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‘Rusten in ’t leven kan ik niet.’

j a c o b  i s r a ë l  d e  h a a n
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Slotplaat 
Zilver. Friesland, 1640-1659.
no 04573

Door Ottema verworven vóór 1926.
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D e  j a r e n  va n a f  z i j n  late kindertijd tot zijn 26ste waren voor Nanne be-
langrijk voor de groei van zijn grote belangstelling voor antiquiteiten. Al eer-
der had zijn omoe hem warm gemaakt voor Chinees porselein. Daarnaast zou 
Nanne door nieuwe contacten anders en beter naar kunst gaan kijken. Door 
te reizen zou hij met veel objecten in aanraking komen die hij in Nederland 
nooit had gezien. Van grote invloed voor Nanne was ook de verandering in de 
manier waarop in Nederland en veel andere Europese landen werd gekeken 
naar kunst en antiek.
 Op woensdag 20 juli 1887 ging Nanne, op dertienjarige leeftijd, in zijn een-
tje naar het Fries Museum.1 Dit museum was pas zes jaar oud en de oprichting 
ervan paste in een trend die in heel Nederland viel waar te nemen. Het verza-
melen en bewaren was voorheen hoofdzakelijk een particuliere zaak, maar dat 
begon te veranderen. Ook het publiekelijk tentoonstellen kwam in zwang. In 
de eerste helft van de negentiende eeuw waren al enkele musea ontstaan.
 In Nannes jonge jaren nam deze ontwikkeling een vlucht: op tal van plaat-
sen werden musea opgericht waar historische voorwerpen werden bewaard 
en getoond.2 Het betrof vooral musea met kunstvoorwerpen en oudheden die 
waren verbonden met de lokale historie. Vaak waren deze stukken verzameld 
door oudheidkundige verenigingen. Tezamen met de grote rijksmusea en een 
aantal oudere musea, zoals het Teylers Museum, het Drents Museum of het 
Dordrechts Museum, vormden de collecties van deze instellingen het beeld 
dat Nanne in die jaren kon krijgen van verzamelingen en verzamelen.
 Daarnaast werden in verschillende steden tentoonstellingen van oudhe-
den georganiseerd. Ook in Friesland was dit het geval, dankzij een initiatief 
van het Fries Genootschap. In 1877, toen het Genootschap vijftig jaar bestond 

3
Formatieve jaren: de wording 

van een kunstliefhebber
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organiseerde het de Historische Tentoonstelling van Friesland. Gekozen werd 
voor een opzet waar ‘oud- en merkwaardigheden in Friesland voorhanden of 
betrekkelijk deze provincie elders bewaard’, zouden worden getoond.3 Na een 
oproep van het Genootschap stelden zo’n 1.500 inzenders samen duizenden 
objecten beschikbaar.4 De Historische Tentoonstelling in Leeuwarden duur-
de vier maanden en was, met bijna veertigduizend bezoekers, een daverend 
succes.5 De spraakmakende trekker van de tentoonstelling was een compleet 
ingerichte Hindelooper kamer.6

 In de begeleidende catalogus werd de hoop uitgesproken dat de tentoon-
stelling de grondslag zou leggen voor een museum. Dankzij het grote aan-
tal bezoekers slaagde het Genootschap daar inderdaad in, zodat in 1881 in 
Leeuwarden het Fries Museum van Oudheden kon worden geopend.7 Het was 
gevestigd in het Eysingahuis, een groot herenhuis. De objecten waren er ge-
ordend op ruim twintig thema’s, die zo veel als mogelijk per vertrek werden 

De befaamde Hindelooper Kamer, 1877. 
Fotograaf: G.H. Matthijssen.
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getoond. Uiteraard kon de alom geprezen Hindelooper kamer niet ontbreken, 
er was zelfs een tweede kamer aan toegevoegd.8

 Al wandelend door het museum moet Nanne zijn overweldigd door de ob-
jecten die hij zag. Het waren allemaal voorwerpen die hij later ook zou gaan 
verzamelen. De kamer met de geologische verzameling, de terpvondsten, die 
vertelden over de Friezen in een ver verleden, de verzameling rijk uitgevoerd 
zilverwerk met de tot de verbeelding sprekende naam ‘Popta-schat’ en de kle-
ding met inbegrip van de ‘versierselen en kleinodiën’. Ook zal hij zich hebben 
vergaapt aan het thema ‘huiselijk leven’ waar onder meer meubelen, verlich-
ting, aarden vaatwerk, keukengereedschap, eet- en drinkgereedschap, rookge-
reedschap en speeltuigen waren uitgestald.9

