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Autoriteit en argument
De receptie van het plankje van Tolsum

Goffe Jensma
Summary
The Tolsum tabula cerata was first transcribed in 1917 by C.W. Vollgraff (18761967), a professor in Greek archaeology from the University of Groningen. It took
more than ninety years before this transcription finally was rejected in 2009 by
Bowman, Tomlin and Worp as an evidently erroneous reading. The question at
hand in this contribution is how this delay must be explained. The most plausible
answer is a threefold argument. (1) The expertise of reading tabulae ceratae is so
recondite that the credibility of a reading depends heavily on the authority of the
scholar(s) who perform(s) it. (2) According to the scholarly rules of that time, the 1917
reading of the tabula by Vollgraff was state-of-the-art. Vollgraff had an excellent
reputation as a classical scholar and, judging by the offprints he sent to almost
every specialized colleague in the Netherlands, he proved to be open for criticism.
In the decades after the publication of his reading, it was never rejected or even
doubted upon, which in its turn made the reading all the more credible. (3) Maybe
because of the Latin language used in the inscription, the Tolsum tabula never
really became part of the national Frisian cultural heritage, at least not enough
to incite further research on the correctness of Vollgraff’s reading. In the meantime
Dutch archaeologists did not dispose of the expertise to re-read the text. In this
contribution Jensma places these three arguments in the context of the history of
archaeology in the Netherlands, particularly in Friesland.
Het plankje als nationalistisch signum
Hoe is het toch mogelijk dat C.W. Vollgraff het plankje van Tolsum in 1917
zo apert fout las als het koopcontract van een koe? En hoe kan het dat deze
lezing vervolgens zo lang onaangevochten bleef ? Zou dat niet te maken
kunnen hebben met Fries nationalisme en met de Friese identiteit waarin
de koe immers een centrale plaats inneemt? Heeft de Fries zich niet steeds
te veel aan zijn koeien gehecht?
Deze vragen werden mij indertijd door de congresorganisatie (en nu door
de redactie van deze aflevering van It Beaken) opgegeven als onderwerp
voor mijn bijdrage. Het zijn interessante vragen die ook wel hout lijken
te snijden. Het plankje van Tolsum stamt immers uit de Romeinse tijd en
past dus prachtig bij de negentiende-eeuwse opvatting dat de Friezen al
sinds de Romeinse tijd op dezelfde plaats langs de Noordzeekust hadden
gewoond, geboerd en gehandeld. Deze middeleeuwse oorsprongsmythe
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had in de zestiende eeuw aan kracht gewonnen door de herontdekking van
de Romeinse geschiedschrijver Tacitus die immers in 28 na Christus al de
naam van de ‘Frisii’ had genoemd.1 Omdat Tacitus het ook al had over de
Friezen (in 28 na Chr.) als tegenstribbelende, opstandige veehouders lijkt
– via de omweg van de koe – het plankje van Tolsum zo een fysiek bewijs
voor de waarheid van dit mythische verhaal dat vooral in de negentiende en
eerste helft van de twintigste eeuw uitgroeide tot een van de belangrijkste
bouwstenen van de moderne Friese identiteit.2
Maar inzichten veranderen. Het plankje van Tolsum is niet meer wat het
was. De betekenis ervan is veranderd. Om dat te begrijpen moeten we het
allereerst plaatsen in een bredere context, namelijk die van de geschiedenis
van de archeologie.
De paradigmatische omslagen in de geesteswetenschappen in de laatste
twee, drie decennia zijn ook aan de archeologie niet voorbijgegaan.3 Of
misschien beter, ze hebben bij uitstek in de archeologie een diep spoor
getrokken. De reden is dat archeologie een in het Westen ontstane
wetenschap is die – als klassieke archeologie althans – in het Oosten werd
beoefend, in de koloniën dus. De Canadese archeoloog Bruce Trigger was
in 1984 de eerste die consequenties trok.4 Hij ontmaskerde de archeologie
als een nationalistische, koloniale en imperialistische wetenschap. Niet
alleen zouden haar concepten en methodes in het Westen zijn ontwikkeld,
ook de betekenis van de gedane vondsten zou zijn ingelegd vanuit
kolonialistische, nationalistische en imperialistische denkpatronen.
Zo werd de politieke (bij)lading van de archeologie zichtbaar. Archeologen
hadden er bijvoorbeeld een handje van gehad om de inwoners van de
koloniën stelselmatig af te schilderen als primitief. De archeologie zou
nu, aldus Trigger c.s., de gekoloniseerde en onderworpen bevolkingen een
stem moeten geven en hen de mogelijkheid moeten bieden om de op hun
grondgebied gedane archeologische vondsten in hun verhalen in te passen.
