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rispinge
Fan de ûnderwilens mei-elkoar 26 takende prizen wienen mar 
leafst achttjin foar histoarysk wurk ornearre, sa hat de priiswinner 
yn it jier 2003, Johan Frieswijk, teld. De literatuerskiednis is, lykas 
de argeology, twaris bekroand, in keunsthistoarysk wurk hat ien 
kear de priis krigen, taalkunde is twaris de eare fan de Halbertsma-
priis oandien en fierders wie de priis yn 1956 foar de plantenam-
men fan Van der Ploeg en Franke. Ta beslút freget Frieswijk him 
ôf wêrom’t de priis noch nea nei in publikaasje op it mêd fan de 
sosjale wittenskippen gien is. En wêrom, sa soe ’k oan dat freegjen 
taheakje wolle, hat noch mar twaris in frou de priis krigen? En 
wêrom binne mar twa bûtenlanners yn de prizen fallen? En wêrom 
is ek de taalkunde sa min ûnder de priiswinners fertsjinwurdige? 
En is der soms gjin moai en earfol wurk dien op it mêd fan de 
ekonomyske en/of rjochtswittenskippen? En hoefolle dûbeltalinten 
kinne teld wurde? Fragen, folle net genôch, en dat allegearre nei 
oanlieding fan sa’n moaie provinsjale priis. 

skiednis
Dat de Halbertsma-priis yn syn bestean foaral nei histoarysk wurk, 
en dêrmei histoarisy, ta gien is, hoecht jin net hielendal nij te 
dwaan. Dat hat ommers sawat fjirtich jier it suver eksklusive doel 
fan de priis west. De Halbertsma-priis hat oant en mei 1982 foaral 
in histoaryske priis west. Mar nei’t it mêd fan de priis mei taal- en 

literatuerwittenskip en sosjale wittenskippen útwreide is, is it wurk 
fan noch mar twa ‘echte’ histoarisy bekroand en binne seis prizen 
bûten dy rûnte telâne kommen. 
 Ik rekkenje grif krekt wat oars as Frieswijk dien hat en merk op 
dat Yme Kuiper syn Adel in Friesland, dat de priis yn 1994 krige, 
mei rjocht en reden in histoarysk boek neamd wurde kin, mar yn 
syn teoretyske oanpak feitlik dochs foaral in sosjaal-wittenskiplike 
ynfalshoeke fertsjinwurdiget. En om it fertriet fan de sosjale wit-
tenskippen noch wat lytser te meitsjen, wol ik net neilitte om der 
op te wizen dat Tony Feitsma de priis yn 1988 net allinne foar har 
útwindige taalskiednis krige, mar tagelyk ek foar har wurk op it 
gebiet fan de literatuersosjology en de sosjology fan de taal. Nimt 
net wei dat Frieswijk gelyk hat: de flagge hat it faakst foar de his-
toarisy op de toer fan earst de Boalserter Martinitsjerke en letter de 
Grouster Sint Piter stien. 

sneupers
De Halbertsma-priis makke de earste fjirtich jier in ûnderskied 
tusken de professional en de amateur, tusken de wittenskipper 
en de sneuper. Dat eigenaardige ûnderskied – it gie ommers om 
de kwaliteit fan it wurk ynstee fan dy fan de persoan – jildt net 
langer. Mar dat nimt net wei dat de sneupers ûnder de histoarisy 
de fiver dêr’t de Halbertsma-priis út fiskje koe, moai wat grutter 
makke hawwe. It tal histoarisy, al of net foar dat fak oplaat, is hiel 
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wat grutter as it tal sosjale wittenskippers dat him mei Fryslân 
dwaande hâldt. De taalkunde en de sosjale wittenskippen kenne 
it ferskynsel fan de oprjochte amateur-ûndersiker no ienris suver 
net, of it soe de psychology al wêze moatte, dy’t, yn alle gefallen 
eartiids, beoefeners hie dy’t dêr op de merk wol de kost mei wisten 
te fertsjinjen, mar dêr fierder, by myn witten, net oer skreaunen. It 
tal sosjaal-wittenskiplike publikaasjes kin dat fan de skiednis dan 
ek net heal belykje en dat bliuwt fansels net sûnder gefolgen as it 
om it winnen fan de Joast Halbertsma-priis giet. 
 Beskate sosjale wittenskippen hawwe priistechnysk mooglik 
noch in minpunt yn ferliking mei in soad skiedniswurk. Ik doel 
op it tapassen fan allerhanne dreech-statistyske metoaden, dy’t de 
lêsberens fan sok wurk net stypje. In moai skreaun histoarysk wurk 
smyt dan al gau heger eagen. 
 Ik wit trouwens net hokfoar taal- en sosjaal-wittenskiplik 
wurk it sûnt 1983 krekt tsjin it bekroande wurk ôflizze moatten 
hat. Wol ken ik in tal sosjaal-wittenskiplike en ek taalkundige 
publikaasjes fan nei dat jier dêr’t de makker fan net op de list fan 
Halbertsma-priiswinners misstien hie. Mar ja, net elk kin de priis 
winne. Willem Frederik Hermans liet syn Nobel-priiswinner en 
Grinzer heechlearaar Roef Dingelam, ûnderwilens al wer goed 
tritich jier ferlyn, suver treastryk sizze: ‘Trouwens, er bestaan er 
nog een paar honderd die even groot zijn als ik, of groter, maar die 
hebben pech. Die lopen niet in de gaten, want ze kunnen nu een-
maal niet allemaal tegelijk de Nobelprijs voor scheikunde krijgen.’ 

