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Pieter Jelles Troelstra en Fedde Schurer: 
polemiek tussen een oude staatsman en een jonge activist

Johanneke Liemburg

Summary
Pieter Jelles Troelstra was born in 1860 into a liberal, well-to-do environment, 

while Fedde Schurer, born in 1898, grew up in a poor, Calvinist, working-class 

family. Although they never met, the Frisian poets are sometimes compared. The 

elder statesman Troelstra and the young activist Schurer however, held very 

diff erent views regarding Friesland, which became clear in a polemic in 1926. 

Troelstra was not able to see Friesland as an independent State, whereas Schurer 

believed that maintaining a unifi ed state would depend on the position of the 

Dutch towards the Frisian language. As he grew older, Schurer gradually moved 

towards Troelstra’s perspective. 

Gearfetting
Pieter Jelles Troelstra waard yn 1860 berne yn in liberaal, boargerlik miljeu, 
Fedde Schurer yn 1898 yn in earme, griff ormearde arbeidershúshâlding. 
Hoewol’t beide Fryske dichters elkoar noait moete ha, wurde se sa no en 
dan meielkoar ferlike. Yn in polemyk yn 1926 waard dúdlik hoe oars oft 
de âlde steatsman Troelstra en de jonge strider Schurer yn dy tiid tsjin 
Fryslân oanseagen. Troelstra koe Fryslân net sjen as in ûnôfhinklike steat, 
wylst Schurer fûn dat it fuortbestean fan de ienheidssteat ôfhinklik wie 
fan de hâlding fan de Hollanners foar de Fryske taal oer. As hy âlder wurdt, 
komme de opfettingen fan Schurer hieltyd tichter by dy fan Troelstra.

Inleiding

Op het eerste gezicht hebben Pieter Jelles Troelstra en Fedde Schurer 
weinig met elkaar gemeen. Pieter Jelles werd geboren in 1860, bijna 
veertig jaar voor Fedde, in een welvarend, liberaal milieu. Nadat hij 
zijn hbs- en gymnasiumdiploma had gehaald, was er voldoende tijd 
en geld om met volle teugen van het studentenleven te genieten. Fedde 
Schurer daarentegen zag in 1898 het licht in een arm, gereformeerd 
arbeidersgezin. Geld om door te leren was er niet, na de lagere school 
moest hij als timmermansleerling zijn bijdrage leveren aan het gezins-
inkomen. Aan zijn bestemming als timmerman kon hij, jongetje met 
twee linkerhanden, alleen ontkomen door in de avonduren te gaan leren. 
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Troelstra en Schurer hebben elkaar nooit ontmoet, maar worden als 
dichters wel met elkaar vergeleken. Eens kruisten ze de degens. Dat ging 
niet over poëzie, maar over de betekenis van de Friese taal. De bejaarde 
internationaal georiënteerde staatsman die Troelstra intussen was 
geworden en de jonge, rebelse Schurer waren het niet eens over de rol 
die de Friese beweging zou moeten spelen in de samenleving.

Fedde Schurer was in 1918 na het lezen van de brochures Fryslân en de 

wrâld en Ljocht en Skaed van Douwe Kalma bekeerd tot het Fries. Hij werd 
lid van de Jongfryske Mienskip, de in 1915 mede door Kalma opgerichte 
jeugdbeweging, die vele jonge Friezen heeft bezield. Op het hoogtepunt 
in 1920 telde de beweging ruim zevenhonderd leden, die zomerkampen 
bezochten, cursussen volgden in de Friese taal, sonnetten schreven, 
voordrachten hielden, toneelspeelden en samen zongen. Hoewel Schurer 
wel eens de enige echte Jongfries is genoemd vanwege zijn totale overgave 
aan Friesland en het Fries, duurde zijn lidmaatschap niet lang.1 Een 
artikelenreeks van Kalma in het weekblad It Heitelân, waarin deze zich 
min of meer tot het socialisme bekende, viel bij de jonge calvinist Schurer 
niet in goede aarde. Evenals geloofsgenoten als Anders Minnes Wybenga, 
Michiel S.E. Visser en Eeltsje Boates Folkertsma werd hij lid van het 
Kristlik Frysk Selskip (KFS). Met geestverwanten als Gerben Brouwer en 
Inne de Jong brachten zij daar in 1924 tijdens de pinkstervergadering een 
omwenteling teweeg. Terwijl de Jongfryske Mienskip af brokkelde, nam 
het KFS de leidende rol in de vernieuwing van de Friese beweging over. 
Schurer werd lid van het bestuur.22 In 1925 publiceerde hij zijn eerste 
dichtbundel Fersen, die door lezers en critici enthousiast werd ontvangen.3

