Yn Fryslân kenne we Joost fansels as de âldste fan de fjouwer bruorren Halbertsma
út Grou, en de útjouwer fan de Fryske gedichten en ferhalen fan syn broer Eeltje. Hy
wie ek heit fan fiif jonges: hy liet se leare en trochleare, en die alles om har teplak
te krijen. En dan wie er ‘learaar’ by de menisten, ûndersiker fan taal en âldheden,
lid fan binnen- en bûtenlânske genoatskippen en korrespondint fan gelearden en
ministers, sprekker op allerhande byienkomsten en skriuwer fan teksten dy’t er sels
‘pamphletten’ neamde. In útjefte fan in brief út 1619, in opstel oer it boeddhisme, in
Fryske dialooch… foar Joost Halbertsma wiene it pamfletten dêr’t er de wrâld mei yn
beweging krije woe. Hy woe net op in revolúsje ta, hy hie net in ideaal foar eagen, mar
stie wol kritysk foar de besteande oarder oer. Dy krityk ferpakte er yn opstellen oer
wittenskip en skiednis, ferhannelingen oer moderne ûntjouwingen en humoristyske
ferhalen. Dat makke Joost Halbertsma foar minsken dy’t de besteande oarder graach
hanthavenje woene in lestich man - in pleach
suver, dêr’t se benaud fan wiene en fanôf
woene. Se koene lykwols net folle begjinne
tsjin ien dy’t syn boadskippen altyd sa kreas
ferpakte. Oaren hiene bewûndering foar syn
skerpe blik, helder ferstân en snoade streken.
Joost Halbertsma wie net in man fan konkrete
aksjes en inisjativen, mar fan in beweging dy’t
faaks djipper taaste. Hy sette de minsken
net wat nijs foar, mar liet har sjen dat
se de frijheid hiene om ergens oer
nei te tinken, oars tsjin de wrâld oan
te sjen en har ideeën yn te bringen.
Net mear en net minder. Hy liet de
froulju ek sjen dat se foar harsels tinke
mochten. Of hie er dat no krekt fan
har leard?

in jûn ‘met dames’. Dan mochten de manlju har froulju
meinimme. Mar Halbertsma stelt it yn syn ynlieding foar
as hie dit in jûn foar allinnich froulju wêze sild, en wiene dy
ferrekte manlju wer meikommen. De manlju woene op dy
manier grif harren macht oer de froulju werris bestindigje,
ornearret Halbertsma. Dat diene se ommers al iuwenlang:
se namen har de beurs en de namme ôf, en soargen dat se
net trochleare koene, en besochten sa har eigen ûnmacht
en ûnnoazelheid foar har fuort te hâlden. No, lit Halbertsma
witte, hy sil him net fan it paad bringe litte. ‘Ik spreek tot u,
Dames, en tot u alleen, even of die Heeren der schepping
er niet tegenwoordig waren. Dit is zeker eene revolutie,
doch daar zij op het hoogst anderhalf uur kan duren, zo
kunt gij u wel verzekerd houden dat zij zich van deze korte
tusschenregering door jaren heerschappij rijkelijk zullen
schadeloosstellen.’
Tink om dat wurdsje ‘zeker’! Joost Halbertsma waard troch
syn opponinten wol foar in revolusjonêr holden. Hysels
seach dat oars: in revolúsjonêr woe de besteande oarder op
de kop sette, mar soe de machtsstruktueren net feroarje.
Wat Joost Halbertsma woe wie in tsjinlûd hearre litte om de
wrâld op in lykmjittiger, mar tagelyk fundaminteler manier te
herfoarmjen. <

Joost Halbertsma. Tekening
troch Douwe de Hoop.
(Tresoar)

Johanna lêst de krante.
Tekening makke troch har
soan Tjalling. (Tresoar)

Alpita de Jong (Grins,
1962) studearre Algemiene
Literatuerwittenskip en
Italiaanske taal- en letterkunde
yn Leiden. Yn 2009 promovearre
se op Joost Halbertsma en syn
kontakten mei oare Europeeske
taalgelearden oan de Universiteit
van Amsterdam. Dit jier
ferskynde har biografy oer Joost
Halbertsma, Triomfen en tragedies
van een uitmiddelpuntig man.
Joost Halbertsma (1789-1869).
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SLAUERHOFF

PETER DE HAAN

In Memoriam
Patris
Het komt zelden voor dat een schrijver ruim
tachtig jaar na zijn dood zonder specifieke
herdenkingsaanleiding nog geëerd wordt, laat
staan dat er in een jaar vijf boeken over hem of
haar uitkomen. Toch gebeurt dat in 2018 rond de
befaamde in Leeuwarden (1898) geboren dichter
Jan Slauerhoff.