‘Multivocality’ was hier voortaan het motto en een mix van postnationalisme,
postkolonialisme en postimperialisme het uitgangspunt.
Mits we de juiste maatvoering enigszins in acht nemen, zien we ook in de
tegenwoordige archeologie van Friesland (ik gebruik opzettelijk niet de
term Friese archeologie) sporen van deze paradigmawisseling terug. De
grenzen tussen wat als Fries en wat als niet-Fries wordt aangemerkt zijn in
de loop van de twintigste eeuw namelijk aanmerkelijk vervaagd. Dankzij
een vergelijkende analyse van terpvondsten staat allereerst – trouwens
door sommigen al veel langer, maar daarover straks – de continuïteit van
de bewoning van Friesland door ‘raszuivere’ (of in tegenwoordige termen:
DNA-overeenkomstige) Friezen ter discussie.5 Een jongere generatie
archeologen beperkt zich bovendien niet langer tot de archeologie van de
provincie Friesland. Vanuit een meer antropologisch perspectief plaatsen
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zij in Friesland verricht onderzoek bij voorkeur in de context van een vroegmiddeleeuwse Noordzeecultuur.6 In het licht van het bovenstaande zou
een implicatie van deze verruiming van het blikveld bijvoorbeeld kunnen
zijn dat typische, als niet-Fries beoordeelde bevolkingsgroepen nu een
‘stem’ krijgen in de geschiedenis van Friesland. Men kan dan bijvoorbeeld
denken aan Vikingen die in de Nederlandse en ook Friese geschiedenis
steeds vooral als vijandige plunderaars te boek stonden, 7 maar natuurlijk
ook aan de Romeinen.8
Zo op het oog past ook het geschonden vertrouwen in de lezing van het
plankje van Tolsum door Vollgraff wel in deze verschuivingen. De koe
stond hier symbool voor de continuïteit van de Friezen en nu die koe
van het leesplankje is geschoven, wordt daarmee ook het geconstrueerde,
nationalistische karakter van de Friese oorsprongsmythe eens te meer
zichtbaar.9
Autoriteitsoordelen
Hoe waar misschien ook, in dit geval zou het te gemakkelijk zijn om het
hierbij te laten. De zaak van het Tolsumer plankje ligt gecompliceerder en
de vraag naar de hardnekkigheid van de oude, foutieve lezing is moeilijker
te beantwoorden dan ik in eerste instantie dacht. De congresorganisatie
en redactie gingen er, zo realiseerde ik me, blijkbaar vanuit dat de nieuwe
lezing van het plankje de betere zou zijn. Deze welwillendheid kan echter
geen wetenschappelijk a priori zijn en het zal blijken dat autoriteitsoordelen
in een zaak als deze een grote rol spelen.
Zoals uit de overige bijdragen aan dit nummer van It Beaken wel duidelijk
wordt,10 verschilt de lezing die nu door Bowman, Tomlin en Worp wordt
voorgesteld enorm van die van Vollgraff uit 1917. Tussen beide gaapt een
intrigerende kloof. Niet alleen de uiteindelijke strekking verschilt, maar
meer dan vijftig procent van de schrifttekens wordt nu ook anders gelezen.
Deze verschillen hebben met veranderende paradigmata niet zo veel te
maken, maar wel met argumenten, dus met op beschikbare expertise
gebaseerde afwegingen over welke letters precies in het hout van het
plankje gekrast zijn. De in dit nummer van It Beaken door Bowman, Tomlin
en Worp gepresenteerde lezing kwam tot stand dankzij vernieuwende
onderzoeksmethodes: verfijndere fotografische technieken en anderzijds
video conferencing waardoor uitwisseling van argumenten tot een zo objectief
mogelijke, intersubjectieve lezing zou kunnen leiden. De techniek mag
imposant zijn, uiteindelijk is ze natuurlijk slechts instrumenteel. Niet de
machine leest, maar de mens.
Dat lezen van cursief Latijn is vervolgens om meer dan één reden een zaak
van superspecialisten.11 Men moet bedreven zijn in de translitteratie van
in hout gegrifte tekstrudimenten. Men moet het Romeins cursief schrift
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kunnen lezen in zijn varianten in tijd en ruimte. Men moet daarvoor het
Latijn kennen, eveneens in zijn varianten in tijd en ruimte. Men moet
weten welke formules, afkortingen, onregelmatigheden en fouten men
kan verwachten en welke niet. Wie deze kunsten niet beheerst, kan dus
ook niet oordelen, maar moet afgaan op de autoriteit van degene die voor
hem leest: de expert. Nu zijn dat Bowman, Tomlin en Worp, in 1917 was
het Vollgraff. En dat is hier een volgende eigenaardigheid, want hoe men
het ook wendt of keert, of men het nu over een oude of over een nieuwe
lezing heeft, de overtuigingskracht en het succes van een interpretatie
wordt uiteindelijk niet alleen bepaald door inhoudelijke maar ook door
autoriteitsargumenten.