Taalstrijd of nationale strijd

Op 24 mei 1926 hield Schurer voor het KFS een lezing ‘Taalstriid of na-
tionale striid’, waarin hij zijn ideeën nader had uitgewerkt. Uit de op-
bouw van het verhaal en zijn woordkeuze blijkt zijn talent als spreker. Hij 
voerde de spanning op door in te gaan op de richtingenstrijd in de Friese 
beweging, plaatste de actuele ontwikkelingen vervolgens in het raam van 

1 F.J. Bergstra, ‘De gouden brulloft’, in: De Tsjerne 21 (1966), p. 85-98. Opgenomen in 
dezelfde: Skiep binne der inkeld om skeard te wurden, Gasselternijveenschemond, 1998, 
p. 123-136.

2 J. Liemburg, Fedde Schurer (1898-1968), biografie van een Friese koerier, Leeuwarden, 2010, 
p. 48-55.

3 F. Schurer, Fersen, Sneek, 1925. Zie ook: J. Liemburg, Fedde Schurer (1898-1968), biografie 

van een Friese koerier, p. 70.
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de geschiedenis en eindigde met het schetsen van een veelbelovend toe-
komstperspectief. De lezing is onder de titel Folk en Tael als brochure ver-
schenen.4 Schurer beschreef twee stromingen binnen de Friese beweging; 
één die zich beperkte tot de taalstrijd, en een bredere, die zich richtte op 
het voortbestaan van het volk en alles wat daarmee samenhing.
Schurer liet de Friese beweging in 1844 beginnen met de oprichting van 
het Selskip for Fryske Tael en Skriftekennisse. In zijn lezing noemde hij 
Pieter Jelles Troelstra een van de pijlers van de Friese beweging. Hij nam 
het de dichter echter kwalijk dat hij Friesland uiteindelijk in de steek 
liet. Pieter Jelles mocht dan vinden dat hij in de internationale politiek 
en sociale strijd veel aan zijn oude vaderland te danken had, Schurer 
vond dat het ‘heitelân’ datzelfde niet van Pieter Jelles kon zeggen. 

Enkele maanden na het uitspreken van de rede ‘Folk en tael’ kwam 
het tot een schriftelijke confrontatie tussen de jonge strijder Schurer 
en de bejaarde staatsman Troelstra. Aanleiding was een interview van 
R.P. Sybesma met Troelstra in het Friestalige tijdschrift De Holder.5 In 
het gesprek geeft Troelstra aan geen toekomst te zien voor een Friese 
beweging. Friesland was staatkundig en politiek, op het gebied van 
landbouw, veeteelt, handel en industrie een deel van Nederland geworden, 
dat was onomkeerbaar. Hij verweet de Friese beweging bovendien een 
gebrek aan eenheid. Schurer zou dat met hem eens moeten zijn. Juist in 
die jaren was hij voortdurend bezig de verschillende stromingen in de 
beweging met elkaar te verbinden. Het verschijnen van het oppositionele 
blad De Holder in 1926 paste daar niet in en dat is waarschijnlijk de reden 
dat deze jonge, vernieuwende dichter slechts éénmaal een bijdrage aan 
het prachtig vormgegeven tijdschrift leverde.6 
Schurer zag over die overeenkomst heen. Hij schreef in It Heitelân een 
scherpe, maar ook geestige reactie op de opvattingen van Troelstra. 
Daarvoor koos hij de vorm van een toneelstuk op rijm: Brokstik út it 

Histoarysk drama ‘Lêste Blink’. Met die titel verwees hij naar wat later het 
laatste gedicht van Troelstra zou blijken te zijn. Het stuk speelt zich af 
in het begin van de twintigste eeuw en is een persifl age op het gesprek 
tussen Pieter Jelles en Sybesma. Tussen hen beiden ontspint zich een 
vraaggesprek met tal van verwijzingen naar leven en werk van Pieter Jelles. 

