Johan van Buttingha Wichers (1858-1891), zandgraf 546, vak H
Schaatsliefhebber en medeoprichter van de KNSB
Personalia
Geboren: 3 maart 1858 te Leiden
Zoon van Gerard Gilles van Buttingha Wichers en Geertrude Catharine Wernink
Ongehuwd
Overleden: 6 februari 1891 te Leiden
Begraven: 9 februari 1891
Samenvatting
Johan van Buttingha Wichers wordt in 1858 in Leiden geboren in een familie van
juristen. Het ligt dan ook voor de hand dat hij na het gymnasium rechten gaat studeren.
Hij sluit deze studie in 1885 af met het schrijven van een dissertatie.
Johan verliest zijn vader op zevenjarige leeftijd en blijft tot zijn tweeëndertigste bij
zijn moeder op de Nieuwe Rijn wonen. Daarna gaat hij samenwonen met Barendiena
Deys op de Lange Mare.
Johan gaat geheel op in de schaatsport. Vooral
als bestuurder, maar zelf is hij ook een enthousiast
schaatser en het schoonrijden is Johans favoriete
onderdeel. Al tijdens zijn studie wordt hij secretaris
van de Leidsche Studenten IJsclub en organiseert
hij schaatswedstrijden.
In 1882 werkt hij mee aan het oprichten van de
Nederlandse Schaatsenrijders Bond. Als secretaris
van deze bond vergadert hij niet alleen, maar ook
organiseert hij allerlei wedstrijden.
Samen met medebestuurslid baron de Salis
ontwerpt Johan in 1886 een nieuw type schaats, de
Wichers-de Salisschaats. Deze schaats wordt door
velen gebruikt, onder andere door de winnaar van
de eerste Elfstedentocht in 1909.
Johan schrijft ook een indrukwekkend boek,
Schaatsenrijden geheten. Dit werk zal vele jaren de
Johan van Buttingha Wichers
‘schaatsbijbel’ zijn.
Het zal duidelijk zijn dat Johan door al deze activiteiten op schaatsgebied niet aan
een baan op juridisch gebied toekomt. Wellicht heeft hij in gedachten om later een
werkkring te gaan zoeken, maar zover zal het niet komen. Hij overlijdt op 6 februari
1891, nog maar tweeëndertig jaar oud. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend, maar
de familie laat in de overlijdensadvertentie weten “na een smartelijk lijden”. Op 9
februari is de begrafenis, bijgewoond door velen uit de schaatswereld.

Volledige versie
Zijn jeugd
Johan van Buttingha Wichers wordt op 3 maart 1858 geboren als zevende en laatste
kind in het gezin van vader Gerard Gilles van Buttingha Wichers (1816-1865) en
moeder Geertruida Catharina Wernink (1823-1888).

Leydse Courant 5 maart 1858

Drie kinderen uit het gezin zijn zeer jong gestorven. Johan zal 32 jaar worden en geen
van de andere drie kinderen wordt ouder dan zesenveertig. Als Johan zeven jaar is,
overlijdt zijn vader, geboren te Winschoten en de laatste jaren van zijn leven inspecteur
van de registratie te Leiden. Het niet onbemiddelde gezin woont aan de Nieuwe Rijn
66 te Leiden.

Nieuwe Rijn 66 (gang)

Nieuwe Rijn 66 (woonkamer)

Studie en samenwonen
De Van Buttingha Wichers’ zijn van oudsher een familie van notarissen, advocaten en
rechters. Johan bezoekt het Stedelijk Gymnasium te Leiden. Hij heeft ook juristenbloed
en gaat net als zijn vader en broers rechten studeren. In oktober 1885 rondt hij deze
studie met succes af met het schrijven van een proefschrift, getiteld: “Voor welke
misdrijven behoort uitlevering te worden toegestaan?”, een nog altijd hoogst actueel
thema. Ondanks deze succesvolle studie is dr. mr. Johan van Buttingha Wichers nooit
als jurist werkzaam geweest.
Hij blijft aanvankelijk bij zijn moeder op de Nieuwe Rijn wonen, maar gaat in 1887
op de Lange Mare 72 samenwonen met de dienstbode Barendiena Deys. Daar hebben
zij gewoond tot de vroege dood van Johan in 1891.