Niets weet vervolgens beter zijn eigen tegenstand te mobiliseren dan
autoriteit. Ook hier lijkt me de mogelijkheid niet denkbeeldig dat de
autoriteit van Bowman, Tomlin en Worp wordt aangevochten. Lange tijd
lag er immers maar één lezing, die van Vollgraff, nu liggen er twee. Men
kan kiezen! De eerste tegenstribbelende Latinist heeft zich inmiddels
al gemeld. Onlangs verschenen namelijk in eigen beheer een brochure
en een reactie op de Bowman-Tomlin-Worp-lezing door J.A.D. Zeinstra.
Deze houdt op veruit de meeste punten vast aan de lezing van Vollgraff en
probeert met kracht van argumenten de nieuwe lezing te weerleggen. Een
saillant en voor het lekenpubliek mogelijk zeer overtuigend detail is dat
Zeinstra ook een tweede, recent gevonden tabula cerata interpreteert als het
koopcontract van maar liefst negen koeien.12
Hoewel ik zelf a priori niet wil (en ook niet kan) beoordelen welke lezing
van de twee de juiste is, is dat natuurlijk geen reden om niet de vraag te
stellen waarom de kloof tussen beide lezingen zo diep is en vooral waarom
de nu ineens apert fout geachte lezing 92 jaar lang onweersproken bleef.
Een plausibel antwoord zou van belang kunnen zijn voor de zuiverheid van
het debat. Door contexten te schetsen kan men de ruimte voor discussie
op grond van inhoudelijke argumenten zo groot mogelijk houden.
Ik wil daarom in de rest van deze bijdrage de onderzoekshistorische
context schetsen waarin het tafeltje van Tolsum werd gevonden,
bestudeerd, geïnterpreteerd en gerecipieerd. Ik zal drie vragen proberen
te beantwoorden: (1) Waarop berusten autoriteit en geloofwaardigheid
van de oude lezing van het plankje? (2) Hoe is het plankje als historisch
object in en buiten Friesland gerecipieerd en geapprecieerd? (3) Hoe kan
het dat het zo lang heeft geduurd voordat de lezing van het plankje werd
aangevochten?
Autoriteit en geloofwaardigheid
De geschiedenis van de negentiende-eeuwse archeologie in Friesland zou
goed kunnen worden geschreven uitsluitend aan de hand van dit Tolsumer

282

Autoriteit en argument

Af b. 1. Te koop aangeboden: ‘eene groote hoeveelheid eerste
qualiteit terpaarde’ bij ‘Groot Tolsum’ onder Tzum. Advertentie
in de Leeuwarder Courant van 15 oktober 1909 ( foto Tresoar,
Leeuwarden)

plankje, zo sterk zijn alle belangrijke aspecten ervan in het verhaal van deze
ene vondst aanwezig. Deze geschiedenis, die van het plankje dus, begint
met de verkoop van een terp, in dit geval ‘Groot Tolsum’. Dat was in 1909
en de 3,16 hectare grote terp kostte – let wel – 21.508 gulden (afb. 1).13
De handel in de uiterst vruchtbare terpaarde was een zo lucratieve
onderneming dat de terpafgravingen op semi-industriële schaal
plaatsvonden. Met behulp van treinrails en kiepkarretjes groeven vanaf
circa 1850 groepen arbeiders onder leiding van terpbazen stelselmatig de
Friese en Groningse terpen af. De grond werd gebruikt als mest op de
arme (zand)gronden. Bij deze afgravingen kwamen vanzelfsprekend vele
voorwerpen voor het licht.14
Het duurde echter de gehele negentiende eeuw voordat er, vanuit het
perspectief van de wetenschap, een vruchtbaar evenwicht was gevonden
tussen drie verschillende werkende krachten. Allereerst moesten de
grondeigenaren de vondsten uit hun terpen willen afstaan voor onderzoek.
