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Gezelschap
tegen
verslapping

In de 175 jaar van
zijn bestaan heeft
het Fries Godge-
leerd Gezelschap
zich altijd bezig-
gehouden met
,,ijverige, aanhou-
dende en ge-
meenschappelij-
ke navorsching
van de godsdien-
stige waarheid’’.

Z
WIM SCHRIJVER

Z
e schoten in de negentien-
de eeuw als paddenstoe-
len uit de grond: vereni-
gingen, genootschappen
en gezelschappen met een

emancipatorische functie, waar-
van de leden beurtelings voor-
drachten hielden. Veel van die
clubs zijn in de loop der tijd opge-
heven, maar bij het Friesch Godge-
leerd Gezelschap (FGG) verdween
slechts de ‘ch’ uit de naam.

Het eerbiedwaardige FGG be-
staat nog steeds en dat willen de le-
den, nog altijd louter op voor-
dracht benoemd, weten ook. Vrij-
dag 14 februari is er in Leeuwarden
een jubileumsymposium waarop
een nieuw jubileumboek wordt
gepresenteerd, geschreven door
oud-secretaris Jan Dirk Wassenaar,
predikant in Hellendoorn: ‘Het
Fries Godgeleerd Gezelschap 1838-
2013’.

‘Zooal geen unicum, toch een
zeldzaam instituut’, luidt de on-
dertitel van het boek, een uit-
spraak van een van de befaamdste
leden, Oepke Noordmans, gedaan
bij het eeuwfeest. Bij de duizendste

vergadering van het gezelschap in
1961 schreef ook de Leeuwarder
Courant: ,,Het Fries Godgeleerd
Gezelschap is zeker door zijn ou-
derdom, opzet en samenstelling
uniek in de Nederlandse theologi-
sche wereld.’’

In het najaar van 1838 werd het
FGG door zeven jonge hervormde
dominees gesticht, op 1 maart 1939
was de eerste vergadering. Op het
eerste lustrum blikte secretaris A.
T. Reitsma terug: ,,Het was ons om
niets anders te doen, dan om, door
ijverige, aanhoudende en gemeen-
schappelijke navorsching van de
godsdienstige waarheid, onze in-
zigten in die waarheid op te klaren,
uit te breiden en op hechte grond-
slagen te vestigen.’’

Op het FGG, dat nooit groter
werd dan zo’n 25 leden, werden do-
minees vanzelf ook ,,beter toege-
rust om die waarheid te prediken’’,
aldus Reitsma. Maar het ging voor-
al om wetenschapsbeoefening, be-
nadrukt Wassenaar in het jubi-
leumboek. Veel van de leden zijn,
hij is er zelf een voorbeeld van, ge-
promoveerd. ,,Maar liefst 35 van
hen zijn hoogleraar geworden.’’
Zeker voor een theoloog die ,,werd

weggeslingerd naar ’n misschien
eenzaam dorp’’ was het FGG no-
dig, zei voorzitter H. Stoel op het
eeuwfeest. ,,Wij wonen op enkele
uitzonderingen na op ’n dorp. Dat
is schoon op velerlei manier. Maar
’t heeft ook zijn bedenkelijke kan-
ten. Wij kwamen uit de stad, uit
het rijke centrum van hooge-
school, theologie, wetenschap, cul-
tuur. En dan is de overgang wel
heel groot.’’ En even later: ,,’t Ge-
vaar is groot dat dit besef, dat deze
behoefte verkwijnt.’’

Feestredenaar W. F. K. Klinken-
berg noemde op de vijfhonderdste
vergadering in 1902 ook al het FGG
,,een duchtige helper’’ tegen ,,ver-
slapping’’. Een predikant dreigt
door de vele prikkels die hij krijgt,
de studie te verwaarlozen.

Het FGG kwam nagenoeg maan-
delijks bijeen in Leeuwarden. Aan-
vankelijk werd er vergaderd in het
herenlogement De Nederlanden,
sinds 1855 in de heerenkamer van
Zalen Schaaf en sinds 1995 in het
Titus Brandsma Huis, de grote pas-
torie naast de Sint Bonifatiuskerk.

Je kon en kunt je niet aanmel-
den voor het gezelschap, je moet
gevraagd worden. Wassenaar haalt
het bestuur uit1976 aan, dat ruiter-
lijk toegaf dat in het ,,systeem van
uitnodigingen iets elitairs en ex-
clusiefs is gelegen’’. In 2009 werd
nog eens uitgesproken dat ,,het
lidmaatschap van het FGG een eer
is’’.

