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DWERS

I t Frysk moat it wer belije yn it ûnderwiis – no die

okkerdeis ynienen bliken dat de provinsje it wurk fan

de wurkgroep dy’t nije kearndoelen ûntwikkelje

moat, al yn april stillein hat, om’t dat putsje Europeesk

oanbestege wurde moast.

Komme se dêr no pas efter? Dat rûkt nei sjantaazje. Of

nee, sa erchtinkend mei ik net wêze, it is in fersin dat te let

ûntdutsen waard en no sit deputearre Sietske Poepjes

dermei oanklaud. Ik haw mei har te dwaan. Hawwe har

amtners soms sitten te sliepen? Poepjes koe min oars as

Corlienke de Jong fan de FNP tasizze dat de efterstân sa

gau mooglik ynrûn wurde sil.

Se wit dat it hiele ûnderwiisfjild har op ’e hakken sit. It

Frysk moat lykas de oare fakken by de tiid brocht wurde –

minister Arie Slob hat de advizen foar de fernijing fan de

oare lesprogramma’s allang binnen.

Ho even, it hiele ûnderwiisfjild? Dat hat op ’t heden wol

oare soargen oan ’e holle. Woansdei sille se stake foar in

better lean, mear kollega’s en foaral foar minder wurk-

druk.

Moat it Frysk der dan ek noch by? Leaver net, ja leafst

woene se it sa oplosse as it Koopmans Kolleezje yn Hurde-

garyp. Koartom, net allinne ús boeren sitte yn ’e hoeke

dêr’t de klappen falle, de striders foar it Frysk as in berne-

rjocht net minder. Allinne ha se minder swier ark. It wie

sneu – de militantsten ûnder har sjouden woansdeite-

moarn wer mei har spandoeken nei it Provinsjehûs en se

hiene se noch mar amper útrôle, of de kommissaris lei it

near derop.

Fjirtjin dagen earder, op woansdei 17 oktober doe’t alle

nijs oer de boeren yn De Haach gong, trof de aksjegroep

SisTsiis it ek al net. Doe kaam it Komitee fan Eksperts fan

de Ried fan Europa op it Provinsjehûs op besite foar har

reguliere fisitaasje. It wie de SisTsizers ferbean yn te

sprekken, dat der siet neat oars op as bûtendoar te demon-

strearjen.

Dy aksje smiet amper publisiteit op, mar de eksperts

krigen wol húswurk mei, wiidweidich mûnling taljochte

troch foaroanman Piter Dykstra. Hy die dat yn it Ingelsk.

Wêrom?

It hie effektiver west as er dat yn it Frysk dien hie en in

tolk foar de oersetting soarge hie. Dan hiene de eksperts

de yndruk krigen dat it Frysk hjir yn alle gefallen noch

folop libbet en net in folkloristysk relikwy is, dêr’t it wol

sûnder kin. Want dat wurdt it fansels, no’t ek yn de stúd-

zje – fan de basisskoalle oant en mei de universiteit – de

grutte foardielen besongen wurde fan meartaligens.

Wêrom, kin men jin ôffreegje, is dan noch in tolk foar de

rjochtbank nedich, as elk him likegoed rêde kin yn it Hol-

lânsk of sels it Ingelsk? De rjochter dy’t de mûlripe blok-

kearfriezinne Jenny Douwes lêstendeis frege oft se foar ien

kear ôfsjen woe fan har rjocht om Frysk te brûken, mei

dan gebrek oan respekt oanwreaun wurde, ûnbegryplik is

syn fersyk net.

Yn de talkshow op de lanlike tv hoegde se ommers ek gjin

tolk. Rekkenje mar dat der hiel wat Friezen binne dy’t der

krekt sa oer tinke en dus wurdt it hieltyd dreger om fol te

hâlden dat it hjir om in prinsipiële kwestje giet.

En dêr komt it fan dat it mar net opsjit mei dy lykweardige

behanneling, sliepende amtners of net. Dy rapportsjes fan

it Komitee fan Eksperts binne doekjes foar it blieden en

ferdwine yn it ûnderste laad.

pieterjan.de.groot@planet.nl

Sliepende
amtners

Meartaligens triuwt
Frysk yn ’e bedelte

B egin maart 2020 is de echte start van
wat voorlopig FBI heet: het Fries Biogra-
fie Instituut. Die dag is er een symposi-

um over de biografie in Tresoar, met de initiatief-
nemers Hans Renders (hoogleraar theorie van de
biografie aan de RUG), uitgever Steven Sterk, Bert
Looper van Tresoar en Geart de Vries van het His-
torisch Centrum Leeuwarden.

Maar eigenlijk is het deze zomer al een beetje
begonnen, met de heruitgave van de eerste van
drie biografieën in een serie die Over Leven heet.
Die van Sicco Mansholt (letterlijk genomen geen
Fries, want geboren in Ulrum, maar als man achter
de schaalvergroting in de landbouw ook zeer bepa-
lend voor het uiterlijk van deze provincie) door
Johan van Merriënboer. Daarna Ferdinand Domela
Nieuwenhuis door Jan Willem Stutje en ten slotte
voetballer Abe Lenstra, door Johann Mast. Een deel
uit dat laatste boek staat morgen in deze krant.