Vervolgens moest de arbeiders worden geleerd om waardevolle vondsten
ook te herkennen en te melden. Tenslotte moesten de – in Friesland in
het Fries Genootschap voor Geschied- Oudheid- en Taalkunde verenigde
– (dilettant)onderzoekers zich een beeld leren vormen van de geschiedenis
en de betekenis van de terpen. Maar daarvoor waren juist die vondsten
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Af b. 2. Het schrijfplankje als laatste bijgeschreven (nr. 346) in de zogenoemde ‘terpenregisters’.
In deze registers werden alle terpvondsten per terp ingeschreven. Merk op dat Boeles zelf nog
een opmerking onderaan heeft toegevoegd over de afmetingen van het plankje (collectie Tresoar,
Leeuwarden, Archief Fries Genootschap toegang 205-08, inv. 189) ( foto Tresoar, Leeuwarden)

weer van belang. Dit proces van tastend zoeken naar evenwicht duurde
zeker een halve eeuw en kende zijn bizarre speculaties, missers en
enormiteiten. Een arbeider vindt een vreemd voorwerp: ‘Wat zou ’t wezen’,
vraagt hij zijn collega. ‘Sla het eens stuk!’15 Of een (Italiaanse) geleerde is zo
onder de indruk van de befaamde vondst van paalwoningen aan het meer
van Zürich in 1854 dat hij de terpen aanziet voor bergen van uit de ramen
van paalwoningen weggeworpen afval.16
Na 1900, en juist in het geval van Tolsum, werden deze potentieel
tegengestelde krachten gelijkgericht. De doorgaans adellijke en patricische
grondeigenaren bleken steeds vaker genegen om de vondsten uit hun
terpen af te staan aan het – door het Fries Genootschap gestichte – Fries
Museum.17 De arbeiders en hun terpbazen werden, door hen beloningen
in het vooruitzicht te stellen, geconditioneerd om vondsten te melden.
De archeologie als discipline, tenslotte, begon volwassen te worden. Niet
alleen de vondst zelf is belangrijk, wist men nu, maar ook de positie van
de vondst in de bodem.18 Over Tolsum merkte de conservator tevreden
op: ‘Op deze terp werd geregeld aanteekening gehouden van de hoogte
waarop de oudheden gevonden werden.’19
Net zoals de terpaarde met scheepsladingen tegelijk naar de arme grond
werd vervoerd, zo werden nu duizenden voorwerpen het Fries museum
binnengebracht. Ieder jaar opnieuw vulden deze vondsten vele pagina’s
van de Verslagen van het Fries Genootschap, de oprichter en beheerder van
het Museum.
Vanuit Tolsum werden 346 nummers binnengebracht (afb. 2). Het zegt veel
over de langzamerhand gegroeide expertise dat de conservator, P.C.J.A.
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Af b. 3. Boeles doet verslag van de laatste vondsten uit de terp ‘Groot Tolsum’ onder
Tzum, met speciale vermelding van het Tolsumer schrijfplankje (collectie Tresoar,
Leeuwarden, Verslagen Friesch Genootschap 1914/1915, blz. 15) ( foto Tresoar, Leeuwarden)

Boeles, in 1914 met zoveel gemak het schrijftafeltje van deze lopende band
plukte en het op grond van zijn literatuurkennis wist te identificeren als
een van de toentertijd nog zeldzame tabulae ceratae. In zijn verslag als
conservator van het Fries Museum uit 1913/1914 somde hij als altijd de
honderden archeologische vondsten uit het afgelopen boekjaar op: botten,
potten en andere interessante bijzonderheden als bijvoorbeeld in dit geval
een benen voorwerp uit Almenum waarin runen staan gekrast. En dan
(afb. 3):
‘Een tweede, niet minder interessante vondst is eveneens van
schriftkundigen aard. Een houten schrijftafeltje uit den Romeinschen
tijd, aan beide zijden nog bedekt met sporen van zwarte schrijfwas en
overblijfselen van Romeinsch cursiefschrift. Een aardige illustratie
van de cultuur der terpen in de eerste eeuwen onzer jaartelling. Dat
er meer dergelijke tafeltjes in gebruik geweest moeten zijn bewijst
een beenen stilus of schrijfstift, die reeds vroeger gevonden werd in
een terp te Hijum. Soortgelijke wastafeltjes bevinden zich o. a. in het
museum te Mainz. Onze vondst is waarschijnlijk de eerste van dien
aard in ons land.’ 20
Achter deze observatie, hoe simpel ook, gaat grote kennis schuil van
eerdere vondsten maar ook van de relevante internationale literatuur.