Als iemand feestelijk voor de eer
bedankte, leidde dit tot consterna-
tie. Zoveel ondankbaarheid werd
niet verwacht. Zoals het opstappen
van leden ook tot veel verdriet
leidde. Zo was in 1947 de bekende
theoloog Jacob Kalma klaar met
het FGG. Hij kon niets met ,,het on-
werkelijke van deze theoretische
beschouwingen. Ik kan er voor
mijn eigen leven en voor dat van
mijn gemeentenaren niets mee
beginnen.’’ Dat kwam hard aan.

Boete
Leden die onwettig wegbleven van
de maandelijkse vergaderingen,

konden op een boete rekenen. In
het boek is een briefje te vinden
van dominee I. E. van Iterson. Hij
meldde zich af, omdat een van zijn
kinderen ziek was. ,,Ben ik in dit
geval ook boetvallig?’’ Niet komen
opdagen, terwijl je de grote voor-
dracht moest houden, was hele-
maal een doodzonde. Deze mis-
stap beging François Haver-
schmidt, ook wel bekend als Piet
Paaltjens in 1862. Gelukkig verliet
hij vrij snel daarna Foudgum en de
provincie.

Aanvankelijk had het FGG als
dochter van het Theologisch Ge-
zelschap in Groningen louter ‘Gro-
ninger godgeleerden’. Wassenaar
typeert de kerkelijke ligging: ,,Van
binding aan de confessie moesten
ze niet veel hebben. Ze legden
meer nadruk op het gevoel.’’ Echte
modernen waren er niet, evenmin
orthodoxe theologen. Langzaam
werd het gezelschap veelkleuriger
en kwamen er ook dominees van
andere kerkgenootschappen.
Maar, constateert Wassenaar, het
FGG heeft nooit geleden onder de
kerkelijke richtingenstrijd die bin-
nen de Hervormde Kerk te vinden
was.

De eerste gereformeerde predi-
kant schoof pas in1911aan. Een kro-
niekschrijver stelde een halve
eeuw later fijntjes vast dat dit te
maken had met ,,de weinig weten-
schappelijke geest van de oude af-
gescheidenen’’. Bovendien bleken
de eerste gereformeerde leden ,,de
leer niet al te recht te snijden’’ en
,,vanuit gereformeerd standpunt
gezien geen rijpe aren (om niet zo
onvriendelijk te zijn om van kaf te
spreken)’’.

In 1946 volgde het eerste rooms-
katholieke lid en het duurde tot
2002 voor het eerste vrijgemaakt-
gereformeerde lid verwelkomd
kon worden: Ernest Ouwejan. Bij
zijn vertrek als Friese predikant ty-
peerde hij zijn eigen orthodox-ge-
reformeerde kerkverband ,,als een
denksysteem waarbij je eigenlijk
geen vragen kon stellen’’. Hij had
het gezelschap daarom extra ge-
waardeerd. ,,Als een beker koud
water voor een dorstige ziel was
daarom mijn onderdompeling in
het FGG.’’

Het FGG was en is nog altijd een
gezelschap van vooral mannen,
hoewel het eerste vrouwelijke lid
al in 1912 werd ingeschreven: me-
juffrouw Anne Zernike, doopsge-
zind predikant in Bovenknijpe (De
Knipe), de eerste vrouwelijke ge-
meentepredikant van het land. Ze
stelde de uitnodiging op prijs,
schrijft ze in haar memoires. Ze
hield op het FGG ook eens een ver-
handeling, over ‘de leer van de so-
ciale drift’.

Uitgerookt
Zernike bedankte echter al vrij
snel. Ze had principieel grote
moeite met het roken en voelde
zich door haar mannelijke colle-
ga’s uitgerookt. ,,De Friese colle-
ga’s hadden minder egards voor
me dan mijn kerkenraadsleden en
lieten op die samenkomsten hun
pijp voor mij niet koud’’, schrijft ze
in haar memoires.

En eerdere kroniekschrijver stel-
de dan ook vast: ,,In de tijd dat de
dames al wel studeerden, rookten
ze toch nog niet en konden ook
niet tegen de dikke tabakswolken,
die ten allen tijde onze vergaderin-
gen hebben gekenmerkt.’’ En in
een andere jubileumbundel: ,,Zij
(Zernike) hoopte misschien fakkel-
dragers te ontmoeten, maar zie!
Het waren pijprokers.’’