Een goeie biografie, doceert Hans Renders als we
bij hem zitten op het Biografie Instituut van de
Groninger Universiteit, is meer dan alleen een
levensloop die meldt wanneer iemand geboren is
en stierf, met daartussen een opsomming van alle
verrichtingen. Het is ook niet per se een boek voor
en door bewonderaars, zoals veel vlot geschreven
portretten van populaire sporthelden. In zijn alge-
meenheid geldt dat een biografie zowel een bijzon-
der persoon beschrijft als een beeld geeft van de
tijd of de omgeving waarin hij of zij leeft. Meer tips
van Renders staan elders op deze pagina.

De bedoeling van FBI is dat er een beweging
ontstaat die leidt tot de uitgave van meer biogra-
fieën over Friezen die dat waard zijn. Een netwerk,
dat schrijvers, instituten, uitgevers en geldgevers
bij elkaar brengt en dan ,,ten minste twee biogra-
fieën per jaar’’ oplevert – in de woorden van Ste-
ven Sterk. Dat kunnen heruitgaven zijn, maar net
zo goed nieuwe boeken.

De initiatiefnemers zijn nu nog bezig een beeld
te krijgen van de biografieën waar in Friesland al
aan gewerkt wordt, zoals bijvoorbeeld die over
hoogleraar Tony Feitsma, waar schrijver Liuwe
Westra aan werkt. Of die van kunstverzamelaar
Nanne Ottema, door Anthoon Ott, die komend
voorjaar zou moeten verschijnen.

Er is al een uitgebreid wensenlijstje, met namen
als Douwe Kalma, Tsjêbbe Hettinga, Max Blokzijl,
Waling Dijkstra en Gysbert Japicx – maar die lig-
gen ook wel wat voor de hand. Het FBI is daarom
op zoek naar meer voorstellen: van welke Friezen,
en voor alle duidelijkheid: ook Friezinnen, zou er
een biografie moeten komen?

Daar is de Leeuwarder Courant ook benieuwd
naar. Vandaar dat we lezers oproepen om dat te
melden: niet alleen een naam, maar ook een toe-
lichting: waarom juist deze persoon? Dat kan ge-
stuurd worden naar cultuur@lc.nl of naar Leeu-
warder Courant, cultuurredactie, Postbus 394, 8901
BD Leeuwarden. Alles wat binnenkomt gaat uiter-
aard ook door naar het FBI.

Twee
beroemde
Friezen
per jaar

Het FBI zoekt Friezen van wie
er een biografie zou moeten
komen. Maar let op: een goede
biografie is meer dan een op-
somming van levensfeitjes.

Asing Walthaus
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Wopke Eekhoff (Leeuwarden,

1809-1880), stadsarchivaris

van Leeuwarden. Blauw; voorge-

dragen door Geart de Vries (His-

torisch Centrum Leeuwarden)

,,Voor Leeuwarden kunnen legio

mensen worden genoemd, maar

ik denk aan onze grote voorgan-

ger hier bij het archief: Wopke

Eekhoff, de eerste betaalde stads-

archivaris van Nederland. Zijn

portret hangt boven mijn bureau.

We borduren voort op wat hij

begon. Een eigenzinnige autodi-

dact die ongelooflijk veel werk

heeft verricht, in de volle breed-

te.’’

Geert Aeilco Wumkes (Joure

1869-Huizum 1954), predikant

en historicus, bijbelvertaler in

het Fries. Geel; voorgedragen

door Bert Looper (Tresoar)

,,In Wumkes komen alle ontwik-

kelingen samen die in het Inter-

bellum het moderne Fryslân vorm

en inhoud gaven: taalemancipatie

(eerste Friese preek), wetenschap

(oprichter Fryske Akademy),

erfgoed en geschiedenis (collec-

tievorming Provinciale Biblio-

theek), Fries onderwijs en educa-

tie (Underwiisrie en Afûk). Intri-

gerend is de combinatie van een

wetenschappelijke houding met

een sterke romantische visie op

Fryslân. Om de ontwikkeling van

de Friese cultuur en identiteit in

de eerste helft van de 20ste eeuw

goed te kunnen begrijpen is een

biografie van GAW onontbeer-

lijk.’’

Jacobus van Loon (1821, Sint

Annaparochie - 1903, Leeuwar-

den), Fries politicus en letter-

kundige. Roze; voorgedragen

door Steven Sterk, uitgeverij

Bornmeer, Noordboek.

,,Een biografie over Jacobus van

Loon is tevens een skiednis fan

Fryslân in de negentiende eeuw.

Van 1850 tot 1901 was hij actief

in de provinciale politiek, waar-

van veertig jaar als gedeputeerde.

Hij was in 1845 medeoprichter

van het Selskip for Fryske Tael en

Skriftekennisse, waarvan hij later

voorzitter werd, door zijn bemoei-

enis kwam het Friesch Woorden-

boek tot stand en hij bezorgde

Fryslân een volkslied. Hij was een

intellectueel met grote politieke

én culturele invloed op Friesland

in een tijd waarin alles op zijn kop

stond.’’