 En dan, als klap op de vuurpijl, de Hindelooper kamers. Meer nog dan een 
stijlkamer, waarin volgens een kunsthistorische benadering een specifieke stijl-
periode wordt gepresenteerd, werden de Hindelooper kamers getoond op een 
etnografische manier. Men had de ruimtes zorgvuldig gereconstrueerd, qua ar-
chitectuur, aankleding en inrichting en als zodanig moest het een beeld geven 
hoe deze kamers er vroeger uitzagen.10 Een bijzondere ervaring voor de bezoe-
kers was dat ze daadwerkelijk een kamer betraden en daarin konden rondlo-
pen. Gebruikelijker was dat men, net als in een theater, vanuit de vierde wand 
keek naar een ruimte met drie wanden.11 Wat het helemaal afmaakte waren 
levensechte poppen, die – gekleed in de typische Hindelooper klederdracht – 
in de ruimte waren geplaatst en wel zodanig dat het leek alsof ze thee aan het 
drinken waren. Dit tafereel maakte op de bezoekers een verpletterende indruk.
 De schrijver en schoolopziener Jan van der Veen verwerkte zijn ervaring in 
een verhaal over een gezin, afkomstig van het Friese platteland, dat de kamer 
bekeek: 

‘“O ! sjuch (zie) ris, sjuch ris ! – is ’t net of ’t dy bielden libje” (leven), riep ze, de 

handen vol verbazing omhoog heffend ! Wij kunnen de geestdrift van ’t eenvou-

dige vrouwtje volkomen billijken. ’t Bedoelde vertrek toch scheen op de meeste 

bezoekers – zoowel op den inboorling als op den vreemde – eene magnetische 

kracht uit te oefenen, van daar dat het bijna nooit zonder bezoekers was.’12

Ook de Franse cultuurhistoricus Henri Havard verwoordde de sensatie die 
men ervoer treffend: 

‘Wie de beide merkwaardige kamers heeft gezien, zal ze nimmer vergeten. Vóór 

dien tijd kan men zich dergelijke vertrekken anders hebben voorgesteld, daarna 

zal dit niet meer gebeuren. Het houtwerk past hier zoo uitstekend bij de wan-

den, de meubelen zijn zoo goed geplaatst, de muurtegels zoo nauwkeurig na-
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gemaakt, dat men in één woord zich plotseling in een andere wereld verplaatst 

meent. Een enkel feit bewijst de nauwgezetheid, waarmede hier is te werk ge-

gaan. Vier personen van natuurlijke grootte, twee vrouwen, een man en een 

kind, zetten aan de Hindeloper kamer leven bij.’13

Als de kamers bij volwassenen al zoveel effect sorteerden, dan moeten ze op 
een jong mannetje als Nanne een diepe indruk hebben achtergelaten. 
 Door te kijken naar gebruiksvoorwerpen van vroeger werden bezoekers 
zich bewust van de veranderingen in de tijd en konden ze beseffen dat die 
veranderingen goed waren. Vasthouden aan gewoonten zou de vooruitgang 
remmen. Musea konden de bevolking opvoeden door ze te laten zien dat de 
nieuwe tijd positief was.14 Nanne had echter nog niet de leeftijd om het besef 
van verandering ten volle te kunnen doorgronden; hij had de eerdere omstan-
digheden immers niet meegemaakt. Zo bestond rond 1850 het Hindelooper 
interieur al vrijwel niet meer en was klederdracht er in onbruik geraakt.15 Ook 
was Nanne nog te jong om de bewegingen van de verandering zelf te kunnen 
waarnemen. Maar wat hij wel kon zien was dat de voorwerpen overduidelijk 
refereerden aan een andere tijd.
 Met het klimmen der jaren zou ook Ottema de veranderingen ervaren die 
in zijn eigen tijd plaatsvonden. Hij groeide bovendien op in een periode dat 
het bewustzijn erover manifest aanwezig was. Bij Ottema zou het besef van 
verandering sterk beklijven en – anders dan in bovengenoemde recensie werd 
beschreven – niet op een positieve manier.
 Ottema was behept met een sterk nostalgisch gevoel dat alles vroeger mooi-
er was, bijvoorbeeld toen hij in 1942 een bezoek aan Earnewâld memoreerde: 

