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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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Voorwoord
Zolang de wind van de wolken waait wil laten zien dat er een ‘andere Nederlandse
literatuur’ is, herkenbaar en dichtbij maar toch anders, met een eigen geschiedenis.
Het is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in literatuur en die min of
meer bekend zijn met de ontwikkeling van de letterkunde in ons deel van de wereld.
Dit verhaal werd nog niet eerder zo uitgebreid in het Nederlands verteld. Daarom
hopen wij dat dit boek in een behoefte voorziet, nu de belangstelling voor de Friese
literatuur in de rest van Nederland groter is dan vroeger het geval was.
Wij hebben gekozen voor een chronologische ordening met aandacht voor de
belangrijkste literaire werken en hun makers. Er is daarnaast ook aandacht voor de
functie en de receptie van het werk en voor parallellen met de Nederlandse literatuur
en met literaturen in andere kleine talen.
Een boek met bijdragen van tien verschillende schrijvers geeft onvermijdelijk
stijlvariatie. De redactie heeft wel gezorgd voor de inhoudelijke afstemming van de
verschillende bijdragen. Het was vanaf het begin duidelijk dat het boek een
Nederlandstalige uitgave moest worden voor de landelijke markt. Een Friese versie
is niet gemaakt omdat de tweede druk van het meest recente Friese boek over dit
onderwerp, het Lyts hânboek fan de Fryske literatuer, nog ruim voorhanden is. Wat
het gebruik van het Fries betreft heeft de redactie voor een pragmatische oplossing
gekozen: citaten zijn over het algemeen vertaald, Friese auteursnamen zijn in het
Fries weergegeven, en van boektitels is alleen dan de vertaling vermeld wanneer de
redactie vermoedde dat een titel onbegrijpelijk zou kunnen zijn voor niet-Friestaligen.
Sinds 1997 is Fryslân de officiële naam van de provincie. Wij sluiten ons bij het
gebruik hiervan aan.
Vanaf 1999 hebben de provincie Fryslân, het Nederlands Literair Productie- en
Vertalingenfonds en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
(FLMD), later Tresoar, werk gemaakt van dit boek. Het is onder auspiciën van Tresoar
dat deze geschiedenis nu verschijnt. Veel mensen hebben op een of andere wijze hun
medewerking verleend. Op deze plaats willen wij hen in algemene zin bedanken. In
het nawoord wordt duidelijkheid gegeven over een aantal knopen die de redactie
moest doorhakken. Daar vermelden wij ook degenen die wij graag met name willen
bedanken voor hun hulp bij de totstandkoming van dit boek.
Tot slot: de titel van deze geschiedenis van de Friese literatuur in het Nederlands
is ontleend aan een bekende spreuk uit het Oudfries. Ooit heeft een middeleeuwse
monnik deze woorden neergeschreven: ‘alsoe langhe, soe di wynd fan dae vlkenum
wayth ende ghers groyt ende baem bloyt’. Gedurende de vijf tot zes eeuwen na hem
zouden er steeds weer opnieuw mensen zijn die om welke reden dan ook iets
belangrijks wilden en willen opschrijven in de taal van het land waar altijd weer de
wind van de wolken waait, het gras groeit en de boom bloeit.
de redactie
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Boeken over de geschiedenis van de Friese literatuur

Douwe Kalma's Skriftekennisse verscheen in twee delen in 1928 en 1931, met een omslag van Johan
Dijkstra; een derde aanvullende deel kwam uit in 1939. In totaal een kleine duizend pagina's, voor
het overgrote deel bestaande uit een bloemlezing van poëzie en proza.

Piebenga's Skriftekennisse was het eerste echte literatuurgeschiedenisboek. Hier het titelblad van de
tweede druk met aan de linkerkant een afbeelding van de eerste pagina van het oudste Friese boek,
die ook opgenomen is in Zolang de wind van de wolken waait (blz. 20). Zie verder blz. 12.

Dit Engelstalige beknopte werkje, een eenvoudige en overzichtelijke inleiding met kleine bloemlezing,
dateert van 1956.
E. Howard Harris was een Welshman met interesse in literaturen van kleine talen.

De beide edities van het Lyts hânboek, de tweede druk met omslagontwerp van Gert Jan Slagter. Zie
verder blz. 12.
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1
Het perk uitgezet
‘Zoeken naar typerende aspecten van de Friese literatuur’, zo luidde de ondertitel
van een essay dat eind 1999 verscheen in het literaire tijdschrift Hjir (‘Hier’). Op
zijn speurtocht door honderd Friese romans uit de twintigste eeuw kwam auteur
Willem Winters onder andere veel platteland tegen en frequent gebruik van
zegswijzen. Maar een concrete omschrijving geven van het eigene van de Friese
literatuur bleek ‘een vraagstuk zo glad als een aal’. Karakteristiek is in ieder geval
wel de ontwikkeling van de Friese literatuur in de loop der eeuwen. Deze past aan
de ene kant in het patroon dat alle literaturen in West-Europa gemeenschappelijk
hebben, maar wordt anderzijds ook getekend door de specifieke omstandigheden
van het Fries als minderheidstaal.
Over het algemeen gesproken kan worden gezegd dat de Friese literatuur aan het
begin van de negentiende eeuw opbloeide onder invloed van de Romantiek, gesteund
door een teruggrijpen op de renaissancedichter Gysbert Japix en het Oudfries van
de Middeleeuwen. De literatuur uit die tijd was er vooral voor de liberale middenklasse
op het platteland; de grote massa van het volk was te arm om tijdschriften te kopen,
laat staan boeken.
De opbloei van de literatuur liep parallel met de vorming van een eigen Friese
identiteit, gebaseerd op geschiedenis, volkscultuur en taal. In de loop van de
negentiende eeuw werd de taal daarin het overheersende element en het taalbewustzijn
werd zo een van de emancipatoire factoren in het negentiende-eeuwse Fryslân. De
gecombineerde strijd voor taal en literatuur werd het meest expliciet geformuleerd
door de Jongfriese beweging (1915), een groep jonge schrijvers die het volk wilde
ontwikkelen en Fryslân openstellen voor de grote literatuur van de wereld. Ze eisten
persoonlijke en esthetische kunst en koesterden tegelijk de in de Romantiek ontstane
mythe van het vrije, twintig eeuwen oude, ‘uitverkoren’ Friese volk. Een aantal
schrijvers en voormannen kwam eind jaren dertig terecht in nationaalsocialistisch
vaarwater.
Na de Tweede Wereldoorlog gingen literatuur en taalemancipatie geleidelijk
gescheiden wegen. Schrijvers maakten zich los van het beeld van Fryslân als ideaal
land, begonnen nieuwe literaire vormen te gebruiken en doorbraken taboes. Dit hield
ook in dat er een scheiding ontstond tussen literatuur en lectuur, al werd die niet zo
sterk als in de Nederlandse literatuur. Het regionale Friese proza, tot de oorlog
dominant, kreeg een tweederangs plaats in de literaire wereld. Aan het eind van de
jaren zestig was dit moderniseringsproces voltooid. Na 1945 verplaatste de taalstrijd
zich naar de arena van de politiek. De provincie Fryslân ontwikkelde vanaf eind jaren
zestig een actief taal- en literatuurbeleid met bijbehorende geldelijke steun. Bovendien
bevestigde ook de Rijksoverheid met financiële middelen de waarde van de Friese
literatuur en erkende zij het Fries in Fryslân als tweede rijkstaal.
De ontwikkeling van de literatuur vanaf 1970 laat een steeds verdere groei zien
in verscheidenheid van genres, met de laatste tien jaar als opvallend bijkomend
kenmerk
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Twee literatuurgeschiedenisboeken nader belicht
In 1939 verscheen de Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse, ‘Korte
geschiedenis van de Friese letterkunde’, geschreven door de 28-jarige Jan
Piebenga. Het was de eerste complete Friese literatuurgeschiedenis,
ontstaan uit de praktijk van het lesgeven. De schrijver wilde met het boek
vooral liefde en belangstelling voor de Friese literatuur(geschiedenis)
wekken, zodat de lezer ‘zou grijpen naar het werk van de besproken
schrijvers zelf’.
Jan Piebenga (1910-1965) had als zovele vooraanstaande Friezen van zijn
generatie een onderwijzersopleiding gevolgd. Hij verslond als jongen alles
wat er maar te lezen viel op Fries literair gebied en publiceerde zijn eerste
artikel op zestienjarige leeftijd. In het jaar van oprichting was Piebenga
redactielid van het literaire tijdschrift De Tsjerne. Voor Piebenga waren
taalbeweging en literatuur nog twee kanten van dezelfde medaille: de strijd
voor de eigen Friese cultuur. Hij wilde in zijn geschiedenisboek het kleine
niet verachten, het grote zijn rechtmatige plaats geven en ‘alle geluiden
samenvoegen in het verband van de taaie worsteling om het eigen
volksbestaan’.
In 1957 verscheen een tweede uitgebreide druk van Piebenga's
Skriftekennisse. Waar de eerste druk door generatiegenoten gelezen werd
alsof het een meeslepende historische roman was, vond deze heruitgave
bij de naoorlogse jongere schrijvers veel minder waardering. Ze voelden
zich miskend; het boek was te historisch gericht en miste in hun ogen de
aansluiting bij de grote veranderingen van na 1945.
De tweede literatuurgeschiedenis kwam uit in 1977, Lyts hânboek fan de
Fryske literatuer (‘Klein handboek van de Friese literatuur’) van Klaes
Dykstra (1924-1997), wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Frysk
Ynstitút van de Rijksuniversiteit in Groningen en in 1962 gepromoveerd
op een studie naar vertalingen in het Fries. Zijn Lyts hânboek vormt in
veel opzichten een contrast met het boek van Piebenga. De auteur
concentreert zich zo veel mogelijk op de ontwikkeling van de literatuur,
en geeft weinig informatie over personen en omstandigheden. Opmerkelijk
zijn de knappe karakteriseringen en waarderingen van het literaire werk,
die steeds de indruk geven dat vijf recensies in twee zinnen zijn
samengebald. Door zijn compactheid heeft het boek iets weg van een
encyclopedie in doorlopend proza die in honderdvijftig pagina's een schat
aan informatie bevat. In 1997 verscheen een tweede druk, waarvoor Bouke
Oldenhof een aanvulling schreef over de literatuur van 1977 tot 1994. Hier
wordt duidelijk hoe omvangrijk de volledige Friesliteraire productie is
geworden. Het schrijven van een samenvattende studie kan niet meer door
één persoon gedaan worden, ook al omdat over veel thema's nog gedegen
secundair werk ontbreekt.
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Jan Piebenga eind jaren dertig.

Klaes Dykstra in zijn werkkamer. De foto komt uit de Leeuwarder Courant van 5 november 1977
bij de recensie van het Lyts hânboek door Tineke Steenmeijer-Wielenga onder de kop ‘Hwer't in lyts
hânboek great yn wêze kin’: ‘Waar een klein handboek groot in kan zijn’.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

13
dat verscheidene Friese schrijvers ook in het Nederlands schrijven. Het onderscheid
tussen literatuur en lectuur met twee aparte circuits heeft zich niet gecontinueerd,
integendeel, er is een diffuus continuüm ontstaan tussen elitaire literatuur en literatuur
voor een breder publiek. En ten slotte heeft ook de Friese literatuur zich een plaats
verworven op internet.
Met ‘Friese literatuur’ bedoelen wij in dit boek steeds ‘Friestalige literatuur’, in
aansluiting op de gangbare definitie in Nederland. In Wales worden de scheidslijnen
anders getrokken. Daar is in de twintigste eeuw naast literatuur in het Welsh een
stroming ontstaan van Engelstalige schrijvers die in hun thematiek of taalgebruik
een duidelijk Welsh karakter vertonen, aangeduid met ‘Welsh writing in English’.
Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich in Fryslân niet voorgedaan. De romancyclus
Het geslacht Wiarda van Theun de Vries bijvoorbeeld, ook al heeft dat werk zowel
naar inhoud als taalgebruik een duidelijk Fries karakter, wordt niet tot de Friese
literatuur gerekend. In Duitsland werd en wordt ook Fries gesproken, het Noord-Fries
en Oost-Fries, talen die in taalkundig opzicht verwant zijn met ons Fries, door Duitsers
‘Westfriesisch’ genoemd. De literatuur die in deze talen is ontstaan blijft hier eveneens
buiten beschouwing.
De beperking van de Friese literatuur tot Friestalig werk berust ook op het feit dat
er een samenhangend Friesliterair systeem is ontstaan dat relatief los staat van het
Nederlandstalige. In deze eigen wereld vinden we uitgeverijen, literaire tijdschriften,
literaire prijzen, stichtingen met literair oogmerk, klassiekers, modernen en websites,
een eigen boekendistributiecentrum, grootletterboeken en het gesproken boek,
instellingen en activiteiten op het gebied van boekpromotie, een aparte Friese
boekenweek met dito geschenk. Verder is er een doorgaande receptie van literatuur
in recensies, essays, dissertaties, citaten, opschriften, straatnamen, enzovoort en zijn
er dwarsverbindingen naar andere kunstuitingen als film, muziek en beeldende kunst.
Hierin wordt de samenhang van Fryslân als tamelijk zelfstandige culturele eenheid
binnen Nederland zichtbaar.
Willem Winters zocht in zijn essay uit 1999 het specifieke van de Friese literatuur
vooral in de literaire teksten zelf. Daarnaast is het bijzondere karakter van de Friese
literatuur ook aan te wijzen in een aantal uitwendige factoren.
De eerste factor is de wet van het getal. Het taalgebied is niet groot, en dat heeft
zijn weerslag op het literaire bedrijf. Globaal kan worden gesteld dat het verschil in
omvang met de Nederlandstalige lezersmarkt ongeveer een factor vijftig bedraagt.
Uitgevers van Friestalig werk hebben daarom niet de mogelijkheid om een gevarieerd
fonds in stand te houden op basis van een aantal massaal verkopende titels. Dat wordt
gecompenseerd door de vrijwillige of minderbetaalde inzet van mensen op allerlei
niveaus, het streven naar minimale overheadkosten en door subsidies, zowel van
overheidswege als uit particuliere fondsen - wat overigens niet wil zeggen dat elk
Fries boek met subsidie verschijnt. Gevestigde Friese auteurs hebben wel, met
wisselend succes, geijverd voor dezelfde beloningsregelingen als landelijke auteurs,
ook al leveren die vanwege de beperkte oplagen minder op.
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‘Wat is dit nu weer... Een Fries boek!!! Dat heeft Hotze bedacht!! Dat kan niet anders!!!’ ‘Het echte
cadeau staat in de slaapkamer.’
Geart Gratama had in 1984 en 1985 en van 1989 tot het eind van het tijdschrift in 1994 cartoons achter
op het culturele maandblad De Strikel waarin hij alle kanten van het literaire leven op satirische wijze
belichtte, zoals hier: Friese literatuur mag dan relatief populair zijn, de ontlezing en de positie van
het Fries als minderheidstaal bepalen de randvoorwaarden. Een verzameling van Gratama's cartoons
verscheen in 2003 bij de in dat jaar opgerichte uitgeverij Venus onder de titel It echte kado stiet yn
'e sliepkeamer.

Een ander aspect van de numerieke factor is dat er tussen lezers en schrijvers een
minder sterk ontwikkeld secundair veld bestaat van critici, essayisten, vertalers,
redacteuren, academici, leraren Fries et cetera. Een duidelijke indicatie daarvoor is
dat Fries Stamboek, de belangrijke bloemlezing van in het Nederlands vertaald Fries
proza die in 2000 bij uitgeverij Contact verscheen, in geen enkel Fries literair of
cultureel tijdschrift is besproken bij gebrek aan menskracht. De in principe belangrijke
categorie van leraren Fries in het voortgezet onderwijs (zij vormen immers een groep
van deskundige lezers en dragen bij aan de overdracht van de literatuur) en dito
leerlingen is niet alleen om getalsmatige redenen klein, maar ook omdat de positie
van het Fries in het voortgezet onderwijs marginaal is.
Ondanks dat alles is een van de sterke kanten van de Friese literatuur haar
populariteit. Deze factor wordt gauw vergeten doordat de absolute getallen klein
zijn. De momenteel gangbare oplage van duizend voor een Friestalige roman zou
naar Nederlandstalige verhoudingen omgerekend zo'n vijftigduizend betekenen,
onmiddellijk goed voor een plaats bij de vijftig best verkochte titels die de CPNB elk
jaar publiceert. De populariteit blijkt ook uit het bestaan van twee Friese boekenclubs.
Ze werden opgericht in de jaren dertig en hadden op hun hoogtepunt in de eerste
decennia na de oorlog samen meer dan tienduizend leden, die jaarlijks een aantal
boeken thuisbezorgd kregen. Van de twee is momenteel de KFFB nog over, niet meer
een fonds van ‘kristlike folksboeken’ zoals eerder, maar van toegankelijk literair
werk voor een breed publiek, altijd nog goed voor drie titels per jaar, elk met een
oplage van een kleine drieduizend exemplaren.
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Een heel andere factor die de Friese literatuur karakteriseert is het gegeven dat de
productie en receptie ervan plaatsvinden in een tweetalige context, waarin beide talen
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Getalsmatige vergelijking tussen Nederlandse en Friese literatuur

Lezersmarkt
Nederland

Fryslân

15,4 miljoen

611.000

aantal mensen ouder dan 12,8 miljoen
twaalf jaar dat de
betreffende taal kan lezen

331.000

aantal inwoners in 1995

De omvang van de lezersmarkt voor literatuur is afhankelijk van
verschillende factoren, zoals opleidingsniveau, gemiddeld inkomen en
betrokkenheid van de lezers. De meest bepalende factor is uiteraard het
totale aantal potentiële lezers. Het laatste grote taalonderzoek in Fryslân
dateert van 1994. Dat gaf als resultaat: 74 procent van de bevolking in
Fryslân ouder dan twaalf jaar kan Fries spreken (van wie bij 55 procent
het Fries de moedertaal is en bij 19 procent een tweede taal), 65 procent
kan het lezen en 17 procent schrijven. Deze gegevens leiden tot de cijfers
in rij 2, waarbij is verdisconteerd dat eenzesde van de bevolking twaalf
jaar of jonger is. Voor de Nederlandse cijfers wordt aangenomen dat
iedereen boven de twaalf Nederlands kan lezen - een enigszins rooskleurige
voorstelling van zaken. De Friese lezersmarkt buiten Fryslân blijft hier
buiten beschouwing, maar is niet geheel te verwaarlozen (zie blz. 95).
In 2004 deed tns nipo een taalonderzoek in opdracht van Omrop Fryslân.
Dat betrof echter alleen maar ouders met kinderen tot 12 jaar (en potentiële
ouders). De uitkomst daarvan wijst erop dat 34 procent van de kinderen
in Fryslân thuis Fries leert; toen hun ouders nog kind waren lag dat
percentage op 45 procent.
Wanneer rekening wordt gehouden met nog ongeveer vijf miljoen
Vlamingen (ouder dan 12 jaar) die Nederlandse literatuur kunnen lezen,
kan gesteld worden dat de Nederlandstalige markt ruim vijftig keer zo
groot is als de Friestalige.

Oplagecijfers
Nederlands

Fries

verschilfactor

oplage roman
2000
(debuut, onbekende
schrijver)

1000

2

oplage literaire
dichtbundel

250

3

4500

44

750

totale oplage goed 200.000
verkochte roman
(stand september
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2005); Hella Haasse
Sleuteloog,
respectievelijk Durk
van der Ploeg
Foarby it
Boarkumer fjoer
(blz. 245)
oplage
765.000
boekenweekgeschenk
2004; Thomas
Rosenboom Spitzen,
respectievelijk
Jetske Bilker Oar
plak oare tiid (blz.
257)

4600

166

De getallen in deze categorieën tonen duidelijk de begrenzing van de markt
voor Fries literair werk. Nederlandse uitgevers kunnen in geval van succes
bijdrukken; Friese veel minder.
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Van 1975 tot 2002 publiceerde het literaire tijdschrift Trotwaer lijsten met nieuw verschenen Friese
titels, aangeleverd door het FLMD. Tegenwoordig plaatst Tresoar de lijsten op de eigen website. De
grafiek toont de totalen van drie van de vier subcategorieën - proza, poëzie en kinder- en jeugdliteratuur
- en het totaal van alle Friese boeken die per jaar werden gepubliceerd. De ontbrekende vierde categorie
is ‘divers’, waarin alle non-fictie maar ook lastig te rubriceren fictie als stripverhalen zijn ondergebracht.
Die laatste vormen overigens maar een kleine groep. De afwijkende waarden in de beginjaren hebben
mogelijk te maken met de onvolledigheid van de gegevens in de categorie divers.

Titelaanbod
Nederlands

Fries

totaal aantal uitgebrachte
titels in 1996

16.000

102

totaal aantal fictietitels in
1996

6100

70

Het Fries bestrijkt als kleine taal minder levensgebieden dan het
Nederlands. Wie in Fryslân in een boekhandel komt ziet het meteen: in
de afdeling Frysk overheerst de literatuur, non-fictie is er alleen op
gebieden als bijvoorbeeld taalkunde, regionale geschiedenis en religieuze
onderwerpen. Geen kasten met reisgidsen, computerhandleidingen,
lichaam-en-geestboeken, biografieën of schoolboeken. De totale Friestalige
boekenproductie schommelt al decennia rond de honderd titels per jaar.
Daarvan zijn er ruwweg zeventig fictie (inclusief kinderboeken) en dertig
non-fictie.
De situatie voor het Nederlands wordt in kaart gebracht door de Stichting
Speurwerk in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. In 1996 het laatste jaar waarover de Stichting Speurwerk gedetailleerde informatie
algemeen beschikbaar heeft gesteld - gaven alle Nederlandse uitgevers bij
elkaar in totaal zo'n 16.000 Nederlandstalige titels uit (zowel nieuwe als
herdrukken, inclusief vertalingen). Daarvan waren 10.700 algemene
boeken, verdeeld over kinderboeken 2300, fictie 3800, non-fictie 4600.
De rest betrof schoolboeken en studieboeken.
Nieuw verhalend proza
De Libris-literatuurprijs staat open voor nieuw verhalend literair proza.
In 2003 stuurden de gezamenlijke Nederlandse uitgevers 154 titels in over
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het voorafgaande jaar. Dat is dus een graadmeter voor de jaarlijkse
productie in dit genre. De jury sprak van een rijk jaar met een grote
verscheidenheid aan stijlen en onderwerpen.
Ook voor de Friese literatuur was 2002 een rijk jaar, met veertien nieuwe
literaire titels. In vergelijking met het totale fictieaanbod liggen de
verhoudingen hier dichter bij elkaar, omdat in het Nederlands het segment
vertalingen en nietliteraire fictie (‘spanning en romantiek’) een groter
aandeel heeft.
Subsidie
Tot slot: Het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF)
en het Fonds voor de Letteren (FVDL) geven subsidies aan de Friese
literatuur, in de orde van grootte van 4 procent van het totale budget. Het
NLPVF subsidieert zowel voor de Nederlandse als Friese literatuur uitgaven,
vertalingen en literaire activiteiten. Het FVDL verschaft aan daartoe
gekwalificeerde Nederlandse en Friese auteurs diverse beurzen en stipendia.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

17
lange tijd niet gelijkwaardig waren. Dit leidde in de jaren na 1915 tot het discussiepunt
of de Friese literatuur compleet moest zijn of alleen aanvullend ten opzichte van de
Nederlandse literatuur, dat wil zeggen alleen de Friese elementen bieden die in de
Nederlandse ontbraken. Het pleit is door de feitelijke ontwikkeling van de Friese
literatuur in de loop der jaren beslecht ten gunste van het eerste standpunt. Zo nu en
dan steekt de discussie echter weer de kop op, onder andere bij vertalingen in het
Fries van (literair) werk dat ook al in het Nederlands beschikbaar is. In de ogen van
mensen voor wie een niet-gelijkwaardige tweetalige context de norm is, vraagt
bijvoorbeeld de vertaling van werk van Nietzsche in het Fries om een rechtvaardiging
die ze niet nodig achten bij een vergelijkbare vertaling in het Nederlands.
Veel Friese schrijvers zijn begonnen met schrijven in het Nederlands. Dat gold al
voor Gysbert Japix in de zeventiende eeuw en het is sindsdien niet veranderd, hoewel
er tegenwoordig meer tijd, zorg en geld aan Friestalig onderwijs wordt besteed. Dus
impliceerde schrijven in het Fries bijna altijd een bewuste keuze. Gysbert Japix
motiveerde die keuze met de opmerking dat hij schreef ‘ter ere van onze oude Friese
taal’, die er ten onrechte van beschuldigd werd dat ze niet geschreven kon worden.
Vanaf de negentiende eeuw, toen schrijven in het Fries meer werd dan de
liefhebberij van een kleine groep, kwamen er andere argumenten bij. Op het Friestalige
platteland hoorde het Nederlands thuis in de formele wereld van overheid, onderwijs,
kerk en krant en niet bij de eigen leefwereld. Wie succes wilde hebben bij zijn
Friestalige publiek, en met de pen een (karig) bestaan wilde opbouwen, moest ook
in de eigen taal schrijven. Bovendien speelden de motieven van taalbevordering,
moralisering en maatschappelijke kritiek een belangrijke rol. In de loop van de
twintigste eeuw werd het schrijverschap steeds meer een kwestie van zelfexpressie
en communicatie met een select publiek in plaats van dienstbaarheid aan het volk en
de taalstrijd. Anne Wadman kon na de oorlog de stelling poneren: Friese schrijvers
zijn Friese schrijvers geworden. Daarmee beweerde hij impliciet ook dat schrijven
in het Fries net zo ‘automatisch’ verliep als schrijven in het Nederlands. Het werd
normaal en gewoon, in plaats van iets waarvoor je je moest rechtvaardigen. Men kan
zich afvragen of deze stelling volledig beantwoordde aan de feitelijke situatie.
Na de oorlog, en zeker vanaf de jaren zestig, veranderde de taalsituatie in Fryslân
grondig. Het Fries kreeg meer maatschappelijk aanzien, het onderwijs in de taal
verbeterde (enigszins), aankomende schrijvers konden zich oriënteren op (en de strijd
aangaan met) een steeds rijkere literaire traditie, het literaire bedrijf werd
professioneler - maar tegelijkertijd werd het Nederlands door de komst van de tv en
de import van veel Nederlandstaligen eigen op het Friese platteland. Kortom, het
Fries kreeg een meer formele kant, het Nederlands werd informeler. Tegenwoordig
gebruiken bijna alle Friezen beide talen in hun dagelijks leven. De consequentie
daarvan is dat voor jonge Friestalige auteurs de vraag naar de taalkeuze in weerwil
van Wadmans adagium nog steeds actueel is, niet om zichzelf te rechtvaardigen of
te verdedigen, maar als blijk van bewust kunstenaarschap-in-taal. Misschien is dat
wel het meest typische kenmerk van een literatuur in een meertalige situatie. Een
teken van het toegenomen belang van de Friese literatuur is dat schrijvers uit Fryslân
die niet in het Fries schrijven ook uitleggen waarom ze dat niet doen.
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Waarom schrijf ik in het Fries?
Freark Dam (1924-2002) probeerde eerst in het Nederlands te schrijven.
Dat lukte hem niet. ‘Dan kom je toevalligerwijze in aanraking met de
Friese poëzie en dat opent dan blijkbaar een luikje dat anders dicht was
blijven zitten.’
Lolle Nauta (*1929) groeide op in Sneek en leerde thuis geen Fries spreken,
hoewel zijn ouders Friestalig waren. Hij ziet (achteraf in 1997) twee
motieven om in het Fries te gaan schrijven, een financieel en een literair.
In de jaren vijftig was hij een arme student en kreeg hij een baan als
omroeper en later als literair criticus bij de Friese programma's van de
Regionale Omroep Noord en Oost in Groningen, die een uur in de week
in het Fries uitzond. Bovendien wilde hij essayist worden, waartoe hij in
het literaire tijdschrift De Tsjerne alle ruimte kreeg.

Lolle Nauta (links) en Douwe Tamminga presenteren de RONO-quiz Dûbel of neat in de jaren vijftig.

Rink van der Velde (1933-2002) in Het land der letteren uit 1982: ‘De
moerstaal gaat diep en het Fries nóg wat dieper.’
Trinus Riemersma (*1938) stelde het op een symposium in 2002 zo: ‘Is
het wel waar dat wij Friezen het Hollands zo goed beheersen dat we net
zo goed Hollands als Fries kunnen schrijven? O ja, als het om een artikel
in de krant gaat, dan vast wel. Maar geldt dat ook voor literaire uitingen?
Voor mij geldt dat in ieder geval niet. Ik heb nooit van mijn levensdagen
voldoende onder Hollanders vertoefd om me de Hollandse volkstaal eigen
te maken, ik beheers alleen maar het boekjes-Hollands.’
En ook: ‘Een schrijver schrijft niet los van de gemeenschap en los van
andere schrijvers waarmee hij een groep vormt. Tenminste, dat zou ik niet
kunnen en ook niet willen, zo'n geïsoleerde en eenzame positie lijkt mij
verschrikkelijk. [...] Zomaar het Fries inruilen voor het ABN is, althans
voor mij, geen reële mogelijkheid. Ik zou dan tegelijk Josse de Haan en
Meindert Bylsma moeten inruilen voor Mensje van Keulen en Atte
Jongstra, Franeker voor Amsterdam.’
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Harmen Wind (*1945) publiceert veel, zowel in het Nederlands als in het
Fries. Voor hem is de scheiding helder: het Fries is de taal van de emotie,
het Nederlands die van het verstand.
Piter Boersma (*1947) in 2002: ‘Toen ik het in 1971 in het Fries probeerde
had ik het gevoel dat ik iets op papier kreeg dat wat voorstelde. Ik
realiseerde mij dat ik voor die tijd in een taal had geschreven, het
Nederlands, die ik wel beheerste, maar die niet met mijn innerlijke wereld
was verbonden: wat ik wilde schrijven en de taal waarin ik dat deed, vielen
niet (genoeg) samen. [...] Beklemt de beperkte actieradius van het Fries
mij dan niet? Jawel. Maar nooit lang, want uiteindelijk telt alleen dit:
bevredigt het schrijven in het Fries mij en gebeuren in de Friese literatuur
dingen waar je wat aan hebt, stelt de Friese literatuur iets voor? En op
beide vragen zeg ik: ja.’
Marga Claus (*1955): ‘Ik koos bij het schrijven van Oxzana voor de taal
die mij na aan het hart ligt, en mijn directe omgeving het meest zou treffen.
[...] Mijn eerste taal is een onlosmakelijk deel van mijzelf. Of zoals mijn
leraar Fries 27 jaar geleden zei: “Je moedertaal is niet een jasje dat je aan
of uit doet, maar de huid waarin je gegroeid bent.” Ik koos eveneens voor
het Fries
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uit het oogpunt van taalemancipatie. Schrijven over essentiële zaken geeft
een taal meer aanzien. Zoals ook het verschijnen van de Friese Ilias en
Odusseia afgelopen winter een belangrijke bijdrage is om het Fries een
volwaardige plaats te geven tussen de grote talen.’
Anne Feddema (*1961) groeide op in Leeuwarden en zijn moedertaal is
niet het Fries maar het Leeuwarder Stadsfries. Voor hem is de klankrijkdom
van het Fries doorslaggevend geweest bij zijn keuze in deze taal te dichten.

Albertina Soepboer (*1969) in 2002: ‘Taal is overal in mij en om mij heen.
In Groningen klets ik via de mail in familie-Fries met mijn broer, ik haal
brood in Noord-Nederlands, ik ben babysit voor een Hindi-Nederlandse
baby in kinder-Fries, ik lees een Engelse roman en zo zou ik nog wel even
door kunnen gaan. Taalverwarring? Nee. Dat zou het nou juist worden als
ik mij beperkte tot een eentalige realiteit. Voor echte en virtuele
globetrotters verandert taalrealiteit per week, dag of zelfs minuut. Als
schrijver kan en wil ik niet anders dan daaraan vorm geven. Dat is hoe ik
realiteit beleef, dat is de bron voor mijn schrijven en daarom schrijf ik in
het Fries, Nederlands en Engels. [...] Niet elke taal beheers ik even goed.
Veel tekstcreaties zullen nooit worden gepubliceerd. Maar de spanning
tussen bijvoorbeeld een tekening in simpel houtskool-Engels en een
schilderij in barok olieverf-Fries, met hetzelfde thema en in dezelfde ruimte
geëxposeerd, zou er niet zijn wanneer ik als schrijver of schilder slechts
één soort materiaal had gebruikt.’

A. den Doolaard overhandigt Theun de Vries het eerste exemplaar van Het geslacht Wiarda, door
uitgever Querido uitgebracht ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de schrijver in 1972.
De feestelijke bijeenkomst was belegd in het keramiekmuseum het Princessehof in Leeuwarden.

Waarom schrijf ik niet in het Fries?
Theun de Vries (1907-2005) had in tegenstelling tot vele anderen zijn
moedertaal wel op jonge leeftijd leren schrijven. Maar toen hij zich als
puber voor literatuur ging interesseren waren de grote Nederlandse dichters
zijn voorbeeld; de Friese literatuur van zijn dagen inspireerde hem in het
geheel niet. Zo ontplooide hij zijn verhalend talent in het Nederlands en
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bouwde hij een ongekend oeuvre op. Pas na zijn vijfenzestigste, op een
leeftijd waarop hij zich zijn kinderjaren in steeds pregnanter beelden
herinnerde, zocht zijn gevoelsleven z'n uitdrukking in de taal van zijn
vroege jeugd en ging hij poëzie in het Fries schrijven. Zo kwam hij tot de
conclusie dat hij in deze taal het best kon uitdrukken wat hem lyrisch
bewoog en dat het Nederlands het instrument was voor zijn diepgewortelde
hang naar het epische. Deze dubbele aanleg ervoer hij als een gunst van
het leven.
Atte Jongstra (*1956): ‘Het Fries is mijn moedertaal, maar ik ben er nooit
in onderwezen. Op mijn tiende heb ik weliswaar pogingen gedaan het
boek Torda de sigeunerhoun te lezen, maar ik heb die pogingen moeten
staken. Het viel niet mee de letters terug te combineren tot de woorden en
regels die ik dagelijks gebruikte. Pas na mijn tijd - ik verliet in 1968 de
openbare lagere school in Terwispel - werd het Fries als verplicht leervak
ingevoerd.’ En zo ging het opnieuw op de middelbare school: ‘Het
geschreven Fries heeft mij, om het zo uit te drukken, lang achtervolgd
zonder mij in te halen en ik ben voor het geschreven Fries uitgerend, zonder
dat te willen.’
Klaas Jager (*1961) publiceerde na 2000 twee Nederlandstalige
dichtbundels bij Uitgeverij In de Knipscheer. Uit de VPRO Gids: ‘En
waarom hij in het Nederlands schrijft en niet in het Fries? Jager: “Het
opgroeien in een Fries arbeidersgezin betekende vooral: omringd worden
door de triviale dingen van alledag: op tijd thuiskomen, eten, geborgenheid.
Daar was niks mis mee. Ik heb in dat opzicht een prachtige jeugd gehad.
Maar ik weet nog dat er een vertegenwoordiger bij ons aan de deur kwam
die Nederlands sprak. Dat was voor mij buitenlands. En dat sprak tot de
verbeelding. Met het Nederlands kon ik wegkomen uit de alledaagse greep
van de dingen. Nog liever schreef ik in het Engels omdat dat zo rijk aan
beeldspraak is, maar die taal beheers ik - nog - niet goed genoeg.”’
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Beginpagina van Freeska Landriucht, beter bekend als Druk, het eerste gedrukte Friestalige boek,
daterend uit het einde van de vijftiende eeuw. Boeken die voor 1501 zijn gedrukt worden met de term
incunabel of ook wel wiegedruk aangeduid. Deze enige Friese incunabel bevat uitsluitend rechtsteksten
of met het recht samenhangende teksten, waaronder ook de Tien Geboden. De beginpagina geeft een
soort voorwoord, waarin de (mythische!) herkomst van het Friese recht wordt gememoreerd, en verder
een opgave van de inhoud van de zeventien delen waarin het boek is verdeeld.
In het midden van de initiaal T is een kleine t te zien. Dit is een zogenaamde ‘representant’, die aangaf
welke letter de verluchter van het handschrift op de opengelaten plaats moest aanvullen.
Transcriptie en vertaling van de eerste zin:
Ther era godes synre liauer moder Maria alle des himelsche heerschipes. Ende alre fria fresena fridom
Ende in een sonderlinge memorie des Freeska landriuchtis deer ws haeth ioun di Koningh Kaerl keyser
to Roem dae dae fresen da burich to roem wrsteerden.
Ter ere van God, zijn lieve moeder Maria, alle hemelse heerschappen en de vrijheid van alle vrije
Friezen en tot een bijzondere memorie van het Friese landrecht, dat koning Karel, keizer te Rome,
ons heeft gegeven, toen de Friezen de burcht te Rome verwoestten.
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2
Literatuur van recht en vrijheid
Geschreven Fries tot 1540
1 Het oudste Fries
De letterkunde van elke natuurlijke taal begint in de mist van de tijd. Dat is ook geen
wonder, want veel van wat er in de begintijd aan literaire uitingen is geweest, is
eenvoudigweg niet vastgelegd, omdat er nog niet of nauwelijks werd geschreven.
Bovendien is er van het geschrevene uit de oudste periode altijd op zijn hoogst maar
een fractie overgeleverd.
Het Fries heeft als afzonderlijke taal vorm gekregen doordat het zich in sommige
opzichten is gaan onderscheiden van het overige Westgermaans. Omdat van deze
taalgroep verder alleen het Engels is overgebleven, mag deze wereldtaal met recht
de naaste verwant (‘nearest cousin’) van het Fries worden genoemd. De vorming
van het Fries moet hebben plaatsgevonden in de periode 500-700. Uit deze vroege
tijd is een klein aantal runeninscripties bewaard gebleven, maar dan stopt de
overlevering voor lange tijd. De eerste langere tekst in het Fries dateert pas uit het
laatste kwart van de dertiende eeuw. Tot het einde van de Middeleeuwen is er dan
een betrekkelijk bescheiden, maar toch aanzwellende stroom van teksten, wat bewijst
dat het Fries zich in deze periode een plaats als schrijftaal heeft veroverd. Na 1500
wordt het Fries als schrijftaal echter sterk teruggedrongen en uiteindelijk zelfs
compleet weggevaagd.
Het Fries uit de vroegste periode van zijn bestaan, waaruit - afgezien van de paar
runeninscripties - niets is overgeleverd, wordt wel Protofries genoemd, terwijl

De Friese landen rond 1300. Dit kaartje geeft een overzicht van de vele kleine heerloze landjes, in
feite republiekjes (we spreken ook wel van landschappen of landsgemeenten), waarin het Friese gebied
tussen Zuiderzee en Wezer in de tijd van de Friese vrijheid uiteen is gevallen. Er is overigens wel
enige tijd een soort van confederatie van Friese republiekjes geweest. Deze staat bekend als het
verbond van de Opstalsboom. Deze merkwaardige naam heeft betrekking op een heuveltje in het
landschap Brookmerland, in de buurt van Aurich, waar jaarlijks bijeenkomsten van dit
samenwerkingsverband plaatsvonden.
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dat vanaf het begin van de overlevering tot omstreeks 1550 als Oudfries pleegt te
worden aangeduid. Hierop volgen dan het Middelfries (1550-1800) en het Nieuwfries
(1800 tot nu). Het feit dat de periode van het Oudfries gewoonlijk wordt uitgerekt
tot in de zestiende eeuw, waarvoor een aantal archaïsche trekken van het Fries uit
die tijd als argument wordt gebruikt, is opmerkelijk. Zo laat men het Oudnederlands
gewoonlijk al eindigen in 1150 of 1200. Hierdoor valt de periode van het
Middelnederlands grotendeels samen met die van het Oudfries. Gaat men uit van
letterkundige in plaats van taalkundige criteria, dan ligt het voor de hand de overgang
van de oude naar de nieuwe tijd te leggen bij het jaar 1540, omdat toen ook in het
huidige Fryslân de invloed van het humanisme speurbaar werd.

2 Runeninscripties, een dichter zonder gedicht en een wet

Gouden munt (diameter 20 mm) met langs de rechterkant van de muntzijde de runeninscriptie
SKANOMODU. De tekst op deze zogenaamde ‘runensolidus’ wordt gedateerd op de periode 575-610.
De munt is gegoten naar het voorbeeld van laat-Romeinse munten uit circa 400. De vindplaats is
onbekend.

In de tijd waarin Bonifatius de dood vond in Friesland (754), werd er Fries
gesproken in een gebied dat zich vermoedelijk uitstrekte van het IJ in het westen
(misschien zelfs vanaf de monding van de Oude Rijn bij Katwijk) tot aan de monding
van de Wezer in het oosten. Ten westen van de Zuiderzee, in het latere Holland,
raakte het Fries waarschijnlijk al snel op zijn retour. Een door Roemer Visscher
aangehaald Waterlands spreekwoord, enige zinsdelen in een toneelstuk van Bredero
en een tweetal voorbeeldzinnetjes in oude grammatica's zouden er overigens op
kunnen wijzen dat er hier en daar op het platteland van Noord-Holland boven het IJ
zelfs nog omstreeks 1600 een soort van Fries werd gesproken.
Er zijn zo'n twintig runeninscripties bekend die als Fries worden gedefinieerd, in
de regel slechts op grond van het feit dat ze op voorwerpen zijn aangebracht die in
het middeleeuwse Friese taalgebied zijn gevonden. De taal van bijna al deze inscripties
vertoont nog geen typisch Friese kenmerken, maar kan beter als Anglo-Fries worden
getypeerd. Wel wordt de op een munt gegraveerde inscriptie ‘skanomodu’, letterlijk
‘schoonmoed’ (misschien een eigennaam), als exclusief Fries beschouwd.
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Bestond er in deze vroege periode al een literatuur in het Fries? De Vita Liudgeri,
de levensbeschrijving van de Friese missionaris Liudger, maakt duidelijk dat dit wel
degelijk het geval moet zijn geweest. Hierin wordt namelijk vermeld dat Liudger
tijdens een omstreeks 780 uitgevoerde missiereis de Friese bard Bernlef, van wie
wordt gezegd dat hij ‘de daden van de voorouders en de oorlogen van de koningen’
placht te bezingen, van zijn blindheid genas. Hieruit kunnen wij afleiden dat er een
- vanzelfsprekend alleen orale - heldenpoëzie in het Fries is geweest. Van deze Friese
epische dichtkunst is echter, anders dan van de Engelse en de Saksische, geen enkele
regel bewaard gebleven. In het Oudengelse heldenepos Beowulf is overigens wel een
rol weggelegd voor de Friezen. Er komt zelfs een Friese koning, Finn genaamd, in
voor. Enkelen zien in Bernlef dé kandidaat voor het dichterschap van de Oudsaksische
Heliand, maar dat blijft speculatief.
Uit de tijd omstreeks 800 is er wel een tekst uit Friesland overgeleverd, maar die
is in het Latijn gesteld en bovendien is het geen literaire, maar een rechtstekst. Het
gaat om de Lex Frisionum (Wet der Friezen), een in opdracht van Karel de Grote
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Runenstaafje van Westeremden (gemeente Loppersum), gevonden in 1917, taxushout, lengte 12 cm,
uit omstreeks 800. Op het staafje staan drie regels. De eerste twee drukken een zegenwens uit voor
de woning van de bezitter. De laatste regel (duidelijk zichtbaar op de afbeelding) luidt: ‘wimov (?)
bezit dit [staafje]’.

Amulet van hertshoorn met runeninscriptie, gevonden in Wijnaldum in 1914, lengte 10 cm, uit de
zesde eeuw. Een interpretatie van de inscriptie is INGUZ, een verwijzing naar de Germaanse god van
dezelfde naam.

opgetekende verzameling bepalingen met betrekking tot het recht van de Friezen,
zoals dat gold van het Sincfal (bij Cadzand) tot de Wezer. Hierin komt weliswaar
een aantal losse woorden in volkstaal voor, maar die lijken voor het merendeel
Frankisch te zijn. In dat geval zijn zij eerder verwant met het Nederlands, dat zich
uit het Nederfrankisch heeft ontwikkeld, dan met het Fries.

3 Rechtsteksten als protoliteratuur
Middeleeuwse literatuur is in de regel overgeleverd in codices oftewel handgeschreven
boeken. Hoewel het Fries tot aan het einde van de Middeleeuwen in een veel groter
gebied werd gesproken dan nu, zijn er slechts zestien Oudfriese codices bekend, een
fractie van het aantal Middelnederlandse. Daarnaast is er opvallenderwijs in de late
vijftiende eeuw één boek met Oudfriese teksten in druk verschenen, waarvan negen
exemplaren bewaard zijn gebleven. Het precieze tijdstip van het drukken van deze
titelloze incunabel, die voor het gemak met de naam Druk wordt aangeduid, is
onbekend, maar wel staat vast dat dit moet hebben plaatsgevonden in de jaren
1484-1486. Tien van de zestien codices zijn afkomstig uit het gebied tussen de
Lauwers en de Wezer, dat wil zeggen uit de Groninger Ommelanden en het nu Duitse
Oost-Friesland, gebieden waar het Fries vanaf omstreeks 1400 als geschreven en
vervolgens ook als gesproken taal is verdwenen. De overige codices en, hoewel
elders gedrukt, ook de incunabel stammen uit het huidige Fryslân.
Opvallend is dat in deze codices en incunabel vrijwel uitsluitend rechtsteksten te
vinden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Eerste Riustringer Codex (circa 1300),
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die eertijds bekend stond als het Asegabok, het boek van de asega's. Asega's, wat
letterlijk
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De eeuwigheidsformule
De eeuwigheidsformule is een poëtische omschrijving van de oneindigheid in de tijd. In de Oudfriese
rechtstaal werd deze formule vooral gehanteerd bij bepaalde rechtshandelingen, zoals het gebieden
van vrede en het aangaan van een verzoening door twee vetevoerende partijen, om aan te geven dat
de door die handelingen tot stand gebrachte rechtstoestand voor eeuwig zou gelden. Zij werd echter
ook wel gebruikt om de wens te onderstrepen dat de Friese vrijheid eeuwig zou blijven bestaan. Er
is in de Oudfriese bronnen uit de vijftiende eeuw een rijke verscheidenheid aan eeuwigheidsformules
overgeleverd. Naast de vijf eeuwigdurende verschijnselen die in de meest bekende versie worden
genoemd (zie illustratie), komen we hierbij bijvoorbeeld ook nog tegen: het vallen van de dauw, het
kraaien van de haan en zelfs het huilen van het kind.
Op de afbeelding de tekst van de ‘freed-eed’ uit een handschrift van circa 1530. Het gaat om een
kopie van het Oudfriese handschrift Jus Municipale Frisonum uit 1464, dat verloren is gegaan.
Transcriptie en vertaling:
Thi freedeed
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Soe i thisse lioden, ther j alheer vnder ede ladeth zijn wm her N daedbannede, ende alla da jenne, ther
j hana, willeth halda mit festa trouwen ende een fulle ende festen ferde alanch ende alderlang ende
alsoe langhe, soe di wynd fan dae vlkenum wayth ende ghers groyt ende baem bloyt ende dio sonne
optijocht ende dyo wrald steed
De ‘vrede-eed’
(Zweert) dat u deze mensen, die hier om uwentwille vanwege de doodslagsklacht van heer N. zijn
gedagvaard om de eed af te leggen, en allen die u aanklaagt, onverbrekelijk trouw wilt zijn en met
hen in vaste en volle vrede wilt leven, eeuwig en altijd en zo lang de wind van de wolken waait en
gras groeit en boom bloeit en de zon opgaat en de wereld bestaat.
De eeuwigheidsformule in haar bekendste vorm werd in 1994 opgenomen in de Spiegel van de Friese
poëzie als een van de mooiste poëtische stukken in het Oudfries. De spreuk figureert ook op een
penning die werd uitgegeven ter gelegenheid van het grootscheeps opgezette archeologische onderzoek
van de terp Tjitsma in Wijnaldum bij Harlingen in de jaren 1991 tot 1993. Hier werd gezocht naar de
sporen van een machtscentrum op die plaats rond het jaar 600, een ‘koningsterp’. Dat dit ook tot de
verbeelding van literatoren sprak, blijkt uit het feit dat het literaire tijdschrift Farsk er in 2003 een
themakatern aan wijdde.
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‘wetzeggers’ betekent, waren kenners van het recht, die bij rechtsprocedures optraden
als ‘voorzeggers’ van het oorspronkelijk slechts mondeling overgeleverde recht. De
enige andere soorten teksten die wij in de Oudfriese codices tegenkomen, zijn: enkele
korte geestelijke teksten, een aantal kroniekjes, een tweetal als sage te typeren verhalen
in proza en enkele gedichten op rijm. Daarnaast zijn er, vaak in afschrift, nog wat
losse stukjes tekst in het Oudfries overgeleverd, maar ook hierbij is maar zeer weinig
dat als letterkunde kan worden beschouwd. Vertalingen in het Oudfries van literaire
werken uit andere talen (bijvoorbeeld ridderromans) ontbreken volledig. Wel in
overvloed aanwezig zijn Oudfriese oorkonden, zoals koopakten, testamenten,
huwelijkscontracten en dergelijke.
De rechtsteksten uit de codices en de incunabel kunnen worden verdeeld in
algemeen-Friese, die gelding hadden in het gebied van Zuiderzee tot Wezer, en
regionale of zelfs lokale. Tot de eerste categorie behoren de Zeventien Keuren en de
Vierentwintig Landrechten, twee steeds in samenhang met elkaar genoemde teksten,
die samen het centrale deel van het Oudfriese recht vormen. Regionale teksten zijn
bijvoorbeeld het Oudere en het Jongere Schoutenrecht, die in het huidige Fryslân
thuishoren, en de Brookmerbrief, waarin het speciale recht van het Oost-Friese
landschap Brookmerland is vastgelegd. Al deze rechtsteksten zijn ouder, soms zelfs
veel ouder, dan de codices waarin ze zijn overgeleverd.
De oudere rechtsteksten worden al sinds de tijd van de Romantiek geroemd om hun
poëtische kracht. Inderdaad kunnen in deze teksten dichterlijke elementen worden
aangewezen, al vindt men die zeker niet in iedere passage, terwijl soortgelijke
elementen bovendien soms ook in de oudere rechtsteksten van andere volkeren te
vinden zijn. Het kan hierbij gaan om poëtische stijlmiddelen als alliteratie, het gebruik
van metaforen en van ‘kenningar’ (dichterlijke, maar vaak moeilijk te duiden
omschrijvingen zoals die veelvuldig voorkomen in de Noorse skaldenpoëzie) en het
aanschouwelijk maken en tegelijk verfraaien van op zichzelf abstracte rechtsregels
door het geven van levendige concrete details. Als poëtisch hoogtepunt geldt een
passage van het tweede van de Vierentwintig Landrechten met bijzonder beeldend
en sterk allitererend taalgebruik. Een fraai specimen van een metafoor is de
omschrijving van de zeedijk als een ‘gouden hoepel’ die om heel Friesland ligt, in
het dijkrecht van het Oost-Friese landschap Riustringen. Als voorbeeld van een
kenning kan het begrip ‘benen burcht’ gelden ter aanduiding van de door het skelet
beschermde moederschoot, waarin het nog ongeboren kind schuilt. Onmiskenbaar
poëtisch is ook de omschrijving van de oneindigheid in de tijd door middel van het
opnoemen van concrete voorbeelden van eeuwigdurende verschijnselen, zoals het
groeien van het gras en het waaien van de wind. Ondanks deze dichterlijke elementen
behoort het Oudfriese rechtsproza uiteraard niet tot de eigenlijke letterkunde. Beter
op zijn plaats is daarom een aanduiding als protoliteratuur.
Tussen de rechtsteksten van enige codices vinden wij Oudfriese bewerkingen van
enkele destijds gangbare geestelijke teksten. De boeiendste hiervan is wel de
schildering van de aan het einde der tijden voorafgaande verschrikkingen, bekend
onder de titel ‘De vijftien tekenen voor de dag des oordeels’.
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Poëtisch Oudfries
De Vierentwintig Landrechten vormden, samen met de Zeventien Keuren,
het centrale deel van het Oudfriese recht. Beide teksten bestaan uit
bepalingen die niet in één keer zijn opgesteld, maar langzaam zijn gegroeid
tot een min of meer definitieve vorm. Een van de thema's in de
Vierentwintig Landrechten is de bescherming van weduwen, wezen en
andere personen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. In het tweede
Landrecht gaat het erom te voorkomen dat de weduwe geworden moeder
het vaderlijke bezit van haar kind, om precies te zijn zijn land, verkoopt
voordat het mondig is geworden. Er zijn echter drie noodgevallen, hier
‘noden’ genoemd, waarin dit wel is toegestaan, namelijk wanneer het erom
gaat het leven van het kind te redden. Hiernaast de derde nood, zoals
opgetekend in het Fivelgoër handschrift van circa 1440.
De omschrijving van de noodsituatie van het vaderloze kind, namelijk
gebrek aan kleding en onderdak in een extreem koude winter, is hier zeer
poëtisch verbeeld. Zo wordt ons niet een zakelijk geformuleerde rechtsregel
voorgezet, waarvoor sobere bewoordingen zouden volstaan, maar een met
dramatische details gestoffeerd en met literaire stijlmiddelen verfraaid
concreet geval.
Thio thredde ned is: Sa thet kind is stocnakend jefta huslas and thenna ti
thiuster niwel and nedcalda winter and thio longe thiustre nacht on tha
tunan hliet, sa faret allera monna hwelic on sin hof an on sin hus an on
sine warme winclen and thet wilde diar secht thera birga hli and then hola
bam, alther hit sin lif one bihalde. Sa waynat an skriet thet vnierich kind
and wepet thenne sine nakene lithe and sin huslase an sinne feder, ther
him reda scholde with then hunger and then niwelkalda winter, thet hi sa
diape and alsa dimme mith fior neilum is vnder eke and vnder ther molda
bisleten and bithacht. Sa mot thio moder hire kindis erue setta and sella,
thervmbe thet hiu ach ple and plicht, alsa longe sa hit vngerich is, thet hit
noder frost ne hunger ne in fangenschip vrfare.
De derde nood is: wanneer het kind spiernaakt is of dakloos en dan de
duistere nevel en bitterkoude winter en de lange duistere nacht zich
uitspreiden over de omheinde velden, dan gaat een ieder op zijn hof en in
zijn huis en in zijn warme hoeken en het wilde dier zoekt de beschutting
van de bergen en de holle boom, waar het in leven kan blijven. Dan weent
en schreit het onmondige kind en dan beklaagt het zijn naakte leden en
zijn dakloosheid en het gemis van zijn vader, die het moest beschermen
tegen de honger en de door nevel koude winter, dat hij [de vader] zo diep
en zo donker met vier nagelen onder eikenhout en onder de aarde besloten
en bedekt ligt. Dan mag de moeder het land van haar kind verpanden en
verkopen, omdat zij, zolang het onmondig is, de verantwoordelijkheid en
de plicht heeft om ervoor te zorgen dat het noch door vorst noch door
honger noch in gevangenschap omkomt.
(vertaling door O. Vries)

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

Zegel aan een oorkonde van 21 oktober 1550 (diameter 77 mm).
Tekst op het zegel: Sigillum burgencium in Medem....
In een Oudfriese prozavertelling wordt verhaald hoe de Friezen aan hun recht zouden zijn gekomen.
Karel de Grote eiste dat twaalf asega's het volksrecht van de Friezen zouden opstellen. Toen zij
verklaarden dat zij dat niet konden, liet hij hun de keuze tussen drie kwaden: de dood, de slavernij
en achterlating op zee in een schip zonder tuig, riem en roer. Zij kozen voor het laatste. Nadat zij in
een gebed om uitkomst hadden gesmeekt, verscheen er plotseling een man aan boord met een gouden
bijl op zijn schouder. Hiermee stuurde hij het schip veilig naar land. Hij wierp de gouden bijl op het
land, waardoor er een bron ontstond. Zittend aan de bron onderwees hij de twaalf in het recht, waarna
hij even plotseling als hij was gekomen, weer verdween. Deze dertiende asega was Christus zelf. Met
dit verhaal werd de goddelijke oorsprong van het Oudfriese recht gestaafd. De voorstelling op het
zegel van de Westfriese stad Medemblik wordt geïnterpreteerd als een afbeelding van het schip van
de dertien asega's. Weliswaar lijkt het roer niet erg op een bijl en is het schip ook niet geheel zonder
tuig, maar opmerkelijk is wel de grote gestalte van de roerganger, wat goed bij het Oudfriese verhaal
lijkt te passen.
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Oudste geschreven Fries (afgezien van de runeninscripties), de zogenaamde ‘Oudfriese psalmglosse’,
mogelijk van circa 1275. Dit is het Friese equivalent van het Nederlandse ‘hebban olla vogalas nestas
bigunnan’, zij het minder poëtisch.
Aan het einde van de negentiende eeuw werd in de band van een handschrift afkomstig uit het Drentse
Assen een stuk van een perkamentblad ontdekt, dat aan beide zijden beschreven was. Omdat banden
heel vaak op deze manier werden verstevigd, bestaat er zelfs een Latijnse term voor een dergelijk bij
toeval overgeleverd tekstfragment, namelijk ‘membrum disiectum’ (letterlijk: ‘verstrooid brokstuk’).
Het bijzondere van dit geval is dat de tekst bestaat uit een mengeling van Latijn en Fries. Steeds wordt
een Latijns woord of aantal woorden gevolgd door de Friese vertaling ervan. Hierbij blijkt het te gaan
om gedeelten van drie psalmen. Waarschijnlijk is deze tekst als volgt tot stand gekomen: een Friese
monnik wilde de voor hem moeilijke Latijnse tekst van de psalmen beter begrijpen en noteerde boven
de regels de vertaling in zijn moedertaal. Later werd hiervan, door hemzelf of iemand anders, een
kopie gemaakt, waarbij zijn vertaling in de Latijnse tekst werd opgenomen. Zo luiden de laatste vier
woorden op de eerste regel van het rechter tekstfragment: in cordibus [Latijn] inda hertum [Oudfries],
en van de tweede regel: opera [Latijn] werkum [Oudfries] eorum [Latijn] hira [Oudfries].

Moeilijk te dateren is een van een groter blad afgesneden stukje perkament met
Latijnse psalmteksten en tussen de Latijnse woorden geschreven Oudfriese vertaling
(wellicht derde kwart twaalfde eeuw). Dit tekstfragment, dat overigens nog geen
honderd Oudfriese woorden oplevert, geldt als het oudste Friese taaldocument.

4 Frieslands vrijheid en recht verheerlijkt
De weinige gedichten op rijm worden beheerst door twee ideologische motieven:
het verheerlijken van de Friese vrijheid en van het Friese recht. Met vrijheid wordt
hier bedoeld: heerloosheid, dat wil zeggen het niet onderworpen zijn aan het gezag
van een graaf of een ander soort landsheer. In de praktijk kwam dit neer op een
primitieve republikeinse staatsvorm, die vanaf de twaalfde eeuw gestalte kreeg in
een groot aantal Friese republiekjes. Deze vrijheid werd door de Friezen zelf, in strijd
met de historische feiten, op het conto geschreven van Karel de Grote.
In het gedicht Fon alra Fresena fridome (‘Van de vrijheid van alle Friezen’) wordt
geschilderd hoe Karel de Grote de Friezen hun vrijheid heeft geschonken. Zij zouden
deze vooral hebben verdiend door hun (fictieve) heldendaden bij Karels verovering
van de stad Rome, een thema dat nader wordt uitgewerkt in een ander gedicht op
rijm, getiteld Hoe dae Friesen Roem wonnen. De hierin genoemde figuur van Magnus,
de vaandeldrager van de Friezen, staat centraal in een prozaverhaal, dat wel wordt
aangeduid als de Magnuskeuren.
Karel de Grote speelt ook een belangrijke rol in weer een andere prozavertelling.
Hierin wordt verhaald hoe de koning van de Franken de heerschappij over Friesland
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verwerft door de Deense (maar in werkelijkheid Friese) koning Redbad in een
godsoordeel te overtroeven. Daarna dwingt hij twaalf asega's een recht voor de
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Op jacht naar Oudfriese handschriften
Het beroemdste Oudfriese handschrift is het Asegabok, dat stamt uit
Riustringen, het oostelijkste deel van het middeleeuwse Friese taalgebied.
Eind zestiende eeuw kwam dit stukje Friesland in het bezit van de graaf
van Oldenburg. Misschien is toen ook het Asegabok overgedragen. In ieder
geval bevond dit zich al in 1637 in de grafelijke bibliotheek in Oldenburg.
Ook nu wordt het daar nog bewaard. Nadat er al in de achttiende eeuw
door sommige geleerden studie van was gemaakt, werd de volledige tekst
in 1805 in druk uitgegeven door de Oost-Fries Tileman Dothias Wiarda.
Voor Jacob Grimm, de grondlegger van de germanistiek, vormde deze
gebrekkige tekstuitgave de enige informatiebron voor het Oudfries. Hij
wist echter een jonge, in het Oud-Friese recht geïnteresseerde jurist, de
tot de lagere Silezische adel behorende Karl Freiherr von Richthofen,
warm te maken voor een zoektocht naar Oudfriese handschriften. De jonge
baron maakte hiertoe in 1834 een vier maanden durende reis langs
Noord-Duitse en Nederlandse bibliotheken. Behalve in Oldenburg boekte
hij succes in Hannover en Groningen. In Leeuwarden wachtte hem echter
een grote teleurstelling. Daar bevonden zich maar liefst zes Oudfriese
codices, die eind achttiende eeuw door aankoop in handen waren gekomen
van de rechtsgeleerde Petrus Wierdsma. Nu waren ze in het bezit van diens
zoon. Er was echter al iemand mee bezig: de Leeuwarder jurist jonkheer
Montanus Hettema (later De Haan Hettema). Deze had al een handschrift
uitgegeven, was bijna klaar met het tweede en werkte inmiddels aan het
derde. In Von Richthofen, die zich later in ieder opzicht als de deskundigste
van de twee zou betonen, zag hij alleen maar een ongewenste concurrent.
Von Richthofen mocht twee, inhoudelijk vrijwel gelijke codices ter
bestudering meenemen voor zegge en schrijve één nacht, terwijl een ander
handschrift hem alleen maar even werd getoond. Dat was alles.
Von Richthofen leverde overigens een verbluffende prestatie. In 1840
verschenen er van zijn hand twee lijvige boekwerken: een voor die tijd
uitmuntende uitgave van alle hem toegankelijke Oudfriese handschriften
én een groot Oudfries woordenboek. In 1858 haalde hij trouwens zijn
gram: hij kocht toen in één klap alle zes Oudfriese codices uit de
nalatenschap van Wierdsma. Na zijn dood in 1888 bleven deze berusten
op het familielandgoed in Silezië. Toen Duitsland in 1921 werd geteisterd
door hyperinflatie, besloot zijn schoondochter de handschriften te koop
aan te bieden. Er werd daarop een commissie gevormd om de collectie
aan te kopen voor de Provinciale Bibliotheek van Fryslân in Leeuwarden.
Deze zette een heuse actie op touw om het benodigde geld (15.000 gulden)
bijeen te brengen, wat uiteindelijk ook lukte. Hierbij werd ook een openlijk
beroep gedaan op nationaal-Friese sentimenten. Aldus kwam de
verzameling-Wierdsma in 1922 terug naar Leeuwarden, waar zij nu onder
de naam Richthofen-collectie een van de grootste schatten vormt van
Tresoar, de instelling waarin de Provinciale Bibliotheek is opgegaan.
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Handschrift van de Eerste Hunsingoër Codex uit de vroege veertiende eeuw (Richthofen-collectie).
Het perkamenten handschrift telt 136 beschreven pagina's van 20 × 26 cm. Door bijsnijden zijn de
notities in de marge gedeeltelijk verloren gegaan. Afgebeeld is een gedeelte van pagina 62 met de
tekst van het achtste en negende van de Vierentwintig Landrechten.
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Karl Freiherr von Richthofen (1811-1888).

Montanus de Haan Hettema (1796-1873).

Friezen te kiezen. Daartoe zijn zij pas in staat dankzij de interventie van een
geheimzinnige dertiende asega, die niemand anders dan Christus blijkt te zijn. Zoals
de Friese vrijheid wordt gepresenteerd als door Karel de Grote geschonken, zo wordt
hier het recht der Friezen aangeprezen als van goddelijke oorsprong. Een andere
uitwerking van dezelfde ideologische thematiek, maar met allerlei nieuwe
verhaallijnen, vinden wij in het lange gedicht Thet Freske Riim.
De Friese vrijheid heeft dus enige ideologisch getinte literatuur gegenereerd.
Tegelijkertijd is deze bijzondere politieke constellatie, gekoppeld aan een niet-feodale
maatschappijvorm, verantwoordelijk voor de afwezigheid van een meer complete
literatuur in het laatmiddeleeuwse Friesland. In de vrije Friese landen ontbraken
namelijk een hofcultuur, een ridderstand en een ontwikkelde stedelijke burgerij, en
daarmee zowel aanjagers als consumenten van literatuur.
De Friese vrijheid en het Friese recht gingen uiteindelijk beide verloren. In het
huidige Fryslân gebeurde dat in 1498, toen hertog Albrecht van Saksen er de
heerschappij verwierf, respectievelijk 1504, toen diens zoon Georg het Oudfriese
recht afschafte. De kennismaking van deze streek met vorstenheerschappij (vanaf
1515 niet meer van de Saksische hertogen, maar van de Habsburger Karel v) ging
gepaard met een snelle modernisering van de maatschappij. Voor de Friese taal
leverde dit alles echter slechts verlies op, want deze werd nu in hoog tempo als
geschreven taal verdrongen door het Nederlands, dat door de nieuwe regering als
bestuurstaal werd gebruikt. Zo werd er omstreeks 1550 al vrijwel geen Fries meer
geschreven. Hiermee vond de Oudfriese schrijftraditie haar roemloos einde.
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Portret van Gysbert Japix uit 1637 door Matthijs Harings. Olieverf op hout, 68 × 55 cm.
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3
Literatuur als liefhebberij
Van 1540 tot 1822
1 De pioniers
Sinds het midden van de zestiende eeuw loopt de liefde voor de eigen voorouderlijke
taal als een rode draad door de Friese geschiedenis. Die liefde ontwaakte met het
humanisme, werd later gedragen door de krachten van academie, hof en stad en
spoedig ook overgeleverd aan onbestudeerde lieden die in eigen kleine kring ook
wel eens een Fries stukje ten beste wilden geven. Ze vond vrijwel uitsluitend haar
uitdrukking in literatuur. Brieven en andere non-fictie zijn zeldzaam, van de bijbel
werden alleen de psalmen en het Onzevader vertaald.
Fries was er vaak voor vermaak, in allerlei soorten en voor allerlei standen, maar
alleen bij uitzondering bestond dat vermaak uit spot met hen die de taal spraken. Het
Fries werd meestal gewoon Fries genoemd en soms ‘boers’ of ‘plat’, wat toen
trouwens ook niet altijd negatief bedoeld was, zoals in later tijd. Toch was het
tegenover het Nederlands en het Stadsfries in de steden uiteraard de taal van het
platteland. Er was geen schrijver in het Fries of hij was zich ervan bewust dat zijn
taal een minderheidstaal was. Latijn of Nederlands waren steeds zijn referentiekader.
En Fryslân was behalve zichzelf óók het contrastbeeld van Holland. Dat versterkte
de opvatting dat Fries iets voor boers vermaak was. Maar Fries stond juist in die
tegenstelling Fryslân-Holland ook nog voor iets anders. Het was namelijk de taal
van de ware eenvoud. In dat verband werden de woorden van Vergilius wel
aangehaald: ‘Pollio amat nostram, quamvis sit Rustica, Musam’ (‘Pollio houdt van
onze dichtkunst, al is ze landelijk’). Trouwens, in het genoegen dat in boers vermaak
geschept werd, moet ook altijd een element van echt plezier gezeten hebben. Het
bonte volksleven had zo zijn charmes.
Van een Fries literair continuüm kan in de tijd tussen 1540 en 1822 nauwelijks
gesproken worden. Daarvoor werd er te weinig geschreven. Maar er ontstond toch
een soort van fonds aan publicaties waaruit de liefhebber kon putten, en in de jaren
zeventig van de achttiende eeuw kwam het zelfs tot een kortstondige bloei van de
literatuur. Vanaf toen werden in toenemende mate ook oude almanakstukjes herdrukt.
Een echte doorgaande traditie begon echter pas met de Halbertsma's (blz. 62) en het
Friesch Jierboeckje in de jaren twintig van de negentiende eeuw. De periode waarover
dit hoofdstuk gaat, is er vooral nog een van liefhebberij.
Tot 1580 was het de tijd van de rederijkers, maar die schreven weinig in het Fries.
Er zijn slechts enkele berijmde voorspellingen uit de jaren zeventig overgeleverd,
mogelijk van de hand van de Spaansgezinde Carel van Steernse uit Franeker.
In de geleerde wereld werd na ongeveer 1540 in het Neolatijn gedicht, waarvan
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In de Appendix van het Eulogium van Reyner Bogerman uit 1542 zijn een aantal door hemzelf
geschreven spreuken opgenomen. De eerste luidt:
Myn moer ha my friesck leerd,
Dat tour ick spracke onferfeerd;
Dan riuchte lauwe leert vs di paus,
Deerom syds ick goed: Gloria, laus.
Mijn moeder heeft mij Fries geleerd
Dat durf ik spreken onverveerd;
Het juiste geloof leert ons de paus,
Daarom zeg ik goed ‘Gloria, laus’.
Bogerman geeft met deze spreuk de redenen aan waarom hij Fries en Latijn spreekt.

Friese heruitgave van de Lex Frisionum. In 1557 was in Bazel de tekst met andere volkswetten uit
de tijd van Karel de Grote voor het eerst in druk verschenen.

de eerste bundels vanaf 1560 verschenen. De hernieuwde aandacht voor de klassieken
leidde echter ook al spoedig tot werk in het Fries. Reyner Bogerman (circa 1475-circa
1566), afkomstig uit Dokkum en stadssecretaris van Kampen, is daar een voorbeeld
van. Zijn gebruik van het Fries is beïnvloed door het humanisme. Hij liet naar het
voorbeeld van klassieke schrijvers en Duitse humanisten een omvangrijke verzameling
Friese rijmspreuken na. Hij was trots op zijn moedertaal, waarvan hij de verwachting
uitsprak dat ze ‘durabit per omnia secula seculorum’ (‘zal blijven bestaan tot in
eeuwigheid’).
Tegen het einde van de zestiende eeuw groeide de belangstelling voor Fries. In
1581 was Philips II namelijk afgezworen als vorst van de Zeven Verenigde
Nederlanden, waarmee er een einde was gekomen aan een lange strijd om de
soevereiniteit. Er kon nu begonnen worden aan de verenigde opbouw van een nieuw
nationaal verband. Fryslân werd met zijn eigen stadhouder (vanaf 1584) en zijn eigen
academie (opgericht in 1585) een krachtig deel van de Unie en het Fries zou (om
met Gysbert Japix te spreken) een ‘praalbloem aan de erekrans van de Nederlanders’
kunnen worden. In de Friese geschiedschrijving van geleerden als Ubbo Emmius en
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Suffridus Petrus ontwikkelde zich een sterk Friesnationaal sentiment. Met name het
oudere Fries werd bestudeerd. Zo legde Carel Georg van Burmania (circa 1570-1634)
in 1614 een verzameling spreekwoorden aan; hetzelfde deed de Bolswarder
stadssecretaris Sibrandus Siccama (1571-1622), maar zijn verzameling is niet bewaard
gebleven. Siccama gaf in 1617 ook de laat-achtste-eeuwse Latijnse Lex Frisionum
uit. Het Fries was dan in de zestiende eeuw als schrijftaal zeer weinig gebruikt,
spoedig zouden nieuwe vormen van literatuur, muziek en schilderkunst opkomen.
Het begon met het Fries ten dienste van het vermaak. Johan van Hichtum (circa
1585-1628) schreef tegen 1610, eerst nog als student, later als predikant, twee vrolijke
en ongegeneerde tafelspelen voor bruiloften van kennissen uit het academische of
adellijke milieu in Franeker. Het zijn samenspraken van boeren, de een tussen moeder
Ansck en dochter Houck, de ander tussen vader Wouter en zoon Tialle, maar beide
vol motieven en wendingen uit Vergilius’ Herdersdichten. Student en hoogleraar
stonden in deze periode nog dicht bij het plattelandsmilieu dat hen vaak had
voortgebracht. Van Hichtum zal waarschijnlijk dan ook een boerenzoon uit Hichtum
zijn geweest. Er vormde zich juist in deze opgaande tijd na het midden van de
zestiende eeuw ook in de boerenstand een zelfbewuste bovenlaag. Daarin was het
doopsgezinde element sterk vertegenwoordigd.
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De ‘Friesche patele’
De belangstelling voor de oude Friese geschiedenis met zijn roemruchte
vrijheid leefde in de tweede helft van de zestiende eeuw in kringen van
klassiek geschoolde Friezen op, aanvankelijk met name onder katholiek
blijvende edelen die zich erop voorstonden de oude vrijheid te bewaren.
Wellicht moet de beschrijving van alle lekkernijen die er aan vlees op de
‘Friesche patele’ lagen, in kringen van deze humanisten gezocht worden.
Samen met de ‘Friesche [drink]hoorn’ wordt de schotel vermeld in de
Frisia uit 1609 van geschiedschrijver Martinus Hamconius (ca. 1550-1620).
De oudst bekende tekst staat in de grote verzameling van Friese
spreekwoorden die Carel Georg van Burmania in 1614 aanlegde. Een
latere beschrijving van de Friesche patele is veel uitgebreider en er is rond
1650 zelfs een schilderij van gemaakt. Hoorn en schotel zouden in 236
voor Christus, dat is het jaar 3713 van de Schepping, door Adel, de tweede
prins van Friesland, onder zijn landslieden zijn ingesteld. Het
achterliggende idee was dat de Friezen de zeden van de Germanen hadden
bewaard die Tacitus in zijn Germania aan hen toeschrijft. Friezen zouden
net als ooit de Germanen grote gastmalen houden.

Prins Adel, zoon van Friso, de stamvader van de Friezen, met drinkhoorn en Friese schotel, afgebeeld
in het fabelachtige werk Frisia van Martinus Hamconius uit 1620.

Historiserend schilderij uit het midden van de zeventiende eeuw van de legendarische Friese maaltijd
met schotel en drinkhoorn. Het bijschrift in nagemaakt Oudfries luidt: ‘Dio Fryesche taefel wyer all
tyden versjoen mey principaele riuchten op harre kerstendeggen, hallingen off frioune spreckinne’
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(dat is: ‘De Friese tafel was altijd voorzien van voorname gerechten op hun christelijke feestdagen,
bruiloften en vriendschappelijke bijeenkomsten’). De man aan deze zijde van de tafel moet
waarschijnlijk gezien worden als een nazaat van de stamvaderlijke Friese koning. Het kruis van de
Duitse Orde suggereert zijn verbondenheid met de eigentijdse Friese vorst, stadhouder Willem Frederik.
Mogelijk is hij een Aebinga en de vrouw rechts een Liauckama, beide oude Friese en rooms gebleven
geslachten.
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Auteursportret uit de Friesche Lusthof. Starter wordt hier voorgesteld als dichter van liefdeslyriek,
die in het bootje van Cupido wegvaart van Engeland, op de achtergrond te zien als een ‘Isle of Dogs’.
Kopergravure van Jan van de Velde II.

Een ‘Bly-eyndich truyrspel’ (tragie-komedie) met Fries tussenspel, opgevoerd door Och mochtet
rijsen.

Ook onder de burgerij in de steden ontstond een nieuw en aanzienlijk publiek dat
van nieuwe vormen van literatuur en kunst hield. Kunstlievend Fryslân was toen
meer een eenheid, nog niet verscheurd door godsdienstgeschillen en ook nog niet
verstard in nieuwe standen. De tijd rond 1600 werd gekenmerkt door een betrekkelijk
open samenleving. In de internationale garnizoensplaats Harlingen en de hofstad
Leeuwarden brachten de rederijkersgezelschappen nieuwe vormen van liedkunst en
toneel. Engelse toneelspelers, die toen door heel West-Europa langs hoven en steden
trokken, voerden juist daar (net als trouwens in de studentenstad Franeker) tussen
1591 en 1645 hun bonte spektakelstukken met zang, dans en spel op.
De belangrijkste Friese vernieuwers waren Reinier Olivier van Zonhoven in
Harlingen, Boudewijn Wellens in Franeker en Jan Jans Starter (ca 1594-1626) in
Leeuwarden. Ze kenden elkaar goed en werkten samen aan de tweede druk van
T'vermaeck der ieught (1617), een bundel sonnetten en liederen in de nieuwe stijl
van de Renaissance. Wellens had in 1612 de eerste druk uitgebracht. Van hun drieën
schreef alleen Starter naast Nederlands ook Fries. In 1621 verscheen zijn
Nederlandstalige bundel Friesche Lusthof, die twee pastoraal getinte Friese teksten
bevatte. Het boek beleefde in dertien jaar minstens vijf drukken, wat wel bewijst hoe
populair Starters liederen overal in de Republiek waren. Starter noemt zich ergens
‘van Londen’, maar hij werd in Amsterdam geboren. Zijn vader was lange tijd
pijpmaker in Harlingen en daar zal hij dus mogelijk ook zijn opgegroeid. In 1612
zat hij echter (weer) in Amsterdam, waar hij onder andere samenwerkte met Bredero.
In het begin van 1614 keerde hij terug naar Fryslân en vestigde zich als boekverkoper
in Leeuwarden.
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Het hof daar, met zijn edelen en officieren van elders, gaf aan het kunstminnend
milieu een internationaal accent. Er was een rederijkerskamer, Och mochtet rijsen,
die Starter met zijn toneelstukken in korte tijd tot grote bloei zou brengen, en er was
een ‘Collegium musicorum’, dat onder leiding stond van de befaamde componist en
muziekonderwijzer Jacques Vredeman de Vries (circa 1558-1621). Lid ervan waren
‘veel treffelijcke Edele persoonen, Doctoren, en Borgeren’. In 1602 had Vredeman
in zijn Musica miscella naast verheven Italiaanse madrigalen en Franse liederen ook
negen erotisch-vrijmoedige Friese villanellen uitgegeven. Goede kans dat Vredemans
Collegium de muziek heeft verzorgd bij de toneeluitvoeringen van Och mochtet
rijsen, bijvoorbeeld bij Starters stuk Blyeyndigh-Truyrspel van Timbre de Cardone
ende Fenicie van Messine uit 1618, dat opgevoerd zal zijn in samenhang met de
Vermaecklijck Sotte-Clucht van een Advocaet ende een Boer op 't plat Friesch. De
Friestalige klucht heeft niet veel om het lijf: handeling is er nauwelijks en boer en
advocaat houden maar niet op met het verhaspelen van juristenlatijn. Al is de advocaat
even dwaas getekend als de boer, spot met de ‘boeren’ lijkt toch onmiskenbaar.
Starter heeft voor zijn taalverhaspeling overigens een episode uit de Boere-klucht
van Samuel Coster tot voorbeeld genomen, een stuk dat in 1612 in Amsterdam was
opgevoerd. Mogelijk bestond de aar-
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digheid vooral in toespelingen op concrete figuren die ons nu ontgaan. De advocaat
kan stadgenoot dr. Hero à Schingen geweest zijn, de dichter van een Fries hekelvers
op een spotter die hoog klom, maar diep viel. In de spotter is Starter wel gezien. Die
raakte persoonlijk aan lagerwal en zijn rederijkerskamer werd om
politiekgodsdienstige redenen in 1619 opgeheven. Hij verliet de stad, spoedig ook
Fryslân en overleed als historieschrijver op campagne in de Dertigjarige Oorlog
ergens in Hongarije.
De Vredeman-liedjes
Op de First International Bookfair van oktober 1965 in Amsterdam kwam
Antiquariaat Israël met een convoluut stemboekjes van Musica Miscella
uit 1602 voor de dag. Het ging om een tot dan toe slechts van naam bekend
muziekboek van componist en zangmeester Jacques Vredeman de Vries
uit Leeuwarden. De boekjes waren in Engeland in de handel opgedoken.
Musicoloog Frits Noske zag ze en ontdekte Fries tussen de Italiaanse
madrigalen en de Franse chansons. Hij bracht op een avond van de Leidse
Maatschappij voor letterkunde zijn collega Fries, hoogleraar E.G.A.
Galama, op de hoogte en deze herkende zonder dat hij de boekjes nog te
zien kon krijgen, dat het om teksten ging die tot dan toe met grote
stelligheid aan Gysbert Japix waren toegeschreven. Ze waren in handschrift
namelijk wel overgeleverd, samen met teksten van Gysbert Japix in de
nalatenschap van Franciscus Junius in de Bodleian Library te Oxford.
Junius had ze overgeschreven toen hij bij Gysbert Japix Fries leerde. Maar
de dichter moest in 1602 nog geboren worden. Het Haags
Gemeentemuseum kocht de bundel (voor het toen aanzienlijke bedrag van
40.000 gulden) en Galama schreef een doorwrocht artikel, maar wie de
auteur wel is, nu het Gysbert niet kan zijn, is tot op de dag van vandaag
niet opgehelderd.

Titelblad en pagina met inhoudsopgave van het zangboekje van Jacques (‘Giacomo’) Vredeman,
gedrukt door Gilles van den Rade, Academie-drukker te Franeker. Voor elke stem is er een apart
boekje, dit is voor de ‘quintus’. In de inhoudsopgave (‘tavola’) zijn Friese titels te lezen als ‘Ick hab
dy liaef’ en ‘Lytse swyete’. Onder de noten staan de laatste regels van het laatste liedje: ‘Ho stieste
so / Tjalle wotte bortje / so schu de porte to’ (‘Wat sta je daar nou? Tjalle wil je vrijen, schuif dan de
grendel voor de deur’).
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Gysbert Japix
Gysbert Japix was het oudste kind in het gezin van kistmaker en
belastingontvanger Jacob Gysberts en Anke Willems. Net als hun ouders
waren ook zij geboren en getogen Bolswarders uit de ambachtsstand. De
vader was een begaafd man met uitgesproken rechtzinnige en
stadhouderlijk gezinde principes, die in 1614 het renaissancestadhuis
ontwierp en het later tot burgemeester van de stad zou brengen. In die
functie trad hij hard op tegen de predikanten van de stad, die in 1635
meegegaan waren met hen die meer volksinvloed wilden. Met militair
geweld werd hun macht in 1637 gebroken.
De timide Gysbert kwam na de Latijnse school bij zijn vader op kantoor.
Zijn liefde ging toen echter al uit naar de literatuur. Toen een jongere broer
in een naburig dorp schoolmeester was geworden, volgde hij in 1625 diens
voorbeeld. Hij stond achtereenvolgens in Witmarsum en waarschijnlijk
na een tijd van ziekte ook kort in het verder weg gelegen Beetgum. In
1637 kreeg hij dankzij zijn vader een aanstelling in het politiek zeer
verdeelde Bolsward aan de burgerschool voor jongens en daar zou hij tot
zijn dood in 1666 aan verbonden blijven. Hij en zijn vrouw Sijcke Salves,
met wie hij in 1636 in Leeuwarden getrouwd was, overleden aan de pest,
evenals hun enig overgebleven zoon, de chirurgijn Salves, die speciaal
om hen in hun ziekte te verzorgen, van Ameland naar Bolsward was
gekomen. Een oom van Sijcke, Matthijs Harings, schilderde Gysberts
portret in 1637. Lang na zijn dood, in 1687, maakte Jan Jacobs Munnikhuis
in samenwerking met Johannes Hilarides een gravure naar dit portret, maar
met trekken van zijn laatste jaren. De gravure wordt wel ingebonden
gevonden in de uitgebreide heruitgave van de Friesche Rymlerye uit 1681
en in die van 1684 (die vergeleken met de editie van 1681 slechts voorzien
is van een nieuw eerste katern met de naam van een andere uitgever).
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Weinig gelijkende gravure uit 1687 (19 × 13 cm) naar het portret van vijftig jaar eerder, volgens
overlevering in opdracht van Gysberts dankbare pleegdochter Antie Arjens gemaakt. Dat portret leek
wat kledij betreft overigens ook niet meer op de dichter in later jaren. Onder de afbeelding is een vers
van Johannes Hilarides weergegeven. De laatste twee regels luiden in vertaling: ‘Wat had eenieder
zijn inzicht in woorden krachtig gevat / Als op elk Friezenkind een kop als die van Gysbert zat.’
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2 Gysbert Japix
In 1639 verscheen een heruitgave van de Friese bruiloftsdichten van Van Hichtum.
De uitgevers waren de gebroeders Van den Rade, die daarmee een nieuw publiek
wilden bereiken. Het volgende jaar verscheen zonder vermelding van schrijversnaam
bij hun concurrent Claude Fonteyne een gedicht dat leek op de bruiloftsdichten van
Van Hichtum. Het was een in prachtig levend Fries geschreven bruiloftspraatje van
een dronken boer, waarin onweerstaanbaar geestig en fijnzinnig de idylle van een
feest zonder onderscheid van rang of stand werd opgeroepen. Het was de Friessche
Tjerne van de Bolswarder schoolmeester Gysbert Japix (1603-1666), de dichter die
het Fries tot zijn taal zou gaan kiezen. De Tjerne was in het Fries zijn debuut, voor
1639 dichtte hij in het Nederlands. Tot zijn literaire vorming moet zijn vriendschap
met de bevlogen Nederlandstalige dichter Petrus Geestdorp (circa 1607-1646) veel
hebben bijgedragen. Ze leerden elkaar in 1627 kennen, toen Geestdorp in Witmarsum,
hetzelfde dorp waar Gysbert op dat moment schoolmeester was, wachtte tot hij ergens
als predikant beroepen zou worden. Waarom Gysbert in het Fries ging dichten is
onduidelijk, wellicht heeft Fonteyne hem dat gevraagd. De talen van zijn jeugd waren
namelijk het Stadsfries van Bolsward en het Nederlands dat er gesproken werd, ook
al moet hij in het landstadje het Fries uiteraard wel hebben horen spreken en op zijn
minst ook hebben leren verstaan. De bijval die de Tjerne vond (de nog te noemen
Petrus Baardt kwam hetzelfde jaar ook met een Fries gedicht) heeft zeker bijgedragen
tot zijn keuze om voortaan Fries te schrijven. Al bij zijn leven vond hij veel
waardering. De taalgeleerde Franciscus Junius zocht hem in 1646 op om Fries te
leren en Simon Abbes Gabbema (1628-1688), zelf dichter en later de gewestelijk
geschiedschrijver, betrok hem meteen in zijn kring van dichtende geleerden toen die
in 1654 contact met hem zocht. Gabbema zal hem waarschijnlijk ook verzocht hebben
de correspondentie van zijn kant in het Fries te voeren.
Gysbert bouwde na zijn debuut een vrij omvangrijk en gevarieerd oeuvre op. Het
bestaat uit poëzie (waaronder veel liederen), brieven en een drietal prozateksten. De
Tjerne staat net als het werk van Van Hichtum nog in de traditie van vermaak, evenals
de meesterlijk geschreven gesprekken over actuele tegenstellingen tussen zeer
natuurlijk getekende mensen van het platteland die er op volgen. Met hun personen
en hun dialogen vormen ze varianten op het herdersdicht. Ook veel liederen en de
liefdesklacht in proza van Enone, die door Paris is verlaten, passen in dit genre. Ze
horen nog tot het vroege werk uit de jaren veertig. Gepassioneerd zijn de vijftig
psalmberijmingen, die in de jaren tussen 1651 en 1655 ontstonden. Een deel ervan
is met commentaar en andere berijmde tussenstukken uitgewerkt tot de ‘Friesche
Herder’, een hemelse meditatie van een blijmoedig christen die zich zeer van zijn
zondigheid bewust is. Geleerd en kunstig zijn de gelegenheidsdichten uit de tijd van
Gabbema. Ze gaan over uiteenlopende onderwerpen als het paardrijden van een
meisje uit het Leeuwarder patriciaat, het oprichten van een nieuwe drukkerij of
belangrijke politieke gebeurtenissen uit de strijd tussen de Nederlanden en Engeland.
Toch is naar het oordeel van het nageslacht het vroege werk over het algemeen het
meest geslaagd.
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Lof voor Gysbert Japix
De Friese poëzie van Gysbert Japix vond al tijdens zijn leven in
toonaangevende Friese kringen veel waardering. Hij had voor Fries gekozen
nadat de Friessche Tjerne, zijn debuut in die taal, in 1640 een enorm succes
was geworden. Afgebeeld is het exemplaar van de drie die bewaard
gebleven zijn (allemaal in Engeland) waarop hij eigenhandig aantekeningen
maakte. Dat deed hij voor de later vermaarde vergelijkend taalkundige
Franciscus Junius (1591-1677), die in 1646 werkloos naar Fryslân was
gekomen om er Fries van hem te leren. Junius had in Engeland als
kunsthistoricus voor de graaf van Arundel gewerkt, tot hij met hem en
diens familie, net als zovele andere koningsgezinden, voor Cromwell naar
Nederland had moeten vluchten. Nu nam hij zich voor een etymologisch
woordenboek van het Nederlands te schrijven, waarvoor hij Fries dacht
nodig te hebben, omdat hij die taal als moedertaal van het Nederlands zag.
Junius liet zich zeer lovend uit over de literaire kwaliteiten van Gysbert
Japix’ werk. Hij sprak van gouden verzen. Lof voor Gysbert Japix moet
er ook geweest zijn aan het stadhouderlijk hof. Hier afgebeeld is het
exemplaar dat Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, hofmeester en
secretaris van de Friese stadhouder, aan zijn Hollandse collega Constantijn
Huygens schonk.

Friesche Rymlerye (1668), een van de slechts achttien bekende exemplaren van de eerste druk. De
aantekening luidt: ‘Constanter (Constantijn Huygens, secretaris aan het hof van de Oranjes), don.
(geschenk) Viguilini (van Vegelin)’, en het jaartal 1675.
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Portret van Franciscus Junius door Anthony van Dijck (circa 1640), monochroom op klein paneel.
Houdt Junius zijn klassiek geworden studie over de schilderkunst van de klassieken De pictura veterum
(1637) in zijn hand?
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Titelblad van Gysberts Fries debuut met eigenhandige verbetering in de titel en vertaling van het
impressum, gemaakt voor Franciscus Junius, toen deze in 1646 Fries van Gysbert leerde.

Toen Junius Gysbert in 1646 bezocht maakte hij aantekeningen op een vel papier waarop de dichter
aan de achterkant een kladversie had geschreven van het gedicht ‘Wobbelke’, waarschijnlijk al rond
1640. Junius vestigde zich later in Engeland. Na zijn dood kwam zijn nalatenschap in de Bodleian
Library te Oxford. Dat dit ‘Wobbelke’ daarbij was, werd wereldkundig in 1827. Deze vroege versie
van ‘Wobbelke’ wijkt weinig, maar toch niet onbelangrijk af van de tekst zoals we die uit de Friesche
Rymlerye van 1668 kennen.
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Een politieke allegorie in poëzie
Gysbert Japix werd in zijn tijd geprezen om zijn vindingrijk vernuft als
dichter. Hij was een meester in het variëren en combineren van bekende
thema's en motieven. In het gedicht ‘Reontse Ljeafde-Gal’ (De liefdesklacht
van Reonts) bijvoorbeeld gaat het om een variant op Vondels ‘Stedekroon
van Frederik Henrick’, een politiek gedicht over twee landen die met elkaar
in oorlog zijn. Naar klassiek voorbeeld wordt die strijd verbeeld in de
vrouwenfiguur Reonts die zich aan het strand beklaagt over haar ontrouwe
minnaar Frieske. Mercurius, de god van de handel (en van Amsterdam),
heeft nu in de gedaante van een valse meermin macht over Frieske
gekregen. De naam Reonts duidt op R(e)onixa, de legendarische Friezin
uit de vijfde eeuw die trouwde met de Engelse koning. Reonts kijkt 's
avonds uit over zee terwijl de zon wegzakt achter het duin - een subtiele
aanwijzing dat ze in Engeland is. In Frieske wordt het Fryslân van Gysberts
eigen tijd gehekeld, dat onder invloed van Holland heult met de Engelse
koningsmoordenaars. Zo is het liefdesgedicht in werkelijkheid een politieke
allegorie op het aanvaarden van de Akte van Seclusie in 1654 door een
deel van de Friezen. Met die Akte werden de Oranjes en met hen ook de
Nassaus uitgesloten van het stadhouderschap in de Nederlanden. Hierna
een paar regels uit de slotstrofe, met de vertaling van D.A. Tamminga:
Ho schoe ick libbje! 'k fiel dijn hert in sin
Ljeaf, eren rjuecht in sljuecht oon my forbuwn,
Nu fest oon dizz' blier-eage Meeremin,
Dy (hoe-se' eack sjongt) jae 's duwbbeld falsk ijnn' gruwn.
Hoe zou ik leven! 'k Voel, jouw hart, dat ooit
Heel argeloos aan 't mijne was verknocht,
Nu door Sirenes Lokkingen gekooid:
Zij, - hoe z' ook zingt - niets dan een vals gedrocht.

Het latere is niet altijd vrij van een zekere stroefheid als gevolg van het opeen persen
van gedachten in woordkoppelingen.
Na de Friessche Tjerne kwam het bij het leven van Gysbert Japix, hoe de dichter
er ook op gehoopt had, niet nog eens tot de uitgave van Fries werk, behalve misschien
een niet als zodanig overgeleverd gelegenheidsgedicht op de Vrede van Munster.
Toen hij zestig was bereidde hij de uitgave van zijn verzamelde Friese werk voor.
Hij noemde het met een knipoog van bescheidenheid Friesche Rymlerye. Het boek
werd in 1668, twee jaar na zijn dood, door een dankbaar familielid voor vrienden
uitgegeven. De kleine oplage maakte dat Gabbema in 1681 een uitgebreide tweede
druk kon verzorgen. Hij voegde er teksten aan toe die hij zelf van de dichter had
gekregen, waaronder de brieven en twee prozavertalingen uit het Frans, en voorzag
het geheel van twee geleerde voorredes, die van zijn nationaal-Friese bedoelingen
getuigen. Sindsdien zijn de heruitgaven, bloemlezingen en vertalingen talrijk.
Voor het aanzien en de beoefening van het Fries is Gysbert Japix van onschatbare
betekenis geweest. Een berg in laagland is hij genoemd, en dat beeld klopt als men
aan de weinige Friese teksten van zijn tijd denkt. Maar de vergelijking is misleidend.
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Zijn werk staat niet in een Friese traditie, maar is deel van dezelfde literatuur waartoe
ook het werk van anderen behoort die in het Nederlands of het Latijn schreven. Het
is door en door naar de regels van de kunst geschapen. Hij beheerste stijl en
vormgeving en was met name vernuftig in het vinden van varianten op bestaande
motieven uit de literatuur van klassieken en van Hollandse dichters als Vondel en
Huygens. Er is een sterke hartstochtelijkheid in zijn werk, zowel in stijl en keuze
van onderwerp als in het uitdrukken van passies. Een kras staaltje is zijn
‘Tjesck-moar’, een gedicht waarin hij een bezorgde oude vrouw hysterisch van angst
laat worden om een kleinkind dat naar zee gaat. Diepzinnig is het werk van Gysbert
Japix niet. Het vertolkt op godsdienstig gebied de heersende opvattingen van de
calvinisten, die in Fryslân toen sterk piëtistisch waren. En op politiek gebied sluit
het nauw aan bij de hofcultuur rond de stadhouder. Men kan het ook anders zeggen:
een dichter als hij kon niet bestaan zonder een krachtige Friese cultuur met een eigen
stadhouder en een eigen academie.

3 Hof en Academie
Het hof van de Nassaus werd tegen het midden van de zeventiende eeuw, dus juist
in de tijd van Gysbert Japix, het symbool bij uitstek van de Friese eenheid. Fryslân
had steeds zijn eigen stadhouder en het hield ook aan het stadhouderschap vast in
tijden dat eeuwige rivaal Holland een stadhouderloos tijdperk beleefde. Het hof in
brede zin met al zijn verbindingen naar de samenleving werd al spoedig na zijn
vestiging in 1584 een brandpunt van cultuur en het zou dat blijven tot Willem Karel
Hendrik Friso als stadhouder Willem iv in 1747 naar Holland vertrok.
In kringen rond de stadhouder ontbrak het niet aan liefde voor de oude, gewestelijke
taal; ze nam waarschijnlijk dankzij Gysbert Japix nog toe. Een niet onaanzienlijk
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Gezicht op het stadhouderlijk hof te Leeuwarden, tekening met Oost-Indische inkt circa 1685.

deel van de Friese literatuur van deze tijd bestaat uit gelegenheidsgedichten op
gebeurtenissen uit het persoonlijk leven van de stadhouder, zijn militaire daden en
zijn publieke optreden. Gysbert Japix bijvoorbeeld dichtte op de geboorte van kinderen
van Willem Frederik van Nassau en Albertine Agnes. Maar hij dichtte ook op de
Hollandse Frederik Hendrik van Oranje, toen die in 1645 Hulst veroverde. Latere
dichters zouden zich meer tot het Friese hof beperken.
Van belangstelling voor het Fries in de kringen van het hof zelf getuigt een
soldatenlied op de Vrede van Munster, dat aan stalmeester Haring van Harinxma
kan worden toegeschreven. Betrekkelijk veel vertrouwelingen of goede bekenden
van Willem Karel Hendrik Friso en van zijn vader en voorganger Johan Willem Friso
bezaten een exemplaar van de Friesche Rymlerye, onder hen Willem van Haren, de
dichter van de Friso. Belangstelling voor het Fries hadden ook verschillende leden
van het geslacht Vegelin van Claerbergen, dat nauwe relaties had met het hof.
Hofmeester Philip Ernst stuurde bijvoorbeeld in 1674 een exemplaar van de Rymlerye
aan Constantijn Huygens. Sommigen van hen lieten zich ook zeer lovend over de
dichter uit, zoon Hessel noemde de Rymlerye ‘Virgiel in Friese kledren’. Latere
telgen uit de familie schreven zelf ook Fries, onder andere om berichten geheim te
houden, maar hun werk werd niet gepubliceerd. Dat gebeurde wel met de poëzie van
Titia Brongersma (circa 1650-na 1687), die in 1686 uitgegeven werd in de bundel
De Bron-swaan, of Mengeldichten. Tussen de vele gelegenheidsdichten op allerlei
personen uit haar deftige vriendenkring in Fryslân en Groningen staan vier pastorale
gedichten over liefde en leven op het land, en die zijn in het Fries. Het is verleidelijk
om ze met Riniastate in Blessum te verbinden, het buiten van Eelkje van Bouricius
(1619-1682) en haar man. Aan haar zijn namelijk een aantal andere gedichten gericht
en zij was al sinds de jaren veertig het middelpunt van hof- en kunstlievend vrouwelijk
Fryslân. Sibylle van Griethuysen behoorde toen tot haar kring, maar van deze noch
van andere dichteressen uit die tijd is Fries werk bekend.
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Een soldatenlied
Op ‘Mayken mijn lief’, een spottend afscheidslied van Spaanse soldaten
en Nederlandse soldatenliefjes die zich in 1609 beklagen over het sluiten
van het Twaalfjarig Bestand, maakte Starter in 1621 een geestige variant,
waarin hij soldaten van allerlei nationaliteiten herenigt met hun meisjes.
Op zijn beurt schreef in 1648 een anonieme dichter weer een variant op
het lied van Starter, nu op het sluiten van de Vrede van Munster. Het Fries
heet hier Out Vrancs, een aanduiding die doet vermoeden dat de auteur
contact met Franciscus Junius heeft gehad. Die auteur is naar alle
waarschijnlijkheid Haring van Harinxma, kapitein en stalmeester van de
stadhouder.

Haring van Harinxma thoe Heeg (1604-1669) maakte in zijn jonge jaren een reis naar Italië, waar hij
zich aan het schilderen zette. Bovenstaand miniatuurportret (olieverf op koperplaatje) is waarschijnlijk
een zelfportret van zijn hand.

De Friese soldaat en de Latinisten (dat zijn studenten) bij Starter. De anderen, op de voorafgaande
pagina en hier niet weergegeven, zijn Spanjaarden, Italianen, Fransen, Engelsen, Duitsers en
Nederlanders. Het lied staat in de afdeling ‘Boertigheden’ van de Friesche Lusthof.

De Friese soldaat in het als pamflet verschenen ‘Klaegh-ende Troost-Liedt op de Vreede’ van een
anonymus, vermoedelijk Haring van Harinxma.
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Geheimtaal in brieven
Een heel bijzondere functie had het Fries soms als geheimtaal. Zo wisselden
in de zestiende eeuw Joachim Hopperus en Viglius van Aytta gevoelige
informatie met elkaar in het Fries uit. Zij waren in dienst van koning Philips
II, de een in Brussel, de ander in Madrid. Anderhalve eeuw later deden
hoge Friezen hetzelfde toen ze deelnamen aan de Spaanse Successie-oorlog.
Een van hen was Philip Frederik Vegelin van Claerbergen (1685-1755).
In 1708 was hij zelf nog officier, later werd hij als Friese Gedeputeerde
te Velde belast met de contacten tussen de Raad van State en het leger.
Zijn correspondenten waren legeraanvoerder Frederik van Grovestins en
zijn voorganger als Gedeputeerde te Velde, Sicco van Goslinga. Dit is een
voorbeeld van een brief van Gedeputeerde Goslinga aan hem uit oktober
1708. Vertaald in het Nederlands is de eerste zin: ‘Onze oudste grote
overste [Grovestins?] heeft mij uw brief gegeven, ik heb hem vertaald en
in hun tegenwoordigheid (ik bedoel mede die van de kleine man)
[stadhouder Johan Willem Friso?] gelezen. Ze vinden, dat jullie het gebied
[rond Rijssel?] moeten behouden, als het mogelijk is, alles hangt ervan
af.’

In 1585 werd in Franeker de Academie opgericht, na die in Leiden de tweede in
Nederland. Al spoedig daarna vond het Latijn er geleerde beoefening in
gelegenheidsdichten bij disputaties of promoties. Het zou nog tot het midden van de
zeventiende eeuw duren voor ook het Fries zijn intree deed, net als de andere
moedertalen van de studenten. Het eerste Friese lofdicht in academische kring
verscheen overigens bij een disputatie in Groningen. Het was van de hand van de
jonge Simon Gabbema die het in een eigengemaakt soort Oudfries schreef. In totaal
zijn er zo'n honderd academische gelegenheidsgedichten overgeleverd. De bloeitijd
van het genre in het Fries ligt tussen 1690 en 1750; na 1770 werden ze zeldzaam.
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Ets (van Pieter Feddes) van de Franeker Academie in Winsemius’ Chronique van Vrieslant uit 1622.
Met zijn herhaald en vooropgezet TUNC (toen) lijkt Winsemius in zijn bijschrift een tegenstelling
tussen zijn tijd en die van de stichting in 1585 te willen benadukken: ‘Toen was het een vrome daad
de vreedzame Muzen hier te vestigen, / hoewel de wrede Spanjaard al bij de poort had post gevat. /
Toen weken de wapens, na de verdrijving van de vijand, voor de toga. / Terwijl het vaderland bloeide,
nam zij [de toga] de naijver weg.’
Het hoofdgebouw is er nog, alsook de orangerie erachter uit 1650.

Zelf niet betrokken bij de academische gemeenschap, maar wellicht wel
geïnspireerd door de Friese gedichten van zijn stadgenoten was Simon Althuysen
(circa 1690-circa 1757), wolkammer in Franeker. Hij schreef gelegenheidsdichten
op gebeurtenissen uit het leven van de stadhouder en van zijn kennissen. Ze zijn
overgeleverd uit de jaren 1734 tot 1750. Onder zijn anoniem uitgegeven debuut uit
1734, een gedicht op het huwelijk van stadhouder Willem Karel Hendrik Friso, staat
dat het geschreven is door liefhebbers van de stadhouder; in het meervoud dus.
Mogelijk was het zijn zoon Jan (1715-1763) die hem hielp. Jan ging in 1741 theologie
studeren en publiceerde daarna zelf onder eigen naam. Hij vond zijn aanleiding tot
dichten meestal in academische kring en sloot daarmee aan bij de academische
traditie.
In 1747 schreef Jan Althuysen als eerste Friese lijkdichten. Dat is bijzonder, want
graf- en lijkdichten vormden een hoogdrempelig genre. Het geeft aan dat dichten in
het Fries voor hem niet meer een bijzonderheid was. Het is zelfs de vraag of hij wel
in een andere taal gedicht heeft. Het lijkt erop dat hij Fries heeft gekozen omdat dat
de taal was waarin hij kon uitblinken. Zijn vriend Ernst Willem Higt deed dat al in
het Nederlands. Toch kreeg Jan Althuysen weinig waardering. Zijn werk gaf zelfs
aanleiding tot een richtingenstrijd over de vraag wat poëzie in het Fries eigenlijk
hoorde te zijn. Andere in het Fries dichtende studenten kozen voor een speelser toon
in boerse pose. Het zou een klassiek dilemma worden, dat zich hier voor het eerst
openbaarde. Men zou het verschil van inzicht kunnen formuleren als een botsing
tussen academische normen en normen die gerelateerd zijn aan opvattingen over
plattelandscultuur.
Nadat hij in 1750 predikant in Hiaure was geworden, wijdde hij zich aan de
berijming van de psalmen die Gysbert Japix niet had gedaan. Het werden er 101. Hij
gaf ze samen met die van Gysbert Japix in 1755 uit in een kloeke quarto-uitgave, die
hij net als zijn grote voorbeeld Friesche rymlery noemde. In tegenstelling tot Gysbert
handhaafde hij de versmaat van Datheen, de zestiende-eeuwse dichter van wie de
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psalmberijmingen tot 1773 in de protestantse kerk algemeen in gebruik waren.
Misschien sloot Althuysen wel aan bij Datheen omdat hij hoopte op kerkelijk gebruik.
Hij vroeg (en kreeg) kerkelijke goedkeuring voor zijn uitgave. In zijn voorrede gaf
hij zijn vader de eer dat die hem in het dichten veruit de baas was. Dat is niet als
louter bescheidenheid op te vatten; het werk van de vader is inderdaad levendiger.
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Zeldzaam en vroeg voorbeeld van een Friestalige gedenksteen: boven de ingang van de kerk van
Bornwird vlak bij het kleine Hiaure, waar Althuysen predikant was. De tekst luidt:
Tot tijenst fin dij. dij weij úwz laerre
Neij t iewig Himmelsck húwz om haeg
Daer Goad wúrt fin zijn tijenners aerre
Stiet hier dit ierdsche húwz om laeg
Mar zoa wij wol dwaan in ùwz neij Goads wille flije
Dan zille wij hier neij ien better wenning krije
Ten dienste van wie ons de weg leert
Naar het eeuwig Hemels huis omhoog
Waar God door zijn dienaren wordt geëerd
Staat hier dit aardse huis omlaag
Maar als wij goed doen en ons naar Gods wil vlijen
Dan zullen wij hierna een betere woning krijgen

Een zeldzaam boek: er zijn er maar weinig exemplaren van en het is met Gysbert Japix’ Friesche
Rymlerye in het Fries het enige in zijn soort en omvang uit de zeventiende en achttiende eeuw.
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Titelblad van een Heeren-Feenster Almanach van Petrus Baardt, voor het eerst circa 1627 uitgegeven
en nog tot lang na zijn dood in 1644 op zijn naam verschenen. In de hand houdt hij een armillairsfeer,
een instrument waarmee astrologen de stand van de hemellichamen berekenden. De almanak is op
ware grootte afgebeeld.