Pieter Boeles (1873-1961)21 was een typische museumarcheoloog, maar
ondanks of misschien juist wel dankzij deze beperking ook een vernieuwer.22
Hij was indertijd zijn vader Willem Boele Sophius Boeles opgevolgd als
conservator en was als het ware opgegroeid in het Fries Museum. Door
simpelweg – als een kind dat speelt – te proberen om al die binnengebrachte
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voorwerpen chronologisch te ordenen, slaagde hij er in om een duidelijker
beeld te scheppen van de periodisering van de terpentijd.23 Een logisch
eerste resultaat was de baanbrekende wetenschappelijke catalogus van de
voorwerpen uit het bezit van het Fries Museum.24 Vooral echter Boeles’
boek Friesland tot de elfde eeuw – zijn magnum opus uit 1927 (19512) – getuigt
van zijn vondstenkennis, belezenheid en denkkracht.25 Boeles was de eerste
die, op grond van vondstenanalyse, de continuïteit van de bewoning van
Friesland door Friezen in twijfel trok.26
Boeles bewerkstelligde mee dat het Fries Museum en Fries Genootschap
steeds meer in internationale netwerken van geleerde genootschappen en
universitaire geleerden opereerden. Er werden ruilabonnementen met
buitenlandse genootschappen afgesloten en ieder jaar kwamen er tal van
buitenlandse geleerden het Fries Museum bezoeken.27 Onder hen was in
1910 of 1911 ook Carl Wilhelm Vollgraff (1876-1967), indertijd hoogleraar
Griekse Taal- en Letterkunde in Groningen. Een paar jaar later zou Boeles
hem vragen om eens naar het Tolsumer tafeltje te kijken.28
Boeles kende Vollgraff al vanaf tenminste 1903, toen deze voor het
eerst een lezing voor het Fries Genootschap had gehouden.29 Sindsdien
kwamen beide heren elkaar regelmatig tegen. Vollgraff schreef een
gunstige recensie van Boeles’ wetenschappelijke museumcatalogus
uit 1909 en beide heren zouden later ook mee aan de basis staan van
de Fries-Groningse Vereniging voor Terpenonderzoek.30 Dat was
in hetzelfde jaar waarin Boeles en Vollgraff door hun gezamenlijke
publicatie de wetenschappelijke wereld probeerden te interesseren voor
het schrijfplankje van Tolsum.
Men zou nu kunnen opmerken dat Boeles’ keuze voor Vollgraff als
deskundige minder voor de hand lag, dat Vollgraff maar een graecus was
en geen latinist en dat hij dus zijn tanden stukbeet op het Latijns cursief.31
Ik waag dit te betwijfelen. Wat we namelijk van Vollgraff weten is dat hij
juist een uitstekende opleiding als classicus had genoten aan binnen- en
buitenlandse universiteiten. Hij studeerde ook bij zijn eigen vader de
Latinist J.C. Vollgraff en deze was specialist in de Latijnse epigrafie.32
In de briefwisseling tussen Vollgraff aan Boeles wordt ook de transcriptie
van het plankje besproken. Daarin valt inderdaad op, zoals Worp in zijn
bijdrage aan dit tijdschrift opmerkt, dat Vollgraff al op het eerste gezicht
de woorden ‘bovem/emit‘ las en daarmee dus de bekende koe bij de
hoorns greep.33 Dat kan inderdaad een door de lezing van Tacitus gestuurd
hineininterpretieren zijn, maar er moet dan wel bij worden gezegd dat in de
rest van de brieven met veel grotere schroom over de transcriptie wordt
geschreven.34 Zo intuïtief als Worp op het congres suggereerde was Vollgraff
denkelijk niet. Dat beeld wordt naar mijn mening nog eens bevestigd door
het voorbehoud dat Vollgraff ook in zijn uiteindelijke publicatie maakt.35
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Er zijn meer argumenten om Vollgraff vooral voor vol aan te zien.
Zoals Bowman, Tomlin en Worp tegenwoordig gebruik maken van
videoconferencing en digitale analysetechnieken, zo maakten ook Boeles
en Vollgraff gebruik van indertijd moderne technische hulpmiddelen. Men
kan achteraf afgeven op de manier waarop de bij het artikel van Vollgraff
afgedrukte foto van het plankje – op advies van Boeles – was ‘gephotoshopt’,
met evenveel recht kan men juist wijzen op het gebruik van de fotografie
als communicatiemiddel in het toenmalige wetenschappelijk debat.