‘Met genoegen herinner ik mij nog hoe wij in het laatst van de vorige eeuw als 

jongens in een schouw bij Eernewoude zeilend door een donderbui overvallen 

onderdak zochten in een eenvoudige visscherswoning. Alles was daar in volko-

men harmonie: het gedempte licht dat door de kleine ramen naar binnen kwam 

en de rustige zwijgzaamheid van den visscher, die den regendag benutte om van 

biezen een mat te vlechten, waar zijn vrouw op een Vrijdag mee naar Leeuwarden 

zou gaan om deze op een der steenen bruggen […] voor eenige stuivers te ver-

koopen. Tegen de tegelwand hing een oude stoeltjes klok met meerminnen ter 

weerszijde van de beschilderde wijzerplaat en een klein spiegeltje met smal 

schildpadlijstje. Op de secretaire met koperbeslag een paar bonte kommen, op 

een latafel een Engelsch theeserviesje. Deze laatste meubels hadden als naboot-

sing van een stadsmode ’t oude Friesche keeftje reeds vervangen. Toen ik er een 

jaar of tien later weer kwam waren de oude visscher en zijne vrouw de eeuwige 

rust ingegaan en was al dat moois uit Eernewoude verdwenen.’16
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In de jaren tussen 1887 en 1901 groeide Nanne uit tot een (aspirant-)lid van de 
Leeuwarder elite. We zien hoe hij een opleiding tot notaris volgde en hoe tege-
lijkertijd zijn verzameldrift een eerste voorzichtige vorm kreeg.
 Toen Nanne klein was, groeide in het algemeen de interesse voor histori-
sche objecten. Diverse samenhangende en deels overlappende ontwikkelin-
gen lagen hieraan ten grondslag. De kiem van deze ontwikkeling was zo’n zes-
tig jaar voor de geboorte van Nanne, toen – na de val van het rijk van Napoleon 
– het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ontstond. Het besef drong door 
dat Nederland geen hoofdrol meer speelde in de machtsverhoudingen binnen 
Europa. Ook was er een sterke behoefte aan een eigen identiteit. Dit zorgde 
voor een nostalgisch terugkijken naar de grootse tijden van weleer. Vooral de 
Gouden Eeuw sprak uiteraard tot de verbeelding.17 Het vastklampen aan de 
eigen historische hoogtepunten was een neiging die in de hele negentiende 
eeuw zou blijven bestaan. Een sprekend voorbeeld daarvan was de roemruchte 
beschermer van het cultureel erfgoed, Victor de Stuers, die ‘onze’ grote zeven-
tiende-eeuwse helden – en dan vooral de schilders – bejubelde.18

 In Friesland lag dat anders. Het bewustzijn van de eigen identiteit en de 
angst dat ze door Holland aangetast zou kunnen worden, was daar al veel eer-
der aanwezig.19 Sterker dan in de rest van Nederland was er bovendien een 
historisch bewustzijn.20 De Friezen hadden hun ‘Gouden Eeuw’ in de vroege 
middeleeuwen, toen Friesland een macht van grote betekenis was. Niet voor 
niets zouden Friese terpvondsten, als stille getuigen van deze machtige tijd, 
in de loop van de negentiende eeuw zo in de belangstelling raken.21

 Na 1815, toen Friesland – als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk – geen 
zelfstandige positie meer had, was er onder de elite een grote behoefte aan het 
behoud van de eigen identiteit en angst haar te verliezen. Meer nog dan in de 
rest van Nederland.22 Er moet overigens geen overdreven voorstelling worden 
gemaakt van de omvang van deze gevoelens. Ze leefden voornamelijk in klei-
ne, burgerlijk-elitaire, kring.23

 Een andere factor die een rol speelde bij de groeiende aandacht voor oude 
objecten was de industrialisatie en de daarmee gepaard gaande ingrijpende 
modernisering van de maatschappij. Culturele en materiële uitingen werden 
door diverse oorzaken eenvormiger, waardoor lokale karakteristieken verlo-
ren gingen. Zo vervingen industrieel vervaardigde objecten de handmatige 
productie.24 Fabrieksmatig gemaakte voorwerpen kwamen in omloop die 
overal in Nederland werden gebruikt. De eerste grootschalige massaproduc-
tie zorgde ervoor dat langzaam maar zeker regionale verschillen begonnen te 
vervagen. Naast de al lang bestaande belangstelling voor belangrijk erfgoed, 
kreeg men ook veel meer waardering voor ‘oudheden’, ofwel antieke gebruiks-
voorwerpen, veelal kunstnijverheid en volkskunst.25