4 Almanakken
Een belangrijk medium voor het Fries waren tot diep in de negentiende eeuw de
almanakken: kleine, weinig kostbare boekjes met kalender, astrologische
bijzonderheden en vermakelijke verhaaltjes en liedjes. Fryslân heeft er tussen 1627
en 1951 vele gehad. Ook in almanakken diende het Fries voor grappig boers karakter,
net als in het werk van de pioniers. Hier waren het echter niet enkel stedelingen die
zich ermee vermaakten.
Veruit de meeste almanakken verschenen uitsluitend in het Nederlands, hoewel
er vrijwel vanaf het begin ook een bescheiden traditie van Friestalige stukjes ontstond.
De eerste samensteller van almanakken in Fryslân was de medicus dr. Petrus Baardt
(circa 1590-1644). Hij mocht graag een woordje Fries mengen in zijn rijmpjes boven
de maanden. Naast zijn Heeren-Feenster-almanakken bracht Baardt jaarlijks zijn
Grote Heeren-Feenster Prognosticatie uit. Die was duidelijk bestemd voor een
publiek dat meer in politiek geïnteresseerd was. Geestig en cryptisch voorspelde hij
er de internationale ontwikkelingen van het komende jaar in. Het succes van Gysbert
Japix' Friessche Tjerne in 1640 bracht hem er kennelijk toe nog in hetzelfde jaar bij
zijn uitgever Claude Fonteyne (die ook de Tjerne had uitgegeven) met de Friestalige
Friesche Boere-Practica te komen, een berijmde beschrijving voor boeren en buitenlui
van weer en werkzaamheden in de vier jaargetijden. Het is een navolging van
Vergilius' Georgica, maar naar het oordeel van het Groot algemeen historisch,
geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek uit 1725 ‘zo plat en
geestig, dat hij de Vriesche aardigheden volkomentlijk en naturelijk heeft uitgedrukt
en opgevolgd’.
Het aantal almanakken groeide intussen snel. Ze dankten hun populariteit vooral
aan het vermelden van de steeds talrijker wordende dorpskermissen. De concurrentie
leidde tot veel onderling gekrakeel. Zo dichtte Baardt in zijn Heeren-Feenster
Almanach voor het jaar 1645: ‘Daer rijst een Licht, een nieuwe Ster, / Een
Opper-Geest tot Franeker, / Wiens naem de Boeren niet verstaen, / Noch veylt men
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hem de Boeren aan.’ Mogelijk zinspeelde hij hier op een nieuwe almanak, de Frieske
Boerealmanak, waarvan het verstrooiende deel geheel in het Fries geweest moet zijn.
Er is geen exemplaar van overgeleverd, maar van zijn bestaan weten we dankzij
vermelding in de Beetster-Swaagster Almanach voor 1658. Misschien is er echter
toch iets van bewaard, gezien het gegeven dat almanakteksten in de loop van de tijd
vaak opnieuw werden gebruikt. Meer dan honderd jaar later stond namelijk in de
Nieuw Leeuwarder Almanach voor 1778 een verhaal over een verschil van mening
tussen sterrenkundigen, dat onmiskenbaar van veel oudere datum moet zijn. Het
dispuut gaat over de vraag of de aarde om de zon draait of andersom. Het gaat er
heftig aan toe en er worden krasse bewoordingen gebruikt. In het stuk wordt een
loopje genomen met waanwijze halfgeleerdheid. Het is goed mogelijk dat de
onbekende Frieske Boerealmanak rond 1650 in Franeker is uitgegeven. Het
kleinsteedse Franeker met zijn internationale academie en zijn jonge mensen vormde
een goede voedingsbodem voor geleerde spot. Dit soort columnachtige kritiek heeft
echter maar kort gebloeid. Het medium verloor na het midden van de eeuw zijn
podiumfunctie voor publieke discussies, niet alleen in Fryslân trouwens.
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Titelpagina (in het Nederlands) van de eerste uitgave van Waatze Gribberts uit 1701. ‘Plat’ heeft hier
nog niet de betekenis van vulgair die wij eraan hechten.

Titelpagina van Waatze Gribberts uit 1820. Het Fries wordt hier aangeduid als ‘Lân-Friesk’. De
tekstbezorger Wassenbergh heeft ‘plat’ ermee willen vermijden en gekozen voor de neutraler, reeds
bestaande aanduiding Landfries.

Meer eenvoudig rechtaan-rechtuitvermaak kwam er voor in de plaats, wat de
almanakken interessanter maakte voor bredere lagen van de bevolking. Als hij op
marktdag de boeren iets in het Fries voorlas, dan kon ‘de fliebbe har fin nochlykheid
by de piep del’ lopen (‘dan kwijlden ze van plezier langs hun pijp’), zo wist
volksdichter Anne Jeltema in 1787 uit jarenlange ervaring te melden. Te oordelen
naar de talloze herdrukken van juist dit soort bijdragen was schoolmeester Douwe
Simonides (circa 1666-na 1725) de meest populaire almanakschrijver. Hij publiceerde
vanaf ongeveer 1710 vele samenspraken over schippers, boeren, boerinnen, edellieden,
barbiers en jonkers.
Simonides zou gezien de volkse humor ook Waatze Gribberts Bruyloft uit 1701
geschreven kunnen hebben, dat volgens de wervende ondertitel bestond uit ‘Acht
aerdige en geneuglijcke uyt-komsten, vertoonende de slechten boeren aerd, plompe
zeeden ende drollige reden; seer geneuchlijck en vermaeckelijck om te lesen. In 't
platte Friesch.’ Het werk verscheen steeds als zelfstandige uitgave, maar het sluit
vanwege de aard van zijn vermakelijkheden direct aan bij de almanakliteratuur van
Simonides. Honderd jaar later werd er nog geadverteerd met de aanbeveling dat het
zeer geschikt was voor onderling vermaak. Daarbij zal gedacht moeten worden aan
gezelschappen van jongelieden. De tekst is rechtstreeks of misschien ook via de niet
bewaard gebleven Nederlandse vertaling Westfaelschen speel-thuyn uit 1661 vertaald

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

uit de Platduitse kluchten Teweschen Hochtydt en Tewesken Kindelbehr. De
hooggeleerde Wassenbergh gaf het in 1820 anoniem uit, omdat de inhoud ervan hem
te zeer onder het ‘ultra-boersche’ viel. Het was dan ook voor Joast Halbertsma en
anderen een opluchting toen later bleek dat het een vertaling was. ‘Zo lang Friesland
gestaan heeft,’ schreef Halbertsma verontwaardigd, ‘bragt 't, zelfs onder de heffe
zijns volks, nog nimmer zulk een onbeschoft schepsel voort als dezen vlegel met
zijne familie.’ Of dat waar is, zij daargelaten, maar in de literatuur kent het wat dat
betreft inderdaad zijns gelijke niet. Toch is Waatze Gribberts met minstens zeven
herdrukken in de periode tot 1840 het meest populaire werk uit de oudere Friese
literatuur.
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Hilarides' kaart van Molkwerum (1718), het dorp dat om zijn dialect en klederdracht en vooral ook
om zijn verspreide bebouwing gehouden werd voor een relict uit Germaanse tijd.

5 Liefhebberij op rijm voor kleine kring
Japik Baargkiel was een man met een keel als een varken. Op het ijs in Heerenveen
kondigde hij in het Fries en op rijm allerlei wedstrijden in de omgeving aan. Een
voorbeeld daarvan uit 1675 is bewaard gebleven. Dat tekent de verandering die in
de loop van de zeventiende eeuw optrad. De groeiende aandacht voor het Fries, tot
in de hoogste kringen, moet knappe koppen in dorp of buurt gestimuleerd hebben
om bij gelegenheid ook eens een rijmstuk voor of op een bekende te maken, of hun
eigen wederwaardigheden op rijm vast te leggen. Nog rond 1830 werd op het
platteland iemand die Fries kon lezen voor een wonder van vernuft gehouden en als
zo eentje in een gezelschap iets in het Fries ten beste gaf, vond hij een aandachtig
gehoor. Het werk van deze dorpsdichters is meestal niet verder gekomen dan het
handschrift. Er is heel wat overgeleverd, maar meer nog zal er zijn verdwenen. Het
oudst bekende rijm is een bruiloftsdicht uit 1649 van de schoolmeester van het dorpje
Aegum. Vroeg zijn ook rijmstukken in het oud geachte Friese dialect van
Hindeloopen. Johannes Hilarides (1648-1725), taalkundige en rector van de Latijnse
school in het stadje, publiceerde er uit geleerde belangstelling in de jaren zeventig
van de zeventiende eeuw een aantal van.
Een waar volksdichter werd schoenmaker Bearn Fabricius (1724-1792) uit
Drachten. Hij berijmde onderwerpen als het feit dat hij 37 dagen lang in Nijezijl
vastlag met een schip in het ijs (1762), de nieuwe klokkenstoel in Ureterp (1766) of
het inhalen van de nieuwe grietman van Opsterland (1782). Vergelijkbaar werk vol
anekdoten en wonderlijke avonturen leverde schipper Kornelis Harkes Landmeter
(1790-1871) uit het naburige Gorredijk. Zijn Friesche en Hollandsche versjes van
den Schippersfeint of Kees uit de Woadkant, benevens een verhaal van ons leven op
het Fransche oorlogschip, in de jaren 1812-1813 (1840) beleefde in de twintigste
eeuw nog een tiende druk.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

6 Verlicht elan na 1770
Belangstelling voor de eigen geschiedenis was er altijd al, maar in de tweede helft
van de achttiende eeuw kreeg ze een ander karakter en werd de nationaal gerichte
waardering van alles wat oud en Fries was tot volksbezit. Er werd teruggegrepen op
opvattingen van geleerden als Emmius en Junius, die in de zeventiende eeuw Fryslân
en de Friese taal voor oeroud hielden. Nu werd Fryslân met zijn zeden en gewoonten
opnieuw begrepen als de oerbron van het Nederlandse en zelfs van het Duitse volk.
Er ontstond niet alleen een soort van historisch beleefde ‘volksgeest’, er werd
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Professorenportret van Everwinus Wassenbergh, in 1808 geschilderd door W.B. van der Kooi, olieverf
op doek 85 × 70 cm. Wassenbergh legateerde het portret aan het Koninklijk Nederlandsch Instituut
te Amsterdam. Een onbekende opdrachtgever (was het misschien voormalig gouverneur Aebinga van
Humalda?) liet Van der Kooi er circa 1827 een kopie van maken voor de Senaatskamer van de vroegere
Academie.

ook opnieuw studie van de oude Friese taal gemaakt, zowel in Duitsland als in
Nederland. In ons land was de al genoemde Franeker hoogleraar Grieks en
welsprekendheid Everwinus Wassenbergh (1742-1826) een van de eersten. In 1774
gaf hij een verhandeling over Friese eigennamen uit, een studie die nog door vele
gevolgd zou worden, onder meer door een op de klassieke filologie gebaseerde studie
over het werk van Gysbert Japix uit 1793. Naast hem waren tussen 1770 en 1785
vele anderen actief in de studie van taal en geschiedenis of het uitgeven van oude
documenten of rechtsteksten. Al die erudiete aandacht vond zijn parallel in de opbloei
van de Friese literatuur. Literatuur werd nu ook beoefend ter beschaving en
ontwikkeling van eigen of andermans deugden.
Voor gezellig vermaak en ter veredeling van smaak ontstonden in de tweede helft
van de achttiende eeuw in veel Nederlandse steden dichtgenootschappen. Ook Fryslân
kende van 1773 tot 1777 zo'n dichtgenootschap. Het was Konst Voedt 's Menschen
Geluk in het betrekkelijk kleine Makkum. Het ontstond uit een kring van liefhebbers
die in de loop van de jaren zestig bij elkaar op verjaardagen kwamen en een gedicht
voor de jarige meebrachten. Sommigen als Jan Rommerts Haarsma waren echte
liefhebbers zonder veel scholing, anderen als zijn vriend Franciscus Rondaan hadden
aan de academie in Franeker gestudeerd of studeerden er nog en waren geschoold
door Johannes Schrader (1721-1783), befaamd hoogleraar in de welsprekendheid en
sinds 1764 ook in de dichtkunst. Nieuwe leden moesten toelatingsexamen doen, er
werden thema's of onderwerpen opgegeven, ieder kreeg een beurt en men beoordeelde
elkaars werk. De leden dichtten in het Nederlands, soms echter ook in het Fries.
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Titelplaat van ds. J. Kuiper, lid van ‘Konst’, voor een handschrift met poëzie van Kinke Lenige. De
Dichtkunst, afgebeeld met perkament en snaarinstrument, acht geen aardse schatten, maar vergaart
het zoet, al kan ze ook steken. Ze brengt de kunst van Rome over naar Fryslân, van het Pantheon naar
de boerderij.

Rechts: Kinke Lenige naar de Friese mode van haar tijd met Duitse hoed, getekend door haar vader.
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Een ambitieus lid was Dirk Lenige (1722-1790), zeilmaker en ijzerhandelaar annex
drogist, die zich na het uiteenvallen van het genootschap uitsluitend richtte op het
dichten in het Fries. Zijn poëzie maakt bij alle dichterlijke opsmuk een vrij onbeholpen
en gewrongen indruk. Zijn dochter Kinke (1755-1780), die zich sinds 1776 Cynthia
noemde, behoorde ook tot de leden.
Tot de interessante werken van de late achttiende eeuw behoort de levensbeschrijving
van een praat- en pronkzieke Friese boerin, It libben fen Aagtje IJsbrants, of dy
Frieske boerinne uit 1779. De schrijver is waarschijnlijk Eelke Meinerts (1732-1810),
boer in Westergeest onder Dokkum. Ook zijn werk behoort tot de Verlichting en net
als Lenige dichtte hij ook in het Nederlands. Zijn eerste Friese gedicht is voor zover
bekend een gelegenheidsgedicht op een bezoek van de stadhouder aan Fryslân in
1773. Hoe hij ertoe kwam om Fries te schrijven is niet duidelijk. Mogelijk wist hij
van het werk van Althuysen of hielden de adellijke Van Heemstra's op het naburige
Fogelsanghstate op z'n tijd van een Fries stukje. Aagtje sloot aan bij het enorme
succes dat de nog te noemen Feike van der Ploeg inmiddels met soortgelijk werk
had. Als dichter, zo schreef Meinerts in 1778 over zichzelf, had hij ‘geen kundigheden
dan door eigen gebrekkige oeffeningen en verkering met goede vrienden. Ik heb
nooit ter school geweest daar men het vernuft bereit en slijpt tot hooger wetenschap
dan die, die de Boeren met elkander gemeen hebben.’ Maar, zo voegde hij eraan toe,
iemand die met talent begiftigd is, kan door blokken [dat woord gebruikt hij] en het
lezen van goede boeken ‘denkbeelden van vele zaken verkrijgen, die elk en een
ijgelijk onder de Landlieden niet eigen zijn’. Onder zijn ‘goede vrienden’ waren de
adellijke bewoners van de beide landgoederen in zijn onmiddellijke omgeving. Op
een van hun boerderijen woonde hij sinds 1766 zelf en hun kinderen gaf hij les in
het zingen van psalmen.
Aagtje IJsbrants is een zedenschets met een opvoedende strekking; christelijke
deugden staan dan ook centraal en allegorieën worden niet geschuwd. Het thema
van de spilzieke Aagtje met daaromheen allerlei volksfiguren herinnert aan Justus
van Effen en Pieter Langendijk. Hoofdzaak vormen de gesprekken van personages
uit verschillende kringen. Er komen kramers, chirurgijns, dokters en predikanten in
voor en er worden allerlei ervaringen, voorvallen en opvattingen uitgewisseld. De
bonte stoet van figuren geeft zo een interessant beeld van de tijd. De lezer kan bovenal
plezier beleven aan de natuurgetrouwe weergave van het huiselijk leven. Typisch
voor de tijd is de uitvoerige beschrijving van een pronkkamer; pronken met meubels
en ander huisraad was in de tweede helft van de achttiende eeuw onder boeren iets
nieuws.
Een tweede interessante schrijver uit de verlichtingstijd is de uit Franeker afkomstige
doopsgezinde predikant Feike van der Ploeg (1736-1790). In zijn studententijd schreef
hij al gelegenheidsgedichten op academische gebeurtenissen en personen, toen nog
niet in het Fries. Zijn vrij omvangrijke Friese werk munt uit in ironische
fijnzinnigheid. Hij voerde personages op met enige zelfverbeelding, die hij dan zonder
dat ze het in hun naïveteit zelf merkten tussen de regels door op de hak nam.
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Hij koos ze zonder onderscheid van rang of stand, er waren boerinnen bij en
professoren.
De burkerij of it boere bedrief verdeeld yn fjouwer tieden fin it jier, as forjier,
zimmer, herst en winter, Van der Ploegs eerste Friese publicatie uit 1774, geeft in
de vorm van een blijspel een leerzaam beeld van het boerenleven in zijn tijd. Van
humor of ironie is hier nog niet veel te merken. Kennelijk heeft de auteur een
zedenkundig werkje willen schrijven. Heel anders is dat in een almanakbijdrage van
zijn hand, een geestige beschrijving van de avonturen van een voorname boerin als
ze op 28 augustus 1777 naar Leeuwarden gaat om de intocht van de stadhouder en
zijn gezin mee te maken. De knipoog naar de lezer die Van der Ploeg voortdurend
geeft werd niet misverstaan, want het almanakstukje vond veel waardering, evenals
het vervolg in het jaar erop. Daarin werd al even geestig beschreven wie deze ‘Mayke
Jakkelis’ was. In de korte tijd dat Van der Ploeg actief was, werd hij met zijn figuur
van Mayke Jakkelis even populair als later de Halbertsma's met hun Lapekoer zouden
worden. Onder haar naam verscheen de beroemde Oprecht nieuw Hallumer Almanach
voor 1779. Alle Friese werk van Van der Ploeg verscheen anoniem of onder een
sprekend pseudoniem.

Advertentie in de Leeuwarder Courant van 22 november 1777, het jaar waarin voor het eerst in het
Fries geadverteerd werd, steeds door Groenia uit Dokkum, compagnon van Feike van der Ploeg. Het
begin luidt: ‘Fin J. Seydels Boekedrukkery, is aek ien Almenek ynne Wrâd komd, dat ien Doebelstoer
koste mat. Lykmallinne Boers.’ Dat is: ‘Bij J. Seydels drukkerij is ook een almanak verschenen die
een dubbele stuiver kost. Helemaal in het Fries.’

De vermakelijkheid van De tankbre boere zoon uit 1778 is gewoner. Hier gaat het
meer om spot en komische figuren en situaties dan om ironie. Het stuk is een vrije
vertaling van het toen ook veel in het Nederlands vertaalde toneelspel Der dankbare
Sohn (1770) van J.J. Engel. Zeer levendig en geestig is daarentegen weer Het jonge
lieuws boosk, dat in een almanak voor 1779 verscheen en het jaar erop direct herdrukt
werd voor een volgende almanak. Het is ingericht als een toneelstuk en bestaat uit
zes bedrijven en maar liefst 33 scènes. Het beschrijft een naar het leven getekend
pleziertochtje van een aantal jonggetrouwden.
De Verlichting leidde ook tot het gebruik van het Fries bij pogingen tot beïnvloeding
van het volk. Zo is er uit de patriottentijd en de jaren die erop volgden een aantal
brieven in kranten en tijdschriften bekend en ook enkele gesprekken over politieke
zaken die de gemoederen bezig hielden. Uit 1821 is er een tweetal stukjes van iemand
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Ds. H.W.C.A Visser, voorstander van bestuurlijk centralisme en waarschijnlijk daarom in 1820 de
‘allergevaarlijkste geestelijke’ genoemd door gouverneur Aebinga van Humalda, die vroeg of ze in
Den Haag geen plaats voor hem hadden.

die zich de ‘Boere schrieuwer’ noemt, waarin hij een gezelschap dorpelingen de
voors en tegens van de onderwijsvernieuwing laat behandelen. Op alle punten wint
de vernieuwing het; Fries kan echter beter maar niet op school gesproken worden,
zo is de expliciete boodschap. Mogelijk is de grote onderwijsvernieuwer ds. H.W.C.A.
Visser (1773-1826) zelf de auteur. Hij had zich in 1816 tegen het gebruik van Fries
in school verklaard, wat niet onweersproken was gebleven.

7 Nationaal-historische verbeelding
Nog voor de verlichte belangstelling van de late achttiende eeuw voor alles wat voor
oud en echt gehouden werd uitmondde in de romantiek van de gebroeders Halbertsma,
vond ze haar karakteristieke uitdrukking in het werk van iemand die op zijn eigen
manier zo'n beetje het midden hield tussen James Macpherson, met zijn Fragments
of Ancient Poetry (1760) de schepper van de oude, fictieve Keltische bard Ossian,
en Thomas Percy, de verzamelaar van de Reliques of Ancient English Poetry (1765).
Dat was Paulus Cornelis Scheltema (1752-1835), een eigenwijze boer,
belastingontvanger en vetweider, die de Latijnse school had bezocht. Hij woonde in
Franeker en is als Fries schrijver een product van de Franeker academie in de tijd
van haar neergang. Juist vanuit Franeker werd toen de landelijke belangstelling voor
alles wat Fries en ‘oer’ was gevoed. Een figuur als Scheltema schreef waar vraag
naar was. Hij schiep het ‘echte, oude’ Friese volkskarakter. Niemand zag dat hij zijn
wetenschap vooral uit oude boeken haalde, die hij dan aanvulde met zijn fantasie,
hoewel zijn uitgangspunt soms wel lag bij mensen of dingen die hij inderdaad gekend
had. Hij geloofde waarschijnlijk ook zelf in zijn scheppingen.
Scheltema presenteerde zijn verhalen en anekdoten vaak in de vorm van
spreekwoorden met uitgebreide toelichtingen. Hij heeft er 12.000 van gemaakt, zij
het dat maar weinig van die toelichtingen tot verhalen uitdijden. Zijn meesterwerk
is de Tesck-laow (‘Dors-recht’), een gefingeerde beschrijving van gebruiken bij het
koolzaaddorsen met dito biografieën van types uit het oude boerenleven, die na enige
jaren van circulatie in handschrift in 1823 in druk verscheen. Voor het schrijven
ervan had hij zich onmiskenbaar laten inspireren door de oproep van Grimm tot het

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

verzamelen van volksoverleveringen en volksgebruiken van allerlei aard, die in ons
land verder nauwelijks weerklank gevonden heeft. Scheltema inspireerde op zijn
beurt echter ds. H.W.C.A. Visser. Deze had in 1818 een van de vele afschriften van
de Tesck-laow in handen gekregen die Scheltema, slim als hij was, voor
geïnteresseerden maakte, en vroeg nu voor zijn overigens nooit verschenen
Aardrijkskunde van Vriesland, voor de scholen om mededeling ‘van alle
volksverhalen, welke omtrent de oude geschiedenis en den vroegeren toestand van
dezen of genen oord van Friesland in omloop zijn, ofschoon zij ook het voorkomen
van verdichting mogen hebben’. Of hij veel reacties heeft gehad is niet bekend, de
volksverhalen moesten eerst nog gemaakt worden.
Het begin van Scheltema's werkzaamheid laat zich niet precies aanwijzen, maar
het kan niet ver vóór 1815 liggen. Toen had hij immers al een eerste versie van de
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Coproductie van de gebroeders Scheltema: Paulus verzon de tekst, Jacobus maakte er goedgelovig
een vertaling en geleerde aantekeningen bij. De titelpagina is pagina 49 uit Jacobus Scheltema's
publicatie Geschied- en letterkundig mengelwerk, deel III, tweede stuk, 1823. Een overdruk van het
volledige artikel (p. 49-130) werd ook los uitgegeven.

Tesck-laow gereed. Zijn werk zou in de loop van de negentiende eeuw aan een
zegetocht in almanakken en volkskundige publicaties beginnen en die duurt eigenlijk
nog steeds voort. Zo maakte E.B. Folkertsma navertellingen die door Ype Poortinga
in 1967 postuum werden uitgegeven in Wite en reade roazen. Scheltema's scheppingen
zijn volledig geanonimiseerd en maken nu deel uit van de collectieve mythe Fryslân.
En dat is ook niet vreemd. Wie kon hem op waarheid controleren? Helemaal serieus
werd hij wel niet genomen, maar daar stond weer tegenover dat er van zijn werk een
eigenaardige bekoring uitging. Joast Halbertsma verwoordde die in 1831 als volgt:
‘Scheltema is een man van zijn soort en daar is zijn stijl na. Wanneer gij nu die stijl
verandert, kuischt, voelt gij licht dat gij Scheltema er uit neemt. Dat ongegeneerde,
dat onbehouwene dat in zijn stijl is, maakt er juist de aardigheid van uit.’
Hem en zijn broer Eeltsje moet iemand als Scheltema vaak voor ogen hebben
gestaan bij hun verbeelding van het Friese volksleven. Ze noemen hem trouwens in
hun Rimen en Teltsjes zelf en dat nog wel met zijn toenaam Paulus Liger. Maar
hiermee zijn we in de Friese literatuur van de negentiende eeuw aangekomen.
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Joast Hiddes Halbertsma, in olieverf geportretteerd door Willem Bartel van der Kooi toen hij een jaar
of veertig was (afmetingen 60 × 75 cm).

Waling Dykstra, litho gemaakt naar een foto uit 1901, uitgegeven door Rinse van der Velde. Deze
Leeuwarder boekhandelaar en uitgever nam veel Fries werk in zijn fonds op, vooral op verzoek of in
opdracht van het Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse, waarvan Waling Dykstra van 1894 tot
1904 voorzitter was en daarna erevoorzitter.
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4
Meer literatuur voor meer mensen
Van 1822 tot 1915
1 Verbreding van de Friese literatuur
Negentiende-eeuwse letterkunde is niet per definitie hoogdravend of saai, langdradig
of sentimenteel. Integendeel, ze is soms verrassend levendig. In Fryslân werd de
literatuur in de negentiende eeuw steeds minder iets wat alleen maar voor de happy
few van betekenis was. Voor het eerst kan er gesproken worden van een volledige
literatuur, waarin alle genres vertegenwoordigd zijn. Naast verhalen en gedichten
werd er al een enkele roman geschreven, terwijl men studie maakte van de oudere
literatuur. Het toneelleven kwam tot bloei, eerst nog in de vorm van samenspraken
afgewisseld met liedjes. Die werden meestal naar voren gebracht door twee heren,
van wie de een zich zo nodig als vrouw verkleedde. Met hun programma dat
aangekondigd werd als ‘Winterjûnenocht’ (‘Vermaak voor de winteravond’), reisden
deze cabaretiers avant la lettre de hele provincie af om op bovenzalen van herbergen
en in dorpscafés te zingen en voor te dragen. Ook de zangcultuur verspreidde zich
over steden en dorpen. Er kwamen boekjes uit met eenvoudige wijsjes om op scholen
en in huiselijke kring te zingen, maar daarnaast verschenen er bundels met
meerstemmige liederen die door de tientallen koren die in die tijd werden opgericht
in studie konden worden genomen.
Vanaf ongeveer 1820 kwam er een min of meer ononderbroken stroom van
publicaties in het Fries op gang en daarin vond iedereen die kon lezen wel iets van
zijn gading. Steeds meer mensen verwierven zich die vaardigheid, omdat grotere
groepen van de bevolking de kans kregen om onderwijs te volgen door de betere
economische en maatschappelijke omstandigheden waarin Nederland na de Franse
tijd kwam te verkeren. Deze gunstige ontwikkeling had voor de positie van het Fries
een schaduwzijde. In de scholen was de voertaal Nederlands en bij de aanstelling
van leerkrachten was kennis van het Fries geen functie-eis. Eentalig Friese kinderen
werden zo, vanaf de eerste dag dat ze op school kwamen, met een vreemde taal
geconfronteerd, wat niet meer of minder dan een cultuurschok voor hen geweest
moet zijn. Basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen werden uitsluitend in
het Nederlands aangeleerd. Beter onderwijs aan grotere groepen van de bevolking
betekende in Fryslân op die manier een bedreiging voor de volkstaal, die tot dan toe
in mondelinge overlevering nog tamelijk ‘ongerept’ was gebleven.
De geschreven taal onder de beter gesitueerden was al geruime tijd het Nederlands.
Al in de late Middeleeuwen was dat door de politieke ontwikkelingen waarbij de
Friezen hun onafhankelijkheid waren kwijtgeraakt de taal van de overheid geworden.
De kranten, die in de achttiende eeuw begonnen te verschijnen, werden hoofdzakelijk
in de landstaal geschreven en de meeste correspondentie werd ook in het Nederlands
gevoerd. In onze ogen is het verbazingwekkend, dat mensen die
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Typoscript van de bewerking van De jonge priiskeatser in het Nederlands die onder de titel Jelle van
Sipke Froukjes verscheen (blz. 307). De illustratie bij het genoemde lied uit de Lapekoer over de
kermis in Bolsward staat afgebeeld op bladzijde 65.

Manuscript van De jonge priiskeatser van Nynke fan Hichtum (paragraaf 10.2). Uit het fragment
blijkt hoe gering de betekenis van het gedrukte Fries was. Gewone Friessprekers konden hun eigen
taal nauwelijks lezen, doordat er geen moedertaalonderwijs gegeven werd in Fryslân. Ook laat het
zien dat zingen in het Fries en Fries toneel dat probleem enigszins konden verhelpen. Transcriptie en
vertaling op blz. 57.

nooit iets anders spraken dan Fries en zelfs Friezen die bewust bezig waren met de
bevordering van hun moedertaal, zich in het onderlinge schriftelijke verkeer van het
Nederlands bedienden. Een van de oorzaken daarvan kan zijn dat er geen onderwijs
werd gegeven in de eigen taal, maar waarschijnlijk telde zwaarder dat het geen
gewoonte was om in het Fries te schrijven. Als literaire taal had het Fries zich door
de eeuwen heen dan wel min of meer gehandhaafd, in andere domeinen werd het
nauwelijks nog op schrift gebruikt. Niet-fictionele teksten werden overwegend in
het Nederlands geschreven en zelfs over de Friese literatuur communiceerde men in
de landstaal of in het Latijn. Het zou tot de twintigste eeuw duren voordat het Fries
beschouwd werd als een volledige taal waarvan men zich in principe op alle terreinen
van het leven, mondeling en schriftelijk, kon bedienen.
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It Freantsjeter keatsen. [Illustratie blz. 56 rechts] Alde Piter Beerstra hie
trye botboerske boekjes, dêr siet er jouns faken yn to lêzen, en den moast
er soms sa laitsje, dat Jelle en de boerinne nijsgierrich waerden, hwet as
der wol ynstie. Nou, en den lies er hjarren wol ris hwet to foaren - in bytsje
stammerjend fensels, hwent fan 'e fryske boekstavering hied er net folle
forstân; mar hja founen it dochs tige moai. En, as er dan bigoun te sjongen:
ferskes út 'e ‘Lapekoer fen Gabe Skroar [’] of ‘Doaitsen mei de Noarske
bâlke’, den gong it better. Hwent dy koe er allegearre fen bûten, en wize
hâlde koe er ek wol aerdich. Sadwaende learde Jelle ek al dy sankjes, en
boersk lêze koed er ek al gau, do't er him der earst mar rjocht yn joech.
Hwet hied er in nocht oan det boekje ‘Mâl út, mal thús’, fen dy domme
boeresoan, dy't soldaet wirde moaste yn 'e franske tiden; mar dêr wier er
egentlik to stom ta. Hwet wier er dom, dy feint! En hwet laken se mei hjar
trijen om syn healloune setten! De boerinne hie dêr noch de measte
aerdichheit oan, det syn mem syn hiele hege ‘sjako’ folpropte mei grouwe,
fette woarsten! Mar Jelle hâldde dochs it meast fen de ‘Lapekoer’. Hwet
as dêr net allegearre yn stie - it wier in aerdichheit! Als er oan 't
stikelstekken, grippeljen, wjûden, slatten of hakjen wier, [...].
De kaatspartij in Franeker.
Oude Pieter Beerstra had drie boerse [Friese] boekjes, daar zat hij 's avonds
vaak in te lezen, en dan moest hij soms zo lachen, dat Jelle en de boerin
benieuwd werden, wat of er wel in stond. Welnu, dan las hij hen wel eens
wat voor - een beetje met horten en stoten natuurlijk, want van de Friese
spelling had hij niet veel verstand, maar zij vonden het toch heel mooi.
En, als hij dan begon te zingen: versjes uit de ‘Lapekoer fen Gabe Skroar’
of ‘Doaitsen mei de Noarske bâlke’ [blz. 90], dan ging het beter, want die
kende hij allemaal van buiten, en wijs houden kon hij ook wel aardig goed.
Op die manier leerde Jelle al die liedjes, en boers lezen kon hij ook al
gauw, toen hij zich daar eerst maar eens goed in verdiepte. Wat vond hij
dat boekje ‘Mâl út, mâl thús’ [blz. 265] leuk, van die domme boerenzoon
die in de Franse tijd soldaat moest worden, maar daar was hij eigenlijk te
stom voor. Wat was hij dom, die knul! En wat moesten ze met hun drieën
lachen om zijn onnozele streken! De boerin had er nog het meeste plezier
om, dat zijn moeder z'n hele hoge ‘sjako‘ vol propte met dikke, vette
worsten! Maar Jelle hield toch het meeste van de ‘Lapekoer’. Wat stond
daar niet allemaal in - het was een wonder. Als hij aan het stekels trekken
was, greppels groef, of aan het sloten schoonmaken, wieden of spitten
was, [...].
De Friese beweging
‘De Friese beweging’ is een verzamelbegrip. Het is niet één organisatie
of stroming. Sjoerd van der Schaaf, die in 1977 een geschiedenis van de
Friese beweging publiceerde, stelt het zo: ‘De Friese beweging moet gezien
worden als het streven, al of niet door middel van verenigingen, recht te
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doen aan een volk dat van mening is dat het zich in groter staatsverband
cultureel en politiek niet goed heeft kunnen ontplooien.’
Veel is inmiddels direct of indirect door de invloed van de beweging tot
stand gekomen en die is daarmee een van de maatschappelijke krachten
die het huidige Fryslân vormgegeven hebben, de literatuur incluis.
Genoemd kunnen worden de erkenning van het Fries als tweede rijkstaal
in Fryslân, vergroting van de taalbeheersing door beter onderwijs in de
moedertaal, overheidssubsidie voor literaire en culturele uitingen, voor de
regionale omroep en voor de wetenschappelijke bestudering van taal,
geschiedenis en literatuur van Fryslân. De beweging komt nog steeds op
voor het recht van de Friezen om in alle domeinen van het publieke leven
(bijvoorbeeld kerk, onderwijs, rechtspraak) hun eigen taal te gebruiken.
De Friese beweging is niet beperkt gebleven tot de provincie. Sinds het
einde van de negentiende eeuw zijn overal in het land en zelfs in het
buitenland (bijvoorbeeld in Londen, Nederlands-Indië en de Verenigde
Staten) verenigingen opgericht waarin Friezen buiten de provincie (‘Friezen
om utens’) hun gemeenschappelijke achtergrond konden en soms nog
steeds kunnen beleven.
Het laat zich denken dat zo'n overheersende aanwezigheid van het Nederlands - een
taal die ook nog eens als deftiger werd beschouwd - een negatieve invloed had op
het gebruik en op de kwaliteit van het Fries. Terwijl sociale stijgers in de verleiding
kwamen om over te stappen op het ‘Hollands’, probeerden de mensen van de Friese
beweging, tegen die voor de taal funeste ontwikkeling in, de gewone Friessprekers
bewust te maken van de waarde van hun oude taal. Met hun in het Fries geschreven
werk hadden ze vaak niet alleen een literaire, maar ook een didactische bedoeling.
Wie over schrijftalent beschikte, moest een tegenwicht bieden tegen de invloed van
het Nederlands door aantrekkelijke leesstof te leveren in het Fries. Natuurlijk was
lang niet alles wat in die situatie geschreven werd van hoge literaire kwaliteit, maar
in de negentiende-eeuwse Friese letteren is desalniettemin veel te vinden dat zich
nog altijd met plezier laat lezen.

2 Begrenzing van het tijdperk en overzicht
Algemeen wordt aangenomen dat er in de Nederlandse letterkunde omstreeks 1760
zoveel veranderde, dat vanaf die tijd van een moderne literatuur gesproken kan
worden. Hoewel er binnen de Friese literatuur in het werk van de achttiende-eeuwer
Feike van der Ploeg en in dat van Paulus Scheltema die in twee eeuwen leefde,
vernieuwingen zijn aan te wijzen (blz. 50 en volgende), duurde het tot ongeveer
1820, voordat er een geregelde stroom van letterkundige publicaties in het Fries op
gang
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Monument voor Gysbert Japix, in 1823 onthuld in de Martinikerk in zijn geboortestad Bolsward. Het
werd gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer Paul Joseph Gabriel naar het portret van Matthijs
Harings in de stijl van een klassieke kunstenaarsbuste.

kwam. De eerste uitgave van De Lape Koer fen Gabe Skroor (‘De lappenmand van
kleermaker Gabe’) van de gebroeders Halbertsma in 1822 wordt als het begin van
een nieuw tijdperk gezien, aangeduid als de Nieuwfriese letterkunde. Het einde van
de eerste periode binnen deze Nieuwfriese letterkunde ligt ook iets later dan in de
‘Hollandse’, waar de Tachtigers met hun estheticisme, hun l'art pour l'art en vooral
met hun eis van allerindividueelste expressie van allerindividueelste emotie de
moderne literatuur inleidden. Die parallel met de Tachtigers wordt in het Fries niet
gevonden bij hun tijdgenoten Piter Jelles Troelstra, Onno Harmens Sytstra en Cornelis
Wielsma, maar pas in de sonnetten, novelles en beschouwingen van de auteurs uit
de twintigste eeuw.
Heel in het kort kan de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse letterkunde als
volgt worden geschetst. Het begin wordt in de jaren twintig gemarkeerd door vier
feiten. In chronologische volgorde zijn dat: het verschijnen van de hierboven al
genoemde eerste, nog anonieme, editie van de Lapekoer in 1822. Dan het
herdenkingsfeest dat een jaar later ter ere van de grote zeventiende-eeuwse dichter
Gysbert Japix in diens geboortestad Bolsward werd gehouden. Als derde markant
punt moet de oprichting van het Fries Genootschap in 1827 worden genoemd en ten
slotte de uitgave van het eerste Friese periodiek, het Friesch Jierboeckje, in 1828.
In 1844 trad met de oprichting van het Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse
(Vereniging voor Friese Taal- en Letterkunde) een nieuwe generatie van schrijvers
naar voren, die dichter bij het gewone Friessprekende volk stonden. Doordat twee
van hun aanvoerders, Harmen Sytstra (geboren in 1817) en Tiede Dykstra (geboren
in 1820) al in 1862 kwamen te overlijden, kon deze groep maar betrekkelijk kort de
Friese beweging bezielen. Het waren vervolgens twee zonen van schrijvers uit die
‘generatie van veertig’, Piter Jelles Troelstra en Onno Harmens Sytstra, die omstreeks
1880 onder andere met de bundel It jonge Fryslân bewezen, dat zij de gangmakers
waren voor hun leeftijdgenoten. Vooral Troelstra vernieuwde de literatuur op het
gebied van zowel de poëzie als het toneel en de zang, terwijl hij in zijn als een
familieblad opgezette tijdschrift For hûs en hiem ook ruimte maakte voor de
behandeling van vragen van lezers over taalkundige kwesties en - ook iets nieuws -
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voor een kinderrubriek onder redactie van zijn verloofde (later zijn vrouw) Sjoukje
Bokma de Boer die schreef onder de naam Nynke fan Hichtum.
Uiteraard liet een aantal van de vooraanstaande auteurs uit de negentiende eeuw
later ook nog van zich horen, maar met de eerste publicatie van werk van Obe Postma,
Simke Kloosterman en Reinder Brolsma in het eerste decennium van de twintigste
eeuw was de periode van de negentiende-eeuwse letterkunde voorgoed voorbij. De
oprichting van de Jongfryske Mienskip in 1915 betekende ook in de Friese beweging
het begin van een nieuw tijdperk.

3 De kwestie van de Friese identiteit
De negentiende-eeuwse Friese letterkunde kenmerkt zich door een sterk bewustzijn
van een specifiek-Friese identiteit en de inspiratie die daaraan werd ontleend. Door
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de Franse overheersing en de opkomende Romantiek werd onder de Friezen het besef
versterkt dat ze een oud (en ooit onafhankelijk) volk waren met een eigen taal en
cultuur. Dat stimuleerde diverse schrijvers om zich met hernieuwde kracht in te zetten
voor het behoud van het Fries. Het bestuderen van die oude taal, maar ook van de
geschiedenis en de archeologische bodemvondsten werd een culturele opdracht voor
iedereen die in zijn hart een warm plekje had voor het ‘erf der vaderen’. Als het dan
zo moest zijn, dat in het Koninkrijk der Nederlanden de onafhankelijkheid van het
gewest Fryslân niet meer bestond, en een kweekplaats van wetenschappelijk en
literair talent zoals de Universiteit van Franeker eeuwenlang was geweest, werd
opgeheven, dan moesten er andere wegen worden gevonden om het karakter van
Fryslân te bewaren. Deze gedachtegang leefde bijvoorbeeld onder de mensen die in
1827 het Provinciaal Fries Genootschap voor de bestudering van de Friese Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde oprichtten.
Vrij algemeen had onder de culturele elite het idee postgevat, dat er in Fryslân
nog sprake was van een door de eeuwen heen oorspronkelijk gebleven
plattelandscultuur. Door de perifere ligging en de geringe mobiliteit van de
boerenbevolking zouden taal en volkskarakter, zeden en deugden er nauwelijks zijn
aangetast. Een van de eersten die dat gevoel in zijn werk uitdroeg, was Paulus
Scheltema. Later werd het door de georganiseerde Friese beweging gecultiveerd,
vooral door het Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse. In zijn studie Het rode
tasje van Salverda met de ondertitel Burgerlijk bewustzijn en Friese identiteit in de
negentiende eeuw uit 1998 stelde Goffe Jensma dat die oude plattelandscultuur geen
empirische entiteit, maar een ideologisch geladen concept is of met de woorden van
E.J. Hobsbawm een ‘invention of tradition’ van moderne, stedelijk georiënteerde,
burgerlijk-elitaire mensen. ‘Zij codificeerden,’ volgens Jensma, ‘allerlei elementen
uit het volksleven en bestempelden dit - aangevuld met eigen inzichten en in het
voetspoor van een oudere geleerde traditie - tot Friese “cultuur”.’ Overigens kan
datzelfde gezegd worden van andere streken van Nederland en elders, waar
zogenaamde oeroude tradities in feite in de negentiende eeuw bedachte volksgebruiken
zijn die sindsdien van bovenaf in stand zijn gehouden om het nationaal of regionaal
bewustzijn te versterken.
In Archeologie van een houding: Nederlandse identiteit in de Friesche
Volksalmanak 1836-1899 waarop Liesbeth Brouwer in 1998 promoveerde, toonde
deze onderzoekster aan, dat de dragers van de veelgeroemde Friese identiteit in de
negentiende eeuw niet veel anders deden dan zich aanpassen aan de Nederlandse
identiteit. De Friezen noemen zich graag een volk zonder natie, maar natie is volgens
haar ook een alleen maar in woorden bestaand concept.
Wat de situatie in Fryslân toch anders maakt dan elders, is dat de ‘uitgevonden
traditie’ stoelt op een eeuwenoud besef bij de Friezen dat zij anders zijn dan hun
landgenoten in de rest van Nederland. Het Fries heeft zich als eigen taal van de
Friezen niet alleen in mondeling, maar - zoals uit de vorige hoofdstukken is gebleken
- toch ook in schriftelijk en dan vooral literair gebruik zonder regie van bovenaf
kunnen handhaven vanaf de Middeleeuwen met zijn oorkonden en rechtsteksten, via
Gysbert Japix en zijn navolgers tot in de tijd van de Romantiek en er is wel degelijk
een zekere continuïteit te vinden in de waardering voor bepaalde aan het Friese
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Muurschildering in de vergaderzaal van Provinciale Staten van Fryslân uit 1895. Gemma van Burmania
weigerde volgens de overlevering in 1555 te knielen voor Philips II.

volkskarakter toegeschreven eigenschappen, zoals - om maar één voorbeeld te noemen
- het ‘sljucht en rjucht’ (‘eenvoudig en recht door zee’), dat Gysbert Japix tot zijn
motto maakte.
In Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding
(Zutphen, 1997) hebben de redacteuren Ph.H. Breuker en A. Janse gewezen op het
feit dat er al veel vroeger dan in de negentiende eeuw tegenstellingen bestonden
tussen Holland en Fryslân, wat volgens hen de conclusie rechtvaardigt dat er ook al
veel langer een Friese identiteit werd onderscheiden. Bepalende factoren waren
daarbij het landschap, de ouderdom van het Friese volk, het aloude vrijheidsideaal
en natuurlijk de taal. Nieuwe waardering voor de taal, het meest onderscheidende
kenmerk, leidde in de negentiende eeuw tot het opbloeien van de literatuur. Het
maakte voor het literaire leven ook niet zoveel uit, of de oorspronkelijkheid en het
bijzondere karakter van de Friese cultuur nu negentiende-eeuwse constructies waren
of een wetenschappelijk aantoonbaar en eeuwenoud gegeven. Het blijft een
onmiskenbaar feit, dat de trots op de eigen taal en het geloof in (voor sommigen bijna
mythische) oude Friese waarden een enorme stimulans heeft betekend. Het hoogtepunt
van dit ‘Friese bewustzijn’ kan op ongeveer 1830 gesteld worden, maar gedurende
de hele negentiende eeuw refereerden schrijvers aan de uitzonderlijke waarde van
moedertaal en vaderland en van het stoere karakter van de Friezen.
Een paar voorbeelden: Rinse Posthumus stelde in zijn gedicht ‘Gemma fen
Burmania’ uit 1824 de edelman Gemma, die bij de inhuldiging van Philips ii in 1555
geweigerd had te knielen (omdat een Fries alleen voor God op de knieën ging), ten
voorbeeld aan alle Friezen met de woorden ‘Bliuw, Friezen, de ed'le GEMMA
lykjen!/Bliuw fij fan 't bûgjen, aaien, strykjen!’ (‘Blijf, Friezen, op uw ed'le GEMMA
lijken!/Blijf wars van buigen, aaien, strijken!’). Harmen Sytstra, tweede voorbeeld,
antwoordde op de neerbuigende vraag ‘Spreek je boers tegen je kinders?!’ op een
toon van trotse vanzelfsprekendheid: ‘Ja, thús by wiif en bern, dêr sprek ik Frysk,/En
Fryske sin printsje ik myn jonges yn’ (‘Ja, thuis bij vrouw en kind, daar spreek ik
Fries,/En Friese geest prent ik mijn jongens in’). Een derde voorbeeld is Troelstra
die in het titelgedicht van It jonge Fryslân, de bundel waarin de dichters die omstreeks
1855 geboren waren zich in 1882 presenteerden, schreef dat de ‘spes patriae’ niet
meer zoals in vervlogen eeuwen met het zwaard voor de vrijheid van het vaderland
hoefde op te komen, omdat ‘De frijdom fan ús heitelân/Heart ta ferfleine dreamen’
(‘De vrijheid van ons vaderland tot vervlogen dromen hoort’). Maar de jonge helden
rekenen het zich nú, volgens de dichter, tot hun taak om - tot de dood hen haalt -
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voor de eer en roem van de oude Friese taal te strijden. En dezelfde Piter Jelles
(Troelstra) dichtte in zijn romantische periode: ‘Hy, dy't him frij neamt as Fries, /
Frysk yn syn taal bliuwt er 't earst!’ (‘Hij, die zich een vrije Fries noemt, blijft voor
alles Fries in zijn taal!’).
Overigens bleef de beeldvorming van de vrije stoere Fries niet tot Fryslân beperkt.
Ook in de Nederlandse letterkunde zijn er sporen van aan te wijzen bij schrijvers die
niet van Friese afkomst zijn. Zo sprak A.C.W. Staring in zijn gedicht ‘Lof des
vaderlands’ van ‘manhafte Friezen’, terwijl A. Coolen in De drie gebroeders over
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‘De mensen willen meestal zijn waar ze niet zijn’ - de tekst op het tegeltableau in de Leeuwarder
stationshal geeft, hoewel hij in een latere periode is aangebracht, het levensgevoel van de romanticus
treffend weer.

hen schreef: ‘Zij gevoelden misschien iets van de vervoering hunner
onafhankelijkheid, van de verloren en dwaze ontembaarheid in hun oude
vrijbuitersbloed.’ Het zijn maar enkele voorbeelden uit vele. Waartoe die trots in de
ogen van buitenstaanders kon leiden werd door Jacob van Lennep opgemerkt in zijn
Nederland in den goeden ouden tijd: ‘Gehechtheid aan zijne provincie is lofwaardig,
maar bij den Fries ontaardt zij in stijfhoofdigen lof van al wat Friesch, in onkundige
verachting van al wat uitheemsch is.’

4 De romantiek
De romantiek, de stroming die in hoge mate het karakter van de negentiende-eeuwse
letterkunde heeft bepaald, begon in Engeland, Frankrijk en Duitsland omstreeks 1750
en in Nederland iets later, terwijl ze omstreeks 1880 volledig uitgebloeid was. In
Fryslân echter, waar de invloed zich nog later deed gelden dan in Holland, zijn er
nog volop elementen van de romantische stroming te vinden in het werk van J.C.P.
Salverda, Joast Halbertsma en diens broer Eeltsje, Hjerre Gjerrits van der Veen en
Harmen Sytstra, allemaal uit de periode 1822-1880, en zelfs nog in de vroege poëzie
van Piter Jelles Troelstra uit de eerste jaren na 1880. Algemene kenmerken die ook
in het werk van deze Friese schrijvers voorkomen, zijn rusteloosheid en onvrede met
het hier en nu, belangstelling voor het verleden en de folklore, verheerlijking van de
natuur en het eenvoudige leven op het land, humor en satire en veel aandacht voor
de dood.
In navolging van de gewoonte in de omringende literaturen om binnen de stroming
perioden te onderscheiden spraken de handboeken tot nu toe ook van een Friese
voor-romantische periode (met een meer deftige naast een meer op het gewone volk
gerichte literatuur), een romantische en een na-romantische (waarin het realisme
ging overheersen). Recent onderzoek naar de inhoud van het beeldbepalende tijdschrift
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Iduna (1845-1870) heeft echter uitgewezen, dat de classificatie ‘minor romanticism’
zelfs voor de bloeitijd van de romantiek in Fryslân passender zou zijn. Daarmee
wordt een soort romantiek bedoeld waarin het accent vooral ligt op de eigen taal en
geschiedenis, die kenmerkend is voor regio's met een minderheidstaal. De Friese
schrijvers haalden in vergelijking met Nederlandse schrijvers hun voorbeelden minder
uit Frankrijk en Engeland en meer uit Duitsland. Ze vertaalden en bewerkten
(overigens vaak zonder hun bron te noemen) veel werk van dialectdichters en in het
algemeen kan geconcludeerd worden dat de Duitse voorbeelden niet meer gerekend
kunnen worden tot de echte romantiek, maar meer horen bij het ‘biedermeierliche’
genre, dat daarna populair werd. Allicht hangt dat samen met de late ontlening; de
Duitse romantiek was omstreeks 1850 al over haar hoogtepunt heen. Het werk dat
verfriest in Iduna terecht kwam, is eigenlijk te moralistisch, te kleinburgerlijk, te
weinig hemelbestormend om nog echt romantisch te mogen heten.
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Centsprent met een Friese tekst van Tsjalling Halbertsma uit 1828, waarin op satirische wijze de spot
wordt gedreven met de onderwijsvernieuwing. Tot dan toe hadden de kinderen het alfabet geleerd uit
zogenaamde ‘hanenboeken’, waarbij spellen voor lezen kwam. Omstreeks 1800 kwam de methode
Prinsen in zwang die uitging van de klanken van lettergrepen en woorden. Uit het feit dat Halbertsma
zich met zo'n tekst in het onderwijsdebat mengde blijkt dat de prenten niet alleen voor kinderen
bedoeld waren.

5 De gebundelde kracht van de gebroeders Halbertsma
Wat Gysbert Japix is geweest voor de Middelfriese letterkunde, waren de Grouster
bakkerszonen Joast, Eeltsje en (in mindere mate) Tsjalling Halbertsma in de eerste
helft van de negentiende eeuw voor de nieuwe literatuur: eenzame toppen in
overwegend vlak land. Het verzameld dichtwerk van Gysbert verscheen in 1668
postuum. Het literaire werk van de Halbertsma's werd gebundeld in de Rimen en
Teltsjes (‘Gedichten en verhalen’) die vanaf 1868, toen alleen Joast nog in leven
was, in afleveringen werden uitgegeven. Niet een van de broers heeft de voltooiing
van het boek in 1871 nog beleefd, maar op dezelfde manier als bij de grote
renaissancedichter was gebeurd, vonden na hun dood jongere schrijvers nog lang
inspiratie in het voorbeeld van de Halbertsma's. Na de herdruk van het werk van
Gysbert Japix in 1821 en de onthulling van zijn borstbeeld in de Martinikerk van
Bolsward in 1823 bloeide de literatuur op. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor na
de eerste verzameluitgave van het Friese, fictionele werk van de gebroeders
Halbertsma en de zogenaamde ‘stientsjefeesten’ (‘gedenksteenfeesten’) in 1875 en
1879, waarbij in het huis in Grou, dat gebouwd was op de plaats waar het geboortehuis
van de schrijvers had gestaan, gevelstenen met de afbeeldingen van Eeltsje en Joast
werden onthuld.
Van de broers was de oudste, Joast (1789-1869), voor de jongere de stimulator bij
hun literaire werk en degene die de publicatie regelde. Maar dat niet alleen: na de
vroege dood van hun ouders hield hij contact met zijn broers. Ook al werd later het
huis van Tsjalling, die altijd in Grou bleef wonen, het middelpunt van het familieleven,
Joast was degene die bij problemen bemiddelend optrad en probeerde over en weer
begrip te kweken. Hij werd tot predikant opgeleid aan het Amsterdamse Doopsgezind
Seminarie en het Atheneum Illustre. Tsjalling (1792-1852) die een bloeiende
boterhandel dreef en een aantal jaren lid was van Provinciale Staten, was als schrijver
het minst productief. Hij maakte of verfrieste teksten voor centsprenten (‘heilingen’
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geheten), nieuwjaarswensen en grappig bedoelde waagbriefjes en publiceerde in
almanakken. In de oorspronkelijke samenstelling van de Rimen en Teltsjes was
nauwelijks iets van zijn hand te vinden. Vanaf de vijfde druk werd dat anders en in
de heruitgave van 1993 is vrijwel al het literaire werk van alle drie de schrijvende
broers bijeengebracht. De jongste, Eeltsje (1797-1858), die in Leiden en Heidelberg
studeerde en dokter werd in Grou, was de belangrijkste Friese dichter van zijn tijd.
Een vierde broer, Binnert, leverde geen bijdrage aan de literatuur.
Joast Hiddes Halbertsma was dan wel predikant van beroep, hij was filoloog uit
roeping en onderhield via correspondentie contacten met taalkundigen in binnen- en
buitenland, zoals Matthias de Vries, Rasmus Rask en Jacob Grimm. Uit zijn
Amsterdamse studietijd stamde de vriendschap met Jeronimo de Vries, een van de
grondleggers van de geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde, de dichter
Willem Bilderdijk en Jacob van Leeuwen. De laatste werd later griffier bij het
Gerechtshof in Leeuwarden en werd in 1840 tot provinciaal archivaris-bibliothecaris
benoemd.
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Gezicht op Grou in de negentiende eeuw.

Hij introduceerde Halbertsma, toen die van 1814 tot 1821 in Bolsward dominee was,
in de kring van gouverneur (‘Commissaris des Konings’) Idsert Aebinga van Humalda,
een man met grote belangstelling voor de Friese literatuur. Zo kon Joast - ook al had
hij in 1821 een beroep als doopsgezind predikant in Deventer aangenomen - de
organisator en de ‘ziel’ worden van het Gysbert Japixfeest. Die herdenking in
Bolsward op 7 juli 1823 paste in de opleving van de belangstelling voor de grote
dichter uit de Gouden Eeuw, al enkele decennia eerder in gang gezet door de Franeker
hoogleraar Everwinus Wassenbergh (blz. 49). Een van diens studenten, Ecco Epkema,
had in 1821 een derde uitgave van de Friesche Rymlerye bezorgd en zou daar in
1824 nog een Woordenboek op de gedichten en verdere geschriften van Gysbert
Japicx aan toevoegen. Het Bolswarder feest is wel ‘de parade van de Wassenberghers’
genoemd, maar de sprekers die bij die gelegenheid het woord voerden, waren niet
allemaal Franeker alumni. Bij Joast Halbertsma bijvoorbeeld was de belangstelling
voor de in Bolsward geboren dichter gewekt door zijn Amsterdamse (uit Grou
afkomstige) hoogleraar Rinse Koopmans, die al in 1801 in een rede zijn grote
waardering voor Gysbert Japix en diens poëzie had uitgesproken. Ook al onthulde
men in 1823 een beeld van de dichter uit de Gouden Eeuw in de kerk waarin hij niet
alleen gedoopt was, maar (als schoolmeester) ook voorzanger was geweest in de
eredienst, het ging bij de herdenking toch niet alleen om eerbetoon aan diens persoon.
Halbertsma gebruikte zijn rede ook om de aandacht te vestigen op de culturele idealen
van de Renaissance, waarvan Gysbert Japix de belichaming was geweest. Na de
stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1814 gingen veel zaken verder op
de oude voet van vóór de Franse tijd en Halbertsma streefde - behalve een opbloei
van het literaire leven - ook vernieuwing na op politiek en godsdienstig terrein. In
twee bundels onder de titel Hulde aan Gysbert Japiks (1824 en 1827) gaf hij zijn
eigen feestrede en het gelegenheidswerk van de andere sprekers uit tegelijk met
andere studies.
Al spoedig nadat hij zich in Deventer had gevestigd, was Halbertsma bevriend
geraakt met uitgever Jan de Lange die ook wel Friese teksten voor hem wilde drukken.
Voor de verbreiding van het werk van de gebroeders is hun samenwerking van groot
belang geweest. Nog voor de Hulde kon er in 1822 op die manier in Deventer al een
klein Fries boekje verschijnen dat Joast inmiddels met Eeltsje had samengesteld. In
een brief van 1863 aan Eeltsjes zoon vertelde oom Joast, dat het doel dat ze daarbij
voor ogen hadden gehad ‘verheffing van het Friesche element’ was geweest: ‘Toen
wij voor 40 jaar begonnen was het Friesch nergens goed voor dan voor een
almanaksklucht, en de aanzienlijken verachtten het. In December 1822 verscheen
het eerste Lapekoerke, het embryoontje, netjes gedrukt, met zorg gespeld en geheel
met een klassisch aanzien om het vooroordeel der groten te beschamen.’ Het boekje
bevatte zes verzen en een prozastukje. Een schrandere kleermaker, Gabe Skroar, zou
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ze geschreven hebben en na diens dood zouden ze tussen de lappen in z'n restjesmand
gevonden zijn. Het introduceren van zo'n fictieve auteur was een oud gebruik, dat
omstreeks 1800 weer in de mode was geraakt. De raamvertelling over Gabe gaf Joast
in deze en de volgende, veel uitgebreidere, edities van de ‘Lapekoer’ van 1829 en
1834, de gelegenheid om de losse bijdragen van zijn jongste broer in een verband te
plaatsen en van commentaar te voorzien. In de hierboven al geciteerde brief aan
Eeltsjes
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Jonkheer Idsert Aebinga van Humalda, gouverneur van Fryslân van 1813 tot 1826, was een liefhebber
van de Friese letteren. Speciaal voor hem liet Joast Halbertsma in 1822 een Lapekoer inbinden met
een (met de hand ingekleurd) gezicht op Deventer.

zoon van 1863 beschreef Joast ook de list die hij gebruikt had om het kleine anonieme
boekje gewild te maken: ‘Ik gaf het ding echter niet publiek uit, omdat de menschen
het heetst zijn op 't geen ze niet krijgen kunnen; ik gaf de gansche oplage ten getale
van 200 exemplaren op mijne kosten present en verspreidde die onder mijne kennissen
aan alle oorden van Fryslân. Die eerste slag was een driegulden waard. De liefhebbers
die geen exemplaar kregen, schreeuwden er om als magere varkens, en de weg was
gebaand voor al de stukjes, die gevolgd zijn.’ Tot die ‘stukjes’ behoren naast de
verzen en verhalen uit de tweede en derde editie van de ‘Lapekoer’ onder andere dat,
wat gebundeld is in Twîgen uwt ien âlde stamme (1840, in 1841 door J.J.A.
Goeverneur vertaald tot Twijgen, uit een ouden stam opgeschoten) en Leed in wille.
In de flotgaerzen (‘Verdriet en vreugde. En de strohalmen’, 1854). Samen met ander
verspreid uitgegeven werk zouden deze bundels later ondergebracht worden in het
grote hierboven al genoemde volksboek Rimen en Teltsjes (1871). Nadat K.J. Clement
in 1847 een Duitse vertaling had gemaakt van de ‘grote Lapekoer van 1834’, maakte
J.J.A. Goeverneur in 1860 een Nederlandse vertaling onder de titel De lappekorf van
Gabe-snijër. In de twintigste eeuw gaf Theun de Vries in Het Heksershol (1963) en
Vertellers op de State (1968) nogmaals gedeeltelijke vertalingen. In 1993 verscheen
de tiende druk in de serie Fryske Klassiken in een oplage van drieduizend exemplaren.
Het boek was binnen een jaar uitverkocht en werd meteen herdrukt.
Dat de Rimen en Teltsjes meer dan honderd jaar na verschijnen nog steeds zo goed
verkocht werd, komt waarschijnlijk niet alleen doordat het geldt als het klassieke
boek uit de Nieuwfriese literatuur, maar ook doordat er een mooi beeld van het oude
Fryslân in gegeven wordt. Vanaf de vijfde uitgave in 1918 is het boek voorzien
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Voor de vijfde druk van de Rimen en Teltsjes maakte Ids Wiersma ruim negentig tekeningen. Op dit
kermistafereel is het beroemde Bolswarder stadhuis in Hollandse renaissancestijl te zien. De tekening
hoort bij het nog altijd populaire lied ‘De Boalserter merke’ (‘merke’ is ‘kermis’), dat al in 1822 in
de eerste uitgave van de Lapekoer werd opgenomen.

van illustraties gemaakt door Ids Wiersma en diens prachtige, gedetailleerde
tekeningen dragen zeker bij aan de populariteit. De inhoudelijke aantrekkelijkheid
ligt vooral in de gevarieerdheid van de stof en de diversiteit van de vormen waarin
die wordt gepresenteerd. In de Rimen en Teltsjes staan serieuze, maar ook
humoristische en satirische verhalen, pure lyriek en verhalende gedichten, historische
en in de tijd van publicatie actuele schilderingen van het dagelijks leven en de
maatschappelijke omgang die de mensen in verschillende kringen met elkaar hadden.
Lang niet alles is oorspronkelijk, vrij veel is naar Duits voorbeeld geschreven, maar
ook het vertaalde en bewerkte heeft een toets van originaliteit en doet ‘echt Fries’
aan. In een van zijn vroegste gedichten schreef Obe Postma in 1902 over de Rimen
en Teltsjes:
Do joust' ús 't lân mei greiden en mei marren,
De wille en 't wrotten wist’ fan 't folts te mielen;
't Fermeits joust' ús yn merkjen, riden, farren,
It bodzjen sjogg' w' yn greidboers deistich pielen.
Jij geeft ons het land met z'n weiden en z'n meren,
Het plezier en het gezwoeg weet je van het volk te schilderen;
't Vermaak geef je ons in kermisvieren, schaatsen, spelevaren,
Het harde werken zien we in het daaglijks leven van de boer.

Postma bracht in zijn gedicht verder onder woorden, dat het boek hem troost had
geschonken op verdrietige en eenzame momenten in z'n leven, omdat het hem deed
denken aan zijn kindertijd, toen zijn moeder liedjes van de Halbertsma's zong en aan
zijn jeugdjaren, toen hij - ver van zijn familie in een vreemd kosthuis - de Rimen en
Teltsjes zelf las. Bij een andere gelegenheid vertelde de toen al hoogbejaarde dichter,
dat hij het boek van de Halbertsma's even vaak en met even veel plezier had gelezen
als de Camera Obscura van Hildebrand. En de taal noemde Postma ‘echt’: ‘sa hat
ús pake sprutsen’ (‘zó sprak grootvader’)!
Door de humor en satire, maar ook soms door de kritiek op mensen en toestanden,
door de weemoed en het meegevoel, die uit het werk spreken en natuurlijk door de
schildering van het achttiende- en negentiende-eeuwse Fryslân zijn de Rimen en
Teltsjes nog altijd boeiende en aangename lectuur, al raakt de taal langzamerhand
verouderd. De Halbertsma's schilderden niet alleen het leven van de boeren en de
andere bewoners van het platteland, maar ook dat in de stad met haar kermis, de
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nutsbijeenkomsten en het bejaardentehuis, waarin de bewoners de verhalen van hun
leven vertelden, het ene nog sterker dan het andere. Het principe van de
raamvertelling,
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De bibliotheek van Joast Halbertsma
Nadat de bekende publiciste, spiritiste en voorvechtster van vernieuwing
van het kleuteronderwijs Elise van Calcar-Schiötling (1822-1904) een
bezoek gebracht had aan Joast Halbertsma in Deventer, schreef ze in een
opgetogen brief (van 16 maart 1854) aan dominee G.D.J. Schotel
(1807-1892) over Halbertsma's bibliotheek: ‘Ze was mij als zag ik de
geheele geleerde en kunstwereld mij voorbij zweven in een punt des tijds
en mijn hoofd duizelde, maar gij, gij zoudt volop genieten en schat bij
schat hier vinden.’
Een groot deel van die schatten schonk Halbertsma al bij zijn leven aan
de Provinciale Bibliotheek van Fryslân. Deze was in 1844 gesticht en in
1852 voor het publiek geopend, nadat de provincie de boekerij van de
opgeheven Franeker Hogeschool had verworven. De boeken die Halbertsma
nog had willen gebruiken bij zijn werk aan het Lexicon Frisicum en voor
andere studies, werden na zijn dood ook nog naar Leeuwarden
overgebracht. Het is een onvoorstelbaar mooie verzameling met veel
exemplaren die verrijkt zijn met opdrachten en aantekeningen in
handschrift. De schenkingen omvatten vijftiende-eeuwse drukken, brieven
en manuscripten, eerste uitgaven van Halbertsma's tijdgenoten onder de
Nederlandse dichters, zoals Bilderdijk (77 delen), Bellamy en Da Costa.
Vrijwel alles wat tot dan toe in en over het Fries geschreven was, was erbij
en die ‘frisiaca’ betekenden een belangrijke uitbreiding van de collectie
die al aanwezig was in de bibliotheek op het gebied van de taalstudie in
het algemeen en het Fries in het bijzonder. Ook de humaniora werden door
de schenking van Halbertsma aanzienlijk uitgebreid.

Joast Halbertsma in Dresden gefotografeerd op de leeftijd van 71 jaar.

Het station van Leeuwarden in 1874. De eerste treinen in Fryslân reden in 1863 tussen Leeuwarden
en Harlingen, de zeehaven die het gewest een rechtstreekse verbinding met Londen had gegeven. Het
in 1864 opgeleverde Leeuwarder stationsgebouw lag aanvankelijk buiten de stad. Voor Joast
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Halbertsma, de veelzijdige, was getuige zijn lezing ‘De gevolgen van het vervoer door stoom’ uit
1846 de revolutie die door stoommachines werd veroorzaakt een onomkeerbaar gebeuren. Hij
voorspelde dat er zich een net van ijzeren wegen zou uitstrekken over ‘bijna de hele Noordelijke
gordel der aarde’ en het gevolg daarvan zou voor iedereen ingrijpend zijn. Stoom zou zelfs de oorlog
uitbannen, omdat mensen die elkaar door te reizen van aangezicht tot aangezicht hadden leren kennen,
nooit meer de wapenen tegen elkaar zouden willen opnemen.
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dat in 1822 in de allereerste editie van de ‘Lapekoer’ werd geïntroduceerd, werd
binnen het boek vaker toegepast. In het lange verhaal ‘De Jonkerboer’ (geschreven
door Eeltsje Halbertsma en in 1858 postuum uitgegegeven) komt een gezelschap
omstreeks kerstmis 's avonds bij elkaar om, terwijl de vrouwen en meisjes spinnen
en de mannen drinken en roken, elkaar te vermaken met verhalen, anekdotes en
gedichten. In een inleidend woordje bij dit gedeelte bekende de schrijver dat dat niet
allemaal Friese vertellingen waren, maar dat hij er ook enkele van de gebroeders
Grimm in verwerkt had.
Joast Halbertsma die van de Leidse Universiteit een eredoctoraat in de Letteren
ontving en lid was van geleerde genootschappen in Nederland, Duitsland, Griekenland
en Denemarken verwierf nooit het professoraat in de Nederlandse Letteren, waarvoor
hij zichzelf wel capabel achtte en dat hij als het op kennis aankwam ook zeker goed
had kunnen vervullen. Behalve min of meer toevallige omstandigheden als een groot
aanbod van geschikte kandidaten of een gevraagd specialisme waar hij meer een
generalist was, zal ook zijn onbuigzaam en grillig karakter er wel debet aan geweest
zijn, dat hij nooit hoogleraar is geworden. Zijn literair-historische publicaties, die
van zijn veelzijdigheid getuigen, zijn in twee delen gebundeld in de Letterkundige
Naoogst (1840 en 1845). Hij schreef over heel uiteenlopende onderwerpen en niet
alleen in het Fries maar ook vaak in het Nederlands, zoals over de Van Harens en
Jacob van Maerlant, over de doopsgezinden en het boeddhisme, over de Friese
spelling en over de tongvallen in Nederland. De laatste jaren van zijn leven wijdde
hij aan de samenstelling van de Rimen en Teltsjes, maar ook aan het Fries-Latijnse
woordenboek dat hij nog wilde voltooien. Dat is hem niet meer gelukt: van dit Lexicon
Frisicum verscheen in 1872 alleen het gedeelte van A tot Feer, bezorgd door zijn
zoon Tsjalling, hoogleraar in de oude talen aan de Groninger universiteit.

6 Geleerde heren en de oprichting van het Fries Genootschap
In de eerste periode van de negentiende-eeuwse letteren zijn twee stromingen te
onderscheiden. De eerste wordt gevormd door over het algemeen tamelijk welgestelde
burgers met een goede opleiding, die - of ze nu feitelijk leerling waren van de Franeker
hoogleraar Wassenbergh of niet - allemaal de invloed van Gysbert Japix in hun werk
vertonen. Naast hen, maar voornamelijk na hen komen er schrijvers op die zich in
hun werk meer tot het gewone volk richten en daar ook zelf deel van uitmaken, de
meer ‘volksaardige’ richting.
Tot de eerstgenoemden behoorden in 1827 de oprichters en de eerste leden van
het Fries Genootschap. Uit de officiële naam bij de oprichting, Friesch Genootschap
voor Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, blijkt, dat zij - nog onder de indruk
van de Gysbert Japixherdenking van 1823 - in het begin wel degelijk de bedoeling
hadden om zich bezig te houden met de gewestelijke geschiedenis én de Friese
taalkunde. Met het doel de belangstelling voor het Fries te bevorderen verscheen
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Beeldmerk van het Fries Genootschap/Frysk Genoatskip. Het werd in 1924 ontworpen door Ids
Wiersma naar het voorbeeld van het zegel van de eerdere Academie in Franeker. In het midden het
wapen van Fryslân en daaromheen de wapens van de elf steden en de drie landsdelen Westergo,
Oostergo en de Zevenwouden. Bij de naamsverandering in 2002 paste Tom Sandijck het beeldmerk
aan.

in 1828 als Genootschapsorgaan het eerste volledig in het Fries geschreven periodiek,
het Friesch Jierboeckje. Het was bestemd voor ‘de beschaafde stand en de stedelingen’
om hen ‘smaak voor hunne veel vergetene moedertaal in te boezemen’, zoals het in
het eerste verslag van het Genootschap staat. In die doelgroep heerste immers nog
te veel het idee, dat het Fries alleen nog maar een plattelandstaaltje was. We zagen
dat al bij de Halbertsma's die ook het Fries in bredere lagen van de maatschappij
wilden verbreiden en verzuchtte Piet Paaltjens' ‘Friesche poeet’ ook niet: ‘Naar ploeg
en koestal vluchtte uw taal’? In het Friesch Jierboeckje vindt men de eerste pogingen
van mensen uit de hogere kringen om in het Fries te schrijven. Bij gebrek aan een
eenheidsspelling greep men terug op de spelwijze zoals die in het werk van Gysbert
Japix was overgeleverd of men leende uit Oudfriese bron. In dit tijdschrift wordt de
taal ook voor het eerst gebruikt in wetenschappelijke verhandelingen. Veel
medewerking kregen de redacteuren A. Telting en J.D. Ankringa echter niet. Het
jaarboekje rekte zijn kwijnend bestaan tot 1835 en werd als Genootschapsorgaan in
1837 vervangen door het in het Nederlands geschreven periodiek De Vrije Fries.
Dat periodiek bestaat nog altijd als jaarboek en wordt nu als een gemeenschappelijke
uitgave van Fries Genootschap en Fryske Akademy geredigeerd door
Akademy-medewerkers en historici uit de kring van het Genootschap. Tegenwoordig
worden er ook weer Friese artikelen in opgenomen.
Het deftige Genootschap, dat ook was opgericht om het verloren raken van oude
stukken te voorkomen, legde zich na 1835 nog vrijwel alleen toe op bestudering van
de geschiedenis en de uitgave van historisch bronnenmateriaal. In later jaren vond
het een nieuw werkveld in het beheren van de door de leden bijeengebrachte
Antiquarische Collectie, die de basis heeft gevormd voor het in 1881 geopende Fries
Museum. Het provinciale museum, dat naast een historische ook een belangrijke
kunstcollectie bezit, is sindsdien verschillende keren uitgebreid en staat nu formeel
los van het Fries Genootschap, dat echter nog altijd een aanzienlijk deel van de
collectie in eigendom heeft. Door middel van excursies en lezingen en het uitgeven
van het historische tijdschrift Fryslân streeft het Genootschap er nog steeds naar de
belangstelling voor geschiedenis en cultuur in Fryslân te vergroten en de studie op
die terreinen te bevorderen. Sinds kort voert het officieel de tweetalige naam Fries
Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur/Frysk Genoatskip foar Skiednis en
Kultuer. Bij de viering van het 175-jarig bestaan heeft de Beschermvrouwe van het
Genootschap, koningin Beatrix, het oude instituut het predicaat ‘Koninklijk/Keninklik’
verleend.
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7 Schrijvende schoolmeesters en de oprichting van het Selskip 1844
Toen in 1843 het Atheneum Illustre, het laatste overblijfsel van de Franeker Academie,
werd opgeheven en in diezelfde tijd in het Fries Genootschap de houding ten opzichte
van het Fries wel erg lauw was geworden, stak een aantal jonge mannen de koppen
bij elkaar om daar iets tegenover te stellen. Daarmee kwam de tweede groep schrijvers
naar voren, die zich meer tot het gewone volk richtte. Nadat er een aantal
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Brochure met beschrijving van de schenking, met cultuurhistorische aantekeningen van Joast
Halbertsma.

Het Antiquarisch Kabinet van Friesland
Bij resolutie van 4 mei 1853 betuigden Gedeputeerde Staten van Fryslân
hun instemming met het voorstel van J.H. Halbertsma om een ‘provinciaal
lokaal’ beschikbaar te maken voor het ten toon stellen van ‘antiquiteiten
met betrekking tot Fryslân’. Het werden in eerste instantie twee kamers
in het kort daarvoor gereed gekomen Paleis van Justitie aan het plein in
de hoofdstad, dat sinds 1894 officieel Wilhelminaplein heet ter herinnering
aan het bezoek van de jonge koningin aan Fryslân in 1892. Behalve wat
Halbertsma had verzameld, werd in dit Antiquarisch Kabinet van Fryslân
ook ondergebracht wat de leden van het Fries Genootschap in de loop der
jaren aan oudheden hadden verworven om ze te bestuderen en voor de
ondergang te behoeden.
Zowel door zijn contacten met Duitse germanisten als door zijn reizen in
Engeland en Schotland had Joast Halbertsma het belang leren zien van
het verzamelen van voorwerpen die iets konden vertellen over het leven
en werken van de voorouders. Zo was hij er tijdens zijn vakanties op de
Zathe Westerein (de boerderij in de Zuidwesthoek van Fryslân die hij van
zijn schoonvader had geërfd) opuit getrokken om in de omgeving niet
alleen dialecteigenaardigheden en volksverhalen op te tekenen, maar ook
voorwerpen en werktuigen, kleding en kostbaarheden te verwerven.
In 1853 schonk hij een collectie van 69 items, waarvan er 42 te maken
hadden met de Hindelooper volkskunst. Door de beschrijving die hij er -
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in het Nederlands en uitgebreider in het Frans - bijvoegde om de objecten
in hun verband te verklaren, vlocht hij taalkundige uitleg en anekdotes
heen. Zo vertelt hij bij een paar benen schaatsen uit de terpentijd, dat hij
bij een Engelse schrijver gelezen had, dat er schaatsers waren die met hun
streken het hele alfabet op het ijs konden schrijven. Hij gelooft dat graag,
want de Friezen schreven niet alleen letters op het ijs, maar hele woorden,
ja zelfs zinnen. Wijlen de burgemeester van Bolsward had eens, toen hij
in Den Haag voor stadhouder Willem v uit reed al schaatsend ‘Vivat de
Prins van Oranje!’ in krulletters op het ijs gedraaid! Met zijn initiatief om
een Antiquarisch Kabinet van Friesland in te richten, legde Halbertsma
de grondslag voor het latere Fries Museum.

Noordse balk.
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In herberg Het gouden wagentje aan de Leeuwarder Nieuwestad 124 werd in 1844 het Selskip foar
Fryske Taal- en Skriftekennisse opgericht. De herberg werd in 1918 afgebroken, het adres bestaat
niet meer. De Leeuwarder Hema, nummer 126, heeft het perceel opgeslokt.

brieven waren gewisseld om de plannen en ideeën te bespreken, kwamen zes van
hen op 14 september 1844 in de herberg Het Gouden Wagentje aan de Leeuwarder
Nieuwestad bijeen om een ‘gezelschap tot bevordering van Friesche Taal en
Letterkunde’ op te richten. Zo heette de nieuwe vereniging in de eerste statuten, die
in het Nederlands gesteld waren, maar al na een halfjaar werd de naam verfriest tot
Selscip foar Frysce Teal in Scriftekinnisse. In de bloeitijd had het Selskip honderden
leden, verdeeld over tientallen ‘kriten’ (afdelingen in steden en streken) in en buiten
Fryslân. Belangstellenden, van wie op grond van vroegere publicaties of van hun
optreden anderszins verwacht mocht worden dat ze een bijdrage zouden kunnen
leveren aan de nieuwe vereniging, werden tot ‘werkende leden’ benoemd. Dat werd
als een eer beschouwd, maar ze moesten de verwachtingen wel waarmaken door in
het Fries te schrijven. Harmen Sytstra richtte in 1845 het tijdschrift Iduna op (blz.
61) en gaf het een aantal jaren op eigen kosten uit. Het werd in 1851 het orgaan van
het Selskip. Iduna bood na de verdwijning van het Friesch Jierboeckje een nieuwe
publicatiemogelijkheid voor schrijvers en voor taalkundigen die zich op
wetenschappelijke wijze met het Fries bezighielden. In het eerste nummer verklaarde
Sytstra de Friese taal haar oude glorie terug te willen geven en de Friese dichtkunst
en welsprekendheid te willen bevorderen. Dat de werkende leden van het Selskip op
straffe van een boete geregeld kopij moesten leveren, heeft de literatuur - in elk geval
kwantitatief - enorm bevorderd.
Behalve verschil in leeftijd en ambitie was er ook een groot maatschappelijk
verschil tussen de leden van het Genootschap en die van het Selskip 1844, hoewel
er

De heren van het Selskip 1844 in 1904 bij de onthulling van het monument voor Eeltsje Halbertsma,
dat zij in het Wilhelminapark in Grou hadden laten oprichten.
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Harmen Sytstra.

ook mensen waren die bij beide organisaties waren aangesloten. Rekruteerde het
Genootschap zijn leden merendeels uit de stedelijke (vooral Leeuwarder) elite,
waardoor er zich veel juristen en ambtenaren onder bevonden, in het Selskip dat zich
meer op de lagere burgerij en de dorpsbewoners richtte, vormden onder de werkende
leden de dorpsonderwijzers de grootste groep. Door de jaren heen heeft het Selskip
ook geijverd voor de bevordering van de Friese toneel- en zangcultuur. Als Selskip
foar Fryske Taal- en Skriftekennisse bestaat de vereniging nog altijd, meestal
aangeduid als Ald (‘Oud’) Selskip of Selskip 1844.

8 Een romantische idealist: Harmen Sytstra
Van de drie initiatiefnemers tot de oprichting van het Selskip 1844, Harmen Sytstra
(onderwijzer), Tiede Dykstra (Franeker alumnus en archivaris/bibliothecaris van
Fryslân) en Jacobus van Loon (fabrikant en gedeputeerde), was de eerste het meest
actief als schrijver. Sytstra (1817-1862) was oorspronkelijk bakkersknecht, maar kon
in 1842 een paar maanden lang van gespaard geld studeren en haalde toen een
onderwijzersgraad. Hoewel hij het daarna weer van zelfstudie moest hebben, bracht
hij het via aanstellingen als ondermeester in Sexbierum, Wijnaldum, Franeker en
Burgum tot hoofd van de school in Baard. In zijn vrije tijd schreef hij bijdragen voor
almanakken en jaarboekjes. Hij had zich zo veel kennis eigen gemaakt, dat hij uit
zeven talen fabels, sprookjes en poëzie vertaalde. Naar een Duits voorbeeld bewerkte
hij het toneelstuk It boask fen de Kasteleinsdochter (1842; ‘boask’: ‘huwelijk’), een
blijspel bedoeld om gelezen te worden.
Door zijn hartstochtelijk verlangen om de oude glorie van Fryslân te herstellen
werd Sytstra meer een strijder dan een dichter en hij schoot zijn doel - de Friezen
aan het lezen te krijgen in hun eigen taal - voorbij, toen hij een door hemzelf
ontworpen archaïserende, op het Oudfries geënte spelling ging propageren. Naar het
blad waarin deze gepraktiseerd werd, wordt die spelling de ‘Iduna-stavering’ genoemd.
Tot zijn huwelijk in 1852 meende Sytstra, die al jong wees was geworden en zijn
geboorteakte niet eerder onder ogen had gehad, dat zijn familienaam Zylstra was en
onder die naam schreef hij aanvankelijk ook. In 1841 werd een keuze uit zijn werk
gepubliceerd onder de titel Tsien tuwsen ût de Lottery oaf Jouke Rommerts schriften
(‘Tienduizend uit de Loterij of de geschriften van Jouke Rommerts’) en in 1860
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verscheen er nog eens een bloemlezing onder de titel Friesk riim, en onriim (poëzie
en proza). Na de dood van Sytstra in 1862 verzorgde Waling Dykstra in Teltsjes en
Rîmkes de bundeling van Sytstra's almanakstukjes met een biografische inleiding.
Sytstra's zoon, Onno Harmens, die zijn vader nauwelijks had gekend, publiceerde
later een veel uitgebreider levensverhaal bij zijn Blomlêzing út 'e gedichten fen H.S.
Sytstra in 1894, een boek dat in 1911 nog eens herdrukt werd. Harmen Sytstra schreef
ook de eerste Friese spraakkunst en ging daarbij niet uit van de bestaande situatie,
maar - heel romantisch - van een geïdealiseerde, in de hoop op die manier de grondslag
te leggen voor een gemeenschappelijke taal in alle vanouds Friese gebieden, dus
inclusief die in Duitsland.
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Het Oera Linda-boek
Over weinig handschriften is in de negentiende eeuw (en later) zoveel te
doen geweest als over het Oera Linda-boek, zogenaamd een oeroude
kroniek van de geschiedenis der Friezen. Dit soort falsificatie of
mystificatie zou men een uitwas van de Romantiek kunnen noemen. Bij
gebrek aan overgeleverde bewijzen van de veronderstelde (en vurig
gewenste) oude vaderlandse cultuur vervaardigde men geschriften in oude
stijl en presenteerde die als echt. Het in runenachtige (van het Germaanse
jol afgeleide) letters geschreven Oera Linda-boek, de Friese
vertegenwoordiger van dat romantische verschijnsel, kwam in 1867 voor
het licht bij Cornelis over de Linden. Deze opzichter op de marinehelling
in Den Helder beweerde het als een kostbaar familiebezit bewaard te
hebben in een rode blikken trommel, nadat hij het van zijn tante Aafje uit
Enkhuizen had gekregen. Op verzoek van Eelco Verwijs (1830-1880) was
hij bereid om gedeelten ter bestudering naar Leeuwarden te zenden en te
laten kopiëren, waar de latere lexicograaf Verwijs toen nog
bibliothecaris-archivaris was. Deze presenteerde het afschrift in een
vergadering van het Fries Genootschap.
Als de toenmalige secretaris, de conrector van het Leeuwarder gymnasium
dr. J.G. Ottema (1804-1879), het Oera Linda-boek in 1870 niet als echt
beschouwd had, waren de makers van het geschrift misschien ooit nog
wel met de waarheid voor het licht gekomen, maar nu de kroniek serieus
werd uitgegeven en van een inleiding voorzien, kon dat niet meer zonder
te goeder naam en faam bekend staande wetenschappers te blameren. Dat
het om een mystificatie gaat, wordt nu wel algemeen aangenomen, maar
wat precies de opzet van de makers is geweest, daarover verschilt men
van mening. Wilden de schrijvers de Friese beweging met haar grote
waardering voor alles wat oud en Fries was belachelijk maken of was het
een poging van een moderne theoloog om de gelovigen kritischer naar de
bijbel te laten kijken? Zoals dit Oera Linda-boek, op het eerste gezicht
oud en echt lijkend, later vals bleek te zijn, zo zou de bijbel evengoed een
prachtig oud boek vol wonderlijke, maar niet op geopenbaarde waarheid
berustende verhalen kunnen zijn!
In zijn in 2004 met succes verdedigde proefschrift heeft Goffe Jensma
aangetoond, dat het Oera Linda-boek beschouwd kan worden als een
verkapte bijdrage aan de discussie die in de negentiende eeuw gevoerd
werd door orthodoxe en modernistische theologen. Als auteur van de kern
van het verhaal wijst hij de in Leeuwarden geboren en getogen François
HaverSchmidt aan, in de Nederlandse literatuur beter bekend onder zijn
schuilnaam Piet Paaltjens. Diens vriend Eelco Verwijs zou de taalkundige
verfijningen aangebracht hebben, waardoor het geschrift bij oppervlakkige
beschouwing als een Oudfries werk gekarakteriseerd zou kunnen worden,
terwijl Over de Linden de kopiist zou zijn geweest, die het boek door
toevoegingen van eigen hand op een familiekroniek deed lijken. Hoewel
overtuigend is aangetoond dat het geschrift in deze vorm niet oud kan zijn,
verschijnen er tot op de dag van vandaag publicaties van mensen die het
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Oera Linda-boek beschouwen als een van de belangrijkste en vele malen
overgeschreven bronnen voor de geschiedenis van het verzonken continent
Atlantis. Niet om zijn wetenschappelijk belang voor de geschiedschrijving,
maar omdat het een uniek en uiterst curieus cultuurhistorisch document
is, wordt het Oera Linda-boek in Tresoar in een kluis bewaard, als ware
het een kostbaar oud handschrift.

Oera Linda-boek. De eerste pagina is het voorwoord, gericht aan ‘Okke min sun’, ‘Okke mijn zoon’
en zou blijkens de laatste drie regels geschreven zijn in 1256 door Hidde over de Linden. Daarna
begint op de achterliggende pagina 1 de tekst met als eerste regel de titel: ‘Het boek van de helpers
van Adela’.
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Grafsteen in Baard met tekst in de Idunastavering, opgericht door de ‘krite’ Baard van het Selskip
1844.

Handschrift van Harmen Sytstra met de tekst van een lezing gehouden in Leeuwarden op 26 juli 1848:
‘Waar moeten de Friese schrijvers zich aan houden en wat kunnen we vooral in het dagelijks leven
doen om onze taal te bevorderen?’

Met de dood van Harmen Sytstra en Tiede Dykstra in 1862 kwam er een eind aan
die eerste bevlogen periode van het Selskip 1844. Veelzeggend is dat hun opvolgers
de naam van het tijdschrift Iduna veranderden in Forjit my net! (‘Vergeet mij niet!’).
Een Germaanse godin van de eeuwige jeugd sprak hen niet meer zo aan. Ook de op
het Oudfries geïnspireerde spelling van Sytstra werd weer vervangen door die van
de Halbertsma's, waarmee het doel, de schrijf- en leesbevordering, op een realistischer
manier werd gediend.
Merkwaardig is dat Sytstra in taalgebruik, spelling en stijlmiddelen (hij paste
bijvoorbeeld in zijn poëzie het Oudgermaanse stafrijm toe) naar het verleden keek,
terwijl hij op maatschappelijk gebied vooruitstrevend was. Hij was een idealist die
streed tegen drankmisbruik en actief was voor de verbetering van het onderwijs en
de positie van onderwijzers. Sytstra's strijdbaarheid en idealisme vonden begin
twintigste eeuw nog veel waardering onder de leden van de in 1915 opgerichte
Jongfryske Mienskip.
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Getuigschrift uit 1856 waarin het bestuur van het Selskip 1844 bekendmaakt dat H.G. van der Veen
een Bipris (tweede prijs) behaald heeft voor zijn stuk ‘titelad: “de kaertlizzer” instiurd as ondward
up da utskriuwen prisfrege an forhal for 't fulk,’ (getiteld “de kaartlegster” ingezonden als antwoord
op de uitgeschreven prijsvraag een verhaal voor het volk).

9 Multatuli op Friese schaal: Hjerre Gjerrits van der Veen
Het Selskip 1844 probeerde op allerlei manieren de literatuur te bevorderen. Zo werd
in 1854 een prijsvraag uitgeschreven voor oorspronkelijke Friese verhalen met het
doel een nieuw ‘volksboekje’ van minimaal 32 pagina's uit te geven. Van de vier
inzendingen werd Unk en lok (‘Onheil en geluk’), een weinig opwindend moralistisch
verhaal van de nu vrijwel vergeten schilder/schrijver Douwe Hansma, met de
hoofdprijs bekroond, terwijl aan De kaartlizzer (‘De kaartlegster’), een boekje dat
volstrekt afweek van wat men toen gewend was, een tweede prijs werd toegekend.
De auteur van De kaartlizzer was Hjerre Gjerrits van der Veen (1816-1887), een
van de schrijvende schoolmeesters uit de kring van het Selskip in wie de romantische
opstandigheid van Harmen Sytstra nog nagloeide. Aanleg voor lyriek had hij vrijwel
niet; zijn inspiratie haalde hij vooral uit ergernis. Hij voelde zich verwant aan Multatuli
met wie hij zowel zijn maatschappelijk engagement als de conflicten in de uitoefening
van zijn ambt gemeen had. Niet geheel ten onrechte noemde hij zich daarom wel
eens Frisius Multatulius. Hij was kritisch van instelling en vocht in z'n leven heel
wat meningsverschillen uit. Waar hij onrecht meende te zien, wilde hij dat aan het
licht brengen en door die houding werd hij wegens laster in 1851 veroordeeld tot
een gevangenisstraf van een maand. Een pathetisch verzoekschrift aan Gedeputeerde
Staten en de steun die de meester vanuit zijn standplaats Driesum kreeg, voorkwamen
een officiële berisping en schorsing uit zijn functie. Jaren later liep een ruzie met de
burgemeester van Dantumadeel echter nog eens zo hoog op, dat Van der Veen toch
nog gestraft werd met schorsing en salarisinhouding voor drie maanden.
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De strijd ging onder meer over het schamele onderwijzersloon, de armenzorg en
het christelijk onderwijs, maar had een diepere oorzaak in het karakter van de
schrijver. De artiest in hem met zijn onafhankelijke geest kon zich niet schikken in
de als vernederend aangevoelde ambtelijke verplichtingen die zijn functie met zich
meebracht. Zo weigerde hij bijvoorbeeld schoolgeld te innen, omdat hij dat als een
gemeentelijke belasting beschouwde. Door de Onderwijswet van 1857 hoefden de
onderwijzers niet meer de door Van der Veen als herendiensten aangevoelde
nevenfuncties uit te oefenen, maar op veel plaatsen verloren ze ook het recht van
bewoning van het schoolhuis zonder daar huur voor te hoeven betalen en het recht
voor eigen gebruik aardappelen en groenten te verbouwen op een stuk grond dat aan
de kerk toebehoorde. Naar zijn eigen berekening ging Van der Veen er daardoor in
inkomsten zo ernstig
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Hjerre Gjerrits van der Veen.

op achteruit, dat de literatuur moest wijken voor broodschrijverij in de kranten.
Over Hjerre Gjerrits van der Veen schreef Anne Wadman (blz. 135) in 1955 een
Friestalige dissertatie en daarin legde hij de kwaliteit van De kaartlizzer bloot door
te wijzen op de interessante compositie van het boek met flashbacks en flashforwards.
Ook valt de voor die tijd knappe karaktertekening op. Aan het verhaal ontbreekt
vrijwel elke moraal, maar Van der Veen bereed er wel een van zijn stokpaardjes in:
de bestrijding van het bijgeloof. Enkele gedeelten van de kleine roman zijn in de
vorm van een toneeldialoog geschreven, wat bijdraagt aan de levendigheid van het
boek. De schrijver paste op die manier het perspectief van de neutrale verteller
extreem toe, maar Van der Veen kwam in het geheel toch niet los van zijn subjectieve
weergave van een geschiedenis die zich had afgespeeld in de omgeving van Doniaga,
waar hij vijf jaar voor de klas had gestaan. De kaartlizzer is een voorbeeld van een
boek met een uitgestelde receptie. In de tijd van verschijnen zag men de bijzondere
kwaliteit ervan nog niet. Na Wadmans analyse verscheen in 1965 een tweede druk
met een inleiding en aantekeningen en in 1994 beleefde het boekje dat door de
schrijver een ‘stoarje der 19e ieu’ genoemd werd, een derde druk, nu in de reeks
Fryske Klassiken.
In zijn geboorteplaats Grou was deze aparte en vooral kritische figuur al begonnen
met het maken van gelegenheidsgedichten en liederen. Met zijn Clipsrymkes, korte
pittige hekelversjes in de trant van P.A. de Génestet, introduceerde hij in 1846 in
Fryslân een nieuw genre. Hij vertaalde Hieronymus van Alphens Kleine gedigten
voor kinderen en Hendrik Tollens' De overwintering van de Hollanders op Nova
Zembla, waarbij hij met zijn schilderachtige, concrete beschrijvingen zijn voorbeeld
overtrof.
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Van der Veen was een typische overgangsfiguur tussen romantiek en realisme, de
literaire stroming die in heel Europa na ongeveer 1840 opkwam als reactie op de
ongebreidelde gevoelsuiting van de Romantiek. Zoals veel van zijn tijdgenoten wilde
ook Van der Veen in zijn werk, zowel in het literaire als in het journalistieke, natuur
en waarheid geven. In het realisme kwamen gewone mensen centraal te staan en wat
zij beleefden moest zo natuurgetrouw mogelijk verteld worden. De uitvinding van
de fotografie in 1839, waardoor de werkelijkheid vastgelegd kon worden zoals die
was, maakte dat een groot aantal schrijvers een realistisch beeld wilde geven. De
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Het FLMD verwierf in 1986 Waling Dykstra's persoonlijke exemplaar van het Friesch Woordenboek
met de drie delen ingebonden in één band. Bijzonder is het handgeschreven kwatrijn voorin (letterlijke
vertaling): ‘Hier kunnen kleinkinderen van mijn kinderen / Na honderd jaar en later zien, / Hoe
eenmaal Frieslands taal bestond, / Toen hun overgrootvader nog actief was.’
De verwijzing naar het woordenboek toont de activiteit van de taalijveraar. Tegelijk geeft hij in die
vier regels zijn sombere visie op de toekomst van het Fries weer.

literaire versiering verdween, men ging fotograferen met woorden. In zijn
persoonlijkheid vertoonde Hjerre Gjerrits van der Veen nog onvervalst romantische
trekken, maar in zijn streven naar het weergeven van natuur en waarheid hoort hij
literair gezien al bij de nieuwe stroming.

10 De kampioen van het realisme: Waling Dykstra
De onbetwiste meester in het realistische genre in de Friese letteren werd Waling
Dykstra (1821-1914). Deze schrijver wilde zijn lezers vooral opvoeden en wel in
alle Friese deugden die hij de moeite van het bewaren waard vond. Hij prees de
eenvoud en waarachtigheid, de vrijheidszin en het redelijk denken. Dykstra was een
man met een enorme werkdrift en in zijn lange leven heeft hij een omvangrijk en
gevarieerd oeuvre bij elkaar geschreven: verhalen, poëzie, liederen, voordrachten,
toneelstukken (originele en bewerkingen), kinderboekjes, kalenders en twee boeken
die als vroege romans beschouwd kunnen worden. In sommige opzichten sloot
Dykstra aan bij het ‘volksaardige’ werk van de gebroeders Halbertsma in hun Rimen
en Teltsjes. Hij werd minstens zo populair bij het lezende publiek van zijn eigen tijd,
maar hij miste toch wel hun ruime blik, eruditie, humor en originaliteit.
Deze zoon van een bakkersknecht bleef in zijn geboorteplaats Vrouwenparochie
bij zijn grootouders in de bakkerij wonen, toen zijn ouders naar Spannum verhuisden
om daar een eigen bestaan op te bouwen. De jonge Waling bleek maar weinig
belangstelling te hebben voor het ambacht en zat liever te lezen of te tekenen. Als
negentienjarige ging hij toch nog naar Spannum, omdat zijn vader overleden was en
hij geen andere keuze had dan zijn moeder bij te staan in de ouderlijke bakkerij. Zijn
eerste Friese werk was toen al gedrukt. Hij gebruikte al zijn vrije tijd om te schrijven
en publiceerde regelmatig in de tijdschriften, maar moest toch nog jarenlang met
bakken de kost verdienen. Het uitventen van de bakkerswaren, waarbij hij de
gelegenheid had om om zich heen te kijken en zijn gedachten te laten gaan, vond hij
het enige aardige aan het hem opgelegde vak. Een tijdlang probeerde hij van schrijven
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en schilderen te leven en als marskramer de kost te verdienen, maar dat leverde niet
genoeg op om er met een gezin van te kunnen bestaan. Nadat hij al eerder de redactie
van een tijdschrift op zich had genomen, vond hij in 1856 werk bij een drukkerij
annex boekhandel in Franeker, waar ook boekjes van zijn hand werden uitgegeven.
In 1861 werd hij zelfstandig boekverkoper in Holwerd, waar hij tot het eind van zijn
leven zou blijven wonen.
Waling Dykstra was een scherp waarnemer en had een ijzersterk geheugen. Op
den duur kende hij het volk, de gewone Friese
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Trui Jentink (1852-1918), ‘it krantewyfke’, was een van de eerste vrouwen die doordrong in het
mannenbolwerk dat de krantenwereld in de negentiende eeuw was. Zij was haar blinde man, redacteur
Oebele Stellingwerf van het Friesch Volksblad, behulpzaam bij zijn werk en schreef zelf
maatschappelijk geëngageerde feuilletons.

dorpsbewoners, door en door en in de nauwgezette weergave van hun taal, hun zeden,
gewoonten en eigenaardigheden heeft hij in zijn literaire werk een schat aan kennis
over het leven in de negentiende eeuw vastgelegd, die de moeite van het bestuderen
nog altijd waard is. Zoals blijkt uit zijn twee in het Nederlands geschreven delen Uit
Frieslands Volksleven (1892-1896) had Waling Dykstra grote belangstelling voor
wat er in zijn tijd nog leefde aan oude gebruiken, verhalen en spreekwoorden. Vanaf
1860 reisde hij langer dan 25 jaar met verschillende partners de provincie rond om
Winterjûnenocht te brengen en ook tijdens die reizen had hij ruimschoots de
gelegenheid aantekeningen te maken over alles wat hij aan merkwaardigs zag en
hoorde. Hij schreef een taal die weinig dialectische eigenaardigheden vertoonde en
die dicht stond bij wat toen de standaardtaal was of zou worden. Aan de opbouw van
de Friese schrijftaal heeft hij zodoende een grote bijdrage geleverd. Dat deed hij ook
door zijn eindredacteurschap bij het voltooien van het eerste volledige Friese
woordenboek in drie delen, dat naar hem in het gebruik het ‘Waling Dykstrawurdboek’
wordt genoemd. Andere schrijvers die hun medewerking aan dit grote, door het
Selskip opgezette en door de provincie gesteunde project gaven, waren Gerben
Colmjon, L.C. Murray Bakker en S.K. Feitsma. Het woordenboek is een voorbeeld
van vroege overheidsbemoeienis met het Fries. In zijn dubbelrol als gedeputeerde
en voorzitter van het Selskip 1844 heeft de actieve Jacobus van Loon veel kunnen
bijdragen aan het slagen van dit project, dat een moeizaam wordingsproces kende.
De delen verschenen in 1900, 1903 en 1911.
Uit het bovenstaande zou opgemaakt kunnen worden dat Waling Dykstra vooral
om secundaire redenen van belang is voor de Friese literatuur, maar dat zou een
onrechtvaardig oordeel zijn. Dat een deel van zijn pennenvruchten afgedaan kan
worden als broodschrijverij, heeft zijn redenen. Dykstra kreeg een groot gezin dat
hoofdzakelijk van zijn pen leefde. Bovendien moest hij als redacteur van verschillende
kranten en tijdschriften wel zelf voor kopij zorgen, wanneer anderen in gebreke
bleven. Is een deel van zijn productie als schrijver daardoor als gelegenheids- en
maakwerk te beschouwen, aan de andere kant vormde de noodzaak om steeds weer
iets te leveren ook een uitdaging om tot nieuwe initiatieven te komen. Het succesvolle
Winterjûnenocht, waarvan de teksten na afloop van een tournee gebundeld en gedrukt
werden, is daar een voorbeeld van, maar ook de uitgave van de eerste geheel in het
Fries geschreven krant, De Fryske Nijsboade, die twee jaar als weekblad heeft bestaan.
Sljucht en Rjucht, het Friese weekblad met een meer literaire inslag, zou er in 1889
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min of meer de opvolger van worden, nadat Dykstra het in 1876 samen met zijn neef
Oebele Stellingwerf nog eens met een krant, het Friesch Volksblad, had geprobeerd.
Die krant deed hij in 1883 over aan Stellingwerf, die er het orgaan van de opkomende
arbeidersbeweging van maakte, maar van Sljucht en Rjucht dat na een mislukking
in 1890, in 1897 bij een andere uitgever een ‘doorstart’ kreeg, bleef Dykstra vrijwel
tot zijn dood redacteur.
Van de pagina's lange bibliografie van Waling Dykstra kan heel wat weggestreept
worden omdat het geen origineel werk is of omdat nieuwe titels in feite heruitgaven
van ouder werk zijn dat steeds opnieuw in andere samenstellingen werd aangeboden.
Er blijft daarna genoeg over om hem tot de belangrijke Friese schrijvers
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te rekenen. In zijn beste werk kan meer gevonden worden dan alleen maar de beruchte
‘kopieerlust des dagelijkschen leven’, waaraan Potgieter zich zo ergerde bij zijn
tijdgenoten.
Tot dat betere werk mag zeker De silveren rinkelbel (1856) gerekend worden, dat
in een uitgave in de reeks Fryske Klassiken in 2003 z'n achtste druk beleefde. In
1857 bracht Dykstra het boek ook in het Nederlands uit. Het is een vondelingenverhaal
dat speelt in de patriottentijd. Een roman durfde de schrijver het niet te noemen, maar
in zijn voorwoord bij de vertaling sprak hij de hoop uit, dat zijn ‘nederige
dorpsgeschiedenis eene niet onaangename verpozing aan het romanlezend publiek’
zou kunnen bieden. Er zijn zoals bij dit genre past in De silveren rinkelbel een aantal
al te toevallige gebeurtenissen, maar de schrijver weet toch de door hemzelf gelegde

Wat in het familieblad Sljucht en Rjucht gepubliceerd werd, was in veel gezinnen het enige Fries dat
gelezen werd. Toch hebben velen door dit populaire blad de smaak van het lezen in de moedertaal te
pakken gekregen. De typografie van het omslag en de opmaak van de advertenties geven een aardig
tijdsbeeld. Zo laat de kopletter die in jaargang 1903 voor het eerst in de titel wordt toegepast invloed
van de Jugendstil zien.