S

lauerhoff heeft als scheepsarts vrijwel alle
wereldzeeën bevaren en dichtte over tal van
(ei)landen die hij bezocht. Die gedichten reiken
van Paaseiland tot zijn geliefde China, van IJsland tot
Mozambique. Eén van zijn allerlangste gedichten, In
Memoriam Patris, gaat over zijn Friese jeugdervaringen en
dan vooral over zijn vader en diens begrafenis in Huizum.
Het gedicht bevat maar liefst 34 strofen, dus 34 ‘verhalen’.
Reden voor de Dorpskerk Huizum om Slauerhoff als centraal
thema te kiezen bij het LF2018-project Under de Toer.
Slauerhoff begon aan het gedicht in 1933 (‘onder de
zuiderkeerkringen’) en rondde het pas in 1935 in Italië af.
Dat is opvallend: hij begon vaak al met een nieuw gedicht
voordat hij het onder handen zijnde had afgerond. Hij
moet hebben geworsteld met de verwoording van de vaderzoonrelatie. Slauerhoff werd in het laatste jaar voor zijn
dood in 1936 geteisterd door tal van ziekten. Juist toen heeft
hij twee herdenkingsgedichtgedichten, In Memoriam Patris
en In Memoriam mijzelf, afgerond. Wellicht heeft hij zijn
naderende einde voelen aankomen. In eerstgenoemd gedicht
heeft hij het over ‘mijn onrustgeteisterd leven’ en in het
laatstgenoemde schrijft hij: ‘In ’t leven was geen dag zonder
tegenspoed’.

Enigszins afstandelijke relatie

Jan Slauerhoff.
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Bij In Memoriam Patris is zijn vader uiteraard het
hoofdthema. De meeste kwatrijnen gaan over zijn
overlijden en uitvaart in Huizum. Opvallend is dat andere
herinneringen meer secundair ter sprake komen. Vader
en zoon hadden niet een problematische, maar wel een
enigszins afstandelijke relatie. Pa behoorde tot de top van
de middenstand: 92 procent van de Leeuwarder bevolking
verdiende in 1910 minder dan hij. Hij las volgens het gedicht
op zondag na de preek weliswaar literatuur, maar was voor
de zoon daarmee nog geen inspirerende, intellectuele
sparringpartner, zoals de familie Hille Ris Lambers in

Jorwert dat voor Slauerhoff wel was. Vandaar – en vanwege
de dochters Annie en Heleen, vergelijk Slauerhoffs latere
beroemde gedicht Voor de verre prinses – dat hij graag in de
pastorie van de dominee in Jorwert kwam.
Slauerhoff was bij Du Perron in het Belgische Gistoux
toen hij hoorde dat zijn vader een beroerte had gekregen.
Overhaast ging hij naar Leeuwarden waar hij diezelfde nacht
met broer Feije aan het sterfbed waakte. Slauerhoff dicht: ‘we
hebben geen afscheid genomen’ en verwijst naar het dunne
raakvlak tussen er net op tijd bij zijn zonder nog woorden te
kunnen wisselen. Ik denk dat nabijheid zonder woorden ook
in bredere zin de vader-zoon-relatie typeerde, en dat terwijl
juist deze dichter nooit om woorden verlegen zat.
Zonder het uit te spreken leken vader en zoon meer op
elkaar dan ze wellicht zelf zouden toegeven. Slauerhoff
schrijft: ‘je hebt geleefd naar je aard’; dat gold voor de zoon
in het kwadraat. Ook belicht hij in het gedicht de dwarsheid
van zijn vader: tegen doktersvoorschriften in dronk de zieke
vader bier en haalde lekkernijen; ook elders blijkt meermalen
dat de zoon zijn vaders eigenzinnigheid bewonderde (‘ja,
dwars, goddank’). Alweer een overeenkomst tussen beiden.
Ook waar hij over Jan Jacob senior schrijft ‘Vaak krenkend,
zelf gauw gekrenkt’ zie ik een parallel tussen hen.
Veel strofen bestaan uit beschrijvingen van het ziektebed
en de begrafenis van zijn vader, pas later begint Slauerhoff
echt op hem te reflecteren. Enerzijds schrijft hij over zijn
vader dat hij ‘te laat berouw’ heeft gekregen en ‘dat we jou
miskenden’. En ook dat deze innerlijk bezielder was dan
hij liet blijken. Anderzijds schaart hij zijn vader onder ‘de
meeste noordlijken’ die ‘schuw (zijn) voor getoond gevoel’.
In een strofe toont Slauerhoff regelrecht zijn ergernis:
zijn vader nam ‘haast bij iederen pas’ de hoed af voor
passanten. Voor hem waren die wandelingen door de stad
‘een beproeving’. Dat zag hij niet als sociale conventie maar
als hypocrisie. Vader sympathiseerde met Troelstra, maar
hoedde zich er als middenstander voor daaraan uiting te
geven. In een volgende strofe toont Slauerhoff warmte voor
zijn vader als deze bij het vissen op de Wielen zichzelf was,
‘ongeveinsd’. Met jenever uit ‘de bolskruik’ erbij liet vader
dan wat van zichzelf zien en zei: ‘Ik moet nog met jou naar

De Dorpskerk in Huizum.

In de Dorpskerk Huizum is tot en met 6 oktober
de Slauerhoffexpositie te zien. Op 4 oktober houdt
maritiem schrijver en kunstenaar Arne Zuidhoek daar de
Slauerhoff-lezing. Kijk voor meer informatie op
www.slauerhoff-2018.nl.