sjuery
Prizen wurde yn ús lân takend troch sawol partikuliere organisaas-
jes as de oerheid. De kar fan it priiswinnend wurk en de priiswin-
ner is yn de measte gefallen it wurk fan in dêrta yn it libben rop-
pen, leafst saakkundige sjuery. Dy oanpak is net it sterkste nûmer 
yn it prizesirkus. Dat begjint al mei de per definysje beheinde 
gearstalling. Hokfoar sjuery kin in werklik ferantwurde ôfweaging 
meitsje tusken suver ûnferlykber wurk op it mêd fan skiednis, taal- 
en literatuerwittenskip en de sosjale wittenskippen? En hoe folle 
potinsjele priiswinners binne nea fierder as dy status kommen, 
om’t de gearstalling fan de sjuery ynhâldlik krekt wat tsjinsiet? Of 
om’t de sjuery de kar foar it takennen fan de priis foar in hiel oeu-
vre makke, mei alle gefolgen foar in inkeld wurk dat oars grif foar 
de priis yn de beneaming kommen wie. Mei’t de Halbertsma-priis 
sawol foar in hiel oeuvre as in inkeld wurk takend wurde kin, en 
boppedat safolle skiften fan ûndersyk beslacht, is it risiko op in te 
leech wurdearjen fan in dochs wichtige publikaasje krekt wat grut-
ter. Dat de Fryske wittenskipspriis foar sa’n breed mêd ornearre 
is, stiet fansels net los fan de kwantitative beheindens fan de wit-
tenskip dy’t mei Fryslân anneks is. Feitlik is der amper romte om 
mei mear prizen de wittenskipsbeoefening anneks mei Fryslân te 
earjen. 
 Dat is foar hiel Nederlân of fierder yn de wrâld wol oars. Sa 
kent de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen mear 
as tweintich ûnderskate wittenskipsprizen ta, yn de measte gefal-
len mei in krekt wat heger bedrach as de 4.000 Halbertsma-euro’s. 
Dêrûnder is ek de dr. Hendrik Muller-priis foar gedrachs- en 
maatskippijwittenskippen, dy’t ûnderwilens acht kear takend is. Ik 
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neam fierders prestizjeuze prizen op it mêd fan de sosjale witten-
skippen as de Amalfi-, Descartes-, Erasmus- of Kluge-prizen, en 
dat hâldt yn dat it yn alle gefallen net sa is dat de sosjale witten-
skippen nea foar in priis yn de beneaming komme. 
 Tagelyk wol ik net ferjitte om de A.H. Heineken-priis foar his-
toarisy te neamen, dy’t ek troch de knaw takend wurdt, 150.000 
Amerikaanske dollars grut is, en ûnderwilens njoggen laureaten 
ken. It opmerklike is dat dêr gjin inkelde Nederlanner by is. 
 Tagelyk komt it tal bûtenlanners dat foar de Halbertsma-priis yn 
’e beneaming kommen is, net fierder as twa histoarisy. Ek dat is it 
neamen wurdich. Hoe sit dat winliken, freon Frieswijk? 