Zo populair kon een Friese schrijver worden, dat zijn naam tot sigarenmerk werd.
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Bij de onthulling van het monument ter ere van Waling Dykstra in 1916 kleedden zijn kleindochters
zich in Fries kostuum.

knoop op een aannemelijke en verrassende manier te ontwarren. Een tweede nog
altijd goed leesbare ‘roman’ is De Frîske Thyl Ulespegel uit 1860, waarin de schrijver
herinneringen aan zijn bakkerstijd verwerkte. Net als in De silveren rinkelbel is de
beschrijving van de sociale toestand in Fryslân in de eerste helft van de negentiende
eeuw eigenlijk het belangrijkste thema. De boeren bepalen daarin het gezicht, maar
om hen heen leven middenstanders en dienstbaren die om maatschappelijk te slagen
bij voorkeur niet al te eigengereid moeten zijn. Bakker Hantsje Pik, een
Uilenspiegeltype, is echter een originele geest die wel van een grap houdt waardoor
zijn nering dreigt te verlopen. Vanuit een ik-perspectief wordt in De Frîske Thyl
Ulespegel verteld wat er zoal voor kon vallen in een dorp onder boeren, burgers en
buitenlui. Dat er daarbij ook aandacht wordt besteed aan het bijgeloof hoort bij de
tijd. Er is Waling Dykstra wel verweten dat hij in dit verhaal de orthodoxie en ook
de situatie in het onderwijs nogal karikaturaal uitbeeldde, maar beter is het om te
zeggen, dat Dykstra de dingen realistisch weergaf, zoals hij ze in zijn tijd en vanuit
zijn visie zag. Hij had het geloof van zijn voorvaderen afgezworen en was
rationalistisch en liberaal geworden.
Dat de kwaliteit van zijn werk (maar ook zijn enorme werkkracht) onderkend en
gewaardeerd werd, bleek uit de huldebundels bij Dykstra's tachtigste en negentigste
verjaardag, waarin collega-schrijvers en vooraanstaande figuren uit de Friese beweging
hem om het hardst prezen. Dat er twee jaar na zijn dood in Leeuwarden al een
monument voor hem werd opgericht met daarin een portretmedaillon van de in Rome
wonende Friese beeldhouwer Pier Pander, zegt niet alleen iets over de populariteit
van Waling Dykstra, maar ook over de tijd. De Friese beweging had in 1916 behoefte
aan inspirerende voorbeelden uit het verleden als tegenwicht tegen de kritiek van de
aanstormende jongere generatie, die de hele volksschrijverij, het populaire werk van
de Halbertsma's incluis, als niet-artistiek bestempelde.
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11 Een kleurrijke persoonlijkheid: Tsjibbe Gearts van der Meulen
Een tweede volksschrijver was Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824-1906). Hij
kreeg belangstelling voor het Fries door Harmen Sytstra, die een tijdlang als
onderwijzer in Van der Meulens geboortedorp Burgum voor de klas stond en daar
samen met hem een afdeling van het Selskip 1844 oprichtte. Het was ook Sytstra die
hem in zijn tijdschrift Iduna in 1849 de gelegenheid gaf om als Fries dichter te
debuteren. Door onenigheid over de spelling raakte de vriendschap bekoeld, maar
Van der Meulen vond een nieuwe mentor in Waling Dykstra die hem een
publicatiemogelijkheid bood in zijn populaire tijdschrift De Fryske Húsfreon. In
1860 begonnen ze zoals gezegd samen het Winterjûnenocht, maar Van der Meulen
hield daar in 1863
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Uitgever Tsjibbe Gearts van der Meulen te midden van personeel en familie bij het zilveren jubileum
van zijn bedrijf in 1901. Mooi zijn de zethaak (Verkooping) en andere werktuigen die de werklieden
hebben meegenomen voor de foto.

alweer mee op, toen hij de ambtelijke functie van brievenbesteller kon krijgen. Tsjibbe
Gearts, zoals hij meestal genoemd wordt, was een man van twaalf ambachten en
dertien ‘carrières’; behalve schrijver, voordrager en brievenbesteller was hij een
tijdlang bakkersknecht, klokkenmaker, agent van een stoomvaartmaatschappij die
emigranten naar Amerika vervoerde, drukker, redacteur en uitgever van een krant.
Met zijn onevenwichtige, grillige persoonlijkheid kon hij als mens en als schrijver
verrassend uit de hoek komen. Ook Van der Meulen publiceerde heel gevarieerd
werk: voordrachten en liederen, toneelstukken, reisreportages, schetsen en verhalen,
gelegenheidsgedichten (bij de dood van Eeltsje Halbertsma en Harmen Sytstra) en
echte poëzie, waarin hij veel meer dan Waling Dykstra liet blijken wat er in hem
omging. Hij had ook meer fantasie en humor dan deze vriend en collega. Dat hij wel
door Dykstra beïnvloed was, bewijst de titel van Van der Meulens eerste boekje uit
1850,
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De verhalen van S.K. Feitsma werden gepubliceerd in For hûs en hiem, Swanneblommen en Forjit
my net. Aan de eerste naturalistische schets, ‘Ut 'e modder fan 'e maatskippij’, die in jaargang 1893
van het laatstgenoemde tijdschrift werd opgenomen, voegde de schrijver een toelichting op zijn
schrijftrant toe, die hij zelf als realistisch karakteriseerde.

de zangbundel Trîntsje Rommelpot en nift fen Doaitse mei de Noardsce balke (‘Trijntje
Rommelpot, een nicht van Doaitse met de Noordse balk’, ‘rommelpot’ en ‘Noordse
balk’ zijn muziekinstrumenten). Tien jaar later publiceerde Tsjibbe Gearts een
historisch verhaal in romanvorm onder de titel Fen 1856 oan 1859, of: în great trye
jier, ho is 't moglik? Grappich en net grappich, al nei dat men 't nimt, mar în alle
gefal in bjuster moai storisk teltsje for mîn lànsliu. (‘Van 1856 tot 1859, of: in ruim
drie jaar, hoe is het mogelijk? Grappig en niet grappig, hoe je het maar opvat, maar
in elk geval een prachtig mooi historisch verhaal voor mijn landgenoten’). Zoals in
veel werk uit de negentiende eeuw, wordt in dit verhaal een volksondeugd gehekeld.
In dit geval is dat de drankzucht, maar Van der Meulen houdt geen pleidooi voor
geheelonthouding. In een bijzonder ingewikkelde intrige laat hij uitkomen, dat allerlei
grote en kleine misdaden gepleegd worden door de slechte invloed van sterke drank,
maar meer nog door karakterzwakheid bij de personages. Als toneelschrijver is deze
aparte figuur het langst bekend gebleven.

12 De enige echte Friese naturalist: S.K. Feitsma
Uit het grote aantal bewerkingen en vertalingen van werk van schrijvers uit het
Nederlandse taalgebied en meer nog uit het buitenland (uit Duitsland vooral), blijkt
wel, dat de Friese schrijvers ‘over de grens’ lazen. Hoewel ook Goethe, Shakespeare
en Molière vertaald werden, waren het vaker auteurs van het tweede plan of
dialectschrijvers die nagevolgd werden. Vernieuwingen, zoals die in de internationale
literatuur gesignaleerd kunnen worden, drongen wel door, maar kwamen pas na enige
tijd naar voren in het oorspronkelijke werk van de Friese schrijvers. Rond de
eeuwwisseling schreef S.K. Feitsma zes naturalistische verhalen, waarin de invloed
van Emile Zola onmiskenbaar aanwezig is. Het idee dat mensen in hun levensloop
in hoge mate bepaald worden door erfelijke factoren, door milieu en opvoeding,
wordt in de Friese literatuur eigenlijk alleen door deze schrijver uitgewerkt. De
naturalisten wilden de werkelijkheid op een objectieve, onbevooroordeelde manier
weergeven om de lezers met de neus op de feiten te drukken en hen te confronteren
met misstanden in de maatschappij.
Sake Knilles Feitsma (1850-1918) was begonnen met gewone verhalen in de trant
van de volksschrijvers. Ook tekende hij uit de volksmond sprookjes op. In Der wier
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ris (‘Er was eens’, 1893) verzamelde hij die en leverde daarmee het eerste Friestalige
sprookjesboek. Geboren als zoon van een Burgumer timmermansknecht werd aan
Feitsma, omdat hij goed kon leren, de kans geboden om onderwijzer te worden. Toen
hij als 32-jarige bovenmeester in het Gelderse Voorst voor de klas stond, kreeg hij
verkering met een Lemster meisje van zeventien. Omdat haar ouders de omgang
verboden, raakte het uit en daarna zocht Feitsma volgens zijn eigen verklaring troost
in de drank. Hij veranderde een aantal keren van baan, maar werd na verloop van
tijd niet meer benoemd vanwege zijn alcoholprobleem en de schulden die hij maakte.
Een tijdlang probeerde hij tevergeefs met schrijven en met het uitventen van z'n eigen
boekjes aan de kost te komen. Toen hij bij Jacobus van Loon zijn nood klaagde,
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De zes lange naturalistische verhalen van S.K. Feitsma werden pas in 1991 in een voor het onderwijs
bedoelde bundel bijeengebracht. De eerste uitgave voor een groter publiek was deze uit 1999 in de
tweede serie van de Fryske Klassiken. De titel van de bundelingen is dezelfde als die Feitsma aan
een reeks van zijn schetsen meegaf.

Eeltsje Halbertsma getekend door B.J. Tinga na een kermisnacht.

wist die het zo te regelen, dat hij in 1893 tegen een klein, maar vast traktement aan
het werk kon voor het Friesch Woordenboek. Feitsma sloot zich aan bij het Leger
des Heils en alles leek nog goed te komen, toen hij in 1897 met zijn grote liefde kon
trouwen. In 1905 werd hij echter eervol ontslagen als corrector van het woordenboek
en toen stond de armoede weer voor de deur. Het onfortuinlijke paar vluchtte van de
ene plaats naar de andere om de schuldeisers te ontlopen. In januari 1918 zagen ze
er geen gat meer in en maakten in Den Haag een einde aan hun leven door hand in
hand in het water te springen. Deze tragische levensgeschiedenis maakt duidelijk dat
Feitsma wist waar hij het over had, toen hij ging schrijven over mensen aan de zelfkant
van de maatschappij. Met zijn verhalen wilde hij - zonder iets te verbloemen - laten
zien, hoe armoedig en uitzichtloos het leven van de arbeiders was. Aan
tijdschriftredacteur Onno Harmens Sytstra schreef hij in 1907, dat hij zijn best deed
om uit de ellende die hij als materiaal gebruikte een stukje kunst te maken, opdat de
mensen hun ogen er niet van af zouden wenden. Zijn zes naturalistische verhalen
werden in tijdschriften gepubliceerd en verschenen in 2003 gebundeld in de reeks
Fryske Klassiken onder de titel Ut 'e ûnderste lagen.

13 Poëzie in de negentiende eeuw
Eeltsje Hiddes Halbertsma (1797-1858), de jongste van de gebroeders, wordt als de
grootste romantische dichter in de Friese literatuur beschouwd. Na zijn medische
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studie in Leiden vertrok hij voor een half jaar naar Heidelberg waar hij zich in de
verloskunde specialiseerde. Hij nam er ook volop deel aan het studentenleven, waarbij
vooral de zangcultuur onder de Duitse studenten indruk op hem maakte. Na zijn
terugkeer praktiseerde hij enige tijd in Purmerend, maar al na anderhalf jaar ging hij
naar Grou terug om zich in zijn geboorteplaats te vestigen als dokter. Zijn persoonlijk
leven is niet gelukkig geweest. Hij had een slechte verhouding met zijn vrouw die
als burgemeestersdochter uit Bolsward maar moeilijk kon wennen in het dorp aan
het Pikmeer. Van hun vier kinderen stierven er drie eerder dan hun ouders. Eeltsje
had de onharmonische natuur van de echte romanticus. Om de huiselijke narigheid
te ontvluchten en zijn eigen onvrede te verdrijven vertoefde de dichter meer in de
herberg dan goed voor hem was. Omdat hij gul en goedhartig was en ondanks zijn
drankzucht een dokter bleef met zorg voor zijn patiënten, werd hem veel vergeven.
De toon van zijn gedichten is soms uitgelaten vrolijk, soms weemoedig, idyllisch of
uitgesproken droevig. Zijn poëzie was geen maakwerk, maar kwam uit zijn hart. ‘De
ware dichter,’ zo verklaarde hij in een lezing voor de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen, ‘wordt slechts geboren, en die dat is, dien treffen de geringste zoowel als
de grootste gebeurtenissen en alle zijne levensontmoetingen zoo sterk en levendig,
dat hij ze in gebonden of ongebonden stijl uitboezemen moet.’ Veel van zijn gedichten
spreken de lezers nog altijd aan, omdat zijn emoties nu nog navoelbaar zijn. Al het
lyrische werk van Eeltsje Halbertsma is opgenomen in de Rimen en Teltsjes. Er zijn
gedichten onder in diverse romantische genres: vaderlandse liederen,
natuurschilderingen, humoristische en historische verzen en gedichten over de dood,
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Handschrift Eeltsje Halbertsma van zijn gedicht ‘De terp’:
As ik oan myn bernejierren
Oan dat golle boartsjen tink,
Wrâld, wat binne dan dyn skatten
Wat it goud mei syn geblink?
Als ik aan mijn kinderjaren
Aan dat rijke spelen denk,
Wereld, wat zijn dan jouw schatten
Wat het goud met zijn geblink?

waaronder het aangrijpende ‘Op Anna's dea’ op de dood van zijn dochter Anna die
in 1851 op negentienjarige leeftijd stierf. Uit het werk van zijn jonge jaren spreekt
invloed van de bewonderde dichter Gysbert Japix. Zoals hij, kon ook Eeltsje
Halbertsma effectief werken met de klankkleur en het ritme van de woorden. Enkele
van zijn verzen hebben alle vernieuwende stromingen en modes overleefd, doordat
ze op muziek zijn gezet en nog steeds gezongen worden. Het bekendste voorbeeld
is zijn lied ‘De âlde Friezen’, geschreven op de melodie van een Duits studentenlied,
dat sinds 1875 in een bewerking van Jacobus van Loon als Fries volkslied in gebruik
is. Een lied dat hij voor de inwoners van Grou schreef, ‘Grouster weagen’ (‘Golven
van Grou’) wordt ook nog vaak gezongen. De melodie van dat lied is van de hand
van Piter Jelles Troelstra.
Invloed van Gysbert en van de vroege Duitse romantiek vindt men ook in het werk
van een oudere tijdgenoot van Halbertsma: J.C.P. Salverda (1783-1836), nog aan de
Franeker Academie opgeleid tot onderwijzer en als zodanig jarenlang werkzaam in
Wons. Te midden van de grootst denkbare huiselijke ellende, waarvan Joast
Halbertsma na zijn dood een ontluisterend beeld heeft geschetst, maakte hij onder
andere herdichtingen van een aantal psalmen en vertaalde hij werk van Engelse en
Duitse dichters, onder meer de imitatieballade ‘Lenore’ van Gottfried Bürger en
poëzie van Ludwig Hölty. Salverda trouwde twee keer en kreeg veertien kinderen,
van wie er zes al jong overleden. Op de dood van Pieter en Willem, elf maanden
oude tweelingbroertjes die binnen een dag beiden overleden door vergiftiging, omdat
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hun slonzige moeder de pap had laten bederven in een koperen pan, schreef hij het
aandoenlijke ‘Op it ôfstjerren fan ús twa berntsjes Piter en Willem (op 'e 16de maaie
1824, neidat hja âlve moannen libbe hiene)’, (‘Op het overlijden van onze twee
kindertjes Pieter en Willem (op de 16de mei 1824, nadat ze elf maanden hadden
geleefd))’.
Als goed opgeleid en ambitieus Fries dichter had Salverda kunnen behoren tot de
kring rond gouverneur Aebinga van Humalda, maar hij werd na verloop van tijd uit
dat gezelschap geweerd, omdat er zo'n kwalijke armoegeur om hem heen hing. Het
verhaal wil dat de dichter, omdat hij tot elke prijs iets van zijn papieren uit de
huiselijke wanorde wilde redden, deze bewaarde in een rode portefeuille. Zijn oudste
dochter zou zich bij zijn dood over dat ‘rode tasje’ moeten ontfermen. Volgens
Halbertsma, die met zijn later gepubliceerde Genootschapslezing over het leven van
de dichter pionierswerk leverde op het terrein van de biografie, werd het brieventasje
niet gevonden en was het waarschijnlijk verbrand met de jas vol vlooien die de
schrijver tot deken had gediend op zijn sterfbed. Toch zijn een aantal jaren geleden
bij een nazaat van J.C.P. Salverda nog papieren aan het licht gekomen uit diens
nalatenschap onder meer over zijn studie in Franeker en zijn onderwijzerstijd. Uit
de periode dat hij als Fries dichter bekendheid genoot, blijkt Salverda drie brieven
van
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Voormalig woonhuis van Binnert Hiddes Halbertsma - de vierde, niet-schrijvende broer van Joast,
Tsjalling en Eeltsje - aan het later naar zijn familie genoemde Halbertsmaplein in Grou met de in
1875 (Eeltsje) en 1879 (Joast) aangebrachte portretreliëfs van de schrijvende ‘bruorren’. De als
‘erestenen’ aangeduide beeldhouwwerken werden in opdracht van het Selskip foar Fryske Taal- en
Skriftekennisse gemaakt door W.B.G. Molkenboer, tekenleraar aan de Leeuwarder rijks-hbs. Om het
huis te kunnen laten bouwen had Binnert destijds het ouderlijk huis en het naastgelegen pand laten
afbreken. Het was zijn zoon, Hidde Binnerts, die toestemming gaf de stenen ter nagedachtenis van
zijn ooms Eeltsje en Joast in hun ‘geboortehuis’ te plaatsen. De kerkvoogdij van de Hervormde Kerk
had er in een eerder stadium van het organiseren van de huldiging bezwaar tegen gemaakt dat de
eresteen voor Eeltsje op een opvallende plaats in de buitenmuur van de Sint-Piterkerk gemetseld zou
worden, zoals dat ook was gedaan met de steen voor Salverda in Wons.

Portretreliëf van Eeltsje Halbertsma.

Het Friese volkslied
Het publiek heeft er bij wedstrijden van Sportclub Heerenveen een
gewoonte van gemaakt om voor de aanvang van een wedstrijd het ‘Frysk
bloed tsjoch op’ (‘Fries bloed bruis op’) aan te heffen en ook bij successen
van Friese hardrijders op de schaats schalt dat lied luid door de overdekte
ijshal Thialf. Het kan dus niemand ontgaan, dat de Friezen een eigen
volkslied hebben. Dat is het geval sinds 1875, toen Jelle Troelstra
(1833-1906, de vader van de latere socialistische voorman) in Grou en
sprekend uit naam van het Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse
voorstelde om ter afsluiting van zijn feestelijke rede ter herdenking van
Eeltsje Halbertsma ‘als een Fries volkslied’ gezamenlijk diens ‘De âlde
Friezen’ te zingen.
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De tekst was vooraf al gedrukt en daardoor voor iedereen beschikbaar;
bovendien had het fanfarekorps de melodie op het repertoire! Het ging
daarbij niet om het oorspronkelijke gedicht, zoals dat in 1829 was
gepubliceerd in de muziekbijlage bij de tweede uitgave van de ‘Lapekoer’
van de gebroeders Halbertsma, maar om een door gedeputeerde Jacobus
van Loon vervaardigde bewerking. Het zal ook wel Van Loon geweest
zijn, die Troelstra, zijn collega uit de Friese liberale Statenfractie, had
ingefluisterd om bij deze gelegenheid zijn ontwerpvolkslied te lanceren.
Van Loon had die bewerking al eerder gemaakt en hem ook in 1874 bij
de viering van het zilveren jubileumfeest van Koning Willem iii al als een
soort Friese pendant van het Nederlandse volkslied (‘Wien Neêrlands
bloed’) gepresenteerd, door het direct na dat lied, als tweede nummer, in
een gelegenheidsbundeltje te laten opnemen.
De tijd was rijp voor een volkslied. Er werd in die jaren heel wat herdacht
en gevierd: de onafhankelijkheid na de Franse overheersing en de stichting
van het Koninkrijk der Nederlanden, de inname van Den Briel van 1572,
het bezoek van de koning aan Fryslân in 1873 en het genoemde
regeringsjubileum. Er moet bij de Friezen in een tijd, waarin de zangcultuur
opbloeide, behoefte zijn gevoeld aan een lied om hun liefde tot het eigen
gewest en hun saamhorigheid bij zulke gelegenheden al zingend te beleven.
Het is eigenlijk wel jammer, dat Van Loon niet de oorspronkelijke tekst
van Eeltsje Halbertsma heeft gepropageerd. Die had kennis gemaakt met
de zangcultuur onder de Duitse studenten toen hij in 1818 ter voltooiing
van zijn medische opleiding een half jaar in Heidelberg studeerde en er
genoot van het sociëteitsleven en het zingen in
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de Burschenschaften. Verschillende melodieën die hij daarbij opdeed, nam
hij mee naar huis terug. ‘De âlde Friezen’ schreef hij bijvoorbeeld op de
muziek van ‘Vom hoh'n Olymp’ van H.C. Schnoor. Zijn tekst is echter
geen vertaling van dat studentendrinklied. ‘De âlde Friezen’ doet eerder
denken aan Hendrik Tollens' ‘Wien Neêrlands bloed’, dat in 1815 als beste
gekozen was van de inzendingen voor een prijsvraag om tot een nieuw
Nederlands volkslied te komen. Na de eerste regel echter, waarin het ‘Frysk
bloed’ de plaats lijkt te heben ingenomen van het Nederlandse, houdt de
overeenkomst op.
In de oorspronkelijke eerste strofe heeft Eeltsje Halbertsma het over zijn
eigen persoon en de woorden ‘Frysk bloed, tsjoch op’ waren niet meer
dan een aansporing om zijn eigen bloed weer eens fris door z'n aderen te
laten stromen, om de lammenadigheid te verdrijven en eens een mooi lied
op Fryslân te schrijven, dat immers het beste land van de aarde is en vol
van eer en roem! Als hem dat zou lukken, zou uit zijn lied de oude eer van
de Friese grond weer opklinken. In de bewerking van Van Loon is die
aansporing collectief gemaakt door ‘myn ieren’ (‘mijn aderen’) te
vervangen door ‘ús (onze) ieren’. Doordat in de eerste strofe de woorden
‘bloed’ en ‘grond’ voorkomen, werd het lied later ten onrechte geassocieerd
met nazistische ideeën over ‘Blut und Boden’. Daarom is er wel voor
gepleit een nieuwe tekst te schrijven of om het bekende lied ‘It heitelân’
(‘Het vaderland’) uit 1901 (tekst van J.L. van der Burg en muziek van J.
Lindeman) tot volkslied te verklaren. Kent men echter de achtergrond van
het huidige Frysk folksliet en weet men - zoals ook bij het Wilhelmus
nodig is - het in zijn tijd van ontstaan te plaatsen, dan is er geen noodzaak
om het meeslepende lied van Eeltsje Halbertsma te vervangen.

Eerste publicatie met muzieknotatie van ‘De âlde Friezen’ in de muziekbijlage bij de tweede druk
van de Lapekoer uit 1829.
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J. van Loon bewerkte de tekst van Halbertsma om hem (in zijn ogen) bruikbaar te maken als volkslied.
Deze bladzijde is overgenomen uit de elfde druk van Fryslân sjongt uit 2000.
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Gedenksteen voor J.C.P. Salverda in de muur van de kerk van Wons aangebracht door het Fries
Genootschap in 1853.

Eerste bundel oorspronkelijk dichtwerk van Rinse Posthumus.

gouverneur Van Humalda bewaard te hebben. Ze bewijzen dat zijn talent wel degelijk
erkend werd.
Eenvoudiger en dichter bij het gewone volk bleef in streven en werk de Bolswarder
schoenmakersknecht Rein Baukes Windsma (1801-1862) die het met hulp van
schoolopziener ds. H.W.C.A. Visser tot schoolmeester in Wolsum bracht. Dominee
Visser had in Franeker gestudeerd en daar als leerling van Wassenbergh belangstelling
voor de Friese letteren gekregen. Als Genootschapslid werkte hij mee aan
tekstuitgaven van historische bronnen. Hij probeerde onderwijsvernieuwingen door
te voeren en verspreidde de ideeën van J.H. Pestalozzi in Fryslân (blz. 52), maar hij
heeft ook veel gedaan om schoolmeesterschrijvers in wie hij talent zag vooruit te
helpen. Van Windsma verschenen drie bundeltjes met Friese, deels uit het Duits en
Nederlands vertaalde, gedichten. Het is meest eenvoudig werk, van alles wat,
technisch wel vaardig gemaakt, soms humoristisch of satirisch, maar nu voor het
merendeel nogal gedateerd.
Evenals Salverda en Windsma raakte Rinse Posthumus (1790-1859) aan het dichten
in het Fries door het lezen van het werk van Gysbert Japix. Een duidelijke verwijzing
naar zijn grote voorbeeld ligt in de titel van zijn eerste bundel met oorspronkelijk
werk, het al in 1824 verschenen Prieuwcke fen Friesche Rijmmelerije (‘Kleine proeve
van Fries dichtwerk’) maar van echte invloed van de renaissancedichter op het
dichterschap van de negentiende-eeuwer is geen sprake. Naast een aantal lofdichten
en godsdienstige verzen staan er in die eerste bundel zes gedichten over grote figuren
uit de Friese geschiedenis zoals Gemma van Burmania (blz. 60) en de middeleeuwse
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vrijheidsstrijder Grote Pier. Vooral in zijn belangstelling voor de glorieuze momenten
uit de historie toont Posthumus zich een romantisch dichter. Met zijn zwaarmoedig
karakter, zijn ongedurigheid, zijn verzet tegen het verlies van oude deugden en zijn
gevoel van mededogen met de lijdende mensheid was hij ook een romantische
persoonlijkheid. Het in hem levende verlangen om zijn denkbeelden aan anderen
mee te delen en om zijn ideaal van een strijdbaar en vrij Fries volk over te brengen
was groter dan zijn dichterlijk vermogen. Zijn verzen lopen soms nogal stroef en
lijken meer het resultaat van denken dan van voelen.
Deze in Ternaard geboren boerenzoon heeft als predikant maar één gemeente
gediend, die van Waaksens en Brantgum, waar hij meer dan 45 jaar op de preekstoel
stond. Hij was bevriend met Joast Halbertsma met wie hij zijn belangstelling voor
de Friese dialecten deelde. In 1825 maakten beide heren een reis naar Ameland en
Schiermonnikoog om aantekeningen te maken over de taal van de eilanden en in
1832 ondernam Posthumus met de in taalkunde geïnteresseerde jurist Montanus de
Haan Hettema een reis naar Saterland, de Oost-Friese enclave in het Duitse Land
Oldenburg. Met Halbertsma, die na Posthumus’ dood een mooie biografische schets
over hem publiceerde, deelde hij ook de overtuiging dat de boerenstand de kern
uitmaakte van het Friese volk
De nogal teruggetrokken levende Rinse Posthumus maakte studie van de Germaanse
talen en volgde de wetenschappelijke ontwikkelingen in de moderne taalkunde
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Brief van gouverneur I. Aebinga van Humalda aan de dichter J.C.P. Salverda, bewaard in diens ‘rode
tasje’. Humalda noemt zichzelf in de ondertekening een vriend van de dichter en bedankt hem voor
het sturen van enkele psalmvertalingen. Bepaald stimulerend zijn de zinnen: ‘Intusschen zal UE mij
zeer verpligten met het tijdelijk mede deelen van de uitvloeiselen uwer dichtader. Ik verheug mij
altoos iets van uwe hand te ontvangen.’

op de voet. Hij bouwde op dat terrein een mooie bibliotheek op. Hij vertaalde werk
van Franse, Duitse en Engelse schrijvers en was de eerste die Shakespeare verfrieste.
Elders in Nederland had zich toen nog niemand aan een vertaling van het werk van
de grote Engelse toneelschrijver gewaagd. In 1829 verscheen De Keapman fen
Venetien in Julius Cesar (‘in’: ‘en’) en later nog een vertaling van As you like it en
fragmenten uit Hamlet en King Henry VIII. Wegens gebrek aan belangstelling bleef
een vertaling van The Tempest lange tijd in handschrift liggen. Posthumus was op
Shakespeare gekomen door Johann Gottfried Herder, die werk van de Engelsman in
het Duits vertaald had. Om dat in het Fries te kunnen volbrengen moest de vertaler
worstelen met een taal die toen nog geen lange traditie van literair gebruik had, zodat
hij niet overal tot een optimaal resultaat kwam. Maar Posthumus was met zijn
vertalingen óók zijn tijd vooruit en daardoor oogstte hij niet de lof die anderen, die
in zijn voetsporen traden, later wel kregen. In het gebruik van het Fries in de eredienst
was hij eveneens vooruitstrevend. Hij kondigde in zijn preken de bijbelteksten,
psalmen of gezangen in het Fries aan en vroeg de Synode ook toestemming om de
psalmberijmingen van vader en zoon Althuysen te laten zingen, maar daarvoor was
de tijd nog niet rijp. Zo blijft het beeld over van een wijsgerige en goedbedoelende
geleerde die de aansluiting met zijn tijdgenoten miste.
Het dichtwerk van de medicus Lucius Columba Murray Bakker (1822-1911) ontstond
minder uit artistieke aandrift dan uit de behoefte om een bijdrage te leveren aan de
Friese cultuur. Op verzoek van Jacobus van Loon werd Murray Bakker een belangrijk
medewerker aan het Frysk Lieteboek van 1876. Niet minder dan vijftien van zijn
teksten werden er in opgenomen. Het bekendst werd zijn bewerking van Heines
‘Lorelei’ tot ‘Radbouds Eila’, waarbij het beroemde ‘Ich weiss nicht was soll es
bedeuten’ verfriest is tot ‘Wêr moat it dochs mei my hinne?’ en de Rijn tot de
Zuiderzee bij Stavoren. De enige zelfstandige publicatie van deze auteur was in 1881
zijn Preaukes (‘gedeelten’, ‘hapjes’) uet Goethe's Faust. Murray Bakker werd
vanwege zijn kennis van het Latijn door Van Loon ook ingeschakeld bij het
woordenboekproject.
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Van diverse dichters uit de negentiende eeuw werd het werk nooit heruitgegeven in
een verzamelbundel met een verduidelijkende inleiding. Doordat hun boekjes
langzamerhand onvindbaar zijn geworden of hun werk zelfs alleen te lezen was in
tijdschriften, drongen van hen in de canon van de Friese poëzie eigenlijk alleen die
teksten door die op muziek gezet werden en die soms nog tot in onze tijd gezongen
worden. Dat geldt behalve voor L.C. Murray Bakker ook voor Tiede Roels Dykstra,
Jelle Piters Troelstra, Gerben Piters Colmjon, Jan Gelinde van Blom, Jilles Klaasesz,
Auke Boonemmer en anderen.
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Piter Jelles Troelstra (links) en Onno Harmens Sytstra.

Bij het 54ste lustrum van de Groninger Universiteit in 1884 was het thema van de maskeradefeesten
van Vindicat atque Polit, het Groningsche Studenten Corps, de Gouden Eeuw en in de optocht werd
de intocht van Frederik Hendrik als Stedendwinger in de Tachtigjarige Oorlog uitgebeeld. Troelstra
verkleedde zich als Gysbert Japix en schreef verzen in de trant van de Friese renaissancedichter die
hij bij diverse gelegenheden voordroeg, onder andere bij een bezoek aan professor Tsjalling Halbertsma,
een zoon van Joast.

14 Vernieuwing in de poëzie
Het Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse dat in de persoon van Harmen
Sytstra zo veel hartstochtelijk-idealistische bezieling had uitgestraald, was na diens
dood langzaamaan verworden tot een vereniging waarin weliswaar op de oude voet
werd voortgewerkt aan projecten als het woordenboek en het Frysk Lieteboek, maar
waarin het merendeel van de leden vooral verpozing en gezelligheid onder
gelijkgezinden zocht. Het waren twee zonen van in hun actieve jaren vooraanstaande
Selskipsleden die begin jaren tachtig nieuw elan in beweging en literatuur wilden
brengen: Onno Harmens Sytstra (1858-1939) en Piter Jelles Troelstra (1860-1930).
De laatste zou later als medeoprichter en leider van de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij grote bekendheid krijgen op een heel ander gebied dan dat van de
Friese letteren waaraan hij in de jaren tussen zijn twintigste en dertigste zijn beste
krachten wijdde. In de bundel met de uitdagende titel It jonge Fryslân presenteerden
Sytstra en Troelstra zichzelf en hun generatiegenoten in 1882 als de nieuwe dichters
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die de ingedutte letterkundige beweging wakker zouden schudden. Behalve de
samenstellers hoorden tot die groep onder meer Lútsen Wagenaar, Oebele
Stellingwerf, Geart Lourens van der Zwaag, Cornelis Wielsma en Sikke Koldijk.
Troelstra die in zijn hbs-jaren - als zo veel Friese dichters - in het Nederlands was
begonnen met dichten, was onder invloed van Oebele Stellingwerf met een kritische
blik naar de ontwikkeling van het toneel in Fryslân gaan kijken. In 1880 richtten ze
samen de toneelkamer Gysbert Japiks op. Het eerste Fries-literaire product van enige
omvang dat van Piter Jelles gedrukt werd, was dan ook zijn toneelstuk met zang Oan
de sédyk (1881), een bewerking van een Frans voorbeeld. Toen hij in 1882 als
rechtenstudent naar Groningen vertrok, stierf het toneelgezelschap een stille dood.
In zijn studententijd hield Piter Jelles op zomeravonden voordrachten in Friese
dorpsherbergen, door de dorpsomroeper aangekondigd als ‘Simmerjûnenocht’. Hij
bracht Friese gedichten en proza. Aan het eind van de avond verkleedde hij zich als
een boerin met oorijzer en schort en voorspelde dan als ‘Foekje fan Heech’ met
koffiedikkijken aan meisjes de toekomst.
Als dichter van zowel romantische, historische verzen als persoonlijke poëzie
bleef Troelstra een centrale figuur die in zijn Ny Frysk Lieteboek (1886) en in zijn
tijdschrift For hûs en hiem (‘Voor huis en erf’) zichzelf en zijn generatiegenoten een
podium verschafte. Het blad stond van 1888 tot en met 1890 onder leiding van
Troelstra en Tsjalling Eeltsjes Halbertsma. Nadat Piter Jelles in 1890 het
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Titelpagina van de brochure waarmee ds. L. Wagenaar Piter Jelles Troelstra van repliek diende.
Troelstra had hem met Fij, Lútsen (‘Foei Lútsen’, 1886) uitgedaagd. Hun wederzijdse vriend de
uitgever Jacob Hepkema kwam daarna tussenbeide met Hâldt op jonges! (onder pseudoniem
uitgegeven), waarna Troelstra het laatste woord nam met Nei de stoarm. De brochurestrijd die Troelstra
had geopend, ging over de plaats van het Fries op alle levensterreinen en was gekant tegen de
orthodoxie, die Wagenaar tot een afvallige van zijn Friese jeugdideaal had gemaakt. Het pittige
antwoord van de jonge dominee maakte het Fries ook in godsdienstige kringen tot onderwerp van
gesprek. De boekjes werden veel gelezen en druk besproken. Van Fij, Lútsen was, zoals uit dit omslag
blijkt, binnen het jaar al een derde uitgave nodig.

Derde jaargang van het tijdschrift en de laatste onder leiding van Troelstra.

dichten had opgegeven om zich aan de politiek te gaan wijden, zette Halbertsma het
blad nog voort tot 1895. Deze kleinzoon van Tsjalling Hiddes was jarenlang hoofd
der school in Ternaard. Hoewel hij actief meedeed in de tijdschriften en er van zijn
hand historische volksverhalen, liederenbundeltjes en toneelstukken verschenen, was
hij geen echt groot schrijver, maar wel een verdienstelijke componist. De heruitgaven
van Troelstra's Lieteboek in 1905 en 1916 werden door hem bezorgd. De bundel
bevat een aantal aansprekende melodieën die hij maakte bij verzen van Troelstra en
bij die van diverse andere dichters. Uit oude vriendschap schreef Piter Jelles samen
met Jacobus van Loon in 1912 een voorwoord bij de bundeling in twee delen van
het werk van Halbertsma, dat verscheen onder de veelzeggende titel Ut it âlde laech
(‘Uit de oude bekende familie’).
Troelstra was er, net zoals Eeltsje Halbertsma vóór hem, van overtuigd dat poëzie
moest ontstaan door een innerlijke drang bij de dichter om zich te uiten over wat
hem bezielde en bezighield. Ware kunst kwam van binnenuit en moest spontaan zijn.
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Met die opvatting verzette hij zich tegen de al te verstandelijke verhalende verzen
met een moralistische inslag die in de mode geraakt waren. Het verstand kon in zijn
visie hooguit helpen om de spontane uiting in artistiek verantwoorde banen te leiden,
zodat er echte kunst kon ontstaan die de lezers aansprak. Zonder zich bij de
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Frisia cantat!
Frisia non cantat, ratiocinatur, ‘Fryslân zingt niet, het redeneert’. Het is
een oude gevleugelde uitspraak, waarvan de herkomst onduidelijk is. Als
de bewering dat de Friezen niet zongen in oude tijden waar is geweest,
dan is daar in elk geval in de negentiende eeuw grondig verandering in
gekomen. Maar ook al uit vroeger tijden - Renaissance, zeventiende en
achttiende eeuw - zijn er (Nederlandstalige) zangbundeltjes en Friese
liedjes bewaard gebleven. Gysbert Japix schreef behalve psalmberijmingen
ook liederen. En is niet de eerste dichter in de Friese literatuurgeschiedenis
van wie de naam is overgeleverd de blinde zanger Bernlef? De Romantiek
bracht ook op het gebied van de zang meer aandacht voor de eigen taal en
het waren weer de gebroeders Halbertsma (in dit geval vooral Eeltsje) die
materiaal aandroegen. Aan de tweede uitgave van de Lapekoer voegden
ze een bijlage toe met tien liedjes op notenschrift. Waarschijnlijk is dat
het oudste specifieke zangbundeltje in het Fries.
Spoedig volgden er allerlei boekjes. Nog voordat ze het Selskip foar Fryske
Taal- en Skriftekennisse oprichtten, kwamen Tiede Dykstra en Harmen
Sytstra al met Frieske Sankjes (‘Friese liedjes’, 1842) en in 1844 liet Hjerre
Gjerrits van der Veen zijn Frijsce fjouerstim (‘Friese vierstemmige liedjes’)
verschijnen. Die uitgave voor meerstemmige zang toont aan dat er naast
de koren in de grotere steden, die het klassieke repertoire zongen, in die
jaren ook in kleinere plaatsen en in heel veel dorpen op het platteland
koren werden opgericht die wel in de moedertaal wilden zingen. Waling
Dykstra kwam in de tweede helft van de negentiende eeuw iedere tien jaar
met een nieuwe zangbundel. De bekendste is Doaitse mei de Noardsce
balke (‘Doaitse met de Noordse balk’), een boek dat snel achter elkaar
vier drukken beleefde. Jacobus van Loon, die met zijn geld en gezag al in
staat was geweest om bij verschillende gelegenheden boekjes voor de
schoolkinderen te verspreiden, nam binnen het Selskip het initiatief tot
een grote Friese liederenbundel. In 1876 stelde hij met musicus Martinus
de Boer het Frysk Lieteboek samen, dat een ruime verspreiding kreeg.
Piter Jelles Troelstra, woordvoerder van de jongere generatie die veel van
wat in het Selskip was opgebouwd in de jaren tachtig wilde vernieuwen,
kwam in 1886 met het Ny Frysk Lieteboek waarvoor hij steun kreeg van
de musicus P.H. de Groot. Ook dat boek beleefde diverse drukken.
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Liederenbundel van Waling Dykstra. De eerste druk was al in 1848 verschenen. Dit is de vierde uit
1897, voor het eerst met muzieknotatie en met een mooi verzorgd omslag.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

91

Na de publicatie in 1890 van ‘In nije tiid’, waarin Troelstra zijn sympathie voor de arbeidersbeweging
uitsprak, moest hij zijn redacteurschap van For hûs en hiem neerleggen. Een groot aantal lezers, vooral
uit de liberale kring waarin zijn vader een belangrijke rol speelde, zei het abonnement op. De eerste
strofe van het gewraakte gedicht luidt in de vertaling van Theun de Vries:
‘Een roep gaat over alle landen,
Een roep om vrijheid, kennis, licht;
Er ruist een woord langs alle stranden,
Dat zegt wat vaak verzwegen ligt;
Er schijnt een licht op duizend knoppen,
Door 't duister in hun groei gestuit,
Kleums vogelvolk heft weer de koppen
En slaat opnieuw de vleugels uit;
Er waait een wind met forse vlagen
De hele trillende aarde rond;
Wat vaststond sedert oude dagen,
Valt nu, vermolmd, tegen de grond.’

volksdichters aan te sluiten, wilde Troelstra wel een dichter voor het volk zijn, zeker
in de laatste fase van zijn eerste dichterlijke periode, waarin hij zijn inspiratie niet
meer putte uit het oude Fryslân, maar een nieuwe (en nog veel heftiger werkende)
bezieling gevonden had in de arbeidersbeweging. Toen hij zich eenmaal geroepen
voelde om die beweging als strijder te gaan dienen, zweeg de dichter. Er volgde
alleen nog een tweede dichterlijke periode in 1909. Uitgedaagd door J.B. Schepers
die hem verweet een koude politicus te zijn geworden die de warmere, dichterlijke
gevoelens in zichzelf gesmoord had, zette hij zich opnieuw tot het schrijven van
poëzie. Inspiratie kreeg hij op een lange vakantie met zijn tweede vrouw, waarin hij
haar rondleidde in het land van zijn jeugd, Stiens en omstreken. Oud en nieuw werk
bundelde hij na die reis in Rispinge (‘Oogst’), dat nog in 1909 verscheen. Daarna
heeft hij alleen aan het eind van zijn leven nog een enkel gedicht op papier gezet.
Na het verschijnen van zijn dichtwerk in boekvorm hield Troelstra, die door zijn
werk in Den Haag een bekende (en in Fryslân bij velen ook een geliefde)
persoonlijkheid was geworden, een lezingentournee waarbij hij vertelde over zijn
leven en werk en eigen verzen voordroeg. Hoewel hij zich voornamelijk met de
nationale en internationale politiek bemoeide, hield hij belangstelling voor de
ontwikkelingen op het gebied van het Fries. Hij zette zich in voor verruiming van
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de mogelijkheden voor Fries onderwijs en nam initiatieven om te komen tot een
hoogleraarschap voor het Fries.

Troelstra op vijftigjarige leeftijd getekend door Albert Hahn, de kunstenaar die hem zo vaak in
karikatuur heeft uitgebeeld.

Met zijn principe dat poëzie persoonlijk moest zijn, is Troelstra in de
literatuurgeschiedenis een overgangsfiguur die een meer moderne manier van
schrijven aankondigt. Die persoonlijke uiting is ook te vinden in de natuurlyriek en
de religieuze verzen van Jan Ritskes Kloosterman (1847-1914), in het werk van de
in Heerenveen geboren J.B. Schepers (1865-1937), die meer als Nederlands dan als
Fries dichter naam heeft gekregen, en in de poëzie van Jan Jelles Hof (1872-1958).
Zij wijzen vooruit naar het werk van de dichters uit het tweede tijdperk van de
Nieuwfriese letterkunde, dat van de twintigste eeuw, waarin het persoonlijke element
uiteindelijk de overhand zal krijgen boven dienstbaarheid aan volk, moraal of geloof.
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Jan Jelles Hof, journalist, dichter en kenner van de Friese dialecten. Foto uit 1906.

Douwe Kalma als gymnasiast.
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Dialectkaart uit J.J. Hofs Friesche Dialectgeographie (1933) van het woord ‘ljocht’, Nederlands
‘licht’ in de betekenis van ‘niet donker’.

5
In de vaart der volkeren
Van 1915 tot en met 1945
1 Buitenfriezen, Christenfriezen en Jongfriezen
In het begin van de twintigste eeuw roerden veel Friezen zich op het taalfront. Er
kwam actie voor onderwijs in het Fries. De Friezen die buiten Fryslân woonden,
verenigden zich. Een groot aantal mensen van het christelijke deel van de bevolking
zette zich actief in voor hun taal en de Friestalige jongeren organiseerden en
manifesteerden zich. Voor de Friese letterkunde is het ontstaan van de Jongfriese
beweging in 1915 van grote betekenis. De inzet voor letterkundig werk kan zeker in
het begin van de twintigste eeuw echter niet los worden gezien van de inspanningen
voor de Friese taal: het waren doorgaans dezelfde mensen die zich daarmee
bezighielden. De geschiedenis van de Friese letterkunde tot in ieder geval de eerste
helft van de twintigste eeuw overlapt in belangrijke mate de geschiedenis van de
Friese beweging.
Het Selskip 1844 nam in 1900 voor het eerst in het beginselprogram op dat het zijn
doel wilde bereiken door het bevorderen van onderwijs in de Friese taal. In datzelfde
Selskip organiseerde een groep jongeren zich in 1905 onder leiding van de dichter,
journalist en kenner van Friese dialecten Jan Jelles Hof tot het Boun Jong Fryslân.
Het aantal leden dat zich voor die bond aanmeldde, was aanvankelijk teleurstellend
laag, maar de eerste drie door hen op touw gezette Selskipsdagen werden een succes.
Vooral de Selskipsdag in 1908 te Bolsward, waar Gysbert Japix werd herdacht, werd
goed bezocht. De grote toeloop naar die herdenking was mede te danken aan het
Kristlik Frysk Selskip, dat op tweede pinksterdag van dat jaar was opgericht en dat
aan die herdenking meewerkte. Voor orthodoxe protestanten was het Selskip 1844
te liberaal om zich er goed thuis te voelen. De oprichting door ds. Sipke Huismans,
die aan het pinksterwonder appelleerde (‘En hoe hooren wij een iegelijk in onze
eigene taal, in welke wij geboren zijn?’ Handelingen 2:8, Statenvertaling), sprak een
groot deel van de rechtzinnige Friese bevolking aan. Een van de doelstellingen van
het Kristlik Frysk Selskip werd het bevorderen van het gebruik van het Fries in
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erediensten. Om dat te kunnen realiseren zouden behalve de bijbel ook gezangen en
liturgische teksten moeten worden vertaald. Bekende Friese literatoren zoals Fedde
Schurer en E.B. Folkertsma, die ook als leiders van het KristlikFrysk Selskip optraden,
zouden veel aan het totstandkomen van die vertalingen bijdragen.
Sipke Huismans was in 1898 tevens de oprichter geweest van de eerste Friese
studentenvereniging, de Natio Frisica van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook
al waren er wel andere studentengezelschappen geweest die Friese studenten
verenigden, voor de Natio Frisica was het gebruik van het Fries een beginsel. Later
werden
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Briefkaart uitgegeven door het Boun Jong Fryslân in 1908. De vertaling van de tekst luidt:
‘Er is een strijd, een heil'ge strijd, / Ja, heiliger is er geen, / Die heeft behoefte aan strijders, / Aan
jonge kracht. // Die strijd is voor onze taal, / Die eeuwig moet klinken, / Die strijd roept om Jong
Fryslân, / Dat doorzettingsvermogen in het hart heeft.’

De Statuten van het Kristlik Frysk Selskip (KFS), opgericht in 1908. Het in Artikel 3 geformuleerde
doel is: het gebruiken van de Friese taal, het heiligen, het onderwijzen, het eren en veredelen daarvan.

Lidmaatschapsbewijs van de Friese studentenvereniging aan de Vrije Universiteit. Te oordelen aan
de met de hand geschreven toevoeging ‘wêst’ (‘geweest’) werd dit document in 1903 uitgereikt aan
de oprichter van de vereniging, Sipke Huismans als bewijs van oud-lidmaatschap. Links en rechts
zijn afbeeldingen te zien van Gysbert Japix en Eeltsje Halbertsma. Dit document toont een vroeg
voorbeeld van de toepassing van de Friese vlag. De vlag, in 1849 ontworpen, werd vanaf circa 1900
geregeld gebruikt en in 1957 door Provinciale Staten van Fryslân officieel erkend als provincievlag.
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De Statuten van het Boun fen Fryske Selskippen bûten Fryslân.

Advertentie voor de Dada-avond in de Dragtster Courant van 13 april 1923 tussen de geboorte- en
overlijdensberichten en andere huis-tuin-en-keukenannonces, en de kop van de krant waarin ook de
uitgever staat vermeld.

ook aan andere universiteiten dergelijke verenigingen opgericht. In 1930 vormden
ze gezamenlijk de Federatie van Friese studentenverenigingen. Een dergelijk federatief
verband was ook het Boun fen Fryske Selskippen bûten Fryslân, ook wel Bûteboun
genoemd. Het werd in 1905 opgericht en bestond uit ‘kriten’, plaatselijke
gezelschappen waarin zich Friezen verenigden die een bestaan buiten de eigen
provincie hadden moeten zoeken. Net als het Selskip 1844 en het Kristlik Frysk
Selskip organiseerde het Bûteboun toogdagen. Op die dagen vonden meestal
toneelwedstrijden plaats waarbij toneelgezelschappen van de kriten probeerden de
beste uitvoering van een Fries toneelstuk te geven. In 1918 kwam aan het eerste
Bûteboun een einde als gevolg van interne conflicten en de economische malaise die
de Eerste Wereldoorlog met zich meebracht. In 1923 maakte het Bûteboun, dat tot
op de dag van vandaag nog bestaat, een doorstart. De leden van het Bûteboun waren
belangrijke afnemers en in een enkel geval zelf schrijvers (R.W. Canne) van Fries
toneel. Bovendien vormden zij, en vormen ook nu nog, een niet te veronachtzamen
deel van het Friese lezerspubliek.
Naarmate de Eerste Wereldoorlog voortduurde, werd het dagelijks leven in Nederland
steeds meer door de gevolgen daarvan beïnvloed. Dit had echter weinig invloed op
de uitingen van Nederlandse letterkundigen. Het avant-gardisme manifesteerde zich
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in Nederland maar mondjesmaat. Bewegingen zoals surrealisme, futurisme,
expressionisme en dadaïsme die elders in Europa voor beroering zorgden, kregen in
letterkundig Nederland nauwelijks navolgers. Toch was er na de Eerste Wereldoorlog
op literair gebied wel degelijk iets veranderd: het individualisme en het estheticisme
van de Tachtigers waren naar de achtergrond geschoven. In het werk van veel
letterkundigen uit het begin van de twintigste eeuw konden neoclassicistische en
neoromantische tendenties worden bespeurd. Met name tegen de neoromantische
sfeer van het proza rees al tijdens de Eerste Wereldoorlog verzet. De roep om
betrokkenheid bij de moderne actualiteit en verzakelijking kon meer en meer worden
gehoord.
Aan Fryslân gingen die ontwikkelingen niet geheel en al voorbij. Door de
vriendschap van de Drachtster schoenmaker Evert Rinsema met de dichter en beeldend
kunstenaar Theo van Doesburg kwam het avant-gardisme naar Fryslân. Op 13 april
1923 werd er in Drachten zelfs een dada-avond georganiseerd met een optreden
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‘Die Zute Tute’ van Kurt Schwitters, een van de Dadadichters, met een combinatie van Friese en
Duitse klanknabootsende woorden, waarbij de dichter ook speelt met de betekenisverschillen van de
woorden in die beide talen. Een ‘poede’ (officieel als ‘pûde’ gespeld) is een zak. Foto van een
expositiewand in het in 2004 geopende Museum Belvédère in Oranjewoud met twintigste-eeuwse
kunst uit Fryslân.

Titelblad van de brochure Fryslân en de wrâld uit 1916 met handschrift van Douwe Kalma.

van Kurt Schwitters. De Friese schrijvers van die tijd hielden zich echter met andere
dingen bezig. Dada werd door de toneel- en revueschrijver Gerbrandus Piekema
afgedaan als ‘doodgewoon gekkenspel’.
Vooral de jongere Friese schrijvers waren gegrepen door de ideeën voor een nieuwe
wereld. Overal in de westerse wereld organiseerde met name de ‘rode’ (socialistische)
en de ‘blauwe’ (drankbestrijdende) jeugd zich. In Fryslân was dat niet anders, maar
de strijd voor het Fries gaf er daar een extra dimensie aan. Er werden kansen en
mogelijkheden gezien voor een Fryslân met meer autonomie, een Fryslân waarin het
Fries niet meer zou hoeven onderdoen voor het Nederlands. Daartoe zouden Friese
schrijvers hun moedertaal niet alleen moeten bezigen voor volkse rijmen en
vertellingen, maar ook voor hoge literatuur waarin het schone, goede en ware werd
nagestreefd.
Een centrale rol in dit streven was weggelegd voor Douwe Kalma (1896-1953). Al
op jonge leeftijd benadrukte hij het belang van ‘persoonlijke kunst’ (in de reeks
artikelen ‘Fen Fryslâns fjilden’, gepubliceerd in de Leeuwarder Courant van
1914-1916). Hij schroomde niet om ook de landelijke en zelfs de buitenlandse pers
te zoeken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor Fryslân als geheel zag hij een
taak. Aan dit reeds bestaande besef van een gemeenschappelijke cultuur rondom de
Noordzee, die in oude literatuur ook wel aangeduid werd als ‘Mare Frisicum’,
appelleerde hij in zijn rede ‘Fryslân en de wrâld’ (‘Friesland en de wereld’), gehouden
op 29 januari 1916. Daarin schilderde hij hoe Fryslân de ontbrekende geestelijke en
staatkundige schakel moest worden tussen Groot-Brittannië en Scandinavië. Met die
landen zou Fryslân meer gemeen hebben dan met het sterk door de Romaanse geest
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beïnvloede Holland. Voor de Jongfriese beweging, waaraan Kalma leiding gaf,
betekende dat volgens hem dat zij het zelfvertrouwen in de eigenheid van de Friezen
moest bevorderen, onder andere door die eigenheid op persoonlijke manier in kunst
en cultuur tot uiting te brengen.
Kalma's woorden en ideeën werden door zijn tijdgenoten als een grote omwenteling
ervaren. J.P. Wiersma, als Jongfries een van Kalma's naaste vrienden, omschreef de
Jongfriese periode in zijn dikke ‘cultuurhistorische roman’ Aldfaars grûn (‘Het land
der voorvaderen’, blz. 155) als een revolutie in Fryslân. Daarin laat hij zien wat
Kalma's roep om meer taalbesef bij de Friezen en diens eis om de Friese literatuur
te vernieuwen teweegbrachten. In Kalma's hoogtijdagen, in 1919, kende de Jongfryske
Mienskip (Jongfriese Gemeenschap), de georganiseerde vorm van de Jongfriese
beweging, ruim zevenhonderd leden. Dat Kalma's ideeën zo veel aantrekkingskracht
hadden, kwam met name door het heersende optimistisch idealisme, niet alleen op
sociaal-economisch terrein, maar ook wat betreft de mogelijkheden met betrekking
tot het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Op een in 1919 gehouden congres van
de Mienskip besloot men zelfs tot het zenden van een telegram aan de Amerikaanse
president Thomas Woodrow Wilson, die op dat moment in Londen was. In de
boodschap aan Woodrow Wilson betuigde de Mienskip sympathie met het plan een
Volkenbond op te richten en eiste de Mienskip voor het Friese volk het recht op
geestelijke zelfbeschikking en ontplooiing binnen het Nederlandse rijksverband op.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

97
Naast het idealisme is er de kloof met de oudere generatie die het succes van Kalma
verklaart. Het Selskip 1844, dat tot dan toe de belangrijkste vereniging was van
mensen die de Friese zaak een warm hart toedroegen, werd door de jongeren vooral
gezien als een bolwerk van de oude garde. Ten slotte droeg Kalma's charismatische
persoonlijkheid sterk bij aan het succes van de Mienskip. De twee jaar jongere Fedde
Schurer bijvoorbeeld zag Kalma als zijn meester en voorman, de dichter die de Friese
taal tot een nieuw instrument maakte. Kalma wist door zijn persoonlijkheid mensen
aan zich te binden en hen voor de Mienskip in te zetten. Jongeren werden
gemobiliseerd voor koren, toneelverenigingen, cursussen en zomerkampen. Daardoor
was er inderdaad een aantal jaren sprake van een heuse beweging.
Jongfriese zomerkampen
De periode meteen na de Eerste Wereldoorlog kan worden gezien als de
bloeitijd van de jeugdbeweging. Er moest een betere wereld zonder oorlog
komen. Dat idealisme werd al tijdens die oorlog nader besproken en
uitgewerkt binnen talloze organisaties. Om de jongeren goed met elkaar
te laten kennismaken, om een band te creeren en om ideeën uit te wisselen
werden niet alleen vergaderingen en landdagen gehouden, maar ook
weekends en kampweken georganiseerd. De Jongfryske Mienskip speelde
in op die trend. Nadat in 1919 in Leeuwarden een vakantiecursus was
gehouden over Friese literatuur, werd in 1920 op Ameland voor het eerst
een Jongfries zomerkamp georganiseerd, waar 57 jongeren aan meededen.
De jongeren spraken behalve over Friese literatuur ook over boeken uit
de wereldliteratuur. Toneelstukken werden ingestudeerd en geheel of
gedeeltelijk opgevoerd, zoals Kalma's stuk De wei fan Dante (‘De weg
van Dante’) en Friese vertalingen van Shakespeares Hamlet en The
Tempest. Speciale gezangen voor de Jongfriese kampen verschenen in
1922 in de bundel Jongfryske sangen. Naast Friezen uit Nederland namen
ook Friezen uit Duitsland een enkele maal deel. Het succes van de
zomerkampen op de Friese eilanden leek aanvankelijk zo groot, dat
besloten werd om op Ameland een onderkomen voor de kampen te laten
ontwerpen door D. Meintema, die ook de architect was van het bekende
gebouw Excelsior op Ameland. Vanwege de kosten ging dat plan
uiteindelijk niet door. Wel werd door een apart daartoe opgerichte stichting
op Ameland het Koaihûs aangekocht, dat tot de Tweede Wereldoorlog als
kamphuis werd gebruikt. In de oorlog werd dat huis door de Duitsers
vernietigd. Nadat het weer was opgebouwd, probeerde de Jongfryske
Mienskip er opnieuw een kamphuis van te maken, maar aangezien het
aantal leden van de Mienskip toen al gering was, mislukte die poging.
Inmiddels waren er sinds de jaren twintig allerlei andere kampen
bijgekomen waarin het Fries centraal stond of ten minste een belangrijke
rol speelde zoals de kampen van het Kristlik Frysk Selskip, die van het
Boun fan Frysk-Nasjonale Jongerein en die van de Friese studenten.
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Zomerkamp van de Jongfryske Mienskip op Ameland in 1925. Derde van links is Douwe Kalma,
zesde van links: Marten Scholten, van 1959 tot 1969 de eerste conservator van het Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaasjesintrum.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

98
Al vrij snel bleek evenwel dat de jongeren binnen de Mienskip praktisch gezien niet
klaar waren voor de grote sociaaleconomische en nationalistische ideeën die ze
omarmden. Ze leken het erover eens te zijn dat ze hun Friese identiteit en het Friese
karakter wilden behouden, in nationaal en in internationaal verband, maar ze dachten
verschillend over de reikwijdte van hun eisen. Ook konden ze geen overeenstemming
bereiken over hun sociaaleconomische principes: sommigen wilden de Mienskip in
het socialistische kamp trekken, anderen waren daar fel op tegen. In deze principiële
kwesties wist ook Kalma uiteindelijk geen duidelijke keuze te maken. Bijgevolg
verloor de Mienskip in de loop van de jaren twintig steeds meer leden. Het leidende
beginsel dat de Mienskip restte, was de overtuiging dat het Fries in Fryslân de eerste
taal dient te zijn en dat de Friese literatuur niet als onderdeel van de Nederlandse
letterkunde, maar als zelfstandige literatuur deel moet uitmaken van de
wereldliteratuur. Wat dat laatste betreft verschilde Jan Jelles Hof duidelijk van mening
met Kalma en de Mienskip. Hof zag de Friese letterkunde als een literatuur die de
Nederlandse literatuur voor de Friezen aanvulde, maar daaraan niet gelijkwaardig
was. Ook op andere punten was Hof het met Kalma oneens. Het streven van de
intellectueel Kalma naar een Friese standaardcultuurtaal bestreed hij. Volgens Hof
was het Fries een volkstaal en moest dat zo blijven. In wezen was de strijd tussen
Hof en Kalma een strijd tussen het Selskip 1844 en de Jongfryske Mienskip, tussen
een hobbyistisch bezig zijn met taal en een idealistische strijd voor een volwaardige
taal en literatuur, tussen lectuur voor en door het volk en persoonlijke literatuur.
Hoewel het een versimpeling is om het werk van de Jongfriese schrijvers onder een
noemer te brengen, is toch bij hen allemaal het streven te proeven naar hogere literaire
kunst in het Fries. Met name bij Kalma en zijn bewonderaar Anne Jousma mondde
dat uit in etherische poëzie, vol ongrijpbare beelden. Bij anderen leidde het tot een
fijngevoelig en melodieus impressionisme, bijvoorbeeld in De jonge fan de Marsheide
(‘De jongen van de Marsheide’, 1916) van Marten Baersma en in Boerke Thae
(‘Boertje Thae’, 1929-1932) van R.P. Sybesma. Tegelijkertijd hielden de Jongfriezen
zich met meer thema's bezig dan alleen met het persoonlijke en de directe omgeving.
Sybesma ging in zijn sonnet ‘Verdun!’ in op de verschrikkingen van de Eerste
Wereldoorlog en Kalma greep in toneelstukken als Kening Aldgillis (‘Koning
Aldgillis’, 1920) terug op de glorie van het oude vrije Fryslân. Het belang van Kalma
en zijn medestanders ligt vooral in hun streven naar dat ‘hogere’. Door hun drang
de Friese taal en literatuur te emanciperen luidden zij in de Friese literatuur een
nieuwe fase in.

2 Nieuwe tijdschriften en boekenreeksen
‘Niet alleen voor mij, maar voor onze hele generatie was het maandelijks verschijnen
van Frisia, dat de eerste fragmenten van Kening Aldgillis bevatte, een grote
gebeurtenis, die zich op die wijze niet meer heeft herhaald; wij beleefden het als het
signaal dat de poëzie van Fryslân herboren en vernieuwd was.’ Aldus Fedde Schurer
in Ta de oantins fan Douwe Kalma (‘Ter nagedachtenis aan Douwe Kalma’, 1954).
Het
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Voorblad van de inhoudsopgave van De Holder, jaargang 1926, ontworpen door Evert Caspers. In
het sonnet van R.P. Sybesma, ‘Ienlike lylje’ (‘Eenzame lelie’), is de hommel het beeld voor de lyrische
dichter die de taal laat zingen.

Omslag van De Holder, jaargang 1929, ontworpen door Evert Caspers.

Omslag van Frisia, jaargang 1922, ontworpen door Johan Dijkstra, een van de leden van de Groninger
kunstschildersgroep De Ploeg.

citaat illustreert dat Friese schrijvers en dichters van het begin van de twintigste eeuw
het verschijnen van Frisia als een mijlpaal beschouwden. Het doel van Frisia werd
meteen in de eerste zin van het tijdschrift geformuleerd. Het zou zich inzetten voor
de vrije uiting en onbeperkte ontplooiing van de Friese geest binnen de hele Friese
gemeenschap en het wilde meewerken om van Fryslân in toenemende mate een Fries
land te maken. Tegelijkertijd was er, afgezien van een referentie aan het klassieke
streven naar het schone, goede en ware, geen poëticaal program. Frisia beperkte zich
in tegenstelling tot andere Friestalige bladen in hoofdzaak tot het publiceren van
literatuur en was daarmee welbeschouwd het eerste volledig Friese letterkundige
tijdschrift. De gloriejaren van de Jongfryske Mienskip, 1917-1922, vielen samen met
de beste jaren van het tijdschrift. In 1923 werd Frisia een uitgave van De Fryske
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Bibleteek (zie het vervolg van deze paragraaf), maar met nog slechts een handjevol
mensen dat aan het tijdschrift meewerkte, verloor het gaandeweg zijn vooraanstaande
positie.
Toen het leek alsof Frisia van Douwe Kalma nooit meer zou verschijnen, begon in
1926 de publicatie van het tijdschrift De Holder (‘De Hommel’). Het stond onder
leiding van twee mensen die zich aan de invloed van Kalma wilden onttrekken om
zelf hun literaire vleugels uit te kunnen slaan. Het waren generatiegenoten die zich
minder vroeg dan Kalma binnen het literaire milieu op de voorgrond hadden geplaatst:
Rintje Pieter Sybesma (1894-1975) en Jelle Brouwer (1900-1981). Zij brachten een
tijdschrift dat vooral opviel door de grafische uitvoering. Daarbij lieten zij zich
inspireren door het Vlaamse tijdschrift 't Fonteintje, waarin grafisch werk van Frans
Masereel werd opgenomen. Vooral door de samenwerking van de redacteuren met
de beeldende kunstenaars Evert Caspers en Johannes Mulders en de inzet van uitgever
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De Holder, jaargang 4 (1929), houtsnede van Evert Caspers. Het thema, reclame, laat het eigentijdse
karakter van het tijdschrift zien.

De traditionele kop van het tijdschrift Yn ús eigen tael, 1936, met het begin van de publicatie van het
bijbels toneelstuk Simson van Fedde Schurer.

D.J. Kamminga in Dokkum zijn de vier jaargangen van De Holder juweeltjes van
drukkunst geworden. De Holder verwees met zijn titel niet meer naar het Fries,
Fryslân of een specifiek Fries begrip, maar naar een insect dat symbool stond voor
bevruchting en kruisbestuiving. De naam van het tijdschrift herinnert aan die van
Jan Greshoffs periodiek De witte mier. De Holder viel in vergelijking met Frisia
niet op door literaire vernieuwing; degenen die in De Holder schreven, waren voor
een groot deel dezelfden die voor de inhoud van Frisia verantwoordelijk waren
geweest. Uiteindelijk bleek het uitgeven van het mooie, maar dure tijdschrift geen
haalbare kaart. In 1929, net vóór de economische depressie van de jaren dertig, hief
de redactie het blad op.
Kort nadat in 1908 het Kristlik Frysk Selskip was opgericht, besloot het hoofdbestuur
tot de uitgave van een tijdschrift. In 1909 werd het eerste nummer Yn ús eigen tael
(‘In onze eigen taal’) gepubliceerd met daarbij de directe verwijzing naar de bijbeltekst
over het pinksterwonder. Het blad had tot doel in het hart van de rechtzinnige Friezen
de liefde op te wekken voor de taal die hun door Gods bestel nu eenmaal gegeven
is. De eenmansredactie werd de eerste tien jaren gevoerd door dr. Geert Aeilco
Wumkes (1869-1954), die binnen de Friese beweging een vooraanstaande positie
bekleedde als theoloog en als kenner van de Friese geschiedenis. Ook zijn opvolgers
bestierden het blad in hun eentje. Pas in 1925, een jaar nadat het bestuur van het
Kristlik Frysk Selskip vernieuwd was, kwam de leiding van het tijdschrift in handen
van een meerhoofdige redactiecommissie. Tot midden 1943 - toen het blad onder
druk van de Duitse bezetter ophield te verschijnen - hadden belangrijke Friese
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schrijvers zoals Fedde Schurer, E.B. Folkertsma en Ulbe van Houten daarin zitting.
De oplage van het tijdschrift (acht- à negenhonderd exemplaren) was voor Friese
verhoudingen aanzienlijk en de inhoud voor het grootste gedeelte op proza en poëzie
gericht, hoewel de Friese historie ook veel aandacht kreeg. Daarnaast werd er ruimte
geboden aan het plaatsen van vertalingen van psalmen en andere bijbelgedeelten,
zodat de redactie tegemoet kon komen aan een ander doel dat het Kristlik Frysk
Selskip zich had gesteld, namelijk het ‘hilligjen’ (het voor de dienstaan God waardig
en geschikt maken) van de Friese taal.
Gedurende het gehele interbellum verschenen ook Friese algemeen-culturele
tijdschriften. Sljucht en Rjucht, dat al in de negentiende eeuw was begonnen (blz.
78), kreeg in 1919 It Heitelân (‘Het Vaderland’) als geduchte concurrent naast zich.
Zowel wat inhoud als illustraties betreft, waren de jaarlijks door beide bladen
uitgebrachte kerstnummers bijzonder fraai en gewild. Tot 1927 verscheen It Heitelân,
net als Sljucht en Rjucht, als weekblad. Aanvankelijk was er door het collectieve
abonnement van de leden van de Jongfryske Mienskip veel inbreng van die zijde. It
Heitelân streefde een hoger niveau na dan Sljucht en Rjucht en doordat de
opeenvolgende redacteuren vooraanstaande Friese schrijvers bijdragen lieten leveren,
slaagde het blad in die opzet. Van 1922 tot en met 1925 werd It Heitelân het orgaan
van het Selskip 1844 waartegen de Jongfriezen zich juist hadden afgezet. Bovendien
werd het eveneens een uitgave van het Selskip Fryslân te Amsterdam, waardoor het
blad ook onder de aandacht kwam van veel Friezen buiten Fryslân. Na de oorlog kon
het blad blijven voortbestaan
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De kerstnummers van It Heitelân werden uitgegeven met een extra kleurrijk omslag.

mede doordat De Fryske Bibleteek er van 1946 tot en met 1957 een collectief
abonnement voor haar leden op nam. Toen dat abonnement werd beëindigd, wist het
blad zijn bestaan nog tot eind 1962 te rekken, maar de belangrijke rol die het in het
culturele leven van Fryslân had gehad, was uitgespeeld.
Door de verzuiling was de vooroorlogse Friese beweging in allerlei verenigingen
opgedeeld die elk met hun eigen bladen kwamen. Het Roomsk Frysk Boun had
bijvoorbeeld het blad For Roomsk Fryslân en de Friese socialisten konden zich
abonneren op It Forbân (‘Het Verband’). Tussen 1900 en 1940 zagen meer dan dertig
nieuwe Friese periodieken het licht, bestemd voor diverse bevolkingsgroepen. Hoewel
de groei van het aantal producenten en consumenten van Friese teksten hierdoor
toenam, betekende het niet dat ook de oplagecijfers van romans stegen. Was een
roman al in afleveringen in een tijdschrift verschenen, dan loonde het zelden om het
zetsel nog eens voor een boekuitgave te gebruiken. Een belangrijke doelgroep zou
die toch niet aanschaffen aangezien men de roman immers al in feuilletonvorm had
gelezen. Op 14 augustus 1919, tijdens de landdag van de Jongfryske Mienskip,
probeerde men in die situatie verandering te brengen. Men zou zelf actie moeten
ondernemen om te komen tot een gestage stroom van Friese boekuitgaven, zonder
al te zeer afhankelijk te zijn van drukkers die hun zetsel wel of niet voor de productie
van een boek zouden bewaren.
Met de oprichting van De Fryske Bibleteek in 1923 werd dat streven uiteindelijk
gerealiseerd. Het werd geen centrale uitgeverij in de vorm van een naamloze
vennootschap met een groot stichtingskapitaal, zoals in eerste instantie was geopperd,
maar een vereniging met leden die jaarlijks in ruil voor hun contributie een aantal
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Deel IX van de reeks van De Fryske Bibleteek: It Heechhôf van R. Brolsma, eerste druk (1926) en
tweede druk (1928) in een bandontwerp van Johan Dijkstra.
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Beeldmerk van De Fryske Bibleteek, ‘Dreech Fierder Bouwe’ (‘Noest Verder Bouwen’), naar een
ontwerp van Johan Dijkstra.

Portretfoto van de dichter Obe Postma in de tijd dat hij wiskundeleraar was aan de rijks-hbs in
Groningen, circa 1910.

goede boeken werd toegezonden. Veel van wat tot de canon van de vooroorlogse
Friese literatuur wordt gerekend, verscheen in de reeks van de ruim veertig boeken
die De Fryske Bibleteek tot 1940 uitgaf, bijvoorbeeld It Heechhôf (1926) van Reinder
Brolsma en De sûnde fan Haitze Holwerda (1938; De zonde van Haitze Holwerda,
1950) van Ulbe van Houten. Maar het aantal leden van De Fryske Bibleteek bereikte
in vergelijking met dat van de Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB), de christelijke
zustervereniging die in 1934 werd opgericht, nooit grote hoogten. Bij de oprichting
waren 30 mensen lid, in 1931 ruim 200, in 1934 een dikke 150, sinds 1940 meer dan
400 en in 1963 dankzij een grote actie bijna 1600. Daarna ging het met het ledental
bergafwaarts. In 1979 verscheen It lân is uzes meielkoar (‘Het land is van ons
gezamenlijk’) van R.W. van Tuinen als de laatste (nr. 129) boekuitgave van De
Fryske Bibleteek.
De KFFB, die meer populaire dan literaire boeken in haar fonds opnam, wist een
groter publiek te bereiken. Tot 1940 was het ledenaantal al iets hoger dan dat van
De Fryske Bibleteek, maar vooral door de inzet van de propagandaleider en schrijver
Eelke Simens de Jong (1918-2001) steeg het in de jaren vijftig en zestig explosief,
tot een recordaantal van 12.683 in december 1962. Daarna nam ook bij de KFFB het
aantal leden af, maar de vereniging bestaat nog steeds. Tegenwoordig wordt zij vooral
beschouwd als een boekenclub die haar leden jaarlijks meestal drie Friese boeken
levert. Bij het verhoudingsgewijs kleine aantal van negen boeken dat de KFFB tot in
1942 uitgaf, zit een opmerkelijk debuut, en wel de roman As de bern great wurde
(‘Als de kinderen opgroeien’). Het verscheen in 1936 als eerste KFFB-uitgave en de
schrijver ervan presenteerde zich als Paul fen Nijenborn. Later bleek dat achter dat
pseudoniem Paulus Akkerman (1908-1982) schuilging, die zich zou ontwikkelen tot
een zeer populaire roman- en verhalenschrijver.
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3 Obe Postma
Het dichterschap van Obe Postma (1868-1963) is ogenschijnlijk zo tijdloos dat het
lijkt alsof literaire woelingen en stromingen er geen directe invloed op hebben gehad.
Dat de dichter zich meestal verre hield van organisaties, discussies en taalstrijd,
maakt het lastig om hem bij een bepaalde groep of stroming in te delen, zo men dat
zou willen. Ook de lange periode waarin hij schreef, bemoeilijkt dat. In het begin
van de jaren zestig van de vorige eeuw, toen hij de negentig al gepasseerd was, werd
Obe Postma zelfs gezien als oudste dichter van West-Europa. Postma, die in 1895
de graad van doctor in de wis- en natuurkunde had behaald, was van 1894 tot 1933
leraar in Groningen. Naarmate hij ouder werd, verdiepte hij zich evenwel meer en
meer in de historie, met name de Friese landbouwgeschiedenis, maar ook in de schone
letteren. Pas op latere leeftijd waagde deze bèta zich aan het publiceren van poëzie.
Hij was de dertig gepasseerd toen zijn eerste gedicht in druk verscheen en het duurde
tot 1918 voor zijn debuutbundel Fryske lân en Fryske libben uitkwam.
Wat verschillende generaties lezers waardeerden, is dat ze net als de hoofdpersoon
uit De aansprekers (1979) van Maarten 't Hart een ‘verwonderlijke harmonie’ in
Postma's
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Handschrift van Obe Postma van het gedicht ‘It liet’ (‘Het lied’) uit het nagelaten schrift ‘Literatuer
X’, dat berust bij Tresoar.

Het in 1900 geschreven gedicht van Obe Postma ‘De boerinne fen Surch’ in het handschrift van de
dichter, met zijn lorgnet. Het gedicht vormde samen met drie andere Postma's debuut in Forjit my
net van 1902.

poëzie ervaren, ‘zo'n weemoedige en toch gelukzalige stemming van
levensaanvaarding’. In 1907 trachtte Postma aan te geven waarin zijn dichterlijk
gevoel zijn oorsprong vond, namelijk in ‘het herinneren van een gelukkig ogenblik,
een vreugdevolle dag uit de kindertijd of de jeugdjaren, waarbij wat men zich op dat
moment voorstelt, zich verbindt met het mooie uit het verleden, zodat het heden en
verleden tot een droom ineen schijnen te lopen. Het kleine en bijkomstige verdwijnt,
de zorgen en problemen van het dagelijkse leven zijn weggevaagd.’ Door het ‘goede
licht’ wordt de hogere eenheid tot stand gebracht, waarbij dat licht opgevat wordt
als een soort hoger bewustzijn. Zijn poëticale opvattingen lijken terug te gaan op
Plato, maar evenzeer op een dichter als William Wordsworth, die net als hij tussen
heden en verleden een verbindend bewustzijn ervoer. In alles lijkt hij het wezenlijke
te zoeken. In de eerste jaren van zijn dichterschap betreft dat vooral de mensen en
dingen die hij van oudsher uit zijn directe nabijheid (vooral uit zijn geliefde Cornwerd
en omgeving) kende. Na verloop van jaren betrekt hij in zijn gedichten het bewustzijn
buiten zich om daar meer en meer in. In toenemende mate speelt hij dan met de
dialoogvorm, die de inhoud soms bedrieglijk eenvoudig lijkt te maken. De oudere
dichter, die zo nu en dan in zijn verzen zijn liefde voor jongemannen liet blijken,
roept bij zijn streven naar inzicht door die vraag- en antwoordvorm herinneringen
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op aan Socrates en diens dialogen zoals bij Plato verwoord. Postma betrekt,
onopvallend, beelden en uitspraken van anderen in zijn poëzie die een allesomvattende
dimensie oproepen. Het daardoor tijdloze van zijn gedichten wordt bovendien versterkt
door de objectieve houding die Postma lijkt aan te nemen. Zijn poëzie is vol emotie,
maar toch schept hij distantie, bijvoorbeeld door de lezer te wijzen op zijn dichterlijke
onvolkomenheid of hem tussendoor een vraag te stellen.
Het publiek buiten Fryslân ontdekte Postma als dichter van formaat toen na het
verschijnen van de tweede druk van de Samle fersen in 1978 het Letterkundig Museum
in Den Haag een tentoonstelling aan hem wijdde en in Maatstaf en andere bladen
aandacht aan hem werd besteed.
Hans Sleutelaar, die in 1983 in het maandblad Avenue vertalingen van het werk
van Obe Postma in het Nederlands publiceerde, karakteriseerde Postma's werk als
‘hoogst “modern” en van een Europees niveau’. ‘Het vrije vers,’ zo schreef hij,
‘hanteerde hij met meesterschap, schijnbaar ordeloos en nonchalant.’ Postma's taal
typeerde hij als ‘sober en onretorisch’. Bovendien stelde hij dat Postma het verdient
om ‘zoal niet voor de wereld, dan toch voor Nederland te worden ontdekt’.
Sinds 1997, toen de vertalingen van het werk van Postma gemaakt door Jabik
Veenbaas verschenen in Van het Friese land en het Friese leven, is de belangstelling
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Postma bij de uitgang van de Kanselarij in Leeuwarden, waar het Rijksarchief was gevestigd. Hij
kwam er vaak om archieven te raadplegen voor zijn geschiedenis-onderzoek.

Titelblad van de op eigen kosten door de schrijfster Simke Kloosterman uitgegeven roman De Hoara's
fen Hastings (1921) met daarnaast het daarbij ingebonden portret van de schrijfster.

voor Postma's poëzie nog sterker gegroeid, niet alleen in Nederland, maar ook
daarbuiten. In 2004 verscheen bijvoorbeeld de Engelstalige bloemlezing What the
Poet Must Know, met vertalingen door Anthony Paul en Jabik Veenbaas, en in 2005
werd een nieuwe uitgave van Postma's verzamelde gedichten gepubliceerd.

4 De opkomst van de Friese roman
Aanzetten tot grote Friese prozawerken vindt men in de negentiende eeuw bij
schrijvers als Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen. De Hoara's fan
Hastings (‘De familie Hoara van Hastings’, 1921), geschreven door Simke
Kloosterman (1876-1938), wordt in de geschiedenisboeken echter meestal aangeduid
als de eerste volwaardige moderne roman in het Fries. Toch zou De silveren rinkelbel
(1856) van Dykstra bijvoorbeeld - afhankelijk van wat men als ‘volwaardige moderne
roman’ definieert - ook aanspraak op die titel kunnen maken (blz. 78). De Hoara's
fan Hastings beschrijft de lotgevallen van enkele generaties boeren uit de Twijzeler
Wouden. De natuurbeschrijving waarmee het boek opent, wordt met een voor de
Friese literatuur ongekende grandeur neergezet en wat de lezer meteen treft, is de
hartstocht die de schrijfster in haar werk laat doorklinken.
Zonder schroom bracht Simke Kloosterman, die zelf ook uit de Friese Wouden
afkomstig was, de fijne nuances van haar regiolect in haar schrijftaal aan. In zijn
gedichten prijst Obe Postma haar niet alleen als een ‘hoge’ vrouw uit een edel geslacht
die oog had voor de schoonheid en de details van de natuur, maar ook vanwege haar
openhartigheid. In zijn opmerkelijke vers ‘Op har dy't “Libbensbloei” skreau’ (‘Op
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haar die “Levensbloei” schreef’) spreekt de dichter zijn bewondering uit voor de
vrouw die in haar lyrisch proza vrijuit over een andere vrouw schreef ‘ik haw dy
leafhawn’ (‘ik heb je liefgehad’). Postma prijst daarin de ongehuwd gebleven
schrijfster die zich overigens tweemaal verloofde - de tweede keer, in 1918, met de
twintig jaar jongere en toen alom bewonderde dichter Douwe Kalma - om haar
openhartigheid. In haar werk geeft Simke Kloosterman sterke vrouwen vaak een
prominente rol. In De Hoara's fan Hastings wordt die rol toegekend aan Hester
Hoara. Door haar fiere, maar tegelijkertijd ook menselijke houding biedt zij in het
boek een tegenwicht aan alle wraakzucht en bitterheid die de hoofdpersonages
Wychman Hoara en diens zoon Fokke door hun karakters over zich afroepen. Het
toch overheersende lichte gevoel dat men na lezing van de roman overhoudt, wordt
opgeroepen door de prachtige sfeertekening van dorp en natuur. Niet de psychologie
van de personages, noch de compositie van de roman, maar vooral de hartstocht en
de dichterlijke schildering geven deze eerste grote Friese roman statuur.
Ook de eerste grote Friestalige historische roman, It Jubeljier 1793-1812, is van
de hand van Simke Kloosterman. Het boek is één groot epos gewijd aan de verering
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Portret van de schrijver Reinder Brolsma, getekend door Joh. Elsinga, opgenomen in Sljucht en Rjucht,
1926.

van de Oranjes. In het boek verdichtte ze een stuk, gedeeltelijk vermeende,
familiegeschiedenis waarbij ze haar voorgeslacht een belangrijke rol toekende in het
verzet tijdens de Franse overheersing. De Oranjeliefde van de schrijfster was
ongetwijfeld aangewakkerd in Den Haag, waar ze meestal 's winters in haar tweede
huis verbleef en waar in 1913 uitbundig het honderdjarig bestaan van het koninkrijk
was gevierd. Het moet dan ook een grote schok voor haar zijn geweest dat in die
stad, waar ze in of misschien ook al vóór 1917 aan haar grote historische roman
schreef, door nota bene Piter Jelles Troelstra - net als zij een Friese en Friestalige
auteur - op 12 november 1918 de revolutie werd uitgeroepen en de afschaffing van
het koningschap werd geëist. Toen It Jubeljier uiteindelijk in 1926 verscheen (op
het titelblad staat 1927) kon Simke Kloosterman niet bevroeden dat haar boek nog
geen veertien jaar later zou worden gezien als symbool van Oranjeliefde én als
belangrijke uiting van verzet tegen de Duitse overheersing. De redacteur van het
Friesch Dagblad, de later bekende historicus en senator Hendrik Algra, riep namelijk
op 14 september 1940 op tot een heruitgave van het boek: ‘Zóó moet it Jubeljier het
Friesche volksboek worden, en dat moet nu gebeuren, dezen donkeren winter. De
tijd is er rijp voor...’ Die tweede druk zou evenwel pas in 1948 verschijnen.
Een schrijver van wie wel romans (ook in Nederlandse vertaling) in de Tweede
Wereldoorlog verschenen, was Reinder Brolsma (1882-1953). Opgeklommen van
schildersknecht tot journalist, had hij de vele uithoeken van Fryslân leren kennen,
net als de verhalen die daar verteld werden. Hij schreef zijn Fries debuut, een verhaal
dat in Sljucht en Rjucht gepubliceerd werd, in 1903. Als schrijver op distantie zou
hij het veranderende Fryslân van de eerste helft van de twintigste eeuw met groot
gevoel voor detail in zijn verhalen vast weten te leggen. Hij verhaalde over de
landbouwcrisis aan het einde van de negentiende eeuw, de opkomst van de
arbeidersbeweging, de economische crisis van de jaren dertig en de oorlogsdreiging.
De persoon Brolsma ging zo achter zijn vertellingen schuil, dat het volgens zijn
biograaf Doeke Sijens (Sa'n tûzen blauwe skriften, ‘Zo'n duizend blauwe schriften’,
2001) net leek alsof hij geen persoonlijk leven had gehad. De niet-intellectuele
Brolsma onderging weliswaar de invloed van de intellectueel Kalma (ook publiceerde
hij in diens blad Frisia), maar later stoorde hij zich aan het kunstmatige Fries dat
Kalma hem wilde opleggen. Brolsma's eigen taal was natuurlijker, zijn stijl direct.
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Het grootste gedeelte van zijn werk speelt zich af in de omgeving van Stiens, zijn
geboortedorp. Daarnaast kreeg ook Leeuwarden een plaats in zijn romans en verhalen,
bijvoorbeeld in It widdou's bern (‘Het kind van de weduwe’, 1941), dat een
jongensleven tot onderwerp heeft. Zijn eerste grote werk was It Heechhôf (1926,
Menschen tusschen Wad en Wouden, 1940), een roman over het gezin van een kleine
veehouder. Naast dit boek, dat later nog tot een trilogie zou worden uitgebreid met
de delen It Aldlân (1938, Het Oudland, 1943) en Richt (1947), geldt Grûn en minsken
(1940, De Stroojonker, 1943) als een uitstekende roman. De centrale plaatsing van
een karakter heeft Brolsma in geen enkele andere roman compositorisch zo goed
volgehouden als in Grûn en minsken. Theun de Vries, die met Stiefmoeder aarde
(1936) in de jaren dertig bewees dat er ook links georiënteerde boerenromans konden
worden geschreven, verweet Brolsma
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De kleine boerderij onder de rook van Stiens die model heeft gestaan voor de boerderij Stringsein
waar het verhaal van Grûn en minsken zich afspeelt.

echter dat hij zich als verteller in Grûn en minsken minder had laten drijven door
sociale motieven. Brolsma's engagement was meer individueel dan sociaal gericht:
het lag in eerste instantie bij zijn hoofdpersoon Daniël fan Kuken, die van held
verwerd tot tragische antiheld.
In het gedicht ‘“Fan God en Heitelân hat Brolsma, likemin as de dichter Obe
Postma, nea net folle skreaun”’(‘“Over God en Vaderland heeft Brolsma, net als de
dichter Obe Postma, nooit veel geschreven”’) karakteriseerde Postma Brolsma (en
zichzelf) als de buitenstaander die niet over begrippen als ‘God’ en ‘Vaderland’
schreef, maar slechts over zoiets als een huisje aan de dijk, of de vroomheid van een
individu. Brolsma observeerde en registreerde, maar propageerde niet. In hoeverre
zijn werk tot de door de Duitse bezetter geprezen heimatliteratuur kan worden
gerekend, was en is voor critici geen uitgemaakte zaak. Ook de rol die Brolsma zelf
voor en tijdens de oorlog ingenomen had, is tot op heden vaak een punt van discussie
waarin feiten en emoties door elkaar heen lopen. Het vers van Postma over Brolsma,
die tijdens de oorlog uit handen van de Duitsers een voor de Friese letterkunde
ingestelde prijs had aangenomen (zie paragraaf 9), lijkt de schrijver die na de oorlog
zwaar leed onder zijn depressies en zelf zijn levenseinde koos, te willen rehabiliteren.
De stratenmaker Abe Brouwer (1901-1985), die in het begin van de jaren dertig als
toneelschrijver zijn debuut had gemaakt, groeide tijdens het interbelleum en in de
Tweede Wereldoorlog uit tot een meeslepend verteller. Hoewel het grootste gedeelte
van zijn werk pas na de oorlog zou verschijnen, kwam zijn bekendste roman, De
gouden swipe, in 1941 uit (De gouden zweep, 1944). Het boek werd meteen een
bestseller en in andere talen vertaald. Meer dan welke andere Friese roman ook, kan
De gouden swipe worden gezien als proza dat in de traditie van de heimatliteratuur
staat. Heimatkunst was een stroming die rond 1900 al in Duitsland was ontstaan als
reactie op het pessimistische naturalisme, de zoete neoromantiek en het decadente
expressionisme. In de jaren dertig stond heimatkunst niet alleen voor een bepaalde
kunststroming, maar ook voor het streven - op allerlei terrein - naar herstel van oude
normen, waarden en maatschappelijke toestanden, liefst van vóór de industrialisering.
Uit de heimatkunst kwam de ‘Blut und Boden-literatuur’ voort, een vorm van
literatuur die helemaal ten dienste stond van het nationaalsocialisme. De gouden
swipe kan niet zonder meer tot die literatuur worden gerekend, omdat daarvoor het
boerenleven in de roman te weinig verheerlijkt wordt. De elementen die maakten
dat de Kultuurkamer de vertaling van het boek voor publicatie in aanmerking liet
komen, zullen ongetwijfeld te maken hebben met de schildering van de natuurmens.
De sterke en eerlijke boerenzoon Ate Wallinga uit De gouden swipe durft het op te
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nemen tegen zijn vader, die slechts leeft voor de paardenrennen, en is daarmee het
typische voorbeeld van de ideale mens, zo lijkt Brouwer in zijn roman te willen
zeggen.
Minder heldhaftig zijn de karakters uit het literaire werk van de bij Dokkum geboren
schrijver Nyckle Haisma (1907-1943), die in 1929 als onderwijzer naar
Nederlands-Indië emigreerde. Haisma's werk lijkt zijn persoonlijkheid te
weerspiegelen
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Portret van Nyckle Haisma, in 1975 naar een foto gemaakt door Sjoerd de Vries. Afmetingen 37 ×
25 cm, beschilderd gelaagd kerfkarton.

Ulbe van Houten als soldaat. In Ein fen 'e mars (‘Einde van de mars’, 1945) beschreef hij zijn
ervaringen in de meidagen van 1940.

dat enerzijds gekenmerkt wordt door zwaarmoedigheid en melancholie en anderzijds
door de dynamiek om toch dingen te ondernemen. Zijn grootste werk, Peke Donia,
de koloniaal, verscheen in boekvorm oorspronkelijk in de twee afzonderlijke delen
Paed oer 't hiem (‘Pad over het erf’, 1937) en Paed nei eigen hoarnleger (‘Pad naar
het eigen thuis’, 1940). Centraal in ‘Peke Donia’ staat de helende werking van het
platteland voor een Indiëganger. Aanvankelijk lukt het de hoofdpersoon, die na een
jarenlang verblijf in Indië naar Fryslân is teruggekeerd, niet om aansluiting met de
mensen uit zijn oude omgeving te krijgen. Hij wil oude rechten laten gelden en
forceert te veel. Nadat hij een tweede maal naar Indië is gegaan en daarna opnieuw
probeert een bestaan op het Friese platteland op te bouwen, stelt hij zich meer
bescheiden en afwachtend op en hervindt hij zijn geluk.
Haisma, die in 1948 postuum de Gysbert Japicxpriis kreeg, schreef zelfs nog in
het jappenkamp waar hij uiteindelijk is omgekomen. Dat waren gedichten over het
Friese boerenleven, en ook novellen zoals Simmer (‘Zomer’, 1948) en It lân forline
(‘Het verleden land’, 1951) die na zijn dood zijn gepubliceerd. Sommige van zijn
geschriften zijn in de chaos na de capitulatie van Japan echter verloren gegaan.
Publiceerde Haisma zo nu en dan in Yn ús eigen tael, het tijdschrift van de christelijke
Friese schrijvers, Ulbe van Houten (1904-1974) was veel intensiever bij dat periodiek
betrokken. Hij was redacteur en zorgde ook zelf voor belangrijke bijdragen. Zijn
enige roman, De sûnde fan Haitze Holwerda (1938; De zonde van Haitze Holwerda,
1950), werd oorspronkelijk als feuilleton in Yn ús eigen tael gepubliceerd en heeft
waarschijnlijk sterk bijgedragen aan de populariteit van het blad. De roman, die in
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1938 in boekvorm verscheen, vertelt over een boer uit een toen voor de lezers reeds
verstreken, maar nog zeer herkenbare tijd. De ‘landbouwer’ Haitze Holwerda wordt
geconfronteerd met het feit dat zijn levenswandel niet in overeenstemming is met
de christelijke principes die hij aanhangt. Zijn arbeiders wil hij voor een hongerloon
laten werken. Met een fijn oog voor psychologie tekent Van Houten de gewetensstrijd
van de boer wanneer zijn vrouw en de arbeiders hem onder druk zetten. Van Houten
weet de spanning die het conflict tussen leven en leer oplevert zo op te bouwen, dat
die zich pas (letterlijk) ontlaadt als de boer zich met God verzoend heeft.
Een geheel andere, korte roman werd geschreven door Douwe Hermans Kiestra
(1899-1970), soms de mede-, soms de tegenstander van Douwe Kalma in diens Friese
verenigingen, stichtingen of andere organisaties. In die korte roman, De froulju fan
de fetweider (‘Het vrouwvolk van de vetweider’, 1939), brengt Kiestra het ‘Fryslân
en de wrâld’ (‘Fryslân en de wereld’) van Kalma in de praktijk. Kiestra zet de vensters
open en kijkt ook naar de wereld buiten de Friese grenzen. Het boek handelt over de
partnerkeuze van drie opgroeiende dochters van een boer die tegelijk veekoopman
is en van een moeder die zich het liefst in wat hogere milieus zou bewegen. Er worden
tochten naar Holland en naar de tt in Assen ondernomen, en er wordt zelfs vanaf
Eelde gevlogen. Ook de politieke actualiteit komt aan bod wanneer de
Nationaal-Socialistische Beweging wordt besproken. Kiestra, die in de oorlog voor
de ss zou kiezen, laat de uit Holland afkomstige intellectuele nietsnut en verkwister
Tako
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Simke Kloosterman, Douwe Hermans Kiestra en de tang
In oktober 1963 werd de verkoop van het taboedoorbrekende boek De
smearlappen van Anne Wadman een succes. In november van dat jaar
werd een tweede druk van dit door de schrijver ironisch als ‘boerenroman’
gepresenteerde boek gepubliceerd. Daarin stond ook een interview dat
Freark Dam, de uitgever, met de schrijver had gehouden. Op de vraag van
Dam of Wadman het grote taboe in de Friese literatuur had doorbroken,
namelijk het openlijk beschrijven van seksualiteit, antwoordde Wadman
dat die pretentie hem te ver ging: ‘Dat heeft Douwe Kiestra al veel eerder
gedaan met een passage in De froulju fan de fetweider, de passage die, als
ik goed ben ingelicht, onze deugdzame literaire boerin Simke Kloosterman
aanleiding gaf het boek met een tang aan te pakken en in de kachel te
werpen. Die kachel staat nu in haar museum en heeft daar gelukkig niets
aan overgehouden.’ Wadman was echter niet goed ingelicht, want Kiestra's
boek (1939) was pas na Simke Kloostermans overlijden (1938) verschenen.

Het huis van Simke Kloosterman in Twijzel, waar ze 's zomers meestal verbleef, terwijl ze de winter
doorgaans in Den Haag of (later) Leeuwarden doorbracht, met daarbij afgebeeld de zogenaamde
‘hermitage’, het schrijfhuisje in de achter het Twijzeler huis gelegen tuin.

De oorsprong van Wadmans anekdote kan worden teruggevonden in Nei sawntich jier (‘Na zeventig
jaar’, 1949), de memoires van de veelzijdige theoloog, historicus en bibliothecaris G.A. Wumkes.
Daarin had Wumkes over Simke Kloostermans angst voor negatieve kritieken gesproken: ‘Afbrekende
kritiek maakte haar helemaal overstuur. Toen W. Hielkema in het Leeuwarder Nieuwsblad over haar
historische novelle Hengist en Horsa minder gunstig had geoordeeld, kwam ze bij mij op de bibliotheek
en tierde ze: “Ik heb tegen de dienstbode gezegd, neem de tang en smijt dat krantenvod in de asemmer,
ik wil een dergelijk minderwaardig ding niet meer binnen mijn deuren hebben.”’ De vraag is dus of
het beeld dat Anne Wadman van Simke Kloosterman gaf als preutse vrouw wel correct is. Opvallend
is dat de bezwaren tegen de beschrijving van seksualiteit in Kiestra's boek eind jaren dertig kwamen
uit een hoek waaruit men die niet zozeer zou verwachten, namelijk die van de sociaaldemocraten,
vertolkt door J.K. Dykstra in het nieuwsblad Het Volk.
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Tweede druk van ‘De froulju...’ uit 1970, uitgebracht als paperback in de Kikkert-rige (blz. 168), met
een omslag van Meinte Walta.

Bokke Reinder Simons Pollema.

Gratama positief over de NSB spreken. De schrijver lijkt daarmee aan te willen geven
dat hij niet veel sympathie voor die partij heeft. Ook de mens Kiestra had dat niet,
de NSB was hem te weinig recht door zee. De boer en schrijver Kiestra, die op ideële
gronden in de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers koos, gaf na de oorlog toe dat
hij de Duitsers ten onrechte zijn vertrouwen had gegeven en dat hij fout had
gehandeld. Terwijl Kiestra's proza van voor de oorlog bruist en eigentijds aandoet,
is het verhaal dat hij in zijn naoorlogse in twee afzonderlijke delen verschenen roman
Ien wike útbuorren (‘Een week gehucht’, 1970-1971) vertelt, te breed uitgesponnen
en verstoken van vitaliteit.
Ook van andere schrijvers (dan de hierboven genoemde) verschenen in het tijdvak
1900-1945 wel grotere Friestalige prozawerken. Opvallend is het naar verhouding
grote aandeel historische verhalen. Zo schreef Jan fen 'e Gaestmar (pseudoniem van
Jan Jelles Hof) Idske Galama (1910-1911), een verhaal in feuilletonvorm over de
tijd van de Schieringers en de Vetkopers dat pas in 1979 in boekvorm werd
gepubliceerd, en Goaitsen Burgy (1886-1944) het verhaal Herman de Streuper (1938),
een historisch verhaal uit het jaar 1672. In Burgy's streekroman Biritsen fjûr (1942,
Smeulend vuur, 1944) worden meer dan in welke Friese roman ook de trekken van
noordelijke en zuidelijke mensrassen openlijk beschreven. De hoofdpersoon Wimer
Sjaerda, die door Anne Wadman in diens recensie getypeerd werd als ‘Germaensk
helt’, is zwak waar het aankomt op het weerstaan van zijn hartstocht. Hij begaat een
misstap, verbreekt om die reden zijn relatie en vertrekt naar Canada.

5 Het kortere proza
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Het Friestalige korte verhaal in de moderne betekenis verschijnt pas na de Tweede
Wereldoorlog. Het kortere Friese proza van vóór die tijd bestond enerzijds uit
zogenaamde ‘schetsen’ en anderzijds uit iets langere verhalen die als zij apart
gepubliceerd werden wel als ‘novellen’ werden aangeduid, ook al stond meer dan
één gebeurtenis centraal en spon het verhaal zich soms uit over meerdere periodes.
Tot de novellen mag men De jonge fan de Marsheide (‘De jongen van de Marsheide’,
1916) van Marten Baersma, Boerke Thae (‘Boertje Thae’, 1929-1932) van R.P.
Sybesma en It draeimounlefamke (‘Het draaimolenmeisje’, 1929) van B.R.S. Pollema
rekenen. Met name door zijn tijdgenoten werd waarderend gesproken over het werk
van de jong aan de Spaanse griep overleden Marten Baersma (pseudoniem van Meint
Hylkes Bottema, 1890-1918), al klonken later meer kritische geluiden op over de
naïeve levenshouding van zijn hoofdpersonages en zijn idyllische sfeerbeschrijvingen.
Het werk van Pollema (1883-1948) werd voor een groot deel verzameld in Lok
en lijen (‘Geluk en leed’, 1935; heruitgegeven in de reeks Fryske Klassiken, 2000).
De receptie daarvan was, in tegenstelling tot het werk van Baersma, eerst vooral
kritisch, aangezien Pollema met betrekking tot normen en waarden ‘on-Fries’ zou
zijn door
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Reinder Brolsma op een landbouwtractor in 1941.

Houtsnede van Johannes Mulders bij het succesvolle verhaal ‘Mascotte’ van D.H. Kiestra, gepubliceerd
in de bundel Fryske sketsen (1934).

zijn karakters openlijk over erotische verlangens te laten spreken. Later werd
geconstateerd dat hij daarmee juist uitsteeg boven het provincialisme, ook al bleef
er kritiek op zijn wat langdradige manier van vertellen.
In het lange, nooit afgemaakte, verhaal Boerke Thae, dat het eenzame leven vertelt
van een bij zijn oom en oma opgroeiende jongeman die liever dan boer te worden
naar school gaat, wist Sybesma met zijn oor voor welluidendheid en zijn oog voor
detail stilistisch prachtige impressies te schrijven. Door het ontbreken van inhoudelijke
en psychologische spanning is het werk echter meer een eerbetoon aan de taal dan
een boeiend verhaal.
Van de in paragraaf 4 genoemde romanschrijvers verscheen ook korter proza.
Verreweg het populairst bij de lezers bleef het werk van Brolsma, die vanuit de visie
dat de orde der dingen onontkoombaar is, de lotgevallen van meestal kleine lieden
- die het soms mee- en soms tegenzat - op afstand mild glimlachend, maar toch ook
weer meelevend, observeerde en beschreef. In 2002 bezorgde Doeke Sijens een
bloemlezing van tien verhalen onder de titel Ut stêd en doarp (‘Uit stad en dorp’).
In 1934 presenteerden de meest vooraanstaande schrijvers van kort proza zich in de
bundel Fryske sketsen, verschenen in de reeks De Fryske Bibleteek. Of schrijvers
wel of niet van christelijke signatuur waren, was daarbij geen selectiecriterium. Hoe
verzuild Fryslân in feite was, bleek echter vijf jaar later toen bij de Kristlik Fryske
Folksbibleteek de bundel Fen leed en lok (‘Over leed en geluk’) uitkwam, die alleen
schetsen van christelijke auteurs bevatte. Met Tr. Riemersma zou men de schets
‘vriendelijk [kunnen] beschrijven als het trachten om in een open vorm een indruk
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te geven van een bepaalde situatie, en onvriendelijk als een mislukt kort verhaal’.
De meeste schetsen uit de in 1934 en 1939 gepubliceerde bundels ontberen wat de
opbouw betreft inderdaad de strakheid om voor een goed kort verhaal te kunnen
doorgaan. Toch verscheen in Fryske sketsen één verhaal dat steeds weer geroemd
is, namelijk ‘Mascotte’ van D.H. Kiestra, dat trefzeker een conflict tussen een man
en een vrouw in een feestvierend dorp uitbeeldt.