Parijs’. Met dit type droom kon Slauerhoff zich identificeren.
De laatste twee strofen zijn vaak geciteerd: ‘Wie weet hoeveel
teederheden / Je in jezelf hebt verstikt- / De Friesche aard is
benepen / En uit zich niet groot, weegt en wikt. Zoo vind ik toch
enkele trekken / Van je verborgenste wezen, / Maar zal je wel
langzaam geheel ontdekken / Na je dood, nog jaren nadezen’.
Het feit dat Slauerhoff zijn vader pas na zijn dood gaat
‘ontdekken’ maakt duidelijk dat er over emoties inderdaad
niet snel werd gesproken: heel typerend voor zijn vader en
ook voor de toenmalige tijdgeest.
Waar Slauerhoff spreekt over de benepen Friese aard moeten
we wel beseffen dat Slauerhoff soortgelijke uitspraken
heeft gedaan over Nederland en de Nederlanders. En een
onvoltooid gedicht van hem begint
met: ‘Alleen voor Friesland heb ik
nog een zwak’. Dat het toenmalige
Friesland en Leeuwarden voor
hem letterlijk en figuurlijk ‘te klein’
waren, illustreert zijn latere leven
overduidelijk. Als Slauerhoff zou
terugkeren naar de huidige Culturele
Hoofdstad van Europa zou hij zich
oprecht verwonderd hebben. <

Het ouderlijk huis aan de
Voorstreek in Leeuwarden.

De vader en moeder van de
dichter.

Grafsteenplaat op
sokkel, bij de toegang
naar de Dorpskerk in
Huizum.

Peter de Haan (Bolsward,
1949) studeerde rechten aan
Rijksuniversiteit Groningen en
was beleidsadviseur bij provincie
Fryslân. Hij is publicist.
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WURK ÛNDER HANNEN

PETER VAN DER MEER

Veehandel en veemarkten

De Leeuwarder veemarkt aan
de Lange Marktstraat, 1909.
(Tresoar)

Nog niet eens zo lang geleden kende Friesland verspreid over de hele provincie vele week- en jaarmarkten waar vee werd
verhandeld. De veehandel en -markten waren belangrijk in het maatschappelijk leven. Door de schaalvergroting en centralisering
zijn de meeste verdwenen en worden tegenwoordig alleen in Leeuwarden nog veemarkten gehouden.

S

iebren van der Zwaag richtte afgelopen mei samen met zijn neven
Pilat de ‘Stichting Skiednis Fryske Feehannel en Feemerken’ op. Het
doel van de stichting is het verzamelen en documenteren van gegevens, beeldmateriaal en gesproken materiaal over de geschiedenis van de
Friese veehandel en veemarkten, met als uiteindelijke doel een publicatie.
Hij zocht contact met historicus Marijn Molema van de Fryske Akademy,
projectleider van het onderzoeksprogramma ‘Geschiedenis van de Friese
Agri & Food’ en ze besloten om de geschiedenis van de Friese veehandel en
-markten onderdeel te maken van dit omvangrijke onderzoeksprogramma
van de Fryske Akademy.

Typyske sfear en hektyk fan de feemerk
Het is hoogste tijd dat dit boeiende onderwerp wordt opgepakt, aldus
Siebren van der Zwaag, zelf afkomstig uit een veehandelsfamilie. ‘No
binne der noch in soad lju, dy’t de typyske sfear en hektyk fan ’e feemerken
meimakke hawwe.’ De geschiedenis van de Friese veehandel en -markten
wordt onderbelicht in de Friese agrarische onderzoeksliteratuur. Op dit
moment is er nog geen gedegen studie die het onderwerp in historisch
én breder perspectief plaatst. Het is daarom belangrijk om door middel
van interviews, de ervaringen en verhalen van oud-veehandelaren voor het
nageslacht te bewaren. De activiteiten van het project richten zich op het
verzamelen van informatie voor verder vervolgonderzoek over de Friese
veehandel in de laatste anderhalve eeuw.
Een eerste verkenning van het onderwerp is al gedaan door studenten van
de opleiding tot geschiedenisdocent van de NHL. Dat leverde een aantal
26

werkstukken op over diverse gemeentelijke veemarkten, van Wolvega tot
Dokkum en van Harlingen tot Kollum. De volgende stap is het verzamelen
en structureren van informatie. Bij de Fryske Akademy is Arjen Dijkstra van
Nes (bij Dokkum) als vrijwilliger aan de slag gegaan om dieper onderzoek
te doen, archieven te bezoeken, interviews te houden en beeldmateriaal te
verzamelen. Hij werkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
maar tot eind van dit jaar werkt hij ook één dag in de week als vrijwilliger
op de Fryske Akademy omdat hij graag bezig is met historisch onderzoek.
Naast het structureren van de verzamelde informatie zoekt hij verder naar
relevante gegevens, zoals archiefonderzoek, artikelen in (regionale) kranten
en sociale media. Een belangrijke primaire bron is het archief van de
Veeartsenijkundige Dienst, aanwezig bij Tresoar. De eerste interviews met
veehandelaren hebben al plaatsgevonden. Daarnaast worden ook andere
betrokkenen bij de veemarkt en het veevervoer geïnterviewd. Het is de
bedoeling dat eind 2018 al het bronnenmateriaal verzameld is en dat daarna
begonnen kan worden met het schrijven van het boek dat een gedegen,
voor een breed publiek interessant boek over dit onderwerp zal worden. <

Mochten er lezers zijn die nog foto’s hebben van veemarkten of de
veehandel in Friesland, dan kunnen zij contact opnemen met Arjen
Dijkstra (adijkstra@fryske-akademy.nl).