Fokke Sierksma (Dantumawou-

de, 1917 - Leiden, 1977). The-

oloog, essayist, dichter. Groen;

voorgedragen door Hans Renders

(Rijksuniversiteit Groningen).

,,Alleen de opsomming op Wiki-

pedia van zijn leven is al interes-

sant: hij zat in het verzet, schreef

er een boek over, zat in de redac-

tie van Podium, schreef over

kunst en literatuur en was ver-

bonden aan de theologische

faculteit van de Leidse universi-

teit. Sierksma heeft een veel

belangrijkere rol in de Nederland-

se literatuur gespeeld dan in dit

tekstje wordt gesuggereerd. Hij

was een polemist die ‘het huma-

nisme met haar op de tanden’

uitdroeg.’’

Gezocht

door het FBI

1. Biografen horen het niet graag, maar een
biografie heeft een afgebakende looptijd. Hij is
niet voor de eeuwigheid en daarom geen kunst-
werk. Je moet erover kunnen discussiëren hoe
het beter had gekund. Dat doe je met een kunst-
werk niet. Oorlog en Vrede lees je nog, maar een
biografie van Leo Tolstoj van honderd jaar gele-
den niet, als je de keuze hebt om de hand te
leggen op een meer recente biografie van Tol-
stoj.

2. Er moet een controleerbaar bronnenonder-
zoek zijn. Wat er bedoeld wordt met een ‘weten-
schappelijke biografie’, weet ik niet. Het gaat bij
bronvermelding altijd om de wetenschappelijke
verantwoording van de biografie.

3. Een goede biografie is geen huldeboek. Ook
al wordt dat misverstand de wereld in geholpen
door de eindeloze stroom zogenaamde biogra-

fieën van sporthelden, koks van sterrenrestau-
rants en BN’ers. Die boeken zijn altijd geautori-
seerd, dus met instemming en vaak medewer-
king van het onderwerp geschreven.

4. Net als in de journalistiek is er een helder
onderscheid tussen de feiten en de psychologi-
sche interpretaties.

5. Over wat een goede biografie is, is niet zo-
veel algemeens te zeggen. Dat komt omdat de
verschillende achtergrond van elke gebiogra-
feerde steeds ook een gevarieerde aanpak ver-
eist. Het maakt voor de methode een groot
verschil of je een biografie van een dichter
schrijft of van een politicus. De biografie van
een wetenschapper is weer anders. We zouden
bijvoorbeeld raar staan te kijken als in een
biografie van Domela Nieuwenhuis niet zijn
politieke ideeën zouden worden becommenta-
rieerd, terwijl het volkomen geaccepteerd is dat
in een schrijversbiografie niet zo diep wordt
ingegaan op zijn of haar algemene opvattingen
over literatuur en literatuurtheorie.

6. De grote uitdaging van elke biograaf is om
zijn context op verantwoorde wijze af te bake-
nen. In een biografie van Loe de Jong hoeft echt
niet de hele Tweede Wereldoorlog behandeld te
worden. Toch speelt die Tweede Wereldoorlog
een centrale rol in zijn leven. Hier is dus een
inzichtelijke afbakening nodig.

7. In een goede biografie wordt het persoonlijk
leven van iemand gebruikt om zijn openbare
wapenfeiten te becommentariëren. In de bio-
grafie van Jelle Zijlstra wordt zijn jeugd in Fries-
land onderzocht om te kijken of die van in-
vloed is geweest op zijn latere politieke hande-
len: persoonlijk leven versus publieke wapen-
feiten.

8. ‘Biography makes better history than histo-
ry itself’, zei de negentiende-eeuwer Victor
Cousin, een biografie beschrijft de geschiedenis
beter dan de geschiedenis zelf. Het argument
dat daarvoor gegeven werd, dat de biografie
ons voorziet van details van menselijke ge-
woontes, gebruikte Balzac in bijna dezelfde
bewoordingen in zijn voorwoord van La Comé-
die Humaine om te betogen dat juist literaire
teksten daarom een diepgravender vorm van
conventionele geschiedschrijving zijn.

9. William Somerset Maugham schreef: Er zijn
slechts drie regels voor het schrijven van een
roman, maar niemand weet welke dat zijn.
Richard Holmes maakte daarvan: Er zijn slechts
drie vuistregels voor het schrijven van een
biografie, alleen weet niemand welke dat zijn.

10. Toch kan hier wel een van die regels ont-
huld worden: een biografie die niet aantrekke-
lijk is geschreven, kan beter helemaal niet ge-
schreven worden.

Tien tips voor een goede biografie
Een goede biografie is meer dan
de beschrijving van een levens-
loop. Wat, dat legt Hans Renders
uit, hoogleraar Geschiedenis en
Theorie van de Biografie aan de
Rijksuniversiteit van Groningen.

Hans Renders

Wopke Eekhof, Geert Aeilco Wumkes, Fokke Sierksma, Jacobus van Loon (van linksboven met de klok mee).