froulju
Tony Feitsma, deselde as dy’t yn 1982 – wranteljendewei – in 
útwreidzjen fan de Halbertsma-priis ta de hiele wittenskip anneks 
mei Fryslân bepleite, wie oant 2006 de iennichste frou ûnder mei-
elkoar 27 priiswinners. Dy ferhâlding tusken manlike en froulike 
priiswinners is dêrmei noch beroerder as dy by de Nobel-priis. En 
de Halbertsma-priis stiet perfoarst net allinne yn it froulik te koart. 
Mar goed, mei de takenning fan de Halbertsma-priis 2006 is dêr 
wat oan dien, no’t ûnder de mar leafst seis nije priiswinners ek in 
frou te finen is. Mar twa froulju op in list mei 33 priiswinners, 
dat liket suver tsjinbewiis tsjin Anna Maria van Schurman har 
yn 1638 formulearre stelling dat de froulike geast geskikt foar 
wittenskip en letterkunde is. Mar dat sil grif oars komme. De 
 feminisearring fan tal fan mêden fan wittenskipsbeoefening kin 
net sûnder gefolgen foar it winnen fan wittenskipsprizen bliuwe. 
Sjoch bygelyks no al it tal froulju dat ûnderwilens mei de Organon 
Young Research Talent-priis wit thús te kommen.

rom
De Halbertsma-priis jout gjin inkelde garânsje op lang duor jende 
rom of grutte bekendheid. Dat is it doel fansels ek net, mar in 
bytsje prestizjeuzer, krekt wat mear pomp and circumstance, soe 
mooglik gjin kwea kinne. Sa is de Grouster Sint Piter dochs net 
fuortendaliks in ambiânse dy’t oan de gloarje fan de priis by-
draacht. En wannear hat it hiele Fryske kolleezje fan deputear-
ren by de útrikking acte de présence jûn om dêrmei it belang fan 
de priis te ûnderstreekjen? Wêrom de wittenskiplike wrâld by 
gelegenheid fan de priis net nei Fryslân ta helle? En wêrom gjin 
Halbertsma-sympoasion ta gelegenheid fan de priisútrikking 
organisearre? Fansels, soks komt ek net tefoaren dat in part fan 
de eardere priiswinners en har bekroande wurk ûnderwilens yn 
it ferjittersboek bedarre is. Mar dat jildt mooglik net oars foar 
eardere Nobel-priiswinners lykas Grazia Deledda, Seamus Heany, 
Paul Heyse, Nelly Sachs of José Saramago. Wa wit trouwens noch 
fan de jongste Nobel-priiswinner ea, de yn 1915 noch mar 25 jier 
jonge Lawrence Bragg, skiekundige, want histoarisy en sosjale wit-
tenskippers hawwe krekt wat mear jierren nedich om it eigen wurk 
goed op papier te krijen. Wa wit noch dat Linus Pauling yn 1954 
de Nobel-priis foar skiekunde krige en acht jier letter dy foar de 
frede? En witte de Friezen noch fan it dûbeltalint fan Obe Postma, 
dy’t yn 1947 de Gysbert Japix-priis krige en sân jier letter, yn de 
mande mei Spahr, de Joast Halbertsma-priis? Hawar, rom, of dat 

wat dêr foar hâlden wurdt, is yn de measte gefallen net minder 
fergonklik as in ripe prom dy’t yn de hûnsdagen fan de beam falt. 
In priis feroaret dêr neat oan. 

feest
It takennen fan in wittenskipspriis hat altiten te krijen mei ‘in het 
verleden behaalde resultaten’. Dat waard Sytze Jan van der Molen 
yn 1968 ek gewaar doe’t Martin van Amerongen yn it takennen 
fan de Halbertsma-priis oan de Fryske grutskriuwer oanlieding 
seach om yn Vrij Nederland oer ‘Een ‘Fryske striider’ tegen de cul-
tuur der joodse filmmagnaten’ te skriuwen. 
 Dat bringt my by de konstatearring dat it priiswinnen en 
-útrikken dochs feitlik in feest heart te wêzen, yn alle gefallen foar 
de priiswinner, dy’t mei har of syn wurk sintraal stiet en stean 
moat. Dat slagget lykwols net altiten. It heucht my noch dat it 
in priisútrikkende deputearre net earlik slagge om de persoanlike 
argewaasje fan de laureaat justjes te bedimjen. De provinsje op 
syn lytst. Lokkich dat soks ta de útsûnderings yn it bestean fan de 
Halbertsma-priis heart.
 Ik winskje yn alle gefallen de kommende priiswinners, his-
toarisy, taal- en literatuerkundigen, of, wa wit, sosjale wittenskip-
pers, op syn minst it fielen ta dat Nynke fan Hichtum har jonge 
priiskeatser yndertiid ûnder wurden bringe litten hat: ‘Nou liket it 
libben wol klearebare rys mei rezinen!’