Peter van der Meer (Pijnacker, 1958) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en is
sinds 1990 verbonden aan de Fryske Akademy als onderzoeksmedewerker en informatiespecialist.
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Gouden magistraatspenning
Jille Westerhof uit Burgwerd gaf tien jaar geleden een
zeldzame Sneker magistraatspenning in bruikleen aan
het Fries Scheepvaart Museum. Na zijn overlijden,
eerder dit jaar, werd bekend dat dit bruikleen is
omgezet in een schenking. De gouden penning is in
1752 gemaakt door Nicolaas van Swinderen en werd
aangeboden aan prinses Anna van Hannover, de vrouw
van stadhouder Willem IV. Toen hij in 1751 stierf werd zij
regentes voor haar minderjarige zoon Willem V. In die
hoedanigheid kreeg ze alle rechten die haar man eerder
had, zoals de ‘magistraatsbestelling’ van Sneek, het
recht om de stadsbestuurders van Sneek te benoemen.
Naast de penning legateerde Westerhof het museum
ook twee Sneker uurwerken en het uithangbord van zijn
antiekhandel.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Samenwerking
Tresoar en het Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden
gaan intensiever samenwerken om elkaars kwaliteiten
beter te benutten. Een voorbeeld van de samenwerking
is het project Livius,
waarin een selectie
van foto’s van antieke
en islamitische
monumenten in het
Middellandse Zeegebied
en het Midden-Oosten in het publieke domein worden
geplaatst. Bij het project Livius (www.livius.org) worden
de foto’s beschreven.
www.tresoar.nl
Biografie
De Ottema-Kingma Stichting heeft opdracht gegeven
voor een onderzoek naar notaris, verzamelaar,
kunsthistoricus Nanne Ottema
(1874-1955) dat moet uitmonden in
een biografie. Mr. drs. Antoon Ott,
kunsthistoricus en jurist, schrijft
deze wetenschappelijk verantwoorde
biografie die in het voorjaar van 2020
tegelijkertijd als proefschrift en in een
handelseditie zal verschijnen.
www.oks.nl

IJzertijd
In natuurgebied de Lionserpolder bij Leons is een
nederzetting uit de late IJzertijd ontdekt. Archeologen
vonden stukjes aardewerk, scherven, botresten en
houtskool. De sporen duiden op een huisplaats,
woonplek van mensen uit de IJzertijd. Het gebied
bestond toen uit een krekenlandschap waar de zee vrij
spel had. De nederzetting lag relatief hoog en droog.
De kreken werden mogelijk gebruikt als transportroutes
om de zee of het achterland te bereiken. Bijzonder is
dat de vindplaats niet op een terp ligt, maar op een
voormalig eiland in de Lionserpolder. De plek is nog
zichtbaar als verhoging in het weidelandschap.
www.natuurmonumenten.nl

Escher
De tentoonstelling ‘Escher
op reis’ in het Fries
Museum, die op 28 april
opende, ontving op 24
augustus de 150.000ste
bezoeker. Marije Hendriks
en haar vader Bert
Hendriks uit Hemrik

Gespdoornplaatje

(Omrop Fryslân)

(Foto Ruben van Vliet)

Slauerhoff
Er is een wandelroute verschenen langs sporen van
schrijver-dichter J.J. Slauerhoff (1898-1936) in zijn
geboorteplaats Leeuwarden. De
route start bij zijn geboortehuis en
eindigt bij de Dorpskerk Huizum.
De wandeling duurt zo’n twee uur
en voert o.a. langs de Prinsentuin,
de Algemene Begraafplaats en
de voormalige Rijks Hoogere
Burgerschool.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Lodie Bierma uit
Harlingen heeft een
gouden Angelsaksisch
gespdoornplaatje met
wafelpatroon, ingelegd met
almandijn, gevonden. Volgens
amateurarcheoloog Robbert
Velt is de bijzondere vondst

(Museumslandschaft Hessen Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel)

Bevrijding
Schilder en fotograaf Sjoerd Andringa maakte in 1945
een aquarel van Canadese tanks in de Fonteinstraat
in Leeuwarden. Commandant Sydney V. RadleyWalters nam het geschenk in ontvangst en hing het
aan de muur in zijn kantoor en later in zijn huis.
Na zijn overlijden (2015) kwamen zijn kinderen het
schilderij weer tegen en vonden dat het terug moest
naar Leeuwarden. Het doek hangt voortaan in de
Auckamakelder van het stadhuis van Leeuwarden.
www.omropfryslan.nl

uit de 7de eeuw en zou het gaan om een mannelijke
tegenhanger van de grote koningsfibula van Wijnaldum.
Het plaatje ligt nu in een archeologisch depot. Bierma
wil het aanbieden aan het Fries Museum dat er een bod
op mag doen.
www.omropfryslan.nl
Portret Saskia
Een van de meest
persoonlijke
meesterwerken
van Rembrandt
van Rijn, ‘Saskia en
profil in kostbaar
kostuum’ komt
voor het eerst
in ruim 250 jaar
naar Nederland.
Rembrandt
voltooide het
portret van zijn
vrouw Saskia
Uylenburgh kort na
haar dood in 1642.
Vanaf 24 november
is het werk te zien
in de tentoonstelling ‘Rembrandt & Saskia: Liefde in
de Gouden Eeuw’ in het Fries Museum. Het museum
krijgt het portret in bruikleen van de Gemäldegalerie
Alte Meister binnen het Museumslandschaft HessenKassel in Duitsland.
www.friesmuseum.nl