Proefschrift

Lange Mare 72

Leidsche Studenten IJsclub
Het eerste ‘levensteken’ van Van Buttingha Wichers in de wereld van het schaatsen is
het jaar waarin hij tijdens zijn rechtenstudie secretaris wordt van de al in 1869 door het
Leidsch Studenten Corps opgerichte Leidsche Studenten IJsclub. Hij organiseert de
ijsfeesten van de club voor deelnemers uit het gehele land. De wedstrijden vinden
plaats op het Galgewater. Er zijn twee soorten schaatswedstrijden: een voor studenten
en een voor buitenstaanders.

Schaatswedstrijden op het Galgewater

Oprichting Nederlandse Schaatsenrijdersbond
Als secretaris van de Studenten IJsclub zet hij zich ook in voor de oprichting van een
nationale schaatsbond. Er is op dat moment in Nederland grote behoefte aan nationale
regelgeving op het gebied van het kortebaanrijden.

Friezen komen vaak niet opdagen in Holland, omdat zij het niet eens zijn over
afstand en regels. Een nationale bond zou kunnen bewerkstelligen dat er eenheid komt
op dat gebied. De oprichting van de bond verloopt niet zonder slag of stoot, omdat de
clubs hun regels en baanlengtes niet zomaar willen opgegeven. Maar het proces is
onomkeerbaar en na drie jaar onderhandelen komt de Nederlandse Schaatsenrijdersbond toch tot stand.
De oprichting van de Nederlandsche Schaatsenrijders Bond vindt plaats op 17 september 1882
in het Odeon te Amsterdam en is een initiatief van
diverse ijsverenigingen en ijsclubs. Aanwezig bij
de oprichtingsvergadering zijn vertegenwoordigers
uit Amsterdam, Groningen, Haarlem, Leeuwarden,
Rotterdam, Leiden en Steenwijk.
In het eerste bestuur is Meindert Waller de
voorzitter en krijgt Johan van Buttingha Wichers de
functie van eerste secretaris. Baron de Salis, zijn
vriend en secretaris van de Amsterdamse IJsclub,
wordt tweede secretaris. Van Buttingha neemt in
zijn nieuwe functie afscheid van zijn ijsvereniging
in Leiden om zich geheel te wijden aan het (inter)
Meindert Johannes Waller
nationale schaatsen.
Binnen de Nederlandse Schaatsbond maakt Van Buttingha Wichers met De Salis niet
alleen de verslagen, maar ze zijn ook actief in de organisatie van grote wedstrijden,
onder andere in Leeuwarden en Heerenveen. Ook introduceert Johan op de bevroren
uiterwaarden bij Slikkerveer de gescheiden banen voor de langebaan: een baan heen
en een terug met een wijd keerpunt op de mijl.
De Wichers-de Salisschaats
Als in het begin van de tachtiger jaren het internationale hardrijden opkomt, ontwerpen
de eerste en tweede secretaris van de Nederlandse Schaatsenrijders Bond, mr. J. van
Buttingha Wichers en G.D. baron de Salis, in 1886 een schaats die zich internationaal
kan meten met schaatsen afkomstig uit Noorwegen en Engeland. Deze schaats wordt
de Wichers-de Salisschaats genoemd.
Van Buttingha Wichers en De Salis zoeken een alternatief voor de Friese schaatsen
met halzen, die omhoog rijzen. Ook vinden zij de Friese schaatsen te rond geslepen,
terwijl het Friese bindwerk niet geschikt wordt bevonden om de schaats stevig aan de
voet te bevestigen.
De Wichers-de Salisschaats is een schaats met een doorlopend ijzer en een
uitgewerkt voetblad. Het ijzer loopt in de lengterichting uit in een platte krul. De eerste
Wichers-de Salisschaatsen worden in de loop van 1886 door de firma A.K. Hoekstra
in Wergea gemaakt. Vanaf november 1886 zijn ze voor geïnteresseerden te
bezichtigen op het redactiebureau van het sportblad Nederlandsche Sport.
Het is zeer waarschijnlijk dat Van Buttingha Wichers en De Salis, die qualitate qua
vaak aanwezig zijn bij internationale wedstrijden, zich bij hun model hebben laten
inspireren door de Engelse schaats Whittlesea en de lange Noorse schaatsen, die

door Axel Paulsen en Carl Werner werden bereden en de Long Reachschaats van
Welpley uit Boston (VS). Met name de laatste schaats die in 1884 in Amerika is
gepatenteerd, lijkt model te hebben gestaan voor de Wichers-de Salisschaats.