Voorlopig hoefde het gezel-
schap geen vrouwen meer: ,,Toen
later een galant lid voorstelde het
nog eens te beproeven, bleek de
groote meerderheid afkeerig.’’ Het
zou tot 1949 duren voor er twee
nieuwe vrouwelijke theologen de
gelederen kwamen versterken.

Leden moesten in Friesland wo-
nen. In de begintijd werden vooral
leden in de omgeving van Leeu-
warden gevonden. Dat had zuiver
een praktische reden, aldus Wasse-
naar: de vervoersmogelijkheden
waren te beperkt om leden verder-
op in de provincie te rekruteren.

De voertaal van het FGG was en
is overigens het Nederlands. Voor-
zitter Stoel tijdens het eeuwfeest
in 1938: ,,De uitnoodiging voor ons
Friesch Gezelschap was niet in het
Friesch gesteld, zooals had kunnen
zijn in dezen tijd nu bloed en ras
verheerlijkt wordt en ook het Frie-
sche bloed feller bruist.’’ Boven-
dien, zo schrijft een kroniekschrij-
ver een jaar later: ,,Eene Friesche
godgeleerdheid of godsdienstige
richting heeft, zoover ik weet,
nooit bestaan.’’

Het ‘Fries’ in de naam, zo schrijft
iemand in 1962, is zuiver een ge-
ografische aanduiding. De tijden
zijn inmiddels veranderd. Secreta-

’De Friese
collega’s lieten
voor mij de pijp
niet koud’

ris Liuwe Westra uit Lollum ,,stelt
de notulen altijd in de tweede
rijkstaal op’’, aldus Wassenaar.

Tradysje
Over de exclusiviteit van het FGG,
dat 25 leden telt, zegt Westra: ,,Dat
jo frege wurde moatte, is benam-
men út leafde foar de tradysje.
Der sit ek in aspekt oan fan kwali-
teit. Net yn it foarste plak fan it as-
pirant-lid yn kwestje, mar fan it
selskip as gehiel.’’ Het gezelschap
bestaat tegenwoordig niet meer
uit louter theologen. ,,Wy besykje
altyd in miks te hawwen fan fer-
skillende spesjalismen: bibelwit-
tenskippers, histoarisy, praktyske
teologen, systematyske tinkers.
By elke fakatuere betinke wy net
allinnich wa’t no ris lid wurde kin,
mar ek watfoar lid oft it selskip
nedich is.’’

Hij ziet nog altijd de waarde
van het gezelschap. ,,It stribjen
fan it selskip is, om de leden wit-
tenskiplik by de les te hâlden. It
giet dus om de kwaliteit fan ’e te-
ologybeoefening yn dizze provin-
sje, en yndirekt ek om de kwali-
teit fan it wurk fan domenys en
oare pastores. Iksels haw in protte
leard fan myn kollega-leden, dat
my oars ûntkommen wie’’, aldus
Westra.

Het jubileumboek is uitgegeven door
Afûk/Fryske Akademy in Leeuwarden,
telt 281 blz. en kost op de jubileum-
dag 25 euro (daarna 27,50 euro).

Studiedag
Ter gelegenheid van het
jubileum van het Fries
Godgeleerd Genootschap
is er vrijdag 14 februari
een symposium in de
doopsgezinde kerk in
Leeuwarden: ‘Van blijven-
de waarde? - Over de
betekenis van theologie in
het publieke domein’.
Sprekers zijn onder ande-
ren bisschop Gerard de
Korte en de hoogleraren
Ed Noort en Henk de
Roest. De studiedag is van
10-16.30 uur. Deelname
kost 25 euro (inclusief
lunch en tijdschrift It
Beaken met de toespra-
ken). Opgave:
ffg.jubileum@gmail.com.

Dominee Jacob Jetses Kalma bedankte
voor het lidmaatschap.

verslapping

Het Friesch Godgeleerd Gezelschap poseert in 1938 voor het raadhuis van Franeker. ILLUSTRATIE’S UIT HET JUBILEUMBOEK

François Haverschmidt kwam niet opdagen voor een voordracht.

Dominee Anne Mankes-Zernike was
het eerste vrouwelijke lid.