Evenals Vollgraff benutte ook Boeles deze mogelijkheden;36 ze dienden
het open debat. Evenmin schroomde Vollgraff om het plankje in een
laboratorium te laten onderzoeken door een collega uit de Faculteit der
Natuurwetenschappen.37
Voor Vollgraffs integriteit en autoriteit pleit verder dat hij er zorg voor droeg
dat zijn publicatie in ruime mate werd verspreid in kringen van binnenen buitenlandse deskundigen, meest hoogleraren Oude Geschiedenis en
classici.38 Dat leverde weer nieuwe, ondersteunende publicaties op en ook
nieuw onderzoek naar het plankje zelf, bijvoorbeeld door de hoogleraar A.G.
Roos. Deze hoogleraar Romeinse geschiedenis en oudheden in Groningen
publiceerde enkele emendaties die Vollgraffs lezing als geheel verder
vrijwel intact lieten en dus goedkeurden.39 Dankzij de overdrukjes kwam
het nieuws over het plankje ook terecht bij de hoogleraar Gradenwitz, de
toenmalige uitgever van de Fontes iuris romani antiqui.40 Meteen ook vond
het tafeltje zijn weg in een rechtshistorisch handboek, namelijk Isaac
Hijmans’ boek over Romeins zakenrecht uit 1917.41
Samenvattend is het beeld dat uit deze korte reconstructie naar voren
komt het volgende. Het schrijftafeltje is gevonden in een periode van bloei
van de terpenarcheologie. Het werd vervolgens door een expert volledig
naar de maatstaven van de tijd onderzocht en er werd veel moeite gedaan
om het schrijfplankje als een interessante vondst aan de internationale
geleerde gemeenschap te presenteren. Daarbij werd open kaart gespeeld
en werd kritiek serieus genomen. Al deze factoren zeggen natuurlijk
minder over de juistheid van de interpretatie van Vollgraff dan over het
feit dat ze aan deze interpretatie een maximaal haalbare wetenschappelijke
autoriteit verleenden.
Receptie en appreciatie
De vraag is nu vervolgens in hoeverre de interpretatie van het Tolsumer
leesplankje onder het publiek ook een stimulans was voor Friesnationalistische gevoelens. Men zou het misschien denken, maar wie
de bronnen doorneemt komt tot een tegenovergestelde conclusie. De
publiciteitscampagne van Boeles en Vollgraff mag wetenschappelijk
gezien zeer geslaagd genoemd worden, 42 door de jaren heen – en het
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verbaasde mij – werd het plankje maar mondjesmaat genoemd in kranten,
tijdschriften en boeken. Het is in de Friese geschiedschrijving een redelijk
onbekend voorwerp gebleven.43
In niet-archeologische wetenschappelijke werken werd het plankje
regelmatig genoemd, maar meestal in het voorbijgaan en slechts een
enkele keer als argument in wetenschappelijke discussies. De dichterhistoricus Obe Postma gebruikte het bijvoorbeeld als bijkomend argument
voor de stelling dat in de Romeinse tijd al grotere complexen aan privaat
landbezit zouden hebben bestaan.44 De archeoloog Wim van Es meende in
1968 op grond van de vermelding van ‘Nummis’ (de muntsoort die volgens
Vollgraff op het plankje werd genoemd) dat er in het Friese gebied iets van
een geldeconomie zou hebben bestaan.45
In de populaire literatuur komt het plankje nog veel minder vaak voor dan
in de wetenschappelijke. Het digitale archief van de Leeuwarder Courant laat
zien dat van de 73 hits die deze krant op de naam Tolsum geeft ongeveer de
helft familiebericht is en dus irrelevant. Slechts een handjevol hits geeft
vervolgens meer dan een terloopse vermelding. In de kinderliteratuur of
in een enkele historische roman is het plankje recent wel eens gebruikt,46
maar in het collectieve Friese geheugen is het plankje al met al niet of
nauwelijks opgenomen.47 Het werd geen Fries nationaal voorwerp, maar
bleef een interessante archeologische vondst van een relatief zeldzaam
voorwerp, een museumstuk dat werd ingezet in een internationale
wetenschappelijke context.48
Ik heb voor deze plek in de schaduw twee verklaringen. De eerste is dat in
de handen van Boeles (en Vollgraff) de archeologie geen Fries-vriendelijke
wetenschap was. Juist de archeologie ontzenuwde als eerste de populaire
mythe van continuïteit sinds Tacitus. Deze oude oorsprongsmythe was,
als gezegd, geautoriseerd door de teksten van klassieke auteurs en van
humanistische zestiende-eeuwse geschiedschrijvers. In plaats van teksten
prefereerden Boeles – en andere archeologen – echter de terpvondsten als
belangrijkste bronnen voor de Friese geschiedenis en deze lieten zien dat
van continue bewoning van de terpen geen sprake kon zijn.