De Wichers-de Salisschaats

Kort na de introductie ervan verschijnen Nederlandse hardrijders met Wichers-de
Salisschaatsen op de baan, onder andere Klaas Pander uit Haarlem, de mentor van
Jaap Eden. De schaats trekt internationaal de aandacht. De Amerikaanse firma
Winslow in Worcester (Massachusetts) brengt een metalen versie ervan rond 1890 op
de markt.
In het begin van de negentiger jaren wordt er een verbeterde Wichers-de Salis in
productie genomen. Dit is een met hout beklede Wichers-de Salis, waarbij het krulletje
is omgebouwd tot een boogvormige toon. De eerste officiële Elfstedentocht, die op 2
januari 1909 wordt verreden, wordt op verbeterde Wichers-de-Salisschaatsen gewonnen door Minne Hoekstra, een student theologie en zoon van schaatsenfabrikant
A.K. Hoekstra.

De Wichers-de Salisschaats (verbeterde versie)

Het boek ‘Schaatsenrijden’
In 1888 verschijnt het door Johan van Buttingha Wichers geschreven boek 'Schaatsenrijden', een standaardwerk van 336 pagina’s. Het boek trekt overal de aandacht en is
nog altijd verkrijgbaar. Hij heeft dit boek met veel passie en doorzettingsvermogen
geschreven. Critici schrijven: ‘Het werk verdient ten volle door de liefhebber van het
schaatsenrijden gelezen te worden, want veel, zeer veel zal hij er in vinden dat hem
blijken zal van dienst te zijn op de gladde baan”.

Het boek behandelt - na een uitgebreide inleiding
– twee hoofdonderwerpen: het geschiedkundige overzicht en de handleiding. De handleiding gaat over het
schaatsen zelf en bestaat uit een zeer gedetailleerde
beschrijving van het materiaal, de techniek van het
rijden en nog wat statistische gegevens over het
schaatsen. Aan het eind is er een kort deel over
ongelukken op het ijs.
Het boek bevat ook letterkundige beschrijvingen,
waarvoor Johan vele dagen in bibliotheken heeft doorgebracht op zoek naar de juiste bronnen. Johan is een
enthousiast schrijver, die nogal associatief te werk
gaat, waardoor het boek wat ongestructureerd over
komt.

Zijn eigen schaatscarrière
Johan van Buttingha Wichers heeft zich met hart en ziel
ingezet voor het nationale en internationale schaatsenrijden.
Zelf is hij een verdienstelijk schoonrijder, die ook deelneemt
aan hardrijwedstrijden; in de 19de eeuw bestaat er nog geen
strikte scheiding tussen beide disciplines. Wel ligt zijn hart
meer bij het schoonrijden en hij wint diverse prijzen bij
nationale wedstrijden.
Als in 1885 Alex Paulsen, de wereldkampioen schaatsen,
de Nederlandse schaatsers uitdaagt tot een rechtstreeks duel,
gaan de Nederlandse topschaatsers Rinke van der Zee,
Wybe de Vries en Benedictus Kingma onder begeleiding van
De Salis en Van Buttingha Wichers naar Noorwegen. Johan
doet zelf ook aan de wedstrijd mee; het blijkt dat Paulsen veel
te sterk voor de Nederlanders is.
Van Buttingha Wichers

Zijn persoon
Over hemzelf is nauwelijks iets overgeleverd. Daarom moeten
we het doen met wat hij heeft nagelaten, in de eerste plaats
zijn formidabele boek, maar ook jaarverslagen en een
verzameling kunstobjecten. Hij moet een intelligent, modern
denkend man zijn geweest met gevoel voor schoonheid en
poëzie.
Ook zal hij wel een prettig persoon binnen de familie zijn
geweest. Hiernaast een foto met Johan (links) en zijn neefje
Gerard Gilles van Buttingha Wichers (1879-1945) jr., de zoon
van zijn oudste broer, die net als Johans vader ook de
voornamen Gerard Gilles draagt.

Zijn overlijden
Johan van Buttingha Wichers overlijdt op 6
februari 1891 te Leiden “na een smartelijk
lijden” volgens de rouwadvertentie die de
familie heeft geplaatst in Het Vaderland van
10 februari 1891. Wat dit smartelijk lijden
inhoudt is niet meer te achterhalen.
Drie dagen na zijn overlijden wordt Johan
van Buttingha Wichers onder grote belangstelling, ook uit de schaatswereld, in zandgraf
546 begraven op begraafplaats Groenesteeg.
Overlijdensadvertentie
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