Historisch centrum Franeker
Het Historisch Centrum Franeker en de Vrienden van
de Stad Franeker hebben een plek gekregen in het
souterrain van het gemeentehuis. Andere historische
verenigingen uit de gemeente Waadhoeke kunnen ook
gebruik maken van de ruimte.
www.lc.nl

(Foto Historisch Centrum Leeuwarden)

(Foto Ad Fahner)

werden beloond met het originele werk Eenhoorns
(1950) van M.C. Escher. Eerder al kreeg de 100.000ste
bezoeker, Myranda Wilbrink en Kees de With uit Leiden,
de originele prent Vissen (1963) van Escher. Vanwege
de grote belangstelling is het museum tot en met het
eind van de tentoonstelling ook op maandagmiddag
geopend.
www.friesmuseum.nl

Beeldarchief
Wiebren H. Kuipers (1918-1988) was jarenlang voorlichter van de gemeente Leeuwarden, een van de eerste
professionele gemeentelijke voorlichters in Nederland.
Daarnaast was
hij ook een
verdienstelijk
filmer en fotograaf. Zoon
Herry heeft het
archief van zijn
vader overhandigd aan
het Historisch
Centrum Leeuwarden. De
collectie bestaat uit ongeveer vierduizend negatieven
en scans, waaronder veel materiaal uit de jaren 1950 en
1960. De negatieven zijn gedigitaliseerd. Mogelijk komt
er van de foto’s een boekje uit.
www.omropfryslan.nl
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Op de terp Almenum
Een gedetailleerde kaart van
Harlingen van cartograaf en
bouwmeester Jacob Lous uit
1610 is de aanleiding voor
de multimediale voorstelling
‘Op de terp Almenum’.
De kaart toont straten,
grachten, pleinen, havens,
pakhuizen en kerken. Wie
woonden er achter die
gevels, wat speelde zich
hier af? Harlingers anno
2018 kruipen via de kaart in de huid van hun voorouders.
De voorstelling gaat niet alleen over de gloriedagen van
Harlingen, maar ook over de huidige tijd.
‘Op de terp Almenum’ is onderdeel van Under de
Toer in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. De
voorstelling speelt in de Grote Kerk in Harlingen van
4 tot en met 6 oktober.
www.opdeterpalmenum.frl

De klok moat werom!
Yn 1797 is de Mariatsjerke yn
Koartsweagen boud, sûnder
toer. Yn 1896 kaam der
dochs noch in toer en om
dy te beteljen waard ien fan
de klokken út de klokkestoel
neist de tsjerke ferkocht.
Tjalle Tammes de Jong wie
it der net mei iens,hy wie
poer: ‘As ik dea gean, wol ik
troch twá klokken bebongele
wurde!’ De iepenloftmusical
lit sjen dat it heech tiid is dat de klok weromkomt, om de
floek fan Tjalle Tammes lang om let op te heffen.
Boek
Janny van der Molen skreau it jeugdboek De 3 klokketiers
fan Koartsweagen wêryn’t Pier op skoalreiske yn Koartsweagen in brief fan Tjalle Tammes de Jong út 1896 oer de
klok fan de Mariatsjerke fynt. Hy betinkt in plan om de klok
werom te heljen.
‘De klok moat werom!’ is ien fan de 32 manifestaasjes
fan Under de Toer by Leeuwarden-Fryslân 2018. De
foarstelling spilet fan 11 oant en mei 15 oktober (neist
de Mariatsjerke yn Koartsweagen, adres: De Leijen 23,
De Gordyk) www.deklokmoatwerom.nl

28

BOEKEN

JAN FOLKERTS

Willem IV - Stadhouder in roerige tijden 1711-1751
Fred Jagtenberg
Uitgeverij Van Tilt, Nijmegen, 2018
968 p. | isbn 9789460043659 | € 39,95
Willem IV. Stadhouder in roerige tijden 1711-1751 van Fred
Jagtenberg is de nieuwe biografie van de laatste stadhouder
die een groot deel van zijn leven in Friesland doorbracht. Het
boek maakt indruk door zijn enorme omvang van 968 pagina’s
en 4.632 noten en het valt op door zijn fraaie vormgeving en
voortreffelijke illustraties. De auteur waarschuwt de lezer al in
zijn voorwoord dat zijn biografische ambitie ‘zich gaandeweg
als een steeds omvangrijker en ingewikkelder project ontpopte’.
Wie een biografie van deze omvang produceert, moet óf beschikken over een begenadigde
schrijfstijl óf een interessant nieuw perspectief hebben op zijn onderwerp. Helaas geldt
voor Jagtenberg geen van beide.
Met deze biografie worden zelfs doorgewinterde liefhebbers van de voorgeschiedenis
van de monarchie en van de 18de-eeuwse geschiedenis van Nederland ernstig op de
proef gesteld. Wie graag wil weten wie er precies aanwezig waren in de kraamkamer van
het stadhouderlijk hof te Leeuwarden op 1 september 1711 en door welke personen en in
welke bewoordingen de moeder vervolgens precies werd gefeliciteerd komt helemaal aan
zijn trekken. Als de
jonge Willem IV
met zijn moeder de
zomer van 1714 bij
zijn grootvader in
Kassel doorbrengt,
lezen we dat hij op
9 juni ’s avonds
om 9 uur aankwam
(p. 132). In januari
1733 ontving Willem
van zijn moeder
asperges (p. 291).
Zo is het gehele
boek doorspekt met
de meest irrelevante
bijzonderheden.
Wie al deze details
Stadhouderlijk Hof.
op de koop toe
neemt, ontdekt een boeiend verhaal dat vooral gedragen wordt door de enerverende
levensgeschiedenis van de hoofdpersoon, die ongetwijfeld niet eerder zo diepgaand
onderzocht werd. Een analyse van de spectaculaire wijziging in de positie van Willem IV
na 1747 en de wijze waarop hij moest laveren tussen een radicaliserende burgerbeweging
enerzijds en de angst van de regenten anderzijds zoekt men bij Jagtenberg vergeefs; dat
militairen in Friesland moesten worden ingezet om de kortstondige volksinvloed weer
terug te dringen wordt op p. 636 en p. 712 in enkele zinnen afgedaan. Was Willem IV een
altruïstische dienaar van de staat, die het gewone volk te hulp kwam tegen de knevelarij
van de regenten? Of was hij een opportunistische politicus die op de golven van een
kortstondige volksbeweging een geslaagde greep deed naar de macht? En als deze clichés
niet kloppen, hoe zat het dan wel?
Een voorbeeld van hoe het ook kan, is de in 2012 verschenen biografie President van
Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) door Edwina Hagen, uitgegeven
door Balans. Ook in dit boek vindt men een grote hoeveelheid faits divers, maar dan altijd
ingebed in een breder en boeiend verhaal, met een nieuwe kijk op deze politicus, in een
boek dat 600 pagina’s minder telt dan dat van Jagtenberg. Nu wordt met deze nieuwe
biografie van Willem IV vooral onderstreept dat grondig archiefonderzoek toch een
teleurstellend boek kan opleveren. <
Jan Folkerts (Zaltbommel, 1953) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en
was onder meer directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden en gemeentesecretaris
van Littenseradiel.

BOEKEN KORT
Wat is recht?
Henk D. Meijering en Han
Nijdam
Bornmeer, Gorredijk, 2018
600 p. | isbn 9789056154622
€ 39,90
In de middeleeuwen maakten
de Groninger Ommelanden
deel uit van het Friese
rechtsgebied. Vanaf de 12de
eeuw is het recht daarvan op
schrift gesteld, oorspronkelijk in het Oudfries. Vanaf
het begin van de 15de eeuw was de schrijftaal in de
Ommelanden het Nederduits, met als gevolg dat
de rechtsbronnen moesten worden vertaald. Deze
vertalingen zijn in talrijke handschriften overgeleverd.
Beafeart nei Saint-Martin
Rink van der Velde (oersetting
Martsje de Jong)
Bornmeer, De Gordyk, 2018
174 s. | isbn 9789056154646
€ 15
In Fryske sjoernalist ûndernimt
in beafeart nei Saint-Martin.
As finzene fan de Dútsers siet
er dêr yn it konsintraasjekamp
fan Troyes. Hy flechte en hâlde
in skoft op in boerespultsje op it Frânske plattelân ta.
Dêr krige er kunde oan Krysta, de jongfaam dêr’t er
mear fan hâlde as fan de Fryske frou dêr’t er letter mei
troude. It is in werútjefte fan de roman út 1965.
BIERBROUWEN
IN DOKKUM

Bierbrouwen in Dokkum
Warner B. Banga en Piet de
Haan
Stichting Historia
Doccumensis, Dokkum, 2018
452 p. | isbn 9789081177184
€ 25

Warner B. Banga en Piet de
Haan halen uit eeuwenoude
archieven de rijke historie
van bierbrouwersstad Dokkum uit de vergetelheid. Ze
schrijven over bierbrouwen en de biercultuur van
Dokkum en de geschiedenissen van 20 Dokkumer
brouwerijen. Het bevat tevens een uitgebreide
namenindex van Dokkumer brouwersfamilies.
Sinds 754

Warner B. Banga & Piet de Haan

De zaak Vermaning
Wijnand van der Sanden en
Anja Schuring
WBooks, Zwolle, 2018
128 p. | isbn 9789462582729
€ 24,95
In 1965 ontdekte
amateurarcheoloog Tjerk
Vermaning (1929-1987) vlakbij
zijn woonplaats Smilde twee kampementen uit de
tijd van Neanderthalers. De wetenschap reageerde
enthousiast, maar nader onderzoek van zijn vondsten
leidde tot de conclusie dat ze recent vervaardigd waren.
In 1977 werd hij veroordeeld wegens oplichting, maar
een jaar later sprak het Hof in Leeuwarden hem vrij
omdat het niet bewezen werd geacht dat hij de stenen
zelf had vervaardigd.
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It Parfum
Patrick Süskind (oersetting
Jan Popkema)
Utjouwerij Regaad, Grins, 2018
294 s. | isbn 9789082197082
€ 12,50
Yn it Frankryk fan de 18de
iuw stjonkt it. Slim. Mids
alle roken, goed en kwea,
ûntjout de jonge Jean-Baptiste
Grenouille him mei syn
boppeminsklik goede noas
ta in geniaal parfumeur. Mar sa skerp as syn noas is,
sa stomp is syn gewisse. Yn syn syktocht nei it ultime
parfum is mearfâldige moard foar him oars net as in
needsaaklik kwea. It parfum fan Patrick Süskind belibbet
no mei it Frysk syn 55ste oersetting.
Sline yn it ferline
Ciska Noordmans en Douwkje
Douma (red.)
Utjouwerij Afuk, Leeuwarden,
2018
118 p. | isbn 9789492176783
€ 9,95
De recepten zijn aangedragen
door verschillende
verhalenvertellers: smakelijke
en herkenbare gerechten van
Friese bodem. De gerechten halen de smaak en geuren
van toen weer terug en verhalen halen de herinneringen
aan vroeger op.
Must es kieke
Beb Mulder, Anne Feddema
en Frans Andringa
Wijdemeer, Leeuwarden, 2018
128 p. | isbn 9789492052476
€ 19,50
Schilder Beb Mulder maakte
42 schilderijen van plekken
in de Leeuwarder binnenstad
waaronder een negendelig
‘Panorama van de Voorstreek’ vanaf het dak van
zijn woning. Het werk is gefotografeerd door Frans
Andringa en de teksten zijn van Anne Feddema en
Pieter de Groot.
Tienmaal In Memoriam
Patris
Peter de Haan (eindredactie)
Dokkumer Diep, Dokkum,
2018
112 p. | isbn 9789075412208
€ 10 (tijdens de
Slauerhoffevenementen € 8)
‘In Memoriam Patris’ is een
van de langste gedichten
(34 strofen) die Slauerhoff
schreef. Het handelt
over zijn vader en diens
begrafenis in Huizum. Naast de Nederlandse versie
bevat het boek een vertaling in het Fries (door Eppie
Dam), Engels, Duits, Frans, Russisch, Spaans,
Portugees, Italiaans en het Chinees en een uitvoerige
nabeschouwing van Peter de Haan.

Redbad
Arian de Goede (bewerking
Julius de Goede)
Z&K, Utrecht, 2018
128 p. | isbn 9789401913805
€ 12,50
Mediëvist Arian de Goede
geeft een beknopte biografie
met historische inslag van
de Friese koning die in de
7de en 8ste eeuw over Frisia
heerste. Het boek verscheen
oorspronkelijk in 1937, maar is door zijn zoon Julius de
Goede bewerkt en uitgebreid. Behalve over het Friese
land en volk verhaalt de auteur over de Friese taal en
cultuur, de scheepvaart, religie en het rechtssysteem.
Auke Rauwerda
Evert Wilstra
Bornmeer, Gorredijk, 2018
112 p. | isbn 9789056154691
€ 15
Auke Rauwerda was
vijfentachtig jaar lang het
gezicht van de Leeuwarder
Westerplantage. Zijn
bedrijf begon als filiaal van de Noord Brabantsche
Klompenhandel. Daarna verkocht Auke Rauwerda zijn
artikelen vanuit de karakteristieke rij opeenvolgende
panden aan de voet van de Oldehove. In dit boek foto’s
en verhalen van een gepensioneerde werknemer en een
aantal betrokken klanten.
Lytse bal, grut spul
Pieter Breuker
Wijdemeer, Ljouwert, 2018
384 s. | isbn 9789492052490
€ 35
It boek giet oer acht
iuwen keatshistoarje en
keatskultuer. It is taspitst
op de situaasje yn Fryslân,
mar ek oare keatsfarianten
oer de wrâld komme oan
bar. De fjouwer haadtema’s
binne histoarje, kultuer, taal en literatuer. De auteur leit
ferbiningen tusken keatsen en kultuer en snijt dêrtroch
ûnderwerpen oan dy’t yn de algemiene oersjoggen
koart of hielendal net oan de oarder komme.
Radbod
Luit van der Tuuk
Uitgeverij Omniboek,
Utrecht, 2018
176 p. | isbn 9789401914239
€ 15
Luit van der Tuuk scheidt
feiten van fictie en vertelt de
‘ware geschiedenis’ van de
legendarische Friese koning
Radbod die omstreeks
700 na Christus over
het West-Nederlandse
kustgebied heerste. Het boek beschrijft hem als een
van de belangrijkste en machtigste vorsten die de Lage
Landen heeft gehad.
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KALENDER
30 september

14 oktober

tot en met 3 november

SLAUERHOFF TOUR
Fietstocht met gids langs sporen van de schrijverdichter Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

VIGLIUS TOUR
Fietstocht met gids lang sporen van Viglius van Aytta
(1507-1577) in Leeuwarden, Wirdum en Swichum.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

LAND VAN LATIJN
Tentoonstelling over de historische bibliotheek van de
universiteit van Franeker.
www.museummartena.nl

6 oktober

19, 20, 26 en 27 oktober

4 november

PITER JELLES TOUR
Fietstocht met gids langs sporen van de socialistische
leider Piter Jelles Troelstra (1860-1930) in Leeuwarden,
Jelsum en Stiens.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

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

ALDWALD OP DE PRAATSTOEL
Verhalentocht met de Eerste Wereldoorlog als
onderwerp. Op twee routes (Jan Binneswei en Foarwei)
zijn open huizen waarin o.a. Oebele Vries, Kees
Bangma, Reinder Postma en Bearn Bilker vertellen.
www.2018.vanplan.nl

vanaf 6 oktober
TJIBBE HOOGHIEMSTRA
Multimediale tentoonstelling
van kunstenaar Tjibbe
Hooghiemstra (1957).
www.museumbelvedere.nl

7 oktober
HET STILLE BESTAAN VAN BELLE VAN ITTERSUM
Lezing door Greddy Huisman over Margaretha Isabella
van Ittersum (1783-1807), kleindochter van edelman
Onno Zwier van Haren.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

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

12, 13, 14, 19, 20 en 21 oktober
DE KLOK MOAT WEROM!
Openluchtmusical over de verkochte klok bij de
Mariakerk in Kortezwaag in 1896.
www.deklokmoatwerom.nl

vanaf 13 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
(Foto Haye Bijlstra)
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ESCHER EN WISKUNDE
Lezing door prof. dr. Hendrik Lenstra over de litho
‘Prentententoonstelling’ van Escher.
www.friesmuseum.nl
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24 oktober
SCHEEPSBOUWERSFAMILIE VAN DER ZEE
Lezing door Carolyt Koops over de
scheepsbouwersfamilie Van der Zee in Harlingen.
www.hannemahuis.nl

28 oktober
DAG VAN DE LEEUWARDER ARCHEOLOGIE
Het thema is ‘de middeleeuwen’, met speciale
aandacht voor het bieroproer van 1487.
www.historischcentrumleeuwarden.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
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

KFG NIEUWS
Rembrandt en Saskia:
liefde in de Gouden
Eeuw   
Op dinsdag 11 december is
er exclusief voor de leden
van het KFG van 17.00 tot
19.00 uur een rondleiding
over deze bijzondere
tentoonstelling met een korte lezing door
conservator drs. Marlies Stoter. Noteert u deze
datum alvast in uw agenda! Verdere informatie
volgt in het novembernummer van Fryslân.
Aanmelding: fries.genootschap@tresoar.nl.

10 november
DELFTS AARDEWERK
Lezing door kunsthistoricus Jaap Jongstra over Delfts
aardewerk.
www.princessehof.nl

11 november
TRAMVERVOER IN EN ROND LEEUWARDEN
Lezing door Frank Hemkes over tramvervoer in en rond
Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

14 november
VUURTORENS
Lezing door landmeter Kees van Hamersveld over
vuurtorens in het algemeen en de vuurtorens van
Harlingen in het bijzonder.
www.hannemahuis.nl

22 november
DEKEMA STATE VERDIEPT
Lezing door prof. dr. Johan de Haan.
www.dekemastate.nl

23 november
DUTCH DESIGN
Lezing door designhistoricus Victoria Anastasyadis over
Dutch Design.
www.princessehof.nl

VERWACHT
Rembrandt en Saskia
De Leeuwardense
Saskia Uylenburgh
was Rembrandts
liefde van zijn leven.
Het paar trouwde in
Sint-Annaparochie en
kreeg vier kinderen
van wie alleen Titus
in leven bleef. Het stel staat model in een
overzichtstentoonstelling in het Fries Museum,
vanaf de verschijningsdatum van de volgende
Fryslân, waarin het verhaal van hun huwelijk
centraal staat. De volgende editie van Fryslân,
nummer 6, verschijnt op 28 november 2018.

31 maart — 28 oktober 2018
Wolkom / Welkom
Welcome / Wilkommen

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 en fan
10 juny o/m 19 augustus Europeeske lytse talen. Oant en
mei oktober jouwe taalmienskippen út de stêd Ljouwert
‘acte de présence’.
Alle woansdeitejûnen Taalkafee en 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 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/.

2 - 9 september

Russisch / Liefde

9 - 16 september

Leewaddes /
Verhalen uit de stad

16 - 23 september

Vluchtelingen

23 - 30 september

Gebarentaal

30 sept. - 7 oktober

Indonesisch

7 - 14 oktober

Iedereen doet mee!

14 - 21 oktober

De multiculturele
gemeenschap

21 - 27 oktober

Burgers van de
Voorstreek

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.

Reportaazjes fan 1965 oant 2004 út it
programma Van Gewest tot Gewest
Sneons fan 17.00 oere ôf op TV

Omropfryslan.nl/gewestfryslan