4 F. Schurer, Folk en Tael, 1926.
5 R.P.S., ‘By Piter Jelles’, in: De Holder (1926), p. 84-87.
6 Liemburg, Fedde Schurer (1898-1968), biografie van een Friese koerier, p. 80.
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Portret fan Fedde Schurer út 1933.

Zo herinneren ‘Fij Piter’ en ‘It jonge Fryslân’ aan zijn actieve Friese jaren 
rondom 1880. Schurer laat in het decor een exemplaar van Troelstra’s 
dichtbundel Rispinge opnemen. Aan het slot laat hij een Friese optocht 
langs het huis van de staatsman gaan, die er korzelig op reageert: ‘Det 
opslûpt folk! ’t Is in biroerde plaech – Siet ik mar goed en wol wer yn Den 
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Haech!’ (Dat opgeschoten volk, het is een beroerde plaag - Zat ik maar 
goed en wel weer in Den Haag!)7 

Troelstra had veel waardering voor de jonge dichter Schurer. De aanval 
op hem kwam dan ook hard aan. In de toneeltekst van Schurer was 
Troelstra alleen op zijn plaats in de landelijke politiek, die hij in 1925 
om gezondheidsredenen had verlaten. Ook de verwijzing naar Lêste 

Blink getuigt van weinig piëteit, gezien de persoonlijke emoties die in 
dit gedicht van Troelstra tot ontlading komen. Het was een bijzonder 
gedicht, omdat Troelstra na 1910 geen (Friestalige) verzen meer had 
geschreven. Troelstra’s politieke geestverwant J. Winkelman nam het in 
It Heitelân voor hem op, waarop Troelstra Winkelman uitnodigde eens 
met hem te komen praten. De neerslag van dat gesprek verscheen ook 
in It Heitelân.8 Op dit interview volgde een serieuze reactie van Schurer. 
Hij vatte de bezwaren van Troelstra tegen de Friese beweging in twee 
regels samen: de jeugd zou haar doel niet duidelijk omschrijven en de 
organisatie zou niet wortelen in het volk. Schurer verweet Troelstra, dat 
bij hem alles draaide om het staatkundige vraagstuk. Voor Troelstra 
was de Nederlandse eenheidsstaat nummer één, voor de Fries-nationale 
jeugd was dat Friesland. Dat hoefde niet tot afscheiding te leiden. Wij 
willen vrij zijn, schreef Schurer, niet vrij ván, maar ín Nederland. Als de 
Nederlandse staat die vrijheid toestond, hoefde het staatsverband niet 
te worden verbroken. Uiteindelijk sloot hij zo’n stap niet uit, maar nu 
was het te vroeg. Het Friese volk moest zijn taal nog leren. Je vroeg een 
jongetje van twee dat net begon te praten toch ook niet of hij dominee 
wilde worden of kamerlid? Eerst later zou blijken waarvoor hij in de wieg 
was gelegd. In de ogen van Schurer stond Troelstra te ver van Friesland 
af om te kunnen beoordelen of de organisatie wel of niet geworteld was 
in het volk. Hij vergeleek de opvattingen van Troelstra met die van het 
Selskip 1844: het Fries voor jezelf, taal om de taal, zonder binding met 
het volk. Die houding kon Schurer niet bekoren. Een Friese taal zonder 
Fries volk, zoals Troelstra wilde, was als een stem zonder mens. Om zijn 
betoog kracht bij te zetten wees Schurer op de hoeveelheid literatuur die 
de laatste jaren in het Fries was verschenen en naar de hoge opkomst bij 
vergaderingen van de Friese beweging.9

7 F. Schurer, ‘Brokstik út it Histoarysk drama Lêste Blink’, in: It Heitelân (1926), p. 410-411.
8 Winkelman, J. en H. Uden Masman, ‘De Fryske biweging en hwet Mr. P.J. Troelstra 

derfen to sizzen hat’, in: It Heitelân (1927), p. 67-68.
9 F. Schurer, ‘Mr. P.J. Troelstra en de Fryske biweging’, in: It Heitelân (1927), p. 102-103.

Pieter Jelles Troelstra en Fedde Schurer: polemiek tussen een oude staatsman en een jonge activist

It_Beaken_2011_1-2_binnenwurk.indd   hfdstk441It_Beaken_2011_1-2_binnenwurk.indd   hfdstk441 18-07-12   14:3318-07-12   14:33



42

Troelstra met zijn echtgenote en persoonlijk secretaris Wiardi Beckman werkend aan de 

Gedenkschriften, april 1930.

In hetzelfde nummer van It Heitelân schreef Troelstra een nawoord, 
‘sûnder yn to gean op ’e franje dêr’t S. de legens en inerlike sloppens fen 
syn opstel mei bihinget’. (zonder in te gaan op de franje waarmee S. de 
leegte en innerlijke zwakte van zijn opstel optuigt). Hij spitste zijn reactie 
toe op de noodzaak van onderwijs in de Friese taal. De Friese taalbeweging 
liet wat hem betrof de kinderhand te snel vullen: ‘In grinende kou kriget 
yette ris hwet; de byt fen ƒ 300 jiers for Frysk ûnderrjocht dy’t de Prov. 
Steaten ús taskikke, is as in pôlke droech gêrs, de taelbiweging tasmiten; 
mar it liket der net op, det sels dyjingen, dy’t de striid for it behâld fen 
ús sprake op hjar nomd hawwe, de skande en it ûnrjocht fen sa’n tastân 
ynsjogge’. (Een klaaglijk loeiende koe krijgt nog eens wat; de hap van 
ƒ 300 per jaar voor Fries onderwijs, die de Prov. Staten ons geven, is als 
een pol droog gras die de taalbeweging toegesmeten krijgt; maar het lijkt 
er niet op, dat zelfs degenen, die de strijd voor het behoud van onze taal 
op zich genomen hebben, de schande en het onrecht van zo’n toestand 
inzien). De Jongfriezen verweet hij holle retoriek. Als bewijs haalde hij 
het artikel van Schurer aan: niet nader gemotiveerde, algemene klachten 
over Frieslands positie in Nederland en niet onderbouwde algemene eisen 
als ‘zelf beschikking’ en ‘vrijheid voor Friese ontwikkeling’. Schurers 
suggestie dat het landsbestuur een soort van weerzin zou hebben tegen de 
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Friezen, hun taal en hun karakter, werd niet gestaafd. Als voorbeeld van 
het tegendeel noemde Troelstra de benoeming van een hoogleraar Fries 
in Groningen, die er door zijn inspanningen, met behulp van ‘rechtse’ 
kamerleden, bijna was gekomen. De minister had zijn toestemming al 
gegeven. Het ging mis, omdat de door het curatorium van de Universiteit 
van Groningen voorgedragen prof. Siebs de benoeming niet aannam.10 De 
pas opgerichte Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) stelde 
daarop in een reactie vast dat de minister er geen twijfel over had laten 
bestaan, dat hij het professoraat uitsluitend wilde toestaan in het belang 
van de Nederlandse taalwetenschap, en niet om tegemoet te komen aan 
de wensen van de Friese beweging. De AFUK was wel ingenomen met de 
ontboezeming van Troelstra, omdat eruit bleek dat ook hij zich nu achter 
het onderwijs in het Fries stelde.11 
In een volgend artikel noemde Troelstra de verhouding tussen Friesland 
en Nederland een staatkundig vraagstuk. Wie die verhouding ingrijpend 
wilde veranderen, maakte van een zuiver culturele Friese beweging 
een politieke. Hij was daar als sociaaldemocraat geen voorstander van. 
Hij verwachtte veel van de toekomst waaraan de nieuwe democraten 
bouwden. In een beter georganiseerde eenheidsstaat die rekening hield 
met wat organisch gegroeid was in de samenleving, kon ook ruimte zijn 
voor het streven van de Friezen. Troelstra pleitte daarom voor duidelijk 
omschreven eisen en zette zich af tegen warrige, dubbelzinnige 
propaganda, zoals van Schurer en zijn tijdgenoten.12 
In de nagelaten documenten van Troelstra bevindt zich een nooit 
verzonden reactie op de Lêste Blink-parody van Schurer. Er zijn twee versies 
van bewaard gebleven. Eén in het handschrift van Troelstra zelf, onleesbaar 
en met veel doorhalingen en correcties, en één in het handschrift van zijn 
vrouw Sjoukje Troelstra-Oosterbaan. Troelstra zegt daarin dat Friesland 
zichzelf nooit een natie heeft gevoeld. Het nastreven ervan noemt hij dan 
ook een onmogelijk en in wezen een reactionair doel. Hij memoreert dat 
zijn strijd voor Friese vrijheid, waarmee hij in 1881 zijn Fries dichterschap 
begon, van zedelijke aard was en niet politiek gemotiveerd. In het door 
hem geschreven voorwoord van het Nij Lieteboek in 1886 putte hij moed 
uit het feit dat het Friese volk al duizenden jaren zijn taal had bewaard, 
hoezeer de ondergang ook dreigde. ‘Dat jout moed om yn it lytse eintsje 
skiednis dat by de koartens fan it minskelibben foar jin leit, foar it Frysk 
te dwaan wat yn jins krêften leit, sûnder dêroan de grutte ferwachtingen 

10 P.J. Troelstra, ‘Biskie fen P.J.T.’, in: It Heitelân (1927), p. 103-104.
11 Algemiene Fryske Underrjucht-Kommisje, ‘Ut ’e Biweging’, in: It Heitelân (1927), p. 158.
12 P.J. Troelstra, ‘Fryslân en de “Ienheitssteat”’, in: It Heitelân (1927), p. 131-133.
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te ferbinen, dy’t jo jo fi ndels foar eagen tsjoene’ (Dat geeft moed om in het 
kleine stukje geschiedenis dat bij de lengte van een mensenleven voor u 
ligt, voor het Fries te doen wat in uw vermogen ligt, zonder daaraan de 
grote verwachtingen te verbinden, die u met uw vaandels te voorschijn 
tovert), schreef hij, daarbij refererend aan Schurers strijdlied War dy!, 
waarvan de eerste regel luidt: ‘Fryslân ropt! De fi ndels foar!’13

Troelstra voegde daaraan toe dat de taal in het licht van een afnemende 
welvaart en toenemende mobiliteit meer dan ooit bedreigd werd. ‘Soe 
by dy muzyk de Fryske sang it op ’en doer hâlde kinne... war jimme, 
Friezen! Ek in “War dy”, mar net foar de ferfl eine dreamen, dy’t ik al nêst 
fi ifenfjirtich jier fan ’e hân wiisd ha’. (Zou bij die muziek het Friese lied 
het op den duur kunnen houden... doe je best, Friezen! Ook een War dy, 
maar niet voor de vervlogen dromen die ik al vijfenveertig jaar geleden 
heb afgewezen.)14

De afwijzende, bijna spottende toon van de jonge dichter Schurer 
inspireerde Troelstra ook tot het schrijven van zijn laatste, onvoltooide, 
gedicht, waarin hij terugkijkt op zijn leven. Tineke Steenmeijer-Wielenga 
en Freark Dam hebben uit de fragmenten die bewaard zijn gebleven een 
compleet gedicht gedestilleerd. Schurer heeft nooit geweten van Troel-
stra’s pogingen hem op poëtische wijze van repliek te dienen. Maar bij het 
ouder worden zouden zijn opvattingen naar die van Troelstra toegroeien. 

Toenadering

In 1930, het jaar van Troelstra’s overlijden, werd Fedde Schurer vanwege 
zijn pacifi stische levensovertuiging ontslagen als onderwijzer aan de 
christelijke school in Lemmer. In 1929 had hij zich aangesloten bij de 
Christelijke Democratische Unie (CDU), een radicale, orthodoxe partij, 
die sociaal vooruitstrevend was en voor ontwapening. Een verkiezingsrede 
voor die partij bracht hem in confl ict met het Lemster schoolbestuur. 
Het ontslag voerde hem naar Amsterdam, waar hij onderwijzer werd aan 
het openbaar onderwijs. Daarnaast bleef hij politiek actief. In 1935 werd 
hij gekozen als vertegenwoordiger van de CDU in provinciale staten 
van Noord-Holland. Ook al hadden hij en Douwe Kalma, die leraar was 
geworden in Eindhoven, Friesland verlaten, zij bleven de Friese zaak 
trouw. De jaren dertig waren hoogtijdagen voor de Friese beweging, 
mede dankzij de opkomst van de Friese studentenbeweging. Natio 
Frisica van de VU in Amsterdam (1898) en Bernlef in Groningen (1925) 

13 Zie: Steenmeijer-Wielenga, T. en F. Dam, ‘Hark ris, Fedde’, in: Ph.H. Breuker (ed.), 
Earefrissel foar Prof.dr. E.A. Galama ta syn santichste jierdei, Grins, 1982, p. 55.

14 Ibidem.
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kregen gezelschap van verenigingen in Wageningen, Leiden en Utrecht. 
In 1930 werd de Federaesje fen Fryske Studinteforienings opgericht, 
waarbij zich later ook de in 1932 opgerichte Friese studentenvereniging 
van de Gemeente Universiteit Amsterdam, Cygnus Resurgens, aansloot. 
Schurer was in deze kringen een veelgevraagd spreker. 
Helemaal onomstreden was Schurer niet. De Radioraad, die in 1928 
was ingesteld om toezicht te houden op de indeling van de zendtijd 
en de uitzendingen, verbood tenminste een voordracht van de latere 
hoogleraar Fries Klaas Fokkema naar aanleiding van het verschijnen 
van Schurers dichtbundel Utfl echt. Fokkema zou optreden in het kader 
van de door de NCRV aan de Christelijke Auteurskring beschikbaar 
gestelde zendtijd. De Radioraad vreesde dat Friezen die het nut van 
propaganda voor de Friese taal niet zo sterk voelden, wel eens aanstoot 
aan de uitzending zouden kunnen nemen. De bespreking van Fokkema 
verscheen daarop onder de titel ‘Het nationale element bij Fedde 
Schurer’ in het tijdschrift Opwaartsche Wegen. Fokkema stelde vast dat 
het nationaal bewustzijn was gegroeid in de veertig jaar die er lagen 
tussen het werk van Troelstra en Schurer. Schurer ging een stap verder 
dan Troelstra door zich niet tevreden te stellen met persoonlijke vrijheid 
alleen, maar zelf beschikkingsrecht te willen voor de Friezen.15 
Tot ergernis van zijn calvinistische vriend en medestrijder E.B. 
Folkertsma ging Schurer zich steeds meer thuis voelen in de 
sociaaldemocratische zuil. Zijn toenemende twijfel aan confessionele 
partijpolitiek leidde al voor de Tweede Wereldoorlog tot zijn vertrek uit 
de CDU. In een interview verklaarde hij: ‘Onze CDU was formeel [ook] 
een confessionele partij, die nog beter beweerde te weten wat Gods wil 
was dan de anderen. Die pretentie heb ik niet vol kunnen houden, en 
dat was de reden dat ik in 1937 ben overgegaan naar de SDAP’.16 In 1946 
waren de SDAP en de CDU twee van de samenstellende delen van de 
nieuwe Partij van de Arbeid, waarvan Schurer meteen lid werd. 

Bij de uitreiking in 1949 van de Gysbert Japicxprijs voor poëzie aan 
Fedde Schurer werd Schurer opnieuw met Troelstra vergeleken. Ditmaal 
door de dichter Obe Postma, de voorzitter van de adviescommissie die 
Schurer had voorgedragen. In die hoedanigheid noemde hij Schurer de 
populairste en meest beminde dichter in Friesland, zowel bij de jeugd, 

15 K. Fokkema, ‘Het nationale element bij Fedde Schurer’, in: Opwaartsche Wegen, 

12 (1934), p. 172-178.
16 K. Koster, e.a. De kogel door de kerk. 14 interviews met gewezen gereformeerden, Den Haag, 

1965, p. 63.
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die zijn verzen koos om voor te dragen, als bij de ouderen, die vonden 
dat hij hun leven verrijkte met zijn verzen over God, het vaderland of 
de liefde. Postma herinnerde er tijdens de prijsuitreiking in Bolsward 
aan dat ook Troelstra in zijn tijd populairder en geliefder was dan de 
anderen. Ook hij schreef strijdliederen en liefdesgedichten en ook hij 
vertaalde wel eens wat van Heinrich Heine. En al was Troelstra dan niet 
christelijk, volgens Postma was hij wel op zoek naar God.17

Om dat laatste thema gaat het in het artikel ‘God yn de natuer?’ van 
Jan Dirk Wassenaar, een zoektocht naar de plaats van God in de Friese 
natuurlyriek van Troelstra en Schurer.18

Het is niet ondenkbaar dat Schurer zelf ook aan Pieter Jelles Troelstra 
dacht tijdens het interview dat Clare Lennart in 1955 met hem had. Zij 
confronteerde hem ermee dat hij niet het uiterlijk had van de ‘oprjochte 
Fries’. Hij was niet blond en niet stug. ‘Is het niet vaak zo,’ zei Schurer 
toen, ‘dat zij die in een beweging vooraan komen, een beetje vreemd bloed 
in zich hebben? Juist dat ze er wel bij horen en toch even anders zijn doet 
hen de fakkel opnemen. De eerste socialisten waren geen arbeiders...’ 19

Schurer was in die tijd hoofdredacteur van het progressieve dagblad de 
Friese Koerier en stond op het punt kandidaat gesteld te worden voor een 
plaats in de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. Hij moet zich 
op dat moment niet alleen als dichter, maar ook politiek aan Troelstra 
verwant hebben gevoeld. 
Bij de overdracht van een beeld van Troelstra aan de Tweede Kamer in 1950 
schreef hij in een Friestalig commentaar in de Heerenveense Koerier, dat de 
staatsman mr. P.J. Troelstra en de dichter Pieter Jelles aan elkaar verwant 
waren. Hij verweet de organisatoren van de plechtigheid, dat zij geen aan-
dacht hadden besteed aan dat dichterschap. Schurer maakte in het artikel 
duidelijk dat hij niet was vergeten dat Pieter Jelles niets moest hebben 
van het Friesnationalisme zoals zich dat nog tijdens zijn leven openbaarde 
in de Jongfryske Mienskip en het Kristlik Frysk Selskip. Maar, zo vroeg 
Schurer zich af, wat zouden die bewegingen geweest zijn zonder hem? 20 
Tien jaar later, op 20 april 1960, bij de herdenking van de honderdste 
geboortedag van Troelstra, mocht Schurer, die toen voor de PvdA lid was 
van de Tweede Kamer, de dichterlijke kant van Troelstra belichten tijdens 
een bijeenkomst in Den Haag. Schurer nodigde bij die gelegenheid zijn 

17 O. Postma, ‘Jong en libben’, Toespraak Gysbert Japicxpriis, 4 november 1949.
18 J.D. Wassenaar, ‘God yn de natuer?’, in: Friso (2004), p. 23.
19 C. Lennart, Op schrijversvoeten door Nederland, (Boekenweekgeschenk 1955), p. 51.
20 F.S., ‘Piter Jelles en Fryslân’, in: Heerenveense Koerier, 13 mei 1950.
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gehoor uit als eerbetoon aan Troelstra ten minste één gedicht van hem 
te lezen, want het schrijven van gedichten was volgens hem onderdeel 
van Troelstra’s strijd tegen de bourgeoisie. Het Fries was de taal van zijn 
hart, het Nederlands van zijn verstand.21 

Wet van het natuurlijk zelf behoud

Troelstra’s verwachting dat in een beter georganiseerde eenheidsstaat 
ruimte kon zijn voor het streven van de Friezen, kwam uit. In het 
naoorlogse Friesland kwam steeds meer ruimte voor het gebruik van de 
Friese taal bij openbare gelegenheden, buiten de huiselijke kring. Fedde 
Schurer, die in 1946 uit Amsterdam teruggehaald was naar Friesland om 
leiding te geven aan de uit het verzet voortgekomen Heerenveense, later 
Friese Koerier, bevond zich in een ideale positie om daar waar mogelijk 
het gebruik van het Fries een zetje te geven. Toen de rechterlijke macht 
zich niet snel gewonnen gaf, was de boot aan. In 1951 lokte Schurer een 
rechtszaak uit, die door onhandig optreden van de politie uit de hand liep. 
Er vielen klappen op het Leeuwarder Zaailand voor het gerechtsgebouw, 
zodat de datum 16 november bekend zou worden als ‘Kneppelfreed’ 
(Knuppelvrijdag). Nationale wetgeving met betrekking tot de positie van 
de Friese taal was het gevolg, maar Schurer was zich er als geen ander van 
bewust dat het niet in de eerste plaats aankwam op wetgeving, maar op 
de houding van mensen. ‘En dan zijn de partijen te ongelijk, om van deze 
wet een belangrijk eff ect of ook maar noemenswaardige veranderingen 
in de praktijk te verwachten. De kleine man zal blijven trachten, volgens 
de wet van het natuurlijk zelf behoud, het mijnheer naar de zin te maken, 
wanneer hij vermoedt dat het hem vijf gulden boete zal schelen’.22

Fedde Schurer heeft zijn radicale opvattingen over de Friese beweging 
niet verder uitgewerkt. Hij was geen theoreticus, maar een man van de 
(geweldloze) daad. Hij vond dat overal ter wereld de heersers moesten 
inschikken ten behoeve van de verdrukten. In Friesland betekende dat 
voor hem, dat de ‘Hollanders’ ruimte moesten geven aan de Friese taal 
door deze in ieder geval te willen verstaan. Over de vraag wat te doen 
als die ‘Hollanders’ zouden weigeren, brak hij zich het hoofd niet. De 
naoorlogse paradox tussen enerzijds de toenemende tolerantie ten 
opzichte van het gebruik van het Fries en anderzijds de afnemende 
noodzaak daarvan door steeds beter (Nederlandstalig) onderwijs, drong 
niet tot hem door. Wel bleef hijzelf consequent het goede voorbeeld geven 

21 ‘Troelstra van betekenis voor het gehele volk’, in: Leeuwarder Courant, 21 april 1960.
22 F.S., ‘De wet Donker’, in: Friese Koerier, 7 november 1955.
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door te weigeren in Friesland Nederlands te spreken. Dat weinigen hem 
volgden, heeft hem teleurgesteld. 

Monument voor Pieter Jelles Troelstra te Stiens, gemaakt door Tsjibbe Visser.

In de polemiek die Schurer in 1926 met Troelstra voerde, sloot hij niet 
uit dat Friesland het Nederlandse staatsverband zou verlaten als de 
Nederlandse staat de Friezen onvoldoende vrijheid zou toestaan. De 
‘doorbraak-socialist’ die Fedde Schurer na de oorlog was geworden, heeft 
zo’n breuk nooit meer overwogen. Als PvdA-politicus zette hij zich zelfs 
af tegen de oprichting van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) in 1961 en zijn 
argumenten leken op die van Troelstra destijds. Ook Schurer kreeg het 
aan het einde van zijn leven aan de stok met de generatie na hem. Hij leek 
niet veel van zijn eigen verleden te hebben geleerd. Hij toonde tenminste 
weinig begrip voor de in het Fries schrijvende jongeren die zich in de 
jaren zestig afzetten tegen het establishment. In zijn ogen waren het 
‘snotnoazen’, snotneuzen. Hij ging uiteindelijk het debat met hen niet 
meer aan, maar trok zich terug om prachtige verzen te schrijven, die 
gebaseerd waren op het Oude en het Nieuwe Testament.2323 Ze worden 
tot op de dag van vandaag gezongen, zoals ook verzen van Troelstra nog 
steeds pronken op het repertoire van Friese zangkoren. 

23 F. Schurer, De gitaer by it boek, Baarn, 1969.
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Eén verwijt heeft men Schurer niet kunnen maken. Hij heeft Friesland 
nooit in de steek gelaten, zelfs niet gedurende de zestien jaar dat hij 
Amsterdammer was.

i
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