Het is typerend dat de niet-Fries Vollgraff betreffende het plankje van
Tolsum ‘nationalistischer’ redeneerde dan de Fries Boeles. Anders dan
deze wees Vollgraff namelijk de gedachte van de hand dat het hier om een
secundaire vondst zou kunnen gaan, dus een geïmporteerd (of geroofd)
Romeins voorwerp. Hij koesterde de verbinding tussen de koe en het
Friese Tolsum. Boeles maalde er niet om.49
Deze vermeend anti-Friese houding, die zich ook op andere momenten
uitte, werd Boeles in Friesland niet in dank afgenomen. Het was ook een
van de redenen waarom het Fries Genootschap over het algemeen bepaald
niet als een Fries-nationaal genootschap werd beschouwd. Sommigen
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zagen het eerder als een anti-democratische regentenclub van Hollandsgeoriënteerde elitaire wetenschappers.50
Er is, in het verlengde van deze observatie, nog een mogelijke verklaring
waarom het plankje geen Fries-nationaal erfgoed is geworden. Het is
geschreven in het Latijn en was dat niet de taal van de vijand, de bezetter?
Heeft het plankje ook mee om die reden niet de plek in het Friese
collectieve geheugen gekregen die het verdient? Ik hoef dat verder niet
met argumenten te omkleden anders dan door een retorische vraag te
stellen: Stel nu eens dat het plankje wel in het Fries was geschreven, wat
dan? De lezer weet het antwoord wel.
Veranderende paradigmata
Tussen de wetenschappelijke en de populaire receptie van het plankje van
Tolsum bestaat dus een divergentie. Daarin ligt al een antwoord op de
vraag waarom het zo lang heeft geduurd voordat archeologen zich er toe
zetten om het plankje eens wat kritischer en nauwkeuriger te bekijken. Het
plankje werd niet gezien als belangrijk Friesnationaal cultureel erfgoed en
de maatschappelijke behoefte aan een kritisch onderzoek was dus gering
en daarmee ook het motief van een wetenschapper die er mee zou willen
scoren.
Het schijnt mij desondanks toe dat het onderzoek door Bowman en
Tomlin toch niet uit de lucht komen vallen en dat het wel zin heeft om
de bovengenoemde verschuivende paradigmata in de archeologie hier in
stelling te brengen. In de laatste decennia is, ook onder het Nederlandse
en Friese publiek, wel degelijk sprake van een veranderende kijk op de
eigen geschiedenis. Gemakkelijker dan onze directe voorouders zet men
tegenwoordig de trots op het eigen verleden opzij en durft men vanuit een
‘post-nationalistisch’ perspectief terug te kijken.
Mogelijk verklaart die veranderde attitude dat er in het laatste decennium
zo veel meer wetenschappelijk onderzoek naar het Tolsumer plankje
is verricht dan in alle voorgaande decennia sinds 1917, onderzoek
waarin ook duidelijk sprake is van een kritischer houding.51 De directe
voorgeschiedenis van het in Oxford verrichtte onderzoek begint in 1988,
toen J.E. Bogaers, internationaal vermaard deskundige op het gebied van
inscripties, in een niet-gepubliceerde voordracht als eerste vraagtekens bij
Vollgraffs lezing zette.
In de artikelen die daarna door Slob en Bos aan het plankje werden gewijd,52
werd Vollgraffs lezing niet fundamenteel in twijfel getrokken, maar richtte
de discussie zich op de juridische interpretatie van het plankje, maar
secundair ook op de datering (Slob) en op de – al veel oudere – vraag of
het Tolsumer plankje als ‘origineel’ Fries moest worden gezien of als een
depositie, een voorwerp dat van elders was meegenomen en dat min of
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meer toevallig in de Tolsumer terp was terechtgekomen. Bos – en later Van
Es53 – bleken die mening toegedaan.
Daarmee was de angel uit een nationalistisch Friese interpretatie al
verwijderd. Typerend was echter nog de beginzin van Bos: ‘Ik ben niet
gekwalificeerd om aan tekstkritiek te doen.’ Daarin echode na wat Vollgraff
al in 1917 opmerkte: ‘Dit soort schrift zou op zich zelf zeer gemakkelijk te
lezen zijn, indien wij er niet zoo weinig proeven van bezaten, dat er slechts
zeer enkele geleerden zijn, die de noodige bedrevenheid hebben om het
eenigszins vlot te ontcijferen.’54 Het is uiteindelijk de verdienste van Worp
geweest dat hij in Oxford enkele van deze aves rarissimae heeft gevonden.