6 Poëzie
De Jongfriezen wilden het Fries op alle terreinen van het leven kunnen gebruiken.
Het moest niet slechts een volkstaal zijn, maar bovendien een cultuurtaal waarin
alles, ook de diepste gevoelens en het hoogste streven van de mens, kon worden
uitgedrukt. Veel waardering voor het gebruik van het Fries in de poëzie voor alleen
folkloristische en anekdotische zaken konden de Jongfriezen dan ook niet opbrengen:
de Friese literatuur zou hoger moeten streven. Dat betekende dat zij in ieder geval
geen boodschap hadden aan de verhalende poëzie die Jan Jelles Hof onder diens
pseudoniem Jan fen 'e Gaestmar in Klankboarne (‘Klankbron’, 1906) bijeen had
gebracht.
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Tot driemaal toe kwamen de Jongfriezen met hun poëticale proclamatie in de vorm
van een bloemlezing. De eerste keer, in 1917, was dat een boek met de titel It
sjongende Fryslân (‘Het zingende Fryslân’) dat niet alleen dichtwerk van henzelf,
maar ook van andere bewonderde Friese dichters bevatte. De tweede keer ging het
om een bloemlezing van proza en poëzie waarmee de Jongfriezen de taalstrijder
Harmen Sytstra wilden eren die zij als een van hun grote voorbeelden beschouwden
(blz. 73). It Harmen-Sytstra-boek (1918) werd echter meer een groepsportret van de
op dat moment schrijvende Jongfriezen dan een boek over Harmen Sytstra. Door
juist het honderdste geboortejaar van Harmen Sytstra (*1817) te willen eren, en niet
een boek te wijden aan de grote Waling Dykstra die net overleden (†1914) was,
wilden zij hun strijd niet alleen voor de taal maar ook voor ‘persoonlijke’ literatuur
tonen. De derde keer, in 1922, werd opnieuw een bloemlezing met gedichten
uitgegeven. Dat boek werd voorzien van de toepasselijke titel De nije moarn (‘De
nieuwe morgen’).
De nije moarn kreeg in De Gids van 1922 een bespreking van niemand minder
dan de bekende historicus Johan Huizinga. Hij ging niet alleen in op het verschijnsel
dat de jongeren in Fryslân zich meer dan ooit bewust waren geworden van de waarde
van hun eigen taal, maar ook op Kalma's persoon en diens poëzie. De dichter Kalma
typeerde hij als een esthetisch mysticus. Volgens hem lag de volgende
geestesgesteldheid duidelijk aan de oppervlakte in Kalma's gedichten en andere
geschriften: ‘een machtswil, die ongetemperd door een bewustzijn van het redelijk
als bereikbaar en doelmatig erkende, zonder eenige rem der traditioneele ervaring,
in een vast besef van uitverkorenheid, den aesthetischen impuls als uitgangspunt en
norm van wereld- en levensbeschouwing neemt’. Die treffende analyse gaf al meteen
Kalma's sterke punten aan, maar toonden vooral ook zijn zwakheden die zijn leven
zouden beheersen.
Douwe Kalma was enig kind uit een boerengezin waarvan de vader in 1907 overleed
en de moeder de boerderij daarna alleen - weliswaar geholpen door knechten voortzette. Aan het einde van zijn gymnasiumtijd te Sneek was hij al volop bezig
met het schrijven van artikelen en het organiseren van de Jongfriese beweging en
daarin liet hij zich zeker niet afremmen door wat de ‘traditioneele ervaring’ geleerd
had. Van zijn studie theologie, waaraan hij waarschijnlijk meer op aandrang van
anderen dan uit interesse was begonnen in 1916, kwam dan ook niet veel terecht. Na
in 1917-1918 zijn militaire dienstplicht te hebben vervuld, wijdde hij zich volledig
aan het Fries en zijn Jongfryske Mienskip. De verloving die hij in die dienstjaren
met de twintig jaar oudere schrijfster Simke Kloosterman was aangegaan werd
verbroken, maar Kalma, die zich - evenals Simke Kloosterman? - seksueel tot
geslachtsgenoten aangetrokken voelde, bleef tot de dood van de schrijfster goed met
haar bevriend en nauw bij haar en haar werk betrokken.
In het midden van de jaren twintig werd duidelijk dat de Mienskip door onderlinge
onenigheden en wisselende koerswijzigingen nooit de rol in het culturele leven van
Fryslân zou krijgen waarvan Kalma had gedroomd en waarvoor hij zich had ingezet.
In 1927 begon Kalma als spoorstudent uit Leeuwarden in Groningen aan de
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Douwe Kalma circa 1950.

studie Engels. Na zijn afstuderen, in 1931, werd hij leraar in Eindhoven, waar hij tot
in de oorlogsjaren in kosthuizen woonde. Gedurende die tijd kon hij, doordat hij in
deeltijd werkte, het zich veroorloven om lange weekeinden bij zijn moeder, die toen
in Leeuwarden woonde, door te brengen. Daar onderhield hij dan de contacten met
mensen van de Friese beweging. In 1938 promoveerde hij als eerste in Nederland
op een volledig in het Fries geschreven proefschrift over Gysbert Japix. Mede doordat
hij in de oorlogstijd de bezetter met betrekking tot het Fries op cultuurpolitiek gebied
zijn medewerking verleende, kon hij na die tijd niet meer aan de slag komen in het
onderwijs. Na het overlijden van zijn moeder verhuisde hij tijdens de oorlogsjaren
naar het dorp Rottevalle, waar hij bij Wike Zijlstra, een Jongfriezin van het eerste
uur, ging wonen. Daar wijdde hij zich vooral aan het vertalen van het volledige werk
van Shakespeare en het geven van cursussen Fries. Toen hij in 1953 na een
verkeersongeluk overleed, had hij de klus van de vertaling op een haar na geklaard:
van de Hamlet, die hij voor het laatst had bewaard, moest alleen nog een gedeelte
van het laatste bedrijf worden vertaald.
In de talrijke gedichten die Kalma schreef (Samle fersen, 1996), waaronder
tientallen sonnetten, etaleert hij een technische bedrevenheid en een vaardigheid om
het Fries voornaam te laten klinken. In zijn streven om te laten zien dat het Fries
inderdaad voor ‘hogere’ literatuur kon worden gebruikt, school echter het gevaar dat
het niet meer zou zijn dan een kunstje. Hoewel Kalma erin slaagt om met zijn
gedichten bepaalde stemmingen en gevoelens op te roepen, mist de lezer juist bij
hem, die de eis van persoonlijke kunst had geproclameerd, het persoonlijke in zijn
poëzie. Het aanduidende, maar toch niet sprekende vers overheerst. Het is net alsof
de dichter niet zegt wat hij ten diepste wil zeggen. De uitzondering op die regel is
de bundel De lytse mienskip (‘De kleine gemeenschap’, 1944), waarin hij, na het
overlijden van zijn moeder, meer dan ooit in concrete bewoordingen dicht over zijn
gestorven ouders en zijn overleden vriendin Simke Kloosterman. Vooral als bezieler
van talrijke jonge Friezen en als criticus is Douwe Kalma van grote betekenis geweest;
van zijn honderden gedichten zijn er waarschijnlijk nog maar enkele die de
hedendaagse lezer kunnen bekoren.
Hoewel minder gekunsteld van taal, missen de gedichten van Simke Kloosterman,
net als die van Kalma, de persoonlijke toets. Het is alsof de hartstochtelijke kreten
om liefde in haar poëzie gratuit geuit worden, waardoor de gedichten soms hol
aandoen. Bovendien gebruikt de dichteres zo vaak stippellijntjes in haar gedichten,
dat de lezer bij het invullen ervan zich al snel onverschillig voelt worden. De poëzie
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van Simke Kloosterman werd gedeeltelijk gebundeld in De wylde fûgel (‘De wilde
vogel’, 1932, tweede vermeerderde druk 1952); een bloemlezing verscheen in 1982
onder de titel Myn lân (‘Mijn land’).
Wel persoonlijk is het werk van de dichteres Hendrika Akke van Dorssen (1887-1979),
die onder haar schuilnaam Rixt al voor de opkomst van de Jongfriese beweging
openhartige liefdeslyriek schreef. Haar gedichten werden andere Jongfriese schrijvers
ten voorbeeld gesteld. De zuivere toon die Rixt in haar muzikale verzen
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Een sonnet als fuik
Regelmatig is de Jongfriese beweging vergeleken met de Beweging van
Tachtig. Net als de Tachtigers hadden de Jongfriese dichters een grote
voorliefde voor het sonnet. Zoals de Tachtigers Hélène Swarth als grote
dichteres op de voorgrond plaatsten, zo deden de Jongfriezen dat met Rixt.
Zoals de Tachtigers al snel de veelbelovende Jacques Perk moesten missen,
zo verloren de Jongfriezen de volgens hen talentvolle Marten Baersma op
jonge leeftijd uit hun midden. In het geval van de Jongfriese beweging
was er iemand van de oude generatie die de literaire ambities van de
jongeren wilde ontmaskeren. Zijn naam was Jan Jelles Hof en hij zette
zijn fuik uit met een sonnet.
Douwe Kalma, die zelf veel sonnetten schreef en de sonnetten van zijn
vriend en medestander Rinke Tolman roemde, schreef in de rubriek ‘Fen
Fryslâns fjilden’ in de Leeuwarder Courant in de jaren 1914-1916 bijzonder
scherpe kritieken waarin hij afrekende met de door hem verfoeide
volksschrijverij. In 1914 was Jan fen 'e Gaestmar (schuilnaam van Hof)
door hem als dichter nog gerekend tot de ‘waarlijk dichterlijk-voelende’
schrijvers, maar in 1915 werd hij door dezelfde Kalma getypeerd als
‘bombasticus’. Daarop schreef Hof een sonnet dat hij doorspekte met
verheven Jongfries idioom en liet dat onder pseudoniem G(eart) J(ans)
F(enema) door een vriend in de Leeuwarder Courant plaatsen. En
inderdaad, Kalma liep in de fuik. Hij schreef de zogenaamde Geart Jans
Fenema dat hij met blijde verwondering het stoer-gebouwde sonnet gelezen
had en dat hij graag met de dichter daarvan nader zou willen kennismaken.
Hof maakte daarop de ontmaskering van Kalma in het Leeuwarder
Nieuwsblad in lange stukken triomfantelijk bekend. Volgens hem had hij
Kalma als criticus nu afdoende gediskwalificeerd. Kalma gaf echter geen
krimp: hij liet weten dat hij prijs zou stellen op meer van dergelijke
sonnetten.

Het door Jan Jelles Hof onder pseudoniem G.J. F(enema). gepubliceerde sonnet geschreven in de stijl
van de Jongfriezen.
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Brief van J.J. Hof aan S.M. Cuperus, waarin hij triomfantelijk vertelt dat Kalma in de door hem
uitgezette fuik gezwommen is: ‘Waarde vriend! Ja, Kalma is er in gevlogen. Maar het zal hem niet
veel kunnen schelen, denk ik. We zullen binnenkort wel een stuk in de L[eeuwarder]. C[ouran]t
krijgen, waarin hij de zaak zo mooi mogelijk verbloemt [...].’
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Rixt in 1909.

Handschrift van het gedicht ‘'k Scil for dy sjonge’ van Rixt met daarbij de vertaling in het Italiaans,
‘Canterò per te’, van Giacomo Prampolini uit Poeti frisoni (1952), zie blz 159.

R.P. Sybesma als student veeartsenijkunde in Utrecht.

wist aan te slaan, behield ze ook in haar latere, meer beschouwende werk. Ook in
die gedichten valt de bijna jeugdige benadering op. Voor haar kleine oeuvre, dat van
grote dichterlijke kwaliteit getuigt en dat in 1952 in de bundel De gouden rider (‘De
gouden rijder’, (ook) een muntstuk waarop een ruiter was afgebeeld) gepubliceerd
werd, ontving ze in 1953 de Gysbert Japicxpriis.
Rintje Pieter Sybesma (1894-1975), die net als Kalma op de middelbare school in
Sneek Nederlands kreeg van de latere lector Fries Pieter Sipma, was geïnspireerd
door het werk van de Tachtigers. In 1914 publiceerde hij een vertaling van het sonnet
‘Ik ween om bloemen in de knop gebroken’ van Willem Kloos. De productieve
periodes van Sybesma's dichterschap vindt men in de bloeitijd van de Jongfryske
Mienskip - waarvan hij een van de oprichters was -, in de tijd van De Holder
(1926-1929) en rond het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, toen hij verwachtte
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dat voor Fryslân een betere tijd zou aanbreken. Sybesma's poëzie is klankrijk en, in
tegenstelling tot de gedichten van Kalma, vaak heel concreet. Als veearts had Sybesma
oog voor dier en landschap. Uit de eerste bundel, Ta de moarn (‘Naar de morgen’,
1927), met daarin uitsluitend beschrijvende sonnetten, spreekt echter nauwelijks
emotie. In de tweede en laatste bundel De swetten útlein (‘De grenzen verder gelegd’,
1942), die een grote verscheidenheid aan dichtvormen laat zien, bezingt hij met een
merkwaardige uitbundigheid de komst van Hitler, diens nieuwe orde en de inval van
de Duitsers.
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J.H. Brouwer.

Fedde Schurer voor de klas in Amsterdam in 1939. Met een opdracht van de dichter aan zijn vriend
ds. J.J. Buskes.

Sybesma's mederedacteur van De Holder, Jelle Brouwer (1900-1981), die in 1941
de eerste gewoon hoogleraar Fries zou worden, publiceerde in de jaren dertig twee
dichtbundels, De gouden ûre (‘Het gouden uur’, 1930) en In string fersen (‘Een
streng verzen’, 1934). Uit beide bundels spreekt een groot gevoel voor stilistische
verfijning. In In string fersen is als laatste vers het gedicht ‘Kastanjes’ opgenomen,
dat voor veel Friezen inmiddels klassiek is. In 1963 verscheen het gedicht samen
met tien vertalingen in een bibliofiele uitgave.
Niet zozeer klassiek als wel populair zou het werk van de in Drachten geboren en in
Lemmer opgegroeide dichter Fedde Schurer (1898-1968) worden. Schurers eerste
gedichten getuigen van de sterke invloed die hij van Kalma onderging: ook hij
gebruikte aanvankelijk dikwijls een gekunstelde, hoogdravende taal. De vriendschap
die tussen Schurer en Kalma bestond, is verschillende malen danig bekoeld, maar
Schurer bleef Kalma eren als de persoon die hem de oren en ogen had geopend voor
de mogelijkheden van de Friese taal. Als lid van het Kristlik Frysk Selskip voerde
Schurer samen met E.B. Folkertsma in 1924 met succes oppositie tegen de oude
garde die in hun ogen te weinig deed om de Fries-nationale idealen te verwezenlijken.
Schurers nationalistische strijdverzen, waarvan sommige al in zijn eerste bundel
Fersen (1925) verschenen, vonden toen en tot ver na de Tweede Wereldoorlog vooral als liederen - weerklank bij een groot publiek.
In weerwil van het oproepen tot fysieke strijd dat wordt geuit in een gedicht als
‘War dy!’ (‘Stel je teweer!’), was Schurer principieel pacifist. In 1929 leidde dat
beginsel in zijn geval tot een groot conflict, zowel met het bestuur van de school in
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Lemmer waar hij onderwijzer was, als met de gereformeerde kerk waarvan hij lidmaat
was. Schurer, een begenadigd spreker, hield in dat jaar als lid van de links-radicale
Christelijk-Democratische Unie overal spreekbeurten over christendom en oorlog
en joeg daarmee velen van het gereformeerde volksdeel tegen zich in het harnas.
Toen hem in zijn eigen kerk mede daardoor deelname aan het Heilig Avondmaal
werd ontzegd, zocht hij contact met ds. J.J. Buskes en sloot hij zich, net als Buskes,
aan bij de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. De contacten met Buskes
leidden tot een voor beide mannen belangrijke vriendschap.
Van het Lemster schoolbestuur kreeg Schurer ontslag en in 1930 verhuisde hij
samen met zijn vrouw naar Amsterdam. In die stad, waar hij tot 1946 les gaf aan
verschillende openbare scholen, leerde hij enkele jongprotestantse dichters kennen
met wie hij bevriend raakte. Toch betekenden Schurers verhuizing en nieuwe
vriendenkring niet dat hij in het Nederlands ging schrijven. In 1934 publiceerde hij
veel van zijn Friese vertalingen van psalmen en gezangen in Lof fen alle tiden. Behalve
als dichter en vertaler manifesteerde hij zich in die jaren ook als toneelschrijver.
In zijn vooroorlogse poëzie, bijvoorbeeld in het vers ‘Myn folk’, spreekt hij zich
ook dichterlijk uit over de vraag in hoeverre een dichter het volk waar hij uit
voortkomt en waarvan hij de taal spreekt met zijn talenten moet dienen. Dat was een
thema dat met de slogan ‘Fryslân en de wrâld’ van Kalma al actualiteit had gekregen,
maar dat ook na de Tweede Wereldoorlog de gemoederen nog danig kon verhitten.
Meer en meer wilde hij zich verre houden van onbegrijpelijke taal, taalparticularisme
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D.H. Kiestra circa 1928.

en individualisme, een dichter was per slot van rekening geen bovenaards wezen. In
Schurers geval betekende dat soms tegemoetkomen aan wensen of verwachtingen,
waardoor zijn gedichten zo nu en dan ontspoorden in handig gerijmel. Toch wist hij
ook meesterlijke vertalingen te maken, bijvoorbeeld van The Holy Sonnets van John
Donne. In de oorlogsjaren vervolgde Schurer zijn vertaling van de psalmen (in januari
1945 illegaal gepubliceerd onder het pseudoniem Arend van der Meer). In die jaren
riep hij ook op tot medewerking aan een nieuw Fries literair periodiek, De
Rattelwacht. Het werd de voorloper van het naoorlogse toonaangevende literaire
maandblad De Tsjerne.
Zoals de orgelman op een dorpskermis midden tussen de dorpsmensen staat, maar
toch enigszins afzijdig achter het draaiorgel voor de muziek zorgt, zo zag de
boerdichter Douwe Hermans Kiestra uit Midden-Fryslân zijn rol als dichter: hij
beweegt zich tussen de mensen, en schrijft - op gepaste afstand - naast en voor hen
zijn gedichten. Kiestra's visie op het dichterschap vertoonde wat dat betreft
overeenkomsten met Schurers zienswijze. In zijn bundel Efter it oargel (‘Achter het
orgel’, 1935; vertalingen in het Nederlands daaruit van de hand van D.A. Tamminga
verschenen in: Boerehiem/Boerenerf, 1998) stelde hij met een robuuste directheid
de strijd centraal tussen mens, in het bijzonder de boer, en aardse en bovenaardse
krachten en machten. Wat betreft engagement vertonen de gedichten van Kiestra een
overeenkomst met Schurers poëzie. Zo keerden beide dichters zich bijvoorbeeld
tegen degenen die de Groninger landarbeidersstaking van 1929 dreigden te breken.
Uiteindelijk koos Schurer politiek gezien echter een totaal andere koers dan Kiestra.
Schurer zette zich tijdens de jaren dertig in voor een links-christelijke partij; Kiestra
richtte in 1938 samen met de Friese ideoloog van het ‘nationaalnaturalisme’, Jan
Melles van der Goot (1903-1940), de uiterst rechtse, fascistische Fryske Folkspartij
op, waarbij het hen vooral leek te gaan om versterking van de plattelandscultuur voor
en door het eigen Friese ‘volk’. Na de oorlog werd Kiestra vanwege zijn pro-Duitse
activiteiten veroordeeld tot tweeënhalf jaar internering. In die tijd schreef hij verzen
waaruit zijn teleurstellingen scherp naar voren komen, maar waar naast schuldbesef
ook een worsteling om eigenwaarde uit blijkt. De gedichten verschenen al in 1946
- in de tijd dat het Kiestra door de Ereraad voor de Letteren verboden was om te
publiceren - onder schuilnaam D. van Wieren in de bundel Sinne op 'e striesek (‘Zon
op de strozak’). De gedichten die hij na afloop van de termijn van zijn
publicatieverbod in 1951 nog in twee bundels (It jier yn 't roun (‘Het jaar rond’,
1955) en Blêdswylsel fan it Bolwurk, (‘Bijeengeharkte blad(er)en van het Bolwerk’,
titel van een periodiek, 1968) liet verschijnen, bestaan voor het grootste gedeelte uit
gelegenheidswerk dat impressies geeft van natuur- en boerenleven. In de inleiding
bij zijn bloemlezing uit Kiestra's dichterlijk oeuvre Skielk beart de hjerst (‘Binnenkort
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buldert de herfst’, 2005) eiste Abe de Vries opnieuw aandacht op voor met name de
spiritualiteit in Kiestra's natuurlyriek en diens persoonlijke stijl.
De dichter in wiens werk het Jongfriese poëtische jargon het langst bleef naklinken
was de onderwijzer An(n)e Jousma (1900-1981). Het schoonheidsideaal van de
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Anne Jousma.

Tachtigers dat ook bij enkele andere Jongfriezen hoog in het vaandel stond, bezong
hij nog in 1937 toen hij de dag na het overlijden van Albert Verwey een Friese
bewerking maakte van diens bekende sonnet ‘Ik ben een dichter en der Schoonheid
zoon’. In zijn dichtwerk, waarvan het meeste pas na de Tweede Wereldoorlog
ontstond, doet dat reiken naar schoonheid bij tijd en wijle zeer geforceerd aan, maar
desondanks heeft hij een eigen thematiek en toon. Jousma's zoektocht naar schoonheid
en harmonie leidde tot het bestuderen van verschillende wereldreligies. De dichter
trachtte in zijn verzen - in 1985 gezamenlijk gepubliceerd in Samle fersen - getuigenis
af te leggen van zijn verbondenheid met het hiernamaals dat hij in aardse vormen
weerspiegeld zag.
Van het vlammend idealisme dat zich eind jaren 1910, begin jaren 1920 in de
Jongfryske Mienskip had gemanifesteerd, kon in de Friese poëzie van de jaren dertig
niet veel meer worden bespeurd. Veel organisaties die door het elan van de Jongfriese
beweging waren ontstaan, hadden zich - ondanks de economische crisis - min of
meer geconsolideerd. De jongere dichters die in de jaren dertig naar voren kwamen
en na 1900 waren geboren, lieten een voorkeur zien voor het sobere, gewone woord.
Maar ook bij de dichters die lid waren geweest van de Mienskip, werd het taalgebruik
zakelijker en nuchterder, minder hoog- en verreikend. Opvallend in die jaren was de
verschijning van de bundel Lunchroom (1936) met kritisch opstandige, vrije verzen
van Johannes Doedes de Jong (1912-1996). Dat een Engels woord als titel voor een
bundel Friestalige poëzie was gekozen, werd als ongekend modern ervaren. Ook de
omslag met een door de dichter zelf gemaakte foto van lunchroom De Unie in
Leeuwarden, deed bijzonder eigentijds aan. De jonggestorven Yke Reinders Boarnstra
(1907-1943) slaat in zijn postuum verschenen bundel Waeksen ark
(‘Instrument/Materiaal van was’, 1945) tegenover Fryslân en de Friese beweging
zelfs een spottende toon aan. Zijn roem als dichter heeft Boarnstra echter ongetwijfeld
het meest te danken aan zijn in 1934 geschreven zeer persoonlijk aan God gerichte
gedicht ‘Broken melody’. Bij de dichter Gerben Brouwer (1902-1982) vindt men
die godsdienstige bezieling in zijn gehele werk. De meer romantische Brouwer
debuteerde in 1934 met de bundel Weagen (‘Golven’); voor zijn naoorlogse Friese
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vertalingen van een groot aantal liederen uit het Liedboek voor de kerken werd hem
postuum de dr. Obe Postmapriis toegekend.
In 1938 had Ype Poortinga (1910-1985) als schrijver met de compacte novelle Noedlik
doel (‘Riskant doel’) zijn debuut gemaakt. Poortinga, die na de oorlog naam kreeg
als romanschrijver, maar vooral faam verwierf als verzamelaar en verteller van
volksverhalen, publiceerde in 1941 zijn eerste en enige dichtbundel: Sinneblink
(‘Zonneschittering’). Ook bij hem vindt men, naast verzen geschreven op een
folkloristisch onderwerp en traditionele natuurlyriek, religieuze gedichten.
Veruit de belangrijkste dichter die zich eind jaren dertig voor het eerst met een
bundeling van zijn verzen manifesteerde, was de in het Friese boerenarbeidersmilieu
opgegroeide terpgraverszoon Douwe Annes Tamminga (1909-2002). Meteen bij zijn
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Jeugdfoto van de dichter D.A. Tamminga. Zijn ‘Frieszinnigheid’ blijkt uit het reversspeldje met de
Friese vlag.

Handschrift van de cyclus It griene jier uit het begin van de oorlog.

debuut Brandaris, dat in 1939 verscheen (en niet in 1938, zoals in het impressum
staat), viel zijn grote beheersing van verstechniek en vocabulaire op. Toch waren de
met krachtige beelden geschilderde impressies in Brandaris niet erg vernieuwend.
Gefascineerd door het werk van J.W.F. Werumeus Buning, die in de jaren dertig
opnieuw belangstelling voor de ballade opwekte, perfectioneerde Tamminga die
versvorm in zijn tweede, vooral op historische onderwerpen geënte bundel Balladen
en lieten (1942). Een hoogtepunt, niet alleen in Tamminga's oeuvre maar in het gehele
Friese literaire landschap, vormt het symbolisch geladen lied op de liefde It griene
jier (‘Het groene jaar’), dat in 1943 illegaal werd uitgegeven. Centraal in die vanuit
het gevoelsleven van een vrouw geschreven gedichten, waarvoor Tamminga bij Ed.
Hoorniks cyclus ‘Geboorte’ inspiratie vond, staat de lof op liefde, zwangerschap en
geboorte. Ook het in de bundel Nije gedichten (1945) gepubliceerde vers ‘De sitadel’,
waarin ingetogen en met een uiterst verfijnd dichterlijk idioom een tragisch-kinderloze
man-vrouwverhouding wordt geschilderd, kan tot de beste Friese poëzie worden
gerekend. In diezelfde bundel, waarin hij met verschillende versvormen en dichterlijke
technieken experimenteerde, gaf Tamminga opnieuw blijk van zijn vakmanschap
als dichter. Virtuoos, maar ook speels gebruikte hij dat vakmanschap om anderen zo
nu en dan op de hak te nemen: hij deed dat onder andere in de bundel Leksums
(‘Lessen/Schrobberingen’) die hij in 1945 onder zijn schuilnaam Tamme Tysker
publiceerde.

7 Essayistiek

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

Het is niet eenvoudig om het essay af te bakenen van verwante genres zoals (literaire)
kritieken en wetenschappelijke opstellen. Men kan het essay zien als een
prozageschrift met stilistische kwaliteiten waarin de schrijver op persoonlijke wijze
een onderwerp benadert. Als men voor het gemak de Friese literaire kritieken en de
wetenschappelijke opstellen (die pas sinds de oprichting van de Fryske Akademy in
1938 geleidelijk aan begonnen te verschijnen) buiten beschouwing laat, dan springen
met name de beschouwingen van E.B. Folkertsma (1893-1968) en in mindere mate
die van Jan Piebenga (1910-1965) als voorbeelden van vooroorlogse Friese essayistiek
in het oog.
Eeltsje Boates Folkertsma begon in 1912 zijn loopbaan als onderwijzer. Het
onderwijzerschap hield hij in 1926 voor gezien toen hij zich volledig aan het werk
voor de Friese beweging ging wijden, onder andere als leidsman van het Kristlik
Frysk Selskip, redacteur van De Stim fen Fryslân (het weekblad van het Kristlik
Frysk Selskip) en als cursusleider. Na de oorlog kreeg hij weer meer regulier betaald
werk toen hij journalist en redacteur bij het Friesch Dagblad werd.
Folkertsma worstelde zijn hele leven met het vraagstuk van de antithese: is, in
tegenstelling tot menselijk inzicht, het christelijk beginsel richtsnoer voor het gehele,
dus ook het politieke leven, en zo ja wat betekent dat dan? De orthodoxe christenen
tot wie Folkertsma behoorde, beantwoordden die vraag met ja, maar voor de
Friesnationaal-denkende Folkertsma leidde dat ook tot vragen hoe hij in dat licht de
Friese
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Essayist en ‘christen-Fries’ E.B. Folkertsma.

natie zou moeten beschouwen en tot welke consequenties dat zou moeten leiden. Hij
zag de Natio Frisica, in tegenstelling tot staatkundige verbanden die door mensen
gevormd waren, als door God verordonneerd. Ook Kalma had dat in zijn inleiding
bij de bloemlezing It sjongende Fryslân (‘Het zingende Fryslân’, 1917) verwoord.
Daarom kon Folkertsma zich in de begintijd van de Jongfryske Mienskip ook wel
vinden in Kalma's idealen. In de negentiende eeuw hadden de kunstenaars zichzelf
niet in de eerste plaats als behorend tot die volksgemeenschap gezien maar als
wereldburgers - zo was Kalma's stelling geweest. Juist door dat wereldburgerschap
hadden zij naast de drang om zich als zodanig te manifesteren ook de neiging gevoeld
om zich te onderscheiden. Als ‘wereldburgers’ hadden zij het ‘eigene’ van stal
gehaald, wat tot provincialisme en folklorisme had geleid en waardoor alles wat Fries
was misschien dan wel als iets bijzonders was bestempeld, maar tegelijkertijd ook
iets was geworden buiten de hoofdstroom van het culturele leven. De kunstenaar zou
- zo redeneerde Kalma - trouw aan zichzelf in de taal van de gemeenschap waartoe
hij behoorde, zijn talenten moeten ontplooien: daarmee zou die gemeenschap een
cultuur krijgen even waardevol als andere culturen in de wereld. Het loochenen van
afkomst en het volk waartoe men behoorde, zou alleen averechts op de kunst werken.
Toch scheidden Kalma en Folkertsma's wegen zich al vrij snel. Terwijl Kalma
zich meer concentreerde op de Friese cultuur, ging het Folkertsma om zijn roeping
als christen-nationalist, waarbij ook de politieke strijd een rol zou moeten spelen. In
zijn eenmanstijdschrift Tsjûgenis (1920-1922) legde hij daarvan getuigenis af. In
1924 trad hij binnen het Kristlik Frysk Selskip met enkele andere jongeren zoals
Fedde Schurer naar voren om een radicale koerswijziging in Fries-nationale richting
te bewerkstelligen. De rede Selsbistjûr for Fryslân (‘Zelfbestuur voor Fryslân’) die
Folkertsma in 1929 hield, riep zelfs op om op den duur zelfbestuur voor Fryslân na
te streven, nadat dat binnen de bestaande politieke partijen en structuren voorbereid
was. In Folkertsma's geschriften strijden de politieke actievoerder en de literator vaak
om voorrang. Enerzijds worden ze beheerst door calvinistisch zondebesef en
romantische ideeën over volkseenheid, waarbij hij geestelijke, zedelijke maar ook
natuurlijke zuiverheid en aandriften een belangrijke rol liet spelen, anderzijds door
min of meer politieke programma's. Meer dan op logische redenering berustten
Folkertsma's in monumentale taal verwoorde uitweidingen dikwijls op intuïtie en
niet op bewezen veronderstellingen. Zijn strijdbaar, oudtestamentisch aandoende
taalgebruik sprak een groot deel van de vooroorlogse orthodox-christelijke Friezen
aan. Een stuk als ‘1924’ uit de essaybundel Toer en tsjerke (‘Toren en kerk’, 1934)
dat begint met de korte zinnen ‘Hat Fryslân takomst? Ja, byhwennear't wy leauwe’
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(‘Heeft Fryslân toekomst? Ja, indien wij geloven’) en die daarna met een paar lange
volzinnen over vallen en opstaan worden vervolgd, doet bijna catechetisch aan.
Na de oorlog gaf Anne Wadman aan dat Folkertsma's essays doortrokken zijn van
een op mythe gebaseerde denktrant: ‘Tinken út 'e mythe wei’ (‘Denken vanuit de
mythe’, zijn bespreking van Folkertsma's essaybundel Eachweiding,
‘Uitzicht/Rondziende blik’). Folkertsma imponeerde meer door zijn persoonlijkheid
en de statigheid van zijn taal (‘massief’, en ‘als een niet te stuiten stroom zware
zwerfstenen’, aldus Wadman), dan door politieke daadkracht of inhoud van zijn
ideeën. Zijn denkbeelden
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De complete reeks vertalingen in acht delen van het werk van William Shakespeare, gemaakt door
Douwe Kalma, na de dood van de vertaler uitgegeven door een speciaal daartoe opgerichte stichting
tussen 1956 en 1976.

ondervonden na de oorlog, toen een geheel andere houding werd aangenomen
tegenover ideeën als ‘volk’ en ‘zuiverheid’, veel kritiek. Folkertsma's taal is nog
steeds indrukwekkend; als stilist had hij een voorkeur voor lange parallelle zinnen
en als taalschepper hield hij ervan om woorden net iets anders te gebruiken waardoor
ze aan betekenis of glans wonnen. Het conflict in hem tussen de strijder en literator
is nooit uitgewoed. Hij probeerde ook in daden gestalte te geven aan zijn
overtuigingen. Zo zette hij - die voor de oorlog niets van het Nederlandse centrale
gezag moest hebben en in de oorlog niets van het Duitse gezag wilde weten - zich
na de oorlog nog in voor de in 1948 opgerichte strijdbond Fryslân Frij. Toch leidden
die acties nooit tot helemaal bevredigende resultaten. Hij bleef - wetend dat dat
inherent was aan zijn ondermaanse levenstaak - strijdend schrijven en schrijvend
strijden.
Jan Piebenga (1910-1965) deelde met Folkertsma de strijdvaardigheid voor het Fries
en de romantisch-idealiserende inslag. Piebenga publiceerde zijn essays voor het
grootste gedeelte al voor de oorlog. In die tijd was hij net als vele andere Friese
schrijvers zijn loopbaan begonnen als onderwijzer. Tijdens de oorlog zat hij
aanvankelijk op de lijn van de aanpassing. Hij was in die tijd onder andere actief in
de Nederlandse Unie. In de laatste jaren van de oorlog raakte hij betrokken bij het
verzet. De door Piebenga zelf verzorgde bloemlezing uit zijn essays verscheen in
1959 onder de titel Omgong en trochtocht (‘Rondgang en doortocht’). In die tijd nam
Piebenga in Fryslân een vooraanstaande plaats in. Hij was lid van de Provinciale
Staten voor de Partij van de Arbeid en bovendien hoofdredacteur van de Leeuwarder
Courant. De essays die voor de oorlog veel indruk hadden gemaakt, spraken de
meeste recensenten in 1959 echter niet meer aan. De wijdlopige stijl die Piebenga
met Folkertsma gemeen had, werd door de critici als gedateerd afgewezen. Ook kon
men geen waardering meer opbrengen voor Piebenga's generaliserende beschouwingen
over de karaktereigenschappen van volkeren en diens veralgemenend getheoretiseer
over het Fries-eigene en het Friese volk.

8 Vertalingen
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Tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren het Hoog- en Nederduits de
favoriete talen voor vertalers in het Fries. Nadat Douwe Kalma in 1916 in zijn rede
‘Fryslân en de wrâld’ had gesproken over de natuurlijke band die tussen Fryslân,
Groot-Brittannië en Scandinavië zou moeten bestaan, kwam ook het vertalen van
Engelse en Scandinavische literatuur meer in zwang. Wat het vertalen van Engelse
literatuur betreft, leverde Kalma zelf de grootste bijdrage. Hij vertaalde gedichten
van onder anderen Rupert Brooke, Robert Burns, Ernest Dowson, Lionel Johnson,
Percy Bysshe Shelley, Algernon Charles Swinburne, Arthur Symons, Rabindranath
Tagore, William Wordsworth, William Butler Yeats en bovendien het complete werk
van William Shakespeare. Met name dat laatste werd niet alleen als een formidabele
prestatie van Kalma zelf gezien, maar ook als een mijlpaal in de geschiedenis van
de Friese literatuur die de Friese taal aanzien gaf. Het duurde overigens tot

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

121

Van links naar rechts: Jan Piebenga, Carsten Boysen en Douwe Tamminga. Foto gemaakt tijdens de
fietstocht van Piebenga en Tamminga door Noord-Friesland in de zomer van 1934. Carsten Boysen
was een Noordfries die een tijd als landarbeider in het Nederlandse Fryslân werkte en daar
Westerlauwers Fries leerde. Hij was later medeoprichter van het Nordfriisk Instituut te Braïst/Bredstedt
in Nordfriesland.

1976 voordat alle acht delen van Kalma's Shakepeare-vertalingen waren verschenen.
Vóór Kalma had behalve de in het vorige hoofdstuk reeds genoemde Rinse Posthumus
ook de schoolmeester-publicist Teatse Eeltje Holtrop (1865-1925) al werk van
Shakespeare vertaald. Beide Shakespeare-vertalingen van Holtrop verschenen
postuum: Hamlet in 1925 en Julius Caesar in 1928.
De literaire erfenis van de nog oudere stadia van de Engelse taal had ook Kalma's
interesse. Vermoedelijk omdat er geen groot letterkundig werk in het Oudfries
bewaard is gebleven, vertaalde hij fragmenten uit het Oudengels, de taal die het meest
aan het Oudfries verwant is. In Kening Finn (‘Koning Finn’, 1937) bracht hij
vertalingen van die Oudengelse tekstgedeelten samen waarin Friezen expliciet
genoemd worden. Kalma liet zijn grote vaardigheiden als dichter en vertaler verder
blijken in de Friese weergave van de Middelengelse allegorie The Pearl (De pearel,
1938). Hij wist de uiterst complexe Middelengelse rijmschema's in de Friese vertaling
te behouden.
In de jaren dertig beschouwden sommige Friezen de Scandinavische ‘folkhøjskole’
als een instituut dat ook voor Fryslân van veel belang zou kunnen zijn. De dichter
D.A. Tamminga was een van degenen die daar nader mee in aanraking kwam. Het
is zeer aannemelijk dat hij mede door zijn verblijf op een Deense volkshogeschool
later de volkssprookjes en verhalen van Hans Christian Andersen vertaalde, die in
1943 voor het eerst in boekvorm zouden verschijnen. Tamminga's zwager, Jan
Piebenga, die hem op een fietstocht naar Denemarken had vergezeld, voelde zich
meer aangetrokken tot de oude sagen van Scandinavië. Hij publiceerde uit het
Oudijslands onder andere de vertaling Hrafnkel, prester fen Frey (‘Hrafnkel, priester
van Frey’, 1939). Ook uit het Oudijslands is De foarsizzinge fen de Wolwa (‘De
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voorspelling van de Wolwa’, 1940), een vertaling van de Völuspá, die door Klaes
Sierksma werd gemaakt.
Van de Duitse literatuur bleef Heinrich Heine, net als in de negentiende eeuw, ook
in de eerste helft van de twintigste eeuw geliefd bij de Friese vertalers van liederen
en gedichten. In een zeer smaakvolle uitgave werd door de firma J. Kamminga in
Dokkum in 1931 een collectie van Fedde Schurers Heine-vertalingen uitgebracht.
De kwaliteit van die vertalingen werd in 1997 bijzonder geroemd door Martin van
Amerongen in Heine en Holland, waarna in 1999 nog een herdruk van Schurers
vertalingen volgde. In 1933 verscheen Gedichten fan Rilke, vertalingen gemaakt
door Obe Postma. Rainer Maria Rilke was daarmee naast Heine de enige Duitstalige
dichter van wie apart een bundel vertalingen in het Fries verscheen. Theodor Storms
novelle Der Schimmelreiter (1888) met zijn situering aan de Noord-Friese kust,
inspireerde vóór, maar ook na de Tweede Wereldoorlog tot Friese vertalingen: de
eerste, daterend van 1928, is gemaakt door M.S.E. Visser, de tweede, uit 1990, door
L.H. Bouma.
Behalve enkele toneelstukken werd uit het Nederlands in de jaren 1900-1945 nagenoeg
niets in het Fries vertaald. Op die regel is wat poëzie betreft Genôch? de enige
uitzondering, een vertaling gemaakt door Jochum Martens Yestra (1894-1984) van
een aantal tegen de Eerste Wereldoorlog gerichte gedichten van Martien Beversluis
uit diens werk Aanklacht.
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De Friese bijbelvertaling van 1943
Het heeft tot in de Tweede Wereldoorlog geduurd voordat de gehele Friese
vertaling van de bijbel kon worden aangeboden. Het Fries heeft in de kerk
nooit een belangrijke rol gespeeld, en doet dat ook nu nog niet. Toen
dominee G.A. Wumkes op 3 januari 1915 in Tzum in het Fries voorging
(voor zover bekend was dat na de hervorming de eerste keer in een officiële
kerkdienst), liet een kerkgangster weten: ‘Er is vanochtend komedie in de
kerk.’ Het Fries miste volgens velen de gepaste gedragen- en verhevenheid
voor de christelijke erediensten. Toch waren er in de loop der tijden al
veel Friezen geweest die gedeelten van de bijbel hadden vertaald en die
daarmee onder andere hadden willen aantonen dat ook het Fries geschikt
was als taal voor de godsdienst. Door het ontbreken van een Friese vertaling
van de gehele bijbel heeft van een vormende invloed op de ontwikkeling
van de taal dan ook geen sprake kunnen zijn, zoals de Statenbijbel
(1625-1637) die wel op het Nederlands heeft gehad, of de Welshe
bijbelvertaling (1588) op het Welsh. In 1764 deelde James Boswell de
bekende Engelse criticus en lexicograaf Samuel Johnson met betrekking
tot de Friezen mee: ‘Het is zonderling, maar ze hebben geen vertaling van
de bijbel, geen vrome geschriften, evenmin als balladen en verhalenbundels
waaraan plattelandsmensen gewoonlijk zo'n behoefte hebben.’ De
vertalingen van alle psalmen, gemaakt door Gysbert Japix en in de
achttiende eeuw door Jan Althuysen met de ontbrekende vertalingen
aangevuld (1755), werden in de negentiende eeuw gevolgd door met name
evangelievertalingen. In de twintigste eeuw trachtte het Kristlik Frysk
Selskip te komen tot een meer systematische aanpak van de vertaling van
alle bijbelboeken. In 1919 gaf het Nederlands Bijbelgenootschap een
toelage aan het Kristlik Frysk Selskip om met de vertaling te beginnen.
De Friese vertaling van het Nieuwe Testament, gemaakt door G.A.
Wumkes met assistentie van E.B. Folkertsma, was in 1933 klaar. Daarna
kregen de beide heren van het Nederlands Bijbelgenootschap mandaat om
met de vertaling van het Oude Testament aan de slag te gaan; Wumkes
als vertaler en Folkertsma als revisor. In verband met de naderende
voltooiing van de vertaling had drukkerij Jongbloed in Leeuwarden al
vóór de oorlog papier voor de uitgave gereserveerd. Op 29 september
1943, de dag dat de Friese vertaling van de gehele bijbel werd aangeboden,
raakte de complete oplage van vijfduizend exemplaren in één keer
uitverkocht.
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Wumkes (links) en Folkertsma in de Provinciale Bibliotheek van Friesland, gevestigd in de Kanselarij
in Leeuwarden.

Handschrift van dr. G.A. Wumkes van zijn bijbelvertaling in het Fries.
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De Noorse vertaling van Abe Brouwers De gouden swipe, gemaakt door Liv Barfoed en verschenen
in 1944.

Vertaling van De gouden swipe in het Amerikaans Engels uit 1947, gemaakt door Albert Hyma.

Nadat in de negentiende eeuw gedeelten van de werken van de klassieken (Ovidius,
Horatius en Aeschylus) in het Fries waren vertaald, werden in de eerste helft van de
twintigste eeuw Oidipous Tyrannus van Sofokles (1923) en Phormio van Terentius
(1940) vertaald door Tjaard van Humalda van Eysinga. Germania van Tacitus belangwekkend voor de Friezen omdat het een van de oudste historische bronnen is
over hun voorvaders - werd in 1937 door Willem Kok in Friese vertaling gepubliceerd.
Van religieuze werken in het Latijn werden in die periode door E.B. Folkertsma grote
gedeelten van Augustinus' Confessiones voor de Friese lezers toegankelijk gemaakt
in het tijdschrift De Holder en Adzer H. de Vries vertaalde het beroemde boek van
Thomas à Kempis De imitatione Christi onder de titel It neifolgjen fen Christus
(1929). Uit andere Romaanse talen werd in die jaren verder vrijwel niets in het Fries
vertaald. Alleen het werk van Molière kreeg opnieuw aandacht. Nadat Waling Dykstra
daarvan in de negentiende eeuw al een drietal toneelstukken voor het Friese publiek
had bewerkt (zie paragraaf 9.3), liet Douwe Kalma in 1930 zijn serieuze vertaling
van Le misanthrope onder de titel In fijân fen minsken verschijnen.
Vertalingen uit het Fries in andere talen zijn in de periode 1900-1945 uitzonderlijk.
De in 1924 door De Gids bekroonde novelle De wilde boerin was een vertaling van
de schrijver Teatse Eeltje Holtrop van zijn eigen, in een Fries tijdschrift gepubliceerde
werk dat in het Fries pas in 1931 apart onder de titel De wylde boerinne in boekvorm
verscheen. De Nederlandse vertaling werd na de bekroning in 1925 in boekvorm
door de firma L. Brandenburgh in Sneek uitgegeven.
De andere in boekvorm gepubliceerde vertalingen van Fries werk uit die periode
verschenen allemaal ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De publicatie van de
vertaling van het gedicht ‘De tsiende maeije’ (‘De tiende mei’, in 1942 ook
opgenomen in De swetten útlein) moet vooral gezien worden in het licht van de
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Duitse propaganda. Samen met andere verzen werd het gedicht, waarin R.P. Sybesma
de komst

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

124

Het tijdschrift Sljucht en Rjucht had in april 1940 een nieuw omslag gekregen naar ontwerp van Hil
Bottema, dochter van de bekende illustrator Tjeerd Bottema. In het hier getoonde nummer van 20
juli 1940 werd ‘Wird oan it Fryske folk’ opgenomen, dat door een groot aantal Friezen die een rol
speelden in de Friese beweging, was ondertekend. Vertaling van de aanhef: ‘Het Fries persbureau
schrijft ons. WOORD AAN HET FRIESE VOLK. In deze historische dagen komen wij, mannen van de
Friese beweging, tot u met een woord van het levende, strijdende Fryslân.’

van de Duitsers bejubelde, in vertaling van Willy Krogmann in 1941 in Berlijn onder
de titel Der zehnte Mai uitgegeven.
Verder werd het werk van de romanschrijvers Abe Brouwer, Reinder Brolsma en
Goaitsen Burgy de twijfelachtige eer gegund om in Nederlandse vertaling te worden
uitgegeven. Voor zover ze in de latere oorlogsjaren met toestemming van de
Kultuurkamer verschenen, kunnen die vertalingen en de werken die daaraan ten
grondslag lagen worden gezien als literatuur die door de bezetter gewaardeerd werd.
Of en in hoeverre die boeken aansloten bij de door de Duitsers bewonderde
heimatkunst is hierboven bij de romans besproken.

9 Friese literatuur en de Tweede Wereldoorlog
De Duitse inval dwong de verschillende organisaties die zich met het Fries
bezighielden tot heroriëntatie. De Friese bewegingsorganisaties werden het erover
eens dat zij niet zouden streven naar oorlogswinst en dat zij eensgezind hun identiteit
aan de Duitsers kenbaar wilden maken. Zij deden dat door middel van een door veel
Friese bewegingsleiders ondertekend ‘Wird oan it Fryske folk’ (‘Woord aan het
Friese volk’) en een ‘Program fen Fryske aksje’. De Friese beweging werd, net als
de Nederlandse Unie destijds, geleid door een driemanschap. Het bestond uit een
vertegenwoordiger van het oude Selskip 1844, de rode dominee J.J. Kalma, een
vertegenwoordiger uit het Kristlik Frysk Selskip, de orthodoxe essayist E.B.
Folkertsma, en een vertrouwensman uit verscheidene kleine Friese
nationaalsocialistische partijen, de veearts-dichter R.P. Sybesma. Het was echter bij
de ondertekening van het ‘Wird oan it Fryske folk’ al gebleken dat de nagestreefde
eensgezindheid binnen de Friese beweging moeilijk gerealiseerd kon worden. Ook
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binnen het driemanschap kwam het tussen ds. J.J. Kalma en Folkertsma aan de ene
kant en Sybesma anderzijds al snel tot botsingen. Begin 1941 zetten ds. Kalma en
Folkertsma de leiding van de Friese beweging als tweemanschap voort, zonder de
pro-Duitse Sybesma. Dat betekende wel dat zij sindsdien niet meer zonder gevaar
de beweging in het openbaar konden vertegenwoordigen. Toch konden het Selskip
1844 en het Kristlik Frysk Selskip in de eerste oorlogsjaren hun activiteiten nog wel
voortzetten en de schrijvers konden eerst nog publiceren zonder aangesloten te zijn
bij de Kultuurkamer (een maatregel die op 25 november 1941 aangekondigd werd
en in werking trad op 22 januari 1942).
Een nieuw blad dat in 1941 op duur papier werd gedrukt maar nooit een groot
publiek zou trekken - veertig betalende abonnees bij een oplage van tweehonderd
exemplaren - was het tijdschrift It Fryske Folk. Het was het orgaan van de Fryske
Rie en publiceerde op literair gebied Friestalig werk van schrijvers die een pro-Duitse
houding hadden aangenomen, zoals Douwe Kalma, Kiestra en Sybesma. In de Fryske
Rie waren de Friese organisaties vertegenwoordigd die de nieuwe orde aanhingen.
De raad, die door Kiestra werd voorgezeten, maakte onderdeel uit van de door de
Groninger rector magnificus, prof. dr. J.M.N. Kapteyn, geleide organisatie Saxo-Frisia.
Saxo-Frisia was op haar beurt weer onderdeel van de Volksche Werkgemeenschap
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Voorkant van It Fryske folk, het pro-Duitse Friese tijdschrift dat midden in de oorlog lieflijke, mooie
plaatjes van Fryslân publiceerde. De vertaling van het onderschrift bij deze foto luidt: ‘Vroege lente:
de bomen om het erf nog kaal, maar de lucht is vol van een groot verwachten.’

In de oorlogstijd werden meer Friese boeken uitgeleend dan vóór en na die tijd, als men tenminste
mag afgaan op de aantallen van bijvoorbeeld de Openbare Leeszaal in een stad als Leeuwarden. Voor
een tijd dat men vanwege de benarde omstandigheden geen geld kon missen voor het aankopen van
Friese boeken is dat natuurlijk niet opmerkelijk. Het aantal in het Fries geschreven boeken dat in 1900
niet meer dan een vijftal was geweest, behaalde in 1938 zijn vooroorlogse hoogtepunt toen er ongeveer
negentig verschenen. In de oorlogstijd liep dat aantal snel terug, terwijl dat aantal kort na de oorlog
in 1948 met 159 boeken opnieuw een hoogtepunt bereikte.

die banden had met de Nederlandse ss en het Duitse Ahnenerbe. De vele botsingen
tussen de Friezen en Kapteyn hadden uiteindelijk tot gevolg dat It Fryske Folk begin
1944 ophield te verschijnen.
Minder glossy, maar meer gelezen, was het orgaan van de Boun fan 'e Frysk
Nasjonale Jongerein, het Algemien Frysk Jongereinblêd (‘Algemeen Fries
Jongerenblad’) dat ongeveer twaalfhonderd lezers telde. Hoewel dat blad zeker niet
pro-Duits was, kon het tot begin 1944 verschijnen, terwijl begin 1942 de meeste
Friese bladen al verboden waren. Dat het blad uitkwam, zal ongetwijfeld hebben
samengehangen met het feit dat met name de leden van de Fryske Rie hoopten de
Friese jongeren voor het nationaalsocialisme te kunnen winnen. In april 1944 werd
Anne Wadman, die toen de redactie leidde, aangezegd dat het blad niet meer mocht
verschijnen. Illegaal werden in het voorjaar van 1945 daarna nog enkele nummers
gepubliceerd. Na de oorlog kwamen juist uit deze kring jongere Friese schrijvers
naar voren: naast Wadman waren dat onder anderen Klaes Dykstra, Reimer van
Tuinen, Freark Dam en Marten Sikkema.
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Wellicht hoopte de bezetter op actieve steun vanuit de Friese beweging voor de
nieuwe orde, en misschien werd dat ook wel verwacht vanwege een zekere analogie
met de situatie in Vlaanderen, maar massale bijval bleef in Fryslân uit. De Duitsers
zelf hadden geen belang bij eventueel Fries separatisme, maar wilden Nederland in
vijf gouwen verdelen waarbij Fryslân juist aan identiteit zou inboeten. Friezen die
meer zelfbestuur wilden, hadden ze niets te bieden. De door informanten opgestelde
rapporten die Hanns Rauter, het hoofd van de Nederlandse SS, met betrekking tot
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Fryslân waren aangeboden, maakten duidelijk dat de bezetter niet op medewerking
van de aanhangers van de Friese beweging hoefde te rekenen, enkele uitzonderingen
daargelaten. Toch wilde de bezetter wel in overeenstemming met de
nationaalsocialistische ideologie zoveel mogelijk het karakter van de Germaanse
stamverwanten in Nederland en dus ook in Fryslân goed laten uitkomen, voor zover
dat niets ten nadele van de Duitsers liet zien. Het in november 1940 ingestelde
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten onder leiding van de
nationaalsocialistische secretarisgeneraal Tobi Goedewaagen speelde daarbij een
belangrijke rol. In De Schouw, het orgaan van de onder dat departement ressorterende
Nederlandsche Kultuurkamer, werd vooral die literatuur gepropageerd die eigen aan
het Germaanse volk zou zijn. De folklorekenner Sytse Jan van der Molen (1912-1995),
die zich in 1938 met de bundel Utsjuch (‘Uitzicht’) als dichter had gemanifesteerd,
publiceerde in dat blad verschillende artikelen over met name de Friese literatuur.
Ook in andere pro-Duitse bladen zoals Hamer, Sibbe en Noorderland verschenen
bijdragen van zijn hand. Meer dan voor de oorlog werd met in het Nederlands
geschreven artikelen de Friese cultuur en literatuur door hem en anderen die de
Groot-Germaanse gedachte aanhingen onder de aandacht gebracht.
Door de Harmen Sytstraprijs kwam de Friese literatuur tijdens de oorlog ook extra
in de belangstelling te staan. Het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten
had verschillende letterkundige prijzen ingesteld, waaronder ook deze prijs voor de
Friese letteren. In de herfst van 1941 werd de prijs (f 1000,-) door Goedewaagen zelf
in Leeuwarden uitgereikt aan de roman- en verhalenschrijver Reinder Brolsma.
Aangezien niet-nationaalsocialistische Friezen haast zonder uitzondering bij deze
feestelijk bedoelde plechtigheid verstek lieten gaan, hoewel zij Brolsma's boeken
over het algemeen wel zeer waardeerden, werd het niet het propagandistische succes
waarop de aanhangers van de nieuwe orde hadden gehoopt. De Harmen Sytstraprijs
1942 (inmiddels f 2000,-) zou eerst aan Douwe Kiestra worden toegekend. Maar
Kiestra's weinig coöperatieve houding tegenover de niet-Friezen binnen Saxo-Frisia
waar hij als leider van de afdeling de Fryske Rie optrad, was er debet aan dat hij hem
niet kreeg. In juni 1943 werd de prijs in Den Haag alsnog, maar toen aan R.P.
Sybesma, uitgereikt. Douwe Kalma was de laatste die de eer van de toekenning van
de prijs te beurt viel. In augustus 1944 woonde hij wel de uitreiking op het
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten bij, maar de f 2000,- die hij kreeg,
stuurde hij na Dolle Dinsdag (5 september 1944) terug, toen het tij voor de bezetter
leek te keren. Kalma had in de tijd die daaraan voorafging wel, en overigens als
enige, subsidie (tweemaal f 1000,-) voor Fries letterkundig werk van het Departement
van Volksvoorlichting en Kunsten aangenomen. Met Sytse Jan van der Molen en
Nico Aartsma had hij bovendien het Bureau Lectoraat van de Afdeeling Boekwezen
van het Departement geadviseerd met betrekking tot het uitgeven van boeken op het
terrein van het Fries. Na de huldiging door niet pro-Duitse Friezen van de taalkenner
en journalist Jan Jelles Hof, die in 1942 zeventig jaar was geworden en het vierde
en laatste deel van zijn vuistdikke memoires Fjirtich jier taelstriid (‘Veertig jaar
taalstrijd’) had gepubliceerd, kon Kalma het niet laten om op die boeken te reageren.
In de brochure Koarte ynlieding ta J.J. Hof's Fjirtich Jier Taelstriid (‘Korte inleiding
tot
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Omslag van het illegale Friese tijdschrift De Rattelwacht uit de nalatenschap van H.K. Schippers (zie
paraaf). Hoewel de uitgave gedateerd is op ‘July 1944’ werd het blad in Fryslân pas in 1945 verspreid.

J.J. Hof's Veertig Jaar Taalstrijd’, 1943) wees hij, nadat hij Hofs visie opnieuw had
bestreden, op de gunstige ontwikkelingen die sinds de Duitse inval voor het Fries
waren ontstaan.
Toen na de oorlog de Wet Zuivering Kunstenaars in werking trad (1 mei 1946), werd
door de Ereraad voor de Letterkunde aan veel schrijvers een publicatieverbod
opgelegd als zij hadden geprofiteerd van, of propaganda hadden gemaakt voor de
bezetter. Hoewel het lidmaatschap van de Kultuurkamer op zich geen reden was tot
het nemen van maatregelen tegen schrijvers, was het wel zo dat velen door dat
lidmaatschap de uitgave van hun werk hadden kunnen realiseren en daardoor van de
bezetter hadden geprofiteerd. Dat betekende natuurlijk niet dat in alle gevallen de
boekuitgaven ook duidelijk pro-Duits waren geweest. Enkele honderden schrijvers
in Nederland werden door de Ereraad van publicatie uitgesloten. De raad werd
overigens niet door alle Friese schrijvers erkend omdat die niet goed van de Friese
letterkundige situatie op de hoogte zou zijn. Een achttal schrijvers dat in de oorlogstijd
in het Fries had gepubliceerd kreeg een publicatieverbod opgelegd tot 5 mei 1946.
Het is echter de vraag of zij daarvan allemaal in kennis werden gesteld. Als dat wel
het geval is geweest, dan vermoedelijk niet eerder dan omstreeks het verstrijken van
die datum. De in dit hoofdstuk genoemde Friese schrijvers die zwaarder werden
gestraft met een publicatieverbod waren Reinder Brolsma, tot 1 november 1946;
D.H. Kiestra, S.J. van der Molen en R.P. Sybesma, tot 1 januari 1951; en Douwe
Kalma, tot 1 april 1953. Sommige andere Friese schrijvers die tevens journalist
waren, kregen in het kader van de perszuivering een publicatieverbod, zo mocht de
journalist, dichter en (toneel)schrijver Sybe Douwes de Jong twintig jaar niet meer
publiceren.
In het kader van de bijzondere rechtspleging werden bovendien twee Friese
schrijvers in een strafkamp geïnterneerd: Sybesma twee jaar en Kiestra een half jaar
langer. De journalist Van der Molen kreeg een jaar internering. Brolsma werd behalve
een publicatieverbod ook een geldboete opgelegd en hij verloor evenals de andere
gestraften voor een periode van tien jaar zijn kiesrechten. Door het gebruik van
schuilnamen kon het publicatieverbod echter gemakkelijk worden ontdoken en ook
in die gevallen dat de schrijver zijn eigen naam wel gebruikte, volgden daar in de
roerige naoorlogse tijd geen sancties op voor de Friese schrijvers. De straffen waren
lang niet altijd consequent, waarschijnlijk omdat degenen die de straf oplegden de
werkzaamheden en de publicaties van de schrijvers niet altijd kenden: zo werd
bijvoorbeeld Douwe Kalma in 1947 zonder voorwaarden buiten vervolging gesteld.
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Enkele schrijvers die een publicatieverbod kregen opgelegd, protesteerden en waren
verbolgen over het feit dat bijvoorbeeld anderen, zoals Jelle Brouwer, die in de oorlog
in Groningen het hoogleraarsambt had aanvaard, en Piter Sipma, die onderscheiden
was met een eredoctoraat van de universiteit van Hamburg, niet gehinderd werden
door publicatieverboden of andere maatregelen. In 1945 was door de leiding van de
Friese beweging besloten dat zij die lid van een nationaalsocialistische organisatie
waren geweest, niet langer lid konden zijn van een vereniging die vertegenwoordigd
was in de Ried fan de Fryske biweging (Raad van de Friese beweging). Dat leidde
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Na de oorlog verscheen Frysk en Frij als wekelijkse uitgave van het Selskip for Fryske Tael en
Skriftekennisse, het Roomsk-Frysk Boun en het Boun fen Frysk-Nasjonale Jongerein. Op de
openingspagina wordt onder anderen de dichter Jan Eisenga herdacht. Het blad bevatte behalve nieuws
van en over de Friese beweging relatief veel bijdragen met betrekking tot de Friese cultuur. Onder
degenen die aan het blad bijdroegen en ook onder hen die het redigeerden waren schrijvers van naam,
zoals Ype Poortinga en Piter Terpstra (zie ook blz. 260).
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Titelblad van de eerste uitgave van Fryslân Sjongt! en het omslag van de elfde druk uit 2000.

binnen de groep die voor de oorlog altijd min of meer gezamenlijk voor het Fries
was opgekomen tot een scheiding van wegen, tegenstellingen en bitterheid. De tijd
net na de oorlog was nog lang niet rijp voor nuancering en de indeling in goed en
fout en de daarmee samenhangende trauma's werden, net als de onderdrukking en
het verzet in de oorlog zelf, grote thema's van de naoorlogse Friese literatuur (blz.
233).
Het aantal Friestalige verzetsbladen is niet bijzonder groot geweest. Daarvan was
alleen het al genoemde, door Schurer geïnitieerde blad De Rattelwacht geheel literair
van opzet. Toen een aantal Friese studenten een poging ondernam om met een
Friestalig illegaal verzetsblad te komen, waarschuwde Schurer hen door te zeggen
dat schrijven in het Fries gelijkstond met het openlijk ondertekenen van de bijdragen,
omdat men de schrijvers direct zou herkennen aan hun stijl en woordgebruik. Toch
lieten de studenten, zonder dat dat tot slachtoffers leidde, met behulp van een aantal
schrijvers tweemaal een illegaal nummer van Frysk en Frij verschijnen. Een van de
studenten die bij het totstandkomen van Frysk en Frij het initiatief hadden genomen,
was Sjirk Frânses van der Burg. Samen met onder anderen H.K. Schippers zorgde
hij tijdens de oorlogsjaren voor nog een andere opmerkelijke uitgave, namelijk de
verschijning van de liedbundel Fryslân sjongt! (‘Fryslân zingt!’, 1943), dat op het
titelblad de toen veelzeggende regel ‘Gjin sjongend folk op ierde wurdt warleas wei’
(‘Geen zingend volk op aarde gaat weerloos ten onder’) uit het lied ‘Frisia cantat’
van de dichter Gerben Brouwer als motto meekreeg.
Na de oorlog publiceerden mensen uit de kring van de Friese beweging een aantal
rapporten waarin op allerlei terreinen aandacht werd gevraagd voor het Fries. Door
geformaliseerde structuren waarbinnen het Fries een rol kreeg, zoals de Kultuerried
(Cultuurraad) en de Provinciale Staten zelf, hoefden schrijvers en dichters de kastanjes
niet meer uit het vuur te halen als het om de taalstrijd voor het Fries ging. Dat die
redenering in de eerste decennia na de oorlog vanwege de toen steviger wordende,
maar nog altijd wankele positie van het Fries niet altijd opging, zou later echter nog
meermalen blijken. Toch nam meteen na de oorlog het aantal Friese literatoren dat
zichzelf capabel achtte om Fryslân ook politiek-ideologisch te leiden zienderogen
af. Bij sommige Friezen was er kort na de oorlog eerst de hoop dat de verzuiling die
zich ook binnen de Friese beweging voordeed, doorbroken zou kunnen worden,
waarna men met grotere eensgezindheid naar voren zou kunnen treden. Bij anderen
leefde de hoop dat Nederland een federale structuur zou krijgen waarbinnen meer
autonomie aan Fryslân toegekend zou worden. De toekomst van het Fries en Fryslân
werd echter meer dan voorheen een thema voor politici. Een aantal schrijvers
probeerde de romantische idee van Fryslân en het Friese ‘volk’ vast te houden, maar
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vooral de jongere auteurs waren die verheerlijking beu en benaderden in hun fictie
en gedichten die begrippen zonder illusies: zakelijker, nuchterder, spottender en
gekscherender.
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Anne Wadman in de jaren vijftig.

Portrettekening van D.A. Tamminga gemaakt door Paul Citroen, gedateerd 18 augustus 1969. De
opdracht tot het maken van het portret werd gegeven door het Komité D.A. Tamminga 60 jier. Bij
de aanbieding stelde Freark Bergstra, voorzitter van het comité: ‘Deze tekening met zwart krijt kan
ook genade vinden in de ogen van de burger, want de gelijkenis is sprekend.’ Tamminga schonk het
portret meteen aan het FLMD, waar het sindsdien heeft gehangen (afmetingen 70 × 52 cm).
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De eerste grote roman van Ypk fan der Fear (blz. 155), met een omslag van haar zwager H.K. Post.

Er komen Friese pockets op de markt, wat niet iedereen een aanwinst vindt. Ingezonden artikel uit
de Leeuwarder Courant in 1963.

6
‘De binding verbroken’
Van 1945 tot eind jaren zestig
1 Het literaire leven na de bevrijding
Anders dan vaak gedacht wordt, vormde de Tweede Wereldoorlog geen absolute
breuk in de Friese literatuurtraditie. Bij het produceren en laten verschijnen van
literatuur gaat het immers steeds om continuïteit en vernieuwing naast elkaar.
Processen die ver voor de oorlog al waren ingezet - institutionalisering en
individualisering - gingen na de bevrijding door en vonden hun weerslag in literaire
teksten en in de organisatie van het literaire leven. Anderzijds veranderde het literaire
leven na de bevrijding. Een nieuwe dichtersgeneratie meldde zich aan, een nieuw
literair tijdschrift werd opgericht en er kwam een andere taakverdeling tussen literatuur
en beweging.
Na de bevrijding verscheen het ene boek na het andere. Het publiek had door het
gemis aan boeken in de bezettingstijd een enorme leeshonger (blz. 125). Uitgeverij
Laverman te Drachten (opgericht in 1872) zag wel brood in het Friese boek. Door
naast ander drukwerk Friese literatuur uit te geven - een uitgeverij die alleen Fries
werk uitgaf, redde het financieel niet - speelde men quitte of behaalde zelfs een kleine
winst. Met de publicatie van kinderboeken, de uitgave van dichtbundels van nieuwe
dichters in de Reiddomprige (Roerdompreeks) en de roman Ta him dyn begearte
(1949, blz. 153) van Ypk fan der Fear werd Laverman dé uitgever van literair Fryslân.
Nieuw in Fryslân was ook dat Laverman veel aandacht schonk aan de vormgeving.
De boekomslagen werden ontworpen door Friese kunstenaars van naam en faam:
Meinte Walta, Anne Porte en Cor Reisma. Het Friese boek kreeg een modern en fris
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uiterlijk. Pockets waren er toen nog niet. Die vergden immers een hoge oplage en
dat zat er in de Friese situatie met een kwantitatief beperkt lezerspubliek nog niet in.
Paperbacks kwamen pas in de jaren zestig, waarmee handig ingespeeld werd op de
moderne jeugdcultuur van dat moment. Vanaf de jaren zestig werd de jeugd namelijk
belangrijk als consument, als groep die geld te besteden had.
Vijf jaar na de bevrijding was de boekverkoop over zijn hoogtepunt heen. Tot in
de jaren zeventig verschenen er jaarlijks nog zo'n zestig à zeventig Friese titels. Ter
vergelijking: in de laatste decennia waren het er zo'n honderd per jaar, verdeeld over
alle genres.
Relatief nieuw was dat Friese schrijvers tijdens de oorlog en (op grotere schaal)
na de bevrijding mee gingen draaien in Hollandse literaire kringen. Het effect hiervan
was dat het Fries ook buiten de provinciegrenzen beter zichtbaar werd. Een voorbeeld
van een invloedrijke Fries was Fedde Schurer die in de landelijke politiek actief was
en voor het christelijke literaire tijdschrift Opwaartsche Wegen (1923-1940) schreef.
Door zijn contacten in Holland slaagde hij er in 1942 in zijn kleine bloemlezing 25
Friese dichters in de Kolibrireeks van Bigot & Van Rossum in Amsterdam uitgegeven
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te krijgen. Na de oorlog werd het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne hier ook drie
jaar lang ondergebracht. Peter van Rossum, de uitgever, was een vriend van Schurer.
Ook Fokke Sierksma (1917-1977) had een tamelijk vooraanstaande positie in
Friese en Hollandse circuits. Onder het pseudoniem Frank Wilders publiceerde hij
in 1948 de roman Grensconflict over de emoties en spanningen van een verzetsstrijder
die de folteringen van de Duitse SD afluistert. Hij promoveerde in 1950; de
handelseditie van zijn proefschrift was getiteld Freud, Jung en de religie. Vanaf 1956
was Sierksma docent psychologie van de godsdienst en geschiedenis van de primitieve
godsdiensten en vanaf 1974 hoogleraar in de vergelijkende godsdienstwetenschappen
te Leiden. Hij was oprichter en redacteur van (het eerst illegale) tijdschrift Podium,
waardoor hij contact onderhield met mensen als Vestdijk en Hermans. Hij publiceerde
geregeld in De Tsjerne en in Nederlandse literaire tijdschriften.
Een derde voorbeeld van een Friese auteur die ook in randstedelijke circuits actief
was, is Anne Wadman. Hij maakte deel uit van de redactie van Podium en had kort
na de oorlog contacten met de Arbeiderspers in Amsterdam, uitgeverij Stafleu te
Leiden en in de jaren zestig ook met Bruna in Utrecht.
De toename van de literaire productie na de oorlog betrof ook de Friese romans.
Nieuwe genres (detective, reisverhaal, jeugdliteratuur) en andere vertelvormen (iken
hij-vertellers) ontwikkelden zich met daaraan gekoppeld nieuwe personages (de
individualist, de zwakkeling). Ook vond in de jaren vijftig een thematische
vernieuwing plaats en werd de weg gebaand voor een taboedoorbrekende Friese
literatuur in de eerste helft van de jaren zestig.

Een aantal nummers van De Tsjerne, van links naar rechts: het eerste nummer uit 1946; het
beginnummer van de jaargangen 1960 en 1961, ontworpen door Meinte Walta; dito van de jaargangen
1962-1964, ontworpen door Durk van der Ploeg en het allerlaatste nummer uit 1968.
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Vertegenwoordigers van het ‘literaire verzet’ bijeen bij Bert Bakker in Den Haag, 1951. Van links
naar rechts: zittend: A. Roland Holst, Anton van Duinkerken, Fedde Schurer, Martinus Nijhoff en
Yge Foppema; staand: Victor E. van Vriesland, Jan Engelman, Gerrit Kamphuis, Anthonie Donker,
Ed. Hoornik, Theun de Vries; dames: Kitty de Josselin de Jong en Rie Cramer.

Langzamerhand veranderden schrijvers, publiek en literaire smaak. Belangrijk in
deze ontwikkeling was de oprichting van De Tsjerne (‘De Karn’, 1946-1968) onder
leiding van Fedde Schurer. Een expliciet programma had De Tsjerne niet, hoewel
het openingsartikel van Schurer in het eerste nummer, ‘De bining forbritsen’ (‘De
binding verbroken’), over de breuk tussen literatuur en beweging, vaak als programma
wordt aangemerkt. ‘De schrijver heeft zijn dienst als belangrijke bewegingsfactor
erop zitten; de beweging moet zich losmaken van de aloude literaire binding en eigen
brede wegen gaan’, aldus Schurer.
Literair tijdschrift Podium
Podium bestond voor een deel uit Leeuwarder redactieleden. Het eerste
nummer verscheen eind juni 1944 in Leeuwarden onder redactie van drie
jonge dichters: Corrie van der Noord (‘oomzegger’ van Slauerhoff), Gerrit
Meinsma en Wim Hijmans. Hun bedoeling was buiten de ‘legale’ kaders
(de Kultuurkamer van de Duitse bezetter) verzen van zichzelf en van hun
vrienden te publiceren. Geld dat met de verkoop verdiend zou worden,
ging naar het verzet.
De toen nog jonge Marten Brouwer, zoon van professor Jelle Brouwer,
leverde een belangrijke bijdrage als propagandist van Podium. Hij won
abonnees, maar ook medewerkers. Zo vond hij bijvoorbeeld de Groninger
dichter Hendrik de Vries bereid bijdragen te leveren. Omdat publiceren
natuurlijk illegaal moest gebeuren, schreef De Vries onder het pseudoniem
I. de Getijer. Zelfs de redacteuren wisten niet om wie het ging. De kritiek
op zijn kopij was niet van de lucht: ‘nonsens, kafferachtig, naïef, rotzooi’,
schreef Hijmans.
Drie afleveringen verschenen ondergronds. Nummer vier kwam na de
bevrijding. In 1945 vroeg Fokke Sierksma, die inmiddels ook in de redactie
zat, aan Anne Wadman of hij Friese gedichten in wilde sturen en kort
daarna ook of hij in de redactie wilde. Wadman reageerde positief op deze
verzoeken en gaf daarvoor als reden: ‘Volgens Peter van den Burch is
Podium [een] tweede Forum, maar dat is mij te eigenwijs omdat wij
snotjongens zijn en de Forumlieden “knapen”. Maar snotjongens en knapen
hebben één voorkeur: de vent.’
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Ook vroeg Sierksma de toen 46-jarige Simon Vestdijk aan het tijdschrift
mee te werken, die graag toezegde: ‘Aan Podium wil ik graag medewerken,
niet alleen omdat het zich eenigszins op Forum vermocht te inspireren,
maar ook omdat het mij in staat stelt de banden met mijn geboorteprovincie
iets nauwer aan te halen.’
Verder heeft het tijdschrift geen direct contact gehad met andere Friese
schrijvers. Podium stierf een stille dood in 1969.
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Oorkondes voor de toekenning van de Gysbert Japicxpriis aan Anne Wadman in 1952 en 1989. Pas
in de tweede helft van de jaren vijftig werd de tekst op de oorkondes in het Fries gesteld.

Obe Postma was de eerste aan wie (op 10 oktober 1947) de Gysbert Japicxpriis werd uitgereikt door
mr. H.P. Linthorst Homan, Commissaris van de Koningin in Fryslân. Na de uitreiking werd door het
Gemeentebestuur van Bolsward en het Boun fan Fryske Kunstners een feestelijke koffietafel
aangeboden. Een van de sprekers aan tafel wees erop dat de persoon van Postma eigenlijk heel lang
onbekend was gebleven in de kringen van literatuurkenners, gezien het feit dat G.A. Wumkes, D.
Kalma en J. Piebenga zijn voornaam een tijd lang abusievelijk als ‘Obbe’ hadden gespeld. Postma
antwoordde dat hij de symptomatische fout bij voornoemde schrijvers wel had opgemerkt, maar dat
hij het maar wat had laten betijen. Beter een b te veel dan een b te weinig, was zijn oordeel, en hij
stelde: ‘Och, ik loop niet zo snel mee in optochten en blijf maar het liefst wat op de achtergrond, nou
ja... ik houd er wel van om de strijders zo nu en dan met hun vaandel te zien zwaaien.’

De Gysbert Japicxpriis
De belangrijkste literaire prijs in Nederland is de P.C. Hooftprijs. Omdat
in Nederland in 1947 de driehonderdste sterfdatum van de dichter, toneelen geschiedschrijver P.C. Hooft werd herdacht, kreeg de staatsprijs die in
hetzelfde jaar voor het eerst verleend werd - vrij toevallig - de naam P.C.
Hooftprijs. Een saillant detail is dat de P.C. Hooftprijs formeel ook kan
worden toegekend voor Friestalig werk.
De belangrijkste literaire prijs in Fryslân is de Gysbert Japicxpriis, die
verleend wordt door de provincie. De prijs wordt vanaf 1947 jaarlijks, na
1953 om het jaar, sinds 1983 om de drie jaar en vanaf 2001 weer om het
jaar uitgereikt. De prijs was - anders dan de P.C. Hooftprijs tegenwoordig
- in de beginperiode niet bedoeld als oeuvreprijs, maar werd uitgereikt
voor het beste boek uit de laatste periode, afwisselend voor proza en poëzie.
In een aantal gevallen werd daarvan afgeweken en werd er toch een oeuvre
bekroond, een mogelijkheid die met ingang van 1983 formeel werd
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vastgelegd. Doel van de prijs is het stimuleren van de literaire productie
in Fryslân. Toekenning geschiedt door Gedeputeerde Staten, op grond van
een advies uitgebracht door een steeds
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wisselende commissie van deskundigen, samengesteld op voordracht van
de Fryske Akademy. De eerste winnaar van de Gysbert Japicxpriis in 1947
is Obe Postma voor zijn bundel It sil bestean. De prijswinnaar kreeg
aanvankelijk f 500 en een oorkonde. Het geldbedrag is nu Є 5000,-. Het
instellen van de literaire prijzen van overheidswege vlak na de oorlog laat
zowel voor de Nederlandse als de Friese literatuur een grotere
betrokkenheid van de overheid bij culturele uitingen zien.
In 1984 kwamen er nog twee provinciale prijzen op letterkundig gebied
bij: de dr. Obe Postmapriis voor vertalingen en de Fedde Schurerpriis voor
debutanten. Deze prijzen worden om de drie jaar uitgereikt. Een volledig
overzicht van alle prijswinnaars en hun bekroonde werk is te vinden op
bladzijden 343 en 344.

Soms valt een winnaar van de Gysbert Japicxpriis een speciaal (en onverwacht) eerbetoon ten deel.
Jo Smit werd op 11 oktober 1963 na de prijsuitreiking in het stadhuis door studenten van de
Rijkszuivelschool op een geïmproviseerde draagstoel door de stad naar de Gysbert Japicxbrug gedragen.
De tekst op het spandoek luidt: ‘[Er] wordt op Jo (ook: ‘U’) gepast’. Dat was ook de titel van het
cabaret waarmee 's avonds in Bolsward de Friese boekenweek van start ging, die in die tijd in de
herfst werd gehouden en niet in februari zoals tegenwoordig.

De scheiding tussen literatuur en beweging is in verband gebracht met het
faillissement van de ‘Friese mythe’, ‘in de harde jaren 1940-1945 bezweken onder
de onfrisse last van de bloed- en bodemtheorieën van het nationaal-socialisme’, zoals
Van der Schaaf het uitdrukt. De allesoverheersende romantische liefde-voor-Fryslân
als drijfveer voor de emancipatiestrijd had afgedaan. ‘Wij zijn niet geroepen en
worden niet door het Friese volk geroepen,’ schreef Anne Wadman, ‘wij hebben ons
zelf geroepen.’ De strijd van de Friese beweging verplaatste zich naar het politieke
toneel en werd overgenomen door de provinciale overheid en de politieke partijen.
Het feit dat Jan Piebenga in een vergadering van de Provinciale Staten in 1946 Fries
kon spreken zonder afgehamerd te worden, was wat dat betreft een mijlpaal.
Tsjerne-schrijver en -redacteur van het eerste uur was Anne Wadman (1919-1997).
Hij studeerde Nederlands aan de universiteit van Amsterdam (doctoraal examen
1946) en promoveerde in 1955 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een biografie,
Hjerre Gjerrits van der Veen, libbensgong fan in skoalmaster (‘Hjerre Gjerrits van
der Veen, levensloop van een schoolmeester’, paragraaf 4.9). Hij werkte als docent
aan het gymnasium te Sneek en later aan de lerarenopleiding te Leeuwarden en
Groningen. Wadman debuteerde met gedichten, Op koart front (‘Op kort front’,
1945) en Fan tsien wâllen (‘Van tien walletjes [eten]’, 1945), maar stapte later over
op proza.
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Wadman bouwde een groot oeuvre op. Hij schreef in het Fries en in het Nederlands
over literatuur, taalkunde en muziek en beoefende allerlei genres: kritieken, essays,
wetenschappelijke studies, gedichten, romans, toneel, korte verhalen. In het
juryrapport bij de Gysbert Japicxpriis die hij in 1952 kreeg voor zijn kritische werk,
werd vooral zijn analytisch vermogen geprezen, waarmee hij de naoorlogse Friese
literatuur op een hoger plan had gebracht. Wat Wadman van zichzelf eiste - kritische
reflectie op literaire kwaliteit -, eiste hij ook van de schrijvers en lezers. Heel wat
lezers (en schrijvers) heeft hij op die manier hardhandig wakker geschud, wat hem
de bijnaam ‘de beul van De Tsjerne’ bezorgde. Wadmans interessantste kritieken en
essays werden gebundeld in drie publicaties, de eerste al in 1951, de andere twee in
1990 en 1994. Ze gaan over de Friese literatuur en over Wadmans tweede grote
liefde: de klassieke muziek. Mei Abraham fûstkje (‘Abraham de hand drukken’,
1969) bevat autobiografisch getinte stukken.
Bij Wadman is beïnvloeding door het Nederlandse literaire klimaat, onder meer
via de schrijvers rond Podium, gemakkelijk te herkennen. Bepalend in de beginjaren
van zijn schrijverscarrière was het vorm-of-vent-debat. Onmiskenbaar daarbij is de
invloed van Menno ter Braak en Edgar du Perron die meenden dat volmaaktheid van
de vorm minder belangrijk is dan de oorspronkelijkheid van de dichter: de ‘vent’
staat boven de ‘vorm’. Deze discussie hing nauw samen met Wadmans afkeur van
provincialisme in slechte streekromans. De relatie tussen literatuur en Friese beweging
komt in Wadmans essays, kritieken en in zijn literaire werk meer dan eens ter sprake.
Hij heeft zich nationaal verdienstelijk gemaakt als Vestdijkspecialist en als
Mahlerkenner. In J.J. Voskuils roman Bij nader inzien (1963) speelt hij een bescheiden
rol als Obbe Wadstra, een eenzelvige student die net buiten de directe vriendenkring
van Maarten Koning valt.
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Het Surinamenummer van De Tsjerne
De Tsjerne nummer 9 uit 1952 was een themanummer gewijd aan
Suriname. Het werd samengesteld door een gastredactie waarin onder
anderen Eddy Bruma en Jules Sedney zitting hadden en was een initiatief
van de Amsterdammer Jan Voorhoeve, een ijveraar voor het Sranantongo
die nauwe contacten had met Bruma. Er stonden gedichten in, een kort
verhaal van Bruma en essayistische bijdragen over de taalverhoudingen
in Suriname, over de jonge literatuur in het Sranan (‘Een puber van zeven’
door Jan Voorhoeve) en een uiteenzetting van Sedney over ‘Wie Eegie
Sanie’ (Onze Eigen Zaak), de culturele emancipatiebeweging waarin
Bruma de stuwende kracht was. Het curieuze is dat waar De Tsjerne zelf
los wilde staan van de Friese taalstrijd, het wel aandacht besteedde aan de
taalstrijd in andere gebieden. Voorhoeves artikel eindigde met: ‘Surinamers
en Friezen hebben veel gemeenschappelijk: positief de strijd voor de eigen
cultuur en negatief de strijd tegen het Hollands, dat met de macht van de
officiële taal het eigene dreigt weg te drukken.’ Het Tsjerne-nummer was
de eerste belangrijke literaire publicatie van Wie Eegie Sanie als groep.
Van de dichter Trefossa (H. de Ziel, 1916-1975) werd het bekende sonnet
‘Rêst’ (Sranan: ‘Bro’) opgenomen, met de aantekening dat die naam ‘de
schuilnaam is van een Surinaamse onderwijzer van wie niet veel werk
bekend is’. Vijf jaar later zou zijn bundel Trotji (‘Voorzang’) verschijnen,
algemeen beschouwd als de doorbraak van het Sranan naar letterkundig
niveau.
D.A. Tamminga, jarenlang redacteur van De Tsjerne, zegt in zijn memoires
uit 1999:
‘Sommigen verwonderden zich wel eens over die speciale nummers waar
we veel werk, maar ook veel voldoening van hadden. Ik weet nog hoe we
in de jaren vijftig een Surinamenummer uitbrachten en dat Jan Piebenga
daar nogal wat vraagtekens bij plaatste. Maar toen ik hem vroeg of hij wel
wist dat de Surinamers binnen het Nederlands staatsverband ook een
taalminderheid vormden, moest hij me wel gelijk geven.
Met de Surinaamse studenten die in Amsterdam woonden en die ons alle
medewerking hadden verleend, hebben we nog een prachtige avond
beleefd. De studenten, met wie we in contact waren gekomen door
bekenden van Tonia Vondeling [-van 't Hof, de vrouw van Anne
Vondeling], hadden ons op hun beurt in contact gebracht met schrijvers
in hun vaderland. Bij de presentatie van het themanummer hebben wij de
Amsterdamse Surinamers een maaltijd aangeboden en zij verzorgden voor
ons een Surinaamse toneelavond in De Groene Weide [destijds een bekend
groot café in Leeuwarden]. Eddy Bruma, de latere minister, was daarvan
de spil. Toen het toneelstuk afgelopen was en wij, nadat we wat hadden
gedronken, zo langzamerhand weer naar huis wilden, zei Bruma tegen ons
dat dat niet de bedoeling was. Het feest kon nu pas los; er moest gedanst
worden. Ze wilden voor zonsopgang niet naar huis. Als Friezen, meer van
de stijve soort mensen, waren wij daar niet tegen opgewassen en we
zochten eerder ons bed op. Surinaams dansen was ons niet geleerd.’
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De illustraties in het Surinamenummer waren van de hand van Nola Hatterman (1899-1984), een
Amsterdamse kunstenares met een grote voorliefde voor Surinaamse kunst die het zelfbewustzijn van
Surinaamse kunstenaars heeft gestimuleerd.

Tekst op het omslag van het Surinamenummer in het Sranantongo met een vertaling in het Fries. De
tweede zin luidt: ‘Wij hebben het woord gegeven aan een aantal jonge Surinaamse kunstenaars om
te getuigen van wat hen beweegt de strijd aan te gaan voor eigen taal en cultuur.’
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Omslag Noorwegennummer van De Tsjerne, januari 1956, van de hand van Diet Huber.

De ambitie om de Friese literatuur op een hoger niveau te krijgen werd gekoesterd
door alle leden van de Tsjerne-redactie van het eerste uur. De Tsjerne ontwikkelde
zich als een bloemlezend tijdschrift dat plaats bood aan poëzie, proza, toneel,
literatuurbeschouwing, bijdragen over muziek, film en politiek. Opvallend zijn de
themanummers over de literatuur en het culturele leven in gebieden waarmee de
redactie op een of andere manier een band voelde, zoals Amerika (1950), Suriname
(1952), Noorwegen (1956) en Israël (1961). In samenhang daarmee werden contacten
onderhouden met schrijvers uit die gebieden. Daarnaast werden literaire middagen
gehouden en literaire prijsvragen uitgeschreven.

2 De naoorlogse poëzie tot de opkomst van de experimentelen
Wie de organisatie van het literaire leven in Fryslân aan het begin en aan het eind
van de twintigste eeuw vergelijkt, ziet grote verschillen die heel geleidelijk zijn
ontstaan. In het begin van dit tijdperk waren de ‘selskippen’ (‘gezelschappen’, blz.
93) de spil in het literaire leven. Deze selskippen domineerden zowel het productieals het distributieproces. Alle selskippen dienden de emancipatie van het Fries, maar
elk wel op zijn eigen manier, dus via de zuil die ze vertegenwoordigden:
rooms-katholiek, gereformeerd, neutraal. Zolang de schrijver bijdroeg aan de idealen
van de Friese beweging binnen het kader van de eigen zuil, was de literaire kwaliteit
bijzaak. Discussies rond de ontzuiling van de Friese literatuur beleefden een
hoogtepunt in de jaren vijftig en zestig. Het literaire leven na 1945 werd meer en
meer bepaald door tijdschriften en uitgeverijen. Schrijvers die in de eerste decennia
na de Tweede Wereldoorlog het Friese literaire klimaat bepaalden, hingen echter
allemaal nog steeds de ‘bewegingsidealen’ van de Friese emancipatie aan. Beweging
en literatuur waren vanaf 1946 wel op ideologisch niveau gescheiden, maar er waren
nog geen gescheiden circuits. ‘De binding verbroken’ geldt tot op de dag van vandaag
dus niet voor alle schrijvers.
Fedde Schurer (1898-1968, blz. 115) was het meest sprekende voorbeeld van een
literator die tegelijk ‘beweger’ was. ‘Potdoarje, dêr hawwe jo in dichter’ (‘Potdorie,
daar heb je een dichter’), dachten sommige mensen naar eigen zeggen toen ze hem
voor het eerst ontmoetten. Schurer was een man met charisma. Hij droeg een grote
flaphoed en een vlinderstrik, hij had een pijp in de mond. Met zijn geboortejaar 1898
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behoorde hij tot de oude garde, maar hij sprak met zijn politiek radicalisme en
pacifisme ook jongere dichters aan. In 1946 gaf hij zijn baan als onderwijzer in
Amsterdam op om hoofdredacteur van het dagblad Heerenveense (later: Friese)
Koerier te worden, wat hij tot zijn pensionering zou blijven.
Volgens gedeputeerde Bomans (de vader van Godfried) was Schurer de beste
spreker in de Staten van Noord-Holland. In 1938 werd hij lid van de
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij, in 1946 van de Partij van de Arbeid en van
1956 tot 1963 was hij fractielid voor die partij in de Tweede Kamer. Op 16 november
1951 kwam
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Opname van het VARA-radioprogramma Dit is uw leven op 30 november 1965 in hotel Amicitia in
Leeuwarden, met van links naar rechts: Hendrik Algra (hoofdredacteur Friesch Dagblad), Fedde
Schurer, Letty Kosterman (presentatrice), Jo Smit (hoofd afdeling programmabouw bij de VARA),
Joop Koopman (regisseur) en Bauke Tuinstra (voorzitter van het Boun fan Fryske Kunstners). Schurer
was naar Amicitia gelokt onder het voorwendsel dat hij voorzitter zou zijn van een forum. Hij had
zich eerder namelijk niet zo positief uitgelaten over de formule van het radioprogramma, waarin
bekende Nederlanders over hun eigen leven vertelden en geconfronteerd werden met de verhalen
daarover van anderen. Toen Kosterman Schurer het werkelijke doel van de opnames vertelde, kostte
het wel enige moeite om hem over te halen, maar later werd er weer royaal gelachen.

Standbeeld van Fedde Schurer in Heerenveen, in 1974 gemaakt door Guus Hellegers.

mede door toedoen van Schurer een sluimerend conflict tussen de Friese beweging
en de rechterlijke macht, toppunt van het Nederlandstalige officium, tot uitbarsting:
Kneppelfreed ofwel ‘de Slag op het Zaailand’, waarbij een groep demonstranten,
nieuwsgierigen en journalisten voor het Leeuwarder gerechtsgebouw slaags raakte
met de politie.
Schurer was verder toneelschrijver, dichter, vertaler, satiricus en literatuurcriticus.
Pacifisme en religie zijn sleutelwoorden in zijn dichtwerk. Hij verzorgde het Frysk
psalm- en gesangboek (1955), een herdichting van het liedboek van de
Nederlands-hervormde Kerk, en De gitaer by it Boek (1966). Zijn vlotte en speelse
vorm- en woordkeus, maar vooral ook de snelheid van dichten bezorgden hem de
geuzennaam ‘Dichtfabriek uit het Noorden des lands’. Zijn autobiografie De besleine
spegel/De beslagen spiegel (1969) verscheen na zijn dood tweetalig in afzonderlijke
edities en de Friese in 1998 opnieuw in de reeks Fryske Klassiken. Essayist Freark
Bergstra, in de beginjaren redacteur van De Tsjerne, typeerde in een in memoriam
de man en zijn werk zeer treffend: ‘Het geheim van de eenheid van de poëzie van
Schurer in alle genres is het geheim van de eenheid van zijn persoon.’ Of Schurer
echt zo'n ‘manuit- één-stuk’ was, wordt hier buiten beschouwing gelaten. Het was
in elk geval wel zijn imago.
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Verbondenheid met bewegingsidealen voelde ook Douwe Annes Tamminga
(1909-2002, blz. 117), die zijn carrière begon als timmermansknecht. Later werd hij
leraar aan de rijkslandbouw-winterschool en de rijks-hbs in Sneek. Vanaf 1962 was
hij werkzaam als redacteur van het Wurdboek fan de Fryske Taal bij de Fryske
Akademy te Leeuwarden.
Vaste inspiratiebronnen in het poëtische oeuvre van Tamminga zijn de liefde tussen
man, vrouw en kind, het Friese volk en het geloof in God. Op het formele vlak zijn
vormvastheid en plastisch taalgebruik constanten. In zijn door Geart de Vries op
schrift gestelde memoires Trochpaden (1999) vertelt Tamminga over zijn eerste
probeersels als dichter in het begin van de jaren dertig. Hij was geïnspireerd door de
alliteraties
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www.kneppelfreed.nl
Al in processen-verbaal uit 1820 is te zien dat in de rechtszaal Fries
gesproken werd. In die tijd waren niet (zoals nu) bijna alle Friezen
tweetalig. Een aantal verdachten kende alleen maar Fries. Het zou de
rechtsgang ernstig vertragen als er alleen maar Nederlands gesproken zou
kunnen worden in de rechtszaal, want het maken van vertalingen kostte
veel tijd. Langzaam drong het achterliggende idee, namelijk dat mensen
zich beter kunnen uitdrukken als ze in hun moedertaal mogen spreken,
door tot in de Tweede Kamer, wat tot kamervragen leidde. ‘Den Haag’
reageerde afwijzend. Men wees op het belang van de Nederlandse
rechtseenheid en de eenheid van taal.
Op 17 oktober 1951 staat S.F. van der Burg, dierenarts in Lemmer, terecht
voor het kantongerecht in Heerenveen vanwege een tamelijk onschuldige
verkeersovertreding. Hij wil de rechter in het Fries te woord staan. Deze
weigert dat en verdaagt de zitting om een tolk te zoeken. Omdat een tolk
niet te vinden is, wordt de dierenarts toegestaan om dan toch maar Fries
te spreken, maar wel met de mededeling van de rechter: ‘Officieel versta
ik u niet.’
In de media wordt dit opgepakt. Schurer typeert het optreden van de rechter
in de Heerenveense Koerier als ‘kinderachtig, beledigend en treiterend’.
Vervolgens wordt hij samen met Tsjêbbe de Jong van de Bolswardse
Courant, die een stukje in dezelfde trant heeft geschreven, voor de rechter
gedaagd wegens smaad en belediging van de rechterlijke macht. De zitting
wordt gehouden op vrijdag 16 november 1951 in een klein zaaltje van de
rechtbank in Leeuwarden waar amper twintig mensen in passen. Buiten
verzamelt zich een mensenmenigte van ruim vijfhonderd personen, die
zich eerst nog gedeisd houdt. De politie, in de jaren vijftig nog niet gewend
aan demonstraties, reageert overspannen. Met brandspuiten en knuppels
wordt het plein schoongeveegd. De slag op het Zaailand is een feit en gaat
de geschiedenis in als kneppelfreed, knuppelvrijdag.
Er komt een proces op gang waarbij het gebruik van de Friese taal in de
rechtszaal wettelijk wordt toegestaan. Na een rel in 1952 over een pamflet
wordt de Commissie Kingma-Boltjes ingesteld die in 1953 een positief
standpunt inneemt over de wettelijke verankering van het Fries in de
rechtszaal. Dit leidt tot de Wet over het gebruik van de Friese taal in het
bijzonder in het rechtsverkeer. Sinds 2000 is er zelfs een Juridysk
Wurdboek Nederlânsk-Frysk, waar advocaten en notarissen gebruik van
kunnen maken. Niet alleen de rijksoverheid verruimt na kneppelfreed de
wettelijke en praktische mogelijkheden voor de taal, ook lagere overheden,
maatschappelijke organisaties en instellingen bevorderen het gebruik en
de emancipatie van het Fries en het krijgt een ruimere plaats in onderwijs,
kerk en media.
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Schurer werd op Kneppelfreed schuldig bevonden aan het ten laste gelegde. Hij ging meteen in hoger
beroep en werd daarbij verdedigd door Abel Herzberg. Het Hof bevestigde echter het vonnis en
Schurer moest honderdvijftig gulden boete betalen. Op de foto de nazit na de rechtszaak. Staand:
Sjoerd van der Schaaf, daarnaast Jo Smit, Abel Herzberg, Fedde Schurer, (onbekend) en Wil Schurer-de
Vries.

Cartoon door Wim van Wieringen op de voorpagina van Frysk en Frij van 23 november 1951. De
cartoon was een idee van Douwe Tamminga: ‘Ik had de zondag na Kneppelfreed de journalist Yge
Foppema in Amsterdam opgebeld met het idee voor zo'n tekening en die had mij Van Wieringen
gesuggereerd. Hij tekende destijds voor Het Parool en in een paar dagen had ik de karikatuur in de
bus.’

Opland in De Groene Amsterdammer van 24 november 1951. De Iraanse minister-president Mohamed
Mossadegh nationaliseerde in 1951 de Britse oliebelangen in zijn land, wat tot een hevige crisis leidde
tussen Iran en Groot-Brittannië.
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Douwe Tamminga in de jaren vijftig.

G.N. Visser circa 1970.

Beeldmerk van de Reiddomp-rige.

van Geerten Gossaert in diens dichtbundel Experimenten (1911, uitgebreid in 1943):
‘Aan die bevlogen retoriek heb ik mij een tijdlang gespiegeld. Ik dacht bij mijzelf:
“Zo zou ik het ook willen!” [...] Ik vond die plastische taalrijkdom prachtig. Het was
niet alleen maar retoriek, maar ook vormbeheersing: sterke strofen met een strak
rijmschema.’ Andere Nederlandse dichters die Tamminga boeiden waren onder
anderen Hendrik Marsman en Martinus Nijhoff. Tamminga's bewondering gold
echter met name Fedde Schurer: ‘Fedde Schurer was voor mij niet alleen een dichter,
maar vooral ook een strijder’, aldus Tamminga in zijn memoires.
De poëzie in Nije gedichten (1945) was persoonlijker van aard en minder
toegankelijk dan Tamminga's voorafgaande werk. Jabik Veenbaas stelt dat de dichter
er na 1945 waarschijnlijk de voorkeur aan gaf werk te publiceren dat voor een breder
publiek begrijpelijk was, zoals toneelteksten (blz. 282) en een uitgebreide heruitgave
van zijn Balladen (1956). De noodlottige dood van zijn negentienjarige zoon Anne
in diens studiestad Amsterdam was de aanleiding tot het schrijven van de
monumentale elegie In memoriam (1968), waar in een strakke poëtische opbouw de
pijnlijke herinneringen worden verwoord en de emotie wordt bedwongen. De bundel
werd meerdere malen herdrukt, vertaald door Theun de Vries en ook door Jabik
Veenbaas, die In memoriam volledig opnam in de door hem verzorgde tweetalige
bloemlezing De citadel (1999).
De sociaal-geograaf Garmant Nico Visser (1910-2001) kwam voort uit de kring van
de Studintefederaesje (blz. 95); hij was een bewonderaar van Douwe Kalma. Zijn
gedichten fascineerden door de cynische toon en waren iets heel anders dan men
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gewend was. Voor het eerst speelde zich in Fryslân een strijd af, die later nog enkele
malen herhaald zou worden, die tussen een braaf-burgerlijke en intellectueel-cynische
levensvisie. Vissers debuutbundel Jolm (‘Aangespoelde plantenresten’, 1947)
veroorzaakte zo veel discussie dat De Tsjerne er een symposium aan wijdde. De
bundel werd onder studenten op de christelijke kweekscholen van de jaren zestig,
toen broeinesten van modernisering, een ware hype. Nog altijd kunnen ‘oudere
jongeren’ uit die tijd zijn gedichten citeren. Visser was een dichter die Fryslân
idealiseerde, wat vooral in zijn latere werk haast absurde vormen aanneemt. Hij had
een grote voorliefde voor de Iberische cultuur en vertaalde op latere leeftijd onder
andere poëzie van de negentiende-eeuwse Galicische dichteres Rosalía de Castro.
Zijn Samle fersen verschenen in 1989.
De carrières van de jongere Friese schrijvers, bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog zo'n 20 tot 25 jaar, hebben gemeen dat hun literaire productie door de
Tweede Wereldoorlog enigszins vertraagd op gang kwam: Marten Sikkema, Freark
Dam, Klaes Dykstra, Anne Wadman en Reimer van Tuinen. Hun werk kon door
papierschaarste niet op korte termijn worden uitgegeven en van degenen die
studeerden werd hun studententijd onderbroken. Voor een aantal schrijvers die op
latere leeftijd waren begonnen met schrijven gold hetzelfde: Sjoerd Spanninga, Geart
Jonkman en Ypk fan der Fear. Kort na de oorlog maakten ze een inhaalslag. Ze
publiceerden hun qua vorm traditionele en qua inhoud vernieuwende poëzie in de
eerder
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Marten Sikkema in 1951.

Freark Dam in 1947 in zijn toenmalige woonplaats Drachten.

Reimer van Tuinen circa 1972.

al genoemde Reiddomprige, waarmee was begonnen in 1945 en die vanaf 1949
uitgegeven werd door Laverman. De roerdomp, een schuwe vogel die zich in het riet
verborgen houdt, stond symbool voor de beklemmende sfeer waarin ze zich als
beginnende schrijvers hadden moeten schuilhouden. Met name in het literaire werk
van Marten Sikkema, Freark Dam en Reimer van Tuinen spelen oorlogsherinneringen
een grote rol.
Marten Sikkema (1918-2005) is het pseudoniem van G.A. Gezelle Meerburg. Hij
studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Utrecht en leerde het Fries in de oorlog,
als onderduiker. Hij was van 1946 tot 1959 werkzaam aan de Fryske Akademy en
vele jaren redactielid van De Tsjerne, daarna directeur van de rono (Regionale Omroep
Noord en Oost) te Groningen. Vanaf 1961 tot zijn pensionering was hij leraar
Nederlands in Veendam. In 1961 ontving hij de Gysbert Japicxpriis voor zijn vierde
dichtbundel Seinen (1959). Zijn poëzie is traditioneel en vormvast. Aan het woord
is de eeuwige twijfelaar en melancholicus, die wijst op de vergankelijkheid van
schoonheid en geluk. Marten Sikkema was een veelzijdig man, hij recenseerde voor
de Leeuwarder Courant en voor de regionale omroep en maakte veel vertalingen,
waaronder de Ballade fan Reading Gaol (1953) van Oscar Wilde. Hij leverde ook
diverse vertalingen voor het in die tijd moderne openluchttoneel in Beetsterzwaag
(blz. 285).
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Freark Dam (1924-2002) heeft relatief weinig primair werk geschreven. Een
selectie uit eigen dichtwerk, in 1984 gebundeld in Yn hâlders hân (‘In verzekerd
bezit’), geeft de indringende poëzie van iemand die getekend is door zijn ervaringen
in de oorlog. Dam werd in 1944 gevangengenomen en zat een jaar in werkkampen
in Noord-Duitsland; hij kwam terug met een tuberculeuze aandoening. Zijn
debuutbundel Under fjouwer eagen (‘Onder vier ogen’, 1946) werd geprezen vanwege
de frisse spontaniteit; het werk dateert echter voor het grootste deel nog van voor
zijn gevangenneming. In de poëzie die hij later schreef, is veel meer wrok en bitterheid
te lezen, met hier en daar een sprankje hoop op een betere wereld. Freark Dam was
vooral belangrijk als stimulator en geschiedschrijver van het literaire leven. Hij was
van 1969 tot 1986 conservator van het in 1959 opgerichte Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaasjesintrum te Leeuwarden. Jarenlang verzorgde hij een
literairhistorische rubriek in de Leeuwarder Courant. De selectie die hij daaruit
maakte verscheen postuum als Lêze is willewurk (‘Lezen doe je voor je plezier’,
2002), nadat al eerder een aantal van zijn literair-historische bijdragen waren
gebundeld onder de titel Tusken de rigels troch (‘Tussen de regels door’, 1991).
Reimer van Tuinen (*1916), tuinder van beroep, debuteerde na de oorlog onder
de schuilnaam 'Häftling nû. 10039' met Efter it tried. Kampsketsen út
Amersfoort(1946); daarna volgde onder eigen naam de novelle Forgetten post (1949).
Daarna volgden gedichten in de Reiddomprige, Read en grien (1951). Waardevol is
zijn werk vooral, omdat het hier gaat om de sobere, maar openhartige beschrijving
van authentieke oorlogservaringen. In 1970 schreef de provincie eenmalig een
prijsvraag uit voor kort proza en gedichten, in het kader van de herdenking van 25
jaar bevrijding. Van Tuinen won een prijs en zijn inzending werd het titelverhaal
van de bundel Skrael earesalút (‘Mager eresaluut’, 1971).
Het streven naar een ‘Europees niveau’ is karakteristiek voor deze jongste
dichtersgeneratie. Met name Wadman wilde er alles aan doen om de Friese literatuur
‘achter

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

142

Sjoerd Spanninga in 1934 op zijn kamer in het ouderlijk huis in Sneek, waar hij tot 1941, toen hij
naar Den Helder verhuisde, doorgaans woonde. Spanninga debuteerde in het laatstgenoemde jaar in
It Heitelân. Zijn eerste bundel Núnders (‘Zeeschelpen’) verscheen in 1949.

de koeienstaarten vandaan te halen’, zoals hij het in 1985 verwoordde. De kans
daartoe kreeg hij in 1949, toen hij in opdracht van het ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen de tweetalige bloemlezing Frieslands dichters
samenstelde over de Friese poëzie sinds 1880, die werd uitgegeven bij Stafleu in
Leiden. Bij zijn selectie legde Wadman het accent op de jongste generatie dichters.
In een uitvoerige inleiding stelde hij dat de Friese literatuur door de eeuwen heen de
kenmerken draagt van het gemis aan maatschappelijke en staatkundige
machtsvorming, wat geleid heeft tot een ‘Assepoesterbestaan’ in het culturele leven
binnen West-Europa. Naast alle lof die Wadman met deze bundel oogstte - vooral
de inleiding werd door de critici positief beoordeeld -, was er ook kritiek. De
Groninger dichter Hendrik de Vries was in Het Vrije Volk het scherpst. Hij schreef:
‘Deze “loffelijke vertalingen”, zoals de stofkaft ze noemt, zijn gewoonlijk alleen
loffelijk wegens een ijver, die het doel voorbijschoot. Ook in die gevallen waar de
dichter zijn eigen vertaler was, krijgt men gewoonlijk vrij zwakke verzen, die eerder
een rookgordijn vóór dan een toegangspoort tót de originelen vormen.’
Een dichter die weliswaar bij de Reiddompdichters hoort, maar wel op een andere
manier het dichterschap beleefde, is Sjoerd Spanninga, pseudoniem van de ietwat
wereldvreemde Jan Dykstra (1906-1985). Fantasie is een van de sleutelwoorden in
zijn oeuvre. Zijn werk is een kleurig geheel, vol exotische dieren, dingen en
abstracties. Hij had slechts een sober bestaan als journalist en vertaler in Den Helder,
maar naar eigen zeggen ‘waste hij zich dagelijks in het goudstof van de fantasie’.
Voor de lezer zijn de oorspronkelijke beelden (met name de personificaties) in
Spanninga's werk eerder een kwestie van verkennen dan van herkennen. Zijn Samle
fersen verschenen in 1992.
Een jonge dichter die niet lang na de oorlog van zich liet horen was Tsjits Peanstra
(*1924, pseudoniem van Tsjitske Jonkman-Nauta), wijkverpleegster van beroep. Zij
publiceerde onder andere in De Tsjerne en was in deze periode de eerste vrouwelijke
dichter die met een bundel kwam, Underweis (‘Onderweg’, 1955). Tsjits Peanstra's
poëzie is toegankelijk; liefdespoëzie vormt er een belangrijk aandeel in. Haar
verzamelwerk Neierhân (‘Naderhand’, 1999) viel op doordat er een groot aantal niet
eerder gepubliceerde gedichten in werd opgenomen.

3 De Tsjerne en Quatrebras tussen 1953 en 1965
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De Tsjerne vertegenwoordigde geen bepaalde maatschappelijke of literaire stroming.
Traditionele schrijvers konden er hun pennenvruchten in kwijt, maar ook de meer
experimentele dichters kregen er ruimte. Daardoor kon het tijdschrift groeien en
bloeien, maar met de komst van nieuwe literaire tijdschriften betekende dit gebrek
aan profiel ook zijn ondergang.
De belangrijkste moderne dichter die in De Tsjerne publiceerde was Jan Wybenga.
In 1952 bracht zijn gedicht ‘Hurrel’ (‘Opstootje’) een enorme schok teweeg. Het
was een cyclus bestaande uit zes gedichten onder andere over de hoofdredacteur van
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Barakkekamp verscheen in 1962 als het novembernummer van De Tsjerne. Omslag en typografie
waren van de hand van Durk van der Ploeg.

Jan Wybenga, portret gemaakt door Sjoerd de Vries in 1987. Afmetingen 65 × 50 cm, potlood op
gelaagd karton.

de Leeuwarder Courant Jan Piebenga die zijn gezaghebbende redactionele
commentaren op de voorpagina altijd ondertekende met ‘P.’, ofwel, zoals Wybenga
het zei: ‘greate p/lytse punt/P punt’. En: ‘kolommen kolommen KOLOMMEN/treinen
kolommen/dit is de oerwei/net oer to kommen.’ (‘.../dit is de overgang/waar je niet
over kunt’). Het gaf natuurlijk geen pas dat een snotneus op deze manier tekeer ging
tegen een ‘Frysk bodder’, een Fries van formaat. De Tsjerne-redactie was verdeeld
over de experimentele poëzie. Anne Wadman bepleitte het goed recht van de nieuwe
richting, hoewel voor hem de vormvaste poëzie niet had afgedaan, en hij stelde de
Friezen het werk van Paul van Ostaijen en Hans Lodeizen ten voorbeeld. Het artikel
waarin hij dat deed gaf aanleiding tot een negatieve reactie van een Tsjerne-lezer,
die de collega-redactieleden in Wadmans ogen te gemakkelijk voor opname
accepteerden. In oktober 1953 stapte hij daarom uit de redactie.
Twee jaar na ‘Hurrel’ verscheen Wybenga's debuut Amoeben. De bundel werd
zeer positief ontvangen. D.A. Tamminga noemde het ‘de beste bundel poëzie die in
onze taal na 1945 door jongeren geschreven is’ en prees ‘het evenwicht tussen
eruptieve kracht en met aandacht inbeitelen’. Voor zijn tweede bundel Barakkekamp
(1962) kreeg Wybenga in 1965 de Gysbert Japicxpriis. In 1977 kreeg hij de prijs
opnieuw voor Lyts Frysk deadeboek (‘Klein Fries dodenboek’, 1974).
Jan Wybenga (1917-1994), docent Nederlands in Groningen en recensent bij de
Leeuwarder Courant, wordt gezien als modern, maar niet als experimenteel dichter.
Vooral zijn beeldenrijkdom springt in het oog. Karakteristiek in zijn dichtwerk is de
bitterheid, vooral wat betreft de overlevingskansen van de Friese taal. In Lyts Frysk
Deadeboek schreef hij de voor hem zo karakteristieke woorden: ‘Erger dan oud en
arm is het om oud en Fries te zijn met een dubbele dood voor ogen, lichaam en taal.’
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In 1982 verscheen zijn vijfde bundel, Easterstreek, waarin hij zijn geboortegrond
in de Friese Stellingwerven objectief en zonder nostalgie beschrijft. Als hoogtepunt
in zijn oeuvre wordt De foksejacht (1989) gezien, een dichtbundel met het
autobiografische verhaal van een ouder wordende dichter die zijn leven overziet.
Ook in Fergetten fersen (1993) en Grien en koaningsblau (1993) is het verval van
mens, taal en cultuur een belangrijk onderwerp.
De Tsjerne was te bloemlezend en toonde te weinig engagement, zo luidde het verwijt
van jonge critici. Een belangrijk moment in deze strijd tussen de generaties was de
discussie over Nationale Snipperdag in april 1954. Bert Bakker, redacteur van
Maatstaf, had het initiatief genomen om een gemeenschappelijk nummer uit te geven
van tien Nederlandse culturele en literaire tijdschriften. Daarmee zouden ze samen
ageren tegen het voornemen van de regering de vijfde mei af te schaffen als nationale
herdenkingsdag. Ook De Tsjerne was hiervoor uitgenodigd.
In de aanloop bleek dat die tijdschriften niet welkom waren, die in de naoorlogse
jaren willens en wetens werk hadden opgenomen van auteurs met een publicatieverbod
van de Ereraad voor de Letterkunde in het kader van de ‘zuivering’. Daarop trok De
Tsjerne zich terug. In het meinummer deed Fedde Schurer uitleg. Zijn standpunt (en
dat van zijn redactiegenoten?) over de zuivering hield in dat de redactie de
veroordelingen van ‘politieke delinquenten’ in het kader van de bijzondere
rechtspleging
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Het eerste nummer van De Tsjerne onder de vernieuwde redactie in 1965, met opnieuw een omslag
van Durk van der Ploeg.

door reguliere rechtbanken (blz. 127) wel erkende, maar niet de publicatieverboden
die opgelegd waren door ‘een bijzondere Amsterdamse rechtbank, genoemd ereraad’.
Voor de beoordeling van kopij hadden slechts literaire maatstaven gegolden en niet
het maatschappelijk functioneren van de medewerkers. Schurer: ‘[...] het Friese
tijdschrift, dat bijdragen opneemt van vroegere politieke delinquenten, geeft daarmee
niet aan het nationaal-socialisme aan te hangen, maar dat het begrip heeft voor het
verschil tussen burgerdeugd en kunstenaarschap’. J.B. Charles had eerder al in
Maatstaf betoogd dat De Tsjerne de zuivering aan zijn laars had gelapt en reageerde
nu door op te merken dat auteurs en redacties die de zuiveringsmaatregelen ‘niet
namen’ nog steeds aan de foute kant stonden - en dus terecht niet mee konden doen
aan de protestactie die de publicatie van Nationale Snipperdag was.
In diezelfde tijd (zomer 1954) verscheen het eerste nummer van een nieuw literair
tijdschrift: Quatrebras. De redactie legde uit dat het niet de bedoeling was geweest
meteen in het eerste nummer ‘een programmatische vlag te hijsen’ en positie te kiezen
tegenover De Tsjerne, maar dat ze daartoe nu werd gedwongen. Het artikel heette
dan ook spottend ‘Snipper-program’. Quatrebras verweet De Tsjerne onduidelijkheid,
gebrek aan engagement en kunst-om-de-kunst estheticisme, los van de werkelijkheid.
Juist voor die werkelijkheid moest een kunstenaar naar alle kanten openstaan als op
een kruispunt, vandaar de naam Quatrebras.
Er was ook kritiek op de hoge leeftijd van de redactieleden van De Tsjerne. Al in
het Snipper-program werd gesneerd dat de Tsjerne-redactie ‘van Drees zou krijgen’.
In 1960 trad de jonge Durk van der Ploeg (*1930) toe tot de redactie, maar in 1964
functioneerde het blad nog steeds onder leiding van ‘ouwe taaien’ als Schurer en
Tamminga, die vanaf het begin in de redactie hadden gezeten, en Folkertsma (vanaf
1949). Verdere verjongingspogingen hadden succes in 1965, toen Trinus Riemersma
(*1938) redactielid werd, tegelijk met Lolle Nauta (*1929), weliswaar ouder maar
wel iemand met een modernere visie op literatuur. De laatste had al tien jaar bijdragen
geleverd aan De Tsjerne. Een tweede poging tot verbreding van het tijdschrift was
een voorgenomen fusie met de concurrerende jonge tijdschriften Asyl en Quatrebras
met ingang van 1966. Door de weerstand die dat opriep kreeg de fusie pas eind 1968
zijn beslag.
Quatrebras (1954-circa 1966), dat voortkwam uit De Golle (‘Het Hooivak’,
1953-1954) was het tijdschrift van de jonge intellectuele studenten uit Amsterdam.
Hun literaire voorkeur sloot aan bij die van de Vijftigers en de Cobrabeweging. Een
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gedachte die deze jonge groep hemelbestormers met elkaar deelden, was dat niet het
eindproduct belangrijk was, maar het scheppingsproces, wat bijvoorbeeld tot uiting
komt in het lange gedicht ‘De greate wrakseling’ (‘De grote worsteling’) van Hessel
Miedema, in 1964 uitgegeven als speciaal nummer van Quatrebras.
Hessel Miedema (*1929) was eind jaren vijftig, begin jaren zestig een van de
meest controversiële figuren uit de Friese literatuur. Hij was in 1936 van Fryslân
naar Amsterdam verhuisd, waar zijn vader een baan had gekregen in het
nijverheidsonderwijs. Hij studeerde kunstgeschiedenis en sloot zich aan bij de Friese
studentenvereniging Cygnus Resurgens van de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam,
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Quatrebras 1956 nummer 1. De afbeelding toont het opengevouwen omslag. Middenonder staat
‘326580197842 snipperfersen to let (te laat)’. Andere verwijzingen naar de traditionele Friese cultuur
zijn: G[abe] Schroor, Tetman de Vries en douwe [Tamminga?]. Gemaakt door Josum Walstra.

Quatrebras in 1962, omslag door Hessel Miedema en inhoudsopgave met vermelding van Jos(se) de
Haans debuutvers en twee vroege gedichten van Steven de Jong.

Leden van Cygnus Resurgens overleggen in het Coopmanshûs in Franeker over het studentencabaret
de Skûmkop. Van links naar rechts: Marten Brouwer, Judith Aleva, Hessel Miedema en Sybe Sybesma.
Op de achtergrond de professorenportretten van de Academie van Franeker. Foto uit 1948.
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Beginpagina's uit De greate wrakseling. De dichtbundel heeft een vierkant formaat met een omslag
van bruin pakpapier. Aan elke bladzijde zit een flap. Bij uitvouwen vormt zich het brede beeld dat
hierboven is aangegeven. De rechterzijde is een verweerde houten balk met opdruk van letters uit een
Japanse krant. Vertaling van de eerste vier Friese regels op de linkerpagina: ‘dit worden de zangen
zie wij dodekafonisch / want wij zijn het nieuws onder en boven de zon / verwarmen de werelden
met onze voetzolen / bevolken de schillen van de aarde’.

Hessel Miedema in 1961.

waar hij de latere hoogleraar massacommunicatie Marten Brouwer (1929-2001) en
de classicus Sybe Sybesma (1924-1986) ontmoette. Brouwer en Sybesma, allebei
zonen van de oprichters van De Holder (blz. 99), waren zelf beiden ook literair actief
en samen met Lambert Mulder (*1934), later hoogleraar andragogiek, de voortrekkers
van Quatrebras.
In 1957 werd Miedema conservator van het keramiekmuseum Princessehof te
Leeuwarden. In die periode werd hij ook de centrale figuur in de redactie van
Quatrebras. In zijn gedichten, verhalen en kritieken ageerde hij tegen het Friese
provincialisme in de literatuur, dat achterlijkheid tot norm zou hebben verheven. Als
de Friese cultuur bij de tijd bleef, zou ze minder apart staan en zichzelf op den duur
overbodig maken, luidde de redenering van Miedema. Na veel conflicten in de
culturele wereld van de provinciestad hield hij het in 1963 in Fryslân voor gezien en
verhuisde terug naar Amsterdam:
Jonges ik wurkje hjir oan myn
dissertaasje

Jongens ik werk hier aan mijn dissertatie

Jonges ik skriuw net mear (wer)

Jongens ik schrijf niet meer (weer)

Jonges ik dichtsje net mear foar jimme

Jongens ik dicht niet meer voor jullie

Ik begryp wol dat dat beroerd is (foar
jimme)

Ik begrijp wel dat dat beroerd is (voor
jullie)

mar ik ha wol wat oars te dwaan

maar ik heb wel iets anders te doen
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Jonges ik ha myn plicht dien foar 't
Heitelân oer sis mar

Jongens ik heb mijn plicht gedaan jegens
it Heitelân zeg maar

Ook Fryslân had haar modernistische
bewegingen

Ook Fryslân had haar modernistische
bewegingen

En dit is dan meteen het laatste woord

En dit is dan meteen het laatste woord

Fries dat ik heb geschreven ook.

Fries dat ik heb geschreven ook.
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Jelle de Jong in de jaren vijftig.

In 1973 promoveerde hij op het werk van schilder/schrijver Karel van Mander. In
2005 verscheen een herdruk van De greate wrakseling over zijn worstelingen met
Fryslâns cultuur, die volgens de dichter zwelgt in provincialisme en daardoor zal
eindigen als doods museumstuk. De creatieve mens breekt het oude af en schept wat
nieuws, volgens Miedema. Alleen dat zou de Friese taal en cultuur kunnen redden.
Hessel Miedema's vriend Sybe Sybesma gaf twee dichtbundels uit, En marge
(1978) en Op 'e rânne (‘Op de rand’, 1984). In zijn poëzie verwerkte hij veel klassieke
motieven. Samen met Jan Wybenga vertaalde hij werk van Catullus (1987).
Ut 'e pas (‘Uit de pas’, 1958) is de goed gekozen en veelzeggende titel van de
bundel van Jelle de Jong (*1933), de eerste Friese publicatie in experimentele stijl.
Interessant is zijn toneelstuk Ien doar wie iepen (‘Eén deur was open’, 1957), waarin
de personages steeds langs elkaar heen praten. De eenzame, vervreemde mens wordt
tegenover de nuchter denkende mens geplaatst.

Sybe Sybesma (links) en Jan Wybenga lezen hun vertalingen van Catullus op een avond van de Friese
jongerenvereniging Bernlef in sociëteit De Pizel te Groningen, begin 1984. De vertalingen van Catullus
werden in 1987 uitgegeven toen Sybesma al overleden was.

De tegenstellingen en conflicten in de literaire wereld gingen na de jaren vijftig
niet meer over poëzie. Achteraf wordt het verschijnen van de bloemlezing Op fjouwer
winen (‘Op vier winden’) in 1961 gezien als een tableau de la troupe van nagenoeg
alle moderne Friese dichters uit de jaren vijftig, met herkomst uit verschillende
literaire kringen. De belangrijkste bijdragende dichters waren Hessel Miedema, Jelle
de Jong, Tiny Mulder, Durk van der Ploeg, Tjitte Piebenga, Ella Wassenaer (die in
haar dagelijkse leven Lipkje Post-Beuckens heette en onder de naam Ypk fan der
Fear ook proza schreef), Sybe Sybesma en Jan Dotinga. Alleen Jan Wybenga ontbrak.
De bundel was samengesteld door Abel Oostra (van de Friese studentenclub Aldgillis
uit Delft), Tjitte Piebenga, Durk van der Ploeg en beeldend kunstenaar Meinte Walta.
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De Rely Jorritsmapriis
De naam Rely Jorritsma - voluit Aurelius Hotze Theodorus Jorritsma
(1905-1952) - zou allang vergeten zijn, ware er niet een literaire prijs naar
hem genoemd. In het testament dat na zijn dood bekend werd, stond te
lezen: ‘Ik wens bij deze op te richten de stichting Rely Jorritsmafonds,
gevestigd in de gemeente Baarderadeel. Als kapitaal voor deze stichting
zal gelden mijn gehele nalatenschap. Ik benoem deze stichting daartoe tot
mijn enige en algehele erfgename. Het doel van de stichting is het
bevorderen van de Friese letterkunde.’ Daarna volgde een regeling over
de verdeling van het prijzengeld en de organisatie ervan: inzendingen
moeten anoniem worden beoordeeld.
Rely Jorritsma was een boerenzoon uit Jellum die vanaf zijn zeventiende
buiten Fryslân woonde, onder andere in Nijmegen. Hij dichtte, tekende,
schilderde, schreef artikelen over de geschiedenis van Gelderland en deed
dat niet onverdienstelijk. Hij was een aparte man, baanloos, die leefde van
het geld dat zijn voorouders hem nagelaten hadden. Zijn vele gedichten
liggen verspreid in tijdschriften, tot bundeling kwam het niet. Hij voelde
zich miskend door de gezaghebbende literaire kringen.
In de jaren negentig, toen het aandelenbezit van het fonds goed rendeerde,
bedroeg het totale prijzengeld meer dan tienduizend gulden, dat verdeeld
werd over maximaal vijf verhalen en evenzoveel gedichten. Het aantal
inzendingen schommelt, maar is globaal elk jaar veertig in elk van beide
categorieën. In 2004 werden de Rely Jorritsmaprizen voor de vijftigste
keer uitgereikt. Terugblikkend kan gesteld worden dat een ‘Rely’ voor
veel schrijvers een duwtje in de rug is geweest en een opstapje naar
publicatie in literaire tijdschriften. De meestbekroonde auteur is Durk van
der Ploeg. Hij ging maar liefst 21 keer met een gevulde enveloppe van het
Rely Jorritsma Fûns naar huis. Naast prijzen voor de beste gedichten en
verhalen werd er in het jubileumjaar een Junior Rely ingesteld.

De winnaars van de Rely Jorritsmapriis van het jaar 1962 bij de prijsuitreiking in het gemeentehuis
van Baarderadeel te Mantgum op 15 mei 1963. Van links naar rechts: Tiny Mulder, Paulus Akkerman,
Geart Jonkman, Trinus Riemersma, Tsjits Peanstra, Durk van der Ploeg en Wouter Zwart, voorzitter
van De Fryske Bibleteek. Het bestuur van De Fryske Bibleteek was door Rely Jorritsma in zijn
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testament aangewezen als bestuur van het Fonds, ‘en zo deze niet meer bestaan mocht [wordt het
fondsbestuur gevormd] door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Baarderadeel of welk
openbaar lichaam daar ooit voor in de plaats mocht komen’. Rely had een vooruitziende blik: het
bestuur van het Fonds wordt tegenwoordig gevormd door B&W van de gemeente Littenseradiel.

Rely Jorritsma.
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De ‘hartslag van de Rely’ weergegeven over de bestaansperiode van vijftig jaar. Op de horizontale
as staat het jaar van de prijsuitreiking. Wat opvalt is dat het aantal inzendingen voor een kort verhaal
en voor een gedicht globaal gesproken gelijk is, met twee uitschieters voor de poëzie in de jaren na
1970 (invloed van de ‘democratisering’ van de poëzie?) en in die voor 2000. Het totale aantal
inzendingen blijft de eerste twintig jaar ruwweg constant, vertoont dan gedurende vijf jaar een
duidelijke terugval, schommelt in de jaren tachtig sterk en na 1990 stijgt het naar een duidelijk hoger
niveau. De eerste twintig jaar waren er elk jaar meer prijswinnaars dan daarna. Een mogelijke verklaring
daarvoor is dat er toen meer gevestigde schrijvers meededen, misschien wel door de binding die ze
voelden met de kring van De Fryske Bibleteek. De opvatting van de jury over de functie van de prijs
speelt echter ook een rol. Regelmatig terugkerende geluiden zijn klachten van inzenders dat de jury
te streng is geweest en van de jury dat de kwaliteit van de inzendingen zo bedroevend was. Hoe dan
ook, wie de lijst van prijswinnaars langsloopt ziet dat veel grote namen uit de Friese literatuur als
beginnend auteur ooit een Rely Jorritsmapriis gewonnen hebben, van Trinus Riemersma in 1963 tot
Koos Tiemersma in 2000.

Tiny Mulder achter haar bureau, 1954.

Tiny Mulder (*1921) debuteerde in het door E.B. Folkertsma uitgegeven christelijke
weekblad De Stim fan Fryslân. Later schreef zij voor De Tsjerne. Haar dichtwerk in
onder meer de bundels Oranje paraplu (1962), Viadukt (1966), Wite swan, swarte
swan (1968) en Op slach fan tolven (‘Klokslag twaalf’, 1975) deed modern en
verfrissend aan, helemaal volgens de trends van de jaren vijftig: rijmloos, losjes
geformuleerd, zonder vast metrum, beeldrijk en associatief. In Bitterswiet (2001) is
haar verzameld poëtisch werk uitgegeven. Opvallend zijn Mulders poëticale verzen.
In het gedicht ‘Wachtsjend’ vergelijkt zij het dichten met het wachten op een geliefde.
Dichten is wachten, zoeken naar sporen en tekens en gespitst zijn op kleine signalen:
mar wat is dichtsjen oars as 't hearren fan
in stap it lêzen fan in fuotprint yn de nacht
maar wat is dichten anders dan het horen van
een stap het lezen van een voetspoor in de nacht
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Van 1945 tot 1951 was Tiny Mulder bij het Friesch Dagblad in dienst als journalist.
Na de geboorte van haar dochter zegde ze haar baan op. Ze ging freelance voor de
krant werken en verzorgde onder andere recensies en de rubrieken voor vrouwen en
voor kinderen (paragraaf 10.3). Verder was ze werkzaam voor het literaire programma
van de rono. Ze schreef haar kritieken vanuit een positief-christelijke achtergrond
en werd geprezen om haar kundigheid en openheid. Toen in 1963 de geruchtmakende
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Durk van der Ploeg, tekening gemaakt door Bouke van de Sloot, in It libertynsk gehucht, uitgebracht
als speciaal nummer van De Tsjerne (januari 1964).

Jan Dotinga circa 1975.

roman De smearlappen van Anne Wadman verscheen, schreef ze, anders dan een
aantal andere recensenten in Fryslân, een vrij positieve kritiek.
Durk van der Ploeg (*1930) gaf in de periode van 1959 tot 1979 zes dichtbundels
uit, waarvan een in het Nederlands. It libertynsk gehucht (1964) valt op door archaïsch
woordgebruik, of zoals Van der Ploeg zelf zei ‘wûndere werberten’ (‘wonderbaarlijke
wedergeboorten’), waarmee hij aansloot bij de experimentele traditie van het scheppen
van een ‘nieuwe taal’ met magisch functionerende woorden. Tegelijkertijd probeerde
hij zo de Friese taal te beschermen tegen verval en verlies. In de jaren tachtig en
negentig concentreerde Van der Ploeg zich op het schrijven van proza. Recentelijk
zei hij in een interview: ‘Eigenlijk ben ik een eenzelvig wezen: een schrijver in
gesprek met zichzelf.’ Dat is ook de indruk die achterblijft na het lezen van zijn
laatste, indrukwekkende dichtbundel Troch kadastrale fjilden (‘Door kadastrale
velden’, 2003). In al het dichtwerk van Van der Ploeg speelt het thema van de
zoektocht naar een thuis, naar een vast punt, aanvankelijk in religieuze termen
verwoord, later getuigend van een illusieloze berusting. De moederfiguur is daarbij
voor de ‘thuisloze ziel’ de hoedster van het onbereikbare geluk. In de laatste bundel
worden de kadastrale velden, de domeinen van de geest, verbeeld met het landschap
en de sfeer van de verlaten, kille en mistige Dongeradelen, waar ook veel van zijn
romans zich afspelen (blz. 230).
Jan Dotinga (*1934) is door zijn interpretaties en herdichtingen van bijbelse teksten
en gedachten vooral belangrijk als liturgisch dichter. Dergelijke poëzie is onder
andere te vinden in de bundels Nei oanlieding (1966), Apel en aei (1972) en Ik wol
dy wizer ha (2003). Een ander centraal onderwerp in zijn poëzie zijn
jeugdherinneringen.
Het tijdschrift Quatrebras gaf evenals De Tsjerne speciale nummers uit, waaronder
de dichtbundel Reade runen (1959) van Ella Wassenaer (1908-1983). Net als de
gedichten van Tiny Mulder en Tsjits Peanstra werd haar werk door de pers
omschreven als verfrissend en verrassend. Het heeft duidelijk een eigen toon: ‘Het
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zijn geen dode, klepperende geraamten; het zijn verzen van vlees en bloed met
innerlijke kracht en spanning,’ volgens Jacob Noordmans in de Leeuwarder Courant.
Naast de afkeer van traditionele vormen zien wij bij Ella Wassenaer erkenning
van zintuiglijkheid, lichamelijkheid en religie als zij haar centrale thema's liefde en
dood vorm geeft. De gedichten werden als taboedoorbrekend gezien. Het was
opmerkelijk dat een oudere vrouw aansluiting zocht (en vond) bij het jonge
Quatrebras. De literaire kwaliteit van Reade runen kreeg van officiële kringen (lees:
De Tsjerne) weinig aandacht. Later kwam de publiciteit toch nog, zij het door
literatuurexterne factoren. Eerder in dat jaar had in Quatrebras namelijk een cyclus
gestaan van Hessel Miedema met de vrolijke regels ‘dêrom lei ik de kul oer 't
skouder/en reizge floitsjend ôf’ (‘dus ik mijn tamp aan de schouder gehangen/en
fluitend de benen genomen, joho’, vertaling van Miedema zelf). Dat kon niet. Op
een bijeenkomst in de Prinsentuin in Leeuwarden vroeg Fedde Schurer de aanwezigen
of hij het gedicht voor zou lezen, waarop ze in koor riepen: ‘Nee, Fedde, nee!!’ Het
Anjerfonds weigerde het toevallig in dezelfde tijd door Quatrebras ingediende
verzoek om een subsidie van f 250,- voor Reade runen, ‘omdat het bestuur het niet
verantwoord acht subsidie te verstrekken aan een orgaan, waaraan in brede kring
aanstoot wordt genomen’.
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Reade runen, uitgegeven als Quatrebras, vijfde jaargang oktober 1959 met een omslag van Josum
Walstra.

Tjitte Piebenga.

De derde fusiepartner van De Tsjerne in 1968 was het tijdschrift Asyl (1963-1966).
Het werd opgericht door Tjitte Piebenga en Bauke de Jong. Asyl had een helder
programma (‘Wij zijn tegen De Tsjerne, wij zijn voor Asyl’). Dit was niet zo vreemd:
het tijdschrift werd opgericht nadat De Tsjerne kopij van Tjitte Piebenga had
afgewezen. Modern waren in die tijd de radiohoorspelen, waarvan er drie in Asyl
verschenen, elk met een inleiding van Lolle Nauta.
Tjitte Piebenga (*1935) werkte in het onderwijs. Hij was in de begintijd bij
Quatrebras betrokken maar trok zich later terug omdat hij vond dat het blad te veel
op Amsterdam was gericht. Zijn poëzie uit de jaren vijftig had een heel eigen karakter
doordat de dichter sterk werkte met klankassociaties, vooral in zijn tweede bundel
De thermen fan karratsjana (‘De thermen van karratsjana’, 1959). Zijn laatste
dichtbundel is Myn sêftgrien famke (‘Mijn zachtgroen meisje’, 1977), een intrigerend
werk waarin steeds een meisje wordt aangesproken. In de jaren negentig was Piebenga
poëzierecensent voor de Leeuwarder Courant.
Tot grote controversen leidden de polemieken van Bauke de Jong over het
vermeende antisemitisme van E.B. Folkertsma (in Asyl) en over Jan Piebenga in een
uitzending van de regionale radio. Bauke de Jong had een oud artikel van EBF, zoals
Folkertsma werd genoemd, opgevist uit De Stim fan Fryslân, getiteld ‘De jage joad’
(‘De opgejaagde jood’, 1938) en had dit, voorzien van eigen commentaar, integraal
afgedrukt in Asyl.
In 1966 kwamen de drie fusiepartners De Tsjerne, Quatrebras en Asyl tot
overeenstemming en leek de weg gebaand voor een vitaal nieuw tijdschrift. De
redacties waren het erover eens geworden, dat Asyl-redacteur Bauke de Jong, naast
Lolle Nauta, Trinus Riemersma en de dichters Durk van der Ploeg van de
Tsjerne-redactie en Steven de Jong (*1935) van Quatrebras het nieuw op te richten
blad zouden gaan leiden.
Het liep echter anders. De stichting Je Maintiendrai was sinds 1956 de uitgever
van De Tsjerne. Deze stichting, onder voorzitterschap van Anne Vondeling, was uit
de illegale pers voortgekomen en de belangrijkste eigenaar van de Leeuwarder
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Courant. Het bestuur van Je Maintiendrai toonde zich solidair met Jan Piebenga.
Een branieschopper als Bauke de Jong wilden ze niet in de redactie van het nieuwe
tijdschrift. In zijn ‘memoires’ op het internet interpreteert Trinus Riemersma anno
2005 de ontstane situatie als volgt: ‘De oude garde sloot de rijen, nam zijn idolen in
bescherming en trapte naar de jongeren.’ Lolle Nauta trok de conclusie dat de binding
van de literatuur met de Friese beweging ook in 1966 nog een feit was en stapte uit
de redactie van De Tsjerne. Even daarvoor had hij zich ook al teruggetrokken als
eindredacteur van de literaire rubriek van de RONO. De omroepdirectie had het Nauta
kwalijk genomen dat onder zijn redactie Bauke de Jong zijn gal had kunnen spuwen
over Jan Piebenga. In 1968 volgde Riemersma het voorbeeld van Nauta. In de herfst
van 1968 kwam de beoogde fusie toch nog tot stand. Zo werd op 1 januari 1969 het
nieuwe tijdschrift Trotwaer (‘Trottoir’) geboren en een nieuw tijdperk ingeluid.
De conflicten rond 1965 zijn uiteindelijk terug te voeren op één oorzaak: literaire
vernieuwingen werden beoordeeld aan de hand van normen uit de traditionele
gemeenschap. Een oud wereldbeeld maakte plaats voor een met moderne normen
en waarden. Dit proces was al rond 1945 ingezet. Lolle Nauta beschrijft de positie
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Zeven auteurs aan één galg, van links naar rechts en van boven naar beneden: Anne Wadman, Geart
Jonkman, Ypk fan der Fear, Marten Sikkema, Freark Dam, Klaes Dykstra en Sjoerd Spanninga.

waarin De Tsjerne rond 1965 terechtgekomen was als paradoxaal. De redactie wilde
literair internationaal zijn en de Friese heimatliteratuur (blz. 106) achter zich laten.
Tegelijkertijd hield men vast aan het idee van een traditionele Friese gemeenschap
(‘Gemeinschaft’). Men verdedigde de waarden en gebruikte de taal en de metaforen
die bij de gemeenschap hoorden, terwijl de moderne maatschappij (‘Gesellschaft’)
allang op de deur had geklopt.
De overgang naar een nieuwe literaire periode verliep snel. Met ingang van 1965
verlieten Folkertsma en Schurer de redactie van De Tsjerne. Jan Piebenga overleed
in december van hetzelfde jaar, Folkertsma en Schurer beiden in 1968. Lolle Nauta
was vanaf 1967 geen redactielid meer en deed er wat de Friese literatuur betreft
voorlopig het zwijgen toe. Er was ruimte vrij gekomen voor een jonge generatie.

4 Het proza in de eerste twee decennia na de oorlog
Na de bevrijding onderging het proza een vernieuwing. Er kwamen veranderingen
in de opbouw, de vertellersinstantie en de personages van het korte verhaal en de
roman. De bundel Sawn is in galgefol (‘Zeven is een galg vol’, 1951) met korte
verhalen van zeven verschillende auteurs was een literair portet van de
Reiddompgeneratie. Ze schreven volgens het patroon van de Amerikaanse short
story, ‘die trilt van spanning, waarin toegewerkt wordt naar een climax aan het einde
en die uiteenspat als een glas’, zoals schrijver-criticus Bauke Tuinstra het vaste
procédé typeerde. In veel van deze verhalen werden oorlogservaringen verwerkt en
daarin wijkt deze tak van de Friese literatuur niet af van de Duitse Trümmerliteratur.
Nieuw in het werk van deze schrijvers was een internationale oriëntatie, maar
vooral een moderne levensinstelling waaraan de vertellers en de personages meer
dan voorheen uitdrukking gaven. In de vooroorlogse ‘sketsen’ van Simke
Kloosterman, Bauke Tuinstra, Douwe Kiestra en Reinder Brolsma werd meestal
gekozen voor een traditionele alwetende verteller, die de kern van de personages en
de handeling soms niet helemaal leek te raken. Vaak kabbelde het verhaal daardoor
eindeloos voort en ‘piekte’ het niet in een stevig neergezette plot.
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De reacties op de naoorlogse verhalen waren gemengd. Men vroeg zich af of
Fryslân opeens veranderd was. Was het agressiever geworden of speelser? Gingen
Friezen nu ook al modieus doen? Lag de oorzaak van deze degeneratie in de
verschrikkingen van de oorlog? Gerrit Mulder schreef in het Friesch Dagblad: ‘Er
komen geen bloemen in de verhalen voor en er wordt niet gezongen, er zijn geen
lachende kinderen of meisjes aan het naaien.’ De scheiding van beweging en literatuur
begon door te zetten en dat resulteerde in literaire vernieuwing. Het valt op dat deze
literaire strijd in de jaren veertig-vijftig nauwelijks op het literaire podium van De
Tsjerne uitgevochten werd, maar in kranten en bewegingsperiodieken.
De romans die in de periode tot 1970 uitkwamen, werden gemiddeld zo'n vijf tot
tien keer besproken in kranten, literaire en culturele tijdschriften en in
bewegingskrantjes. In de beginjaren kregen de romans Elbrich van Ype Poortinga
en Ta him dyn
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Jo Smit (1916-1991) was onder meer werkzaam als docent aan de zeevaartschool op Terschelling,
directeur van de Regionale Omroep Noord en Oost te Groningen en hoofd bij VARA-radio in Hilversum.
Zijn belangrijkste bijdragen aan de Friese literatuur waren zijn verhalen en essays. In 1963 ontving
hij de Gysbert Japicxpriis voor de bundel Bisten en boargers (1959, ‘Beesten en burgers’), waarin
hij experimenteerde met verschillende genres, zoals fabels, sprookjes en brieven. Humor was daarin
een belangrijk bestanddeel. In 2000 verschenen zijn essays uit de periode 1959 tot 1968 onder de titel
De moderne roman as moraliteit. Bovenstaand portret van Koos van Keulen werd in 1999 gemaakt
in opdracht van het FLMD om de galerij van de winnaars van de Gysbert Japicxpriis te completeren
(olieverf op paneel, 40 × 40 cm).

Ype Poortinga aan het werk op de Fryske Akademy.

begearte van Ypk fan der Fear in de pers meer aandacht dan andere. Ze werden in
de jaren negentig beide opnieuw uitgegeven in de serie Fryske Klassiken.
De historische roman Elbrich van Ype Poortinga verscheen in twee delen (1947,
1949); in 1950 werd het tweede deel bekroond met de Gysbert Japicxpriis. Een
Nederlandse vertaling volgde in 1952. De zuivere taal, de goede vertelstijl, de rijke
kennis van de Friese geschiedenis, de verwerking van mythen en sagen en het
psychologische inlevingsvermogen bij het beschrijven van historische figuren trokken
de aandacht in de pers. Anne Wadman noemde Elbrich de eerste Friese roman
waarover hij zich nu eens niet kwaad maakte. Hij beschouwde de roman als een
serieuze poging om uit de ‘gewone sleur’ te komen, al bereikte het werk nog niet het
gewenste ‘Europese niveau’. Verschillende recensenten waren minder positief dan
Wadman en leverden kritiek op de vertelsituatie en op het personage. De lezer kijkt
namelijk mee door de ogen van Alef Aylva, een oude zieke edelman in de tijd van
de Tachtigjarige Oorlog. Sommige critici vonden hem slap en passief. E.B. Folkertsma
schreef in De Tsjerne van 1949: ‘Is het nu al zo ver dat het mannelijke geslacht voor
schut moet worden gezet? [...] ik bedank voor de eer. Vertel mij maar van kerels die
de vrouw aan kunnen, de grote.’ Andere recensenten spraken hun voorkeur uit voor
een alwetende verteller. Die zou tenminste de geschiedenis kunnen overzien. De
kritieken over Elbrich tonen veranderingen in de opvattingen over mensen en
literatuur. In de vooroorlogse roman is de ideale held een sterke persoonlijkheid, hij
weet wat hij wil en koerst recht op zijn doel af. Oudere recensenten leken nog altijd
een plaatje van deze ideale man in hun hoofd te hebben, terwijl de modernen de
vernieuwing van de personageverteller wel konden waarderen.
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Ype Poortinga (1910-1985) werkte sinds de oprichting in 1938 aan de Fryske
Akademy. Hij was hoofd van de woordenboekafdeling en later van de afdelingen
taalkunde, literatuur en volkskunde. Hij verzamelde duizenden volksverhalen en
publiceerde de mooiste in zeven dikke boeken (1976-1982). Zijn verzameling is
opgenomen in de Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut in
Amsterdam. Poortinga studeerde Duits en promoveerde in 1940 op de dissertatie It
Fryske Folkstoaniel 1860-1930; verder schreef hij essays en toneel. In zijn historische
romans is overduidelijk zijn volkskundige belangstelling te zien: Ik haw in man
stellen (‘Ik heb een man gestolen’, 1966) en Duveldei op Grienlân (‘Oordeelsdag
op Groenland’, 1967). In zijn essay Préokkupaesje of frije kreativiteit (1965) gaf hij
prachtig aan hoe de literatuur van de twintigste eeuw weliswaar een product was van
de Friese beweging, maar zich wat betreft vorm los zou moeten maken van het
provincialisme. Hij haalde de woorden aan van Klaas de Wit, een kompaan van Anne
Wadman: ‘Niet het milieu bepaalt de eigentijdsheid van de roman, doch de manier
waarop het beschreven wordt, waarop ermee “gewoekerd” wordt. We mogen hierbij
denken aan de woorden van de grote Amerikaanse romancier William Faulkner die,
nadat hij een soort Leidsepleinverhaal had geschreven en daar een nare smaak aan
over gehouden had, tot de conclusie kwam dat hij zich beter kon beperken tot zijn
eigen “postzegeltje grond in het oerprovinciale Mississippi”.’
Ta him dyn begearte (1949, Tot hem uw begeerte, 1960) was de eerste grote roman
van Ypk fan der Fear. Het werk werd enkele malen herdrukt. Andere romans van
deze
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Het archief van uitgeverij Laverman is vrijwel compleet bewaard gebleven. Bovenstaand briefje
schreef Lipkje Post-Beuckens aan Laverman meteen nadat ze bericht had gekregen dat haar handschrift
van Ta him dyn begearte was geaccepteerd. Ze wilde het typoscript graag nog een keer goed
doornemen, want ‘Ik heb mijn eigen h.s. al zo vaak doorgelezen dat ik me er blind op staar. Getypt,
dan is het weer anders’. Op de achterzijde de mededeling dat het honorarium naar wens is, met het
verzoek om een voorschot en nieuwsgierigheid naar de oplage. Freark Dam had bepaalde stukken
langdradig genoemd, in haar PS vraagt de schrijfster om aan te geven welke dat zijn.

zeer productieve schrijfster kregen in de pers minder aandacht dan haar eersteling,
met uitzondering van Eilân fan de silligen (‘Eiland der zaligen’, 1966), een historische
roman over het leven van de zeventiende-eeuwse Vlaamse mystica en profetes
Antoinette de Bourignon. Dat Ypk fan der Fear zich verwant voelde met juist deze
vrouw is niet zo vreemd. De Bourignon stoorde zich niet aan het gebod van de apostel
Paulus dat vrouwen zwijgzaamheid voorschreef, waagde zich in het verboden domein
van de godgeleerdheid en doorbrak als een van de eersten in haar tijd de scheidslijnen
tussen de diverse kerkgenootschappen.
Ta him dyn begearte gaat over Hylck, een vrouw in conflict tussen een mystieke
en lichamelijke beleving van het geloof en de regels van de calvinistische
gemeenschap. Het werk werd zeer verschillend gewaardeerd. Veel traditionele
recensenten beoordeelden Hylck negatief. Prikke, schuilnaam van de recensent Gerrit
Mulder in het Friesch Dagblad: ‘Een flinke vrouw gooit zichzelf niet te grabbel.’
Fedde Schurer noemde Hylck oversekst. Moderne recensenten prezen de durf en de
ambitie van de schrijfster. Anne Wadman typeerde haar kortademige schrijfstijl zeer
beeldend als ‘het Kanaal over op-zijn-hondjes’, maar zijn recensie was verder
overwegend positief.
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Ypk fan der Fear, circa 1950.

Portret van Sjoerd van der Schaaf gemaakt door Pieter Pander in 1999, olieverf op hardboard, 40 ×
40 cm.

Lipkje Post-Beuckens (1908-1983) koos de naam van haar moeder, Ypk fan der
Fear, als haar schrijversnaam. Ze werkte in het basisonderwijs en later als lerares
Fries aan de Pedagogische Academie in Dokkum en in Drachten. Ze debuteerde met
een bundel schetsen, Utskot (‘Uitschot’, 1943), die in hun realisme voor die tijd
behoorlijk modern waren, en bouwde een aanzienlijk oeuvre op. Haar vrouwelijke
hoofdpersonages worstelen met vragen rond seksualiteit en levensovertuiging. In
haar autobiografie getiteld In fatsoenlik famke (1984) beschrijft ze haar jeugdjaren
in Gaasterland, St. Johannesga en Heerenveen. Ze verwijst hier naar de
jeugdherinneringen van Simone de Beauvoir Mémoires d'une jeune fille rangée
(1958). Een feministische interpretatie van haar werk is geleverd in Hanneke
Hoekstra's dissertatie The Orthodoxy of the Heart (1998).
Drie andere prozaschrijvers waren Sjoerd van der Schaaf, J.P. Wiersma en Piter
Terpstra. Sjoerd van der Schaaf (*1906) was in de jaren dertig journalist bij het
socialistische dagblad Het Volk. Na 1945 werd hij hoofdredacteur van de
Heerenveense Koerier, samen met Fedde Schurer. Vanaf 1952 werkte hij weer in de
Randstad, onder meer bij Het Parool. Hij debuteerde met It geheim fan de Greate
Wielen (‘Het geheim van de Grote Wielen’, 1941), de eerste Friese detective in
boekvorm, en schreef daarna een aantal onderhoudende romans en korte verhalen,
waaronder Abbingawâld (1947, later opnieuw uitgegeven in de reeks Fryske
Klassiken). Deze ‘kroniek van kleine ondeugden’ (volgens Wadman) veroorzaakte
een relletje, omdat bepaalde ‘kleinburgers- met-lange-tenen’ zichzelf herkenden in
de personages van deze dorpsroman. Voor het dorp Abbingawâld stond het deftige
Beetsterzwaag model, waar de schrijver op de secretarie van de gemeente Opsterland
had gewerkt.
Toen Sjoerd van der Schaaf in 1983 de Gysbert Japicxpriis kreeg voor zijn roman
De bijekening (1981) kwam er veel kritiek op het streekromanachtige karakter ervan.
Van der Schaaf vertelt op een traditionele manier het verhaal van een bijenhouder,
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die parallellen ziet tussen het leven in de bijenkorf en dat in onze maatschappij. In
De Lawine (1988) komt de zoon van de bijenhouder aan het woord.
De bekendste roman van J.P. Wiersma (1894-1973) is Aldfaars Grûn. Byld fan in
tiidrek (1860-1940) (‘Het land der voorvaderen. Beeld van een tijdperk (1860-1940)’
uit 1948, derde druk 2001). Een enorme hoeveelheid personen en ontwikkelingen is
vervlochten in een kroniek van een Fries boerengeslacht tussen 1860 en 1940,
waardoor de roman volgens Wadman ten onder gaat aan de hoge ambities van
‘massaregie’.
Piter Terpstra (1919-2006) was freelancejournalist, publicist en schrijver van
romans en toneel. Terpstra was een veelschrijver. De lijst van zijn boekpublicaties
omvat meer dan 125 titels, meest gedenkboeken, actuele documentaire werken en
triviale romans, allemaal in het Nederlands. Zijn betere literaire werk schreef hij in
het Fries. Een roman met een interessante structuur is Fjouwer minsken yn in stêd
(1956, Vier mensen in een stad, 1957), waarbij de wederwaardigheden van vier
mensen eerst apart beschreven worden. Langzamerhand raken de verhaallijnen
verstrengeld totdat de romanpersonages aan het eind van het boek alle vier met elkaar
te maken krijgen. Het boek verscheen ook in de reeks Fryske Klassiken. In 80.000
yn in stêd
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Piter Terpstra.

Omslag Fjouwer minsken yn in stêd, naar een ontwerp van Jentsje Popma.

Het beeldmerk van de KFFB werd bedacht door Eelke Simens de Jong en vormgegeven door Frits
Klein, die ook veel boekomslagen voor de vereniging maakte.

(1976) probeerde Terpstra Fjouwer minsken yn in stêd te overtreffen, maar dat is
niet gelukt. Zeker de moeite waard zijn de biografische romans over Gysbert Japix
en Eise Eisinga (blz. 244). Na het overlijden van de detectiveschrijver Havank
(pseudoniem van H.F. van der Kallen, 1904-1964) zette Terpstra diens Schaduwreeks
voort, te beginnen bij de tweede helft van Menuet te middernacht (1964). Hij
publiceerde ook over Havank.

5 De volksschrijvers en de literaire kritiek
Voor de oorlog was het zo dat de mensen die zich van hun Fries-zijn bewust waren,
alle Friese boeken lazen die gepubliceerd werden. Toen na de oorlog de literatuur
en de Friese beweging eigen wegen gingen, was dat steeds minder het geval.
Langzamerhand ontstonden er aparte circuits voor literatuur en lectuur, vergelijkbaar
met de situatie in de rest van Nederland.
Trude, roman fan in hynder (1953), dat het levensverhaal vertelt van een paard
(‘hynder’), is een karakteristieke roman over het plattelandsleven, geschreven door
Hoatse de Jong (1884-1982). Het boek wordt gerekend tot de betere volkslectuur.
De roman beleefde drie herdrukken, de laatste in de serie Fryske Klassiken in 1994.
In de pers werd de auteur geprezen vanwege de prachtige sfeer- en natuurbeelden.
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Toch toonde juist de receptie van deze roman dat de traditionele roman over het
boerenleven definitief zijn beste tijd gehad had. Zelfs ‘ouderwetse’ recensenten als
G. Mulder en E.B. Folkertsma gaven aan dat het tijd was voor vernieuwing. Deze
roman was hen te week en te sentimenteel. Daarnaast was er in de literaire kritiek
irritatie over de wijze waarop er over de Duitse bezetting geschreven werd. Een van
de personages belandt vanwege zijn lidmaatschap van de nsb na de oorlog in een
strafkamp. Zijn dochter begrijpt niet waar pa dit aan verdiend heeft: hij had toch veel
mensen voor deportatie naar Duitsland behoed!?
Een veel gelezen schrijver is ook Abe Brouwer (1901-1985, blz. 106). Naast De
gouden swipe (waarvan in 1985 de elfde druk verscheen) was een andere topper van
deze auteur de trilogie Springtij (1958-1970), een historische roman over het
vissersleven in Wierum in het noorden van Fryslân anno 1893, toen daar een
stormvloed veel slachtoffers eiste. Het boek werd door Wadman sterk bekritiseerd:
‘Een historische roman zonder diepgaande historische achtergrond en op zwakke
fundamenten gebouwd.’
De belangrijkste leverancier van triviale literatuur was en is de boekenclub KFFB
(paragraaf 5.2). Toen de club in 1984 vijftig jaar bestond, waren er 317 titels
uitgegeven, vaak streekromans met humor, spanning en romantiek, vermengd met
een vleugje geloof. H. Heeringa-Seepma, die zowel voor jeugd als volwassenen
schreef (blz. 329), spande de kroon met negentien titels. In de jaren negentig werd
het roer binnen de KFFB omgegooid: door een gebrek aan goede manuscripten liet
men de expliciet christelijke signatuur los en werden er ook vertalingen van
kwaliteitsboeken uitgegeven, zoals van Theun de Vries’ Stiefmoeder aarde (Styfmem
ierde, 1994) en de mémoires van
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Abe Brouwer prijst zijn boeken aan. Achter hem Fedde Schurer met in zijn hand de novelle Ik en
menhear van Ypk fan der Fear. Foto eerste helft jaren vijftig.

Paulus Akkerman won meer dan eens een Rely Jorritsmapriis. Op de foto de prijswinnaars over het
jaar 1954, de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt. Van links naar rechts achteraan: Hein Faber,
Boukje Fokkema, Inne de Jong en Paulus Akkerman. Vooraan Obe Postma, Ype Poortinga, Gerrit
Mulder en S.S. de Jong Dsn. Prijswinnaar Dam Jaarsma ontbreekt op de foto.

Elie Wiesel, de laatste vertaald door Jacobus Knol. In overeenstemming daarmee
werd in 2001 de naam van de vereniging veranderd in ‘KFFB. De Fryske Boekeklub’.
De KFFB is nog steeds een actieve vereniging, zij het met vergrijzend ledenbestand.
Twee schrijvers die bij de KFFB publiceerden waren Watse Cuperus (1891-1966)
en Paulus Akkerman (1908-1982). Cuperus uit Blije was landarbeider en later
meteropnemer, strijdbaar lid van de Antirevolutionaire Partij (ARP), iemand met een
sterk sociaal gevoel. Hij publiceerde vanaf 1931 verhalen in het Friesch Dagblad.
Een van zijn beste boeken is Swart mar leaflik (1949, Zwart maar lieflijk, 1959), dat
vertelt over een vrijgevochten vrouw met zwarte en lieflijke kanten in haar karakter.
Critici wezen op de naturalistische inslag van het boek. Het boek werd herdrukt in
de reeks Fryske Klassiken.
Akkerman was bakker van beroep en probeerde een tijdlang van zijn pen te leven
met freelancejournalistiek, vaste bijdragen aan kranten en tijdschriften en lezingen
over zijn werk. Ondanks een zeer hoge productiviteit en grote naamsbekendheid
lukte dat niet. Vanaf 1965 had hij een betrekking als kassier bij een bank op
Schiermonnikoog, daarnaast bleef hij schrijven. Akkerman heeft talloze korte
verhalen, cursiefjes, een novelle, hoorspelen, cabaretteksten, toneelstukken en maar
liefst vijftien humoristisch-realistische romans op zijn naam staan. Waardering was
er voor zijn beschrijvingen van knechten, arbeiders, boeren en schippers in het leven
van alledag. In de reeks Fryske Klassiken verschenen herdrukken van twee van zijn
romans, in 1993 Hessel Ypma en in 1997 It Freark Jabiks Folk
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Vertalingen uit de periode 1945-1970
Vertalingen vanuit of naar het Fries verhogen de status van de Friese
literatuur. Het streven om het regionale karakter af te schudden en
aansluiting te vinden bij de internationale literatuur heeft na de Tweede
Wereldoorlog tot vele vertalingen geleid.

Uitgever C.A. de Roo (Laverman) over uitgeven in het Fries, in Vrij Nederland van 23 november
1963.

Hylkje Goïnga en Anne Wadman in gesprek met Giacomo Prampolini tijdens diens bezoek aan Fryslân
in april 1959. Rechts de dichteres Rixt, op de achtergrond D.A. Tamminga.

In deze periode werden moderne auteurs als André Gide, Jean Anouilh,
Jean Paul Sartre, Arthur Miller, William Somerset Maugham, Oscar Wilde
en Sean O'Casey, Friedrich Dürrenmatt en Bertold Brecht verfriest.
Incidenteel werd in het tijdvak 1945-1967 exotisch literair werk vertaald.
Inne de Jong gaf in Kwatrinen (1955) de vierregelige verzen van Omar
Khayyám weer (naar de Engelse vertaling van Fitzgerald). Marten Sikkema
zorgde voor een vertaling van Chinese gedichten in De jaden fluit, eveneens
vanuit het Engels (1969).
Een aantal Friese vertalers had een voorliefde voor Scandinavië. Deze
band wordt gesymboliseerd in de metafoor van Fryslân als brug tussen
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Engeland en Scandinavië (blz. 96). De meest productieve vertalers uit de
Scandinavische talen waren professor Jelle Brouwer (1900-1981) en zijn
vrouw Aed Brouwer-Prakke (1901-1990). Op hun naam staan vertalingen
van proza als Askungen och Döden (Jiskepûster en de dea, Assepoester
en de dood) van Ann Mari Falk (1963, uit het Zweeds) en Fuglane (De
fûgels) van Tarjei Vesaas (1971, uit het Ny Norsk). Minstens zo productief
was Marten Sikkema. Hij vertaalde de roman Marpiraten (‘De piraten van
het meer’, 1955) van Sigfrid Siwertz en hij verzorgde de bundel Noar-
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derljocht (1953) met vertalingen van een aantal moderne Zweedse
gedichten.
Vertalingen waren vaak het resultaat van vriendschapsrelaties, bijvoorbeeld
tussen West-, Oost- en Noord-Friesland. Zo kwam in 1955 de bloemlezing
Frisia cantat uit, met liederen uit de drie Frieslanden. Een ander tastbaar
gevolg van Friese ‘familie’-banden was de publicatie van Friesische
Gedichte (1974) onder redactie van James Krüss (paragraaf 10.5). De
Italiaanse dichter en taalkundige Giacomo Prampolini onderhield warme
relaties met Fryslân, hetgeen leidde tot de bibliofiele uitgave Poeti frisoni
(1952), een bloemlezing van Friese gedichten in het Italiaans.

Opdracht in handschrift van Giacomo Prampolini aan de dichteres Rixt.

(‘De kinderen van Freark Jabiks’). In 1971 kreeg hij de Gysbert Japicxpriis, wat
heftige discussies teweegbracht over de literaire kwaliteit van zijn werk (of eigenlijk:
het gebrek daaraan).
In de jaren vijftig raakte de KFFB in opspraak. Waren de mensen direct na de oorlog
blij met een uitgeverij als de KFFB die zorgde voor flink wat leesvoer, vanaf 1952
kwamen er ook kritische geluiden. Die geluiden werden nog sterker in 1956, toen
de KFFB de roman Frijdom wie de heechste wet (‘Vrijheid was de hoogste wet’) van
Friso Stellingwerf uitgaf, niet wetende dat het hier ging om een roman van H.J.
Popping die in 1942 in het Nederlands verschenen was bij de foute SS-uitgeverij
Storm. In 1961 en 1962 bereikte de crisis een hoogtepunt en raakte de KFFB in een
isolement. Er ontstond langzamerhand een apart marktsegment voor
positief-christelijke literatuur dat bleef bestaan tot de eerdergenoemde koerswijziging
van de KFFB.
Vooral Anne Wadman werd gezien als vijand van de KFFB. Als niet-christen zou
hij, volgens KFFB-voorman en hoofdredacteur van het christelijk-nationaal Friesch
Dagblad Hendrik Algra, principieel niet in staat zijn om een christelijk boek op
waarde te schatten. Wadman zelf zei dat het hem enkel en alleen ging om de literaire
kwaliteit van de boeken. Christelijk of niet-christelijk, voor alle boeken golden
dezelfde maatstaven.
Illustratief voor deze scheiding der geesten, die uitmondde in een scheiding van
verschillende circuits van de ‘echte’ literatuur en christelijke lectuur, is een anekdote
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uit de Leeuwarder Courant van 17 oktober 1959: Een dame kwam een boekenzaak
binnen: ‘Ik wil een goed boek over goede mensen.’ ‘Het spijt me,’ zei de verkoper,
‘ik heb wel goede boeken over slechte mensen en slechte boeken over goede mensen
- wat u vraagt is er niet.’

6 De vernieuwing van het proza in de jaren zestig: modern proza
In de eerste helft van de jaren zestig viel een drietal romans op, doordat ze volgens
de recensenten vernieuwend waren: Joun healwei tolven van Rink van der Velde,
De smearlappen van Anne Wadman en Fabryk van Tr. Riemersma.
Joun healwei tolven (1962, Vanavond half twaalf, 1965) was de eerste Friese
thriller (‘skriller’) die zich helemaal afspeelt in het buitenland (Frankrijk). De roman
vormde het Friese begin van een omvangrijk en veelgelezen oeuvre. In 1960 had
Rink van der Velde gedebuteerd met een Nederlandstalige roman, De kleine kolonie.
Vier jaar na Joun healwei tolven verscheen De Fûke (1966, De Fuik, 1970), het eerste
boek van deze auteur dat volledig in Fryslân speelt. Het beleefde tien drukken, er
werd een toneelstuk naar gemaakt, het werd vertaald in het Engels en Oekraïens en
er kwam een verfilming (zie paragraaf 9.7). De Fûke werd direct al beschouwd als
een meesterwerk. Een pluspunt vonden de critici - vergeleken met romans als Elbrich
en Ta him dyn begearte (blz. 153) - de personele verteller, een palingvisser die in de
bezettingstijd opgepakt wordt door de Duitsers. Hij weet niet precies waarom hij
gearresteerd is en dat kan hem ook niet veel schelen. Alles laat hem koud, zolang
zijn enige zoon
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Rink van der Velde.

Omslag van de eerste druk van De smearlappen, ontwerp Meinte Walta. De Nederlandse vertaling
door Sjoerd Spanninga verscheen als Zwarte Beertjespocket met een omslag van Dick Bruna. De
vertaling in het Duits werd gemaakt door Georg Hermanowski, die ook veel werk van Vlaamse auteurs
in het Duits vertaalde.

Germ maar niets overkomt. De beperkte informatie die in de roman gegeven wordt,
was volgens de meeste critici functioneel en overtuigend. Geprezen werd de
beheersing van de stof, de sfeervolle beschrijving van de leefomgeving, de
karaktertekening van het personage, de spanning, de sfeer en de stijl. De positieve
waardering van dit boek - en van ander werk van Rink van der Velde - hangt
ongetwijfeld samen met het karakter van de hoofdpersoon, een echte stugge Fries,
die de lezer uitnodigt tot identificatie of misschien wel een ideaalbeeld
vertegenwoordigt.
Rink van der Velde (1932-2001) kwam na zijn diensttijd in de journalistiek terecht
en werkte onder andere bij de Drachtster Courant, de Friese editie van Het Vrije
Volk en bij de Friese Koerier in Heerenveen. Toen de laatste eind 1969 opging in
de Leeuwarder Courant ging Van der Velde mee. Voor deze krant begon hij met het
beschrijven van situaties en voorvallen uit het verleden en met het portretteren van
originele types. Hij beleefde plezier aan de verhalen van anarchisten, turfgravers,
veldmensen, vissers, jagers en ‘wilsterflappers’ (vogelvangers die met een klapnet
goudplevieren vangen). In het weergeven van hun levensavonturen ontwikkelde hij
een eigen stijl. Dit waren de romanpersonages die hem het meest interesseerden en
die zijn oeuvre bepalen.
Anne Wadman (1919-1997) schreef De smearlappen (1963, De smeerlappen, 1964)
met gebruikmaking van het schema van de traditionele streekroman. Niet voor niets
gaf hij het boek de ondertitel ‘Boerenroman’ mee. De reacties op De smearlappen
waren overweldigend. In de eerste vijf jaar na verschijnen was de totale oplage 7500;
van de Nederlandse vertaling werden er meer dan 30.000 verkocht en het verscheen
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ook in het Duits als Elke und die Männer (1965). Het boek werd zowel in de Friese
als in de Nederlandse pers besproken. Bij de kranten kwamen verontwaardigde en
lovende ingestuurde brieven binnen. De gebroeders Lutz wilden het verhaal verfilmen,
maar aangezien Wadman dat niet zag zitten - de reden daarvan is onduidelijk -, werd
het plan afgeblazen.
De roman gaat over een boerendochter, Eelkje, die haar levensverhaal opbiecht.
Ze raakt zwanger van een jongen die op een nabijgelegen baggerboot woont en ze
wil dolgraag met hem trouwen. Haar vader verhindert dit huwelijk, omdat hij liever
ziet dat het kind een buitenechtelijk kind wordt, dat op die manier de naam van de
moeder krijgt. Hem is het namelijk te doen om de voortzetting van zijn stamboom.
Eelkje eindigt haar biecht met de uitspraak dat haar vader de grootste smeerlap is
die ze kent.
De smearlappen past in de trend van ontluisterende Nederlandse literatuur, van
Anna Blaman, W.F. Hermans, G.K. [van het] Reve. Eelkje heeft amper intellectuele
ambities, is zeer lichamelijk ingesteld, seksueel geobsedeerd en heeft een
pessimistische kijk op het leven. Kenmerkend voor de ontvangst van de roman was
dat de Friese kritiek de roman beschouwde als vernieuwing van het
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Eenmanstijdschrift De Teannewâdder
Elke literatuur kent schrijvers die niet tevreden zijn met de beschikbare
podia en dus een eigen tijdschrift beginnen. De Teannewâdder (‘De
Tenentrapper’) is zo'n eenmanstijdschrift. Het tijdschrift werd
volgeschreven door Anne Wadman, wiens naam trouwens in de titel
verstopt is. Net als andere eenmanstijdschriften was De Teannewâdder
slechts een kort leven beschoren: van 1961 tot 1963.
Van belang voor de Friese literatuur in deze periode was de briefwisseling
met Klaas de Wit, docent aan het gymnasium en later aan de
lerarenopleiding in Leeuwarden: ‘Brieven oer Bjinse’ (‘Brieven over
Bjinse’) eind 1962, begin 1963. De discussie tussen beide mannen ging
over de streekroman. Volgens De Wit was het principieel onmogelijk een
streekroman te schrijven van bovenregionaal niveau. Een Friestalige roman
was volgens hem altijd een regionale roman. Wadman zag het anders. Met
De oerwinning fan Bjinse Houtsma (De overwinning van Bjinse Houtsma)
wilde hij een roman schrijven die beoordeeld zou moeten worden op
literaire kwaliteit en niet op de culturele situatie: ‘Ik heb beoordeeld willen
worden en mezelf willen beoordelen als schrijver-zondermeer, niet als
Fries schrijver. Als mijn schrijverschap alleen de moeite waard is in Friese
verhoudingen en de Friese relativiteit [...] als mijn schrijverschap alleen
in en met de netelige Friese cultuursituatie kan worden verantwoord, dan
is dat voor mij niet genoeg [...]. Ik ben liever helemaal geen schrijver dan
een middelmatig schrijver en ik weiger voor mijn middelmatigheid een
alibi te zoeken in de magere potenties van Mem Fryslân. Alleen mijn eigen
magere potenties kunnen een verklaring opleveren. Maar verklaring is nog
geen excuus.’ Kortom, hij wilde niet gezien worden als Fries schrijver,
maar als Fries schrijver!
Met deze woorden kondigde Wadman aan voorlopig geen Fries meer te
zullen schrijven. Lang duurde zijn pauze niet. Drie maanden later was zijn
‘alternatieve boerenroman’ klaar: De smearlappen. Het zou zijn grootste
succes worden.
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Eerste nummer van DE TEANNEWÂDDER, 28 pagina's gestencild op halffolio formaat. Onderaan legt
Wadman uit waarom het nieuwe tijdschrift er moest komen: ‘De schrijver is van mening, dat voor
wat hij in gedachten heeft (sterke stukken, vuile streken, haarkloverijen, pikante nieuwtjes en
fatsoenlijke pornografie) in DE TSJERNE geen plaats is, met het oog op de tere zenuwen van de
lezers, de Rijkssubsidiebuidel, de publiekrechterlijke status van de redacteuren en schrijvers eigen
egocentriciteit. QUATREBRAS is van zichzelf al vuil genoeg, de schrijver is daar ook te oud voor
en bovendien blijft hij het liefst verantwoordelijk voor zijn eigen druk-, schrijf-, taal- en spel- [verder
op achterzijde] lingsfouten. [...] Hij praat graag over zichzelf, preekt voor eigen eenmansparochie en
zal met intens plezier op heel wat lange tenen trappen, ook, als het zo uitkomt, op die van FEDDE
BOATES TAMMINGA, de Groot-Redacteur van DE TSJERNE, over wier doen en laten met enige
regelmaat een boekje open zal worden gedaan.’
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In 1983 verscheen een nieuwe uitgave van De smearlappen met tekeningen van Gerrit Breteler.
Afgebeeld de zwangere Eelkje, door haar vader meegetroond naar de ark van de vier gebroeders
Akkerbol om uit te zoeken wie de vader is van het kind.

Exemplaar van Fabryk met een omslag naar ontwerp van Meinte Walta en een schoolschrift met het
oorspronkelijke manuscript. Het complete manuscript bestaat uit vier van dergelijke cahiers met elk
80 pagina's. In de marge hield de auteur data en schrijfduur bij. De eerste tien bladzijden schreef hij
in een prima leesbaar handschrift op zondag 26 mei 1964 in zes uur tijd.

genre, terwijl de Nederlandse kritiek niet in de gaten leek te hebben dat het hier ging
om een zogenaamde contrafactuur, een tegenschepping van de typische roman over
het boerenleven. It Heechhôf (1926) van Reinder Brolsma (blz. 105) diende daarbij
als uitgangspunt. De ‘Hollandse’ en Friese critici hadden klaarblijkelijk een
verschillend referentiekader, wat een relativerend licht werpt op literaire
waardeoordelen.
Toen De smearlappen uitkwam, was Anne Wadman al een gevestigd schrijver.
Altijd al probeerde hij de vorm en de inhoud van zijn romans te vernieuwen. Fioele
en faem (‘Viool en vriendin’, 1948) speelt zich niet af op het Friese platteland, maar
in Amsterdam. Hoofdpersoon is Jeen Joukes Offringa, een intellectueel ingestelde
klerk. Hij verwacht aanvankelijk veel van het leven in de grote stad, maar krijgt de
ene na de andere teleurstelling voor zijn kiezen. Zijn eigen onbenulligheid wordt
hem dan nog duidelijker. Ook in de novelle Reedridder (‘Schaatsenridder’, 1949)
spelen de minderwaardigheidsgevoelens een grote rol, nu van een Friese student ten
opzichte van de vitale winterse plattelandscultuur van schaatsen en plezier, waaraan
hij amper kan deelnemen. De roman De feestgongers (1968, De feestgangers, 1971)
is een experiment met de weergave van tijd. Verliezers, buitenstaanders en
toeschouwers hebben meestal de hoofdrol in het werk van Wadman. Dat geldt voor
zijn andere romans uit de jaren zestig, De oerwinning fan Bjinse Houtsma (1962),
Kûgels foar in labbekak (1964, Kogels voor een labbekak, 1966) en By de duvel to
bycht (1966, Bij de duivel te biecht, 1968), maar ook voor zijn nieuwere werk
(paragraaf 8.4).
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De grote verrassing die de Friese literatuur op haar grondvesten deed schudden, was
het debuut van Tr. Riemersma, Fabryk (1964). Dat maakt ook deze ingestuurde brief
aan de Leeuwarder Courant van 23 oktober 1964 duidelijk: ‘Volkomen ben ik het
eens met de inzender uit De Tike wat betreft de boeken van Anne Wadman. De
smearlappen heb ik gelezen en daarna besloten om nooit weer een boek van deze
schrijver te kopen. In de Fryske Boekewike kocht ik daarom een ander boek: Fabryk
van Trinus Riemersma. Wie schetst mijn verbazing toen ik merkte dat wat hier
geschreven wordt nog veel erger is dan De smearlappen.’ Hoofdredacteur Hendrik
Algra van het Friesch Dagbladwilde de recensie van medewerker Tiny Mulder niet
plaatsen. Die weigerde daarop gedurende enige tijd om artikelen voor de krant te
schrijven. Zij wilde niet dat anderen voor haar bepaalden wat wel of niet gerecenseerd
moest worden. In een interview met het literaire tijdschrift Tzum anno 2002 zei
Riemersma hierover: ‘Ik heb grote waardering voor mensen die staan voor wat ze
zeggen. Die zich niet overal in schikken.’ Van het boek verschenen zes drukken, de
laatste in 1995 in de reeks Fryske Klassiken.

Op 12 oktober 1967 kreeg Trinus Riemersma uit handen van mr. H.P. Linthorst Homan, de commissaris
van de koningin in Fryslân, de Gysbert Japicxpriis voor Fabryk.
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‘De schaamte de kop afgebeten
De Fryske Bibleteek is op de markt gekomen met een boek van Tr. Riemersma, Fabryk. De schrijver
heeft talent, hij weet sfeer te geven en een levende dialoog te schrijven.
Maar hij heeft zijn talent bar en boos misbruikt. Er is in dit boek geen greintje schaamtegevoel te
vinden; voor de schrijver zijn er op dit gebied blijkbaar geen grenzen.
Voor ons wel, en uit protest tegen zo'n publicatie, protest ook tegen de Fryske Bibleteek, die de
verantwoording nam voor het boek, volstaan wij met de vermelding dat dit boek voor een bespreking
in ons blad niet in aanmerking komt.’
Uit het Friesch Dagblad van 27 oktober 1964.

Cartoon van Cork in het decembernummer van De Strikel uit 1964.
De tekst aan de wand luidt ‘Sizzen is neat mar dwaen is in ding’, ‘Geen woorden maar daden’.

Trinus Riemersma (*1938), geboren en getogen in Ferwert, volgde de lange weg
van opleiding aan mulo en kweekschool, een beroep als onderwijzer en tegelijk
verder studeren voor MO-A, MO-B en doctoraalstudie Fries. Hij werd in 1979
wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij in
1984 promoveerde op Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en
waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945. Daarnaast was hij tot 1996
docent Fries aan de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Riemersma was en is nog steeds zeer actief in het Friese literaire leven, wat hem een
eigen lijfspreuk opleverde: ‘Ik hou niet van gedonder, ik kan nog minder zonder.’
Zo was hij redacteur van De Tsjerne en van Trotwaer. Hij beoefende een heel scala
aan genres: proza, poëzie, toneel, scenario's, essays, literatuurtheorie, literatuurkritiek
en taalkundige artikelen. In 1970 was hij medeoprichter van de Koperative Utjowerij
(KU) en in 2003 startte hij na een conflict met het bestuur van de ku samen met zijn
echtgenote en met Josse de Haan een eigen nieuwe uitgeverij, Venus. In 1967 kreeg
hij de Gysbert Japicxpriis voor Fabryk en in 1995 voor zijn ‘postmoderne’ roman
De reade bwarre (‘De rode kater’).
In 1964 beoordeelden de Friese recensenten Fabryk als grof, ellendig, triest,
nihilistisch. Anderzijds vonden ze ook dat de Friese literatuur aardig bij de tijd was.
In 1965 verscheen bij Van Ditmar de geautoriseerde vertaling door R. Boltendal in
het Nederlands, die door de recensenten positief werd ontvangen. Parallellen werden
getrokken met het werk van G.K. [van het] Reve, L.P. Boon en zelfs D.H. Lawrence.
De lezer beleeft het verhaal van een geestelijk ontwrichte fabrieksarbeider, de verteller
van het verhaal. De arbeider lijkt een normale man, die met zijn gezinnetje een rustig
burgerleventje leidt. Onderhuids zijn er echter grote spanningen. Hij glijdt af in wat
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men een psychose zou kunnen noemen, krijgt allerlei waanvoorstellingen en kan niet
meer normaal functioneren. Hij eindigt als beheerder van een vuilnisbelt, als ‘God
fan stront en jiske’ (‘jiske’: ‘as’).
Net als zijn collega Wadman probeerde Riemersma steeds weer om zich in zijn
werk formeel en inhoudelijk te vernieuwen. Minskrotten-Rotminsken (1966, De
verwoesting van Leeuwarden, 1968) heeft als ondertitel ‘antiroman’. Hierin werd
geëxperimenteerd met wisselende vertelperspectieven om zo vragen rond het
schrijverschap en het schrijven te verkennen. Naar aanleiding van scandaleuze
passages in Minskrotten-Rotminsken kreeg Riemersma in 1967 ontslag op zijn school
in het dorp Gau bij Sneek. Het Friesch Dagblad verbood zijn recensenten het boek
te bespreken.
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Reves huis in Greonterp werd schoongehouden door zijn buurvrouw Sjoeke Hofmeijer-Rypma. Haar
broer Gerrit was in de oorlog opgepakt bij een razzia en doodgeschoten, wat Reve inspireerde tot het
schrijven van zijn gedicht ‘Graf te Blauwhuis’. Op de foto Reve met de vier dochters Hofmeijer in
1970. Rechts Baukje, die zojuist een stormlantaarn van de schrijver heeft gekregen voor haar eerste
communie.

Van het Reve in Greonterp
In 1964 kocht Gerard Reve (toen nog G.K. van het Reve) een huis in
Greonterp, waarin hij wilde ontsnappen aan de ‘woestenij van staal en
beton die grote stad heet’. In eerste instantie noemde hij zijn woning Huize
Algra als hommage aan de Friese gereformeerde senator Hendrik Algra
die Reves werk zedenkwetsend vond. Later kreeg het huis zijn permanente
naam Huize Het Gras.
Reves Friese jaren (1964-1971) waren turbulent. Veel ophef ontstond er
over zijn religieuze uitlatingen en zijn overstap naar de rooms-katholieke
kerk. Voor zijn uitspraken over hoe hij gemeenschap had met een als ezel
geïncarneerde God moest hij zich voor de rechtbank in het zogenaamde
‘Ezelproces’ verantwoorden. Reve werd uiteindelijk door de Hoge Raad
der Nederlanden van alle aanklachten vrijgesproken. Ook zijn openhartige
beschrijvingen van zijn homoseksuele preoccupaties veroorzaakten veel
opwinding.
Nader tot U (1966) is de roman, waarin zijn tijd in Greonterp het sterkst
naar voren komt. Ook in Veertien etsen van Frans Pannekoek voor
arbeiders verklaard (1967) worden de geestelijke eenzaamheid en het
grote drankgebruik uit deze periode op onvergetelijke wijze beschreven.
Veel contacten met Friese literatoren had Reve niet, ook al omdat hij
weinig waardering voor de Friese taal had. Wel bestaat er een duidelijke
overeenkomst tussen de ontwikkeling die Reve in deze tijd doormaakte
en die van Trinus Riemersma. Ook die kreeg door zijn uitspraken over
God in Minskrotten-Rotminsken problemen met de autoriteiten en werd
het slachtoffer van een volksgericht. Beiden waren pioniers in het
doorbreken van taboes op religieus en seksueel terrein en het ondermijnen
van de burgerlijke moraal. Net als Reve in Nader tot U had gedaan, besloot
Riemersma zijn roman De hite simmer met een aantal gedichten. Reve
werd in 1967 uitgenodigd voor de uitreiking van de Gysbert Japicxpriis
aan Riemersma voor diens roman Fabryk, maar maakte van deze
uitnodiging geen gebruik.
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(ds)

Cartoon van Cork in het decembernummer van De Strikel uit 1964. Hendrik Algra en Fedde Schurer
(die in politiek opzicht bepaald niet tot dezelfde richting behoorden) hadden in dat jaar Van het Reves
nieuwste boek Op weg naar het einde scherp bekritiseerd omdat het godslasterlijk zou zijn, openlijk
over homoseksualiteit sprak en, volgens Schurer, in stilistisch opzicht goedkoop was.
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Advertentie voor Leafdedea uit Quatrebras 1964.
‘Is uw liefde dood? Of leeft er nog een greintje erotiek onder de blauwe drek? LEES DAN ‘LEAFDEDEA’.
De andere koppen luiden ‘Hebt u blauw bloed?’ en ‘Spaart u pornografie?’. De uitgever was Brinkman
op het Singel in Amsterdam.

‘De Baron’ leest voor uit de pas verschenen tweede druk van zijn Leafdedea in het etablissement De
Koperen Tuin in Leeuwarden, augustus 1994.

In 1968 verscheen De hite simmer (‘De hete zomer’) dat gaat over de seksbom Evelyn
Tysling in het dorp Blauwier. Het verhaal wordt verteld in drie lagen: het
mannelijk-hemelse, ‘een erg positief-christelijk verhaal over Blauwier’, het
vrouwelijk- aardse, ‘een nihilistisch-goddeloos verhaal over Blauwier’, en het
onzijdig-onaardse, ‘gesprekken van een schrijver met inwoners van Blauwier’. De
bladzijden van het boek zijn zo gedrukt dat elk niveau als verhaal op zich gelezen
kan worden. Thema's waren de problematiek van de buitenstaander in een kleine
dorpsgemeenschap, een protest tegen de dorpsmoraal en het gebrek aan tolerantie.
In het kader van romanvernieuwing mag ten slotte Leafdedea niet ontbreken, de
kleine roman van Homme Eernstma (pseudoniem van Feijo Schelto Sixma baron
van Heemstra, 1916-1999) over de liefde tussen de adellijke Wibe en zijn nicht Elise.
In het boek werd op een weergaloze manier een surrealistische wereld opgeroepen.
Bij eerste verschijning als speciaal nummer van Quatrebras in 1963 kreeg het
nauwelijks aandacht, wat te wijten was aan de slechte distributie. Het was namelijk
niet verkrijgbaar via de boekhandel en moest apart besteld worden bij de uitgever.
Bovendien had Fedde Schurer het boek in een korte kritiek in De Tsjerne negatief
besproken: ‘Een verdere analyse van dit woordbraaksel laat ik graag aan pathologen
over.’ Het gebrek aan publiciteit na het verschijnen werd goedgemaakt met een
herdruk onder redactie van Josse de Haan in 1994, die in zijn verantwoording nog
eens onderstreepte dat deze roman door de groteske beschrijvingen en absurditeit
een hoogtepunt vormt in de Friese literatuur. In 1997 werd Leafdedea in het Frans
vertaald en kreeg het de klinkende titel Amouramort.
It lyk wurdt oantaast (‘Het lijk wordt aangetast’, 1968, heruitgave in de reeks
klassieken) van Tjitte Piebenga werd zeer enthousiast ontvangen en getypeerd als
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bekentenisroman. Het boek geeft een beeld van een miserabel huwelijk en bevat
autobiografische elementen. De lezer krijgt het verhaal in brokstukken, in
verschillende lettertypen en vanuit verschillende perspectieven gepresenteerd, zodat
duidelijk wordt dat er meer dan één waarheid is.

7 Nieuw: Trotwaer, It Skriuwersboun en de Koperative Utjowerij
Rond 1970 resulteerde onvrede in de Friese lettertuin in de oprichting van drie nieuwe
‘organen’: het literaire tijdschrift Trotwaer, de schrijversvakbond It Skriuwersboun
en de coöperatieve uitgeverij ku. Democratisering was de leus aan het eind van de
jaren zestig en dat begrip hadden de nieuwe organisaties hoog in het vaandel.
Trotwaer startte op 1 januari 1969 en was het resultaat van de in paragraaf 3
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Het beeldmerk van uitgeverij A.J. Osinga: ‘'t Ark Jimmeroan Opskerpjend’, ‘'t Gereedschap steeds
weer scherp makend’. Het idee kwam van G.A. Wumkes, met wie Osinga bevriend was. De uitwerking
is van Ids Wiersma.

behandelde fusie tussen het als elitair en niet-geëngageerd bestempelde De Tsjerne,
het experimentele Amsterdams-Friese Quatrebras en het polemische Asyl. Het was
tijd voor iets nieuws, aldus de redactie. Daarom werd een internationale naam
gekozen, die op z'n Fries geschreven werd. Literatuur moest gedemocratiseerd, onder
de mensen gebracht worden, én discussies aanzwengelen. Het tijdschrift moest een
voetgangerspad zijn naast de grote weg van de maatschappij, waar men een poosje
stil kon staan voor een praatje. Het blad werd aanvankelijk uitgegeven door uitgeverij
Miedema.
Halverwege de jaren zestig waren er in Fryslân drie belangrijke uitgeverijen die
geheel voor eigen rekening literair werk uitgaven. Drukkerij en Uitgeverij Laverman
NV te Drachten was de oudste en had vanaf de oorlog een groot fonds opgebouwd.
Laverman nam in de jaren vijftig ook Kamminga in Dokkum over. Directeur was
C.A. de Roo (1902-1980), een man met grote liefde voor het boekenvak, die ook wel
risico's durfde te nemen met financieel minder aantrekkelijke uitgaven. De uitgeverij
werd gerund door Freark Dam, tegelijk hoofdredacteur van de ook door Laverman
uitgegeven Drachtster Courant.
Uitgeverij N. Miedema & Co te Leeuwarden begon pas in de jaren zestig met
literaire uitgaven. Daartoe kreeg de uitgeverij de kans omdat de Fryske Bibleteek
(blz. 101), waar de jonge successchrijver Riemersma zijn manuscripten had
ondergebracht, er zijn boeken liet uitgeven.
De derde uitgever was A.J. Osinga in Bolsward, die de meeste romans van de
KFFB uitgaf. De KFFB had als uitgevende vereniging geen recht boeken via de
boekhandel te verkopen of winst te maken, en maakte daarom gebruik van Osinga.
Daardoor werd het AJO-imprint steeds sterker geassocieerd met de KFFB, hoewel
Osinga ook een eigen fonds had met literair en niet-literair Friestalig werk.

Brainstormen over de mogelijke oprichting van een schrijversvakbond in de Oude Schouw bij Jirnsum,
februari 1969. Met de klok mee rond de tafel, links beginnend: Annie Bylsma (echtgenote van
Meindert), Rink van der Velde, Anne Wadman, Meindert Bylsma, Tiny Mulder, Jo Smit, Douwe
Tamminga, Jan J. Bylsma (staand), Sjouk Tamminga- Piebenga, Anne Hellinga (staand), Ypk van
der Fear, Wiggele Post (echtgenoot van de vorige) en Hidde Osinga, de uitgever.
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Vanaf de jaren zestig voerden schrijvers in Nederland actie om hun financiële positie te verbeteren.
Een van de strijdpunten was de vergoeding van nevenrechten, zoals de leenvergoeding voor het
uitlenen van boeken door bibliotheken. Op 8 maart 1970 organiseerde de Vereniging van
Letterkundigen een landelijke actie, in Fryslân in samenwerking met It Skriuwersboun. Friese schrijvers
hingen protestleuzen op bij de Openbare Leesbibliotheek in Leeuwarden, toen nog aan de
Tweebaksmarkt. Uit de Leeuwarder Courant van de volgende dag: ‘Lang hingen de leuzen er niet.
De gemeentepolitie was kennelijk meteen door verontruste bewoners van de Tweebaksmarkt getipt,
want een volkswagentje kwam aangereden en twee agenten haalden de boel weg. Tegen enkele
plakkers is proces-verbaal opgemaakt, omdat de algemene politieverordening zulke activiteiten nu
eenmaal verbiedt. Overigens verliep dat van weerskanten erg vriendelijk. De verbalisanten brachten
de opgebrachte schrijvers na afhandeling van de kwestie op het politiebureau keurig per auto terug
naar een bar aan de Tuinen. Daar werd alvast een klein voorschot op het toekomstige leengeld belegd
in passende consumpties.’ Op de foto als tweede van links Josse de Haan, Meindert Bylsma (met
hoed), Sybe Krol (met witte sjaal), Willem Abma (achter zijn vrouw) en uiterst rechts Piter Terpstra.
Hoger op de achtergrond Bé Ensing,vertegenwoordiger van de Vereniging van Letterkundigen.

It Skriuwersboun ontstond in 1969 uit het Boun fan Fryske Kunstners. In de oude
bond waren oude en jonge kunstenaars van verschillende disciplines
vertegenwoordigd: beeldende kunst, literatuur, toneel, cabaret, bouwkunde en muziek.
Vanaf 1949 kwamen de kunstenaars samen in het kunstcentrum in de Prinsentuin te
Leeuwarden. Het was een tamelijk actieve club die thema-avonden hield, toneel- en
cabaretvoorstellingen gaf en bonte avonden organiseerde naar het voorbeeld van
AVRO's Bonte-Dinsdagavond-Trein. In de vroege jaren zestig verloor het Boun zijn
wilde haren en ging het tot de gevestigde orde behoren. De beeldende kunstenaars
konden zich niet meer vinden in het beleid. Onder leiding van Paul Panhuijsen,
directeur van de middelbare nijverheidsschool Vredeman de Vries, ontstond rond
1964 een tegenbeweging die zich de Bende van de Blauwe Hand noemde, naar het
atelier van Josum Walstra (*1935) in Harlingen. Walstra was indertijd ook de
vormgever van Quatrebras. De ‘Bende’ luidde de overgang in van Friese realistische
kunst naar meer non-figuratieve kunst, en sloot aan bij internationale bewegingen.
In 1969 gingen ook de schrijvers hun eigen weg en werd de schrijversvakbond It
Skriuwersboun opgericht. Niet alleen schrijvers, ook docenten Fries, recensenten,
publicisten en journalisten konden zich aansluiten. It Skriuwersboun startte een eigen
periodiek, De Oesdrip (‘De Neusdrup’, volgens Trinus Riemersma) en zette zich in
voor goede honoraria voor schrijvers. Een eerste stap daartoe was overigens al gezet
door de Rijksoverheid in 1965 met de oprichting van het Fonds voor de Letteren,
waarbij uitdrukkelijk werd bepaald dat ook Friestalige auteurs voor honoraria in
aanmerking konden komen. Het doel van het Fonds was niet om armlastige schrijvers
aan een inkomen te helpen, maar om de kwaliteit van de literatuur te verbeteren.
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Commentaar van Gurbe in de Leeuwarder Courant: ‘Er zijn schrijvers en schreeuwers’.

Krantenartikel uit de Friese Koerier van 21 maart 1964.
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Tjitte Piebenga en zijn vrouw Hannah Ludwig bij de eerste sutelaksje in september 1972. Piebenga
was bestuurslid van It Skriuwersboun en zat in het comité dat de aksje organiseerde, samen met Rudi
Boltendal, Rink van der Velde en Sibe van der Meer, assistent-conservator van het FLMD. Een jaar
later werden de zware kistjes met boeken vervangen door kruiwagens, gratis ter beschikking gesteld
door de CAF, de coöperatieve aankoopvereniging van landbouwmateriaal in Fryslân.

In 1972 nam It Skriuwersboun het initiatief tot het organiseren van de sutelaksje,
een grote propaganda-actie met huis-aan-huisverkoop van Friese boeken (‘sutelje’
is ‘venten’). Het idee hiervoor kwam van Lieuwe Pietersen, die al eerder succes had
gehad met het colporteren voor het lidmaatschap van de Fryske Bibleteek. De
sutelaksje werd in 1975 overgenomen door It Fryske Boek en bestaat nog steeds.
Tot op heden organiseert It Skriuwersboun ook schrijversweekends. De oorsprong
daarvan lag in 1964, toen Ype Poortinga, in die tijd werkzaam bij de Fryske Akademy
en actief in het Literêr-histoarysk Wurkferbân - de literaire ‘werkafdeling’ van de
Fryske Akademy - schrijversweekends in het Woodbrookershuis te Kortehemmen
organiseerde. De Duitse Gruppe '47 was het voorbeeld. Tijdens en rond de
schrijversweekends ontstonden allerlei nieuwe plannen, zoals de dichterstelefoon
Operaesje Fers (paragraaf 7.1), de paperbackreeks Kikkertrige en het schrijven van
een verzamelbundel met verhalen en gedichten bij dezelfde titel; het laatste was een
idee van Geart Jonkman en werd gerealiseerd als Yn petear mei de ljochte (‘In gesprek
met de lichte’, 1967). Op de bijeenkomsten in Kortehemmen werd ook gediscussieerd
over kwesties uit de Friese literatuur en schrijvers bekritiseerden er elkaars werk.
De Kikkertrige was een project van verschillende uitgevers om Friese literatuur
in paperback uit te geven. Door gemeenschappelijke papierinkoop en
reclameactiviteiten kon de productie goedkoper worden. De provincie kwam bij de
Kikkertrige voor het eerst over de brug met subsidie voor de promotie van Friese
boeken. Voor de schrijvers was het voordeel dat zij met een sneller en strak gepland
productieproces minder lang hoefden te wachten op publicatie van hun geschriften.
Naast praktische redenen was er idealisme in het spel: literatuur moest uit de ivoren
toren en naar de mensen toe! Er werd dus ruim baan gemaakt voor jonge schrijvers,
die zich richtten op een breed lezerspubliek. Het credo van de Kikkerts was
veelbelovend: ‘Der is in titel foar beppe en beatle’ (‘Er is een titel voor oma en
beatle’), in de reeks zou zowel literatuur als lectuur worden uitgegeven. In 1966
verschenen de eerste vijf uitgaven en de formule had aanvankelijk succes, maar na
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een paar jaar was de gang eruit, de uitgaven verschenen te laat of allemaal tegelijk.
Er werd ook non-fictie in ondergebracht en werk van mindere kwaliteit. In 1972 zag
de laatste Kikkert het licht. Dat neemt niet weg dat de reeks, waarin ruim veertig
titels verschenen, een bijdrage geleverd heeft aan de modernisering van de Friese
literatuur en de doorbraak markeert naar uitgeven in paperbackvorm.
Het slechte functioneren van de Kikkertrige vanaf 1968 werd door een aantal
schrijvers aan de laksheid en het gebrek aan betrokkenheid van de uitgevers geweten.
Riemersma schreef in De Tsjerne: ‘De uitgeversexcuses zijn bekend: zieke zetters,
kapotte machines, “oppe inkt”, papiertekort, onverwachte opdrachten en verkorte
werktijden.’ Van uitgeverskant werd de zaak anders benaderd: uitgeven in het Fries
kon onmogelijk commercieel lonend zijn. ‘Friese boeken worden gedrukt als de
persen stilstaan,’ was de gevleugelde uitspraak.
De spanningen bereikten een hoogtepunt in 1969, toen een andere kwestie aan de
orde kwam: de nieuwe spelling. Al vanaf de jaren vijftig was er discussie over een
verregaande aanpassing van de spelling aan de spreektaal en het loslaten van de
etymologische
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Beeldmerk Kikkert-rige.

Omslag van It rammeljen van de pels naar een ontwerp van Durk van der Ploeg. In het boek komt
een autoongeluk voor met een Peugeot; het fotoarchief van de Leeuwarder Courant had een bijpassende
foto. Op de achterflap een uitsnede met daarin het lemma ‘pels’ uit het Friesch Woordenboek van
Waling Dykstra. Op de rug, onderaan, het beeldmerk van de Gurbe-rige.

grondslag. Dat zou een sterke breuk met het bestaande woordbeeld betekenen, maar
ook met dat van het Nederlands. De voorstanders van verandering waren vooral te
vinden bij mensen uit het onderwijs en bij een deel van de taalkundigen en schrijvers.
De uitgevers waren mordicus tegen. Dat ging zelfs zo ver dat zij, toen de Fryske
Akademy in 1969 met de voorstellen tot wijziging naar buiten kwam, het ultimatum
stelden dat ze bij sterke wijziging van de spelling zouden ophouden met het uitgeven
van Friese boeken. Daarop stuurden Teije Brattinga, Trinus Riemersma en Geart van
der Zwaag in september 1969 een open brief aan alle Friese schrijvers met de oproep
om te komen tot een eigen coöperatieve uitgeverij die de rol van de uitgevers zou
overnemen. De kwestie van de spelling werd gezien als aanleiding. Daarachter lag
de ergernis over de arrogantie van de uitgevers die een ultimatum meenden te kunnen
stellen waardoor de Friese schrijvers dreigden te worden beroofd van hun
publicatiemogelijkheden. Na een aantal vergaderingen werd in januari 1970 de
Koperative Utjowerij (KU of Q) opgericht; de akte werd gepasseerd op 28 maart 1970
in It Mienskipshûs te Kûbaard. Uit het verslag: ‘Baard betekent: kunstmatige hoogte
tegen de vloed opgeworpen. Ku- was tot nog toe onverklaarbaar, maar zal voortaan
Koperative Utjowerij betekenen.’
De KU ontstond uit een combinatie van protest tegen de bestaande uitgeefpraktijk
en idealisme. Uitgangspunt bij de KU was dat niet zakenmensen het bij de uitgeverij
voor het zeggen moesten hebben, maar de schrijvers zelf. De KU was opgezet als een
vereniging waarbij de leden zich voor duizend gulden inkochten. Na een paar jaar
werd ook de verplichting ingevoerd manuscripten voor uitgave eerst aan de KU aan
te bieden. Bij haar vijfjarig bestaan had de KU veertien leden, vijftig titels, een bestuur,
geen directeur, maar wel een betaalde administratrice, c.q. boekenverspreidster.
Hiermee had de uitgeverij zich een vaste plaats verworven in de literaire wereld.
In 1970 kreeg uitgeverij Laverman nieuwe bazen die van hun Friese fonds af
wilden. Daarmee kwamen onder anderen Anne Wadman, Rink van der Velde en
Durk van der Ploeg zonder uitgever te zitten. Van der Velde had de ontwikkeling bij
de KU met belangstelling gevolgd, maar hij had niet genoeg fiducie in de onderneming,
‘want schrijvers waren geen zakenlui’. Hij en Van der Ploeg werkten bij de
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Leeuwarder Courant en kregen met morele steun van de LC-redactie het
uitgeversbedrijf van de krant, De Friese Pers BV, zo ver dat het een literaire reeks
wilde beginnen. Zo verschenen It rammeljen fan de pels (‘Het rammelen van de
pels’, 1970), de ‘damesroman’ van Anne Wadman, en Rink van der Veldes
schelmenroman en bestseller Feroaring fan lucht (‘Verandering van lucht’, 1971)
als eerste twee titels in de Gurbe-rige. De naam was ontleend aan het stripfiguurtje
dat elke dag in de lc zijn puntig commentaar gaf (en geeft) op de actualiteit (voor
poëzie kwam een aparte serie, de Loltsje-rige, die geen lang leven was beschoren;
‘Gurbes’ verschijnen daarentegen nog altijd: in 2004 kwam de teller op nummer
180).
In kringen van de KU werd met scheve ogen naar deze ontwikkeling gekeken,
omdat de Friese Pers in de Leeuwarder Courant makkelijk reclame kon maken voor
de boeken uit het eigen fonds en de distributie via de kanalen van de krant werd
geregeld. In de eerste jaren bepaalde de lc-redactie het uitgeefbeleid. Tot en met
1977
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Fryske Klassiken
In 1991 werd het Nederlands Literair Productieen Vertalingenfonds
opgericht. Op grond van de bestuursafspraken tussen de rijksoverheid en
de provincie Fryslân kreeg het productiefonds ook een taak op het gebied
van de Friese letteren. Dat opende perspectieven voor een drietal uitgevers
en de Stichting It Fryske Boek, die met plannen rondliepen voor de
heruitgave van boeken waar nog altijd vraag naar was, zo was gebleken
uit onder andere informatie van de Friese Centrale Bibliotheekdienst. De
drie uitgevers waren de drie grote van dat moment: De Friese Pers Boekerij
(imprint A.J. Osinga), Afûk (imprint Utjouwerij Fryslân) en de Koperative
Utjowerij. Door de spellingsverandering van 1980 konden ze de eerder
gebruikte goedkope techniek van de fotoreprint niet meer toepassen. Bij
de titels die niet meer te koop waren, zat ook Rimen en Teltsjes, het
klassieke werk van de Friese literatuur. Al in de eerst helft van 1991 werd
het projectvoorstel goedgekeurd, en zo konden er van 1992 tot 1995
veertien titels worden uitgegeven in de serie die Fryske Klassiken was
gedoopt. De uitgaven werden steeds voorzien van een nawoord, waarin
uitgebreid aandacht werd besteed aan de auteurs en aan de
receptiegeschiedenis van het betreffende boek, en waarin ook de
tekstredactie werd verantwoord. Van 1998 tot 2003 verscheen een tweede
serie met twaalf delen. Een redactiecommissie bestaande uit Philippus
Breuker, Trinus Riemersma en Tineke Steenmeijer-Wielenga begeleidde
de uitgaven onder auspiciën van de Fryske Akademy.
Toen de eerste boeken op de markt kwamen was er naast waardering ook
kritiek. Er werd gesteld dat de serie weliswaar klassieke titels bevatte,
maar dat de reeks ook fungeerde als een heruitgavemogelijkheid van
populair werk dat het predikaat ‘klassiek’ niet verdiende, zoals dat van de
schrijvers Hoatse de Jong en Paulus Akkerman. Klassieke werken die op
eigen kracht of alleen met provinciale subsidie in de markt waren gebleven,
bijvoorbeeld De sûnde fan Haitze Holwerda van Ulbe van Houten, De
fûke van Rink van der Velde en De smearlappen van Anne Wadman waren
daarentegen niet in de serie opgenomen. Werd zo het literaire erfgoed wel
goed gepresenteerd? Bij de selectie van titels voor de tweede serie had de
redactiecommissie meer in de melk te brokkelen, wat het literaire karakter
van de serie verhoogde.
(jv/to)
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De vormgeving van het omslag van de eerste reeks werd gegund aan Chaim Mesika in Hilversum,
die vaker in opdracht werkte van de Friese Pers Boekerij. De Hoara's fan Hastings was de eerste
uitgave in de serie. Van veel kanten werd de kritiek geuit dat de ‘uitstraling’ van de boeken niet
klassiek genoeg was. Michaël Zeeman noemde bij de aanbieding van de eerste drie titels aan minister
Hedy d'Ancona in mei 1993 de omslagen ‘sentimenteel en goedkoop’. Voor de vormgeving van de
tweede reeks werd Gert Jan Slagter in Groningen benaderd, die in de veronderstelling verkeerde dat
de uitgevers nu een echt klassiek ontwerp wilden. Toen hij zijn ideeën presenteerde werden ze echter
afgekeurd omdat ze te duur waren en omdat ze niet ‘sutelfêst’ genoeg waren: de boeken in halflinnen
band of met stofomslag zouden in de kruiwagens van de sutelaksje (blz. 261) te snel beschadigd raken.
Uiteindelijk ging de opdracht naar In Serie in Amsterdam. Het uitgevoerde ontwerp hield het midden
tussen de ‘populaire’ vormgeving van de eerste en Slagters afgekeurde ‘klassieke’ ontwerp van de
tweede reeks.
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verschenen er zestien titels. In dat jaar werd de Friese Pers Boekerij gevormd als
zelfstandige uitgeverij binnen het concern. Begin jaren tachtig nam de Friese Pers
het fonds van A.J. Osinga over; sindsdien voert de Friese Pers Boekerij het imprint
ajo voor Friestalige uitgaven die niet in de Gurbe-rige passen.

In de jaren zestig organiseerde de Stichting It Fryske Boek (blz. 261) colportage-acties voor Friese
boeken, met een gehuurde bus als rijdende boekhandel. Het lukte toen niet om blijvend een goede
organisatie van de grond te tillen, maar enig publiekseffect hadden de acties wel. Cartoontekenaar
Cor Hoekstra (Cork) maakte in 1967 deze tekening, waarin titels van Friese boeken zijn opgenomen.
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Optreden van Tsjêbbe Hettinga op een avond ter gelegenheid van 150 jaar Provinsjale Bibleteek, 21
juni 2002. Op de achtergrond contrabassist Oeds Bouwsma. Het buitenland maakte voor het eerst
kennis met de dichter Tsjêbbe Hettinga tijdens de Frankfurter Buchmesse in 1993, waar Nederland
‘Schwerpunktland’ was. Velen werden verrast door de welluidende, muzikale voordracht van deze
onbekende poëet uit Fryslân. Na zijn ontdekking volgden de optredens elkaar in rap tempo op. Een
greep: Nacht van de poëzie, Utrecht, 1994, Poetry International, Rotterdam, 1995 (met een reprise in
2001) en Literaire Festivals in Barcelona in 1997 en in Londen, 1999. Hettinga draagt zijn poëzie uit
het hoofd voor, niet vanwege zijn slechte gezichtsvermogen, maar vooral om een maximale expressie
te bereiken, vergelijkbaar met solo's in de jazz.
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Affiche voor de poëzieavond op 7 oktober 1967 met de namen van alle optredende dichters en een
afbeelding van Simon Vinkenoog, ontwerp Sikke Doele.

7
De bezem door de verzen
De poëzie na 1967
1 De straat op - Trotwaer
‘In de literatuur moet met scherp geschoten kunnen worden,’ aldus Steven de Jong
in een ingezonden stuk aan de Leeuwarder Courant in 1967. De democratische
vernieuwers van de poëzie bestookten eind jaren zestig het bolwerk van het literaire
establishment in felle polemieken. In de Nederlandse poëzie kwam als reactie op de
woordkunst van de Vijftigers het accent meer op de concrete werkelijkheid te liggen:
poëzie is geen elitair speeltje. Weg met de mandarijnen, breek af die ivoren torens,
de dichter moet de straat op. Deze storm ging aan Fryslân niet voorbij, ook al was
hier ‘meer sprake van reboelje (oproer) dan revolte’, zoals Willem Abma het uitdrukte.
De dichterlijke taal was van haar voetstuk gestoten om plaats te maken voor de
spreektaal, met al haar banaliteiten en tekorten.
Amsterdam speelde in de jaren zestig voor de ontwikkelingen in Fryslân een
belangrijke rol. Op 28 februari 1966 trad het circus van de Nederlandse poëzie met
25 dichters op in theater Carré. De organisator was Simon Vinkenoog, die een jaar
eerder bij een poëziefestival in de Londense Albert Hall de ‘beat poet’ Allen Ginsberg
had zien optreden. Dichten als zelfmanifestatie, geregistreerd door radio en televisie.
Het publiek reageerde enthousiast en de oudere generatie ontsteld: Greshoff betoonde
zich in een brief ‘verdrietig en verontwaardigd over een gehoor van tweeduizend
blagen die even luid juichten voor de bespottelijke “Johnny the Selfkicker” als voor
Roland Holst’. Voor hem was het einde der Europese beschaving bereikt.
De Friese poëzievernieuwers bleven niet achter: de Carrémanifestatie kreeg het
jaar daarop al een daverend vervolg met een dichtersfestival in stadsschouwburg De
Harmonie in Leeuwarden, waar tien Friestalige en tien Nederlandstalige dichters
optraden. De avond was georganiseerd door Pier Boorsma en Pieter de Groot, van
het latere tijdschrift Sonde, ter gelegenheid van het zevende lustrum van de
Amsterdamse studentenvereniging Cygnus Resurgens (blz. 144). Ook hier waren
Vinkenoog en Van het Reve weer van de partij. ‘Poëzij [...] sil nea wer hillich wêze
meie’ (‘Poëzie mag nooit weer heilig zijn’), aldus Josse de Haan, met Steven de Jong
een van de voorlopers van de vernieuwing.
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Steven de Jong (*1935, blz. 226) debuteerde als Fries dichter in Quatrebras, hij werd
ook redacteur van dit tijdschrift. De Jong werkte mee aan het laatste nummer van
De Tsjerne en maakte tot 1970 deel uit van de Trotwaer-redactie. Zijn voorbeelden
waren Hessel Miedema, Jelle ‘Graaf’ de Jong (met een verwijzing naar ‘Keizer’
Lucebert) en Bauke de Jong, die zich in felle bewoordingen keerden tegen het
(literaire) establishment en het provincialisme in de Friese cultuur. Steven de Jong
zag in het dadaïsme, en later in het neorealisme van het Hollandse tijdschrift Gard
Sivik, mogelijkheden tot verandering.
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Bijna alle deelnemende dichters van het dichtersfestival in de Harmonie achter de tafel op het podium.
Afgezien van het slot was het festival, volgens de Leeuwarder Courant, een plezierig en verkwikkend
feest voor elfhonderd toeschouwers. In de woorden van Durk van der Ploeg: ‘Velen zullen verrast
zijn getroffen door de vitaliteit die zich hier in de poëzie openbaarde, door de veelheid van vormen
en het doorbreken van de ernst die in het verleden de poëzie voor zich opeiste.’

Steven de Jong begin jaren zeventig.

Het dichtersfestival had een merkwaardig slot. Al langer smeulende wrijvingen tussen Vinkenoog en
Van het Reve leidden ertoe dat de laatste bij de afsluitende ceremonie, onverwacht voor de omstanders,
enkele trappen en klappen aan Vinkenoog verkocht, die er overigens geen letsel aan overhield. Op
de achtergrond links Jan Wybenga, Steven de Jong en Louis Lehmann, die net even trager reageerden
dan fotograaf Piter Doele.

Tussen 1965 en 1995 publiceerde hij zes dichtbundels. Zijn debuut, Wankend
stomp (‘Dreigende mislukking’, 1965) is experimenteel, met geëngageerde vormvrije
gedichten waarin associaties belangrijker zijn dan causale verbanden, zodat het
absurde de overhand krijgt. In Missing link (1971) zijn de gedichten minder
zwaarwichtig, en ronduit speels is Popkes tekenje (1975). In De maagd fan Babylon
(1980) staan behalve verhalen ook elf gedichten. In het begin van Salto mortale
(1988) zien we nog de stijl van de jaren zestig terug. De Jong relativeert dan de
vernieuwing en verzoent zich met de generatie die hij vroeger bestreed. De kritische
houding van Steven de Jong richtte zich later vooral tegen de ‘literêre
kneukelhouwerij’ die hij bij bepaalde recensenten meende aan te treffen.
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Josse de Haan (*1941, blz. 224) debuteerde al in 1962 als dichter, maar zijn
debuutbundel Spegelbyld verscheen pas in 1971. In het begin van de jaren zestig
kwam hij in contact met dada en surrealisme. Vooral de laatste stroming heeft hem
beïnvloed. Hij was nauw betrokken bij het activisme aan het eind van de jaren zestig
en afficheerde zichzelf als ‘dichter-kommunikatieveling’. Met zijn pleidooi voor de
collagetechniek (‘knip- en plakfersen’) zette hij het antirationele standpunt van de
Quatrebras-experimentelen voort. Hij schreef ook poëzie in het Nederlands en is als
enige Friese dichter vertegenwoordigd in de Spiegel van de surrealistische poëzie
in Nederland (1989) met dertien gedichten. Opmerkelijk is De lytse dea soms (‘De
kleine dood
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Josse de Haan in 1988. Fotograaf Anneke Bleeker maakte de foto in het kader van een serie-opdracht
van het FLMD.

Het eerste nummer van A-wyt met omslag van Tom Hageman, uitgegeven bij Brinkman in Amsterdam.

soms’, 1996). In deze thematisch samenhangende bundel liefdespoëzie komt het
centrale thema, de ontoereikendheid van de taal om elkaar werkelijk te bereiken, op
een vaak suggestief-bezwerende manier naar voren. Josse de Haan publiceerde in
totaal twaalf poëziebundels. In de jaren negentig concentreerde hij zich meer op
proza. Vanuit zijn huidige woonplaats in Frans Baskenland toont hij zijn
onverminderde, vaak polemische, betrokkenheid bij de (Friese) literatuur. Uit De
lytse dea soms:
Soms lietst alle skroeven fleane. Bouten sylden troch it finster, spegels draaiden de
holle nei de sinne. Gillespie, Satie en Bessie Smith heinden se. Klanken, ritmes, dyn
fingers. Se giselen troch myn fel. 'k Waard piano. Ek skerpe saks. Bjirken bas en
hite simmer. Dy snijde út it iis de kerlen snie, dy nei de kiel. Redens streken breed.
Wekkerwurden fisken swommen troch it baarnend iis omheech. [...]
Soms gooide je alle schroeven los. Bouten vlogen door het venster, spiegels draaiden
hun hoofd naar de zon. Gillespie, Satie en Bessie Smith vingen ze. Klanken, ritmes,
jouw vingers. Ze vlogen door mijn huid. 'k Werd piano, ook scherpe sax. Berken bas
en hete zomer. Die sneed uit het ijs de korrels sneeuw, jou naar de keel. Schaatsen
sloegen breed uit. Wakkergeworden vissen zwommen door het brandend ijs omhoog.
[...]
Het jaar 1967 kan voor de Friese poëzie gelden als het jaar van vernieuwing, vooral
door het grote aantal nieuwe namen in De Tsjerne, onder andere in het Jongereinnûmer
(jongerennummer, alle bijdragende auteurs waren jonger dan dertig). Het zijn onder
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meer Jan J. Bylsma, Meindert Bylsma, Berber van der Geest, Willem Abma, Sikke
Doele, Geart fan der Mear, en Geart van der Zwaag. Daarnaast verschenen er
debuutbundels met een nieuw geluid.
In dat jaar werd bovendien een nieuw tweetalig tijdschrift opgericht dat ‘het
artistieke klimaat in Fryslân (wilde) verbeteren’, A-wyt (de titel verwijst naar het
eerste en laatste lemma van het woordenboek, dus van alfa tot omega). Het zou,
onder redactie van F.S. Sixma van Heemstra, G. Abma en T. Hageman, maar twee
jaar bestaan. Een initiatief dat, ook op langere termijn, wél van vitaal belang zou
blijken, was Operaesje Fers.
Het werk van Jan J. en Meindert Bylsma (overigens geen familie) is karakteristiek
voor de nieuwe trend om poëzie uit de ivoren toren te halen. Hoewel Meindert Bylsma
(*1941, blz. 226) meteen ook proza publiceerde, kreeg hij in zijn beginjaren vooral
naam als dichter. In 1967 en 1968 werd zijn poëzie met een Rely Jorritsmapriis
bekroond. Zijn debuutbundel is De tévé op it jiskelân (‘De tv op de vuilnisbelt’,
1968). Zijn gedichten onderscheiden zich door bondigheid. Een concrete anekdote
of gedachte wordt surrealistisch of absurdistisch uitgewerkt, met vervreemding en
relativering als dichterlijke wapenen. Tussen 1968 en 2001 publiceerde hij elf bundels
poëzie (waarvan sommige als coproductie). Meindert Bylsma is een scherp
waarnemer. Toch lijdt het werk nogal eens aan pretentieloosheid en een al te
gemakkelijke pointe, waarbij het onderscheid met proza vrijwel wegvalt.
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Operaesje Fers
Een prachtige vondst om de poëzie uit te venten was Operaesje Fers, de
dichterstelefoon, die na het draaien van een telefoonnummer met behulp
van een antwoordapparaat een gedicht afspeelde. Het Friese initiatief werd
een doorslaand succes met internationale navolging (‘Dial a Poem’, New
York). Eigenlijk borduurde dit idee, gelanceerd door F.S. Sixma van
Heemstra op een schrijversweekend in Kortehemmen in november 1967,
voort op een artikel van Marten Brouwer in Quatrebras uit 1957, die in
de moderne ontwikkeling van de poëzie onderscheid maakte tussen
‘sjochfersen en harkfersen’ (‘kijk- en luisterpoëzie’).
Het initiatief van Operaesje Fers kwam tegemoet aan de behoefte van de
dichters om hun poëzie snel onder een groot publiek te kunnen verspreiden.
Het nieuwe luistergedicht werd het telefoongedicht. Geart van der Zwaag,
Josse de Haan en Meindert Bylsma (die de naam Operaesje Fers bedacht)
vormden in 1968 de eerste redactie. Operaesje Fers had ook een
Nederlandstalige lijn met regelmatig bijdragen van dichters als Hanny
Michaëlis, Rutger Kopland, Wim Hazeu, Huub Oosterhuis en Frank
Koenegracht.
In 1969 kende de Gysbert Japicxjury de prijs toe aan dit project, maar haar
besluit werd niet overgenomen door Gedeputeerde Staten. Reglementair
zou het niet kunnen, omdat de prijs aan een persoon diende te worden
toegekend. De Trotwaer-redactie, die in de beginperiode in elk nummer
ruimte reserveerde voor de telefoongedichten, organiseerde een alternatieve
uitreiking.
Door de jaren heen kwam er iedere dinsdag en vrijdag een nieuw gedicht
op de lijn. In 1994 gebeurde dat voor het laatst. Veel van de archiefbanden
van Operaesje Fers bleven bewaard. Ze werden in de loop van de tijd door
Tresoar gedigitaliseerd en op Nationale Gedichtendag 2005 op een speciale
website toegankelijk gemaakt.

Krantenknipsel uit het Algemeen Dagblad van 19 februari 1968.
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Steven de Jong, redacteur van Trotwaer, reikt de alternatieve Gysbert Japicxpriis uit aan de stichting
Operaesje Fers in de persoon van F.S. Sixma baron van Heemstra. In toga drie andere
vertegenwoordigers van de dichterstelefoon: Meindert Bylsma (niet goed zichtbaar), Josse de Haan
en Willem Abma, elk met het speciale nummer dat Trotwaer aan Operaesje Fers wijdde. Datum: 9
oktober 1969.

In Hotel De Pauw in Leeuwarden leest Marten Brouwer gedichten voor de microfoon van Operaesje
Fers. Naast hem Sybe Sybesma en van links naar rechts de redactieleden Anneke de Vries, Anneke
Koster en Hein van der Vliet, circa 1981.
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Meindert Bylsma circa 1970.

Gedichtenkaart voor Nationale Gedichtendag 2005, naar een ontwerp van Barbara Jonkers. Vertaling:

HET VENTJE

papa is een krant
een ouwe pestkrant
naast de kachel
mama veegt hem
aan de kant met
veger en blik
maar zij wil ook niet
op de stofzuiger
naar amerika
ze moet alles afwassen
en afstoffen en het
is geen eens vuil
ik ga wel alleen
naar amerika hoor
met mijn rode kipauto
en als ik terugkom
race ik jullie tv
ook hartstikke dood
eigen schuld.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

Jan J. Bylsma, groot jazzliefhebber, achter de piano in 1977.

Jan J. Bylsma (*1931) groeide op in Leeuwarden en was leraar Nederlands in
Heerenveen. Hij had geen directe binding met het platteland en voelde dan ook
minder affiniteit met wat hij aanduidde als de ‘vreemde Friese vegetatie’ van ‘strikels,
zeisen,/meren, wouden,/hooibulten, tsjernen/de hele boerestrontpenose’. Bylsma
debuteerde in 1967 met de bundel Striptease. Nieuw was de parlandostijl van zijn
gedichten, in de geest van Barbarber. Praatpoëzie, droge registraties, vaak met een
wrange ondertoon, die aan Cees Buddingh’ doen denken. Er verschenen in totaal zes
bundels, Lyts mar krigel (‘Klein maar dapper’, 1992) is de laatste. Relativering en
ironie zijn de sterkste troeven van Jan Bylsma, met thema's als de confrontatie met
de vergankelijkheid, het verzet van de eenling tegen de druk van de massacultuur en
het hekelen van arrogante zelfoverschatting.
Tr. Riemersma, veel belangrijker om zijn proza (blz. 162 en 219), waagde zich in
de jaren rond 1970 aan poëzie. Zijn gedichten, aanvankelijk verschenen in vier
verschillende uitgaven, werden in 1996 gebundeld onder de titel Argewaasje fûn
Argewaasje jûn (‘Ergernis gevonden Ergernis gegeven’). Uit zijn dichtwerk spreekt
veel rancune tegen maatschappij, godsdienst en seksuele moraal. De bundel Teksten
fwar ien hear (‘Teksten voor één heer’, 1973) is illustratief voor deze notities, die
ondanks hun engagement een particulier karakter hebben. Tekenend is de uitspraak
van Riemersma: ‘Gedichten schrijven werd in de late jaren zestig zo simpel dat ik
het ook wel kon.’ Typerend voor de vernieuwing is zijn rechttoe-rechtaanstijl. Hij
verpakt zijn boodschap vaak rauw, met veel machteloze woede, vooral gericht tegen
de dood.
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Eerste nummer van Trotwaer.

Geart van der Zwaag met Trotwaer achter de microfoon in literair café Passe Partout in Leeuwarden,
1969.

Liever dan door een ‘autoriteit’ laat hij, de onderwijzer, zich door een kind tot
zwijgen brengen:
dan sjocht in bern dy oan

dan kijkt een kind je aan

in famke fan seis jier

een meisje van zes jaar

mei eagen en in lipke

met ogen en een lipje

dan lulst net mear

dan lul je niet meer

Zoals in hoofdstuk 6 al werd aangegeven, was de naam van het nieuwe literaire
tijdschrift dat in 1969 van start ging, Trotwaer, veelzeggend: literatuur moest de
studeerkamer uit, de straat op. Daarmee was overigens allerminst een eenduidige
koers uitgezet.
Geart van der Zwaag verwoordde het probleem nog positief in het redactioneel:
‘Bij dit eerste nummer van “trotwaer” heeft de redactie expliciet geen programma
aan te bieden. We zullen wel zien. [...] De ideeën van de redactieleden lopen
voldoende parallel voor redactionele samenwerking. Ze lopen voldoende uiteen om
een tijdschrift te kunnen maken dat leeft.’ Riemersma had in het laatste nummer van
De Tsjerne, eind 1968, met het oog op het komende nieuwe tijdschrift nog een
strijdlustig credo geformuleerd: ‘Laten we de vuilnisvaten omtrappen en 't riool
openbreken, elkaar vermanend in vriendelijkheid (zoals de Schrift zegt) of in woede
(zoals ik zeg).’ In het daaropvolgende eerste nummer van Trotwaer keerde hij zich
tegen het polemiserende artikel van mederedacteur Bauke de Jong, ‘Durkjemuoi op
'e praatstoel’ (‘Tante Durkje op haar praatstoel’), naar aanleiding van een interview
van Tiny Mulder met Durk van der Ploeg. Riemersma noemt het ‘ondermaats gepraat,
in strijd met gewoon, burgerlijk fatsoen’. En dat terwijl het gewraakte stuk was
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ondergebracht in Trioel, een rubriek voor bijdragen op persoonlijke titel, waarvoor
de redactie geen verantwoordelijkheid nam. De Jong achtte Van der Ploeg
verantwoordelijk voor het torpederen van de fusieafspraken tussen De Tsjerne met
Asyl en Quatrebras in 1966 en haalde nu zijn gram. Riemersma zat, ook al stapte
hij twee jaar later alsnog uit de redactie, destijds aan de Tsjerne-kant van de tafel en
wist dat Van der Ploeg de mislukking niet aangerekend kon worden. Hij maakte zo
bij de start van Trotwaer al duidelijk dat het de redactie aan meer ontbrak dan een
gezamenlijk program.
De Stichting Operaesje Fers zorgde voor nieuwe promotie-initiatieven, bijvoorbeeld
de bundel Broadtsje Healom/Broodje Halfom (1968) met geëngageerd werk
(consumptiepoëzie, ofwel ‘fretfersen’) van drie Friestalige dichters (R.R. van der
Leest, Meindert Bylsma, Josse de Haan) en drie Nederlandstalige (Pier van Dijk,
Remco Heite en R.R. van der Leest opnieuw), die ze zelf in enkele weken tijd
uitventten.
Verder waren de Friese dichters actief met poëziefolders en traden ze op in het
literair café Passe Partout in Leeuwarden en op poëziefestivals en campings. Een
gevolg van deze poëziepromotie was onvermijdelijk dat het medium belangrijker
werd dan de inhoud. ‘Kommunikaasje’ was het kernwoord geworden.
De toonaangevende poëtica werd in Nederland in de tweede helft van de jaren
zestig de door Gard Sivik en Barbarber gepropageerde nabootsing en afspiegeling
van
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‘U ziet hongerig. U ziet wit om de neus. Uw maag rammelt. Koop een broodje voor het te laat is.
Koop een broodje half-om. Poëzie in nieuwe stijl. Nieuwe poëzie in nog nieuwere verpakking,’ klinkt
uit een megafoon over de hoofden van het winkelend publiek op een zaterdagmiddag in Leeuwarden,
oktober 1968. Josse de Haan (foto), R.R. van der Leest, Pier van Dijk en Meindert Bylsma verkopen
met succes hun poëziebundel Broadtsje heal om /Broodje half om.

Reinder van der Leest in Passe Partout, cica 1970.

Van der Leest publiceerde zijn werk op het grensvlak van tekst, typografie en tekening, zoals de
bovenstaande ‘The Comedy of Errors’, in de eerste jaargangen van Trotwaer. Het werd in 2005
gebundeld onder de titel Wurk yn útfiering (‘Werk in uitvoering’).

In 1973 werd ter gelegenheid van het eerste lustrum van Operaesje Fers het poëziefestival Poem
Power gehouden, met als presentator de Engelse vertaler van Nederlandse poëzie James Holmes. De
avond werd georganiseerd door Johanneke Liemburg en Pieter de Groot, dat jaar redactieleden van
Operaesje Fers, naar het voorbeeld van het dichtersfestival in 1967.
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de werkelijkheid, die overigens al in de antieke wereld, onder de term ‘mimesis’
gold als de opdracht voor kunstenaars. In Fryslân werd dit type realistische en
antimetaforische poëzie geïntroduceerd als ‘fuortsmytfersen’ (‘wegwerppoëzie’).
R.R. van der Leest was er de vertegenwoordiger van. Het ‘boekje’ zou hebben
afgedaan.
Reinder R. van der Leest (*1933, blz. 222) combineerde de literaire en de beeldende
kunst in cartoons en strips en kwam in zijn spel met typografie tot ‘sjochfersen’
(‘kijkgedichten’). In 1966 en 1967 presenteerde hij zijn werk in poëziefolders:
Flardeguod (‘Losse flarden’) en Patates mei mayonaise. De ‘versjes’, vooral
readymades, werden opgenomen in zijn officiële debuut Boartersbûkje 1909 en
sextich (‘Speelboekje/speelbuikje 1909 en zestig’). In Broadtsje Healom etaleerde
hij zich voluit als exponent van de Barbarber-poëzie.
Hoewel hij in 1972, compleet met ‘nekrology’, verbitterd afscheid nam van Fryslân
en de Friese literatuur, omdat zijns inziens alles bij het oude bleef, collegaschrijvers
hem hadden teleurgesteld en hij geen inspiratie meer opdeed, kon hij zijn oude liefde
niet definitief vaarwel zeggen. De laatste twee bundels, Kunst en fleanwurk (‘Kunst
en vliegwerk’, 1979) en Wyn en fearren (‘Koude drukte’, 1986) zijn minder
ludiek-experimenteel en beschouwender van karakter.
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Berber van der Geest in 1975.

Bartle Laverman op zijn boerderij in Offingawier, juli 1996.

In 1981 ontving Reinder van der Leest de Gysbert Japicxpriis voor zijn dichtwerk.
In zijn dankwoord zei hij dat het hem niet ging om het schrijven van een avontuur,
maar om het avontuur van het schrijven. Hij wilde de mensen op een intelligente
manier onderhouden. Het accent lag op ‘it boartlike [“speelse”], de parody, it
kommintaer op de wrâld om my hinne’. Uit Wyn en fearren:
HEGELIAANSK AVENTOER

HEGELIAANS AVONTUUR

de konjak nipt net oan de man

de cognac nipt niet aan de man

dy't leunt oer it appartemint

die leunt over het appartement

fan it balkon fan 'e râne

van het balkon van de rand

en sjocht hoe't in lantearnepeal

en ziet hoe een lantaarnpaal

tsjin in bal stuitet wylst in stomboat

tegen een bal stuitert terwijl een
stoomboot

út de piip fan in rookplom komt

uit de pijp van een rookpluim komt

de wyn yn in flagge wappert

de wind in een vlag wappert

en it strân op syn frou leit

en het strand op zijn vrouw ligt

Heel anders van inhoud en toon is de poëzie van Berber van der Geest (*1938,
blz. 319). Zij debuteerde in 1967 in het jongerennummer van De Tsjerne en
publiceerde naast poëzie verhalen, liedteksten en toneel, zowel voor volwassenen
als voor de jeugd. Haar eerste bundel zou pas in 1975 verschijnen: Der binne fan dy
dingen... (‘Er zijn van die dingen...’). Hierna volgden er nog twee: Dei en wei (‘Dag
en weg’, 1978, met tekst in handschrift en foto's van Paul Janssen) en En ik bin gien...
(‘En ik ben gegaan...’, 1982). Van der Geest schrijft lyrische poëzie in een vrije vorm.
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Grondthema is de worsteling tussen het ‘ik en tweede ik’, een scheiding die optreedt
na de ‘uitdrijving uit het paradijs’ (ofwel de verloren kindertijd), wat samenhangt
met het vergeefse zoeken naar harmonie. In de kritiek klonk nogal eens het verwijt
van oppervlakkigheid en clichématigheid.
Toegankelijke poëzie schreef ook Bartle Laverman (*1948), docent filosofie, schilder
en boer. Hij debuteerde in De Tsjerne van 1968 en in dat jaar verscheen ook It freeslik
feest in een bezwerende beeldtaal, geïnspireerd door de Franse surrealisten. Tot nu
toe verschenen er niet minder dan elf dichtbundels van zijn hand. Laverman
publiceerde vanaf 2000 ook elk jaar poëzie in het Hollands Maandblad. In
Kophimmelje (‘Je kop schoonmaken’, 1999) overheersen frustratie, cynisme en
rancune tegenover het calvinistische christendom. De gedichten vertonen
verwantschap met de eerste verzameling ‘fersen’ van Riemersma. De dichter haalt
als een helen verdoemenisprediker uit naar het Friese literaire wereldje. Zijn taal
noemt hij ‘Euro-frysk’. Van de agressie die in deze bundel werd botgevierd, is in de
laatste, die dan ook Alles komt wer goed (2002) heet, weinig meer over. De poëzie
van Laverman kenmerkt zich door directheid. Typeringen als sober, korzelig, verbeten,
komen in kritieken terug. De nuchtere spontaniteit wint het doorgaans van de poëtische
zeggingskracht.
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Een aantal Friese schrijvers en dichters is ook actief als beeldend kunstenaar. Vier van hen, Wilco
Berga, Anne Feddema, Bartle Laverman en Reinder R. van der Leest, presenteerden zich in 2003 in
de tweetalige bundel Mingd bedriuw/Gemengd bedrijf. Deze aardse titel had de voorkeur boven de
term ‘dubbeltalent’ met zijn volgens samensteller Laverman bijbelse en modernistische bijsmaak.
Van hem is het afgebeelde Nynke, olieverf op paneel, 85 × 60 cm.

De neidagen fan in keamerhear was uitgave nummer 7 van Sonde. De bundel was geïllustreerd met
foto's van Piter Doele. De gedichten roepen de sfeer op van het leven in een studentenhuis rond 1970:
Stones, hasj, Vietnam, en ‘suicide is painless / een tophit hier’. De dichter staat op het omslag afgebeeld.

Trotwaer maakte een stormachtig beginjaar door. De interne conflicten tussen de
redacteuren liepen hoog op, er waren geldproblemen en het blad verscheen niet op
tijd. Intussen werd in oktober 1969 in Amsterdam het nieuwe tijdschrift Sonde
opgericht door de studenten Pier Boorsma (*1944), Pieter de Groot (*1946) en Johan
Frieswijk (*1943). Zij wilden zich met Sonde uitdrukkelijk maatschappelijk
engageren. De Groot en Frieswijk zaten ook in de redactie van Fryslân oerein!
(‘Friesland, sta op!’), officieel het orgaan van de Federatie van Friese
Studentenverenigingen, maar in de praktijk een links actieblad dat zich onder meer
afzette tegen het in hun ogen oubollige studentikoze blad De Harpe van de Friese
studentenvereniging Bernlef uit Groningen.
Pier Boorsma debuteerde in 1971 met De neidagen fan in keamerhear, in 1978
verscheen Under frjemde wetten. In Boorsma's filosofisch getinte poëzie staat de
confrontatie tussen de persoonlijke zuiverheid en de harde wetten van de werkelijkheid
centraal. Hij maakte in latere jaren een selectie van Friese gedichten voor een
bloemlezing, wat uiteindelijk leidde tot de Spiegel van de Friese poëzie in 1994.
Sikke Doele (1942-2002, blz. 256) debuteerde in De Tsjerne (jongerennummer),
publiceerde later in Sonde en in 1977 verscheen van hem It swiet geniet, dat nog alle
kenmerken van het nieuwe realisme draagt. 25 jaar later verscheen Longereilân
(‘Eiland van verlangen’, 2002), een romantische ode aan Terschelling, het eiland
waar hij een deel van zijn jeugd doorbracht. Deze gedichten schreef hij vlak voor
zijn dood.
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Als gevolg van de ruzieachtige sfeer wilden de redacteuren Trinus Riemersma en
Bauke de Jong aan het einde van het eerste jaar opstappen als redactielid van
Trotwaer. Het lukte niet om opvolgers te vinden en daarom werden de
Amsterdammers van Sonde benaderd. Intussen hadden de overgebleven redactieleden
op 27 december 1969 een ‘reboeljegearkomste’ (‘oproerbijeenkomst’) belegd in het
Oranjehotel in Leeuwarden om de lezers de koers van het blad te laten bepalen. De
kritiek van Jacob Noordmans, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, was dat
Trotwaer niet liet zien wat haar visie was, polemieken in scheldpartijen ontaardden
en er te weinig engagement werd getoond. Dat kwam hard aan. Steven de Jong over
het eerste verwijt: ‘Het spijt me, ik heb helemaal geen visie. [...] Een voordeel is, je
hebt geen verplichtingen aan je visie, je bent zo vrij als een vogel.’
Ongeveer vijftien man uit de kring van Sonde overvielen, gewapend met
spandoeken, de vergadering met een ‘extra editie’: een pamflet waarin werd
geconstateerd dat Trotwaer geïsoleerd was door persoonlijke conflicten en niet in
de smaak viel door gebrek aan visie en kleurloosheid in de vormgeving. De groep
eiste dat daaraan een eind gemaakt zou worden en dat Trotwaer niet alleen
‘letterkundigen’ in de redactie zou opnemen. De vergadering werd gevraagd zich
hierover uit te spreken. De redactieleden achter de tafel waren overdonderd. Er werd
besloten een nieuwe bijeenkomst te houden. Uiteindelijk ketste de samenwerking af
omdat men elkaar niet serieus nam. Trotwaer wist zich ternauwernood te handhaven.
Trinus Riemersma en Bauke de Jong traden terug en naast de (Nederlandstalige)
Remco Heite nam Josse de Haan zitting in de redactie.
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Cartoon uit Sonde nummer 5 (voorjaar 1971) door Johan Frieswijk. Gedeputeerde van Cultuur, Pieter
van der Mark: ‘Jullie mogen niet meespelen, jullie zijn te klein’. De Stim fan Fryslân en De stiennen
man waren geen literaire tijdschriften maar organen van bewegingsorganisaties.

Op zaterdag 1 augustus 1970 verschenen de eerste drie uitgaven van de Koperative Utjowerij
tegelijkertijd, dichtbundels van Van der Leest, Van der Zwaag en Riemersma. Ze vormden het begin
van de succesvolle reeks getiteld Cumulus-rige. In de loop van de weken die volgden organiseerde
de KU verschillende poëziehappenings. Na afloop spraken de dichters met mensen uit het publiek
over poëzie ‘zonder een geur van heiligheid’, zoals Van der Zwaag het uitdrukte. Afgebeeld
Cumulus-nummer 70-1.

Sonde bloeide aanvankelijk, doordat veel voormalige Tsjerne-schrijvers (onder
meer Leo Popma, Durk van der Ploeg, Tiny Mulder, Jo Smit en Anne Wadman) op
de lijst van medewerkers stonden. Ook Meindert Bylsma publiceerde veel van zijn
poëzie in Sonde. De redacteuren misten echter de discipline om het blad gezaghebbend
te laten worden. Het stierf in het begin van de jaren tachtig na 33 nummers een stille
dood.
In 1970 kwam er nog een alternatief voor Trotwaer: het bloemlezende tijdschrift
Alternatyf. Lykle Jansma (1941-1995) bracht werk van schrijvers die zich bij Trotwaer
niet thuisvoelden, zoals Jan Dotinga, Jan Wybenga, Ypk fan der Fear, Reinder van
der Leest, Klaas Bruinsma en Geart fan der Mear. Ook als uitgeverij was Alternatyf
actief (onder andere met werk van Van der Leest en Wybenga). Het verscheen tot
en met 1977.
De oprichting van de Koperative Utjowerij in 1970 was ongetwijfeld, naast de
vorming van Operaesje Fers en het ontstaan van nieuwe tijdschriften, het belangrijkste
initiatief in deze periode (blz. 169). De ku werd de grootste uitgever van poëzie in
Fryslân en stimuleerde het literaire klimaat door de commercieel niet zo interessante
dichtbundels toch uit te geven. Dit werd mede mogelijk gemaakt door het in 1968
opgerichte Frysk Utjefte Fûns.
Met ingang van 1975, toen Miedema Pers failliet ging, werd de ku de nieuwe
uitgever van Trotwaer, dat zich met een vernieuwde redactie op een nieuwe vorm
van kritiek toelegde: de structuuranalyse. Heftige discussies in de redactie waren het
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gevolg. De vraag wat kwaliteit had, werd door Adri van Hijum, een van de
‘dogmatische’ leden, met de structuuranalyse op ‘wetenschappelijke’ wijze benaderd.
Intussen profileerde zich in de nieuwe generatie een dichter met een eigen geluid.
Willem Abma (*1942, blz. 232) debuteerde als Daniël Daen met poëzie in 1967 (in
De Tsjerne). Zijn debuutbundel De âlde en de leave hear as lead om âld izer (‘De
oude en de lieve heer als lood om oud ijzer’) dateert uit 1970. Nog datzelfde jaar
volgde Op libben en dea (‘Op leven en dood’) en in 1972 Mosken en goaden (‘Mussen
en goden’). Voor deze drie gedichtenbundels werd Abma in 1973 de Gysbert
Japicxpriis toegekend. De jury had waardering voor ‘het algemeen menselijke dat
verder reikt dan het moment’.
Abma distantieerde zich al in zijn eerste bundels van de popularisering van de
poëzie. Hij koos klassieke onderwerpen, ook al is Fitraezjewrâld (‘Vitragewereld’,
1975) een voorbeeld van modieuzer werk. De eerste zeven bundels verschenen onder
het pseudoniem Daniël Daen. Met de bundel Nachtfeest (1982) droeg Abma Daen
ten grave. In de jaren daarna oordeelde de kritiek dat de spontane lyrische kracht
was afgenomen ten koste van toegenomen intellectuele ‘bedachtheid’. In zijn
grafschrift voor Daniël Daen had Abma het al berustend voorspeld:
De libbene dichter

De levende dichter

hâldt ien treast foar letter.

houdt één troost voor later.

De deade dichter

De dode dichter

dichtet altyd better.

doet het altijd beter.
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In de jaren 1973-1975 maakte fotograaf Henk Kuiper in opdracht van het FLMD een serie
schrijversportretten, waaronder dit van Willem Abma, die toen nog publiceerde onder zijn
schrijversnaam Daniël Daen.

De vijfde bundel van Daniël Daen, ‘De eiken van Dodona’: een strak gecomponeerd poëtisch portret
van het dorp van herkomst, vol van patriarchaal gods- en bijgeloof, gesymboliseerd in de vele eiken
die er staan. Een uitgave van de Koperative Utjowerij uit 1976 met een omslag van Piter Doele.

Abma was redacteur van Alternatyf, Operaesje Fers en Trotwaer. Hij begon na
1980 met het schrijven van romans en toneel (zie paragraaf 8.4 en blz. 289) Tot nu
toe bracht hij negentien bundels poëzie op zijn naam, waarvan de laatste twee, Te
fûnling (‘Te vondeling’, 1999) en vooral Kuiers of definysjes fan in ik (‘Wandelingen
of definities van een ik’, 2004), de zoektocht naar de eigen identiteit, ingezet met
Dieden (‘Daden’, 1986), verrassend voortzetten en verdiepen.
Twa kuiers. ‘Ik,’ seit er en bedoelt
himsels.

Twee wandelingen. ‘Ik,’ zegt hij en
bedoelt zichzelf.

‘Ik,’ skriuwt er en bedoelt in oarenien.

‘Ik,’ schrijft hij en bedoelt een ander.

Dy oarenien ûntkomt him, ûntstiet yn de Die ander ontkomt hem, ontstaat in de
ôfstân dy't syn tinzen ôflizze moatte.
afstand die zijn gedachten moeten
afleggen.
Kuier tusken harsenkwabbe en papier.

Wandeling tussen hersenkwab en papier.

Dy oare belibbet dingen dy't hy net
belibbe hat.

Die ander beleeft dingen die hij niet heeft
beleefd.

Hat tinzen dy't sines net binne. Fielt wat Heeft gedachten die de zijne niet zijn.
hy net sa fielt.
Voelt wat hij niet zo voelt.
It sprutsen ik. It skreaune ik. De lêste liket Het gesproken ik. Het geschreven ik. De
de autobiografy fan de earste.
laatste lijkt de autobiografie van de eerste.
Mar hat syn eigen wêzen.

Maar heeft zijn eigen wezen.
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Op papier komme se elkoar soms tsjin.

Op papier komen ze elkaar soms tegen.

Mar yn gjin mûle falle se gear.

Maar in geen mond vallen ze samen.

Om door te dringen tot wat hem wezenlijk beweegt en zo zich te vernieuwen, gaat
Abma niet alleen de strijd aan met bewonderde voorbeelden als Tomas Tranströmer,
Lars Gustafsson en Obe Postma, maar bovendien met zijn eigen dichterschap. ‘Abma
verslaat Abma,’ aldus recensent Eeltsje Hettinga.
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‘Satan’
Als Trotwaer-redactielid stuitte Willem Abma nogal eens op reserves bij
zijn redactiegenoten. Een inkijkje in de Trotwaer-perikelen krijgt de lezer
via fragmenten uit zijn dagboeken in een bijdrage aan het jubileumnummer
van Trotwaer in 1993. Persoonlijke animositeiten (met Josse de Haan,
Bartle Laverman, Eppie Dam en vooral Trinus Riemersma) en aversies
tegen de structuuranalytische aanpak (Adri van Hijum) worden (niet zonder
humor) opgehaald: ‘Ik zie nog de beoordelingsbriefjes voor me, met de
kolom van Trinus: -, -, -, -, -, -. Het was zo opvallend dat ik me er op dat
moment niet meer druk over maakte. Integendeel, ik verwachtte de
afwijzing van Trinus. Dat voelde toen wel goed. [...] Ik sluit niet uit dat
Trinus, die binnen de Friese verhoudingen toch op zijn minst een
natuurtalent genoemd kan worden, dat doorhad en mij op deze originele
manier heeft willen stimuleren om toch vooral door te gaan met schrijven.’
De herdershond van Riemersma bepaalde de sfeer tijdens een
redactiediscussie in oktober 1976 over een stuk van Abma: ‘Dichter en
bespreking. Interpretatieproblemen’. Het ging over uitgangspunten van
kritiek, waarbij Willem Abma, die de dichter zelf het best in staat achtte
om zijn werk te duiden, Riemersma ‘vakidiotie’ verweet omdat hij de
autonomie van het kunstwerk vooropstelde. Riemersma's hond bleef
grommend om Abma heen sluipen. Met de herhaalde roep ‘Satan!’ leek
de gastheer het beest eerder aan te moedigen dan in te tomen.
De diversiteit waartoe de vermaatschappelijking van de poëzie leidde, kon in
Nederland tot uiting komen in diverse levensvatbare tijdschriften zoals Raster, Tirade,
Maatstaf, De Revisor, Gard Sivik en Barbarber. In Fryslân, als klein taalgebied,
ontbrak die ruimte. Om in aanmerking te komen voor provinciale subsidie moest een
tijdschrift minstens tweehonderdvijftig abonnees hebben. Dat aantal was voor Sonde
en Alternatyf te hoog. Pas met de oprichting van Hjir in 1972 kwam er - zo blijkt
achteraf - een levensvatbare tegenhanger. Van een richtingenstrijd tussen de vier
tijdschriften (Trotwaer, Sonde, Alternatyf en Hjir) was in de jaren zeventig geen
sprake. Na de turbulente jaren zestig leek de rust te zijn weergekeerd, ook al etaleerde
Trotwaer zich in 1972 nog steeds als ‘kritysk en eksperimenteel’.
Naast de literaire tijdschriften bestond al sinds 1958 De Strikel (‘De Strekel’,
werktuig om een zeis mee te scherpen), een cultureel maandblad, dat aandacht had
voor literatuur en commentaar gaf op actuele ontwikkelingen op
cultureel-maatschappelijk terrein. Juist aan die bredere oriëntatie ontleende De Strikel
zijn belang. Het blad was ontstaan op initiatief van De Fryske Bibleteek, die
ontevreden was over de kwaliteit van It Heitelân (blz. 100). De Fryske Bibleteek
had een collectief abonnement op een maandblad in het pakket en Laverman-directeur
De Roo en zijn rechterhand Freark Dam durfden met vijftienhonderd voorlopig
gegarandeerde abonnees het avontuur om een nieuw maandblad op te zetten wel aan.
Dam was redactielid tot 1971. Bij De Strikel kwamen minder vaak redactiewisselingen
voor dan bij de literaire tijdschriften. In de jaren zeventig zaten onder meer Rink van
der Velde en Sybe Sybesma in de redactie, en, tot ver in de jaren tachtig, Reimer van
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Tuinen en Jan J. Bylsma. Pieter de Groot werd in 1977 redacteur van De Strikel toen
het met Sonde begon af te lopen en hij bleef dat tot het blad eind 1994 ophield te
bestaan.

In de eerste helft van de jaren zeventig werden de winnende gedichten en verhalen van de Rely
Jorritsmapriis gepubliceerd in De Strikel. Hier reikt Klaas Jansma, voorzitter van de Fryske Bibleteek,
de prijzen voor 1974 uit aan de winnaars, van links naar rechts Alex Riemersma, pyt jon Sikkema,
Bennie Huisman en Akky van der Veer. Van deze vier zou Akky van der Veer zich het meest ontplooien
als schrijfster. Bennie Huisman (*1947) was muziekleraar en koordirigent tot hij in 1987 begon met
een serie muziektheatervoorstellingen, onder andere over Wibren Altena en Eeltsje Halbertsma.
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De grotere steden van de Friese literatuur
Voor universitair onderwijs gaan Friese studenten meestal naar Amsterdam
en Groningen. Geen wonder dus dat beide plaatsen als locatie nogal eens
voorkomen in Fries literair werk. De Tsjerne gaf een speciaal nummer uit
over Amsterdam. Daar studeerden onder anderen Joast Halbertsma
theologie, Obe Postma natuurkunde en Anne Wadman Nederlands. De
redacteuren van de tijdschriften Quatrebras en Sonde brachten er hun
studententijd door. Groningen was de studiestad van Piter Jelles Troelstra,
Douwe Kalma, Willem Abma, Tsjêbbe Hettinga, Albertina Soepboer, en
de woonplaats van verscheidene redacteuren van Trotwaer. De schrijvers
uit de kring van De Blauwe Fedde hebben er hun basis en vanuit Groningen
veroverden Friestalige dichters als Tsead Bruinja en Cornelis van der Wal
de laatste tien jaar een plaats op de landelijke podia.
Ook vanwege hun werk woonden Friese schrijvers in de beide steden. Jan
Wybenga was meer dan 25 jaar leraar Nederlands aan de Pedagogische
Academie in Groningen, Obe Postma bijna veertig jaar leraar wiskunde
aan de rijkshbs aldaar. Zijn leerlingen en collega's wisten vrijwel niets van
zijn dichterlijke activiteiten. Ironisch schreef hij daarover: ‘Ze zagen mij
meer als een man van studie dan als een dichterstype/in een Groninger
encyclopedie zullen ze me vermelden als een schrijver van kleine
historische stukjes’ - en zelfs dat is er niet van gekomen.
Fedde Schurer werd in 1930 schoolmeester in Amsterdam-West. Toen hij
in 1946 terugging naar Fryslân schreef hij dit kwatrijn waaruit zijn liefde
voor de stad spreekt:
Dy't ienris op dyn glâns fereale rekke,

Die eenmaal op jouw glans verliefd moest
raken,

Dy't yn 'e bangste nachten mei dy wekke, Met jou de bangste nachten moest
doorwaken,
Dy't sechtstjin jier dyn bern en boarger Die zestien jaar jouw kind en burger was,
wie,
Gjin kwea sil hy syn libben fan dy
sprekke.

Nooit zal zijn spreken jou te schande
maken.

Men kan zich afvragen of de Friese vernieuwingsgeneratie een stroming of groep
vormde. De onderlinge verschillen springen sterker in het oog dan de overeenkomsten.
Dat blijkt wel uit het ontbreken van een literair program bij de
vernieuwingstijdschriften Quatrebras en Trotwaer. Individuele vrijheid, persoonlijke
ongebondenheid, woog (en weegt) zwaar bij de Friese dichters. Zo is er ontegenzeglijk
verwantschap tussen Meindert Bylsma, Jan J. Bylsma en Reinder van der Leest in
speelsheid, directheid en ironische nuchterheid, maar daar moet dan dadelijk bij
aangetekend worden dat het absurdisme van Meindert Bylsma ontbreekt bij Jan J.
en dat Van der Leest wars was van engagement en zich louter toelegde op het spel.
Willem Abma stond met zijn eigenzinnigheid en klassieke thematiek apart, Josse de
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Haans voorkeur voor het associatieve en surrealistische werd nauwelijks door anderen
gedeeld, Berber van der Geest onderscheidde zich door haar lyrische instelling, en
de kritische toon van Riemersma was gebonden aan zijn persoon.
Kortom, de belangrijkste constante is, naast een grondige wijziging van het imago
van de dichter en het dichterschap (ontmythologisering), een stilistische: de praattoon
(parlando) waarmee de democratisering van de literatuur gepaard ging. Als
kenmerkend kunnen dan (daaraan gekoppeld) met enige goede wil nog worden
genoemd het realisme (of surrealisme), de vrije versvorm, toegankelijkheid,
speelsheid, humor en spanning tussen het ik en de werkelijkheid, maar die kenmerken
zijn te algemeen om van een stroming te kunnen spreken. Wel is de combinatie van
deze elementen onderscheidend ten opzichte van de traditie.
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Een eigen geluid
Tot de vernieuwingsgeneratie behoort ook beeldend kunstenares Tytsy
Wyngaarden (1943-1969). Zij is een voorbeeld van de uitdrukking
‘veelbelovende dichters sterven jong’. Elke literatuur heeft zijn
veelbelovende jonggestorven dichters, vergelijk in de Nederlandse Jacques
Perk, Hans Lodeizen en Jotie 't Hooft en in de Friese de in hoofdstuk 5
genoemde Marten Baersma en Yke Reinders Boarnstra. Tytsy Wyngaarden
kwam in Amerika om bij een verkeersongeluk.
De postume bundel Underweis nei hûs en oare paden (‘Onderweg naar
huis en andere wegen’, 1972) werd ‘meer dan een belofte’ genoemd.
Opvallend in de bundel is de rol van de dood. In haar onthutsende poëzie,
die klinkt als een statement, nemen we, naast religieuze ondertonen, de
invloed waar van een existentialisme waarin het levensgevoel gespeend
is van welk idealisme dan ook, menselijk contact (in casu de relatie met
de geliefde) een farce lijkt en de zo dikwijls bejubelde vrijheid zich als
een noodlot ontpopt.
myn lûd wurdt al toar

mijn stem wordt al dor

en ik sil in ôfgriis fan dy krije

en ik zal een afkeer van je krijgen

lykas in melaatske huveret

zoals een melaatse huivert

foar in kankerpasjint

voor een kankerpatiënt

Tytsy Wyngaarden in 1969.

2 Hjir - de tegenhanger
In 1972 besloot Piter Boersma samen met zijn zwager Bonne Stienstra een tijdschrift
op te richten. In Sonde (‘te politiek’), Alternatyf (‘te onsamenhangend’) en Trotwaer
(‘te polemisch, te geëngageerd, te revolutionair en te gefrustreerd’) zagen ze niets.
Ze wilden een blad dat niet louter literair was, ongecompliceerd, en dat dicht bij het
eigen leven stond. Het (romantisch-)persoonlijke was voor Boersma essentieel. De
naam werd Hjir, ‘Hier’. Piter Boersma zou altijd als ‘hoeder en noeder’ (beschermer
en bewaarder of zeg ‘godfather’) aan het blad verbonden blijven.
Kenmerkend voor Hjir was dat de redactie gevormd werd door een vriendenkring
van jonge, aankomende schrijvers, die in de loop der jaren werd aangevuld met nieuw
talent. Sybe Krol verving in 1974 Bonne Stienstra, die minder affiniteit had met
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literatuur en voor (sport-)journalistiek en toneelschrijven koos (blz. 287). In 1975
werd de redactie uitgebreid met Piter Yedema, Jacobus Smink, Jelle Kaspersma,
Jacobus Dykstra en Tsjêbbe Hettinga. Het beleid was om vooral werk op te nemen
van beginnende auteurs en ruimte te bieden voor ontwikkeling (Boersma sprak van
een ‘laboratoriumfunctie’), ook al leverde dat de kritiek op dat het niveau te sterk
wisselde. In 1977 passeerde het blad de drempel van tweehonderdvijftig abonnees
en kreeg het subsidie; het was ‘volwassen’ geworden. Deze nieuwe situatie had tot
gevolg dat Hjir zes keer per jaar kon blijven verschijnen en dat er nieuwe ruimte
kwam voor beschouwingen, kritiek, en speciale aandacht voor muziek, volkskunde
en vertalingen van buitenlandse literatuur. Daarmee kwam de opzet meer overeen
met die van Trotwaer. Toch bleef het blad het podium voor jongere auteurs.
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Het eerste nummer van Hjir.

Piter Boersma in 1982.

Debuutbundel van Tsjêbbe Hettinga, in 1973 uitgegeven in eigen beheer, met een omslag van Jelle
Kaspersma.

Tsjêbbe Hettinga in 1988.

Piter Boersma (*1947, blz. 223) debuteerde in 1974 met de poëziebundel Net to
kearen emoasje (‘Onstuitbare emotie’). De bundels Printkrassen (1983) en Op
weagjende grûn (‘Op golvende grond’, 1984) zetten de lijn van het debuut voort.
Eenzaamheid en de rol van de geliefde daarin, en de geboortegrond, het Friese
landschap, vormen de belangrijkste thema's. In Under it twangjok (‘Onder het
dwangjuk’, 1988) maakte Boersma de wending naar de vaste vorm, zoals velen in
de jaren tachtig. De bundel is zeer strak gecomponeerd volgens een bepaald
getallenpatroon. Dichterschap, erotiek en vitaliteit zijn de onderwerpen. Deze lijn
werd voortgezet in It swurd út 'e stien (‘Het zwaard uit de steen’, 1992). De volgende
bundel, Bûten (2003), bevat sonnetten met een losse praattoon en mist de spanning
van de voorafgaande twee. Beleving van natuur en landschap zijn terug.
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In nummer 6 van Hjir jaargang 1973 vinden we voor het eerst een gedicht van Tsjebbe
Hettinga (nog zonder accent circonflexe), ‘twirre’ (‘windvlaag’):
de wyn

de wind

tusken wolk en wetter

tussen wolk en water

driuwt as in reidrûzer

trekt als een rietbriesje

troch myn bestean

door mijn bestaan

tusken lân en loft

tussen land en lucht

en wetter en fjoer of:

en water en vuur of:

tusken ljocht en tsjuster

tussen licht en duister

Tsjêbbe Hettinga (*1949) is afkomstig uit Burgwerd. In de jaren zeventig werkte
hij als opnametechnicus bij de blindenbibliotheek in Groningen. Later studeerde hij
Friese taal- en letterkunde. Hij debuteerde in Trotwaer in 1970; zijn eerste twee
bundels verschenen in 1973 en 1974. De tweede, Loft, lân en séfersen, was een
coproductie met Jelle Kaspersma, klasgenoot op de kweekschool in Sneek. In het
gedicht ‘Ljocht út en troch’ (‘Licht zo nu en dan’), opgenomen in deze bundel, zet
de dichter de toon met de ‘verinnerlijking van het landschap’ en een sterke nadruk
op licht- en duistermetaforen, samenhangend met zijn achteruitgaande
gezichtsvermogen. Het licht wordt een typisch Hettinga-symbool.
Na een versobering van de taal en de beelden in Fan lân, loft en leafde (‘Van land,
lucht en liefde’, 1975) volgde een stijlvernieuwing in Tusken de bedriuwen troch is
âlderdom (‘Tussen de bedrijven door is ouderdom’, 1981). Hettinga bracht afgewogen
ritmische structuren aan en een geraffineerd klankspel. De inhoud bleef daar echter
bij achter. Retorisch vernuft en barok woordspel hadden de overhand.
De volgende bundels vormden een sterkere eenheid dan de eerste vier, ook
inhoudelijk. In de eerste, Under seefûgels/De kust uit 1992, werd de oogst van tien
jaar dichterlijke arbeid bijeengebracht. Hettinga bewees zijn uitzonderlijk talent. De
strakke, regelmatige strofenbouw, muzikale associaties en hartstocht hadden een
overtuigende inhoud gekregen. De tweetalige bundel Vreemde kusten/Frjemde kusten
uit 1995 bevatte bijna alle
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Sybe Krol begin jaren zeventig.

gedichten uit De kust van drie jaar eerder, met toevoeging van het lange gedicht ‘It
faderpaard’, geschreven ter nagedachtenis aan zijn vader. Deze bundel was
ongetwijfeld het dichterlijk hoogtepunt tot dan toe. De lyriek raakt in Fan oer see
en fierder (2000), vertaald als Platina de zee (2003), op de achtergrond. De toon is
klassieker, helderder, serener, waarbij de epiek sterker wordt. Een Grieks eiland
vormt de locatie, de dichter identificeert zich met Odysseus.
Het bezwerende titelvers bezingt een zwarte liefdesgodin (vertaling Tsjêbbe
Hettinga en Benno Barnard):
Lykme allinne, as de skrutene leguaan

Moederziel alleen, zoals de schuwe

Op 'e sintebibu yn 'e sinne fan 'e middei Antilliaanse leguaan in de zon van de
middag
(Dy't alle dagen de rappe dei yn twaën
dreamt),

(En die droomt dagelijks de rappe dag in
tweeën);

Tusken de foarse kaktussen, myn hert.
Mar ik sjong, swing

Alleen tussen de forse cactussen ben ik,
maar zing

Troch de nacht, stim en yngewant fan in En dans de nacht door, stem en buik van
havenstêd
een havenstad
Mei de azem fan fisk en see, manlju's
blauwe weemoed,

Met de asem van vis en zee, met de
blauwe weemoed

De leginde fan in blanke hân, in
seemanshân

Van mannen en de legende van een
blanke hand,

Op myn swart him hifkjend skouder, dat Een zeemanshand op mijn zwarte
bûgje kin mar taai
afwachtende schouder,
Is as de watapana, fan it bûnzjend
wachtsjen

De legende dat ik met bonzend wezen
wachtte,

Fan myn wêzen as in faam ûnder de
tamarinde.

Toen, maagd nog, onder de tamarinde
stond te wachten.

Hettinga herijkt in zijn poëzie het begrip retoriek. De betekenis ‘hol, opgeblazen
taalgebruik’ verdrong sinds de achttiende eeuw de klassieke inhoud die het begrip
‘retorica’ had, waarin welsprekendheid, taalvernuft, redeneerkunst en
overtuigingskracht samenvielen. Die oorspronkelijke betekenis keert terug in zijn
bezwerende beeldtaal, die met de vele opsommingen, klankcombinaties,
gedachtesprongen en archaïsche sfeer niet begrepen maar ondergaan wil worden.
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Criticus Hylke Tromp verzuchtte naar aanleiding van Under seefûgels/De kust: ‘De
gedichten van Tsjêbbe Hettinga zijn niet volledig te begrijpen, omdat de semantische
en grammaticale structuur van de zinnen waaruit ze bestaan voor veel meer dan één
uitleg vatbaar zijn. En hoe je ook je best doet om ze toch te bemachtigen: ze blijven
in wezen onbegrijpelijk. Maar onbegrijpelijk mooi, dat wel.’
Door de karakteristieke muzikale voordracht van zijn poëzie voegt Hettinga een
belangrijk element toe aan de zeggingskracht ervan. Vanaf 1995 verscheen zijn
dichtwerk altijd met een cd erbij. Twee grote gedichten, It doarp Always Ready
(2000) en Oan 'e Brek in dei/Een dag aan de Brekken (2003), werden zelfs alleen
maar gepubliceerd in de vorm van een cd met de tekst in twee of drie talen bijgeleverd
in een inlay-boekje - in de presentatie van Hettinga's dichtwerk een opvallende
accentverschuiving van lezen naar luisteren. Hettinga brak door in Nederland met
zijn optreden op de Frankfurter Buchmesse in 1993. Sinds die tijd is hij een graag
gehoorde gast op literatuurfestivals in binnen- en buitenland.
Sybe Krol (1946-1990), redacteur van het Wurdboek fan de Fryske taal, debuteerde
met Fossyl fan fjûr, (‘Fossiel van vuur’), gedichten met pentekeningen gemaakt door
zijn vriend, de zanger Roel Slofstra. Naast landschap en liefde waren de taal zelf en
de
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Jacobus Smink in 1980.

Jelle Kaspersma in 1988.

Affiche van een activiteit van Operaesje Fers. De presentatie was in handen van Anneke de Vries en
Jelle Kaspersma.

Jan Kooistra in 1992.

onmogelijkheid van echte communicatie voor hem een belangrijk thema. Sybe Krol
was in de Friese literatuur een van de eersten die de homoseksuele liefde beschreef.
Net als Sybe Krol was Jacobus Quiryn Smink (*1954), leraar Nederlands, een
Hjirmedewerker van het eerste uur. Zijn debuutbundel dateert uit 1983, Apàrte fersen,
in 1985 gevolgd door Wurk fan de achtste dei. In 1988 verscheen Foar de famkes
(‘Voor de meisjes’), en in 1991 Mei beide lippen. Freonskrift (‘Vriendschrift’, 1992)
bevat een vertaling in vijf talen van een aantal veelal eerder gepubliceerde kwatrijnen.
De laatste publicatie is Minskegedichten (1995), een bundel waarin het accent ligt
op het woordspel. Zo vormt de naam Smink een anagram van het woord ‘minsk’
(‘mens’). Zijn poëzie is soms hermetisch, vaak speels en suggestief. Altijd spelen
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vrouwen (meisjes, dochters) een belangrijke rol. Een bundel waarin deze thematiek
pregnant naar voren komt, is Lingerich tekstyl & swarte side (‘Lingerieachtig textiel
& zwarte zijde’, 1994).
Voor Jelle Kaspersma (*1948), basisschoolleraar, is de verbondenheid met de natuur
eveneens de belangrijkste inspiratiebron, die aan veel van zijn gedichten een mystieke
verdieping, een religieuze ondertoon verleent, verwant aan het pantheïsme in de
indianenliteratuur die hij vertaalde (ook in het Nederlands). Andere thema's in
Kaspersma's poëzie zijn: het schrijven, de tijd, de onbereikbare liefde en de dood.
Al vanaf het begin is de haiku (‘trijerigel’) bij hem een geliefde vorm. Vaak
illustreerde hij zijn eigen werk. Overheerst in de vroege bundels nog de romantische
natuurlyriek, overigens niet zonder de zwarte kant daarvan, in latere krijgen morele
reflecties de overhand. Tot op heden verschenen tien dichtbundels, de laatste is de
verzamelbundel De lije side fan 'e tiid (‘De luwe kant van de tijd’, 2004).
Piter Yedema (*1941) is een dichter van het kunstige taalspel en de scherpzinnige
waarneming. Hij kwam met villanellen, rondelen en sonnetten. Manneboete (1991)
bevat twee sonnettenkransen, waarbij een ‘Krans voor Kalma’, en vertalingen van
een zevental sonnetten van Shakespeare. Yedema is ook actief als essayist en criticus.
Tot de vaste Hjir-medewerkers behoorde Jan Kooistra (*1959), leraar Nederlands,
die vanaf 1980 in Hjir publiceerde. In zijn poëzie vormen landschap en liefde de
vaste bestanddelen. In 1992 kwam hij met Dame fan myn dagen. Recensenten wezen
op een grote mate van muzikaliteit en vormbeheersing, de religieuze sfeer, Keltische
elementen en het ‘klassieke tintje’ door de onderwerping aan de aanbeden vrouw, al
duikt het woord ‘kitsch’ nogal eens op. In de bundel Gershipper (‘Sprinkhaan’, 1998)
valt de onbevangen zintuiglijkheid op.
Ondanks de eigen cultuur, bepaald door het ‘jeugdig elan’ en de ‘onderlinge
vriendschap’ die aan de Hjir-medewerkers worden toegeschreven, is ook hier geen
sprake van een literaire groep of stroming.
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Eppie Dam in 1975.

De sachte tufkes fan dyn Lister, de achtste bundel van Eppie Dam, verscheen in 1993 bij De Oare
útjouwerij, de uitgeverij van Goaitsen van der Vliet in Enschede, met een omslag van Gerhard van
Dragt. Van der Vliet besteedde veel aandacht aan de vormgeving van zijn uitgaven, een aspect dat
niet de sterkste kant vormde van de KU. Dat kan voor een deel worden verklaard uit het karige budget
van de uitgeverij. In 1992 maakte de ku een ernstige crisis door, veroorzaakt door schulden en gebrek
aan elan. Het zittende bestuur stelde voor om te fuseren met de uitgeverij van de Afûk (blz. 260).
Uiteindelijk zegevierden de leden die op de oude voet wilden verdergaan, waarop een aantal andere
onder wie Dam de coöperatie verlieten. Het oplaaien van de emoties verhoogde de betrokkenheid bij
de KU, waardoor er nieuwe leden toetraden en de uitgeverij voorlopig weer vooruit kon.

Eppie Dam (*1953), basisschoolleraar, debuteerde in 1975 in Trotwaer met poëzie.
Hij leverde ook regelmatig kopij aan Hjir, en was daarnaast een tijdlang een productief
recensent in Trotwaer. Van 1977 tot 1983 maakte hij deel uit van de redactie van dit
tijdschrift. Dam is zowel in kwaliteit als kwantiteit de belangrijkste dichter die zich
na 1975 in de kring van Trotwaer profileerde. Betrof het aanvankelijk nog vrije,
anekdotische praatpoëzie met jeugdherinneringen, al gauw begon hij conventionele
vormen toe te passen, zoals het sonnet. Critici prezen zijn vakmanschap. Zelf zegt
Dam: ‘Schrijven is voor mij voor 70 procent een kwestie van vorm. [...] De overige
30 procent is zelfonderzoek, uitingsdrang en ijdelheid.’
Dams eerste gedichtenbundel verscheen in 1978, Mei de jierren (‘Met de jaren’),
waarin vergankelijkheid en dood al de thematiek vormen. Hij werd een uiterst
productief auteur, op zijn poëziedebuut volgde nog een elftal bundels. Daarnaast
schreef hij veel jeugdliteratuur, een leesboekjesreeks voor de basisschool in het
Nederlands, verhalen, columns en een biografie van Foppe de Haan. Een van zijn
poëziebundels schreef hij in het Kollumerpomps, het dialect van zijn geboorteplaats.
Met Margryt Poortstra bracht hij de bundel Boulân (‘Bouwland’, 1990) uit, die het
wonen in de polder als onderwerp heeft (hij woonde namelijk in de Noordoostpolder
en Margryt Poortstra in Flevoland). Zijn godsdienstige achtergrond verloochende
Dam niet; hij schreef liturgieën in het Nederlands en het Fries.
Het gaat in Dams werk, zowel in zijn proza als zijn poëzie, om het menselijk tekort
dat zich wreekt in relaties en, samenhangend daarmee, de doelloosheid van het
bestaan. Daarnaast is de tijd een belangrijk thema. De titels van verschillende bundels
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wijzen hier al op: in Tusken juster en jûn (‘Tussen gister en vanavond’, 1983) en
Goddeleaze tiid (1984) staat het voorbijgaan centraal.
De sachte tufkes fan dyn Lister (‘Het zachte getuf van je Lister’, 1993), geschreven
als herinnering aan zijn overleden vader, is minder afstandelijk dan zijn vroegere
poëzie. In deze bundel overheersen weemoed en pessimisme. Dams liefde voor
voetbal blijkt in De hûnsdagen (‘De hondsdagen’, 1995), waarin hij elf
poëzieportretten opnam van voetballers van Friese clubs. Deze bundel bevat zowel
serieuze als luchtige poëzie. In Leaf en nuddels (‘Loof/lief en naalden’, 1998) wisselen
speelsheid en somberheid elkaar af. De bundel eindigt met een suggestief beeld van
de vaste thematiek:
ik sjoch it libben yn in kraandrip

ik zie het leven in een kraandruppel

bongelbeevjend yn it gromen each

bengelbevend in het chromen oog

in triljend pûdsje wetter

een trillend zakje water

dat him fêstklamt oan koheezje

dat zich vastklemt aan cohesie

mar ynwindich ropt o lit my gean

maar inwendig roept o laat me gaan

lit my út 'e djipste grûnen

laat mij uit de diepste gronden

tydlik ivich streame

tijdelijk eeuwig stromen

In 2004 verscheen Dams twaalfde bundel Neigeraden it noarden (‘Naarmate het
noorden’). Deze bundel laat de particuliere anekdotiek achter zich, en brengt de
existentiële spanning van bestaan en zingeving verhevigd onder woorden.
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De redactie van Trotwaer bijeen in Hotel de Pauw op 14 januari 1983, een dag voor de tumultueuze
vergadering met de achterban. Van links naar rechts: Goaitsen van der Vliet, Jan Wybenga, Jelle Krol,
Oene Spoelstra en Akky van der Veer.

Solitair in de Friese letteren was Lieuwe Hornstra (1908-1990). Hij vestigde zich
in 1968 als psychoanalyticus in Fryslân en publiceerde poëzie en verhalen, waarin
zijn uitgesproken opvatting over de rol van man en vrouw een hoofdthema vormen.
Evenals Jelle Kaspersma paste hij als dichtvorm vaak de haiku toe. Hierover zei hij:
‘De ware dichter is hij die een paard een paard kan noemen alsof zoiets nog nooit
gedaan was. De dichter is buitenstaander, waarnemer. Geen sentimenten, geen
emoties. Kosmische waarheid in de gewoonste dingen.’ Hij rekende zichzelf tot de
symbolisten en schreef de studie It symbolisme yn West-Europa (1987). Zijn
verzamelde gedichten verschenen twee jaar voor zijn dood onder de titel Ald en nij.

3 De tijdschriften vanaf 1977
Trotwaer mocht dan gestart zijn zonder programma, het had wel degelijk de pretentie
het toonaangevende tijdschrift te zijn. De redactie bestond in de eerste helft van de
jaren zeventig vooral uit voorvechters van de vernieuwing. Twee hoofdkenmerken
van het blad waren hiermee gegarandeerd: maatschappijkritiek en polemiek. Trotwaer
gaf daarnaast veel ruimte aan literatuurbeschouwing en -kritiek. Binnen de redactie
bestond daarover, zoals al aangegeven, veel onenigheid. Toen begin 1976 Adri van
Hijum plaats maakte voor Geart fan der Mear en Eppie Dam een jaar later de plaats
innam van Bartle Laverman kwam er ruimte voor een nieuwe wind. Recensiecriteria
bleven echter een heet hangijzer. De redactieleden, inclusief Trinus Riemersma,
etaleerden in de jaargang 1978 ieder voor zich hun uitgangspunten op dit terrein.
Eppie Dam ging uit van de autonomie van het werk, Willem Abma hekelde alle
getheoretiseer en vond het een subjectieve aangelegenheid, Riemersma benadrukte
dat naast de vorm de culturele en de maatschappelijke context bepalend waren voor
de beoordeling, en Geart fan der Mear zag de taal van het kunstwerk als belangrijkste
criterium voor de criticus en verwondering als doel van de literatuur.
Aan het begin van jaargang elf werden de uitgangspunten van Trotwaer opnieuw
geformuleerd, waarbij afstand werd genomen van het zuurpruimimago dat het blad
had gekregen. De redactie stelde, nogal algemeen, dat de kritiek beredeneerde
argumenten moest leveren voor interpretatie en waardering. Er was eigenlijk maar
één criterium: het werk moest kwaliteit hebben. De discussie werd voortgezet op
basis van de vraag naar de kenmerken van die kwaliteit.
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Begin 1983 schreef de redactie, bijna vijftien jaar na de eerste vergadering, een
bijeenkomst uit voor de kring van medewerkers, lezers en belangstellenden. Reden
was het tekort aan creatieve bijdragen in de afgelopen jaargang. De koerswijziging
van de afgelopen jaren leidde ertoe dat, zoals Teake Oppewal het in de Spiegel

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

192

De ‘strijdschrijverij’ rond Trotwaer werd ook in andere media gevoerd. In bovenstaand ingezonden
stukje in de Leeuwarder Courant van 28 januari 1983 kenschetst oud-redacteur Geart fan der Mear
de mening van Tony Feitsma, die vast wil houden aan een geëngageerd blad dat ‘anti-establishment’
is, als nostalgisch. In de eerste vier regels klinkt de echo door van het gedicht ‘De terp’ van Eeltsje
Halbertsma (zie pag 83), de voetnoot verwijst naar Gysbert Japix.

Redactie Hjir, de kring rond, vooraan beginnend: Villem J. Pytters, Tsjêbbe Hettinga, Sybe Krol,
Jacobus Smink, Bouke Oldenhof en Piter Boersma.

van de Friese poëzie uitdrukte, op die vergadering ‘de zittende redactie genadeloos
op haar kop kreeg van de polemisch ingestelde “oude bazen”’. Het tij viel echter niet
meer te keren: de in 1979 uitgezette koers bleef richtinggevend.
Trotwaer werd een stuk minder polemisch en mensen die zelf geen primair literair
werk produceerden, traden tot de redactie toe. Die bestond in 1983 na de
crisisvergadering uit Jelle Krol, Sybren Sybrandy en Goaitsen van der Vliet. De twee
eerstgenoemden vormden tot 1991 de stabiele kern van de redactie. In 1982 was
Akky van der Veer de eerste vrouw in de redactie. Vanaf 1989 maakten vrouwen
daar doorlopend deel van uit (onder hen Jetske Bilker, Babs Gezelle Meerburg,
Albertina Soepboer).
In de Hjir-redactie kwam in 1986 met Jelma S. Knol een vrouwelijke stem in het
kapittel. Later volgden Marijke de Boer, Geertrui Visser, Alpita de Jong. Hjir bleef
feitelijk een bloemlezend tijdschrift voor aankomende schrijvers, al kregen
langzamerhand kritiek, buitenlandse poëzie en ‘byldwurk’ (‘beeldend werk’) een
structurele plaats. Traditionele versvormen vervingen in de jaren tachtig voor een
groot deel het experiment en de ‘praatverzen’. Trotwaer en Hjir hadden enkele
honderden abonnees.
De suggestie die het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds in 1994
opperde om te fuseren met Trotwaer wees Boersma van de hand: ‘Hjir heeft met
zijn eigen karakter zijn bestaansrecht bewezen.’ Hij floot in 1993 in Hjir Jacobus
Smink nog terug toen deze poëzie in ‘dat ellendige Trotwaer’ publiceerde.
Eppie Dam hield, ondanks zijn redacteurschap van Trotwaer, een voorkeur voor
‘de losse jongens van Hjir’ vergeleken met de ‘zwaarwichtige heren van Trotwaer’,
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maar pleitte voor een nieuw blad met het beste van beide erin, tien keer per jaar
verschijnend.
In het redactioneel van Trotwaer nr. 1 jaargang 1994 werd (aan het adres van de
oprichters) het misverstand gehekeld ‘dat vernieuwing in de literatuur te maken heeft
met schelden en polemiek’. Samenwerking tussen de Friese literaire tijdschriften
werd gezien als een optie. Fusie daarentegen wees de redactie af: ‘De
monopoliepositie van één tijdschrift betekent een verarming.’
De Strikel begon in 1979 aan een tweede leven toen het blad onder de hoede kwam
van de Friese Pers. Het kreeg een moderner uiterlijk en moest het vanaf toen hebben
van alleen gewone abonnees, want de zieltogende Fryske Bibleteek werd in 1979
opgedoekt. Het tijdschrift bracht onafhankelijke literaire journalistiek, maar voor
literaire fictie was eveneens ruimte. Hylkje Goïnga (zie paragraaf 8.5) zat 37 jaar in
de redactie, vanaf het begin tot het eind, en kon veel van haar korte verhalen in het
blad kwijt, net als Jan J. Bylsma zijn gedichten. Een aantrekkelijk punt waren de
cartoons door Cork (Cor Hoekstra) en Geart Gratama. In de jaren tachtig raakte De
Strikel de rijkssubsidie kwijt, omdat het blad in de
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Omslag van het eerste nummer van De Strikel dat bij de Friese Pers werd uitgegeven.

In het allerlaatste nummer van De Strikel, december 1994, vertelt Hylkje Goïnga over de gebruiken
van de redactie en haar rol daarin. ‘Er kwam een periode dat we bij elkaar kwamen in het
Oranjebierhuis. Binnenstad Leeuwarden. [...] Voor de redactieleden waren de vergaderingen een uitje,
elke maand opnieuw. Eerst moest er altijd bijgepraat worden. Als dat na zo'n twee uur was geklaard,
kon er ‘gestrikeld’ worden. Dan hadden we allemaal het woord en tegelijk. [...] Er zijn in al die 37
Strikeljaren niet een keer notulen gemaakt. En ik zou ook niet weten hoe dat had gemoeten, want een
mens heeft maar één paar oren en één paar handen.’ De cartoon van Cork is als illustratie in haar
verhaal opgenomen.

Een nummer van De Moanne/Trotwaer. Afgebeeld schilder Sjoerd de Vries (*1941), die met zijn
eigenzinnige expressionistische stijl als een van de belangrijkste Friese schilders van de laatste decennia
geldt. Van het FLMD kreeg hij verscheidene opdrachten om een portret van een schrijver of dichter te
maken. De vormgeving van De Moanne/Trotwaer is van Douwe Huitema, BWH Ontwerpers.

ogen van de Raad voor de Kunst niet literair genoeg was. Toen de provincie in 1994
het subsidiebeleid voor de Friese geschreven media veranderde, was er voor De
Strikel geen plaats meer.
Trotwaer begon vanaf 1996 geleidelijk meer aandacht te besteden aan
algemeen-culturele ontwikkelingen. Verantwoordelijk daarvoor was het nieuwe
redactielid Jan Pieter Janzen (1945-2005), leraar geschiedenis met journalistieke
inslag en kenner van het literaire leven. Janzen had een lange staat van dienst als
redacteur van De Strikel. Vanaf 1999 verscheen Trotwaer tien keer per jaar; het
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haalde echter zijn zevende lustrum als onafhankelijk tijdschrift niet: in september
2002 werd het als literair katern opgenomen in een nieuw algemeen-cultureel
opinieblad in magazinevorm, De Moanne (‘de Maan/de Maand’). Met het verdwijnen
van De Strikel en het veel bredere maandblad Frysk en Frij twee jaar later was er nu
ruimte voor een blad dat ‘open, kritisch en informatief wil zijn, origineel, eigenzinnig
en prikkelend’. De nieuwe formule werd door velen bekritiseerd: ‘De combinatie
van cultuur en literatuur is de doodsteek voor kwaliteit. Breed en literair gaan niet
samen!’ Er werd zelfs een term voor bedacht: de ‘ferstrikeling’ van Trotwaer.
De Moanne/Trotwaer is een gezamenlijke uitgave van de Afûk, cursusinstituut en
uitgever, en de Koperative Utjowerij. De redactie bestond bij de start uit Jan Pieter
Janzen, eindredacteur, Marita de Jong, Jitske Kingma, Doeke Sijens en Henk van
der Veer. In 2003 stapte Janzen eruit. Hij werd opgevolgd door Ernst Bruinsma. In
de eerste twee jaar van haar bestaan kreeg De Moanne steeds meer een eigen gezicht
en leek het niveau van het Trotwaer-katern de kritiek vooralsnog te logenstraffen.
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Baukje Wytsma in 1985.

Margryt Poortstra in 1988.

4 Debutanten in de jaren tachtig
In de jaren tachtig waren er twee nieuwe vrouwelijke dichters die indruk maakten.
Baukje Wytsma (*1946, blz. 319) publiceerde aanvankelijk niet in een van de
literaire tijdschriften. Haar eerste gedicht verscheen in 1977 in De Strikel, waarvan
ze later ook redactielid was. Haar eerste bundel met volwassenenpoëzie kwam uit
in 1980: Noch ien slach om 'e buorren (‘Nog één ommetje door het dorp’). De
thematiek was vertrouwd romantisch: liefde, natuur, herinnering, verlangen en dood.
In It blau fan de hortinsje (‘Het blauw van de hortensia’, 1984) spreekt een religieus
gevoel, eerder mystiek dan godsdienstig. Hoewel het gaat om ‘de dingen fan de siel’,
speelt ook de erotiek een rol. Hoofdthema is echter steeds het zoeken naar de harmonie
achter de waarneembare (aangetaste) werkelijkheid, een kosmische ervaring waarin
alles samenhangt. Hieruit blijkt de invloed van de new age. In de bundel Heech gers
(‘Hoog gras’, 1987), die een sterke innerlijke samenhang vertoont, is de tuin het
beeld van het paradijs; het perspectief ligt bij het kind. Carpe diem en memento mori
horen bij elkaar.
BEGRAFFENIS

BEGRAFENIS

Sa't doe de dea noch lâns de huzen fear, Zoals toen de dood nog langs de huizen
voer,
slachskip yn swart en sulver,

stadichoan. slagschip in zwart en zilver,
langzaamaan.

Reachfine wale waaide efkes op, der
waard

Ragfijne sluier waaide even op, men
sprak

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

net praat. Op dizze lêste kuier rûn de
deade

geen woord. Op deze laatste kuier liep de
dode

mei, it wie syn doarp, syn hôf, syn paad. mee, het was zijn dorp, zijn hof, zijn pad.
En alle oaren soene ommers letter
komme?

En alle anderen zouden immers later
komen?

Latere bundels zijn By ljochtskyndei (‘Op klaarlichte dag’, 1989), In see fan wetter
(1993), Thúslûd (‘Het geluid van thuis’, 1996) en Kom mei in koer (‘Kom met een
mand’, 2001).
De receptie van Wytsma's poëzie liep sterk uiteen. Sommigen bejubelden haar
werk, terwijl anderen het zweverig en kunstmatig noemden. Het is duidelijk dat de
kritiek niet los staat van de levens- en wereldbeschouwing die uit haar poëzie spreekt.
Het begrip ziel, dat vrijwel taboe was geworden, speelt in haar gedichten een centrale
rol. Dat bleek voor sommige (mannelijke) dichters en recensenten met een gevestigde
opvatting over ‘moderne poëzie’ moeilijk te verteren.
Margryt Poortstra (*1953) toont in haar proza betrokkenheid bij mensen met
psychische problemen (blz. 237). In haar poëzie komen ook thema's voor als
postnatale depressie en contactstoornis. Pas twaalf jaar na haar eerste roman
debuteerde ze als dichter met Krúswetter (‘Kruiswater’, 1987). In 1994 volgde
Ferrifeljend glês (‘Bedrieglijk glas’) en daarna Eva (1997).
Krúswetter werd over het algemeen lovend ontvangen. Poortstra dicht allesbehalve
nostalgisch of idyllisch, maar haar gedichten zijn wel suggestief en invoelend, vaak
geladen met een erotische spanning. Het bijbelse verlossingsthema, bij Poortstra de
metafoor voor zelfbevrijding en levensruimte, speelt in Krúswetter een belangrijke
rol. Ferrifeljend glês kan gezien worden als een vervolg op Krúswetter. Het gaat
over de

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

195

Geart fan der Mear circa 1975.

Een optreden van Wilco Berga en Ernst Langhout in Theater Romein in Leeuwarden, december 1994.

bedrieglijkheid van (uiterlijke) glans en schittering - alsof ze zich rechtstreeks wil
distantiëren van de zintuiglijke gedichten van Baukje Wytsma. Tegelijkertijd
symboliseert het glas als vensterglas de scheiding tussen twee mensen. De gedichten
zijn strak en sober, voor sommige recensenten té sober. Het zich spiegelen aan andere
vrouwen wordt in deze bundel voortgezet. De tweetalige bundel Eva verdiept de
thematiek overtuigend met de vrouwelijke bestaansvormen: ‘vrouw, oervrouw,
moeder, vriendin, dochter’ in indringende, samenhangende gedichten met een groot
inlevingsvermogen die hier een mythische verdieping krijgen.
Geart fan der Mear (*1944) is universitair docent Engels. Hij promoveerde in 1985
op de ‘breking’ van tweeklanken, een markant taalverschijnsel in het Fries. In 1967
verscheen zijn eerste gedicht in het jongerennummer van De Tsjerne. Van 1974 tot
1990 schreef hij literaire kritiek, meestal in Trotwaer. Zijn dichtbundel Skûl by hanklit
(‘Schuilplaats bij Hanklit’, 1984) geeft prachtig vormvast werk waarin emoties
omgesmeed zijn tot levenswijsheid. Thematieken zijn: de grens tussen dood en leven,
landschap en jeugdherinneringen. De laatste komen nog sterker aan de orde in de
vijfentwintig sonnetten van Winterkriik (‘Winterruigte’, 1987).

5 De jaren negentig
In het laatste decennium van de twintigste eeuw groeide het aantal nieuwe dichters
met een eigen geluid snel. Wilco Berga (*1947, blz. 255) debuteerde in 1983 in
Trotwaer met drie gedichten over de zee. De geest van de jaren zestig, en dan vooral
die van de jazzmuziek, bleef hem inspireren. Zijn beeldend vermogen werd de basis
voor zijn gedichten. Zijn poëziedebuut in boekvorm was tweetalig: Reiger, vis en
man/Reager, fisk en man (1990). Een jaar later verscheen de Friestalige bundel Fan
dit lân in fresko, gevolgd door een Nederlandstalige: Gedichten en alles wat meegaat
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in 1992, die hem een tweede plaats bezorgde in de verkiezing van de Lift Nationale
Debuutprijs. De flamingo's fan earder (1996) zette de lijn van de vorige Friese bundel
door. Na een aantal romans (zie paragraaf 8.9) volgde in 2000 weer een Friese
dichtbundel met Nederlandse vertaling, Eilânliet/Eilandlied, waarin recente
schilderijen van zijn hand zijn afgebeeld. De thematiek van Berga is het landschap,
het verstrijken van de tijd, vervreemding en isolement (de mens als eiland). Vaak
zijn de gedichten werkelijkheidsimpressies, geschreven in een losse parlandostijl,
maar heel beeldrijk en met een schrijnende ondertoon. Berga schreef bovendien
toneelstukken, liederen en liedvertalingen en bracht samen met zanger Ernst Langhout
de tweetalige cd Sjonger en dichter (1998) uit.
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De dichter Harmen Wind
Toen Elsbeth Etty in het discussieprogramma Forum op Radio 1 vertelde
dat Harmen Wind met zijn roman Het verzet de DebutantenPrijs 2003 had
gewonnen, voegde ze daaraan toe: ‘Ja, niemand kent hem, maar...’ Toch
hadden randstedelijke kunstkenners al lang de kans gehad om hem te leren
kennen. Harmen Wind (*1945) had toen namelijk al vijf Nederlandstalige
dichtbundels gepubliceerd bij de Arbeiderspers en maar liefst acht
Friestalige. Hij publiceerde regelmatig in tijdschriften als De Revisor en
Hjir. Zijn eerste bundel Ut ein (‘Van start’, 1985) werd bekroond met de
debutantenprijs van de provincie Fryslân.
Centrale thema's in zijn oeuvre zijn vergankelijkheid en eeuwigheid. Hij
geeft deze onderwerpen op een tamelijk klassieke manier vorm. In vroeger
werk maakte hij veel gebruik van vaste versvormen, zoals het sonnet. In
nieuwer werk lijkt de vorm steeds losser en vrijer te worden. De beelden
ontleent Wind aan dode materie: stenen, zand en water. Zijn taal is helder
en eenvoudig. Sterk met vergankelijkheid verbonden is het thema van de
liefde: in de bundels zijn prachtige liefdesverzen opgenomen. Aandacht
en verbeelding vormen mogelijkheden om overblijfselen weer te helen,
het verval te keren.
ÚT DE DJIPTE

UIT DE DIEPTE

Twahûndert jier is yn myn tún

Tweehonderd jaar is in mijn tuin

ien meter grûn. Ik dolde my

één meter grond. Ik groef mijzelf

de gouden ieu yn fan 'e moarn.

de gouden eeuw binnen vanmorgen.

Seis diggels makken my in

Zes scherven maakten mij een

ierden skûtel. Parlemoerglâns,

aarden schotel. Paarlemoerglans,

swarte boom, ferslyt sa geef as kryt.

zwarte bodem, puntgave slijtage.

Hjir stiet er, yn in omsjoch falt er gear

Hier staat hij, in een oogwenk valt hij
samen

mei sleef, opwaarme groattenbrij,

met pollepel en opgewarmde gortenpap,

de hân dy't dernei taast,

de hand die ernaar tast,

mûle dy't deryn blaast.

de mond die erin blaast.

(bgm)
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Harmen Wind en gedeputeerde van cultuur Johanneke Liemburg in het Provinsjehûs bij de uitreiking
van de Fedde Schurerpriis 1987 voor Winds debuut.
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Cornelis van der Wal, gefotografeerd door Jan Kalma. In 2004 maakte deze fotograaf in opdracht
van Tresoar een serie fotoportretten van ruim zeventig Friese auteurs die vooral de laatste tien jaar
hadden gepubliceerd.

Cornelis van der Wal (*1956) debuteerde in 1982 in Hjir met proza. Sinds 1983
publiceert hij regelmatig poëzie in dit tijdschrift. Zijn opleiding tot psychiatrisch
verpleegkundige brak hij af en hij richtte zich op het dichterschap. Van der Wal
recenseert in Hjir en Trotwaer. Met zijn eerste bundel In nêst jonge magneten (1991)
won hij de Fedde Schurerpriis. Zijn protest tegen de festiviteiten rond ‘Fryslân 500’
in 1998 door een loze bommelding bezorgde hem, naast een paar dagen politiecel,
de nodige publiciteit. Van der Wal afficheerde zichzelf als ‘okkultist, terrorist’ of
‘anarchistisch nationalist’. In 1997 verscheen Sinnestriel op it offermês (‘Zonnestraal
op het offermes’). Datzelfde jaar was hij aanwezig op Poetry International. In 2003
ten slotte kwamen twee bundels uit: Subsydzje foar de Graal (‘Subsidie voor de
Graal’) en Skalder en it swurd (‘Skalder en het zwaard’).
Met zijn groteske gedichten neemt Van der Wal een eigen plaats in. Hij bedrijft,
naar eigen zeggen, magie met zijn poëzie en wil de lezer betoveren. Als dichter
presenteert hij zich als uitverkorene en eigent hij zich het groots en meeslepend leven
van Marsman toe, maar zet die positie in een absurdistisch kader waarin heiligheid
en platvloersheid voortdurend stuivertje wisselen. Van der Wal herschikt en herschept
de realiteit tot taal. Cryptische bombast en morbide borrelpraat worden in één adem
opgevoerd, verlevendigd met verrassende neologismen en onconventionele metaforen.
Zelfverheffing valt samen met zelfspot. Spel en ernst verdringen elkaar in zwarte
humor. Uit Sinnestriel op it offermês:
IT READE WETTER

HET RODE WATER

Ik slaan de sekondewizer

Ik sla de secondewijzer

mei myn filosofysk hammerke-tik foarút, met mijn filosofisch hamertje-tik vooruit,
yn 'e finsterbek

in de vensterbek

jou ik fleisplanten wetter.

geef ik vleesplanten water.

Ik roasterje myn bonken op 'e kachel

Ik rooster mijn botten op de kachel

en wachtsje op in kannibaal.

en wacht op een kannibaal.

Bûten streame kloften minsken

Buiten stromen drommen mensen

huzen en gebouwen út en yn.

huizen en gebouwen uit en in.
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Myn brûnzen Boeddhabúk yn 'e baaikûpe Mijn bronzen Boeddhabuik in de badkuip
wurdt gear yn it âlderlêste skom.

wordt gaar in het allerlaatste schuim.

Ik haw it fleis neffens resept

Ik heb het vlees volgens recept

yn it reade wetter sakje litten.

in het rode water laten zakken.

Jabik Veenbaas (*1959, blz. 342) debuteerde in 1979 met twee Nederlandstalige
gedichten in de bundel Mokumse dichters pleisterplaats en publiceerde zijn Friese
gedichten vanaf 1986 in Trotwaer. In 2001 verscheen zijn eerste dichtbundel
Metropolis, in 2003 gevolgd door De jefte (‘De gave’). Beide bundels werden lovend
ontvangen. In 2004 volgde nog Brieven oan myn bern (‘Brieven aan mijn kind’),
met persoonlijke, liefdevolle reflecties over ouderschap. Voelbaar zijn, vooral in de
eerste twee uitgaven,
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Albertina Soepboer in 2004.

Omslag van It nachtlân/Het nachtland, uitgegeven bij De Oare útjouwerij in 1998, vormgeving
Gerhard van Dragt.

de bovenmenselijke krachten waaraan het individu ondergeschikt is: de
vergankelijkheid, de dreiging van ondergang, het noodlot. Het taalgebruik contrasteert
daar vaak verrassend mee. Het is speels, expressief, muzikaal. Kinderlijkheid,
mythische bevlogenheid en filosofische verdieping wisselen elkaar af.
Albertina Soepboer (*1969) schrijft. Ze schrijft naast poëzie (in totaal acht bundels
tot eind 2004) proza en toneel, zowel in het Fries als het Nederlands. Ze recenseert
regelmatig voor diverse tijdschriften en zat tussen 1994 en 1999 in de
Trotwaer-redactie.
Meertaligheid is een belangrijk thema in de poëzie van Soepboer. In haar
debuutbundel Gearslach (‘Wantij’, 1995) wordt veelvuldig verwezen naar songs van
onder anderen Suzanne Vega, Lou Reed en naar liedteksten uit een film van Peter
Greenaway. Centrale thema's zijn eenzaamheid, angst en vrouwelijke identiteit. In
1997 volgden een Fries- en een Nederlandstalige bundel, De twirre yn 'e tiid (‘De
windvlaag in de tijd’) en De hengstenvrouw. It nachtlân/Het nachtland (1998)
beschrijft op basis van een (werkelijk ondernomen) reis naar Finisterre (Santiago de
Compostela) de zoektocht van de dichter naar de uiterste grens in haar innerlijke
landschap. De bundel De stobbewylch (‘De knotwilg’, 2000) bevat motieven uit
mythen, sprookjes en dromen. Recensenten prijzen de consequente thematiek van
Soepboer, maar sommigen verwijten haar duisterheid en effectbejag. De
Nederlandstalige bundel De dieptering (2001, verwijzend naar de benaming voor de
Groninger grachten, ‘Diepenring’) met een motto van Lodeizen, en als leidend motief
een tocht door de stad met haar grachtenstelsel en rioolgangen (een beeld voor
zelfonderzoek), bestaat opnieuw uit strak gecomponeerde, samenhangende cycli. In
haar bundel De fjoerbidders (2003), een cyclus liefdesgedichten rond ‘it bitefamke’
(‘het bietenmeisje’), bewijst Soepboer nog eens dat haar poëzie in wezen romantisch
is. Net als Tsead Bruinja die verderop nog aan de orde komt profileert Albertina
Soepboer zich met podiumperformances en door gebruik te maken van de
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electronische media, een wijze van poëziepresentatie en -promotie die vooral onder
de nieuwe dichtersgeneratie uit Groningen veel navolging vindt.
Dy nacht fynt my op 'e kliffen. It komt

Die nacht vindt mij op de kliffen. Het
komt

as in sucht fol wyn, waaiert him fier út

als een zucht vol wind, waaiert zich ver
uit

op myn lippen ta de smaak fan sêft bloed. op mijn lippen tot de smaak van zacht
bloed.
Yn myn liif skodzje en sjonge de bonken. In mijn lijf schudden en zingen de botten.
Uit: ‘De bonkefrou’ - De twirre yn 'e tiid
Eeltsje Hettinga (*1955), een jongere broer van Tsjêbbe, debuteerde in Trotwaer
in 1977 en won later vier keer een Rely Jorritsmapriis. Toch liet zijn eerste bundel
nog ruim twintig jaar op zich wachten. Na vijf jaar als journalist in Los Angeles te
hebben gewerkt, keerde hij in 1999 naar Fryslân terug en richtte in 2000 het
internettijdschrift Kistwurk op. Zijn debuutbundel Akten fan winter (1998) werd
bekroond
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In 1988 waren er slechts twee Rely-winnaars: Eeltsje Hettinga (in de rolstoel) en direct rechts achter
hem Pieter Breuker. De jury bestond uit Reinder van der Leest (geheel links), Jelle Krol (daarnaast)
en Anny de Jong. Foto gemaakt op 1 oktober 1988 voor het kerkje van Bears, waar de prijsuitreiking
werd gehouden.

Van Kistwurk verschenen in 2001 en 2002 acht papieren edities met een ‘destillaat’ van wat er op de
website was verschenen.

met de Fedde Schurerpriis. In 2000 verscheen de tweede bundel, Dwingehôf
(‘Vuilstorttuin’). Hettinga wordt een echte romanticus genoemd. In zijn poëzie nemen
de dood (van moeder en broer) en het tegenwicht dat het leven biedt, een centrale
plaats in. De dichter identificeert zich met Orpheus. De klassieke stijl past daar bij.
Het gebruik van uitroepen als ‘o’ en ‘ai’ versterkt de lyrische betrokkenheid. De
aangesproken persoon (‘do’: ‘jij’) bepaalt het perspectief. Zo ontstaat, samen met
het archaïsche taalgebruik, een klassieke sfeer, die aan vroege films van Ingmar
Bergman doet denken en aan A Winter's Tale van Dylan Thomas.
Njonken de dampende rûchskerne set in Naast de dampende mestvaalt zet een
krie
kraai
printen yn de snie, sa't

sporen in de sneeuw, zoals

earne tenearenacht tiid my de akten fan ergens in het holst van de nacht tijd mij
dea
de
te betekenjen komt.

akten van de dood / komt tekenen.

In Dwingehôf, gelokaliseerd in Amerika en Fryslân, lopen tijd en plaats vaak
bewust door elkaar en speelt de dood (samen met de verloren geliefde) een hoofdrol.
De bundel is vormvaster dan de eerste.
Hettinga's motivering om te beginnen met www.kistwurk.nl was ‘de Grote Kaalslag
in de Friese geschreven media’, waardoor een tekort aan publicatiemogelijkheden
zou zijn ontstaan. Hij doelde op het verdwijnen van het algemeen maandblad Frysk
en Frij en van De Strikel, terwijl Trotwaer langzamerhand van koers veranderde en
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van literair tijdschrift meer een algemeen-cultureel blad werd en de Leeuwarder
Courant ‘wat zijn Friese beleid betreft al jaren slaapt’. Het initiatief werd een succes.
Auteurs van naam werkten mee en in januari 2002 had de site de twintigduizendste
digitale bezoeker. Toch trok de initiatiefnemer, ‘recalcitrant en individualist pur
sang’ nog datzelfde jaar de stekker uit Kistwurk vanwege onenigheid over de subsidie.
Zijn polemische houding zette nogal eens kwaad bloed.
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Hu Thung-song
In de zomer van 2002 verscheen bij uitgeverij Bornmeer de dichtbundel
Yn 'e fal fan jûn van de onbekende Chinese dichter Hu Thung-song,
geboren in 1914 (flaptekst) of 1923 (inleiding), ‘vertaald en bezorgd door
Eeltsje Hettinga en Eric Hoekstra’. In de inleiding legt Hettinga uit hoe
hij in Los Angeles in contact was gekomen met Li Su-song, vertaalster
Chinees-Engels en dochter van de dichter. Er zijn echter talrijke hints die
wijzen op een mystificatie. Zo kan de naam van de dichter worden gelezen
als ‘Hoe ik toen zong’. Van de drie afdelingen in de bundel ‘vertaalde’
Hettinga de eerste twee, Hoekstra de laatste.
De titel van de bundel is (op z'n minst) dubbelzinnig: ‘Tijdens het vallen
van (van)avond’ of ‘In de val van gegeven’. In de gedichten worden de
Chinese elementen (persoons- en geografische namen, flora en fauna,
verwijzingen naar historische gebeurtenissen) verdrongen door
Hettingakenmerken als inversie, uitroepen (o, ay) en rijke
beeldschakelingen. Ook de thematiek (de kracht van het onzegbare, de
beperking van de taal en het liefhebben op leven en dood) doet vertrouwd
aan.
Nacht is it no. Flearmûzen binne yn it
slytmotjeien.

Nacht is het nu. Vleermuizen zijn op
mottenjacht.

Ut skampt de pinne nei heugere romten. Uit schampt de pen naar hogere oorden.
Hoe stil
Hoe stil
koes'moest Lytse Li yn de wyldewrang
fan moanne en

slaapt Kleine Li in het bitterzoet van
maan en

stjerren. Tinkend oan dy, dyn stal dat
simmer song,

sterren. Denkend aan jou, jouw lijf dat
zomer zong,

dream ik my myn ierde en oarsprong
ûnder hannen.

droom ik mij mijn aarde en oorsprong
onder handen.

Ut it daai fan 'e dagen knetsje ik,
hertteskuorrend

Uit het deeg van de dagen kneed ik,
hartverscheurend,

it paad fan it wurd nei de wrâld, om
foarby dizze taal

de weg van woord naar wereld, om
voorbij deze taal

te bestean, libben yn it ljocht fan al dyn te bestaan, levend in het licht van al jouw
foarmen.
vormen.
Hu Thung-song is in de woorden van Hettinga ‘een hyperindividualist en
soms ook een onfatsoenlijk stuk vreten’ die van mening is dat ‘every man
has to commit his own, particular murder on his father, silently and in his
own satisfying way’. Een duidelijke waarschuwing om niet in ‘de val van
gegeven’ te lopen is het gedicht ‘Op de thee bij de keizer’, waarin Hu
Thung Hettinga van leer trekt tegen de ‘horige scribenten’ die op theevisite
gaan bij de keizer, waar ze ‘aan bitterkoekjes mogen knabbelen’. Daarmee
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resoneren bij deze Chinese Fries de hekeldichten van Tamminga uit 1945.
De keizer is in dit geval Ed Nijpels, Commissaris der Koningin, die in
2001 een aantal culturele ontvangsten organiseerde.

Hu Thung-song himself, zoals afgebeeld op de flap van zijn bundel.
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Anne Feddema in 2004.

Met ingang van 1990 had Hjir om de drie jaar een andere vormgever voor het omslag. Anne Feddema
was na Wilco Berga de tweede aan wie de opdracht werd verleend. Afgebeeld het jaarlijkse speciale
nummer R waarin de inzendingen en het juryrapport van de Rely Jorritsmapriis van het betreffende
jaar worden opgenomen.

Anne Feddema (*1961), beeldend kunstenaar, muzikant en dichter, werd rond
1990 als schrijver bekend door radio-columns in het Liwwadders, het Stadsfries van
de hoofdstad. Twee jaar nadat zijn debuutbundel Slapstickiepenbierings
(‘Slapstickopenbaringen’, 1997) was verschenen, trad hij op tijdens Poetry
International. Bij de presentatie van zijn bundel riep de dichter, geheel in stijl,
voortdurend: koekoek! Zijn poëzie is geïnspireerd door dadaïsten en Duitse
expressionisten uit de jaren twintig van de vorige eeuw.
Naast bovengenoemde dichters die naam maakten, zijn er andere die regelmatig met
nieuw werk komen. Soms publiceren ze hun werk in eigen beheer, buiten het circuit
van ‘erkende uitgevers’. De belangrijksten onder hen worden hier vermeld.
Tsjisse Hettema (*1955) debuteerde in 1999 met de bundel It eachwyt fan de
simpele rider (‘Het oogwit van de simpele schaatser’). Wat opvalt is een overdaad
aan beelden. Het thema is het menselijk tekort, vooral het schuldgevoel en de
zelfironie die daaruit voortkomen. De liefde, in de naakte vorm van seksualiteit,
vormt de tegenhanger.
Benny Holtrop (*1938) debuteerde met Fuorgen yn mul sân (‘Voren in mul zand’,
1989). Later volgde onder meer Lyts ferdomme (‘Klein verdomme’, 1995). In zijn
sobere praatpoëzie spelen onderkoelde emotie en ironie een voorname rol.
Tine Bethlehem (*1938) publiceerde al in De Tsjerne. Pas veel later kwam ze tot
bundeling in Swietroken & koperblazers. Fersen 1995-1955 (‘Zoete geuren en
koperblazers’): de weg terug van gevoelige notities in kabbelende praatstijl naar de
smalregelige verzen uit de jaren zeventig en het speelse klankspel van daarvoor.
Verder kunnen worden genoemd: Jac. Dykstra, Boppe in spande rêch (‘Boven een
gespannen rug’, 1984) en Op 'e kear (1988), Gryt Witbraad, Prelude (1998) en Dagen
(2001), Reinhard Verveld, Dichterspaad (2001), en Henk van der Veer met onder
meer Deagewoandea (‘Doodgewoondood’, 1993).
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6 De nieuwe eeuw
In de eerste jaren na de eeuwwisseling is er een ware explosie van debutanten: maar
liefst zestien tussen 2000 en 2004, afgezien van de publicaties in eigen beheer of bij
kleine uitgeverijen. Dichters die intussen bekendheid hebben verworven, zijn: Tsead
Bruinja, Aggie van der Meer, Abe de Vries en Arjan Hut.
Tsead Bruinja (*1974), die een tijdlang Engels studeerde, was onder andere actief
als organisator van literaire evenementen, bloemlezer en redactielid van Hjir. Hij
debuteerde met de eigenbeheerbundel Vreemdgaan (1998). Zijn officiële debuut is
Friestalig: De wizers yn it read (2000). De bundel viel in positieve zin op door de
persoonlijke thematiek en originele stijl, maar er was kritiek op het slordige
taalgebruik en het gemakkelijke effectbejag. Met De man dy't rinne moat (‘De man
die moet lopen’) vestigde
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Tsead Bruinja in 2004.

Aggie van der Meer in 2004.

Bruinja een jaar later definitief zijn naam in de Friese letteren. Net als in de eerste
bundel is een dichter aan het woord die beklemmende jeugdherinneringen op een
gedreven wijze verbeeldt en die de zoektocht aangaat naar de essentie van zijn
afkomst. In 2003 volgde Gegrommel fan satyn (‘Gemor van satijn’), fragmentarischer
en associatiever van opzet en daardoor minder toegankelijk, met als thema de poging
tot zichzelf door te dringen vanuit herinneringen aan een verloren liefde.
Dat het zo hoorde (2003) geldt als Bruinja's echte Nederlandstalige debuut. Hij
is, net als Albertina Soepboer, actief op poëziepodia overal in het land. Hij trad op
tijdens Poetry International en wordt ook buiten Fryslân gezien als een talent. De
vaart en spontaniteit die uit zijn poëzie spreken worden gewaardeerd, maar soms
schieten formuleringen tekort, zoals recensenten over zijn laatste Nederlandstalige
bundel Batterij (2004) opmerkten, waarmee ze aansloten bij de receptie van Bruinja's
eerdere werk in Fryslân.

Uit De man dy't rinne moat:
foar't de nacht mei syn tsjustere flústertekken komme kin
lûkt de mist in gerdyn fan flintertinne polonêzespoken
oer it wetter fan de mar fan dit eilân dat mar net op bêd wol
sûnder in ferhaal foar it sachte sliepen no toe dan mar
voor de nacht met zijn duistere fluisterdeken kan komen
trekt de mist een gordijn van flinterdunne polonaisespoken
over het water van het meer van dit eiland dat maar niet naar bed wil
zonder een verhaal voor het zachte slapen nou vooruit dan maar

Aggie van der Meer (*1927), tekenlerares en tuinontwerpster, publiceerde poëzie in
Hjir en in Tzum, een Nederlandstalig literair tijdschrift dat, voordat het een uitgeverij
in Groningen kreeg, verscheen bij uitgeverij Frysk en Frij. Pas na haar pensioen vond
Van der Meer de tijd om haar literair talent verder te ontplooien; in 1964 had ze al
een kinderboek gepubliceerd. In 2000 kwam ze met een prozagedicht, de ‘balladeske’
De stêd, it bist, de ingel. Deze werd gevolgd door de dichtbundel Hân oan 'e muorre
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(2002), terwijl in hetzelfde jaar haar opvallende prozadebuut Lytse roman fan Jon
Fels verscheen (zie paragraaf 8.9). Van der Meers poëzie is op zijn minst opmerkelijk
te noemen. De bundel Hân oan 'e muorre (‘Hand aan de muur’) bevat ruim zestig
gedichten, waarmee de dichteres op vaak lucide wijze de vinger op zere plekken van
de menselijke cultuur legt. In haar volgende bundel Wachtsje op it daagjen (‘Wachten
op het dagen’, 2004) bevestigt ze haar vermogen om in kortere gedichten krachtige
beelden op te roepen.
Abe de Vries (*1965) is buitenlandredacteur bij Elsevier en werkt in het Fries als
dichter, vertaler, criticus en essayist. Hij was verbonden aan Kistwurk en werd, na
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Abe de Vries in 2004.

Abe de Vries noemt zichzelf in navolging van de Amerikaanse dichter Richard Hugo een ‘poet of
place’: ‘if you ain't no place you can't go nowhere’. De Vries groeide op in Wijnaldum (Fries: Winaam)
en dichtte:
‘hier kan over water niet gelopen worden
hier komt de knuist van het werkwoord
net wat harder aan
hier zijn de borsten bloter
de liefsten liever
de doden doder’.

het verdwijnen van dat podium, in 2003 de initiatiefnemer van het nieuwe
internettijdschrift www.farsk.nl, (‘farsk’ is ‘vers’, Engels ‘fresh’). Zijn debuutbundel
De weromkommer yn it ûnlân (‘De terugkomer in het onland’, 2002) werd lovend
ontvangen. Zijn rijke taalregister, met persoonlijke, vaak aan het landschap ontleende,
eigentijdse beeldtaal, maakte indruk. In 2004 verscheen zijn tweede dichtbundel In
waarm wek altyd (‘Een warm wak altijd’), waarin een odyssee met als reisdoel de
verloren geliefde de gedichten samenhang geeft. Een deel van de gedichten is
gesitueerd in Oost-Europa. Abe de Vries wordt als een van de veelbelovendste
poëzietalenten beschouwd en kreeg voor zijn tweede dichtbundel in 2005 de Gysbert
Japicxpriis, waarmee hij in de voetsporen van de eerdere prijswinnaars Trinus
Riemersma en Willem Abma trad als auteur die niet lang na zijn debuteren bekroond
werd.
Oan dyn rút, yn let novimber, kleve fossile struktueren,
fraaie berjochten fan myn iis yn 'e nacht. Famke, hoe
gun ik dy in rôze ienhoarn op dyn twasits, en my
wat iisbaanljocht op de beferzen bylden. In tút
op 'e moldyk, in reis nei de súd, in waarm wek altyd.
Tegen jouw ruit, laat november, kleven fossiele structuren,
fraaie berichten van mijn ijs in de nacht. Meisje, hoe
gun ik jou een rose eenhoorn op je tweezits, en mij
wat ijsbaanlicht op de bevroren beelden. Een kus
op de moldijk, een reis naar de zuid, een warm wak altijd.
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Arjan Hut (*1976) is redacteur en medeoprichter van het internettijdschrift
www.doar.nl, een podium voor jonge talenten; ‘doar’ betekent ‘deur’ maar is tevens
de gebiedende wijs van ‘doare’ (‘durven’). Nadat hij vanaf 2001 bijdragen aan Hjir
en Trotwaer had geleverd, debuteerde Hut met de bundel Nachtswimmers
(‘Nachtzwemmers’, 2004). Hij roept een surrealistische droomwereld op in een
opera-achtige setting,
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Arjan Hut was de verrassende winnaar uit zes genomineerden voor de functie van Leeuwarder
stadsdichter, geselecteerd uit 36 inzendingen. De jury loofde de effectiviteit van Huts beeldende taal
die de lezer met andere ogen naar vertrouwde plekken in de stad liet kijken. Uitgever Bornmeer
maakte meteen na de verkiezing bovenstaand affiche.

maar wel in hedendaagse taal geschreven. Centraal thema is (alweer) een verloren
geliefde. Hut laat zich kennen als een romanticus pur sang. In januari 2005 werd hij
verkozen tot stadsdichter van Leeuwarden voor een periode van twee jaar.
NACHTSWIMMERS

NACHTZWEMMERS

Dit is hoe't we de nacht yn giene:

Dit is hoe we de nacht in gingen:

troch bernefinster oer garaazjedak

door kindervenster over garagedak

dreaun oer waarme paden, foarút.

gedreven over warme paden, vooruit.

Lieten gjin manskippen achter.

Lieten geen manschappen achter.

Dit is hoe't we de nacht yn giene:

Dit is hoe we de nacht in gingen:

we laken, sangerich fan spanning

we lachten, zeurderig van spanning

smookten stoer in reekgerdyn

paften stoer een rookgordijn

ferburgen ús foar wetten en gefaren.

verborgen ons voor wetten en gevaren.

Dit is hoe't we de nacht yn giene:

Dit is hoe we de nacht in gingen:

troch de romte fan ús eigen oeren

door de ruimte van onze eigen uren

kamen we by de oere fan in mar

kwamen we bij de oever van een meer

wachten neaken by de baren.

wachtten naakt bij de golven.

[...]
Andere dichters van de nieuwe eeuw, geboren tussen 1959 en 1969, die op grond
van hun debuut verwachtingen wekken, zijn: Willem Schoorstra met Ynwijing (2002);
Eric Hoekstra, die mederedacteur was van Kistwurk en medeoprichter van de stichting
ELF (Elektroanyske Letteren Fryslân), met De floeibere bân (‘De vloeibare band’,
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2000); Lida Dykstra, vooral bekend als kinder- en jeugdboekenauteur (paragraaf
10.6 en 10.7), met Frou Ule (‘Mevrouw Uil’, 2000); Janneke Spoelstra, redactielid
van Hjir, met Goeie is it wachtwurd (‘Dag is het wachtwoord’, 2004); Elmar Kuiper,
beeldend kunstenaar en dichter, met Hertbyt (‘Hartbijt’, 2004) en Hein Jaap Hilarides
met de bundel Tersk (‘Dors’, 2000).

7 Dichten als liefhebberij: amateurdichters
De behoefte aan het persoonlijk vastleggen van een ervaring, een gedachte, is bijna
algemeen menselijk te noemen, maar slechts een fractie van die teksten brengt het
tot een publicatie. De belangstelling was dan ook overweldigend, toen de Leeuwarder
Courant in 1973 kwam met de maandelijkse ‘Lyrische Courant’, een vaste rubriek
van één of enkele krantenpagina's om nieuw dichttalent te ontdekken en te stimuleren,
waarbij de beste inzendingen met geldprijzen werden beloond. De redactie bedacht
steeds een nieuw thema en ‘vrije’ gedichten waren ook welkom. Thema's als ‘leven
en dood’ en ‘de rijke aarde’ leverden beduidend meer reacties op dan
seizoensonderwerpen
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Theun de Vries
Met een oeuvre van meer dan 120 boekpublicaties is Theun de Vries
(1907-2005) een van de grote Nederlandse auteurs van de twintigste eeuw.
Hoewel hij vooral bekend is door zijn proza schreef hij zijn eerste bundel
poëzie al in 1927 (Terugkeer). Er zouden er nog meer volgen, zoals Wij
waren getuigen (1946), Atlantische avond (1979) en Vliegende vissen
(1985).
In 2004 verscheen de tweetalige bundel Alles begjint by de dingen/Alles
begint bij de dingen, waarmee De Vries aan het eind van zijn leven terug
lijkt te keren tot zijn moedertaal en de poëzie. Die terugkeer vond echter
al veel eerder plaats: in 1977 kwam Earst en lêst uit, in het Fries, de taal
van zijn vroege jeugd. Deze bundel werd gevolgd door nog eens vier
(bibliofiele) Friestalige bundeltjes, waaruit Jabik Veenbaas een keus
maakte. Hij verzorgde ook de vertaling. De titel van de verzamelbundel
Alles begjint by de dingen is afkomstig uit een poëticaal gedicht uit Earst
en lêst, waarin de dichter het concrete, de dingen, hoger stelt dan abstracte
ideeën.
Sangerje my net langer

Zeur me niet langer

Fan de platonyske idee

Van de platonische idee

Of wat der op liket.

Of wat daarop lijkt.

Efter de skuorre

Achter de schuur

Wurdt de ko by de bolle brocht.

Wordt de koe bij de stier gebracht.

Ik stean oan de knibbels ta

Ik sta tot aan mijn knieën

Yn jong gers.

In jong gras.

Theun de Vries wordt geïnterviewd vanwege zijn negentigste verjaardag die werd gevierd in
Veenwouden op 27 april 1997. Op die dag onthulde zijn kleindochter Froukje een gedenksteen aan
zijn geboortehuis.
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In 1980 organiseerde de CPNB bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke
Nederlandse Uitgeversbond een Nationaal Concours voor Zondagsdichters om de Gouden Lier. In
alle elf provincies werden voorronden gehouden met een totale deelname van meer dan drieduizend.
Op de finale in Amersfoort was Fryslân vertegenwoordigd door de 21-jarige dichter Jan Kooistra
(foto). Hij droeg zijn sonnet ‘Himpen yn de simmerreen’ (‘Hennep in de zomerregen’) voor en kreeg
‘two minutes of fame’ op het NOS-journaal. Juryvoorzitter Garmt Stuiveling, die goed Fries verstond,
vond Kooistra's gedicht zo ongeveer het beste. Medejuryleden Simon Vinkenoog en Geert Lubberhuizen
konden Kooistra's voordracht echter niet volgen, moesten zich behelpen met een vertaling en sloten
de Friestalige bijdrage uit. De dichter lag er niet wakker van, en zijn gedicht is sindsdien de status
van ‘zondagsgedicht’ ontstegen - met zijn taalgebruik en romantische sfeer geldt het als klassiek in
de Friese literatuur. Jabik Veenbaas ontleende er de titel aan voor zijn bloemlezing met Friese
liefdespoëzie (blz. 210).

De eerste Skriuwerskalinder werd uitgegeven voor het jaar 1974. Lange tijd bestond de redactie uit
leden van It Skriuwersboun. In 1993 werd de taak een redactie samen te stellen overgenomen door
de uitgever, It Fryske Boek. Elk jaar verschijnt een oproep voor bijdragen aan de komende editie,
meestal aan de hand van een thema. In 1981 was dat ‘De wrâld in boarterstún’, ‘De wereld een
speeltuin’.

als ‘oud en nieuw’ en ‘op de lange/korte baan’. In ruim anderhalf jaar werden meer
dan achtduizend gedichten ingezonden, waarvan er zo'n negenhonderd werden
geplaatst. Later werd de rubriek nog bijna tien jaar lang als een maandelijkse bijlage
voortgezet, met in totaal rond de 25.000 inzendingen in de eerste zeven jaar. Voor
sommigen, zoals Jan Kooistra en Benny Holtrop, was het publiceren in de ‘Lyrische
Courant’ de eerste stap in hun literaire carrière.
Veel plaatselijke kranten en weekbladen hebben een vaste rubriek voor schrijftalent
en de beide grote regionale dagbladen ruimen nog steeds, zij het minder frequent,
plaats in voor zondagsdichters. De Skriuwerskalinder die ieder jaar verschijnt als
aanbieding bij de sutelaksje (blz. 261) vormt ook een podium. Naast dichters van
naam krijgen minor poets voor wie de drempel naar gevestigde tijdschriften en
uitgevers te hoog is, hier een kans.
In 1945 stelde Piter Terpstra een bloemlezing samen, getiteld Fryske folksdichters.
Namen als Otte Sijas Akkerman, Kees Jongsma, Sjoerd en Rinse Meinesz en Anders
Minnes Wybenga zijn hierin met voorbeelden van hun poëzie bijeengebracht. Het
is typerend dat hij hen steeds aankondigt als ‘Otte Akkerman fan Aldeboarn’, ‘Hindrik
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Eeltsjes Bakker fan Baerd’, et cetera. Kenmerkend achtte hij de uitspraak van Rinse
Meinesz: ‘Een volksdichter heeft de opgave de dingen onder woorden te brengen
die het volk ziet en waar het geen woorden voor heeft.’ Volgens Terpstra was de
grens tussen triviaal en literair amper te trekken: plaatselijke gebeurtenissen waren
niet minder belangrijk dan universele gevoelens en verstaanbaarheid had minstens
hetzelfde gewicht als het eigen geluid. Dit type volksdichters werd ook wel aangeduid
als ‘lokaalpoëet’.
Van de zestig jaar geleden door Terpstra benadrukte dienstbaarheid aan de
gemeenschap is bij de huidige volksdichter nog wel iets overgebleven. Deze dichter
zonder literaire pretenties zoekt niet naar wat hem van anderen onderscheidt, maar
wat hem aan hen bindt, ook in zijn taalgebruik. Termen als ‘cliché’, ‘retoriek’,
‘rijmdwang’,
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Swaantsje Duursma (die volgens de burgerlijke stand Zwaantje Monderman heet) bij de presentatie
van haar vijfde dichtbundel Dizze dei (‘Deze dag’) aan boord van een rondvaartboot in de Alde Feanen
by Earnewâld, mei 1998.

die voor de literaire dichters gelden als doodzonden, zijn voor hem niet aan de orde.
Terpstra verdedigde in een briefwisseling met Anne Wadman in 1945, ‘Dou sjochst
it oars as ikke’ (‘“Jouw visie is de mijne niet”’), het werk van de volksdichter Kees
Jongsma tegen de officiële literatuur: ‘Het hééft betekenis. Niet om de vorm of diepe
inhoud. Meer om het eigene, het eenvoudige [...] Het staat buiten iedere richting en
ruzie.’ Wadman was minder onder de indruk van volkspoëzie: ‘Ook hier mag men
niet generaliseren. Er zit een hoop smeerlapperij tussen.’
Het onbevangen bezingen van het Friese land en het uiten van algemeen menselijke
(en religieuze) gevoelens, vaak in het kader van een particuliere aanleiding gelegenheidswerk dus -, vormen nog steeds de kernthema's van hobbydichters. Sinds
echter het begrip ‘volk’ zijn samenbindende betekenis heeft verloren en de
dorpscultuur goeddeels teloorging, kwam het begrip ‘amateurdichter’ op, in de
oorspronkelijke betekenis van dat woord, namelijk: liefhebber. Een voorbeeld is
Swaantsje Duursma (*1928), die in 2000 met Reiden oan 'e stream (‘Riet aan de
stroom’) haar zesde Friese bundel publiceerde. Door Henk van der Veer werd ze ‘de
Friese Nel Benschop’ genoemd.
De groep amateurdichters vormt ten dele het lezerspubliek voor de meer literaire
dichters en vergemakkelijkt voor sommigen de overstap naar schrijven op ‘hoger’
niveau. In dit verband functioneren de cursussen creatief schrijven die van 1991 tot
2002 werden verzorgd door het FLMD, en sindsdien door Tresoar, als kweekvijver
en talentscouting; de cursussen worden gegeven door gevestigde dichters met
didactische vaardigheden.
Daarnaast hebben dichters van naam amateurdichters voor het voetlicht gehaald,
zoals Durk van der Ploeg, die werk bundelde van Engele Wynsma (1912-1993): Mot
en brjitten (‘Molm en brokken’, 1995), en Eppie Dam die Wite klaver (1998) van
Tite de Boer (1908-2000) bezorgde. Het werk van de dichter en schilder Gerben
Rypma (1878-1963) werd door inspanning van Teije Brattinga in 1994 opnieuw
uitgegeven.
Operaesje Fers ten slotte trok bewust geen grenzen. Bij het democratiserende
adagium ‘poëzie moet de straat op’ paste geen scheiding tussen ‘hogere’ en ‘lagere’
dichtkunst. De populariteit van de poëzietelefoon is zonder twijfel mede te danken
aan de laagdrempeligheid en rijke diversiteit van de bijdragen.
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8 Canonisering
Literaire teksten hebben een zekere literaire kwaliteit en representativiteit. Het oordeel
daarover is uiteraard (inter)subjectief en wordt in twee fasen geveld. In het
‘productieproces’ gebeurt dat door de tijdschriftenredacties, beoordelingscommissies
en uitgevers. Als teksten eenmaal beschikbaar zijn is het oordeel aan de lezers (met
inbegrip van de critici), leners en kopers. De ‘scores’ kunnen vervolgens worden
afgelezen uit de literaire kritiek en de uitleen- en verkoopcijfers. Officiële literaire
prijzen leggen eveneens hun gewicht in de schaal. Voor de Friese literatuur komen
al deze aspecten op andere plaatsen in dit boek aan de orde.
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‘út syn aerd wei froulik’
In haar studie ‘út syn aerd wei froulik’ (1993), met als ondertitel De Fryske
dichteressen en it misferstân, stelt Jelma Sytske Knol dat in Fryslân een
canon, die zij definieert als ‘De Iene Literatuer’ (‘De Ene Literatuur’),
ontbreekt, omdat er geen literatuurhandboeken zouden zijn. Het Lyts
hânboek van Klaes Dykstra (blz. 12) noemt zij ‘een bruikbaar compendium
zonder centrale vraagstelling en interne samenhang’. Bestaande artikelen
over literatuurontwikkeling hebben volgens haar eveneens vooral een
inventariserend karakter.
Het misverstand waar Knol op wil wijzen, is dat poëzie van vrouwen
anders gerecipieerd zou worden dan die van mannen. ‘Vrouwelijk’ zou
dan vooral inhouden ‘persoonlijke, maar vaak vormloze liefdeslyriek’.
Naar haar mening wordt dit vooroordeel alleen maar (door mannen)
gebruikt om het werk van dichteressen positief te discrimineren. Toch ziet
ze wel een aantal thematische overeenkomsten tussen de vrouwelijke
dichters: religieuze inspiratie, een eigen benadering van seksualiteit, en
de natuur als thema. Hiermee plaatst Knol de vrouwelijke poëzie in een
literair-historisch kader, waarmee ze een bouwsteen aandraagt tot
canonisering.
Naast de publicatie van individuele dichtbundels zijn voor de canonisering van de
poëzie speciale uitgaven in een grotere oplage en voor een breder publiek van belang.
De Fryske Akademy geeft vanaf de jaren zeventig bundels uit met Samle fersen
van dichters uit de negentiende en de twintigste eeuw, voorzien van een degelijke
inleiding en verantwoording. De oplage van deze boeken is circa vijfhonderd, behalve
die van de eerste uitgave uit 1974, het verzameld werk van Fedde Schurer. Dat
bereikte in twee oplagen het onwaarschijnlijk hoge aantal van vierduizend. In de
serie van de Fryske Akademy verschenen verder de verzamelde gedichten van Obe
Postma, Nyckle Haisma, Piter Jelles Troelstra, Douwe Kiestra, Sjoerd Spanninga en
Douwe Kalma. Uit de negentiende eeuw zijn het J.C.P. Salverda en Rein Baukes
Windsma. Vanwege het kleine taalgebied is het niet mogelijk om verschillende typen
edities uit te geven en de redactie moet dus altijd schipperen tussen ‘wetenschappelijk
niveau’ en ‘breed publieksbereik’.
Bloemlezingen hebben eveneens een belangrijke functie voor de poëziecanon. De
Friese literatuur kent er sinds 1967 vele: thematische, historische, keuzes uit het werk
van één dichter, en verzamelbundels met nieuw werk. Voorbeelden zijn: een bundel
over het boerenbedrijf, gemaakt in 1977 in opdracht van de 125-jarige Friese
Maatschappij van Landbouw met als titel Buorkerije, buorkerije, is de rom fan
Fryslâns groun! (‘Boer zijn, boer zijn, is de roem van Fryslâns grond!’) samengesteld
door onder anderen Freark Dam, het boek It dûbeld paradys (‘Het dubbele paradijs’,
1998) met een
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‘Is vrede echt hetzelfde als geen oorlog meer? Friese schrijvers over de kernwapenwedloop’. Een
gelegenheidsbloemlezing voor de Friese culturele protestmanifestatie op 11 april 1981 met bijdragen
van een kleine dertig auteurs.
Joop Boomsma, initiatiefnemer, in zijn dagboek op internet, 27 maart 2003: ‘Die Kulturele
Manifestaasje (de hele dag en avond in de Leeuwarder Harmonie) was de stem die uit Fryslân kwam.
Muziek, poëzie, toneel, cabaret, beeldende kunst - het werd een van mijn mooiste dagen. Omdat de
boodschap (het protest) helder was. En omdat het (hoe vreemd het ook mag klinken) een feest was.
Een feest van eensgezindheid tegen de kernwapenwedloop!
De uitgave van dat boek is voor zover ik weet de enige keer geweest dat Friese schrijvers zich op
zo'n grote schaal politiek manifesteerden. [...]
Ik moest aan dat boek denken, omdat Farsk mij in gedachten kwam - ook nu laten Friese schrijvers
hun stem horen. En nu is er een medium dat die stemmen bij elkaar brengt en “worldwide” neerzet.’
Internettijdschrift www.farsk.nl opende na het uitbreken van de bombardementen op Irak in maart
2003 een Dossier Irak waar dichters en schrijvers konden reageren op de nieuwe oorlog.
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Tineke Steenmeijer in het archief van het FLMD in 1986 na haar benoeming als opvolger van Freark
Dam.

Het FLMD
In 1956 werd door de toen net tot wetenschappelijk directeur van de Fryske
Akademy benoemde dichter Jelle (J.H.) Brouwer, eerder hoogleraar Fries
in Groningen, het initiatief genomen tot de oprichting van een Fries
letterkundig museum naar het voorbeeld van het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum in Den Haag. In 1959 kon het FLMD
beginnen met zijn werkzaamheden, aanvankelijk op de zolder van de
Fryske Akademy en later in een eigen pand. De eerste conservator was
M.K. Scholten (1904-1987), in 1969 opgevolgd door Freark Dam
(1924-2002). Het FLMD verzamelde archiefmateriaal over de Nieuwfriese
letterkunde in de volle breedte. Verder had het FLMD een museale taak en
fungeerde het als documentatiecentrum. In 1977 betrok het FLMD het Mata
Harihuis in de binnenstad van Leeuwarden (zie foto). In 1991 werd er ook
de nieuwe functie van coördinator literatuurbevordering ondergebracht.
Met zijn tentoonstellingen, uitgaven, voorlichtingswerk, adviestaken,
documentatie over schrijvers, contacten met scholen en culturele
instellingen, cursussen creatief schrijven etcetera speelde ook het FLMD
een rol in de canonisering van de Friese literatuur.
Om bij te blijven in de processen van digitalisering en schaalvergroting
en ter verbreding van het publieksbereik fuseerde het FLMD met de
Provinsjale Biblioteek en het Ryksargyf in Fryslân, waardoor een nieuw
Fries Historisch en Letterkundig Centrum ontstond. Deze fusie kreeg op
1 september 2002 zijn beslag. Het nieuwe instituut kreeg de naam
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schathuis, verwant aan thesauros en treasure. Alle taken van het FLMD
gingen over naar Tresoar.
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Tiny Mulder heeft net aan Aad Nuis, de pasbenoemde staatssecretaris voor Cultuur in het eerste
kabinet-Kok (Paars I), het eerste exemplaar van de Spiegel van de Frieze poëzie aangeboden ten huize
van uitgeverij Meulenhoff in Amsterdam, 28 september 1994. Op de achtergrond Eppie Dam en
Harmen Wind.

In Fryslân zijn talloze straten genoemd naar Gysbert Japix of naar een plaatselijke literaire held. In
de Leeuwarder nieuwbouwwijk Westeinde werden in 1972 alle straten naar Friese schrijvers genoemd.

selectie uit het werk van de honderd jaar eerder geboren Fedde Schurer, ingeleid
door Freark Dam, en Leave deade (2003) met poëzie over de dood, samenstellers
Baukje Wytsma en Tineke Steenmeijer-Wielenga.
Vanaf de jaren negentig verschenen er steeds meer tweetalige bloemlezingen,
zodat de rest van Nederland kennis kon maken met poëzie uit Fryslân. Een aantal
voorbeelden zijn Wetter/Water (1996) en Snie & iis/Sneeuw & ijs (2000), beide
samengesteld door Teake Oppewal als coördinator literatuurbevordering; Jij bent
zacht als zomerregen. De mooiste Friese liefdesgedichten (2001), vertaling en
samenstelling Jabik Veenbaas, en de fraai uitgegeven bundel Gjin grinzen - de reis
(2004), een bundel met cd die verzorgd en geredigeerd werd door Eeltsje Hettinga
en Elske Schotanus. De gedichten in laatstgenoemde bundel werden in de meeste
gevallen speciaal op het thema geschreven en uitgezonden voor Omrop Fryslân
Radio.
Veruit het meeste gewicht heeft de Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende
eeuw tot heden (1994) gehad. De samenstellers selecteerden op basis van het criterium
‘goede poëzie is voor ons poëzie die iets met ons als lezer doet’ rond de tweehonderd
Friese gedichten met een Nederlandse vertaling om de ontwikkeling in vier eeuwen
te illustreren, en lieten hier een gedegen historisch overzicht aan voorafgaan. De
receptie in overig Nederland was over het algemeen positief; in Fryslân zelf waren
naast waardering kritische geluiden te beluisteren, vooral ten aanzien van de selectie
van de gedichten. Met de Spiegel kreeg de Friese poëzie voor een publiek buiten
Fryslân een verleden en een gezicht. Overigens had Anne Wadman, zij het minder
omvangrijk, met zijn tweetalige bloemlezing al in 1949 hetzelfde gedaan (blz. 141).
Tien jaar na de Spiegel verscheen, om het beeld te actualiseren en van een
toekomstperspectief te voorzien, Droom in blauwe regenjas/Dream yn blauwe reinjas
(2004), een nieuwe selectie van ruim vijftig gedichten van 23 auteurs die na 1990

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

debuteerden. Deze uitgave, samengesteld door Tsead Bruinja en Hein Jaap Hilarides,
vormde, naast een waardevolle aanvulling, een erkenning voor een nieuwe groep
veelbelovende dichters.
Uiteindelijk is ook de betrokkenheid van het (lezers)publiek een belangrijke
voorwaarde voor de poëziecultuur. Daarom bestaan er diverse activiteiten in het
kader van de poëziepromotie. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het
FeRstival al meer dan zestig jaar een succes. Op dit podium wordt de jeugd ingewijd
in de Friese poëziecultuur (blz. 318). Om het schrijven van gedichten te bevorderen
is er sinds 1998 de tweejaarlijkse Slauerhoff-poëziewedstrijd met tussen de drie- en
vierhonderd inzendingen van Friese middelbare scholieren, waarbij tussen de tien
en twintig procent in het Fries (en een toenemend aantal Engelstalige teksten).
De betrokkenheid met poëzie wordt steeds gerichter, ludieker en persoonlijker
vormgegeven. Het laatste decennium lijkt de ‘gebruikswaarde’ van poëzie in opmars.
Friese dichtregels worden gebruikt op geboortekaartjes en in rouwadvertenties, op
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Poëzie op straat en in het vrije veld
Het metrum van de voetstap
Het idee kwam al eerder opborrelen in de kring van de Stichting Litteraire
Activiteiten Leeuwarden: poëzie verspreiden door de stad, in het plaveisel,
waar het publiek gewoon overheen kon lopen. De uitvoering van dit plan
kwam toen burgemeester mr. John te Loo op 1 oktober 1993 afscheid nam
van de stad - een blijvend poëziealbum als cadeau voor deze notoire
literatuurliefhebber. Er werden tien gedichten uitgehakt op grote leistenen
tableaus, zes Nederlandstalige en vier Friestalige, en een elfde colofonsteen.
Deze werden op verschillende plaatsen in de binnenstad in het trottoir
gelegd. Daarnaast kwam er een begeleidend boekje, Het metrum van de
voetstap. Ljouwert/Leeuwarden had er een cultuurtoeristische attractie bij.
In de loop der jaren groeide de route uit, er kwam een speciale Stichting
Poëzietableaus, meer publicaties volgden en er werd een website op internet
geplaatst.
Literaire fietsroutes
Wat in de bebouwde omgeving kan, kan ook in het vrije veld, zij het niet
altijd op precies dezelfde manier. In de jaren negentig werden net als op
vele andere plaatsen in Nederland ook in Fryslân verschillende literaire
routes uitgezet. Zo loopt sinds 1994 vanaf het dorpje Iens (Edens), gelegen
in de Greidhoek en bekend van de volksdichter Pyt Idzinga, langs de vaart
naar Bolsward het Frysk Fersepaad, een fietsroute met onderweg 25
plaquettes met gedichten. Het gebied van de gemeente Leeuwarderadeel,
hoofdplaats Stiens, komt voor in het werk van een aantal belangrijke
literatoren, onder wie Piter Jelles Troelstra, Reinder Brolsma en Jan
Dotinga. Dit rijke literaire erfgoed werd eveneens zichtbaar gemaakt in
een fietsroute.
Tusken himel en ierde
De pannendaken van de Friese stelpboerderijen vormen scheefstaande
roosters van pixels, schermen voor de presentatie van tekst. Tijdens het
Frysk Festival 2000 werd op de daken van zeventien boerderijen tussen
Molkwerum en Warns een poëtisch tekstfragment aangebracht, naar een
idee van de kunstenaars Mark Bunder en Patrick Gofre in samenwerking
met Douwe Kootstra. Met een routekaartje erbij een leuke attractie voor
cultuurminnende fietsers.
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Poëziesteen met een gedicht van Tiny Mulder voor het Verzetsmuseum in Leeuwarden, ‘Wurden’
(‘Woorden’), met de slotregels ‘Wantrouw woorden / zo gauw de vrijheid op de tocht staat’.

Boerderij met tekst ‘Yn 'e ivige wyn’ (‘In de eeuwige wind’) in het buurtschap Skarl bij Warns.
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Van 1990 tot 2005 organiseerden Hindrik en Beitske van der Meer met veel succes elk jaar een aantal
bustochten langs literaire ‘lieux de mémoire’. Tijdens zo'n tocht gaven ook altijd een paar schrijvers
een optreden in de bus. Op de foto Hylkje Goïnga in haar woonplaats Ysbrechtum op 31 mei 1994.

Smilde, Brouwer en Tamminga aan het werk met het nieuwe Friese Liedboek voor de kerken in
december 1973.

muren, gedenktekens, vuilniswagens, plaquettes en trottoirstenen (poëzieroutes).
Operaesje Fers mag dan ter ziele zijn, poëzie manifesteert zich veelvuldig buiten het
boekje: vanzelfsprekend blijft daarbij het theaterpodium gewild voor performance.
Voor veel jongere dichters is het podiumoptreden weer meer dan voorheen een
manier om hun werk uit te dragen. De presentatie van de bloemlezing Droom in
blauwe regenjas ging vergezeld van een reeks optredens in het land. Het lijkt erop
dat de nieuwe dichtersgeneratie steeds meer sterallures krijgt. De website van Tsead
Bruinja, die zich afficheert als dichter en performer, is toegankelijk in dertien talen,
waaronder Koerdisch, Japans en Papiamento, al is niet alle informatie in elke taal
beschikbaar.
Het is onvermijdelijk dat de wijze van overdracht (in het geval van Bruinja onder
andere met flamencomuziek, hiphop, filmpjes en soundscapes) effect heeft op vorm
en inhoud van de gedichten en dus een medebepalende factor is voor de
poëzieontwikkeling.

9 Dichtkunst en muziek
De relatie tussen dichtkunst en muziek is in Fryslân altijd hecht geweest. Eerder werd
in dit boek al gewezen op de liedboeken uit de negentiende eeuw en de succesvolle
bundel Fryslân sjongt (blz. 129).
Van de moderne Friese psalmberijmingen zijn die van Anders Minnes Wybenga
(1923) en Fedde Schurer (1947) de bekendste. De laatste verzorgde in 1955 de Friese
versie van de bundel Psalmen en Gezangen. Een deel van de vertalingen van Schurer
kon gebruikt worden voor het Friese Lieteboek foar de tsjerken (1977), dat vier jaar
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na de Nederlandse editie verscheen. De andere medewerkers waren Gerben Brouwer,
Bernard Smilde en Douwe Tamminga. Fedde Schurer mag door de vele liederen die
zijn verzameld werk telt, wel bij uitstek de Orpheus onder de moderne Friese dichters
worden genoemd.
Op kerkelijk terrein zijn de laatste jaren incidenteel samenwerkingsprojecten tussen
dichters, componisten en koren te signaleren. Zo bracht de Sneker Cantorij, die al
een traditie heeft in het inschakelen van dichters, in 2000 de cd Sûnder Mis
(‘Ongetwijfeld’) uit.
In 2005 verscheen De fûgel yn dy. 35 jier Fryske folk- en poplietteksten 1969-2004,
met een uitvoerige inleiding over de folk- en popmuziek in Fryslân. Het betreft een
belangrijk overzichtswerk van dichter en muziekredacteur Beart Oosterhaven. Hij
was tot 1998 medewerker aan Frysk en Frij en publiceert zijn muziekrecensies sinds
dat jaar in Hjir.
De folkmuzikant gebruikt teksten en melodieën uit de traditionele volksmuziek,
die niet gebonden hoeven te zijn aan de eigen regio. Daarnaast schrijft en componeert
hij nieuw materiaal in het genre van de volksmuziek. Wanneer de nieuwe liederen
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Roel Slofstra bracht in 1974 een tweede elpee uit met liederen op teksten van Fedde Schurer, It goede
libben.

Gezamenlijk optreden van de ‘vier troebadoers’ in Rijs, zomer 2003. Respectievelijk Doede Veeman,
Gurbe Douwstra, Jaap Louwes en Piter Wilkens.

in brede kringen van de bevolking bekend worden, betekent dat weer een verrijking
van de eigenlijke volksmuziek. De grote groep van Friestalige liedjeszangers die
sinds het einde van de jaren zestig naar voren trad, begon met Roel Slofstra (*1939),
die daarom door Oosterhaven wordt aangeduid als ‘oertrûbadoer’. Hij werd bekend
door zijn vertolking van liederen van Fedde Schurer (In spyltúch bin ik, 1969), maar
bracht als singer-songwriter ook eigen teksten (Poste restante, 2000). Er kan een
onderscheid gemaakt worden tussen de muziektheatrale artiesten met een achtergrond
in de kleinkunst, die meer als zanger dan als muzikant optreden, zoals cabaretier
Rients Gratama (blz. 288), en de instrumentalisten-liedjeszangers, met Doede Veeman,
Piter Wilkens, Jaap Louwes, Adri de Boer, Bauke van der Woude, Gurbe Douwstra
en Ernst Langhout als belangrijke exponenten. Een kenmerk dat voor de meesten
van hen geldt, is de betrokkenheid van Friese dichters als leveranciers van teksten,
hoewel ze ook eigen liedteksten schrijven.
De succesvolste folkgroep is Irolt, aanvankelijk opgezet als een studiogroep op
initiatief van Nanne Kalma en Inez Timmer. Hun debuut-lp De Gudrun Sêge (‘De
Gudrun Sage’, 1975) werd in het hele land goed ontvangen. De groep bestond tot
1987.
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Irolt in de formatie die in 1977 Kattekwea uitbracht. Van links naar rechts Pete Cox, George Snijder,
Geppy Haarsma, Hans Kerkhoven, Aart Kuyt, Nanne Kalma en Inez Timmer.

Greetje Bijma zingt poëzie van Douwe Tamminga op muziek van Joop Verbeke. Ze wordt begeleid
door Klaas Hoek op kistorgel. Optreden tijdens de ‘boekejûn’ in Theater Romein in Leeuwarden bij
de start van de Friese boekenweek, 22 februari 2003.

Alle 105 nummers uit het repertoire kwamen in 1994 uit op de cd-box Ier of let
(‘Vroeg of laat’). Door het succes van Irolt en onder de bezielende leiding van Nanne
Kalma werd in 1979 de Feriening fan Fryske Folksmuzikanten Tsjoch (‘... Proost’)
opgericht, met als jaarlijkse hoogtepunt het Tsjochfestival. Teksten van dichters als
Simke Kloosterman, Rixt, J.H. Brouwer, Ype Poortinga en Gerben Rypma werden
via Tsjoch ‘(her)ontdekt’. Uit de hoek van de jazz komt Joop Verbeke, die een tijdlang
muzikaal begeleider was van Rients Gratama en die in 1977 op muziek gezette
gedichten zong van een aantal Friese dichters. Ook stemvirtuoos Greetje Bijma nam
de muzikale vertolking van Friese poëzie op in haar repertoire.
De popmuziek, die zich sinds 1950 ontwikkelde als mengvorm uit verschillende
richtingen in de lichte muziek (zoals jazz, blues, folk, country & western, gospel),
verwierf zich in Fryslân een eigen identiteit. De eerste Friestalige band was
Rockploech Spul (1977-1982), een groep ontstaan uit het cabaretgezelschap van de
Friese studentenvereniging in Enschede, met als lid onder anderen Goaitsen van der
Vliet, in die periode ook redacteur van Trotwaer. Al snel volgden de newwaveband
Skuor en de punkrockband Okke Hel. In de laatste groep speelde Piter Wilkens
basgitaar. Hij zou uitgroeien tot de meest beroemde Friestalige soloartiest tot nu toe.
In het spoor van bovengenoemde groepen ontwikkelden zich daarna succesvolle
formaties als Bricquebec, Strawelte, Wiegels Wjukkelmasine, Swiet & Bjuster en
Bombarje. De Kast (met als zanger Syb van der Ploeg) bracht vooral Nederlandstalig
repertoire en had verschillende landelijke hits, waaronder het Friestalige ‘In nije dei’
(blz. 301).
In 1991 werd in Leeuwarden het eerste Friese songfestival Liet gehouden. Sindsdien
wordt dit evenement jaarlijks georganiseerd. Liedjes in het Fries en de Friese streeken
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stadstalen worden beoordeeld door een vakjury en door het publiek. ‘Wêr bisto’, de
populaire hit van Twarres, won op Liet 1999 de publieksprijs en bereikte in 2000,
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Reboelje, omslagfoto van cd Magysk Teater, 1991. Van links naar rechts Durk Hogendorp, Marius
de Boer, Tiede Lanting, Tsjerk Bootsma. Zittend Rommert Reitsma. Reboelje kwam in de publiciteit
toen de groep een verrassingsact verzorgde in de pauze van het eerste Aaipopfestival in 1987. Het
vijftal maakte daar veel indruk met zijn theatrale act, die de toon zou zetten voor de successen in de
vijftien jaar die volgden.

als enig Friestalig nummer ooit, de eerste plaats in de landelijke Mega Top 50. In
2004 werd Liet gewonnen door Meindert Talma & the Negroes. Talma kan zonder
meer een multitalent worden genoemd (zanger, instrumentalist, romancier, columnist,
filmer en tekstschrijver, zie ook blz. 258). Het eerste liedfestival voor Europese
minderheidstalen Liet Ynternasjonaal werd in mei 2002 in Leeuwarden gehouden
en gewonnen door een Catalaans trio. Nog twee edities volgden, in 2003 en 2004,
met beide keren een Samische muzikant als winnaar.
Vanaf 1987 wordt elk jaar op paasmaandag AaiPop gehouden in Nijland,
halverwege Bolsward en Sneek. Bijna alle Friestalige zangers en bands verzorgden
daar door de jaren heen optredens. Alle mogelijke soorten muziek komen aan bod
en ook de andere streektalen zoals het Stadsfries, Bildts en Stellingwerfs worden ten
gehore gebracht. Het festival trekt gemiddeld 2000 bezoekers.
Een spraak- en smaakmakende groep was Reboelje (‘Oproer’). De band met
zanger-toetsenist Marius de Boer, die ook de meeste teksten voor zijn rekening nam,
bestond tussen 1987 en 2003 en kreeg in 2002 de provinciale prijs voor muziekcultuur,
de Bernlefpriis. Reboelje viel in de productie De Brulloft (1996) op door de mengvorm
van theater en muziek. Het nummer ‘Marije Maria’ van de groep werd jaren achtereen
gekozen als het beste Friese nummer aller tijden. De teksten, over oorlog, dood,
liefde, drank, onvervulde wensen en desillusies, zijn invoelbaar en aansprekend voor
een groot publiek en in die zin verwant aan de volkspoëzie:
Uit ‘Marije Maria’:
Wy boarten tegearre yn 't sân yn 'e sinne, Wij speelden samen in het zand in de zon,
Marije, ik ken dy sa lang.

Marije, ik ken je zo lang.

De faam fan myn dreamen, dy't ik oerdei Meisje van mijn dromen, die ik overdag
hie
had.
Marije, hoe faak ha 'k it sein?

Marije, hoe vaak zei ik het?

Sa asto dêr rinst, blier en útdaagjend;

Zoals je daar loopt, vrolijk en uitdagend;

Marije, sa moai en sa pril.

Marije, zo mooi en zo pril.
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Ik leaude fuortdaliks, dat Hy by dy kaam; Ik geloofde meteen al, dat Hij bij je
kwam;
Marije, ik hâld it wol stil.

Marije, ik houd het wel stil.

10 De grenzen over
Een gevolg van de breuk van de literatuur met de Friese beweging was dat de
thematiek steeds minder regionaal werd. De muren rond de Friese poëzie waren
gevallen. De razendsnelle ontwikkeling van de communicatietechniek bracht de
wereld in alle huiskamers en de stille revolutie maakte een eind aan de
plattelandscultuur, de gesloten gemeenschappen met hun onderlinge solidariteit. De
markteconomie verkavelde niet alleen het land, maar ook de menselijke verhoudingen.
Geert Mak gaf met Hoe God verdween uit Jorwerd (1996) een treffende analyse.
Fryslân was geen boerenland meer. En de dichters waren er niet meer om met
bezwerende verzen het tij te
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Mijn persoonlijk meneertje
De positie van de kunstenaar is veranderd. Die verandering kondigde zich
aan het eind van de jaren zestig al aan. ‘Op het geheel van kennis,
kundigheid, hoge moraal en persoonlijk genie is vanouds het aanzien van
de kunstenaar verankerd. Op die pretenties is de conceptie van de
kunstenaar van nu nog altijd gebaseerd, zonder dat hij daar recht op heeft,
volgens mij. Ik heb mijn verhalen voor mijn plezier geschreven. Dacht jij
dat ik een vakman-kunstenaar was? Mijn verhalen kwamen alleen maar
uit mijn persoonlijke meneertje voort.’ Aldus de door velen als ‘grote
vernieuwer’ beschouwde Hessel Miedema, nadat hij zich uit de Friese
letteren terug had getrokken, in een interview met Tiny Mulder (De Tsjerne,
1968). Hij relativeert en ironiseert zijn activiteiten voor Quatrebras. ‘We
deden het voor de lol. [...] De kunstenaar van vandaag is godje aan het
spelen. Dat is best, maar wie is zo belangrijk dat zijn werk voor anderen
van belang is?’ Naar aanleiding van de voorgenomen heruitgave van De
greate wrakseling door uitgeverij Venus in 2005 herhaalde Miedema
tijdens een interview met Ernst Bruinsma voor De Moanne bovenstaand
standpunt nog eens.
keren of dit verlies romantisch te bezingen. Niet op de eigen volkscultuur, maar op
universele en algemeen menselijke kwesties had het engagement inmiddels betrekking.
Al snel had het haar morele hart, haar ‘J'accuse!’ ofwel ‘Oerein!’, verloren. De dichter
vandaag lijkt genoeg aan zichzelf te hebben.
Fryslân heeft echter toch het tij mee: de ontwikkeling van Europese eenwording
vergrootte de populariteit van kleine talen, zoals het Catalaans, Welsh of Bretons.
Binnen de eenheid krijgt de verscheidenheid weer aandacht. Elk van de culturen
komt nog steeds vooral via poëzie aan het woord.
In de jaren zestig kwam, samen met de democratiseringsgolf, in Fryslân een
generatie schrijvers op die het Nederlands naast het Fries gebruikte, zonder de ene
taal te verheffen boven de andere. Tegenwoordig is afwisselend publiceren in de
twee landstalen voor steeds meer dichters usance. Wilco Berga, Tsead Bruinja,
Margryt Poortstra, Albertina Soepboer en Harmen Wind zijn er voorbeelden van.
Bovendien verschenen er tweetalige bundels, bijvoorbeeld van Tsjêbbe Hettinga,
Wilco Berga, Margryt Poortstra en Albertina Soepboer.
Voor de receptie van de Friese dichtkunst in Nederland zijn de eerdergenoemde
tweetalige bloemlezingen en verzamelbundels van groot belang. Jabik Veenbaas
heeft hier waardevol pionierswerk verricht. Hij was gastredacteur bij het tijdschrift
De tweede ronde, dat in 2002 een Fries nummer uitbracht, met behalve verhalende
en poëtische bijdragen een aantal essays, gewijd aan het werk van Hettinga, Soepboer
en Riemersma.
Verder moet als manifestatie op nationale schaal genoemd worden de Dag van de
Friese literatuur in Amsterdam in 2001 en 2004, aansluitend op de Friese boekenweek.
Schrijvers presenteerden hier tweetalig de Friese literatuur voor niet-Friezen en er
werden inleidingen gehouden over actuele onderwerpen. Dichtersfestivals als Poetry
International, het jaarlijkse Rotterdamse poëziefestival, zijn ook van belang voor de
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verspreiding van de Friese poëzie. Eerder traden wel eens Friese dichters op, onder
anderen Pier Boorsma in 1973 en Jan Wybenga in 1982, maar vanaf 1995 is er
regelmatig plaats in de programmering voor Friese dichters.
Ook in omgekeerde richting worden grenzen overschreden: klassiek werk uit het
buitenland en eigentijdse buitenlandse poëzie worden vertaald in het Fries. Een
initiatief van Eeltsje Hettinga was het Kistwurk-project dat resulteerde in de bundel
Wrâld, finster, gedicht (2003), waarin dertig Friese dichters hun favoriete gedicht
uit de wereldliteratuur vertaalden en hun keus toelichtten. Sinds eind jaren tachtig
schonk vooral Hjir veel aandacht aan buitenlandse poëzie. Iemand die zich op
vertaalgebied duidelijk heeft onderscheiden is Klaas Bruinsma (*1931), onder andere
met vertalingen van Octavio Paz en Luis Borges, van antieke dichters als Sofokles
en, de kroon op het werk in een vertalersleven, de volledige Homerus. Met name
voor zijn ‘Friese Homêros’ kreeg Bruinsma in 2005 de vertalersprijs van de provincie
Fryslân.
Hoewel met de performancetrend de vernieuwing van de jaren zestig wordt voortgezet,
moge duidelijk zijn dat het individualisme, en dus ‘het zelf’ de ideologieën heeft
vervangen. Piter Yedema noemt in een overzichtsartikel over de Friese poëzie
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Klaas Bruinsma in 1988.

‘Muze, o neam my de slûchslimme man dy't faken en folle omswalke, nei't er de machtige fêsting
fan Troje ferwoeste.’
Dit zijn de beroemde beginregels van Homêros’ Odusseia in het Fries, met behoud van het zesvoetige
metrum in dactylen en spondeeën. Het levenswerk van vertaler Bruinsma beslaat ca. 28.000 regels
en werd uitgegeven in twee losse delen met in totaal ongeveer duizend bladzijden. Steven Sterk,
boekhandelaar en uitgever te Utrecht, zette zijn schouders eronder en bracht de boeken zonder subsidie
op de markt. De vormgeving is van Gert Jan Slagter.

De bloemlezing Droom in blauwe regenjas was bij verschijnen in november 2004 niet alleen een
boek, maar een totaalconcept van boek, website, een speciale dvd met dichterspresentaties en een
tournee langs literaire podia in den lande, met bijbehorende media-aandacht, bedacht en georganiseerd
door Tsead Bruinja.

in het laatste kwart van de vorige eeuw het tijdperk ‘postmuraal’ en ‘postmodern’.
Internationalisering en individualisering zijn er de parallellen van.
Het postmurale wordt al aangegeven in Droom in blauwe regenjas/Dream yn
blauwe reinjas, met de mededeling dat er ‘voor de Friese taal als thema in deze
bloemlezing geen noemenswaardige rol (is) weggelegd’, ook al speelt ‘het naakte
Fryslân’, ‘de open natuur’ als locatie juist wél een rol, zij het vaak geïroniseerd.
Het engagement, waarmee de poëzie in de jaren zestig en zeventig de straat op
kwam, hand in hand met protest, is - althans voor het merendeel van de nieuwe
dichtersgeneratie - nu naar binnen gekeerd: de dichter is - als neoromanticus - zelf
onderwerp van zijn poëzie, dan wel hij parodieert de traditie of keert terug naar het
woordspel van de Vijftigers.
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Dat de dichter vandaag, 35 jaar later, met het louter weergeven van de eigen
binnenwereld, zonder dienstbaarheid aan een humanistisch, christelijk, socialistisch
of nationalistisch ideaal, onafhankelijk zou zijn, is overigens een vergissing. Juist
zijn ‘egocentrische’ opstelling maakt de auteur tot een typisch vertegenwoordiger
en uitdrager van de postmoderne westerse denkwereld. Deze stroming worden vaak
de kenmerken ‘onsamenhangend beeld van de werkelijkheid en moreel nihilisme’
aangewreven, waarmee we terug lijken te zijn bij de uitspraak van Hessel Miedema.
Een aspect dat hier echter niet uit het oog mag worden verloren, is dat de kunstenaar
oog heeft voor de complexiteit van de werkelijkheid en de relativiteit van elke
ideologie. Daarbij problematiseert hij zichzelf. Uitgangspunt van het postmodernisme
is de overtuiging dat de taal niet de werkelijkheid kan representeren - overigens een
variant op een dichtregel van Obe Postma: ‘meer dan de taal is het leven’.
De diversiteit van de poëzie in het afgelopen decennium moet in dat licht worden
bezien. Men spreekt van ‘het einde van de grote verhalen’. Toch zullen er in elke
samenleving nieuwe verhalen in proza en poëzie ontstaan, die uitdrukking geven aan
de verhouding tussen de mens en zijn leefwereld, en daarmee blijven de voorwaarden
voor een levende cultuur behouden: herkenning en instemming naast vervreemding
en verzet.
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Vanaf linksboven met de klok mee: Trinus Riemersma circa 1975, Durk van der Ploeg in 2000, Rink
van der Velde in 2000 en Margryt Poortstra in 2005.
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8
Experiment versus psychologie
Het proza na de jaren zestig
1 Twee hoofdrichtingen
Zoals in het begin van hoofdstuk 7 werd beschreven, ligt er binnen de ontwikkeling
van de Friese poëzie een duidelijke cesuur in het jaar 1967. Bij het Friese proza is
zo'n scheidslijn minder gemakkelijk te trekken. De twee toonaangevende prozaïsten
Anne Wadman en Trinus Riemersma bijvoorbeeld hadden zich vóór dat jaar al
nadrukkelijk gemanifesteerd en gingen op de nieuw ingeslagen wegen verder. Wel
kan gezegd worden dat er zich rond 1970 twee hoofdrichtingen binnen het proza
begonnen af te tekenen. Dat was vooral te danken aan de krachtige
vernieuwingsimpuls die uitging van de auteurs binnen de in 1970 opgerichte
Koperative Utjowerij. Trinus Riemersma behoorde tot de oprichters en mede dankzij
hem groeide de uitgeverij uit tot een podium voor auteurs met experimentele en
maatschappijkritische literatuuropvattingen. Voor andere auteurs kwamen
vormvernieuwing en engagement op het tweede plan; zij richtten zich, net als Anne
Wadman, op het schrijven van eigentijdse psychologische romans. Vrouwelijke
auteurs traden in de laatste decennia van de twintigste eeuw in toenemende mate op
de voorgrond; ook zij kozen dikwijls voor dat laatste genre.

2 Experiment en engagement I: Riemersma
Trinus Riemersma bekende in zijn roman Minskrotten-Rotminsken (blz. 163) dat hij
schatplichtig was aan de schrijver en theoreticus Jo Smit, en dan in het bijzonder aan
diens idee dat de moderne roman ‘moraliteit’ zou moeten zijn. Jo Smit bedoelde
daarmee dat de roman zich minder moest bezighouden met de geschiedenis van één
individuele mens, maar zich diende uit te spreken over de morele worteling van de
mens in het algemeen. Strikt genomen had Riemersma dat inzicht amper nodig, want
het was in zijn eerste twee romans al richtinggevend geweest. Toch heeft het een
geweldige impuls aan zijn werk gegeven. Met Minskrotten-Rotminsken verliet
Riemersma voorlopig het terrein van de directe psychologisch-realistische vertelling.
Hij begon veel met perspectiefwisselingen te werken en de lezer actiever bij de roman
te betrekken.
Het menselijk tekort, de problematiek van de mens die lijdt aan het leven, vormde
in Riemersma's eerste roman Fabryk een dragend thema. In de romans die hij na
1970 publiceerde, keerde die thematiek terug. Maar de toon van zijn werk werd in
eerste instantie cynischer. Was er in de drie voorgaande romans nog sprake van de
opstandigheid van min of meer sympathieke hoofdfiguren, van een morele aanklacht
en in wezen dus ook van hoop op verandering, in Myksomatoze (1974) is de mens
een hopeloos
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geval geworden. ‘Wij leven nog altijd als een troep wolven’, merkt de interne schrijver
in het boek op, ‘enkel bij elkaar om profijt van elkaar te trekken, maar niet om op
elkaar te passen.’ Waar Riemersma in de onderste lagen van de collageroman De
Hite Simmer (1968) nog vurig kon pleiten voor bijvoorbeeld een alternatieve visie
op de kerk, wijst hij nu de mogelijkheid van een moralisme expliciet af: ‘Ieder past
op zichzelf in het dierenrijk en wij vormen geen uitzondering, maar wij pijnigen
onszelf met een kwaad geweten en de overdenkingen dat het eigenlijk anders zou
moeten zijn.’
Belangrijke nieuwe invloeden in deze jaren zijn die van de neomarxistische
cultuurkritiek, in het bijzonder van de filosoof Theodor Adorno en de
literatuurwetenschapper Peter V. Zima en van de prozaïst Hessel Miedema. De
invloed van het neomarxisme zien we terug in het feit dat Riemersma de mens meer
binnen maatschappelijke verbanden plaatst. Miedema's aandacht voor
vormexperimenten versterkte net als Smits theoretische werk een bestaande tendens.
De sterkste roman uit deze periode is De skjintme vurt ferbwólgwódde (‘De
schoonheid onder de hamer’, 1981). De Elckerlyc uit deze roman is een egocentrische,
onverschillige kerel met een beperkte geestelijke horizon. Het is een man met sterke
machotrekken, die zijn dure sportwagen, merk Brainward, graag op een agressieve
manier over de weg jaagt. Vrouwen ziet hij enkel als lustobjecten.
Het boek beschrijft hoe de man zijn vrije zondag doorbrengt, in vijf hoofdstukken,
die steeds facetten van de hedendaagse wereld aan de orde stellen. Samen roepen
die hoofdstukken een gruwelijk panorama op: dat van een gewelddadige, egoïstische
wereld waar de cultuur kansloos is, de godsdienst zijn morele failliet bewijst, de
liefde geen cent waard is en de mens eenzaam. De titel van het boek vat dit geheel
vrij efficiënt samen.
De opvolger van deze roman liet maar liefst elf jaar op zich wachten. Op zijn eigen
website schrijft hij over deze tijd: ‘Na De skjintme was het afgelopen. Geen writer's
block, tenminste geen psychische belemmeringen, precies andersom, ik was uit het
dal opgeklommen. Ik trouwde opnieuw, kreeg kinderen, leerde autorijden. Ik werd
in 1979 wetenschappelijk ambtenaar - een vak dat volgens het arbeidsbureau te
Harlingen helemaal niet bestaat - aan de VU, waar ik de taak had een
promotieonderzoek te doen. [...]. Ik heb dat onderzoek met veel plezier gedaan.
Wetenschap is niet dor en droog, hoeft dat tenminste niet te zijn. De eerste stelling
bij mijn proefschrift luidt: “Wetenschappelijke arbeid is zeker niet minder creatief
dan het zogenaamd literair-scheppend bezig zijn.”’ Overigens gaf Riemersma in de
periode van 1983 tot en met 1985 nog wel het eenmanstijdschrift De kul uit,
(‘hetero-literair tijdschrift voor de integratie van polemiek, kritiek, theorie en fictie’),
met een titel die verwees naar de cyclus ‘trettjin fersen’ van Hessel Miedema (blz.
150). Hij voelde zich hiertoe geprovoceerd door de veranderde koers van Trotwaer
(paragraaf 7.3). De kul was zo'n beetje de papieren voorloper van het ‘huisblad’ dat
tegenwoordig op zijn website te vinden is.
Riemersma had misschien wel nooit meer geschreven, zo vermoedt hij, als hij niet
was aangespoord door het verschijnen van de lijvige roman De Wuttelhaven del
(‘Over de Wortelhaven’) van Steven de Jong in 1989, die hij prachtig vond. Hij pakte
de twintig jaar oude kwartovellen van een niet afgemaakte roman op, wende zich
eraan
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Het lezen van de vijfhonderd pagina's van De reade bwarre (‘De rode kater’) vergde van de lezers
enige gewenning, omdat Riemersma zijn eigen op de fonologie gebaseerde spelling gebruikte. Die
spelling was een erfenis uit de periode 1963-1976, toen er in Fryslân over dat onderwerp een ware
oorlog woedde en Riemersma bij de radicale hervormers hoorde.

Riemersma met zijn labrador, 1995. Van deze hond verscheen in 2001 onder het pseudoniem Jelke
Bos een autobiografie met als titel Tinzen oer it Libben en oer de Dea (‘Gedachten over het Leven
en over de Dood’), een lichtvoetig-filosofisch boekje dat Jelke schrijft nadat hij bijna verdronken is.
Hij overziet zijn leven en denkt na over de dood en over zijn baas, die hij consequent ‘omkoal’ (sukkel)
noemt.

de computer te gebruiken in plaats van schoolschrift en vulpen en zo verscheen in
1992 dan zijn roman De reade bwarre (‘De rode kater’). Het boek was een regelrechte
sensatie en lange tijd gonsde door lezend Fryslân de vraag: ‘Hast de boarre al lêzen?’
In 1995 kreeg hij er zijn tweede Gysbert Japicxpriis voor.
De reade bwarre hoort tot de interessantste romans van Riemersma. Het boek
vervolgt in zijn meerlagige structuur de lijn van Minskrotten-Rotminsken en De Hite
Simmer. Maar het is veel ambitieuzer van opzet en inhoudelijk veelomvattender.
Riemersma lijkt in De reade bwarre alles bijeen te brengen wat hij aan stilistische
souplesse en thematische rijkdom in huis heeft.
De verhaallagen in De reade bwarre worden bijeengehouden door een zekere Tilly
de Telefonist, die een aantal kopijschrijvers opdraagt om delen van het boek te
schrijven. In bepaalde passages laten kopijschrijvers zich uit over hun contacten met
Tilly. In een van de lagen staat Tilly zelf centraal; die laag lijkt naar Riemersma's
eigen leven te verwijzen, ook al omdat de schrijver er namen uit de werkelijkheid
buiten het boek in gebruikt. Verder bevat De reade bwarre een realistische
psychologische roman over de keuterboer Harrem Módderklauer (‘Harm
Modderwroeter’). Dan is er de geschiedenis van een profeterende kater en zijn
volgelingen, die als basisvertelling fungeert en eigenlijk in alle andere vertellingen
overloopt. Ook satirische fragmenten over de Friese beweging worden in het
perspectief van de ‘katristische’ geschiedenis geplaatst.
De idee van de rode kater heeft een sterk antimetafysisch en antichristelijk karakter,
iets wat de schrijver fijntjes verbeeldt door te verklaren dat de ‘geest’ van profeet
Boldgrim in de kloten van de kater gevaren is. Deze gedachte is op ingenieuze wijze
door het boek gevlochten en mede daardoor is deze roman een gaaf thematisch geheel
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geworden. De rode kater is ‘de grote verneuker’. Hij inspireert alle krachten in het
mensdom die zich op valse, egocentrische wijze naar voren werken. Door dit symbool
zo veel belang toe te kennen, geeft Riemersma aan dat hij de mens voor alles ziet
als een wezen dat zich sjoemelend een plekje op aarde tracht te verwerven. De reade
bwarre fungeert op effectieve wijze als gelijkenis, als een moraliteit waarin de mens
getypeerd wordt als kleine, opportunistische ‘modderwroeter’.
Riemersma's mensbeeld houdt ook in De reade bwarre cynische trekken, maar
lijkt toch minder eenzijdig negatief geworden. Een figuur als Harrem Bosma roept
bij al zijn kwaadaardige streken sympathie op, als kleine marchandeur die hunkert
naar warmte en geborgenheid. Minder hard is in wezen ook Nei de klap (1999, Na
de klap, 2001), een realistisch-psychologisch werk, net als Fabryk geschreven volgens
personaal procédé. Nei de klap is een hecht gestructureerd boek, dat zijn spanning
tot het eind toe behoudt, een krachtige parabel van het menselijk tekort. In Nei de
klap is het cynisme bepaald niet afwezig. De mensen in deze roman groeien dikwijls
uit tot de ‘troep wolven’ uit Myksomatoze. Ze moorden, verkrachten en manipuleren
wat af. Als het bovenste laagje beschaving wegvalt, zo lijkt Riemersma te zeggen,
als de mens werkelijk op zichzelf wordt teruggeworpen, dan komen er vreselijke
dingen boven. Maar tussen alle wrede en egoïstische figuren duikt er nu en dan ook
een mens op die het werkelijk goed met

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

222

De vertaling Na de klap verscheen in 2001 bij uitgeverij De Geus en werd door de critici goed onthaald.
Het boek sloeg niet aan bij het grote publiek. Riemersma: ‘De Geus heeft mij het restant voor een
opkoopprijs aangeboden. Maar wat moet ik ermee? Wij hebben thuis centrale verwarming.’

Schilderij De schrijver van R.R. van der Leest (acryl op doek, 80 × 80 cm, 1991). Het is geïnspireerd
op gedicht I uit Tempel en Kruis van H. Marsman: ‘De kamer waar hij werkt is als een cel / (...) de
lamp, die knielen kan als een kameel / en rijst als een giraffe.’ Schenking van de kunstenaar aan het
FLMD.

zijn medemensen voorheeft. Zo'n mens is de man die hoofdfiguur Ake en de andere
kinderen, na een grote ramp van huis en haard verdreven, tijdens hun moeilijke reis
naar het zuiden leert lezen. En zo'n mens is vooral ook Ake zelf. Moreel blijft hij tot
aan het eind toe overeind. Hij sleept het meisje Jeanine, dat een blok aan zijn been
is, mee tot ze sterft.
In de recente roman Sinleas geweld (2000) parodieerde Riemersma het beeld dat
de provinciale en de landelijke televisie ons van de wereld geven. Opnieuw hebben
we hier te maken met een gelijkenis. Ook in dit boek zijn de mensen vaak
‘modderwroeters’, die dit keer de gedaante aannemen van celebrity-advocaten,
uitsluitend uit op publiciteit en geld, van opportunistische politici en van primeuren hypegeile tv-journalisten.
De kracht van Riemersma's werk ligt in meer dan één aspect. Die ligt onder meer
in de eigenzinnige wijze waarop hij met het perspectief goochelt. Vooral in zijn beste
meerlagige romans bewijst hij zijn sterke compositievermogen. Hij beschikt over
een apart satirisch talent, over een verfrissende humor. Nu en dan, ook in zijn latere
werk, toont deze polemist tegen de psychologische roman een goed vermogen tot
psychologische typering. Al in zijn vroege werk vinden we een sterke, sobere stijl,
die hij gestaag heeft uitgebouwd tot een fijnzinnig en veelzijdig instrument. Bijzonder
oorspronkelijk is ook de manier waarop hij zijn thematiek weet te concretiseren;
waarop hij het beeld zintuiglijk en de zintuiglijkheid tot symbool kan maken.
Dat kan met een sprekend voorbeeld worden geïllustreerd. In Fabryk concludeert
het hoofdpersonage dat de mensen uiteindelijk niets dan stront en as produceren voor
de vuilstort: ‘Al wat overblijft van dromen en verlangens ligt hier op een hoop’ (blz.
163). Vergelijkbare beelden keren steeds terug. De Brainwardchauffeur in De skjintme

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

vurt ferbwólgwódde veegt het braaksel van zijn schoen met het dichtbundeltje van
de cultuurmens. In De reade bwarre wordt de menselijke geest vilein gelokaliseerd
in de kloten van de kater. En in Nei de klap is de hele wereld waarin het boek zich
afspeelt veranderd in modder en as. Steeds roept de symboliek ons hier toe vanuit
de laagste zintuiglijke aanduidingen. Stuk voor stuk worden dat de sobere, messcherpe
verbeeldingen van een hoofdthema: ze tonen ons de mens die veroordeeld is tot een
illusieloze aardsheid.

3 Experiment en engagement II: de anderen
Een bijzonder talent binnen de nieuwe Koperative Utjowerij was ook Reinder Rienk
van der Leest (*1933). Van der Leest bracht een groot deel van zijn jeugd door in
Leeuwarden, waar hij de kweekschool bezocht. In de jaren tachtig volgde hij de
avondopleiding van de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede.
Van der Leest maakte niet alleen naam als dichter, maar ook als auteur van een
aantal ludieke detectives rond de figuren Dynte Planteit en Nier Hinnebruijer (‘Diny
Plenty en Nier Lamawaaie’). Hij liet zich tot het genre inspireren door Jo Smit, de
man die ook voor Riemersma zoveel betekende, maar dan niet door diens
literatuurtheoretische werk, maar door diens detectiveparodie Wês foarsichtich,
Watse.
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Reinder Rienk van der Leest in 1973.

Piter Boersma, portret geschilderd door Douwe Elias in opdracht van het FLMD, 1999. Olieverf op
doek, 50 × 40 cm.

Van der Leest ontwikkelde het door Smit geïntroduceerde genre op een geheel
eigen manier. Meer nog dan Smit werd hij een formalist pur sang. Het gaat in zijn
detectives eigenlijk helemaal niet meer om het verhaal, maar om de stilistische
verfijning en de vormtechnische trucage. Voortdurend sluipt de vorm naar de
oppervlakte en laat Van der Leest zijn lezers meedelen in het schrijfproces door ze
op zijn en hun aanwezigheid te wijzen. Met de titel van het zevende deel waarmee
hij in 2002 de serie besloot, In kâld keunstje, geeft hij duidelijk uitdrukking aan zijn
literaire grondhouding. Zijn kunst is ‘koud’. Hij stort zijn hart niet uit, hij schept
geen mensen van vlees en bloed, maar tweedimensionale figuren: zijn personages
Nier en Dynte zijn bewust gemodelleerd naar de stripfiguren Arman en Ilva van Thé
Tjong King en Lo Hartog van Banda, die hij kende uit de Leeuwarder Courant. Ze
dwalen rond in een papieren universum, in een wereld vol absurde vorm- en
taalgrappen.
In zijn beste boeken groeit Van der Leest uit tot een waardig nazaat van speelse
schrijvers als Laurence Sterne en Raymond Queneau. Tot de beste boeken van de
serie hoort Hertenfrou & Skoppenboer (1983). Dynte en Nier zijn in dit werk geplaatst
in een historische omgeving: het verhaal speelt zich af in de veertiende eeuw. De
schrijver benut de historische context op een typerende manier: hij maakt
anachronistische grappen. Zo laat hij Nier, nadat die een teugje ‘ranzige balkenbrij’
heeft genomen, naar een stempeltje op de onderkant van de verpakking kijken, waarop
de uiterste verkoopdatum wordt vermeld. Geestig zijn ook de verwijzingen naar de
auteur zelf. ‘U bent net een kind, dat onderweg voortdurend blijft staan en om zich
heen kijkt, maar daarbij zijn boodschap vergeet,’ knort een denkbeeldige commentator
tegen hem. Waarop de schrijver zich op kolderieke wijze verdedigt.
Piter Boersma (*1947) groeide op in het waterrijke Warten. In het korte
autobiografische geschrift Sakramintsdei (1996) blikte hij met milde blijmoedigheid
terug op zijn jeugd en rooms-katholieke achtergrond. Hij bezocht de kweekschool
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en stond zeven jaar voor de klas op een basisschool in Leeuwarden. In 1977 werd
hij lexicografisch medewerker bij de Fryske Akademy; tegenwoordig is hij
eindredacteur van het Wurdboek fan de Fryske taal.
Piter Boersma is eveneens een auteur met veel aandacht voor de vorm, hoewel
zijn inhoudelijke inzet groter is dan die van Van der Leest. Boersma portretteert in
zijn romans nogal eens mensen die op zoek zijn naar het geluk en naar de juiste
levenshouding. In de roman Skuor (‘Scheur’, 1982) wordt hoofdpersoon Linse
Walinga aanvankelijk getypeerd als een tamelijk oppervlakkige levensgenieter. Zijn
vrouw vraagt zich af of de verschrikkingen van de wereld hem echt wel raken en
ook zijn zoon vindt hem niet geëngageerd genoeg. Linse vertrekt voor
handelsdoeleinden naar het land Paquaiana en besluit zich daar te bemoeien met de
guerrillastrijd.
Het verhaal is vrij goed geschreven, en de innerlijke zoektocht van Linse maakt
de lezer in eerste instantie nieuwsgierig, maar toch is het boek uiteindelijk niet
helemaal overtuigend. Vooral de bemoeienissen van de schrijver zelf met het verhaal
doen gewild literair aan. Het hoofdthema van het boek - de vraag naar de
betrokkenheid bij de wereld van hoofdfiguur en auteur - blijft uiteindelijk hangen in
een te lang uitgesponnen en te vrijblijvende zoektocht.
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Piter Boersma als toeschouwer bij een kaatswedstrijd, midden jaren zeventig.

Het formalisme van Piter Boersma leidt nogal eens tot bloedeloosheid. Zijn
personages houden vaak iets kunstmatigs, ze komen te weinig tot leven. Toch is er
wel ontwikkeling in zijn werk waar te nemen. In zijn eigenzinnig opgebouwde
Keatsroman (1984) lukt het hem om zijn hartstocht voor de kaatssport op de lezer
over te brengen. Pakkender dan zijn vroege werk is ook zijn roman It libben sels
(‘Het leven zelf’, 1997), een boek waarvoor hij in 1998 de Gysbert Japicxpriis kreeg.
In dit boek wordt een man getekend die op nuchtere wijze vertelt over de verschillende
problematische huwelijken die hij heeft doorgemaakt. Door middel van een
mozaïekachtige structuur wordt een complex totaalbeeld opgeroepen.
De jury was erg te spreken over de originele opzet van het boek, en vooral
gecharmeerd van de manier waarop de auteur het egocentrische karakter van zijn
hoofdpersoon schetste door hem op verschillende plekken te laten wonen. Verder
prees ze de poëtische sfeer die de roman ademde door de levendige stijl met korte
zinnen.
Op die lof valt misschien wel wat af te dingen. Het is de vraag of de auteur met
zijn droge, laconieke benaderingswijze niet een al te grote afstand tot zijn hoofdfiguur
creëert. En de korte zinnen mogen in eerste instantie fris aandoen, ze krijgen op den
duur ook iets eentonigs en maniëristisch.
Interessanter is eigenlijk zijn recente roman De klûs fan Copmanshurst (‘De kluis
van Copmanshurst’, 2000), een roman die de trekken heeft van een moderne allegorie.
De centrale figuur, Sjûk Pollema, krijgt van de koningin de opdracht om ‘de kluis
van Copmanshurst’ van haar man te zoeken. Die kluis blijkt te staan voor alles wat
een mens inspireert. Zo is het voor de visser die Sjûk ontmoet ‘de bolle wind’, want,
zo zegt die: ‘Als er een bolle wind staat, zoals vandaag, pak ik m'n fiets en ben ik in
mijn kluis.’ Maar de kluis van de koningin zelf ziet er weer heel anders uit. Dat is
een schuurtje vlakbij de zee, met kasten waarin opgezette vogels staan. Het lukt de
schrijver hier om de speelse toon vast te houden. Het boek krijgt het karakter van
een lichtvoetige meditatie over de diepste geheimen van de menselijke ziel.
Josse de Haan (*1941) is het prototype van de bevlogen maatschappijkritische auteur.
Hij werd geboren in het dorp Peins en volgde, zoals veel andere Friese auteurs van
zijn generatie, een onderwijzersopleiding. Hij was enige jaren hoofd van de
basisschool in Herbayum. Samen met zijn leerlingen schreef hij een kinderboek, It
geheim fan de 7 moskeflappers (‘Het geheim van de 7 mussenvangers’, 1974); de
basisschool heet tegenwoordig De Moskeflapper. Van 1971 tot 1984 was hij leraar
Nederlands in Schagen. De Haan publiceerde vanaf 1990 gedurende enkele jaren
een eenmanstijdschrift dat zich tooide met de merkwaardige naam iP2r90, die hij
zelf uitlegde als ‘ik protesteer in het kwadraat tegen de rommel van 90’.
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Zijn maatschappijkritische houding blijkt al onmiddellijk in zijn debuutroman
Forneukte stêd (1972), die bedoeld is als felle aanklacht tegen de dwang en de
uniformiteit van de bestaande samenleving. Hoofdpersonen Sanna en Marit proberen
‘anders’ te zijn, hun vrijheid te realiseren, waarbij het hen dan vooral te doen is om
het beleven van een onbeteugelde seksualiteit. De Haan gebruikt surrealistische
beelden
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Josse de Haan op een boot in de haven van Harlingen, onderweg naar de wateren bij het eilandje
Griend. Daar stuurde hij zijn pas verschenen roman Forneukte stêd op wereldreis. De weckfles bevatte
ook een officieel schrijven van de gemeente Harlingen, een bericht van de Vereniging tot Behoud
van de Waddenzee en enkele particuliere brieven. De flessenpost was bedoeld als een protest tegen
de wreedheid die mensen elkaar en de natuur aandoen. De Volkskrant berichtte dat er ook een urn in
het water werd geworpen met de veraste resten van alle plannen van de Nederlandse Aardolie
Maatschappij voor het Waddengebied.
Op de foto de schrijver met zijn beide kinderen en Willem Abma (links) en Geert van der Zwaag
(rechts). Derde van links op de foto is Piter Yedema. Twee weken later meldde de Leeuwarder
Courant: ‘Non vindt boek Forneukte stêd bij wandeling op strand Texel’.

om zijn boodschap over te brengen. Zo roept hij een ‘plastic-instituut’ in leven, een
soort centraal bestuurd afreageerhuis, waar de burgers hun eigen ellende en ergernis
kapot kunnen schieten.
Het boek heeft een behoorlijke compositie en de beelden komen soms krachtig
over, maar het blijft te tijdgebonden en clichématig. De auteur beukt op de lezer in
met vermoeiende voorspelbaarheden als: ‘het kapitalistische opvretende systeem dat
elk gevoel van genieten en geilheid doodt’ en ‘harde economische kapitalistische
gevoelloze wetten’ die ‘de nieuwe tijd dicteren’. Bovendien hanteert hij een slordige,
herhalende stijl.
De vrije liefde, geplaatst tegen de achtergrond van een kille, technocratische wereld,
keert terug in zijn volgende romans. Maar van groei is in De Haans oeuvre
aanvankelijk geen sprake. Zijn stijl lijkt zelfs zwakker te worden. In een boek als
Sliepe yn spinreach (1975) krioelt het in de beschrijvende passages van de
overbodigheden en de dialogen lijken vaak maar wat voor de vuist weg genoteerd.
Duidelijk beter is zijn vuistdikke roman Piksjitten op Snyp, die verscheen in 1999,
in 2001 vertaald als Kikkerjaren. ‘Snyp’ kan worden gelezen als anagram van De
Haans geboorteplaats Peins. In Piksjitten op Snyp worden twee personages opgevoerd
die elkaars alter ego zijn en allebei aspiraties hebben het boek te schrijven. Het ene
personage heet De Grutsk. De Grutsk is een impulsieve persoonlijkheid, die zich
agressief verweert in een wrede, vijandige wereld. Hij vertegenwoordigt het
dionysische, het irrationele. Het andere personage heet De Ika, of ook wel IK - 2. Dit
staat voor het apollinische, het morele. De Grutsk overwint uiteindelijk, waarmee
De Haan lijkt te willen zeggen dat hij de kunst voor alles een ontwortelende,
anarchistische functie toebedeelt. Het boek wordt op dit punt niet eenzijdig. De
dualiteit blijft een spanning, een uiteindelijk onoplosbaar probleem.
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Steven de Jong, geschilderd door Pieter Pander in opdracht van het FLMD, 1999. Olieverf op hardboard,
40 × 40 cm.

Meindert Bylsma in 1993.

De Haan geeft echter ook deze roman een gedateerde maatschappijkritische lading
mee. Geïnspireerd door Noam Chomsky bouwt hij een samenzweringstheorie op die
inhoudt dat de ‘Anglo-Americans’ na de val van de Berlijnse Muur een totalitaire
bedreiging voor de wereld vormen. Dat doet hij echter te drammerig, met dikwijls
onbeholpen redeneringen en sleetse formuleringen, waarin met grote gemakzucht
naar het ‘fascisme’ wordt verwezen.
Steven de Jong (*1935) was net als Josse de Haan eerst onderwijzer en daarna leraar
Nederlands in zijn geboortestad Leeuwarden. Nadat hij eerder al drie gedichtenbundels
had uitgebracht, publiceerde hij in 1980 de bundel De maagd fan Babylon (1980),
waarin hij zowel verzen als verhalen opnam. Zijn prozadebuut was geen groot succes.
De verhalen doen, op enkele uitzonderingen na, wat te kunstmatig aan, en bevatten
te veel vrijblijvende, toevallige wendingen.
De Jong bewees zich als prozaïst pas echt met zijn in 1989 verschenen roman De
Wuttelhaven del (‘Over de Wortelhaven’) waarin hij de ziel van een kind van een
pro- Duitse vader voor de lezer blootlegt (zijn vader was de al eerder genoemde Sybe
Douwes de Jong, blz. 127). Het boek is goed opgebouwd. In het heden spelende
passages worden afgewisseld met passages uit het verleden, waarin dan vanuit het
perspectief van ofwel het kind zelf, Eeltsje de Vries, ofwel zijn vader wordt verteld.
De schrijnende verhalen over de oorlogsjaren van Eeltsje en zijn broer Haaie maken
indruk, de verhalen over de contacten die Eeltsje als volwassen man heeft met een
ideale, onbereikbare joodse familie doen hier en daar surreëel aan, maar zijn effectief:
ze zeggen ons veel over Eeltsjes gevoelens van schuld en minderwaardigheid. De
laconieke, ironische toon geeft het boek iets heel eigens. In 1992 kreeg De Jong voor
het werk de Gysbert Japicxpriis.
In zijn latere proza heeft De Jong het niveau van De Wuttelhaven del niet weten
vast te houden. Met Swarte egen (‘Zwarte ogen’, 2001) waagde hij zich aan een
historische roman. Het boek speelt zich af in de achttiende eeuw en verhaalt de
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dramatische levensgeschiedenis van Froukje Haaies, een arme jonge vrouw uit het
veengebied bij Earnewâld. De vrouw wordt verleid door een van de hoge heren van
het dorp en in wanhoop verdrinkt ze het kind dat ze krijgt. De moord komt uit en
Froukje Haaies wordt veroordeeld tot de dood door verdrinking. De roman wil echter
maar niet geloofwaardig worden, vooral omdat De Jong een halfslachtige middenweg
bewandelt tussen de realistische historische roman en een persiflage daarop.
Meindert Bylsma (*1941) groeide op in verschillende dorpen in Fryslân. Hij was
aanvankelijk onderwijzer en later leraar handenarbeid en Nederlands in Harlingen.
Bylsma richtte zich in eerste instantie vooral op het schrijven van poëzie en daarnaast
met wisselend succes op het schrijven van kortere, vaak wat absurde schetsen.
Interessant is zijn roman Fuortsmytballade yn es (‘Wegwerpballade in es’, 1992),
het verhaal van een leraar aan de middelbare school, Kasper Kaspersma, die zijn
frustraties op school en in zijn persoonlijk leven afreageert door naar de zeedijk te
gaan en zich daar over te geven aan fantasieën die worden opgeroepen door
aangespoeld afval. De afvalbeelden worden vrij geraffineerd vervlochten met de
gebeurtenissen in
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het leven van de man. Hij wordt ontslagen en komt overal buiten te staan; zo wordt
ook hij ‘weggesmeten’. Zijn fantasieën zijn dikwijls geestig, ook al doet het motief
van de maatschappelijk mislukte maar creatieve man een tikje voorspelbaar aan. Tot
Bylsma's opvallendste boeken hoort Shit my mar lek (1998). In dit boek thematiseert
hij de heikele positie van de Friese taal, zoals eerder de dichter Jan Wybenga dat
deed in zijn dichtbundel Lyts Frysk deadeboek. Shit my mar lek is helder geschreven
en heeft een originele, effectieve structuur.
Willem Verf (*1949), werkzaam in het welzijnswerk, publiceerde zijn boeken bij de
Friese Pers Boekerij en niet bij de Koperative Utjowerij, maar past door zijn
uitgesproken maatschappelijke engagement goed bij de auteurs die hieruit
voortkwamen. Hij debuteerde in 1982 met de roman It bliuwt pielen (‘Het blijft
tobben’), een liefdesgeschiedenis die tamelijk nadrukkelijk in een sociaal-historisch
kader werd geplaatst. Het is een aardige vertelling geworden, maar de stijl blijft nogal
eenvoudig en de ontwikkeling wat obligaat. In de verhalenbundel In delgeande tiid
(‘Een neergaande tijd’, 1983) werpt Verf zich op het genre van de detective. Het
langere titelverhaal is het meest geslaagd. Het is effectief geschreven, onder meer
met behulp van flashforwards die de spanning vergroten. De psychologie van de
hoofdfiguren overtuigt. De andere verhalen uit het boek bezwijken nogal eens onder
een overdosis maatschappijkritisch moralisme.
Verfs maatschappelijke betrokkenheid voerde hem uiteindelijk de actieve politiek
in. Van 1995- 2003 was hij fractievoorzitter van Grien Links in de Provinciale Staten.
De roman Tiid fan libjen (‘Tijd van leven’, 1987) bleef lang zijn laatste, al zou daar
in 1993 nog een interessant boekenweekgeschenk op volgen. Tiid fan libjen is Verfs
beste boek. De spanning blijft tot op de laatste pagina aanwezig. De psychologie van
de hoofdfiguren Eelke en Gretchen is zeer geloofwaardig. In het boek stelt Verf zich
kritisch op tegenover de Amerikaanse buitenlandpolitiek. Eelke en Gretchen weten
een militante groep te ontmaskeren die connecties heeft met de NAVO en de CIA.

Op 26 september 1345 werd de Hollandse graaf Willem IV door de Friezen verslagen in wat bekend
staat als de Slag bij Warns, die overigens vlak bij Staveren plaatsvond. Deze overwinning werd tot
het eind van de Middeleeuwen in Fryslân herdacht als kerkelijke feestdag, de zogenaamde Fryske
Leaffrouwedei (‘Friese Lievevrouwedag’). Het Saksische bewind maakte daar een einde aan. Eind
jaren dertig van de twintigste eeuw maakten de Friese bewegingsorganisaties plannen om de herdenking
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opnieuw in te stellen als algemene Friese gedenkdag maar het lukte niet tot overeenstemming te
komen. In de oorlog kwam de manifestatie door deelname van de Duitsers in een kwaad daglicht te
staan. In 1945 werd op 26 september een Friese herdenking gehouden, georganiseerd door een drietal
verzetsmensen, Hendrik Algra, Pieter Wybenga en Willem Kok. Vanaf die tijd wordt de slag opnieuw
elk jaar herdacht op het Rode Klif bij Warns, waar in 1952 een grote zwerfkei geplaatst werd met het
opschrift LEAVER DEA AS SLAEF, een spreuk ontleend aan een Latijnse tekst van ongeveer 1450:
‘Phriso pro libertate mortem appetit’. De herdenking is uitgegroeid tot een toogdag van de Friese
beweging. Op de foto Willem Verf als spreker bij de herdenking in 1989.
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Lieuwe Hornstra bij de culturele protestmanifestatie tegen de kernwapenwedloop in april 1981.

Van maatschappijkritische inzet is zeker ook sprake in de verhalen van de
psychoanalyticus Lieuwe Hornstra (1908-1990), opgenomen in de twee bundels
Ljippeblommen (‘Kievitsbloemen’, 1974) en Sniejacht (‘Sneeuwjacht’, 1976). De
kritiek wordt in zijn verhalen echter op een bedekte, symbolistische manier geuit.
Ze laten zich dikwijls lezen als parabels waarin aspecten van het moderne leven
worden geproblematiseerd. Met name in zijn eerste bundel krijgen ze vaak een wat
hoogdravende toon die enigszins gaat irriteren; zijn geliefde beeld van de wat
onderdanige, met vlechten en rokken getooide vrouw doet archaïsch en primitivistisch
aan. In zijn tweede bundel krijgt het symbool op wat subtieler wijze vorm en een
verhaal als ‘Sniejacht’ is ontegenzeggelijk sfeervol.
In 1981 publiceerde de toen al gevierde dichter Jan Wybenga (1917-1994) de
roman-in-verhalen Moai waer en lange dagen, waarin hij terugblikte op zijn jeugd.
Op een boeiende manier laat hij in dit boek droom en werkelijkheid met elkaar
vervloeien. De onderkoelde zelfspot herinnert aan zijn poëzie. Postuum zou nog een
onvoltooid gebleven maar niettemin interessant vervolg op het boek verschijnen,
getiteld It hûs (1998).

4 De psychologische roman: Wadman, Van der Ploeg, Abma
In de jaren zestig en zeventig werd de psychologische roman in de Friese
literatuuressayistiek driftig geproblematiseerd, zoals dat ook in de Nederlandse
essayistiek gebeurde. Experimentelen als Sybren Polet, Ivo Michiels en Harry Mulisch
keerden zich tegen het genre; al eerder had Paul Rodenko de banvloek erover
uitgesproken. In Fryslân fungeerde vooral Jo Smit als aanjager van de discussie. Zijn
artikel ‘Modern proaza’, dat in 1960 verscheen in De Tsjerne, was voor sommigen
een eyeopener. Vernieuwende auteurs als Trinus Riemersma sympathiseerden met
zijn positie.
Maar net als Smit zelf begingen de vernieuwers een belangrijke denkfout. Ze
identificeerden de psychologische roman met de realistische en de naturalistische
roman uit de negentiende eeuw en daarmee gingen ze voorbij aan het feit dat die
roman in de twintigste eeuw, mede dankzij auteurs als James Joyce en William
Faulkner, een ontwikkeling had doorgemaakt.
De belangrijkste psychologische romans die er na de jaren zestig in het Fries
werden geschreven moeten niet in de context van het naturalisme, maar in die van
het modernisme worden geplaatst. De oppositie vernieuwende roman - psychologische
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roman, die door critici als Riemersma in het leven werd geroepen, was dan ook tot
op grote hoogte kunstmatig. Daar komt dan nog bij dat de zogenaamde vernieuwers
hun romanfiguren maar al te vaak lieten luisteren naar de wetten van de
psychologische continuïteit en dat de auteurs van zogenaamd traditionele
psychologische romans het vormexperiment lang niet altijd schuwden.
Een van de Friestalige auteurs die de vitaliteit van de psychologische roman na de
jaren zestig bewees was Anne Wadman (1919-1997). Wadman had in de jaren zestig
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Anne Wadman in 1976.

Bouke Oldenhof in gesprek met Anne Wadman over diens boekenweekgeschenk In ûnbetelle rekken
(‘Een onbetaalde rekening’). Het gesprek vond plaats tijdens een zogenaamd ‘schrijversmaal’ op
lokatie in Piaam in een directe uitzending van het cultureel radioprogramma De koperen tún van
Omrop Fryslân, 13 februari 1992.

zes romans uitgebracht (paragraaf 6.6) en voegde er begin jaren zeventig nog twee
aan toe: It rammeljen fan de pels (1970, Een klein sadistisch trekje, 1983) en As in
lyts baeske (‘Als een klein baasje’, 1973). De eerste roman draagt de ondertitel
‘damesroman’, en dat woord dient zonder twijfel cynisch te worden opgevat, want
de vrouw die in dit boek als vertelster optreedt, is bepaald geen dame. Het gaat hier
om een ziekelijke aandachttrekster, om een stookster en een intrigante. Mannen ziet
ze als minderwaardige wezens, maar vrouwen net zo goed. Wanneer haar eigen man
een ongeluk krijgt, waarbij een vrouwelijke passagier komt te overlijden, ziet ze in
die gebeurtenis een uitgelezen mogelijkheid om hem te sarren. De oorzaak van haar
‘klein sadistisch trekje’, zoals ze het zelf noemt, ligt in een gevoel van leegte en
onzekerheid dat ze ervaart en dat misschien moet worden verbonden met haar
kinderloosheid. Wadman zet dit maar al te menselijke loeder haarscherp voor ons
neer, in een boek dat uitstekend is opgebouwd en mede door de soepel aangewende
‘monologue intérieur’ een hoog tempo houdt. Sije fan Merkum, de hoofdpersoon uit
de kleine roman As in lyts baeske, is al evenmin een wonder van morele integriteit.
Fan Merkum, een werkloze en gedeeltelijk geïnvalideerde schrijfmachinemonteur,
lijdt aan een minderwaardigheidscomplex. In een brief aan een oude schoolvriend,
een Amerika-emigrant die hem zelfvertrouwen gaf door hem bij een bezoek aan
Fryslân onmiddellijk te herkennen, biecht hij zijn levensgeheimen op. Hij blijkt zijn
frustraties te compenseren door macht over zijn medemensen uit te oefenen als voyeur
en exhibitionist. Wadman slaagt er op een knappe manier in om sympathie te wekken
voor deze verknipte loser.
Na de publicatie van As in lyts baeske zweeg Wadman lange tijd. Vanaf 1971 werd
hij hoofddocent Nederlands aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden
en die baan vergde veel van zijn tijd. De eerste roman die hij daarna publiceerde, Yn
Adams harnas (1982), was al in 1955 als toneelstuk ontstaan en eind jaren zestig tot
roman omgewerkt. Na 1982 liet de auteur weer met regelmaat boeken uitkomen. De
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weifelmoedige, halfhartige buitenstaander bleef net als in zijn eerdere werk een
kernfiguur. Diens falen werd opnieuw dikwijls uitgelicht tegen de achtergrond van
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Sprekende voorbeelden vormen de
ik-figuur uit de novelle In ûnbetelle rekken (‘Een onbetaalde rekening’, 1992), die
pas in de nadagen van de oorlog aarzelend zijn diensten aanbiedt aan een plaatselijke
verzetsgroep en de figuur van Bauke Martensma uit In bolle yn 'e reak (‘Een dolle
stier’, 1986), die op cruciale ogenblikken verzuimt zijn liefde te verklaren aan zijn
buurmeisje Minke.
Yn Adams harnas hoort tot de beste Friese romans die er na de oorlog zijn
geschreven. Het boek neemt wat betreft opzet een bijzondere plaats in binnen
Wadmans oeuvre. Het ontstond ten tijde van de inval van de Russen in Praag. De
achtergrond, de morele arena, wordt nu eens niet gevormd door de Tweede
Wereldoorlog, maar door de dramatische gevolgen van een staatsgreep in een
West-Europees land, dat vrij veel overeenkomsten vertoont met Nederland. Aanleiding
tot de staatsgreep is de dood van de rechts-liberale politicus Arno Beck. Hoofdfiguur
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Anne Wadman speelt viool in het Frysk Keamerorkest, 1985.

van het boek is diens zoon Alex Beck. Hij wordt gevangengezet en belandt in een
kamp op een eiland.
Het boek leest als een bloedstollende thriller. Wadman geeft het verhaal veel vaart
mee door met een tweesporenstructuur te werken. Op het ene spoor vertelt Alex Beck
wat er in de dagen onmiddellijk na zijn vaders dood gebeurt, op het andere wat er
gebeurt tijdens zijn gevangenschap en verbanning naar het eiland. Aan het eind van
het boek volgt een dubbele klap: op het ene spoor vindt de staatsgreep plaats, op het
andere wordt een opstand op het eiland in de kiem gesmoord.
Hoofdpersoon Alex Beck is een typisch Wadman-personage. Hij is een twijfelaar
en een toeschouwer. Hij staat cynisch tegenover de politiek en leeft in de schaduw
van zijn getalenteerde en daadkrachtige vader, maar krijgt door de omstandigheden
soms toch een heldenrol opgedrongen. Wadman zet Alex' innerlijke ontwikkeling
met ragfijne pen neer. Hij omringt hem met een serie smoezelige antihelden, zoals
de journalist Ben Goosse, die geen middel onbenut laat om primeurs te gelde te
maken, en de kampcommandant Klott, een religieuze dweper met
sadistisch-homoseksuele neigingen. Ook vader Arno Beck is uiteindelijk niet de
superieure persoonlijkheid die hij leek; hij sterft in het gezelschap van een callgirl.
Het werk geeft een cynische boodschap af: de mens is een zwak en corrumpeerbaar
wezen, of hij zich nu in de politiek of daarbuiten beweegt. Dat is altijd zo geweest
en zal altijd zo blijven. De titel Yn Adams harnas suggereert die boodschap al.
‘Gestorven in het harnas’, wordt er in een radio-uitzending over Arno Beck gezegd.
Op straat klinkt dan een hysterische vrouwenstem, die ‘In Adams harnas’ roept. De
kreet zinspeelt duidelijk op de erfzonde, dus op de onverbeterlijkheid van de mens.
Tot de betere boeken uit Wadmans laatste periode hoort ook In okse nei de
slachtbank (‘Een os naar de slachtbank’, 1994). In dit boek stuiten we opnieuw op
het thema van de dubieuze integriteit. Albertus Bennekamp, een wethouder van
achter in de vijftig, heeft een hartaanval gehad, staat onder politieke druk en raakt
in een geestelijke crisis. Hij wordt geplaagd door troebele herinneringen uit de
oorlogstijd: ooit heeft hij zich tot een vrijage laten verleiden door een buurmeisje
van lage sociale komaf en uit een politiek verdacht nest, waarvan hij zich vervolgens
afkeerde. Nu, haast veertig jaar later, lijkt hij een soortgelijke fout te begaan: hij
begint een riskante verhouding met zijn volkse buurvrouw, die getrouwd is met een
crimineel. Ook dit boek is uitstekend gecomponeerd: Bennekamps hedendaagse
ervaringen en zijn herinneringen aan de oorlogsjaren wisselen elkaar af en grijpen
effectief in elkaar; het boek houdt spanning tot aan het goed gevonden slot.
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Durk van der Ploeg (*1930) werd geboren in Hoogkarspel, maar verhuisde al op
jonge leeftijd naar Aalzum, een dorp in de Dongeradelen, een streek in NoordoostFryslân waar hij veel van zijn boeken situeerde. Hij volgde een opleiding als graficus
en werkte voor verschillende drukkerijen totdat hij in 1963 de eindredactie kreeg
over het Friestalige tijdschrift Frysk en Frij. In 1966 werd hij opmaakredacteur bij
de
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Zie voor deze roman ook blz. 245 en 247.

Leeuwarder Courant. In 1990 trad hij vervroegd terug uit het bedrijf. Sindsdien
schrijft en publiceert hij met grote gedrevenheid.
Durk van der Ploeg publiceerde tot en met 2005 negentien romans of novelles en
twee verhalenbundels. In zijn proza stuiten we net als in dat van Wadman op de
eenling, de buitenstaander. Waar die bij Wadman echter dikwijls weet te overleven
met al zijn halfhartigheid en zijn bedenkelijke moraal, gaat hij bij Van der Ploeg
nogal eens aan zijn gevoeligheid ten onder. Dat geldt bijvoorbeeld meteen al voor
Jan Monsma, de hoofdfiguur uit zijn debuutroman In man en in minske (‘Een man
en een vrouwspersoon’, 1968), een uiterst kwetsbare man, die niet tegen zijn vrouw
op kan en haar uiteindelijk uit machteloosheid vermoordt.
In de romans die Van der Ploeg vanaf 1988 publiceerde, maakt zijn werkwijze
een ontwikkeling door. De problematiek van de eenlingen wordt vanaf dat moment
minder bepaald door hun individualiteit alleen. Ze maken vaker deel uit van een
dramatisch conflict. Ook worden ze duidelijker in een sociaal-maatschappelijke en
historische context geplaatst. Zo produceerde Van der Ploeg een reeks van vier
romans die tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog spelen, en schreef
hij boeken als Skepsels fan God (1998) en Foarby it Boarkumer fjoer (‘Voorbij het
Borkumer vuur’, 2003), waarin de historische situering veel aandacht krijgt.
Het werk van Van der Ploeg krijgt grote kracht als hij zijn hoofdfiguren dicht op
de huid zit. Topwerk leverde hij af met de novellen Bertegrûn (‘Geboortegrond’,
1993) en De winter komt (1984) en de Nederlandstalige roman Een vers graf (1974).
Daarin zet hij op facetrijke wijze gecompliceerde karakters neer, het werk heeft grote
intensiteit en de beeldtaal is soms aangrijpend. Bertegrûn telt maar 111 pagina's en
werd, naar de data onder de slotpagina te oordelen, in nog geen anderhalve maand
geschreven. Toch hoort dit boek tot het beste wat de Friestalige literatuur heeft
opgeleverd.
In Bertegrûn hebben we te maken met een labiele man, die volkomen in de war
raakt als zijn demente moeder sterft en bovendien zijn vriendin hem verlaat. Hij moet
zijn huis uit, omdat hij zijn rekeningen niet betaalt, hij begint te zwerven, en ten
slotte besluit hij een woning te bouwen op de plek waar zijn geboortehuis heeft
gestaan. De man zoekt zijn geboortehuis, en natuurlijk betekent dat allereerst dat hij
wanhopig rust zoekt voor zijn geest en zijn ziel; niet voor niets houdt hij tot het einde
toe een christusbeeldje bij zich. De zoektocht van de hoofdpersoon verwijst ook naar
de moderne mens in het algemeen, zoals die in het leven staat als verscheurd en
zoekend wezen. Het boek als geheel is een vloed van indringende zinnebeelden. Zo
is er de vreemde tocht die de man door de kruipruimte onder zijn huis maakt: beeld
van de mens die zich voor zijn lijden verschuilt en in het duister naar zijn oorsprong
tast. Bertegrûn is geschreven in de jij-vorm, een perspectiefexperiment dat hier goed
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werkt. De jij-vorm versterkt de gedachte dat de man vervreemd is van zijn eigen
kern. Maar de schrijver lijkt door middel van die vorm ook zichzelf en zijn lezers
aan te spreken. Je denkt dat je heel wat voorstelt, zo lijkt hij te zeggen, maar eigenlijk
ben je een wezen dat wanhopig en tevergeefs hunkert naar rust, liefde en zekerheid.
Vooral in zijn breed opgezette historische romans toont Van der Ploeg zijn talenten
als verteller. Met zijn eerste boek in dit genre, De jacht (1988), wist hij een doorbraak
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De in 1983 opgerichte SLAL, Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden, is een actieve club die in
de loop der jaren tal van spraakmakende activiteiten organiseerde. In augustus 1997 was dat ‘Schrijvers
op straat’, waarbij auteurs op verschillende locaties in de stad lieten zien hoe zij aan het werk waren,
met de bedoeling om met het publiek tot een gedachtewisseling over hun boeken te komen. Hier is
Willem Abma in actie.

naar een breder lezerspubliek te bewerkstelligen. De jacht onderscheidt zich van zijn
eerdere romans doordat het twee actieve hoofdfiguren heeft - de krachtige natuurmens
Former Bloemkamp en de geboren loser Lútsen Idsardi - en doordat de centrale fabel
bestaat uit het verloop van hun dramatisch conflict. De jacht is betrekkelijk traditioneel
opgezet, maar de beide hoofdfiguren worden levensecht neergezet en het boek leest
als een trein. De spanning blijft haast tot aan het eind toe groot. In paragraaf 7 worden
de historische romans van Van der Ploeg verder besproken.
Interessant is ook zijn roman In bit yn 't iis (‘Een bit in het ijs’, 1996), weer
opgebouwd rond één hoofdpersoon: de problematische eenling Tim Buma, een man
die er maar niet in slaagt om de weg naar leven en geluk te vinden. Ook als hij op
latere leeftijd nog een vrouw ontmoet, Els, blijft het tobben. De twee kunnen elkaar
niet bereiken. Op de momenten dat Tim naar Els verlangt, bederft hij zijn kansen
door zich te bot te gedragen; en als Els naar hem toe komt, is hij geestelijk afwezig
en onbereikbaar. Tim lijdt onder een geheim. Hij is eerder getrouwd geweest en heeft
een zoon uit dat huwelijk, maar hij verzwijgt dat voor Els. Dat is des te dramatischer
omdat Els nu juist verlangt naar Tims diepste driften en duisterheden en hem om dit
geheim vermoedelijk niet zou afwijzen. De outsider wordt in dit boek, zo lijkt het,
wat minder negatief belicht dan in Van der Ploegs eerdere werk. Tim Buma begint
zijn tekort van lieverlee te aanvaarden - hij komt tot de conclusie dat ‘begeerte het
mooiste is wat het leven kan geven’; hij vindt zijn geluk in de hunkering naar het
geluk. Je zou het boek haast als een positievere pendant van Bertegrûn kunnen
karakteriseren. Het beeldende einde - Tim sterft, onopzettelijk, in een door hemzelf
aangestoken vuur, net als professor Kien uit Die Blendung van Elias Canetti - vormt
de consequentie van zijn geestelijke staat: het vuur symboliseert het verlangen, en
Tim valt eraan ten prooi omdat het verlangen zijn uiterste vervulling is.
G. Willem Abma (*1942) is de jongste zoon uit een groot orthodox-gelovig
boerengezin. Hij was van 1969 tot 1987 docent godsdienst en maatschappijleer in
Leeuwarden en begon daarna een eigen psychotherapeutische praktijk. Abma zette
de traditie van de psychologische roman op geheel eigen wijze voort. Hij debuteerde
in 1981 met In satansbern (‘Een satanskind’), een roman over de Friese boerenzoon
Wibren Hiddema. Afkomst en ontwikkeling van Wibren herinneren sterk aan die
van de auteur zelf, al vallen ze daar niet mee samen. Wibren, student theologie in
Groningen, lijdt vreselijk onder zijn jeugd. Hij werd getreiterd door zijn dorpsgenoten,
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maar de grote boosdoener was zijn vader: een vroom christen, maar tegenover Wibren
een meedogenloze bruut. Hij sloeg hem, verwaarloosde hem emotioneel en ging
tijdens een van de kille confrontaties tussen hen zelfs zover dat hij Wibren een
‘satanskind’ noemde. Geen wonder dat Wibren moeite heeft om evenwichtig in het
leven te staan en zichzelf soms een duivel voelt. Vrouwen behandelt hij achteloos
en hard, hij verwaarloost zijn studie. Op een gegeven ogenblik wordt hij echt verliefd
op een vrouw, dat leidt zelfs tot een verloving, maar de relatie loopt stuk omdat ze
hem ontrouw is.
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De oorlog in de Friese literatuur
Freark Dam schatte in 1995 dat de thematiek in een van de acht romans
uit de Friese literatuur van na 1945 direct met de Tweede Wereldoorlog
te maken had. De manier waarop met die thematiek werd omgegaan
veranderde in de loop van de tijd echter sterk.
In de eerste Friese boeken die over de Tweede Wereldoorlog handelden
was de blik nogal eens eenzijdig. De hoofdpersonen zaten in het verzet en
waren helden die hun uiterste best deden om het de Duitsers en de ‘foute’
Nederlanders zo moeilijk mogelijk te maken. Het sobere realisme van
R.W. van Tuinen vormde een uitzondering. Hoe lastig het aanvankelijk
was om met een andere blik naar het oorlogsdrama te kijken, bleek wel
uit het rumoer dat, toch al tien jaar na de bevrijding, de publicatie van
Jelle, in koumelker (‘Jelle, een keuterboer’, 1955) van een zekere Wytse
Liuwes (pseudoniem van Lieuwe Weijer, 1886-1969) opriep. In dit boek,
dat overigens niet al te best geschreven is, zijn niet alle NSB'ers slecht en
niet alle verzetslieden goed. Heel literair Fryslân viel over de auteur heen.
De tijd voor de nuance was nog niet gekomen.
Pas in de jaren zestig kon een auteur als Anne Wadman probleemloos
nuances aanbrengen in voorspelbare goed-en-foutschema's, in boeken als
Kûgels foar in labbekak en By de duvel to bycht. In zijn latere werk keert
de oorlog ook vaak terug; de nuancering van de clichébeelden blijft een
hoofdthema. In de novelle De fearren fan de wikel (‘De veren van de valk’,
1990) verdenkt een vrouw haar gestorven echtgenoot, een gelauwerd
verzetsman, ervan dat hij gedreven door persoonlijke wraakgevoelens de
dochter van een nsb'er heeft willen liquideren. Die dochter zelf wordt juist
weer neergezet als een slimme vrouw en een krachtige persoonlijkheid,
die in de oorlog nog te jong was om door de propaganda van haar ouders
heen te kijken.
Durk van der Ploeg liet een cyclus van vier boeken in de oorlogsjaren
spelen, de zogenaamde ‘Dongeradelencyclus’, waarvan Reis nei de
Kalkman (‘Reis naar Engelsmanplaat’, 1995) en It lekken oer de spegel
(‘Het laken over de spiegel’, 1995) de interessantste zijn. Van der Ploeg
lijkt voortdurend te waarschuwen tegen simplificering van het morele
oordeel. Gretha, een van de personages uit Reis nei de Kalkman, was een
‘moffenhoer’, maar de schrijver geeft haar oorlogsliefde heroïsche trekken.
Wolfgang, een Duitser die tijdens de oorlog als een beul van een vent
bekend stond, toont zich vele jaren later op een sympathieke manier
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berouwvol. Steeds moet de lezer zijn beeld van de personages bijstellen
en verdiepen. In It lekken oer de spegel blijkt Simon, een verzetsman van
wie de familie altijd dacht dat hij een heldendood was gestorven,
uiteindelijk in oneervolle omstandigheden te zijn omgekomen.
Ook andere auteurs gebruikten de oorlog als decor. Rink van der Velde,
in wiens vroege werk de laatste wereldoorlog al een belangrijke rol speelt,
deed dat bijvoorbeeld in zijn latere detectives. Zowel in De ôfrekken en
Alde maaie gaat het om een oorlogsdrama dat sporen naliet. De laatste
roman van Sjoerd van der Schaaf, De lawine (1988) is een feuilletonachtig
gestructureerd boek dat zich voor een groot deel afspeelt tijdens de
bezettingsjaren; het geeft een boeiend en onopgesmukt beeld van de
ervaringen van een verzetsman.
Toen de oorlog meer dan twintig jaar voorbij was, kwam aarzelend het
proza op waarin auteurs terugblikten op hun traumatische jeugd als
kinderen van ouders die in de oorlog ‘fout’ waren geweest. Eindelijk
durfden zij hun pijnlijke ervaringen aan de openbaarheid prijs te geven.
Een pionier was Tjitte Piebenga, neef van Jan Piebenga (blz. 120). Hij
schetste in de sterke verhalenbundel De rook fan mesjester (‘De geur van
manchester’, 1970) de problematiek van een jongen met een pro-Duitse
vader. Op het belang van Steven de Jongs De Wuttelhavel del (1989) werd
al gewezen (blz. 226). Het trauma van een kind van een nsb'er is het
hoofdthema van de jeugdroman It pak fan ús heit (‘Vaders uniform’, 1993)
van Jaitsche Wassenaar (*1937) en een van de thema's in Benny Holtrops
knap opgebouwde roman In appel foar ûnderweis (1993).
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Wibren raakt ten prooi aan depressies en simuleert een ernstige ziekte. Er wordt ten
slotte gesuggereerd dat hij als psychopaat zou kunnen eindigen.
In satansbern is een sterk debuut. Wibrens ontwikkeling wordt overtuigend
neergezet, de jongen gaat echt voor je leven. Het boek is intelligent gestructureerd:
door de afwisseling van episodes uit het heden en het verleden houdt het voortdurend
vaart. De slothoofdstukken van het boek zijn hier en daar misschien wat opgelegd
dieptepsychologisch getoonzet en de karaktereigenschappen soms te zwart-wit
geschetst, maar de schrijver hoedt zich ervoor om de problematiek te eenvoudig op
te lossen.
De thematiek van In satansbern werd door Abma nader uitgewerkt en uitvergroot
in zijn tetralogie over de kinder- en jongelingsjaren van Heerd Hissema. Zelfs de
achternamen van de hoofdpersonen doen al aan elkaar denken. Het hoofdthema uit
In satansbern was Wibrens strijd om geen duivelskind te zijn, ofwel om zichzelf in
moreel opzicht staande te houden. Die strijd keert in verhevigde mate terug in de
‘Heerd Hissemacyclus’, in het bijzonder in het tweede deel ervan, De roekkat (1986),
waarin Heerds middelbareschooljaren worden beschreven. De roekkat is een
droomwezen, half kat, half roek. Het verschijnt nu en dan aan Heerd om hem tot het
kwaad te verleiden of hem te prijzen als hij kwaad heeft gedaan.
De roekkat is niet het enige droomwezen dat zich in de cyclus manifesteert. In het
voorlaatste deel, It byldsje (‘Het beeldje’, 1988) ontwikkelt Heerd een
vriendschapsrelatie met een beeldje dat hij van zijn vader kreeg toen hij naar de stad
verhuisde en dat hij Orfeus noemt. Het beeldje groeit uit tot zijn geestelijke gids, en
het blijft een belangrijke rol spelen in het laatste deel van de cyclus, It orakel (1990).
Heerd vertrekt als 25-jarige jongeman naar Delphi in Griekenland om daar aan het
orakel te vragen wat de letters betekenen die in de voet van het beeldje staan
gegraveerd.
De receptie van De roekkat vormde een waar polemisch slagveld. Trinus
Riemersma, de ongekroonde koning van de experimentele prozaïsten, sabelde het
boek in Trotwaer ongenadig neer op theoretische gronden, waarbij hij zich beriep
op de Russische formalisten en op Jo Smit. ‘Een overbodig boek’, zo luidde de kop
boven zijn stuk, dat als volgt begon: ‘Aan dit boek is heel hard gewerkt, en dat is
jammer, want het is verspilde tijd en moeite. Het beschrijven van iemands
ontwikkelingsgang van klein kind tot volwassenheid, dat is voorbij. De psychologische
roman is überhaupt voorbij. [...] Wat ouderwets is, is overbodig.’
Anne Wadman was juist heel positief. Hij zag de roman, zoals hij in Frysk en Frij
liet weten, als een ‘hoogtepunt in de laatste tien jaar’. Sterk vond hij vooral het einde
van het boek, waarin Heerd zijn vrome vader, nadat hij ontdekt heeft dat die
zaterdagsavonds een hoertje bezoekt, dwingt om hem zijn plaats bij die vrouw af te
staan. Wadman vergeleek de gedetailleerde beschrijvingen van Heerds seksuele
wapenfeiten, en dan in het bijzonder van diens seksuele omgang met een lam, met
het werk van Reve en Wolkers.
Wadman had trouwens wel wat kritiek op het boek. Net als Riemersma constateerde
hij dat Abma niet consequent genoeg vasthoudt aan het personaal vertelprocédé.
Bovendien vond hij de beschrijvingen van het droomwezen, de ‘roekkat’, dikwijls
te kunstmatig. Wadman lijkt hier de juiste toon te hebben getroffen. Hij stelde
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met recht vast dat Abma's roman modern was, in het bijzonder waar het ging om de
manier waarop de schrijver Heerds seksuele ontwikkeling gestalte gaf. Hij beoordeelde
De roekkat als een hedendaagse psychologische roman, en zijn kritiek moet in die
context worden begrepen. Riemersma's recensie vormde een eenzijdige, dogmatische
polemiek die het boek onmogelijk recht kon doen.

5 Het vrouwelijk perspectief

‘Je vrouw... Je moet thuiskomen. Ze heeft een literaire prijs gewonnen.’
Cartoon Geart Gratama uit De Strikel.

De vrouwenemancipatie heeft voor de Friese literatuur, net als voor de literatuur
in andere delen van West-Europa, grote gevolgen gehad. Vrouwen zijn in toenemende
mate gaan deelnemen aan het literaire bedrijf en er werden steeds meer boeken
geschreven waarin de vrouw een centrale rol speelde. Zij kozen overwegend (niet
uitsluitend) voor het genre van de psychologische roman dan wel het psychologische
verhaal. Meer of minder nadrukkelijk keert de emancipatorische problematiek dikwijls
terug in hun werk.
Een voortrekkersrol was weggelegd voor Ypk fan der Fear (pseudoniem van Lipkje
Post-Beuckens, blz. 155), die tal van romans schreef waarin het zielenleven van vaak
complexe vrouwen werd uitgediept en die als Ella Wassenaer hartstochtelijk- erotische
verzen schreef vanuit het gezichtspunt van een vrouw. Na Eilân fan de silligen
publiceerde ze nog een aantal romans en een verhalenbundel. Postuum verschenen
er nog twee boeken van haar hand: In fatsoenlik famke (‘Een fatsoenlijk meisje’,
1984), de autobiografie van haar eerste twintig levensjaren en een historische roman
(die in paragraaf 7 aan de orde komt). In 1979 kreeg ze de Gysbert Japicxpriis voor
haar hele oeuvre. In het juryrapport werd uitdrukkelijk verwezen naar ‘de opvallende
plek die uitzonderlijke vrouwenfiguren in haar romans innemen’.
Een interessant werk uit haar latere jaren is Ien lyk minder (1970), de roman over
een vrouw die een joodse onderduiker in huis neemt. Er wordt op een subtiele manier
gesuggereerd dat ze gevoelens van liefde voor de man begint te koesteren, iets wat
verborgen moet blijven, omdat zij zelf getrouwd is en de onderduiker verloofd. Het
boek is een tikje arm aan intrige, maar de psychologie van de vrouw is zeer
geloofwaardig, vooral wanneer haar kleine ijdelheden, haar bezitterigheid en haar
morele eerzucht worden opgeroepen, bovendien is de stijl vast en pregnant. In De
dei is jong (1978) brengt ze de sfeer van de Engelse gothic novel over naar een Friese
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situatie. Een vrouw laat haar minnaar alleen achter en neemt een betrekking aan als
hulp voor een zieke vrouw en haar mongoloïde kind in een afgelegen, kasteelachtige
woning op het platteland. De kracht van De dei is jong ligt in de spanning die vanaf
de eerste pagina aanwezig is en nog wordt versterkt door Fan der Fears korte, geladen
zinnen. Fan der Fear heeft zich bij het schrijven van het boek nadrukkelijk
georiënteerd op The Unicorn van Iris Murdoch. Jelle Krol beargumenteerde in 1982
in een uitgebreid artikel in Trotwaer dat Fan der Fears roman daar in te veel opzichten
aan herinnert, wat leidde tot heftige discussies. Hanneke Hoekstra is in haar dissertatie
over het werk van de schrijfster opvallend mild en spreekt van ‘intertekstualiteit’.
In In fatsoenlik famke geeft ze een aardig beeld van de eerste twintig jaar van haar
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Bij de opening van het kantoor van uitgeverij de Friese Pers in Leeuwarden in 1979: drie auteurs uit
het fonds (van links naar rechts Hylke Speerstra, Ypk fan der Fear en Douwe Tamminga) in gesprek
met Freark Dam, conservator van het FLMD.

leven. Wel is dat beeld hier en daar wat al te detaillistisch en te braaf, en krijgt de
lezer soms het idee dat hij om de diepste zielenroerselen van de auteur wordt
heengeleid. Overtuigend daarentegen is weer het einde, waarin ze beschrijft hoe ze
het overlijden van haar hartsvriendin Netta ervoer en hoe ze later in verwarring werd
gebracht door de avances van Netta's vriend Barend.
Dichteres en journaliste Tiny Mulder (*1921) schreef op latere leeftijd twee romans.
Tin iis (1981) baseerde ze op haar eigen ervaringen. Het is de geschiedenis van een
meisje dat in de oorlogsjaren opgroeit en dat als koerierster deelneemt aan het verzet.
Mulder vertelt die geschiedenis met frisse en onpretentieuze directheid. Het boek
werd een verkoopsucces; het beleefde inmiddels vijf herdrukken. Ook de Nederlandse
vertaling Gevaarlijk ijs (1987) werd ettelijke malen herdrukt. In moaie leeftyd (1991)
speelt zich af in Canada, in een emigrantenmilieu, maar ook de Tweede Wereldoorlog
keert in dit boek terug. Hoofdpersoon Saakje Blom heeft een verzetsverleden, en
haar herinneringen aan de jaren 1940-1945 vormen de aanleiding tot de scheiding
van haar man. Ze herkent namelijk de werkgever van haar man als een gevaarlijke,
gevluchte nsb'er uit haar oude Friese dorp, en als haar man haar niet wil geloven en
zijn baan niet opgeeft, leidt dat tot een fataal conflict. Het niveau van Tin iis haalt
deze roman echter niet. De intrige heeft ongeloofwaardige kanten en de wat al te
keurige hoofdfiguur wil de lezer maar niet boeien.
Een van de origineelste vrouwelijke auteurs was Hylkje Goïnga (1930-2001). Zij
legde zich vooral toe op het korte verhaal. Bij Goïnga treffen we een uitgesproken
feministische thematiek aan. Mannelijke zwakheden worden door haar met het fijne
vismes geestig gefileerd. De hoofdfiguur in al haar verhalen heet Martha, en Martha
is door Goïnga zelf herhaaldelijk getypeerd als een alter ego van haarzelf. Martha is
een nogal argeloze, impulsieve, maar ook weer broodnuchtere vrouw, die voortdurend
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Hylkje Goïnga circa 1970.

in allerlei verwikkelingen verzeild raakt. Ze is getrouwd met Jaap, die uiteindelijk
een overspelige, verwaten intellectueel blijkt te zijn die het aan iedere wezenlijke
belangstelling voor haar ontbreekt; een scheiding is het gevolg.
Hylkje Goïnga werd geboren in IJlst en studeerde een tijdje sociologie in
Groningen. Later werkte ze als consulente bij een gezondheidsvoorlichtingsdienst.
In 1953 trouwde ze met de romancier en criticus Anne Wadman, die op het
gymnasium in Sneek haar docent Nederlands was geweest. Het huwelijk liep op een
scheiding uit.
Goïnga maakte er in interviews geen enkel geheim van dat Wadman model stond
voor de verafschuwde Jaap. Zo verklaarde ze in november 1982 in het vrouwenblad
Opzij: ‘Ik hield van hem, ik dacht dat dat gesodemieter met die meiden wel weer
over zou gaan. Dat wilde ik natuurlijk ook, tegen beter weten in.’ Wadman was haar
ontboezemingen en de roddels die daar onvermijdelijk uit voortkwamen ten slotte
zo zat dat hij in 1991 reageerde met een artikel in het tijdschrift Hjir, waarin hij onder
meer twee brieven opnam die hij aan zijn echtgenote had geschreven. Dat had hij
misschien beter niet kunnen doen. De brieven toonden weliswaar aan dat Goïnga de
werkelijkheid in haar boeken had vervormd, maar ze bevestigden ook dat zij zich
door haar ervaringen met hem had laten inspireren.
Uiteindelijk gaat het er hier natuurlijk om wat Goïnga met haar inspiratie deed.
Haar beste verhalen onderscheiden zich door hun verrassende en absurde
ontknopingen, maar vooral ook door hun onderkoelde toon, een toon die direct met
het karakter van haar hoofdfiguur samenhangt. Martha maakt de vreselijkste dingen
mee, ze wordt voor de gek gehouden en misbruikt. Ze is eenzaam en triest, maar
haar gevoelens worden als nuchtere constateringen weergegeven. In het verhaal ‘De
bisten’, opgenomen in de bundel Hynstefigen (1990, Paardevijgen, 1990), suggereert
Goïnga op de volgende wijze dat Martha door een hel van lijden en verdriet gaat:
‘De schoorsteenmantel bewoog vooruit en de kast werkte zich naar voren en het zou
niet lang meer duren of ik zat knel tussen mijn eigen meubelstukken. Het verbaasde
me dat die dode dingen dat zomaar konden.’
Goïnga waagde zich ook enkele malen aan langer werk. In de aardige korte roman
Frijende kikkerts (1985, Vrijende kikkers, 1988) is Martha, mede als gevolg van haar
problemen met haar kille, botte echtgenoot, overspannen geraakt en moet ze tijdelijk
worden opgenomen. Uiteindelijk komt ze haar inzinking te boven, maar het huwelijk
met de botterik loopt stuk en ze gaat alleen verder. Wel wordt het drama in dit boek
wat zwaarder aangezet en zijn de ironische afstand en de humor van haar kortere
werk wat minder sprankelend aanwezig. Boeiend is Nei it park (‘Naar het park’,
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1992), waarin Martha wordt geportretteerd als demente vrouw. Ze belandt in een
verzorgingshuis, waar ze allerlei streken uithaalt. Martha's dementie wordt
onsentimenteel en met veel droge humor beschreven.
Margryt Poortstra (*1953) bracht haar jeugd door in Arum en Witmarsum. Ze werkte
in de zwakzinnigenzorg en in een psychiatrisch ziekenhuis. Tegenwoordig is ze
werkzaam bij een gezondheidsdienst in Harderwijk.
Poortstra verkent in haar boeken het innerlijk leven en de relationele problematiek
van de moderne vrouw. Haar vroege romans ontbreekt het nog te veel aan een
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Voor de boekenbijlage van weekblad Frysk en Frij van 14 oktober 1989 had Jelma Knol een maand
eerder een interview met vier Friese schrijfsters. Onderwerp was de speciale rol die vrouwelijke
auteurs in de Friese schrijverswereld toebedacht kregen en de vraag of ze daar problemen mee hadden.
Van links naar rechts rond de tafel Jitske Kingma, Jetske Bilker, Margryt Poortstra en Baukje Miedema.
Jitske Kingma had kort daarvoor gedebuteerd met haar romantische reisverhaal In dûk yn 'e Ganges
(‘Een duik in de Ganges’), dat door Durk van der Ploeg in de Leeuwarder Courant genadeloos was
neergesabeld. De schrijfster beweerde in het interview dat het oordeel van haar vriendin haar meer
deed dan dat van een recensent en dat een dergelijke kritiek haar juist strijdlustig maakte, maar dat
was maar schijn, zo bleek tien jaar later. Toen deed ze in het kleine boekje In twadde libben (‘Een
tweede leven’) verslag van de ontstaansgeschiedenis van In dûk yn 'e Ganges en vertelde ze hoe
geweldig zij zich voelde bij het verschijnen ervan. Uit het openhartige en boeiende egodocument
bleek dat het haar wel degelijk moeite had gekost om de harde kritiek te verwerken.

eigen toon. In 1989 publiceerde ze de roman Fragmint, waarmee ze zichzelf stevig
op de literaire kaart zette. Frouke, de hoofdpersoon uit die roman, probeert uit een
impasse te raken door een tijdje afstand te nemen van haar gezin en bij een vriendin
te logeren. Het boek lijkt aanvankelijk vrij arm aan handeling, maar uiteindelijk wint
het de lezer voor zich doordat het Froukes mentale ontwikkeling op een uiterst subtiele
manier suggereert. Poortstra bouwt het verhaal in fragmenten op en geeft het daarmee
een effectieve vorm. Ze toont een bijzonder oog voor het zintuiglijk detail en werkt
met een sobere maar poëtische stijl.
Ook Adres ûnbekend (1993) is een goede, origineel opgezette roman. Een vrouw
kijkt terug op haar relatie met een overleden vriendin. Met fijne pen wordt beschreven
hoe de vriendschap geleidelijk aan intensiteit verloor. Brieven, beelden en
beschrijvingen wisselen elkaar af. Poortstra roept in dit boek op een heel gevoelige
manier op hoe eenzaam mensen kunnen zijn, hoe gemakkelijk ze van elkaar kunnen
wegdrijven.
Van haar recente werk maakte de roman Suster (2004) de meeste indruk. Deze
roman heeft eigenlijk twee hoofdpersonen. De eerste is Aukje, een oude vrouw, en
de tweede is Willemien van Gogh, de zuster van de beroemde schilder. Kleindochter
Marije spoort haar oma Aukje aan om haar levensverhaal te vertellen. Aukje heeft
lang geleden Willemien van Gogh verpleegd. Poortstra brengt de vrouwen knap tot
leven, en ze smeedt de twee levensverhalen behendig aaneen. De schrijfster richt
haar blik duidelijk op de ondergeschikte positie waarmee beide vrouwen in hun tijd
genoegen moesten nemen en spreekt zich zo subtiel uit over de onomkeerbare tragiek
in de verstreken geschiedenis van de vrouw.
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Baukje Miedema in 1987.

In In wike en in dei (‘Een week en een dag’, 1985), het debuut van de
bedrijfseconoom Baukje Miedema (*1955), is de thematiek van de
vrouwenemancipatie nadrukkelijk aanwezig. Het beschrijft acht dagen uit het leven
van Maaike, een werkloze vrouw die zich aan haar lethargie probeert te ontworstelen
en zich een weg vecht naar engagement en zelfstandigheid. Echt een goed boek is
het niet geworden. Het staat vol met onbeduidende details, deels opzettelijk misschien,
om de ledigheid en saaiheid van het werklozenbestaan uit te laten komen, maar die
saaiheid gaat de leeservaring te veel bepalen. Veel krachtiger van toon is haar tweede
boek, Flues en trompen (‘Vlies en trommels’, 1990), een boek waarin het feminisme
een bijrol speelt en een andere emancipatieproblematiek centraal komt te staan: die
van de minderheidstaal. De thematiek van het boek is verwant aan die van Meindert
Bylsma's later geschreven Shit my mar lek. Hoofdpersoon Sjutsje is een vrouw die
in Fryslân consequent Fries wil spreken en daarbij op grote problemen stuit. Het
boek overtuigt door zijn speelse structuur en laat zich lezen als een schrijnend protest.

6 De populaire literatuur
In de Friese literatuur, die opereert in de context van een kleine, bedreigde taal,
worden verkoopsuccessen nog meer dan in de Nederlandse literatuur gekoesterd. Zij
getuigen van de vitaliteit van het Fries. Zij bewijzen immers dat de taal niet alleen
maar in stand wordt gehouden door een cultuurbewuste elite, maar door een bredere
onderlaag wordt gedragen.
Het grootste verkoopsucces dat de Friese letterkunde ooit gekend heeft, werd
geschreven door Rink van der Velde (1932-2001). Van der Velde behoorde, zoals
al in hoofdstuk 6 werd verteld, tot de belangrijke prozavernieuwers in de jaren zestig.

In 1975 werd aan Rink van der Velde de Gysbert Japicxpriis toegekend voor zijn gehele oeuvre. De
prijswinnaar had geen zin in de traditionele plechtigheid in Bolsward en zou zijn oorkonde en envelop
wel even komen ophalen in het Provinsjehûs. Maar dat liep anders, het voltallige College van
Gedeputeerde Staten ontving hem gekleed in jacquet, een grap die de journalist, die maandelijks in
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zijn rubriek ‘Sterke Staten Stukken’ in de Leeuwarder Courant de provinciale bestuurders op de
korrel nam, wel kon waarderen. Op de foto de schrijver met vrouw en dochter in de tuin van het
Provinsjehûs, geflankeerd door de gedeputeerden Renkema, Hilarides en Eringa aan de linkerkant en
Spiekhout, Van Krevelen en Mulder samen met griffier Kingma aan de rechterkant. Achter hem staan
van links naar rechts de leden van de adviescommissie Geale de Vries, Ria Postma-Stolk en Philippus
Breuker.
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Rink van der Velde eind jaren negentig in de Friese Deelen op het water bij zijn woonarkje, een
tweede huis dat hij gebruikte om er rustig te schrijven en van de natuur te genieten, maar waar hij
ook feesten gaf voor familie, collega's en vrienden. Op zulke zomeravonden werd er een vuur gestookt,
waarbij gepraat en gezongen werd, terwijl de gastheer accordeon of viool speelde. Men dronk er veel
bier, wijn en Beerenburg en verorberde paling en eend, door de schrijver gevangen, respectievelijk
geschoten, en gerookt.

Hij maakte naam met boeken als De fûke en Rjochtdei (‘Orde op zaken’, 1968),
felrealistisch werk, in een sobere, trefzekere stijl geschreven. In 1971 publiceerde
hij Feroaring fan lucht, de geschiedenis van Durk Lugtigheid, alias Durk Snoad
(‘Durk Leep’), en zijn familie. Van der Velde actualiseerde het boek in 1990 met
twee extra hoofdstukken. In 2004 verscheen de veertiende druk, waarmee de totale
oplage zo'n 35.000 exemplaren bereikte.
Feroaring fan lucht is een vermakelijk boek, en het voldoet daarmee precies aan
het beoogde doel: het wil vermaken. ‘Kijk,’ zo laat de auteur zijn lezers onbeschaamd
weten, ‘deze roman is geschreven in het besef dat de televisie het lezen van romans
helemaal overbodig heeft gemaakt.’ En hij laat een met ironie overladen alinea aan
het eerste hoofdstuk voorafgaan (die in de Nederlandse vertaling, Verandering van
lucht, in 1973 uitgekomen bij Uitgeverij Leopold, vreemd genoeg werd weggelaten)
waarin hij opmerkt dat zijn boek ‘plenty komische voorvallen en niet te weinig
aangrijpende scènes’ bevat en voorzien is ‘van een stuk of vijf explicaties, dienend
tot beter begrip en om het niet te lang te maken.’
Durk Lugtigheid kan worden beschouwd als de karikatuur van de natuurman en
de vrijbuiter die de auteur in eerder werk over het voetlicht bracht. Durk heeft zich
laten afkeuren voor een reguliere baan, hij woont met zijn kinderrijk gezin midden
in het veld, in een al sedert jaren onbewoonbaar verklaarde woning en doet niets
liever dan fuikvissen en wild stropen. Hij heeft het dan ook geregeld aan de stok met
de gemeentelijk ambtenaar van de sociale dienst en met boswachter Feike Dam. Als
de familie zich onder druk van maatschappelijk werk en de gemeente gedwongen
ziet om naar Drachten te verhuizen, is dat voor iemand als Durk natuurlijk een straf,
temeer omdat hij daar nu in de Philipsfabriek moet werken. Van lieverlee begint de
hele familie zich ongelukkig te voelen in de keurige nieuwbouwwoning, zeker als
er voortdurend problemen ontstaan met de buren, die zich verzetten tegen de woeste
ongedwongenheid van de familie. Net voor hun oude veldwoning zal worden
afgebroken, kraken ze die echter weer, en dan hoor je niemand meer klagen.
Binnen het oeuvre van Rink van der Velde betekende het boek een keerpunt. Hij
legde zich steeds meer toe op het schrijven van romans die toegankelijk waren voor
een breed publiek. Dat publiek beloonde hem royaal. Jaar in, jaar uit bleef Van der
Velde de best verkopende Friese auteur. Maar het succes had een keerzijde. Het
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niveau van zijn vroege romans haalde hij niet meer. Zijn boeken werden vakkundig
vertelde, maar voorspelbare verhalen en zijn vrijbuiters veranderden in sjablonen.
Van der Velde had ook veel succes met zijn kroegverhalen, zoals die gepubliceerd
werden in bundels als Ien foar 't ôfwennen (‘Eentje om het af te leren’, 1971) en
Stjerrende wier, heite (‘Verdomd als het niet waar is, kerel’, 1974), en die kunnen
tot zijn betere werk worden gerekend. Zijn oor voor de spreektaal, zijn compositorisch
vermogen, zijn gevoel voor humor en zijn oog voor de lepe streken van Jan met de
pet, dat alles bij elkaar leverde soms prachtige miniaturen op. In Sa wie 't sawat (‘Zo
was het ongeveer’, 1997) keek hij in een aantal korte vertellingen terug op zijn leven.
In veel van die vertellingen gaf hij zijn lezers een kleurrijk beeld van de manier
waarop zijn boeken ontstonden. Het typeert de schrijver dat hij maar weinig loslaat
over zijn diepere gevoelens en zijn worstelingen.
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Weekblad Bokwerder Belang
De Leeuwarder Courant publiceerde vanaf 1971 een tweewekelijkse
rubriek met nieuws uit Bokwerder Belang, het Nieuws- en Advertentieblad
voor Bokwerd en de wijde Omgeving; uitgegeven door de Vereniging voor
Dorpsbelangen. Daarin stonden allerhande dorpsnieuwtjes, commentaar
op de actualiteit of op wat er in de ‘Grote Pers’ stond en kritiek op de
ontwikkelingen in de ‘Hoofdplaats’. Alles in archaïsch en gedragen
Nederlands, doorspekt met frisismen. Het taalregister dat in het
‘Bokwerders’ aangesproken wordt, is zo sterk gekoppeld aan het idioom
van beide talen, dat het bijna onmogelijk lijkt de tekst weer te geven in
één taal, net als de ‘Literary larycoock’ van John O'Mill.
Types als Doeke Vaartjes, de immer actieve voorzitter van de Vereniging
voor Dorpsbelangen, Gosse Ongemak, de plaatselijke auteur, oud-koloniaal
Bote Bijster en oud-baakster en ingezondenbrievenschrijfster Fokeltje
Snikstra- Weening groeiden uit tot bekende Friezen. Er verschenen vier
bloemlezingen met artikelen uit Bokwerder Belang. De eerste was Bokwerd
vooruit! in 1973 met daarin het hierbij afgebeelde voorwoord van de
redacteur. De naam van de bedenker van deze persiflage op de dorpsgeest
werd nooit genoemd, maar op een gegeven moment was het wel bekend
dat Rink van der Velde erachter stak. De laatste aflevering verscheen in
april 1992.
Na de dood van Van der Velde op 17 februari 2001 stond tussen de vele
overlijdensberichten in de Leeuwarder Courant van 21 februari de hierbij
afgebeelde advertentie, geplaatst door zijn vrienden Herman Sinnema en
Teun de Leeuw. Sinnema: ‘Sommigen vonden die advertentie absoluut
niet kunnen, maar wij waren ervan overtuigd dat Rink het wel gewaardeerd
zou hebben. Hij behield tot op het laatst zijn gevoel voor humor.’
(to)
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Het laatste artikel uit Weekblad Bokwerder Belang.
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Een ‘fyt’ (‘practical joke’) die ook naar Rink van der Velde verwijst is het clandestiene poëziesteentje
dat in november 2002 op klaarlichte dag in het plaveisel van een Leeuwarder winkelstraat werd gelegd,
als parodie op de grote stenen met poëzieteksten (blz. 211). Het was een ludieke actie van de
Bierproefvereniging Lads of the Village. De tekst werd ontleend aan een versje uit Van der Veldes
bundel met kroegverhalen Ien foar 't ôfwennen (‘Eentje om het af te leren’), alleen was ‘jonge [jenever]’
vervangen door ‘bier’ - in de ogen van columnist Pieter de Groot van de Leeuwarder Courant een
ongepaste wijziging: ‘Zo'n treurig versje kan nooit van z'n leven slaan op lallende figuren die hun
bierglas in een paar teugen legen.’

Een maand voor zijn dood in 2001 verscheen zijn laatste boek, It guozzeroer (‘Het
ganzenroer’), waarin de verstokte vrijgezel Bavius Bouma, eertijds jager en visser,
maar tegenwoordig wonend in een aanleunwoning te Akkrum, vertelt over alles wat
hij in de donkere bezettingsjaren meemaakte. Het boek is strak en goed geschreven
en vormt de laatste getuigenis van Van der Veldes grote vertellersgave.
Ook Hylke Speerstra (*1936) groeide uit tot een veelgelezen auteur. Hij maakte
vooral naam met boeken die waren gebaseerd op interviews en waarin zijn
journalistieke achtergrond duidelijk tot uiting kwam. Speerstra begon zijn werkzame
leven als redacteur bij het Fries Landbouwblad en werkte later onder meer voor de
Friese Koerier en voor het schippersweekblad Schuttevaer. Nadat hij het Agrarisch
Dagblad had helpen opzetten zou hij zijn loopbaan afsluiten als hoofdredacteur van
de Leeuwarder Courant.
Speerstra debuteerde in 1968 met Heil om seil (Met de kloten voor het blok, 1970),
waarin hij skûtsjeschippers aan het woord liet over hun bewogen leven. De titel
verwijst naar een uitdrukking die ongeveer ‘het gaat er ruig aan toe’ betekent, gebruikt
bij extreme weersomstandigheden. Meteen in dit boek al toonde hij zijn gevoel voor
de geestige of ontroerende anekdote. In Neaken en bleat foar de dokter (1978, Bloot
voor de dokter, 1982) liet hij, op een vergelijkbare manier, artsen vertellen over hun
merkwaardige ervaringen met patiënten. Vervolgens verschenen onder meer nog Op
redens oer (1984, Helden van de armoe, 1992) en Kening op sokken (1983), bundels
die anekdotes bevatten over respectievelijk schaatsers en kaatsers.
Zijn indrukwekkendste en ook zijn populairste boek werd It wrede paradys (1999,
Het wrede paradijs, 2000). Het vormde de bekroning en tevens de verdieping van
zijn eerdere interviewsuccessen. Speerstra zocht een groot aantal mensen op die ooit
vanuit Fryslân naar andere werelddelen emigreerden en baseerde het boek op wat
hij van hen had gehoord. Speerstra liet zich niet verleiden om alleen de succesverhalen
te vertellen. Hij zocht ook mensen op die de tragiek van het oude land verruilden
voor de tragiek van het nieuwe. Sommige hoofdstukken zijn haast kleine
psychologische novelles geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het levensverhaal
van de Australië-emigrant Okke Jansma, een man die nu dikwijls in zijn schuur staat,
zijn ‘meditatiekerkje’, waar hij zijn innerlijke worstelingen transformeert tot
kunstwerken gemaakt van Australische boomblokken. It wrede paradys groeide uit
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tot veel meer dan alleen maar een verzameling sterke verhalen. De stijl van het werk
mag soms een tikje voorspelbaar zijn, iets waar enkele critici zich over beklaagden,
het bevat een imponerend stuk documentairejournalistiek, dat onze ogen opent voor
een belangrijk en tragisch zijspoor van de geschiedenis. Dat de thematiek de lezers
aansprak, bleek uit de cijfers. Van de Friese en Nederlandse versie waren in april
2005 ongeveer elk dertigduizend verkocht. In de Verenigde Staten verscheen het
boek in vertaling onder de titel The cruel paradise.
In De kâlde erfenis (2001), dat eigenlijk een vertaling en bewerking is van het
Nederlandstalige Een koude erfenis (1998), werpt hij zich nog eens helemaal op de
romantiek van ijs en schaatsen. Het raamwerk van het boek is het verhaal van de
Elfstedentocht die de auteur zelf reed. Tijdens het rijden van de tocht herinnert hij
zich
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In het kader van het Frysk Festival 1985 reisde een aantal schrijvers en muzikanten op een tjalk door
Fryslân, waarbij in diverse havenplaatsen optredens werden verzorgd onder de naam ‘Skipperslatyn’.
Op de foto leest Hylke Speerstra voor uit eigen werk, terwijl Jo Smit luistert.

Op 31 augustus 1999 maakte een delegatie uit Fryslân een uitstapje naar Frankfurt, zetel van de
Europese Centrale Bank. Doel van de reis: de aanbieding van het eerste exemplaar van It wrede
paradys aan de beroemde ‘landgenoot’ Wim Duisenberg.

Froukje Annema-Noordenbos in 1996.

allerhande anekdotes: over zijn eigen leven, over schaatsers en schippers die hij
interviewde, over oude en nieuwe Friese schaatslegenden.
De kâlde erfenis heeft niet de betekenis van It wrede paradys. Speerstra geeft zich
ditmaal ongegeneerd over aan nostalgie en heldenromantiek. Hij toont een volkse
voorliefde voor het licht ordinaire detail en zijn beeldspraak is nog wel eens belegen.
Maar het boek werd, en wordt, geweldig verkocht. Het is nou precies het type boek
dat gelezen wordt door mensen die anders nooit lezen.
Ook de schrijfster Froukje Annema (1941-1998) vond de weg naar het hart van
vele (vrouwelijke) lezers. Ze werkte een aantal jaren als kleuterleidster, maar kreeg
in de jaren zeventig de smaak te pakken en begon verhalen te publiceren, aanvankelijk
in Frysk en Frij en in het Fries Landbouwblad. In haar 25-jarige carrière als schrijfster
ontwikkelde ze zich tot een veelzijdig auteur die vele genres beoefende, inclusief
journalistiek werk (blz. 287).
In haar verhalen berichtte ze op een eenvoudige, pretentieloze manier over vrij
alledaagse voorvallen. Haar stijl is over het algemeen vlak en expliciet. In haar latere
romans roerde ze thema's met wat meer mogelijkheden aan. Een van haar meest
geslaagde boeken werd Sûnder garânsje (1992), een roman over het wel en wee van
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een vrouw bij wie borstkanker is vastgesteld. Het boek is goed gecomponeerd en
met psychologisch inzicht geschreven.
In het fonds van de KFFB verschenen sinds het midden van de jaren negentig romans
van een aantal mensen die zich tot dan toe niet als romanschrijver hadden geprofileerd.
Hiermee werd gehoor gegeven aan de roep om nieuwe boeken voor een breed publiek.
Journalist en publicist Klaas Jansma (*1949) kwam met drie romans, waarvan De
slach om Transkei (1999) de meest geslaagde is. Jansma construeert het boek
geraffineerd, al lijken zijn personages soms enigszins onder dat raffinement te
bezwijken. Jacobus Knol (*1936), leraar Nederlands en Fries en vertaler, debuteerde
in 1995 met In libben as Styntsje (‘Een leven als Styntsje’). Het boek zou de
autobiografie
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In 2004 kwam de Friese Pers Boekerij met een opmerkelijk initiatief: goedkope heruitgave van
succesvolle boeken in pocketvorm. In de lijn van de traditie werd daarmee een nieuwe ‘rige’ gestart,
getiteld ‘Merkel Rige’ (‘merkel’: ‘meerkoet’). Om de kosten zo laag mogelijk te houden werd de
lay-out van de eerdere uitgaven gebruikt, wat niet in alle gevallen een bevredigend resultaat opleverde.
Het omslag werd ontworpen door Wim de Vries. Eind 2005 waren er zo twaalf heruitgaven op de
markt gebracht. Anne Koopmans (1933-2004) was een laatbloeier. Hij kreeg in de jaren negentig
driemaal een Rely Jorritsmapriis en won het publiek voor zich door zijn droog-humoristische optredens.
Zijn debuut Fryslân boppe (1995) werd een enorm succes. De vierde druk verscheen als Merkel in
2005. De Merkel Rige bevat overigens alle soorten fictie: literair, populair en poëzie.

zijn van de negentiende-eeuwse arbeidersvrouw uit Knols familie, Styntsje Piters,
van wie hij het manuscript had teruggevonden en uitgegeven. De mystificatie werd
niet lang volgehouden. In zijn volgende boeken verwerkte Knol geschiedenissen uit
de familiekring onder zijn eigen naam. Oud-gymnastiekleraar en taalsocioloog Lieuwe
Pietersen (*1928) debuteerde in 1996 met De fal, waarna nog vier titels volgden.
Opvallend hierin is de verwerking van motieven uit de Griekse mythologie. Tot slot
mag niet onvermeld blijven Anders Rozendal (*1946), operator bij Philips Drachten,
die na zijn debuut De muorre (‘De muur’) in 2001 elk jaar opnieuw een vlot leesbaar
boek afleverde, doorgaans opgezet als een thriller.

7 Historische en biografische romans
De historische roman bleef binnen de Friese literatuur van na de Tweede Wereldoorlog
lang een bijzaak; auteurs als Ype Poortinga en Ypk fan der Fear schreven enkele
interessante historische romans, maar waren uitzonderingen. In de jaren zeventig
kreeg het genre een nieuwe impuls, onder meer dankzij de dichter D.A. Tamminga
(1909-2002), die zijn liefde voor Fryslâns geschiedenis ook al in zijn balladen had
getoond. Tamminga debuteerde in 1978 als romancier met Frjemdfolk op Barrahiem
dat speelt in het Fryslân van de eerste eeuw na Christus. Het boek heeft een goed
uitgebalanceerde compositie en de sfeer van de tijd wordt overtuigend opgeroepen.
Wel is de karaktertekening wat dunnetjes en zijn de tegenstellingen tussen de
romanpersonages hier en daar te schematisch.
Veel sterker, met name in psychologisch opzicht, was Tamminga's tweede
historische roman, De boumaster fan de Aldehou (1985), waarin hij opnieuw een
facet uit de Friese geschiedenis onder de loep nam. Wie Leeuwarden kent, kent de
Oldehove, de scheefstaande toren die nooit werd afgebouwd. Tamminga maakte van
de wordingsgeschiedenis van dit bouwwerk het uitgangspunt van zijn roman.
Hoofdpersoon is Cornelis Frederiks, de opvolger van bouwmeester Jacob van Aken,
die met de bouw van de toren belast is. De figuur Cornelis Frederiks komt goed uit
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de verf. Zijn persoonlijke ervaringen, zijn tragische liefdesavontuur met Christyn,
van Akens huishoudster, vlijen zich op een natuurlijke manier om het drama van de
torenbouw heen. Tamminga's stijl is markant, met zijn opvallend rijke, licht archaïsche
vocabulaire en zijn gietijzeren precisie.
Ook Piter Terpstra (1919-2006) specialiseerde zich in het genre. Hij publiceerde
inmiddels een flink aantal historische romans, waaronder drie boeken over Gysbert
Japix (paragraaf 3.2). In 1972 verscheen het eerste deel, De dei is ferrûn (De dag is
voorbij, 1981), dat over de laatste levensjaren van de dichter gaat. In 1989 volgde
daarop Mjitter fan ús jierren (‘Hij die onze jaren meet’), een roman over Gysbert als
adolescent en jongeman, en in 1993 ten slotte Bewarje myn namme, waarin de dichter
wordt geportretteerd als getrouwde man van middelbare leeftijd. In 2003 werden de
drie boeken nog eens in één band uitgegeven, ditmaal volgens de chronologie van
Gysberts leven, met wat kleine aanpassingen om het geheel tot een echte trilogie te
laten uitgroeien.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

245

Bij zijn vijfentwintig jarig bestaan in 1994 gaf It Skriuwersboun een boekje uit getiteld Wa't skriuwt
bliuwt (‘Wie schrijft blijft’) waarin schrijvers van vroeger en nu (Gysbert Japix is de oudste) schrijven
over het schrijven. Tekenaar Bertus Klazinga maakte een aantal cartoons, waaronder deze van Piter
Terpstra. De ballontekst verwijst naar Terpstra's roman over Gysbert Japix Bewarje myn namme. ‘As
't heal kin’: ‘As 't effe kan’.

Terpstra zet Gysbert Japix neer als een bedeesde, maar buitengewoon koppige
man, en die karakterisering wordt naarmate het boek vordert steeds overtuigender.
Het lukt Terpstra bovendien om literair-historische gegevens betrekkelijk achteloos
te integreren. Wobbelke, niet meer dan een naam die Gysbert gebruikte in een
ontroerend liefdesliedje, groeide onder zijn handen terloops uit tot een dienstmeisje
bij een voorname vriend. Figuren als de geleerde Franciscus Junius, de uitgever en
dichter Claude Fonteyne en Gysberts hartsvriend en correspondent Simon Abbes
Gabbema worden mensen van vlees en bloed, en dat geldt ook voor veel bijfiguren.
Een van de hoogtepunten in de trilogie vormt de beschrijving van de innerlijke
strijd die Gysbert en zijn vrouw Sijke doormaken tijdens de ziekte en het overlijden
van hun dochter Antsje. De schrijver weet over dit hele gebeuren, dat beschreven is
in Bewarje myn namme, grote spanning te leggen. Maar ook het intens tragische
einde van Gysberts leven wordt krachtig verbeeld.
Terpstra publiceerde verder een vie romancée over de Franeker wolkammer en
planetariumbouwer Eise Eisinga, getiteld Wolken en stjerren (1994). Terpstra
beschrijft daarin ruim twintig jaar uit Eisinga's leven. Dat zijn niet alleen de jaren
waarin Eisinga zijn planetariumproject realiseert, maar ook die waarin hij, eigenlijk
omdat iemand anders zijn handtekening vervalste, onschuldig verbanning en
gevangenschap moest doormaken. Wolken en stjerren is een verdienstelijk boek. Zo
krijgen we een goed beeld van de problemen waaraan Eisinga tijdens de bouw van
zijn planetarium het hoofd moest bieden, maar het boek mist hier en daar de
psychologische diepte van de Gysbert-trilogie.
Durk van der Ploeg schreef enkele historische romans die tot het beste horen van
wat er in Fryslân op dit gebied werd gemaakt. Voortreffelijk is de roman Foarby it
Boarkumer fjoer, waarin hij het gegeven van de zeeramp dramatiseerde die in 1883
het leven kostte aan 83 vissers uit de dorpen Paesens en Moddergat. Hoofdpersoon
van het boek is Botte Vaderloos, een van de overlevenden. Van der Ploeg geeft met
name de passages over de ramp, die hij door Bottes ogen beschrijft, grote spanning
mee. De
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Het monument op de zeedijk bij Paesens-Moddergat dat herinnert aan de ondergang van de vissersvloot
in 1883, naar een ontwerp van Roelof IJbema. De tekst van D.A. Tamminga luidt in vertaling: ‘Als
de dood het schip overrompelt, / dan is er geen ontkomen. / O water, o onzeker element! / De zee
heeft gegeven, genomen.’
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Volksverhalen
De Friese literatuur kent een schat aan volksverhalen van allerlei aard die
mondeling zijn overgeleverd. Dat er van die schat heel wat bewaard is
gebleven, is te danken aan geduldige verzamelaars en aan literatoren die
die verhalen in meer of minder gestileerde vorm op schrift stelden. Al in
de negentiende eeuw gebruikten de gebroeders Halbertsma
volksverhaalelementen in hun Rimen en Teltsjes. In de eerste helft van de
twintigste eeuw publiceerden schrijvers als Theun de Vries (Friesche
sagen, 1925) en J.P. Wiersma (Friesche sagen, 1935), boeken waarin ze
bestaande volksverhalen doorvertelden. In de tweede helft van de twintigste
eeuw bezochten de verzamelaars Ype Poortinga, Dam Jaarsma, Jurjen van
der Kooi en Sytse Jan van der Molen fameuze verhalenvertellers. Poortinga
legde hun verhalen vast in zeven boekdelen; het eerste deel werd door
Theun de Vries vertaald in het Nederlands, onder de titel De ring van het
licht (1977).
Het vliegende schip van Workum
Ype Poortinga hoorde van de grote verteller Steven de Bruin onder meer
de legende over het vliegende schip van Workum. Het is het verhaal van
een schipper die een nieuw schip laat bouwen, maar niet genoeg geld heeft
om het te betalen. De scheepsbouwer strijkt het onvolledige bedrag op en
legt het schip zonder roer in de haven. Dan krijgt de schipper van drie
oude vrouwtjes drie goudstukken om toch een roer te kopen. Hij is heel
tevreden met zijn schip, maar na verloop van tijd ontdekt hij iets
merkwaardigs. Als hij 's avonds in een haven aankomt, maakt hij zijn schip
helemaal schoon, maar als hij de volgende morgen weer aan boord wil,
vindt hij steevast drie hoopjes poep op de luiken. Bovendien ligt het schip
's morgens met de kop naar zee in plaats van naar de haven. De schipper
besluit een keer aan boord te overnachten en ontdekt dan dat het schip 's
nachts wordt gebruikt om de zielen van gestorvenen te vervoeren. Het
vliegt door de lucht en zet ze af op een geheimzinnig, blinkend wit strand.
Moderne volksverhalen
Tot de hedendaagse Friese auteurs die gebruikmaakten van
volksverhaalvormen behoren onder meer Mindert Wijnstra, Meindert
Bylsma en Trinus Riemersma. Bylsma gaf zijn eigen, soms wat
maatschappijkritische draai aan het genre van het sprookje in Hotputs en
oare kremearkes (‘Hotputs en andere bijna-sprookjes’, 1995). Riemersma
publiceerde in 2001 de verhalenbundel Salang't de beam bloeit (‘Zolang
de boom bloeit’) waarin hij variaties schreef op verschillende types
traditionele volksverhalen. Hij deed zijn belangstelling voor het
volksverhaal op toen hij aan de Noordelijke Leergangen Fries studeerde
bij de beroemde verzamelaar Ype Poortinga. De verhalen uit Salang't de
beam bloeit doen door hun vrijmoedige erotiek enigszins denken aan de
‘grimmige sprookjes’ van Louis Paul Boon. Maar Riemersma streeft er
meer dan Boon naar om de traditionele vormen te imiteren en minder om

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

die te parodiëren en te bespotten. Mindert Wijnstra had veel succes met
zijn bundeling volksverhalen It kweade wiif fan Hylpen (blz. 330).

Ype Poortinga met zijn bandrecorder op bezoek bij een van zijn belangrijkste vertellers, Roel Piters
de Jong.

It fleanend skip (1977), het tweede deel uit de serie met Friese volksverhalen, met tekeningen van
Christine van der Heide-Schneider.
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Steven de Bruin signeert in boekhandel De Tille in Leeuwarden, december 1980.

De fabel
De aloude fabel blijft in de twintigste-eeuwse Friese literatuur verrassend
populair. Het genre wordt nu eigenlijk vooral parodistisch gebruikt. De
schrijver Jo Smit hoorde op dit punt tot de pioniers. In zijn ‘Fabel fan de
stirns en de krab’ wordt bijvoorbeeld de beroemde fabel van de raaf en de
vos geparodieerd, zoals we die kennen van Jean de la Fontaine. De moraal
in deze fabel krijgt een satirische lading. Dat gebeurt ook in de fabels in
Hâld faasje! (‘Volhouden!’, 1995) van Harke Bremer en Jarich Hoekstra.
Hâld faasje parodieert eigenlijk de hele fabeltraditie. Zo is het boek
opgedragen aan Prins Willem-Alexander, en daarmee wordt de opdracht
aan de Dauphin bespot die La Fontaine zijn fabelboek meegaf. In de fabels
van Bremer en Hoekstra wordt het brave moralisme van eerbiedwaardige
voorgangers op de hak genomen. Waar de wolf bij de Romeinse
fabeldichter Phaedrus een lam verorbert, bezoekt datzelfde lam bij hen als
schaap de oude, eenzame wolf om die op zijn oude dag te verzorgen.
lezer wordt daar van bladzij naar bladzij voortgejaagd. Maar ook in diepere zin schept
hij met Botte een spannende figuur. Botte is boeiend als hij in zijn jonge jaren tegen
heug en meug voor het vissersbestaan kiest, en hij blijft boeien als hij een wat ouder
wordende man is, die zijn noodlottig isolement doorbreekt en de vriendschap en de
liefde opnieuw ontdekt. Ook de figuren om Botte heen, zoals zijn moeder Saapke en
zijn zuster Weintsje, worden overtuigend neergezet. Van der Ploeg beschrijft
bijvoorbeeld knap en navoelbaar hoe Saapke en Weintsje in de venijnige kou op het
Wad wormen staan te delven voor de vissende mannen. In zulke fragmenten brengt
hij een aspect van de Nederlandse vissershistorie prachtig tot leven.
Ook Skepsels fan God (1998) maakt indruk. Dit boek speelt aan het eind van de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw en is zoals veel werk van deze
schrijver gesitueerd in de Dongeradelen. Centraal staat de tweeling Wander en Tsjaard
van Kleffens, de eerste een vitaal natuurmens, de tweede een kwetsbare
verschoppeling, maar beiden problematische eenlingen die zich van de samenleving
afkeren. Skepsels fan God is hecht gecomponeerd; de schrijver leidt de lezer met
vaste hand naar de dramatische climax en het innerlijk leven van de jongens wordt
trefzeker gestalte gegeven.
Willem Tjerkstra (*1943) begon zijn schrijversloopbaan als jeugdboekenschrijver
(blz. 322). Hij was lange tijd werkzaam in het basisonderwijs en daarna tot aan zijn
pensioen bij de onderwijsbegeleidingsdienst. In de jaren 1999-2001 publiceerde hij
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bij de KFFB Ridder fan Snits, een ambitieuze trilogie over Rienk Bockema, een man
die eind veertiende en begin vijftiende eeuw de Sneker stins Rodenboarch bewoonde.
De impulsieve Rienk Bockema heeft als jongeling grote moeite om zich te schikken
naar zijn moeders harde regime. Uit onmacht en frustratie verkracht hij een meisje,
een daad die hem zijn leven lang zal achtervolgen. Door onrust gedreven maakt hij
veel avonturen mee, zo neemt hij onder meer deel aan twee kruistochten. Hij reist
als pelgrim naar Jeruzalem om met zichzelf in het reine te komen. Daar ontvangt hij
de heilige opdracht om een tweede kruistocht te ondernemen, tegen groothertog
Witold van Litouwen. De uitvoering van die opdracht brengt evenwel geen echte
verandering in hem teweeg. Pas rond zijn vijftigste jaar, als hij zijn macht in Sneek
is kwijtgeraakt en het klooster Thabor heeft gesticht, komt hij tot rust. Daar neemt
hij de pij aan en slijt hij de rest van zijn leven als monnik.

Gerrit Wyngaarden kreeg in 2003 van Tresoar als opvolger van (onder andere) het FLMD de opdracht
Willem Tjerkstra te portretteren. Olieverf op paneel, 24 × 24 cm.
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Het korte verhaal na 1970
In de jaren zestig kreeg de ontwikkeling van het korte verhaal in Fryslân
een belangrijke impuls. Dat was met name te danken aan het werk van de
productiefste auteur in het genre, Trinus Riemersma, die in 1967 met De
duvel misbiteard (‘De mislukte duivel’) zijn eerste verhalenbundel
afleverde en daar sindsdien nog vier andere op liet volgen. Riemersma's
verhalen ondergingen de invloed van onder meer Louis Paul Boon, Jo
Smit en Hessel Miedema. Hij werkte de door deze schrijvers
geïntroduceerde vormideeën uit en trachtte die te vervolmaken. Onder hun
invloed experimenteerde hij vrij succesvol met typisch modernistische
collagetechnieken.
Riemersma's beste korte verhalen kenmerken zich door een grote
originaliteit van idee en opzet en door hun speelse, geestige toon. Briljant
is zijn verhaal ‘It hillich nachtmiel’ (‘Het heilig avondmaal’), waarin het
christelijke avondmaalsritueel wordt uitvergroot en in het absurde
getrokken. Beroemd geworden is ook zijn verhaal ‘De skriuwer foar it
doarpsbelang’ (‘De schrijver voor het dorpsbelang’). Een schrijver leest
zijn eerste pennenvrucht voor aan zijn dorpsgenoten en moet zo veel kritiek
op zijn tekst verwerken dat hij ten slotte maar vier woorden overhoudt.
Het verhaal vormt een hilarische satire op de bekrompenheid van de kleine
dorpsgemeenschap, een thematiek die Riemersma onder meer ook in zijn
roman De hite simmer aan de orde had gesteld.
Ook Durk van der Ploeg schreef enkele verhalenbundels, waarin zowel
zijn vertellersgaven als zijn bijzondere empathische vermogen goed tot
hun recht kwamen. Het uit 1969 daterende verhaal ‘In plak om te stjerren’
heeft duidelijk als voorstudie gediend voor zijn uitstekende
Nederlandstalige roman Een vers graf (1974). Rink van der Velde toont
zich een voortreffelijk anekdotist in zijn bundels kroegverhalen.Ypk fan
der Fear publiceerde in 1981 de bundel Eros yn 'e stikels (‘Eros in de
distels’). Net als in haar romans zet ze in deze verhalen vrouwenfiguren
neer die door grote hartstochten worden bewogen.
Een bijzondere plaats in het genre verdient verder het werk van Hylkje
Goïnga, die in de korte verhalen rond haar alter ego Martha een heel eigen,
ironisch-onderkoelde toon treft (zie blz. 236). De dichter Eppie Dam
publiceerde enkele bundels waarin de invloed van Trinus Riemersma te
onderkennen valt. In zijn beste verhalen toont hij een sterke stijl en een
goed compositievermogen. Interessant is ook zijn novelle De tomaat (het
boekenweekgeschenk van 1989), waarin hij een vrouw van net over de
dertig aan het woord laat die lijdt onder het huwelijk met haar geestelijk
deraillerende man.
In recente jaren hebben tal van prozatalenten zich op het korte verhaal
geworpen. Het opvallendste aan hun werk is misschien wel dat het geen
gemeenschappelijke kenmerken heeft. De schrijvers van die verhalen zijn
individuen die hun eigen weg gaan. Sommigen maken gebruik van de
vormen die in de jaren zestig en zeventig werden geïntroduceerd en anderen
juist weer helemaal niet. Zo kan de schrijfster Margryt Poortstra ook in
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haar korte werk een eigenzinnig realist worden genoemd. In haar beste
korte werk worden innerlijke processen heel navoelbaar opgeroepen en is
de compositie subtiel en poëtisch.

In 1989 was er een kleine dip in het aantal inzendingen voor de Rely Jorritsmapriis. Op de foto:
Margryt Poortstra neemt als enige de envelop met het prijzengeld in ontvangst uit handen van
burgemeester Oldenziel van de gemeente Littenseradiel. Ze kreeg de prijs voor een kort verhaal.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

249

Akky van der Veer in 1993.

Harmen Wind in 2001 bij de brug over de IJssel in zijn woonplaats Doesburg.

Tjerkstra ontving in 2003 de Gysbert Japicxpriis voor deze trilogie. De jury was
van mening dat het verhaal veel vaart had en dat Tjerkstra's harde, open stijl voor de
lezer zeer prikkelend was. Verder prees ze de evocatieve kracht die er uitging van
de metaforen.
De beslissing van de jury heeft in kringen der Friese letteren heel wat stof doen
opwaaien. Een aantal recensenten wees het werk af met het argument dat het op
wezenlijke punten grote mankementen vertoont. Naar hun oordeel slaagt Tjerkstra
er onvoldoende in om zijn hoofdfiguur echt tot leven te wekken. Diens karakter wordt
te simpel en te ruw opgebouwd en zijn ontwikkeling is ongeloofwaardig. Bovendien
gebruikt de auteur voortdurend toevalligheden en tekenen van hogerhand om de
gebeurtenissen te sturen.
Akky van der Veer (*1943) moest als vijftienjarig meisje lange tijd kuren omdat ze
tbc had. In het sanatorium hield ze een dagboek bij en ze ontdekte dat ze plezier had
in het schrijven van verhalen. Nadat ze de kweekschool had gevolgd werkte ze een
tijd als onderwijzeres. Ze maakte in de jaren tachtig naam met haar kinder- en
jeugdboeken, maar ze verkende ook het terrein van de historische roman met Grutte
wurden (1995, tegelijk geschreven met de Nederlandse versie Gezworen woorden,
1996; in 1998 verscheen het boek in het Duits onder de titel Die Männer von
Midgard). Net als Tamminga's roman Frjemdfolk op Barrahiem speelt dit boek in
de Romeinse tijd, om precies te zijn in de jaren 14 tot ongeveer 30 na Christus. Grutte
wurden vertelt het verhaal van een kleine gemeenschap terpbewoners. Een van hen,
Siarda, speelt een centrale rol. Hij krijgt problemen met zijn stamgenoten als hij,
tegen de Friese zeden in, een slavin wil kopen omdat hij geen vrouw meer heeft en
zijn huishoudster haar taken niet meer aankan. Het verhaal is sfeervol, maar mist de
noodzakelijke dramatiek en verdieping, onder meer omdat de schrijfster ervoor koos
om de wij-vorm te hanteren. Beter gelukt is haar novelle Kuneara, het Friese
boekenweekgeschenk voor het jaar 2000. Kuneara speelt in de vierde eeuw na
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Christus. Hierin vertelt Van der Veer hoe Fardau, een meisje van een jaar of vijftien,
gaandeweg volwassen wordt. Ze maakte gebruik van de geschiedenis van de heilige
Cunera, die, zoals het verhaal gaat, aanvankelijk gered werd van de martelaarsdood,
maar later door haar heidense meesteres werd gewurgd. Fardau komt bij Cunera in
dienst en is getuige van alles wat er met haar gebeurt. De novelle heeft een degelijke
dramatische opbouw en Fardaus innerlijke ontwikkeling wordt natuurlijk en
navoelbaar gesuggereerd.
De dichter Harmen Wind (*1945) waagde zich aan een roman over de Friese
vrijheidsstrijder Jancko Douwama (1482-1533). Douwama was een man die zich
bewoog in een tijd waarin de politieke verhoudingen voortdurend veranderden. Hij
werd beschuldigd van verraad en gevangengezet. In de gevangenis schreef hij zijn
Boeck der Partijen: articulen van foerantwording, een autobiografisch verweerschrift;
schitterend documentatiemateriaal dat door Wind uitgebreid werd benut. Wind liet
met De izers fan 'e frijheid (1998) zien dat hij ook als prozaïst over talenten beschikt.
Zijn stijl is treffend, zijn beschrijvingen zijn beeldend, maar hij dringt onvoldoende
door tot Douwama's ziel; de figuur komt de lezer niet echt nader.
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Tineke Steenmeijer-Wielenga in 1997 bij het portret van Nynke fan Hichtum, dat haar zoon Jelle
Troelstra omstreeks 1925 van zijn moeder maakte.

Itty Sluis in 2004.

Ypk fan der Fear keerde aan het eind van haar leven nog eens terug naar de
historische roman. Zij schreef In earme swalker yn 'e wrâld (‘Een arme zwerver in
de wereld’, 1988), een vie romancée over de dichter Jan Cornelis Pieters Salverda
(1783-1836). Salverda was een man met een gecompliceerde natuur die een zeer
tragisch leven leidde (blz. 83). Fan der Fear weet zijn impulsieve aard overtuigend
te schetsen en haar sobere, krachtige schildering van zijn gruwelijke huiselijke
omstandigheden is aangrijpend.
Tineke Steenmeijer-Wielenga (*1946) schreef een roman over het leven van
Sjoukje Bokma de Boer, alias Nynke fan Hichtum, (paragraaf 10.2). Met de titel De
oare helte (1997, Eigen waarde, 2000) wil de schrijfster benadrukken dat ze de
‘andere kant’ van het verhaal van de gevierde Troelstra wil vertellen. Steenmeijer
documenteert zich uitstekend en haar boek is zeer informatief. Goed leesbaar is het
ook, al hanteert ze soms een wat naïef-didactische stijl. Ze bouwt het boek knap op,
vanuit de herinneringen van een oudere Sjoukje, en ze suggereert haar innerlijke
ontwikkeling redelijk geloofwaardig. Ook de strijd met haar veeleisende man krijgt
reliëf. Wel zet ze Sjoukje wat al te sereen en gelaten neer in de tijd na haar scheiding.
Itty Sluis (*1939), die werkzaam was als ambtenaar bij de provincie, wijdde een
roman aan het leven van Trui Jentink (1852-1918), getiteld Striid sûnder ein (2003).
Trui Jentink, socialiste en feministe van het eerste uur (blz. 77), was ongetwijfeld
een markante dame, maar dat markante is bij Sluis nogal afwezig. Het ontbreekt haar
hoofdfiguur te veel aan innerlijk leven. We horen amper wat haar beweegt en wat
er in haar omgaat. Bovendien worden vrijwel alle situaties die aanleiding geven tot
conflict in enkele korte zinnetjes afgedaan. Ook lijkt de schrijfster haar documentatie
hier en daar niet helemaal te hebben verteerd, zodat bijvoorbeeld de dialogen nogal
eens ontaarden in schoolse historische verhandelingen. Wel komt Trui aan het einde
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Jabik Veenbaas in 2004.

Prozaïst en essayist Jabik Veenbaas
Jabik Veenbaas (*1959) was vanaf zijn debuut in 1990 zeer actief op het
gebied van de Friese literatuur. Het primaire werk omvat drie
gedichtenbundels, twee verhalenbundels, een bundel essays en enkele
toneelstukken. Zijn eersteling, de verhalenbundel Tusken himel en hel,
vond een gemengd onthaal. Jan Wybenga sprak van een interessant debuut.
Hij plaatste veel van de verhalen in de traditie van de ‘skets’ (blz. 110) en
vond dat de schrijver de kunst verstond om op een ongeforceerde wijze
diepere emoties te suggereren. Anne Wadman achtte de verhalen
daarentegen te gewoontjes. Over De brulloft fan Valentijn (2000)
oordeelden de critici unaniem positief. Ze hadden waardering voor de
variatie aan vertelstijlen. Gerbrich van der Meer, collega-recensent van
Veenbaas bij het Friesch Dagblad, sprak van een beklemmende bundel
vol symboliek die goed laat zien wat de gevolgen zijn van een traumatische
gebeurtenis in een mensenleven. Een terugkerend thema in Veenbaas’
proza is dat van de gefnuikte onschuld.
In zijn essaybundel De lêzer is in duvel (2003) schreef Veenbaas
beschouwingen over postmodernisme en over maatstaven bij het waarderen
van literatuur. Daarnaast bevat de bundel essays over het werk van onder
meer Obe Postma, D.A. Tamminga, Trinus Riemersma en Tsjêbbe
Hettinga. Veenbaas schuwde de polemiek niet en besloot de inleiding van
de bundel met ‘Wie het niet met mij eens is, weet mij wel te vinden’. In
de bundel attaqueerde hij de formalistische en maatschappijkritische
literatuuropvatting van ‘de machtige Q-bent’, die in zijn ogen het Friese
literaire klimaat de afgelopen dertig jaar heeft gedomineerd (Q: Koperative
Utjowerij, blz. 169). De vernieuwers van de jaren zestig, zoals Trinus
Riemersma, Steven de Jong en Josse de Haan zijn volgens Veenbaas
verworden tot machthebbers en dogmatische denkers. De reacties van een
achttal schrijvers kwamen spoedig los. Veenbaas oogstte zowel bijval als
tegenspraak, het laatste vooral van de drie bovengenoemden.
(to/bgm)
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Teije Brattinga in 1994.

van het boek wat meer tot leven, omdat de schrijfster dan tijd neemt om haar te laten
reflecteren. Het feit dat Sluis haar hoofdpersoon een abortus laat ondergaan, zonder
dat daarvoor historische aanwijzingen bestonden, gaf aanleiding tot discussie.
Teije Brattinga (*1929), theoloog, beschrijft in zijn roman Dy ferrekte papen
(2000) de ervaringen van de bewoners van het dorp Grevingeterp (het huidige
Greonterp) in de jaren tachtig van de zestiende eeuw. In die tijd werd de
rooms-katholieke kerk in Fryslân officieel verboden. Maar de meeste
Grevingeterpsters hielden hun oude geloof aan en het dorp raakte daardoor in grote
moeilijkheden. Dy ferrekte papen heeft een wat ongepolijste stijl, maar brengt een
veelbeschreven tijdvak uit de vaderlandse geschiedenis vanuit een interessant
perspectief over het voetlicht. De sympathie ligt hier voor de verandering eens aan
de zijde van een katholieke minderheid die door onverdraagzame protestanten wordt
belaagd.
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8 Misdaadromans en reisverhalen
De detective veroverde zich gaandeweg een eigen plaats binnen de Friese letteren.
Gerenommeerde auteurs als Riemersma en Van der Velde waagden zich aan het
genre en Van der Leest parodieerde het met succes. Van der Velde had al in zijn
vroege werk Rjochtdei whodunit-elementen gebruikt. Met De ôfrekken (‘De
afrekening’, 1982) en De lange jacht (1985) schreef hij toppers in het genre. In later
werk, bijvoorbeeld in Hepke (1999) en Alde maaie (‘De twaalfde mei’, 2000), liet
hij een vaste detective opdraven: de oud-agent Homme Veldstra. Trinus Riemersma,
altijd tuk op het verkennen van nieuwe vormen, schreef twee detectives. Al in 1967
verscheen De moardner komt werom, in 1973 volgde nog De mon sûnder gesicht.
Vooral De mon sûnder gesicht springt eruit. Het idee is origineel, de personages
worden goed getypeerd, de spanning is van het begin af aan aanwezig en het slot
verrast. In de eerste helft van de jaren zeventig kwam het schrijversduo Jan J. Bylsma
(blz. 177) en Anne Hellinga (1931-2004) met de driedelige detectiveserie over
inspecteur Benedictus, vlot en met speelse ironie geschreven. Hellinga werkte zelf
bij de politie en bracht authentieke elementen in de verhalen aan.
Riek Landman (*1934, blz. 291) wist een groot lezerspubliek te bereiken met haar
detectives, waarvan inmiddels al zeven delen zijn verschenen. De hoofdrolspeelsters
in die boeken zijn de twee vriendinnen Sigrid en Anke, twee meiden met lef en
hersens, die door toevallige omstandigheden steeds in misdaadavonturen verzeild
raken en zich daar dan behendig uit weten te redden. Landman laat het
vertelperspectief gewoonlijk van de een naar de ander verspringen, met gebruikmaking
van cliffhangers, waardoor er een prettige vaart ontstaat. De toevalligheden volgen
elkaar wel eens in een wat al te hoog tempo op en de karakters van de meisjes worden
maar beperkt uitgediept, maar de boeken zijn vlot geschreven en bieden hun lezers
een avondje ongecompliceerd vermaak.

Riek Landman overhandigt het eerste exemplaar van haar derde misdaadroman Rots yn 'e dize (‘Rots
in de mist’, 1990) aan Jan de Vries, hoofd recherche in haar woonplaats Sneek, die haar had geadviseerd
op het gebied van politietechnische details.

Sietse de Vries in 2004.
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Henk de Haan in 2004.
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Joop Boomsma getekend door Bertus Klazinga. Zijn Ien foar de wraak (‘Eentje voor het breken’)
werd in 2005 opnieuw uitgegeven in de Merkel Rige.

Op de dag dat Theun de Vries in zijn geboorteplaats Veenwouden zijn negentigste verjaardag kwam
vieren, leidde de daar woonachtige Douwe Kootstra een flinke groep wandelaars langs plaatsen die
van belang waren in het leven en werk van De Vries.

Landman schreef overigens ook psychologisch-realistische romans, en ook die
worden goed verkocht, maar in haar serieuzere werk springen de tekorten van haar
schrijverschap sterker naar voren. In een roman als De tiid fan Jentsje (2004), een
historische roman over een straatarm meisje van de heide dat zich met verve door
het leven slaat, is de karaktertekening uiteindelijk niet sterk genoeg en de stijl
ongepolijst.
Het detectivegenre kreeg in recente jaren een nieuwe impuls, door schrijvers als
Joop Boomsma en iets later door Sietse de Vries, Henk de Haan en het schrijversduo
Frans en Tineke Steenmeijer. Joop Boomsma (*1945) schreef onder meer Ien foar
de wraak (1988), een boek met een sterke spanningsopbouw, geschreven in een
heldere stijl. Sietse de Vries (*1955) structureert zijn whodunits behendig en werkt
effectief met de verrassende ontknoping. Zijn directe stijl en zijn mild-satirische toon
geven zijn werk iets eigens. Henk de Haan (*1940) schreef enkele detectives waarin
hij blijk gaf van zijn historische belangstelling. Zo speelde zijn tweede boek Marije
(2003) aan het eind van de zestiende eeuw. Verhaal en personages neigen bij De
Haan nog wel eens naar het sjabloonmatige, maar hij schrijft helder genoeg om ook
de minder ervaren lezer mee te nemen. Frans Steenmeijer (*1939), oud-gedeputeerde
van de provincie Fryslân, schreef samen met zijn vrouw Tineke Moard yn it
Provinsjehûs (1999), in een ironische stijl met duidelijke verwijzingen naar Havank.
Vooral dankzij Douwe Kootstra (*1951) werd het reisverhaal een subgenre van enige
betekenis. Met boeken als De moanne op 'e rêch (‘De maan op zijn rug’, 1987),
Achter ljochte bergen (‘Achter lichte bergen’, 1993) en Alde spoaren (2000) vestigde
hij zijn reputatie. In zijn beste verhalen weet Kootstra observatie en reflectie op een
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boeiende manier te verbinden. Zo schreef hij een zeer leesbaar verhaal over een tocht
die hij maakte naar ‘Pooh-country’, het gebied waar de Winnie the Pooh-verhalen
van A.A. Milne ontstonden. De schrijver voert een imaginair gesprek met het
beroemde kleine beertje, dat erg overtuigend en geestig is. In het verhaal ‘Troch
Vietnam’ gaat hij op een intelligente, zelfkritische manier in op de schaduwkanten
van het westerse toerisme.
Ook G. Willem Abma schreef enkele reisboeken, waarin hij reisbeschrijving en
persoonlijke thematiek op een aparte manier met elkaar vervlecht. Zijn roman In
Ierse nimf (2003), waarin de hoofdpersoon een reis naar Ierland maakt, groeit uit tot
een boeiend boek over het zoeken naar zingeving en naar een literaire en poëticale
identiteit.

9 Recente ontwikkelingen
Jos Joosten heeft in zijn boek Onttachtiging (2003) de gedachte geuit dat hedendaagse
Nederlandse dichters geneigd zijn zich te onttrekken aan het traditionele verzet van
jong tegen oud, van beweging tegen beweging. In de recente Friese literatuur, en in
het bijzonder in het proza, lijkt zich een vergelijkbare ontwikkeling af te tekenen.
De generatie prozaïsten die in de jaren zestig opkwam zag zichzelf nadrukkelijk als
een protestgeneratie, die zowel maatschappelijke verandering als literaire vernieuwing
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Bildts en Stellingwerfs
Het Fries kent dialectische variatie binnen de standaardtaal en er zijn ook
een aantal meer afwijkende Friese dialecten. Op de Waddeneilanden
Terschelling en Schiermonnikoog wordt de streektaal nog door een paar
honderd mensen gesproken (op Terschelling twee: ‘Westers’ en ‘Aasters’)
en sommigen schrijven er ook in. Hetzelfde geldt voor het dialect van de
stad Hindeloopen in het zuidwesten van de provincie. Verschillende andere
Friese steden hebben een eigen stadsdialect, het Stadsfries genaamd,
waarvan het Leeuwarders en het Snekers de bekendste varianten zijn. Het
Stadsfries wordt als een dialect van het Nederlands beschouwd.
Hoewel ze binnen de provinciegrens van Fryslân liggen, behoren de
gemeenten Het Bildt in het noordwesten en West- en Ooststellingwerf in
het zuidoosten niet tot het Friese taalgebied. Dat heeft te maken met de
historische ontwikkeling van deze streken. Het Bildt ontstond in de
zestiende eeuw door de inpoldering van de Middelzee. De polderjongens
kwamen voor een groot deel uit de Zuid-Hollandse Alblasserwaard en
daardoor spreken de Biltkers nu nog een Fries-Hollands mengdialect.
Hoewel ze zich bewust zijn van hun eigen identiteit en hun eigen taal ook
steeds vaker gebruiken om zich literair te uiten, voelen de meeste bewoners
van Het Bildt zich wel verbonden met ‘het oude land’.
In de Stellingwerven is de situatie anders. De Tjonger (in het Stellingwerfs
de Kuunder genaamd) vormt de grens tussen het Friese en het
Nedersaksische taalgebied en pas als de Stellingwervers die oversteken,
zijn ze voor hun gevoel in ‘Frieslaand’. Hun streektaal, die door de Friezen
het ‘Oertsjongersk’ wordt genoemd, wordt tegenwoordig nog door ruim
twintigduizend mensen gesproken. Dat is ruim veertig procent van de
bevolking van de beide gemeenten.
Een van de weinigen die het Stellingwerfs gebruikten om er verhalen en
gedichten in te

Johan Veenstra in 1995.

schrijven was H.J. Bergveld.(1902-1966). Begin jaren zeventig gaf de
Culturele Raad van Ooststellingwerf een bundel uit van zijn werk, die
bezorgd werd door de jonge taalkundige Henk Bloemhoff (*1948). Nieuwe
belangstelling voor de eigen taal leidde in 1972 tot de oprichting van de
Stellingwarver Schrieversronte, het eerste regionale instituut voor moderne
streektaalzorg in
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Kunstwerk ‘Overstikken dommiet’ (Stellingwerfs voor ‘Oversteken straks’) van Atte
Jongstra bij het sluisje in het Tjongerkanaal bij Nijeberkoop. Het dient ter markering van
de taalgrens tussen Fries en Stellingwerfs en werd in 1999 gerealiseerd in het kader van
de manifestatie ‘In Verbelinge’, kunst op basis van verhalen in het Stellingwerfs.

Oost-Nederland. De gangmakers van het eerste uur, genoemde Bloemhoff,
Pieter Jonker (*1952) en Johan Veenstra (*1946) vormen nog steeds de
kern van de Stellingwerver taalbeweging.
Van hen is Johan Veenstra vooral als literator bekend geworden. Van zijn
hand verschenen romans, dicht- en verhalenbundels, terwijl hij buiten de
eigen streek populair werd door zijn humoristische columns op Omrop
Fryslân.
In zijn eerste roman Een vlinder van zulver (1981) maakte Veenstra gebruik
van de flashback, de stream of consciousness en het verweven van
verschillende herinneringslagen. Zulke moderne literaire
vertelmogelijkheden waren nog niet eerder toegepast in de
streektaalliteratuur. Hij gebruikte ze op een zo natuurlijke manier, dat ze
een verfrissende werking hadden zonder nadrukkelijk experimenteel te
lijken. Behalve aan de verteltechniek dankt dit romandebuut zijn succes
aan het talent van de schrijver voor sfeertekening en het kiezen van het
juiste Stellingwerver idi-
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oom. In het latere werk, waarin Veenstra zich wat stofkeuze en
problematiek betreft verder van huis waagt, blijven sfeer en woordkeus
sterke punten, terwijl de schrijver ook blijk geeft van een groot
inlevingsvermogen in zijn personages en een sterk - op intuïtie gebaseerd
- psychologisch inzicht.
Naast Veenstra kwamen onder meer als dichters naar voren Lamkje Hof,
Jan van der Meulen, Harmen Houtman, Lodewiek Hooghiemstra en als
prozaschrijvers G. Hento-Stoker, Hendrik Vondeling, Karst Berkenbosch,
Boele Land en Benny Holtrop.
De Stellingwarver Schrieversronte is in de ruim dertig jaar van haar bestaan
uitgegroeid tot een actieve organisatie die een eigen tijdschrift uitbrengt,
De Ovend, voor leermiddelen zorgt, een uitgeverij en een
documentatiecentrum beheert, taalcursussen organiseert en het
Stellingwerfs bevordert, waar dat maar mogelijk is. Een goed voorbeeld
van wat er bereikt is, is het vierdelige woordenboek, dat Henk Bloemhoff
schreef op basis van enquêtes onder streektaalsprekers in de 35 dorpen
die de Stellingwerven rijk zijn.
Zoals overal elders in de provincie wordt de eigen taal in de Stellingwerven
bedreigd door de overheersende invloed van het Nederlands. Mede door
de mogelijkheden die het taalbeleid van de provincie Fryslân biedt is voor
het Stellingwerfs veel meer bereikt dan voor andere streektalen in het
Nedersaksische taalgebied.
(tsw)

Wilco Berga in 2004.

voorstond. Feministisch geïnspireerde maatschappijkritiek wordt nadien dan nog
aangetroffen bij auteurs als Hylkje Goïnga en Baukje Miedema. De jongere Friese
prozaïsten plaatsen zichzelf echter nog maar hoogst zelden in een ideologische
context; ze bepalen hun koers individueel.
Een van de interessantste nieuwe prozaïsten is de veelzijdig begaafde kunstenaar
Wilco Berga (*1947). Berga schildert, dicht en schrijft toneel en proza. Hij debuteerde
in 1993 met de knappe novelle Hauk en hazze (‘Haas en havik’), waarvoor hem in
1996 de Fedde Schurerpriis werd toegekend. De novelle gaat over een man die zich
heeft teruggetrokken op het Friese platteland. Hij bouwt een vriendschap op met een
jong meisje, Geke, die steeds hechter wordt. Hij ontvangt bezoek van zijn oude
vriendin Lysbeth, maar ook van de geheimzinnige Russin Groesjenka. Als Groesjenka
bij hem intrekt, laat de kleine Geke zich niet zien. Ze is duidelijk jaloers, en ze uit
haar jaloezie door agressieve, lugubere daden, bijvoorbeeld door een dode eend aan
de deur van haar oudere vriend te hangen. Als kleine ‘havik’ weet ze Groesjenka te
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verjagen. Hartstocht en agressie worden in deze novelle op een subtiele manier
opgeroepen en het boek is zeer beeldend geschreven, in een krachtige, geladen stijl.
Tot Berga's betere werk hoort ook de roman It krantefamke (‘Het meisje van de
krantenfoto’, 1999), waarin hij het probleem van de verhouding tussen persoonlijke
invloed en toeval in leven en schrijven aan de orde stelt. Zijn beste boek is
vermoedelijk de roman Eilândochters (2004). Eilândochters herinnert in bepaalde
opzichten sterk aan Hauk en hazze.

Wilco Berga: Hazzen. Acryl op papier, 70 × 50 cm.
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Foto van Sikke Doele, in 2000 gemaakt door zijn broer, fotograaf Piter Doele.

Koos Tiemersma in 2004.

In dit boek laat Berga de lezer eveneens deelhebben aan hartstocht, agressie, aan
afgunst en wraak, en ook in dit boek zijn vele poëtische verwijzingen te vinden naar
de centrale thematiek. Wanneer Berga een paard laat sterven, voelt de lezer aan alles
dat die dood een voorteken en symbool is, zonder dat hij de vinger precies kan leggen
op het hoe en wat. Berga op zijn best is een lyrische en uiterst gevoelige schrijver
die de kunst verstaat om zijn boodschap op een subtiele manier in verschillende lagen
te verpakken en om zijn boeken zo tot een eenheid te brengen die even natuurlijk als
geheimzinnig is.
Sikke Doele (1942-2002), kunstredacteur bij de Leeuwarder Courant, debuteerde
in 1999 als prozaïst met de verhalenbundel De gouden teeman. Hij weet verhalen
als ‘De gouden teeman’ en ‘De Webster Chicago’ een weemoedige en toch
lichtvoetige sfeer mee te geven. Het eerste verhaal vertelt ons op een eigenzinnige
manier iets over de dromerige wereld van een schooljongen die alles liever doet dan
studeren. In It apparaat (2003), zijn tweede verhalenbundel, die postuum verscheen,
lost hij de belofte van zijn debuut nog eens overtuigend in. In dit boek worden we
opnieuw getroffen door Doeles ironie en relativeringsvermogen en zijn frisse,
transparante stijl.
Koos Tiemersma (*1952), basisschoolleraar, debuteerde in 2002 met de lijvige
roman De ljedder (‘De ladder’), waarin hoofdpersoon Jacob Nauta teruggaat naar
zijn jeugdjaren. Hij wordt gekweld door gevoelens van schuld over de dood van een
joodse man die enige tijd in zijn ouderlijk huis was ondergedoken. Tiemersma liet
met dit debuut duidelijk zien dat hij zowel over compositorisch vermogen als over
een beweeglijke stijl beschikte, maar hij vertilde zich ook wat aan zijn onderwerp.
Evenwichtiger en beter is zijn tweede roman, De mjitte (‘De maat’, 2004), waarin
de geleidelijke maar onomkeerbare neergang van een familie wordt beschreven. Ook
in dit boek keert de hoofdfiguur, Mette Dou, terug naar een dramatisch verleden.
Tiemersma weet zijn lezers er dit keer echt van te overtuigen dat zijn hoofdpersoon
terug in de tijd moet om met zichzelf in het reine te komen. Zijn fantasierijke
taalgebruik heeft aan concentratie en persoonlijkheid gewonnen.
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Marga Claus (*1955), coach-begeleider in het volwassenenonderwijs, neemt om
twee redenen een wat aparte plaats in tussen de andere nieuwe Friese schrijvers. Niet
alleen is zij nadrukkelijk een geëngageerd auteur, maar ook betreedt zij, in het
voetspoor van auteurs als Yvonne Keuls of de Amerikaanse Hannah Green, het terrein
van de documentaire-roman. In haar lovend ontvangen debuut Oxzana (2000, Oxzana's
vlucht, 2005) vertelt ze de geschiedenis van een Oekraïense vrouw die in Afghanistan
belandt en na de machtsovername van de Mujaheddin in 1992 uit dat land moet
vluchten. Na langdurige omzwervingen komt ze uiteindelijk in Nederland terecht,
waar ze als asielzoeker ten slotte de felbegeerde A-status bemachtigt. Strikt genomen
heeft Claus in Oxzana niet gefictionaliseerd; ze heeft een waar gebeurd verhaal
naverteld. Dat deed ze echter op een heel eigen manier, in een heldere stijl en met
een sterk gevoel voor compositie. Ook in haar tweede boek, De heit fan Serafyn
(2003, De vader van Serafyn, 2006), dat op een vergelijkbare manier tot stand kwam,
toont ze haar compositietalent. Deze keer vertelt ze het levensverhaal van een
franciscaner
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Marga Claus in 2005.

Jetske Bilker in 2004.

pater, die praktisch zijn hele leven lang missiewerk bij de Papoea's deed. Haar
betrokkenheid ligt bij het gekwelde volk van de Papoea's. Volgens een van de critici
is het jammer dat ze die betrokkenheid probeert te tonen vanuit het perspectief van
een katholieke geestelijke, weliswaar een zeer menselijke man, maar toch iemand
die door zijn missiewerk metterdaad bijdroeg aan de teloorgang van de Papoeacultuur.
Jetske Bilker (*1960) studeerde algemene literatuurwetenschap en werkt als lerares
Nederlands en Fries. Ze debuteerde in 1988 met de roman Imitaasjelear
(‘Imitatieleer’) waarvoor ze in 1990 de Fedde Schurerpriis ontving. In Imitaasjelear
beschrijft Bilker hoe een wat verlegen en zachtmoedige jonge vrouw volwassen
probeert te worden. Ze maakt zich van lieverlee los van haar strenggelovige ouders
en zoekt zich een weg door leven en liefdesaffaires met steun van haar wat brutalere
vriendin. Bilkers werk herinnert thematisch aan dat van Margryt Poortstra; ook zij
verkent de psyche en de relationele problematiek van de moderne vrouw. Haar stijl
is echter directer, en haar werk lijkt ook wat minder gelaagd. Haar interessantste
boek is vermoedelijk de verhalenbundel In nacht fan hûs (1997). In de betere
vertellingen brengt ze op speelse, fantasierijke wijze diepgevoelde dilemma's ter
sprake. Van haar vlot geschreven boekenweekgeschenk Oar plak oare tiid (2004)
kwam een Nederlandse vertaling uit: Andere plaats andere tijd (2004).
In kort bestek volgen hier nog een aantal andere namen en hun werk.
Willem Schoorstra (*1959) leverde werk met decadent-romantische trekken. Hij
toont een voorliefde voor de duistere en extreme kanten van het leven. In de beste
verhalen uit zijn debuut Berjochten út Babel (2002) vloeien stijl, opzet en thematiek
op natuurlijke wijze samen. In zijn roman Swarte ingels (2004) beschrijft hij de
geschiedenis van een hartstochtelijke liefde tussen broer en zus. Hij geeft het boek
veel spanning mee en hanteert een evocatieve en poëtische taal. In 2005 kreeg hij
voor deze roman de debuutprijs van de provincie Fryslân.
Sjoerd Bottema (*1948) gebruikt in zijn verhalen en novelles een satirische toon,
maar met wisselend succes. Hij is een goed stilist, maar zijn werk blijft nogal eens
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hangen in een halfslachtig compromis tussen spot en ernst, zodat de ernst niet echt
tragisch wil worden en de spot niet echt geestig.
Aggie van der Meer (*1927) schetst in Lytse roman fan Jon Fels (2002, Kleine
roman van Jon Fels, 2004) de ontwikkeling van een negenjarige jongen die geen
vader heeft en die in contact komt met een pedofiel. Ze maakt op een effectieve
manier gebruik van haar beeldende, poëtische stijl.
Leo Popma (*1938, blz. 182) is in strikte zin geen recente debutant. Hij publiceerde
eind jaren zestig en begin jaren zeventig ook al een roman en wat verhalen. Maar de
laatste jaren hernam hij zijn loopbaan als prozaïst met de verhalenbundel Himelsk
ferwulf (‘Hemels gewelf’, 2002) en de roman De wraakingel (2004), die zich
kenmerken door een krachtige, compacte stijl en een sterke psychologie.
Itty Sluis (*1939) bezigt in haar beste korte verhalen en in haar goede novelle In
pleats oan de mar (‘Een boerderij bij het meer’, 1999) een gloedvolle en hechte stijl.
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Het (vooralsnog) laatste nummer van De Blauwe Fedde met van links naar rechts Nyk de Vries,
Meindert Talma en Kees de Vries als ‘jager, matroaske en boufakker’.

Op 7 september 2001 werd in Kollumerzwaag voor een stampvolle zaal het interviewboek De Blauwe
Fedde yn petear gepresenteerd. Eregast was Sibbele Hietkamp (1917-2004), een van de markante
Friezen die in het boek was geïnterviewd. Op de foto spreekt hij de zaal toe, Meindert Talma houdt
hem de microfoon voor, vooraan Nyk de Vries.

De Blauwe Fedde
Op 16 januari 1996 was er een Open Literair Podium in de sociëteit van
de Friese studentenvereniging Bernlef in Groningen. Een haveloze soos
met de geur van bier en rook, zonder enige opsmuk. Maar daarom juist
een goede ambiance voor informele en achteloze literatuur. Hoogtepunt
van de avond was het optreden van een zekere Meindert Talma. Hij las
op droogkomische wijze zijn verhaal ‘Damje mei Ome Hajo’, waarin zijn
voorliefde voor ‘aparte typstra's’, muziek, jeugdherinneringen aan
Surhuisterveen en de geluiden uit de amateurether allemaal al te herkennen
waren. Het verhaal stond een maand later in Hjir. Dat was vreemd, want
op diezelfde avond kwam ook het eerste nummer uit van De Blauwe Fedde
(‘Magere Hein’), een nieuw literair tijdschrift, waarvan Talma redactielid
was. Het werd niet gepresenteerd, er werd niet omgeroepen ‘Hier is ons
nieuwe tijdschrift!’ - het was er zomaar, opgedoken uit het niets, en vond
zijn weg onder het publiek via mond-tot-mondreclame. Tot eind 2002
verschenen 29 nummers van De Blauwe Fedde. Het blad behield altijd
zijn provisorische en spontane karakter. Het bracht ironisch realisme zonder
rauw te worden, en ging over het studentenleven en het thuisleven in ‘de
Wouden’, over bier, kroegen, muziek, vrouwen, film en media, zonder
veel reflectie of uiting van onvrede. Meindert Talma (*1968) profileerde
zich sindsdien het meest als muzikant met zijn band Meindert Talma &
the Negroes. Hij ging echter ook door met schrijven en publiceerde twee
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Nederlandse romans, Dammen met ome Hajo (1999) en Kriebelvisje (2003).
In de eerste is alle directe rede in het Fries. Verder heeft hij regelmatig
een (Nederlandstalige) column in de Leeuwarder Courant. Met wat ruimte
voor verschil kan Meindert Talma worden beschouwd als een moderne
en eigentijdse Rink van der Velde: een voorliefde voor authentieke en
vrijgevochten mensen (geen hemelbestormers), de Wouden als achtergrond,
geen spoor van intellectualisme, droge humor en zich verliezend in hun
passie: bij Van der Velde het natuurleven en de jacht, bij Talma de muziek.
De tweede man in de redactie van De Blauwe Fedde was Nyk de Vries
(*1971), die in 2000 debuteerde met Rezineknyn (Rozijnkonijn, 2003). In
het boek worden een paar weken beschreven uit het leven van een aantal
jongeren in de Friese Wouden voor wie muziek maken de mooiste
bezigheid is. Hoofdpersoon is Marten, een gevoelige en observerende
jongen, die niets bijzonders meemaakt. De reacties op dit boek waren
uiterst verdeeld. Jabik Veenbaas in de Leeuwarder Courant sprak van een
naïef-realistische stijl; hij miste intensivering en dramatisering en vond
het maar niks. Jelma Knol in Hjir daarentegen werd volledig geboeid door
‘deze Maarten Koning van zeventien’ en zijn subtiel getekende wereld
van de uitgestelde verwachting.
Talma en De Vries gaven samen een interviewboek uit, De Blauwe Fedde
yn petear (2001), waarin ze de levensverhalen van vijftien eigenzinnige
Friezen optekenden, onder wie Rink van der Velde, vertaler Klaas
Bruinsma en filmer Pieter Verhoeff.
(to)
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Saakje Huisman in 1998 met haar debuut, de verhalenbundel Sûnder hûd (‘Zonder huid’).

Steven Sterk (rechts) reikt het eerste exemplaar van Ronald Gipharts verhaal Der is gjin dêr, dêre
(‘Er is geen daar, daaro’) uit aan de auteur. Sterk vertaalde zelf de tekst van zijn stadgenoot Giphart
en gaf het boekje ook uit.

Bouke van der Hem (*1946), die ooit debuteerde met een verhaal in het
jongerennummer van De Tsjerne (blz. 175), gebruikt een fonkelende satirische toon
in zijn roman Sloppe Opels (2002).
In het werk van Doete Venema (*1951) zien we de feministische thematiek
terugkeren. Haar roman De rook fan Lizette (‘De geur van Lizette’, 1997) vertelt hoe
een aanvankelijk vrij timide huisvrouw uitgroeit tot een actieve werkende moeder.
Saakje Huisman (1951-2001) schreef met Losse hannen (2000) een psychologisch
overtuigende en knap geconstrueerde roman over een meisje van veertien.
Doeke Sijens (*1955), in 2002 onderscheiden met de Fedde Schurerpriis voor zijn
mooie biografie over Reinder Brolsma (blz. 105), schreef daarnaast de verhalenbundel
Nei it lân fan palmerûzjen (‘Naar het land van 't palmenruisen’, 1995), waarin hij
homo-erotische thema's aan de orde stelde.
Elske Schotanus (*1957) laat in haar eerste verhalenbundel It griisstiennen wurd
(2004) een intrigerende voorliefde zien voor de donkere krochten van het hart.
Steven Sterk (*1958) schreef met Regaad yn 'e himel (‘Orde op zaken in de hemel’,
2004) een vileine, amusante satire op macht en geloof.
Eelkje Tuma (*1966) debuteerde in 1996 met Leafste lea (‘Liefste lijf’), een
levendige ontwikkelingsroman over een jonge vrouw die haar lichaam leert
aanvaarden.
Jaap Krol (*1970) toonde in de verhalenbundels Wettersek (‘Waterzak’, 2002) en
Nûmers (‘Nummers’, 2004) zijn vermogen om het gewone, dagelijkse leven met
vernuftige middelen te laten oplichten.
De beste verhalen uit de bundel De diggels fan Che (2003), het debuut van de
schrijfster Greet Andringa (*1971), getuigen van een subtiel inlevingsvermogen en
lijken veelbelovend.
Onder de jongste generaties Friese prozaïsten is talent genoeg te vinden. Maar hun
toekomst zal niet alleen afhangen van hun talent. Het Fries, dat als schrijftaal al
eeuwenlang voor zijn positie moest vechten, wordt vandaag de dag sterker dan ooit
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bedreigd. De toegenomen mobiliteit zet het voortbestaan van de taal zelfs op het
platteland onder druk. Daar komt bij dat de Friese intellectueel meer nog dan vroeger
Fryslân uitgaat, om elders een academische opleiding te volgen. De jongere Friese
schrijver is iemand die niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf naar het
Fries en naar Fryslân kijkt. Bovendien moet worden vastgesteld dat het aantal
Friestalige tijdschriften de laatste decennia dramatisch is teruggelopen. En ten slotte
laat de ontideologisering haar sporen na: ook de ideologie van de Friese beweging
heeft haar tijd niet mee. Het zijn al deze factoren bijeen die ervoor zorgen dat de
jongere Friese schrijvers hun keuze voor het Fries tegenwoordig minder als
noodzakelijk of verplicht ervaren en deze meer als een individuele, gevoelsmatige
kwestie zien. Of dit voor het Fries als literaire taal het begin van het einde betekent,
is geen uitgemaakte zaak. Het lot van een kleine literatuur wordt niet in de eerste
plaats bepaald door haar schrijvers, maar door haar lezers en sprekers. Het Fries als
literaire taal zal de komende eeuw alleen overleven als de man en de vrouw in de
straat bereid zijn om het als spreektaal te blijven gebruiken en aan hun kinderen door
te geven.
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De uitgeverijen
Fryslân kent in 2005 zeven uitgeverijen die literair werk uitgeven. De
Friese Pers Boekerij en de Koperative Utjowerij werden aan het eind van
hoofdstuk 6 al genoemd, en de KFFB op blz. 102 en 156. Uitgeverijen die
incidenteel Fries literair werk publiceren blijven buiten beschouwing.
In 1988 nam de Afûk, cursusinstituut en uitgever van jeugdliteratuur en
educatieve boeken (blz. 311), Utjouwerij Fryslân uit Grou over. Dat was
sinds de jaren zestig de zelfstandige educatieve uitgeverij van Thys
Terpstra, die daarnaast ook boekhandelaar was. Onder het imprint
Utjouwerij Fryslân begon de Afûk daarna met literaire uitgaven voor
volwassenen, naast de jeugdliteratuur onder eigen naam.
Utjouwerij Bornmeer werd in 1995 een serieuze speler op de Friese
boekenmarkt met het uitbrengen van zes delen van de Kameleon-boeken
in het Fries. Later volgden ook vertalingen van Nijntje. Bornmeer bracht
verder het werk van een aantal belangrijke (jonge) dichters, onder wie Abe
de Vries, GJ-winnaar 2005.
Utjouwerij Frysk en Frij ging door als zelfstandige eenmansuitgeverij toen
het maandblad met dezelfde naam eind 1997 ophield. Het fonds bevat zeer
gevarieerd werk, waaronder de uitgaven van het verzameld werk van Tsjits
Peanstra en Tiny Mulder, en bloemlezingen uit het werk van Tamminga,
Postma en Kiestra.
Utjouwerij Venus ten slotte ontstond in 2003 als afsplitsing van de
Koperative Utjowerij.

Frysk en Frij, opgericht in 1945 (blz. 128), was (met enige onderbreking) tot 1992 een weekblad,
daarna verscheen het tweewekelijks, om vanaf 1994 verder te gaan als maandblad. Het blad ontwikkelde
zich in de loop der jaren tot een breed familieblad van goede kwaliteit. De inhoud bestond uit een
mengeling van human interest en achtergrondartikelen met een sterk accent op cultuur, vooral literatuur.
Er was een groep jonge, alerte redacteuren onder leiding van Goasse Brouwer, hoofdredacteur vanaf
midden 1989. Voor Friese begrippen was het een veelgelezen blad: in 1995 had het nog een bestand
van 3250 abonnees. Frysk en Frij ging eind 1997 ter ziele, vooral als gevolg van het feit dat de
provincie haar subsidie stopzette. Goasse Brouwer zette de al een paar jaar voordien begonnen
uitgeversactiviteiten voort onder dezelfde naam.
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Uitgeverij Bornmeer geeft onder andere het jaarboek Farsk uit, waarin een selectie van de bijdragen
op het tweewekelijks internettijdschrift www.farsk.nl uit het betreffende jaar.
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Stichting It Fryske Boek
De stichting It Fryske Boek kwam in 1934 tot stand op initiatief van de
Sneker uitgever Lieuwe Brandenburgh (1889-1961), lid van de Jongfryske
Mienskip. Brandenburgh had zijn initiatief twee jaar eerder op een
ledenvergadering van de Fryske Bibleteek gelanceerd. Aan de
voorbereiding werd ook meegewerkt door Doederus Kamminga
(1884-1977), uitgever te Dokkum, en M.K. Scholten (1904-1987), de
latere conservator van het flmd. Tot de oprichters van It Fryske Boek
behoorden verder de Selskippen (blz. 93) en de derde belangrijke uitgever
van de vooroorlogse periode, Anne Jouke Osinga (1885-1967) uit
Bolsward. Het doel van de stichting was boekpromotie met alle middelen
die maar mogelijk waren: reclameacties, exposities, de publicatie van
boekenlijsten en een boekenkrant, en vanaf 1940 een boekenweek. Kortom:
It Fryske Boek is de Friese variant van de landelijke CPNB.
Tegenwoordig heeft It Fryske Boek twee hoofdactiviteiten: de
boekenweken en de ‘sutelaksje’. De Friese boekenweken zijn in de laatste
week van februari en de eerste week van maart en hebben tot doel de
boekhandelverkoop te stimuleren. De actie is gericht op het literaire
leespubliek. Het startschot van de boekenweken is het boekenfeest,
toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de ‘Friese Literaire
Republiek’. Tijdens die weken organiseert It Fryske Boek allerlei literaire
avonden met schrijvers en muzikanten in bibliotheken en in andere centra.
Ieder jaar krijgt een auteur de opdracht om een boekenweekgeschenk te
schrijven.
In de maanden september en oktober is er zes weken lang de grote
sutelaksje (blz. 168 en 321). Deze huis-aan-huiscolportage vindt
voornamelijk op het platteland plaats en wordt uitgevoerd met kruiwagens.
Achttienhonderd vrijwilligers werken mee aan de actie, meest als ‘sutelder’.
Twee omgebouwde bibliobussen fungeren als rijdende boekwinkel annex
magazijn. De sutelaksje richt zich op een brede doelgroep voor de promotie
en verkoop van alles wat er maar in het Fries te lezen is of te beluisteren
valt en levert behoorlijk wat op. In 2004 verlieten dertienduizend
kinderboeken en ruim vijfduizend romans of verhalenbundels de
kruiwagen. De totale bruto omzet bedroeg 220.000 euro. Naar schatting
vijftien procent van de totale jaarlijkse Friese boekenomzet van de uitgevers
wordt via de sutelaksje afgezet. It Fryske Boek stuurt elk najaar ook een
boekenbus naar een aantal grotere plaatsen buiten Fryslân met een
signerende schrijver. De stichting It Fryske Boek is tot slot eveneens
verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van het gesproken
Friese boek.
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Start van de sutelaksje in Stiens, 5 september 1998. Van links naar rechts Gryt Elzinga, Riek Landman,
half zichtbaar Janneke Spoelstra, Baukje Wytsma, Tine Geertsma, Piter Boersma, Anny de Jong en
Wobbe Veenstra. De drie niet-schrijvers onder hen zijn vrijwilligers uit Stiens.
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Rients Gratama en Joop Wittermans als Kening Lear en diens nar, in de opvoering door Tryater in
2003.
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9
Van steen des aanstoots tot boegbeeld
Toneel, kleinkunst, film vanaf 1860
1 Friesland toneelland
Toneel is wijdverbreid in Fryslân. Rekening houdend met het inwonertal behoort het
aantal amateurtoneelverenigingen en hun uitvoeringen tot de hoogste van het land,
en de gezelschappen spelen bijna uitsluitend in het Fries. Rond de recente
eeuwwisseling was Fryslân de provincie met de meeste bezoeken per inwoner aan
het gesubsidieerd toneel. Grootschalige voorstellingen uit die periode als Abe! en
Kening Lear trokken duizenden bezoekers. De kwantitatieve bloei is niet van recente
datum; al snel na de eerste Friestalige toneelvoorstelling in 1860 ontstond er een
breed gedragen toneelcultuur.
De bloei van het Friestalig toneel kent twee oorzaken. De eerste is het grote aantal
woonkernen in Fryslân, 330, veel meer dan in enige andere Nederlandse provincie.
Elk dorp heeft zijn toneelvereniging, de kleine dorpen vaak in samenwerking met
buurdorpen; daardoor is toneel nooit ver weg. De tweede reden is het
spreektaalkarakter van het Fries (zie de cijfers op blz. 15). De gemiddelde Friesspreker
leest niet veel Fries; voor de niet-Friestalige inwoners geldt dat uiteraard in nog
sterkere mate. Teneinde de Friese taal, die vaak als belangrijk onderdeel van de eigen
identiteit wordt ervaren, toch op cultureel niveau te beleven, is toneel als mondelinge
taalkunst het meest aangewezen medium.
Tegenover de grote aantallen spelers en toeschouwers staan de wisselende artistieke
kwaliteit en de beperkte literaire waarde van de voorstellingen. Veel toneel is
amateurtoneel, eendimensionaal en opgebouwd volgens overzichtelijke morele
schema's, bezocht door een publiek dat verstrooiing verwacht. Toch zijn er in alle
perioden na 1860 gezelschappen geweest die meer wilden dan dat: van het
moraliserende burgerlijke toneel van de negentiende eeuw, via het uit de socialistische
beweging voortkomende propagandatoneel van rond de vorige eeuwwisseling tot
het literaire toneel van het interbellum. Na de Tweede Wereldoorlog vond er een
gestage opbouw van professioneel theater plaats. In 1965 werd de Fryske
Toanielstifting opgericht, in 1969 omgedoopt tot Tryater. Tryater is intussen het
langstbestaande beroepstoneelgezelschap in Nederland. Het vormt de top van de
Friestalige toneelwereld en is zowel in zijn ambities als in zijn prestaties niet te
vergelijken met het Friese amateurtoneel.
Vanaf het ontstaan van de Friestalige toneelliteratuur zijn de geschreven stukken
bedoeld om opgevoerd te worden, enkele uitzonderingen daargelaten. Het strikt
literaire aspect van de toneeltekst vormt daarom slechts een gedeelte van de totale
artistieke waarde. Theater veronderstelt een publiek van een zekere omvang, en dat
stelt grenzen aan de individualiteit van de expressie. Het genre is gebaseerd op brede
herkenning en daarom meer dan de andere literaire genres tijdgebonden. Net zo goed
als bijna de volledige Nederlandstalige historische toneelliteratuur, is het Friese
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repertoire van vóór 1970 te gedateerd om nog opgevoerd te kunnen worden. Ouder
werk van Rudolf Canne, Douwe Kalma, Fedde Schurer en D.A. Tamminga verdient
het nog steeds om gelezen te worden, de rest van het repertoire is alleen vanuit
historisch oogpunt de moeite van bestudering waard.
De geschiedenis van de Friese dramatische literatuur is in wezen de geordende
beschrijving van de verschillende toneelteksten, waarbij het accent gelegd wordt op
de literaire waarde. Deze geschiedenis is geen op zichzelf staande ontwikkeling: het
is de resultante van de geschiedenis van het toneel in Fryslân en de geschiedenis van
de Friese literatuur. De ontwikkeling van de toneelorganisatie blijkt daarbij van meer
invloed dan de literaire traditie. Verreweg de meeste van de geschreven stukken
sluiten aan bij de vraag naar repertoire vanuit de gezelschappen; het aandeel
toneelwerken dat als autonoom literair product ontstond en opgevoerd werd, is daarbij
vergeleken klein. Bovendien is de invloed vanuit de toneelorganisatie constant, terwijl
toneelstukken als ‘bijproduct’ van prozaïsten en poëten betrekkelijk incidenteel
bleven (het toneelwerk van Kalma is de belangrijkste uitzondering daarop). Gezien
de grote invloed van de toneelorganisatie op de ontwikkeling van het repertoire,
presenteert dit hoofdstuk de toneelwerken daarom in samenhang met de ontwikkeling
van de toneeltraditie. Naast het repertoiretoneel (de opvoering van toneelteksten)
komen ook theatergenres als revue en cabaret aan de orde. Recent is de ontwikkeling
van film en televisiedrama.

2 Dialogen, geen toneel
Voor 1860 bestond er geen toneeltraditie in het Fries. Het incidentele karakter van
toneelvoorstellingen in Fryslân in de late Middeleeuwen kan wellicht worden geweten
aan het ontbreken van machtige adellijke hoven en van grotere steden; in de eeuwen
daarna vormde het calvinisme, dat in de provincie de overhand kreeg in de periode
1580-1650, een belemmerende factor.
Fryslân kende tot de negentiende eeuw slechts één rederijkerskamer die zich ook
met toneel bezighield, de kamer Och mochtet rijsen in Leeuwarden, opgericht in
1617. Centrale figuur hierin was Jan Jans Starter (paragraaf 3.1), die zijn ervaringen
met de Amsterdamse kamer De Eglantier aanwendde om Leeuwarden te winnen
voor het toneel. Gezien de naam van de rederijkerskamer hadden de onbekende
oprichters weinig vertrouwen in hun onderneming. Terecht, zo zou blijken. Al in
1619 werd de kamer om politiek-godsdienstige redenen opgeheven. Wat resteerde,
waren twee Nederlandstalige teksten van Starter, waarvan een met een tussenspel
waarin een Friessprekende boer ten tonele wordt gevoerd. Hoe onbeduidend het
tussenspel van Starter ook was, het is waarschijnlijk de eerste keer geweest dat er
Fries gesproken werd op een toneel.
Een eeuw later waren toneelvoorstellingen weer toegestaan. Onno Zwier van Haren
schreef zijn antikoloniale stuk Agon sultan van Bantam (1769) en zijn satire Pietje
en Agnietje of de doos van Pandora (1778) als grietman (‘burgemeester’) van
Weststellingwerf, maar opvoeringen ervan in Fryslân zijn niet bekend. Aan het einde
van de achttiende
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Leeuwarder Stadsschouwburg De Harmonie, gebouwd in 1881.

eeuw kostte het een reizend gezelschap nog moeite toestemming te krijgen voor
voorstellingen in een tent op de Leeuwarder jaarmarkt.
Rond 1800 kenterde het tij. Uit 1797 is een opvoering van een stuk van Langendijk
in Harlingen bekend. In 1801 kocht een organist twee woonhuizen aan het
Ruiterskwartier in Leeuwarden en bouwde ze om tot een zaal voor opvoeringen van
toneel en muziek. Deze gebrekkige accommodatie functioneerde tot 1881, toen een
vereniging van welgestelde Leeuwarder burgers De Harmonie kon openen. Ook
Sneek kreeg rond deze tijd een schouwburg. In de steden werd door amateurs
Nederlandstalig toneel opgevoerd; in Leeuwarden gaven beroemde tonelisten van
elders voorstellingen. In de laatste decennia van de negentiende eeuw werd er ook
in de Friese hoofdstad door amateurs in het Fries gespeeld. De Leeuwarder jurist A.
van Halmael publiceerde in de periode van 1830 tot 1841 drie Nederlandstalige
tragedies gebaseerd op de laatmiddeleeuwse Friese twisten tussen Schieringers en
Vetkopers. Ze verdienen hier speciale vermelding, omdat een van de artistiek leiders
van Tryater, Peter te Nuyl, de stukken in 1991 aanwendde als basis voor zijn
vergaande bewerking De ûndergong fan Fryslân.
Uit de zeventiende en achttiende eeuw is een aantal Friese dialogen overgeleverd.
Zo bestaan de teksten van Gysbert Japix die voor het eerst werden uitgegeven in
1668 voor een deel uit dialogen (paragraaf 3.2), en verder zijn er de populaire klucht
Waatze Gribberts uit 1701 (paragraaf 3.4) en het werk van de doopsgezinde dominee
Feike van der Ploeg uit de periode 1774-1780 (paragraaf 3.6). Het is de vraag of al
deze teksten bedoeld waren om te spelen; waarschijnlijker betreft het een variant op
gedichten, of zijn het leesteksten. Er zijn in ieder geval geen bewijzen overgeleverd
dat de teksten werden opgevoerd. Ze zijn eerder te beschouwen als voorboden van
de Rimen en Teltsjes van de gebroeders Halbertsma dan als aankondigers van een
ontluikende Friestalige toneeltraditie.

3 De stormachtige entree van het Fries op de planken
In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond er door de economische
voorspoed ook buiten de steden belangstelling van de burgerij voor toneel (en
overigens ook voor muziek, gezien de oprichting van koren en korpsen). De
Nederlandstalige rederijkerskamers in de Friese steden speelden vooral historisch
dramatisch werk. De eerste opvoering in een dorp, waar bijna iedereen Friestalig
was, werd gemeld in 1859: het reciteergezelschap Van Halmaël in Drachten voerde
het blijspel Een getrouwe knecht of ziek van liefde op. Een maand later, op 19 januari

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

1860, speelde een aantal leden van het zanggezelschap te Hallum het blijspel Mâl
út, mâl thús (‘Stuur een gek weg en je krijgt een gek terug’) van Tsjibbe Gearts van
der Meulen, dat in 1859 als tekst was uitgegeven (paragraaf 4.11). Het werd de eerste
Friestalige toneelvoorstelling, gerekend naar de bestaande documentatie.
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Programma van de opvoering van Mâl út mâl thús in Hallum. Het ook vermelde stuk De Hanenslag
was van de Duitse toneelschrijver August von Kotzebue, die talloze stukken schreef en populair was
in heel Europa. Het commentaar in de Leeuwarder Courant luidde: ‘Wij kunnen ons niet onthouden
openlijk hulde te brengen aan de keurige uitvoering waarmede vooral de moeilijke rollen van het
laatste zoo gunstig geschreven stukje werden voorgedragen en meenen de tolken te zijn van het talrijk
opgekomen publiek, wanneer wij den wensch uiten, dat deze eerste welgeslaagde poging de jeugdige
liefhebbers moge aanmoedigen ons met dusdanige uitspanningen meer te onthalen.’

De Langebuorren in Hallum met links logement De Valk. Hier werd in 1860 Mâl út mâl thús voor
zover bekend voor het eerst opgevoerd. Dit gebouw staat model voor de talloze andere café's,
logementen en hotels met een aparte bovenzaal (‘keamer’) op het Friese platteland, waar na 1860 het
toneelleven opbloeide. Na afloop van de voorstelling werd er vaak gedanst, vandaar de uitdrukking
‘te keamer gean’: ‘(in de herberg) gaan dansen’. De Valk kreeg omstreeks 1915 een functie als kantoor
voor de koek- en banketfabriek onder dezelfde naam, tegenwoordig Hellema.

Het jaartal 1860 markeert daarmee de start van een zich snel ontwikkelend Fries
toneelleven. Binnen enkele jaren was er in vele dorpen een rederijkerskamer, een
reciteercollege of een toneelspelende zangvereniging. Bijna alle kriten (plaatselijke
gezelschappen) van het Ald Selskip (blz. 271) kregen een toneelafdeling; de uitvoering
werd het centrale moment in het verenigingsjaar. Het plotselinge succes van het
Friese toneel is goed te verklaren door te kijken naar het karakter van de
Nederlandstalige stukken die men aanvankelijk ook nog wel speelde. In een dorp als
Hallum werd in 1863 door de kamer Per ardua ad astra het historische drama Siegfried
van Hohenwart van M. Westerman opgevoerd. Dorpelingen zullen zich niet herkend
hebben in de ‘markies’ of ‘deszelfs gemalin’. Iemand als Waling Dykstra daarentegen
was een meester in het scheppen van als Fries ervaren personages in een
overzichtelijke, moreel geordende wereld. Joast Halbertsma verwoordde het
enthousiasme voor het Friestalige toneel door erop te wijzen dat men er zo veel
plezier had als op de jaarmarkt, en zoveel lering vond als in de kerk. Een relativering
is overigens op zijn plaats: het waren met name de liberale welgestelde burgers en
boeren die van het toneel genoten. In orthodoxere delen van de provincie, zoals het
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gebied rond Dokkum en in de Zuidwesthoek, als ook in de arme veengebieden in
het zuidoosten was nog nauwelijks sprake van toneeluitvoeringen.
In de jaren na 1860 kwam een aantal toneelschrijvers naar voren dat incidenteel
successen boekte. Zo bracht in 1862 R. Kiemstra de klucht 't Kjeallefel en 't
lotterybriefke (‘De kalfshuid en het loterijbriefje’) uit en Klaas Aartsma het kluchtspel
met zang It Tsiende Gebod of Sa komme de slînders to pas (‘Het tiende gebod of Zo
krijgen de snoepers het deksel op hun neus’). Beide stukken beleefden in korte tijd
vier drukken, wat wel een indicatie is voor de grote belangstelling. Hessel van der
Zee mocht met de zeven drukken voor De alde jas. Blyspil în fîour utkomsten (1866,
‘De oude jas. Blijspel in vier bedrijven’) het grootste succes op zijn naam schrijven.
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Affiche van een voorstelling van De alde jas. Het stuk was gedrukt bij Telenga en uitgegeven door
Waling Dijkstra, die echter niet de schrijver was. De bekendheid van Waling Dijkstra zal er wel toe
geleid hebben dat het aan hem werd toegeschreven. Die bekendheid was ook een van de oorzaken
dat Tseard Telenga, gevestigd in Franeker, kon uitgroeien tot de belangrijkste uitgever van Fries werk
in de negentiende eeuw.

Naar aanleiding van het succes van het Winterjûnenocht maakte Tsjibbe Gearts een boekje met
samenspraken en gaf dat in 1865 uit. ‘Wille’ is een ander woord voor ‘nocht’. De titel luidt: ‘Wat
Mijnheer allemaal wel niet moest horen, toen hij aan Baas geld te leen vroeg’. Links een roulatieschema
in het handschrift van Waling Dykstra.

De belangrijkste baanbrekers voor het Friestalige volkstoneel zijn echter de al
eerder genoemde, productieve en succesvolle schrijvers van dramatisch werk Tsjibbe
Gearts van der Meulen en Waling Dykstra (paragraaf 4.10 en 4.11). In de winters
van 1860 tot 1863 traden ze samen op in de gehele provincie met hun Winterjûnenocht
(Winteravondplezier). De optredens bestonden uit humoristische samenspraken in
een vorm die we tegenwoordig revue zouden noemen; Dykstra nam daarbij vaak de
‘boer’ voor zijn rekening en Van der Meulen de ‘hear’. Zo introduceerden ze Friestalig
dramatisch werk in allerlei steden en dorpen. Met dit artistieke werk en met
aanverwante beroepsactiviteiten als uitgever (Van der Meulen), boekhandelaar
(Dykstra) en spreker op dorpsavonden (beiden) slaagden ze erin hun brood te
verdienen.
Waren in de beginjaren van het Friese toneel vooral de kluchten populair, bij
Dykstra en Van der Meulen hielden nut en genoegen elkaar in evenwicht. Een titel
als die van Waling Dykstra's De giergens bidraecht de wîsheid (‘De gierigheid
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bedriegt de wijsheid’) is veelzeggend. Originaliteit vormde geen criterium. Over
Dykstra en Van der Meulen is bekend dat ze de kermissen afstruinden op zoek naar
bruikbare motieven in de daar gespeelde samenspraken en toneelstukken, terwijl ze
bovendien goed op de hoogte waren van het werk van Molière, Bredero, Huygens
en Hooft. Dykstra ging het verste in het overnemen van elementen uit andere stukken.
De middeleeuwse Nederlandstalige klucht Nu Noch was inspiratiebron voor zijn
Sokke mar mear (‘sokke’: ‘zulke’), Molières Médecin malgré lui voor De skearbaes
dokter en A. Reichs toneelstuk Die Sprechstunde voor Sabeare dokter (‘sabeare’:
‘zogenaamd, nep’). Yn 't forgulden bûterfet was een bewerking van een toneeltekst
in proza van Harmen Sytstra's It boask fan de kasteleinsdochter (paragraaf 4.8). Het
werk van Dykstra en Van der Meulen stelde weinig

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

268

Waling Dykstra.

Tsjibbe Gearts van der Meulen.

praktische eisen. Daarmee sloten de schrijvers aan bij de opvoeringspraktijk in de
dorpszaaltjes, die werd gekenmerkt door grote beperkingen: kleine speelruimtes,
geen verkleedruimtes, papieren coulissen, tekort aan vrouwen die toneel wilden
spelen. Om de kwaliteit van de regie te verhogen was Van der Meulen zeer uitvoerig
met spelaanwijzingen tussen de dialogen.
Inhoudelijk hadden de stukken van Van der Meulen en Dykstra veel gemeen. Ze
gebruikten traditionele motieven als huwelijksproblemen, stands- of bezitsverschil
als belemmering voor een huwelijk, een oude man die verliefd werd op een jonge
vrouw, zelfopoffering van een kind voor zijn ouders of een verwaarloosd kind dat
uiteindelijk recht gedaan werd. Ondeugden als ontrouw, bijgeloof en drankzucht
werden met een beroep op de rede overwonnen. Hun werk had ook een antiorthodoxe
inslag, wat een van de belemmerende factoren is geweest voor de ontwikkeling van
de Friese taal en literatuur binnen het rechtzinnige volksdeel van Fryslân.
Waling Dykstra (1821-1914) was vanaf 1861 voor zijn inkomen volledig
afhankelijk van de pen en het woord. Het snel opkomende volkstoneel was een van
zijn bronnen van inkomsten. Hij zou uiteindelijk meer dan dertig stukken op zijn
naam brengen, allemaal blijspelen en kluchten. Sommige van zijn stukken waren
geschreven in vaardige alexandrijnen, andere werden opgevrolijkt door liedjes.
Waling-om (Oom Waling), zoals hij in de volksmond veelvuldig werd genoemd,
bouwde zijn stukken op eenvoudige zwart-witschema's: de gierigaard tegenover de
vrijgevige, de oplichter tegenover de mens met goede bedoelingen, de drinker
tegenover de noeste werker. In namen van personages als Popke Skynfet, Lubbert
Erchtink en scheerbaas Toan Sjipsop (respectievelijk schijnvat, achterdocht en
zeepsop) kwam het schematische terug. Een van zijn meest succesvolle stukken was
Oebele Glûper (‘Oebele Gluiperd’, 1875), een bewerking naar Molières Tartuffe.
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De verhoudingen in het stuk zijn volledig verfriest. De katholieke Tartuffe is een
protestantse Glûper geworden, die zichzelf te eten uitnodigt bij renteniers, vervolgens
de gastheren kapittelt en religieuze ervaringen voorwendt. In aansluiting bij
Nederlandse bewerkingen uit die tijd werd de bevindelijke orthodoxie op de hak
genomen, een gruwel voor rationalisten als Dykstra. L'Avare werd evenzo verfriest
tot De jildstumper: Harpagon is herenboer Gribbert Izegrim geworden, maar het stuk
mist in zijn Friese versie de karakterstudie naar de gierigaard die in het oorspronkelijke
stuk van Molière wel aanwezig is. Wie de moraal over de kwaal gierigheid had
gemist, kreeg deze van Dykstra uitgelegd in een slotzang, met als laatste regels:
‘Here, ik hoef echt geen kapitaal/als ik het tegelijk heb met die kwaal’.
Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824-1906) had al een naam opgebouwd als
voordrager van samenspraken toen in 1859 de eerste druk van Mâl út, mâl thús
uitkwam. