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De wet van de voorwaartse bûtensprong

Alpita de Jong

Summary
After the festivities in honour of Gysbert Japicx on the 7th of July 1823, the 
study of Frisian literature started to develop more or less by chance. Almost two 
hundred years later we witnessed the fi rst ‘Day of Frisian Literary Studies.’ In 
the meantime the study of Frisian literature acquired shape, extensiveness, and 
status. But it lost vital power. What was at stake in the early days in which the 
study of Frisian literature came into existence?  

Bespiegeling
Lang gold de Gysbert Japicx-huldiging van 7 juli 1823 als de eerste dag 
van de Friese letterkunde. Op die dag was er een optocht naar de kerk 
met trommels en trompetten en werd er in de herbergen gedronken en 
gezongen. Het was een feest waar de inwoners van Bolsward, Friesland, 
Nederland – eigenlijk iedereen – beter van moest worden. Sinds kort is 
er een tweede eerste dag bijgekomen, op 7 oktober 2016. Sprekers en toe-
hoorders kwamen samen in de Gysbertseal in Tresoar met microfoon 
en powerpoints als versterkende middelen. Het doel van die dag was de 
Friese letterkunde te bevorderen. 
Ja, er is nogal wat veranderd sinds 7 juli 1823, de dag die pas later als het 
begin van de Friese letterkunde werd aangemerkt. Destijds was de Friese 
letterkunde een bijproduct. Nu is ze de  hoofdzaak. Dat lijkt pure winst, 
maar de huidige Friese letterkunde mist de kiemkracht die haar in de 
negentiende eeuw op gang hielp. Misschien is het niet langer voordelig 
om hoofdzaak te zijn en zouden we de Friese letterkunde beter kunnen 
bevorderen als ze weer bijzaak werd.
Laten we eens proberen zicht te krijgen op de hoofd- en bijzaken van 
destijds – misschien biedt dat aanknopingspunten voor de toekomst. Bij 
de viering van de Gysbert Japicx-huldiging van 7 juli 1823 ging het niet in 
de eerste plaats om het Fries dichterschap van Gysbert Japicx, en dus de 
Friese letterkunde, ook al is dat beeld in de loop der tijd ontstaan. Waar 
ging het de organisatoren en hoofdrolspelers dan wel om? Wat speelde 
er? En wat maakte dat er in de marge van het grote gebeuren zoiets als 
een Friese letterkunde ontstond? Joost Halbertsma, één van de hoofd-
rolspelers in de huldiging die bovendien een grote rol heeft gespeeld in 
de ontwikkeling van de Friese letterkunde, zal één en ander helpen ver-
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duidelijken. Ook voor hem was het Fries dichterschap van Gysbert Japicx 
niet van het grootste belang. Ook voor hem was de Friese letterkunde een 
bijproduct. En toch heeft hij er de fundamenten voor gelegd. 

De aanloop
Zoals bekend was de huldiging van Gysbert Japicx in Bolsward 1823 een 
initiatief van de Bolswarder afdeling van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen. Het Nut was een van de belangrijkste motoren achter de 
opvoeding van Nederlanders tot verlichte burgers – te beginnen bij het 
onderwijs. Dar er in Bolsward een standbeeld kwam,, had alles te maken 
met de ontwikkelingen op onderwijsgebied en in het nieuwe koninkrijk. 
En minstens evenveel met competitie tussen de verschillende afdelingen 
van het Nut. 
Het onderwijs was sinds het begin van de negentiende eeuw geen private 
aangelegenheid meer, maar een zaak van het stadsbestuur. Toen koning 
Willem I in 1815 de inrichting van het onderwijs in Nederland ter hand 
nam, was het Nut – als grote professionele organisatie onderverdeeld in 
lokale afdelingen, maar met een landelijk bestuur – daarom een ideale 
partner. Hij vroeg de organisatie haar ervaring met onderwijsmethoden 
en boeken in te zetten bij het ontwikkelen van moderne scholen in het 
nieuwe Nederland. Aan dat eervolle verzoek kwam het landelijk bestuur 
van harte tegemoet. Niet elke lokale Nutsafdeling vond het echter een 
goed idee om zich zo in dienst te stellen van de koning. En er bestonden 
ook verschillen van mening over die onderwijshervorming.  
Het plan om in Bolsward een standbeeld voor Gysbert Japicx op te rich-
ten, kwam op nadat het bestuur van het Bolswarder Nut een ‘missive’ van 
het Leeuwarder Nut had ontvangen om bij te dragen aan een monument 
voor de onderwijshervormer Johannes Nieuwold. Dat was oktober 1818. 
In één en dezelfde vergadering besloten de Bolswarders dat zij geen ac-
tieve bijdrage zouden leveren aan het plan van de Leeuwarders en stelde 
de voorzitter van het Bolswarder Nut voor om te laten onderzoeken of 
het haalbaar was in Bolsward een monument voor Gysbert Japicx op te 
richten. De leden gingen akkoord en er werd een commissie gevormd 
die moest nagaan wat er nodig was en wat één en ander zou gaan kosten. 
In de notulen van het Bolswarder Nut en in de archiefstukken die be-
waard zijn gebleven, wordt nergens gerept van Gysberts betekenis voor 
het Fries. Zelfs nauwelijks dat hij een dichter was. Het ging erom dat hij 
als burger van Bolsward een man van verdienste was geweest. Het huldi-
gen van mensen die iets goeds deden was een belangrijk agendapunt van 
het Bolswarder Nut. Het was onderdeel van een strategie om eergevoel 
onder de Bolswarder burgers te kweken, zo lijkt het. Ook ‘gewone’ bur-
gers die iets verdienstelijks hadden gedaan kregen publiekelijk een prijs 
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overhandigd. Dat werkte, al had het soms ongemakkelijke dilemma’s 
tot gevolg: in mei 1818 was er een extra vergadering belegd omdat Auke 
Reijerszoon, die een kind uit het water had gered, vond dat hij een prijs 
verdiende. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat een weldoener zelf 
om een beloning kwam vragen.1 

Het is oktober 1818 als de commissie die de Gysbert Japicx-huldiging moet 
voorbereiden aan de slag gaat en april 1819 als de leden hun bevindingen 
aan het bestuur van het Bolswarder Nut voorleggen. Dat oordeelde dat 
het te duur werd, vooral – zo blijkt uit een brief – wanneer de waarde van 
de te vereren persoon werd afgezet tegen het oogmerk van het Nut. Dat 
oogmerk was verlichting, onderwijs en versterking van de samenleving 
– in het bijzonder die in Bolsward; de kosten van de Nutsactiviteiten, die 
uiteindelijk natuurlijk door de Nutsleden werden opgebracht, moesten 
daarmee in verhouding blijven. Het zou met andere woorden niet verant-
woord zijn om zoveel geld uit te geven aan een verdienstelijke maar dode 
Bolswarder burger. Het plan gaat dus voorlopig de ijskast in. 
Maar dan woont in oktober 1820 een niet gering aantal leden van het 
Bolswarder Nut het feest rond Nieuwold in Leeuwarden bij. Niet ieder-
een was gecharmeerd van de nieuwe onderwijsmethode van Nieuwold, en 
van de onderwijshervorming die via hem werd gepropageerd. En al hele-
maal niet van de dominante Leeuwarder Nutsvoorzitter Willem Hendrik 
Suringar, die als maatschappelijk hervormer vooral gezags getrouwheid 
en burgerlijke gehoorzaamheid voorstond. Als ze in Bolsward iets voor 
Gysbert Japicx zouden kunnen doen, zouden ze een ander geluid kunnen 
te laten horen. Niet veel later kwam de Bolswarders ter ore dat een voor-
aanstaande Friese magistraat het plan had opgevat om elders in Friesland 
een standbeeld ter ere van Gysbert Japicx op te richten – om hem te eren 
als de prins van de Friese dichters. Vanaf dat moment werd er in Bols-
ward opnieuw naar geld gezocht.

Toen in 1821 de voogden van het St. Anthonygasthuis in Bolsward bereid 
bleken het leeuwendeel van de kosten van een Gysbert Japicx-huldiging 
op zich te nemen, ‘koe it oangean’. Dat wil zeggen: de commissie kon 
worden opgetuigd en aangevuld, en de plannen uitgewerkt. Een deel van 

1 De notulen van de Bolswarder afdeling van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
worden bewaard in het Archief van de gemeente Bolsward, nu Súdwest-Fryslân. Het 
is jarenlang bewaard in het gemeentehuis van Bolsward, en in 2014 overgebracht naar 
het gemeentehuis in Franeker. Brieven, rekeningen en andere bescheiden met be-
trekking tot de Gysbert Japicx-huldiging zijn te vinden in archief van het St. Anthony 
Gasthuis te Bolsward, het Separate Fonds, inventarisnrs. 322-327.
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die plannen ging alsnog niet door – zoals bijvoorbeeld het beeld dat Joost 
Halbertsma en de beroemde kunstenaar P.J. Gabriël in gedachten had-
den. Ze hadden een metalen beeld willen laten maken dat aan het eind 
van de Nieuwmarkt zou worden geplaatst, tegenover het huis waar Gys-
bert Japicx zou zijn geboren.2 Bij nader inzien vreesden Halbertsma en 
Gabriël dat een beeld buiten al te gemakkelijk ten prooi zou raken aan 
verval door het weer en raddraaiers. Ze kwamen met een nieuw ontwerp: 
een marmeren buste vervaardigd door Gabriël zelf. Het zou in de grote 
kerk van Bolsward worden geplaatst op een voet met erachter een fron-
ton en eromheen een hekwerk.

Af b. 1.  Tekening van de buste Gysbert Japicx, zeer waarschijnlijk gemaakt door of 
bedoeld voor de beeldhouwer P.J. Gabriël. (St. Anthony Gasthuis te Bols-
ward, Archief ‘Het Separate Fonds’ Inv. nr. 323.)

Een Fries dichter en een Romeinse veldheer 
Ook voor de voogden van het St. Anthonygasthuis, die als belangrijk-
ste geldschieters meebeslisten over de huldiging, lijkt het niet van groot 
belang geweest te zijn dat Gysbert Japicx in het Fries had gedicht. Het 
allerbelangrijkste was voor hen dat zo’n happening goed was voor Bols-
ward: het zou bijdragen aan de nieuwe verlichting van haar burgers, zo-
als het wordt genoemd, en het zou de stad als zodanig ook aanzien geven. 
Omdat het des te eervoller zou zijn als Bolsward het geld zelf bijeen zou 
brengen, zouden ze niet gaan bedelen om bijdragen maar in conclaaf 
gaan met het stadsbestuur. In Leeuwarden was dat wel anders gegaan… 

2 Een metalen beeld zou voor die dagen in Nederland heel nieuw zijn geweest. Er was 
in Nederland niemand die het zou hebben kunnen maken. Dat was een extra reden 
om ervan af te zien. Zie de missive van de commissie belast met de organisatie van de 
huldiging van Gysbert Japicx van 26 april 1822. Archief van het St. Anthony Gasthuis 
te Bolsward, het Separate Fonds, inventarisnrs. 322.
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De Leeuwarders hadden immers bij de verschillende afdelingen om een 
bijdrage gevraagd en ook de koning laten meebetalen. De wens om het 
anders te doen dan in Leeuwarden bepaalde in fl inke mate het gebeuren 
in Bolsward.3 Uiteindelijk kan dat zelfs een extra reden zijn geweest om 
Gysbert toch ook nadrukkelijk als Fries dichter te huldigen.

Af b. 2.  Kwitantie voor 34 gulden voor de huur van ‘bekleeden stoelen’ op de dag van 
de Gysbert Japicx-huldiging. (St. Anthony Gasthuis te Bolsward, Archief 
‘Het Separate Fonds’ Inv. nr. 324.)

Dat Gysbert Japicx een naam had als Fries dichter wisten de organisato-
ren natuurlijk wel. Naar de poëzie van de Bolswarder schoolmeester en 
de taal waarin hij geschreven had, werd al jaren onderzoek gedaan, door 
binnen- en buitenlandse geleerden. Dat maakte hem tot een bijzondere 
burger van Bolsward en daarmee iemand die het eergevoel kon prikke-
len. En daar ging het de organisatoren om. Maar bij nader inzien bleek 
de Friese poëzie van Gysbert Japicx nóg een voordeel te hebben: het was 
een prachtig wapen in de onuitgesproken schermutseling met Leeuwar-
den en Suringar. In het maatschappelijk program van Suringar en de 
zijnen was niet veel plaats voor het Fries. Beschaving  en de Friese taal 
gingen wat hen betreft niet samen. 
Met behulp van moderne onderwijsmethodes en schoolinspecteurs pro-
beerde Suringar overal dezelfde standaard van algemeen christelijk on-
derwijs en algemeen beschaafd Nederlands door te voeren. Vooral op het

3 Het verschil wordt benadrukt door Joost Halbertsma in zijn verhaal ‘De harkers op 
it Boalserter Nut’, Rimen en teltsjes (1993), pp 56-62. Hij stelt daar dat het geld voor 
de Gysbert Japicx-huldiging door de burgers van Bolsward bijeen werd gebracht, 
en dat die daar geen hulp van andere Friezen bij accepteerden. W.H. Keikes in zijn 
artikel ‘Het Gysbert Japiksfeest te Bolsward op 7 juli 1823’, It Beaken (1957) pp. 146-
153, heeft daar tegenin gebracht dat de voogden van het St. Anthony Gasthuis en 
het stadsbestuur het geld bijeenbrachten. Maar dat wáren de burgers van Bolsward. 
Halbertsma’s opmerking moet worden begrepen tegen de achtergrond van de gang 
van zaken in Leeuwarden.
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Af b. 3.  Rekening voor een taart met de buste van Gysbert Japicx erop voor 60 personen, met 
5 fl essen marasquin, curaçao en anisette; en voor bij de danspartij taartjes, roomsoes-
jes en verschillende siropen. (St. Anthony Gasthuis te Bolsward, Archief ‘Het Separate 
Fonds’ Inv. nr. 324.)
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Friese platteland, waar volgens hem de taal boers en ruw was en de om-
gangsvormen hopeloos onbeschaafd, was veel werk te verrichten. In de 
Almanak voor het lager onderwijs en de opvoeding, in het bijzonder voor Vries-
land werd onderwijzers aangeraden het gebruik van het onbeschaafde 
Fries zoveel mogelijk tegen te gaan.4 Daar zullen slechts weinigen zich 
aan hebben gestoord, want het Fries dat op het platteland werd gespro-
ken wás voor velen ook onbeschaafd en dus onwenselijk – ook voor lief-
hebbers van de Friese poëzie van Gysbert Japicx. Wat een enkeling veel 
meer zorgen baarde waren de mogelijke gevolgen van zo’n van bovenaf 
opgelegde standaard: middelmatigheid, oneigenlijkheid en gebrek aan 
zelf bewustheid. En die enkeling was Joost Halbertsma, die op 7 juli ten 
overstaan van een gemengde schare de redevoering hield. 
Ook Halbertsma ging het om beschaving, maar die moest in het indi-
vidu zelf worden aangeboord want anders zou het niet meer dan uiterlijk 
fatsoen worden. Individualiteit en diversiteit moesten de samenleving 
dynamisch en gezond houden. Grote maar ongeremde kunstenaars en 
onhoff elijke maar verstandige boeren moesten voor het noodzakelijke 
tegenwicht zorgen tegen brave maar middelmatige burgers. Gysbert 
Japicx bood Halbertsma de mogelijkheid iets tegenover de verlicht-
christelijke en algemeen beschaafde burgerlijkheid te stellen. Gysbert 
was doordrenkt van een klassieke geest en schreef in het Fries. Daarop 
bouwde Halbertsma zijn alternatieve beschavingsprogramma. En hij 
maakte er een spektakel van. Het ging immers om het eff ect, het tegen-
wicht, de beweging. 
Als een Romeinse veldheer sprak hij op 7 juli 1823 het publiek in de kerk 
toe – in het Nederlands: ‘Ik achte mij gelukkig, Friesen! Dat ik geleefd 
hebbe, om aan Gijsbert Jacobs den schuldigen lof te betalen (…)’.5 Daarna 
liet hij zijn publiek zingen – in het Fries. Halbertsma speelde een rol 
en deed dat met overgave. Hij liet het ‘klinke en daverje’ en genoot zelf 
nog het meest van die bombarie. Hij beschouwde het feest als geslaagd 
omdat de hogere standen en mensen uit de gewone klasse in dezelfde 
feestelijkheden deelden en het deerde hem niet in het minst dat niet 
iedereen had begrepen wie Gysbert Japicx nu precies was en waarom hij 

4 ‘Aan beide, ja!, aan alle onderwijzers ten platten lande, moet ik eenen anderen en 
allernoodzakelijksten raad geven,  namelijk deze: om toch vooral op de scholen het 
Vriesch boers niet te gedogen.’ Almanak voor het lager onderwijs en de opvoeding, vooral 
in Vriesland. 1816. p. 59. Joost Halbertsma laat dit citaat afdrukken op de uitgave van 
de Noärcher Ruen (1836). Wopke Eekhoff, die het boekje in de Leeuwarder Courant van 5 
juli 1836 besprak, had die opmerking ‘gaarne gemist, omdat wij vreezen dat zij door 
de meesten niet als satire, maar in goeden ernst zal worden opgevat.’.

5 J. Halbertsma, ‘De redevoering (…)’, Hulde aan Gysbert Japiks bewezen (1824), p. 1.
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een marmeren beeld verdiende. Hij vond de commentaren van sommige 
Bolswarders op de plaatsing van de buste juist erg komisch en schreef 
ze op. Er was iemand geweest die vermoedde dat de doopsgezinde domi-
nee – ‘die spotboef van een Halbertsma’ – de gereformeerden te grazen 
wilde nemen met deze actie: in een gereformeerde kerk hoorden immers 
geen beelden. Er was ook een oude vrouw geweest die de dichter Gysbert 
Japicx verwarde met een boer die zo heette: dat was een fatsoenlijke man 
die uitstekende boter maakte, maar ze kon maar niet begrijpen dat hij 
nou zo nodig in marmer moest worden uitgehouwen. En dan waren er 
ook nog die de naam Gysbert Japicx verwarden met Japik Ingberts, een 
populaire boef waar veel verhalen over gingen.6

Uitkomst
Gysbert Japicx, het Fries en de Friezen waren voor Halbertsma hulpmid-
delen om een tegengeluid te laten horen. Hij speelde ermee, maar deed 
er tegelijk ook veel onderzoek naar. Voor hemzelf was dat onderzoek een 
poging om grip te krijgen op vooroordelen en tegenstrijdigheden, over 
fatsoen en gekunsteldheid, cultuur en beschaving. In een boekje waarin 
hij aantekeningen maakte toen hij onderzoek deed naar Gysbert Japicx, 
schreef hij bijvoorbeeld het volgende: ‘Giisbert spreekt als een man [van] 
opvoeding. Dit is veel gezegd, aangezien de taal, die hij gebruikte, zovele 
lompigheden, ruwigheden en obsceniteiten bevatte. De verachting voor 
een patois ontstaat uit hetzelfde beginzel waaruit men een rok veracht 
die niet door de menschen van fatsoen gedragen wordt. Ook klinkt het 
vreemd.’7 Voor anderen betekende dat onderzoek het begin van de Friese 
letterkunde. De resultaten van Halbertsma’s onderzoek naar Gysbert Ja-
picx, het Fries en de Friezen kwamen immers terecht in publicaties die 
worden beschouwd als belangrijke ijkpunten van de emancipatie van de 
Friese taal en de Friese letterkunde. Sindsdien gelden ze niet meer als 
prikkels om ergens over na te denken, maar als zaken die zelf aandacht 
verdienen. Ze zijn er niet meer om maatschappelijk iets in beweging te 
zetten maar draaien om hun eigen as. Ze zijn niet meer het noodzake-
lijke tegenwicht tegen het dominante midden maar zelf het dominante 
midden. Als we de Friese letterkunde weer relevant willen maken, moe-
ten we haar dus eerst weer tot bijzaak maken. Daar bieden de huidige 
maatschappelijke veranderingen alle gelegenheid toe.
De samenleving verandert als gevolg van de digitale revolutie. De nieuwe 
communicatiemiddelen veranderen het schrijven en lezen, spreken en 

6 Deze anecdotes staan in een opschrijf boekje Tresoar 254 Hs.
7 Tresoar 252 Hs La 113.
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luisteren, antwoorden en zwijgen. Het zijn de taal en letteren die ons 
veranderen, en wij veranderen op onze beurt de taal en de letteren. In 
een onderzoek naar het schrijven en lezen, spreken en luisteren, ant-
woorden en zwijgen, waarvan de geschiedenis ons waarschijnlijk veel 
kan leren over de toekomst, zou de Friese letterkunde een relevante en 
verhelderende bijrol kunnen vervullen.  Waag die bûtensprong, Friezen! 
Het zal de wereld voorwaarts helpen. 

i
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