Maar de tijd was er dus ook naar. Bij de eventuele acceptatie van de nieuwe
lezing speelt niet alleen de autoriteit van Bowman, Tomlin en Worp een
rol, maar ook dat wij tegenwoordig gemakkelijker accepteren dat zo’n
tabula cerata op grond van toegenomen kennis en vaardigheid beter kan
worden geplaatst in bredere historische contexten dan de Friese. Zonder
zich ongemakkelijk te voelen kan het publiek van nu – dat zich veel minder
om Friestaligheid en om een continue Friese geschiedenis bekommert –
er het oudste schriftdocument van enige lengte in zien dat tot nu toe op
‘Nederlandse’ en ‘Friese’ bodem is gevonden. Wij Friezen kunnen die koe
best missen.
Epiloog
Maar wie heeft er nu uiteindelijk gelijk, wie bezit de meeste autoriteit
en wie de beste argumenten: Vollgraff of Bowman/Tomlin/Worp? Ik
wil, nu a posteriori, daarover toch iets opmerken en ik doe dat door bij
wijze van parabel een sterk staaltje te vertellen uit de geschiedenis van de
Nederlandse oudheidkunde, een klassiek vervalsingsverhaal. Ik merk met
enige nadruk op – want het stuk is zo sterk dat het moeilijk te geloven is –
dat het verhaal van verschillende kanten is gedocumenteerd.
Ergens 1867 begeeft een stel Katwijkse vissersvrouwen zich in Leiden naar
het huis van een zekere Balthazar Theodorus baron Van Heemstra aan
wie ze een merkwaardige steen overhandigen. Ze hebben deze, zeggen ze,
in de duinen gevonden. De steen is vooral merkwaardig doordat er een
rijtje mysterieuze tekens is ingekrast. Dat de vrouwen bij Van Heemstra
kwamen, laat zich goed verklaren. Net als iedere andere Friese edelman
was Van Heemstra ten zeerste geïnteresseerd in het roemrijke verleden
van de Friese gewesten (waartoe voor hem natuurlijk ook Holland hoorde).
Trots toonde hij vrienden en kennissen zijn nieuwe trofee.
Jammer genoeg had Van Heemstra geen idee wat die mysterieuze tekens
voorstelden en er was ook niemand in zijn omgeving die hem zekerheid kon
geven. Hij besloot deskundige hulp in te roepen en stuurde de steen op naar
het Koninklijk Genootschap voor Oudheidkunde in Kopenhagen. Runen
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werden geassocieerd met het Noorden en het Kopenhaagse genootschap
stond zeer goed bekend. De steen kwam terug: in Kopenhagen had men
geen flauw benul. In de vergadering van de Maatschappij voor Nederlandse
Letterkunde sprak de beroemde taalkundige Kern, hoogleraar te Leiden,
zich uit over de steen. Hij dacht aan een vervalsing, maar wat deze inhield
wist hij niet.55
Van toen af aan bleef de steen – onleesbaar – in de vitrines van huize
Heemstra liggen. Tot op een dag een eenvoudig man de steen bekeek en
verbaasd vroeg: ‘Maar, baron, ziet u het dan werkelijk niet?’ ‘Kijk’, zei de
man, hier staat het toch gewoon: ‘O baron, jij bent v(erneukt)’.56
Af te sluiten met zo’n verhaal lijkt misschien een provocatie van mijn kant.
Zo is het niet bedoeld. Dit waargebeurde en tegelijk archetypische verhaal
gaat namelijk niet over bedrog maar over eenvoud. Vollgraff was in zijn tijd
evenmin een bedrieger als Tomlin, Bowman en Worp nu. De boodschap
van het verhaal is dat de eenvoudigste oplossing de beste is. Wetenschap is
de weg terug naar de eenvoud.
Zo ook moet de parabel worden toegepast. Als ik de lezingen van Vollgraff
en die van Bowman, Tomlin en Worp vergelijk, dan valt mij vooral op
hoe barok en wijdlopig de lezing van Vollgraff eigenlijk is en hoe concies
en elegant die van Bowman, Tomlin en Worp. Die eenvoud lijkt me het
resultaat niet zozeer van een betere, computerafhankelijke methode om de
letters te lezen, maar meer van gegroeide expertise, van grotere kennis van
formulair juridisch taalgebruik en van mogelijke variaties in het Latijn en
niet in de laatste plaats – want ook dat verschil valt op – van een bereidheid
tot zelfkritiek. Maar dit zijn natuurlijk argumenten van mijn kant zonder
enige autoriteit.
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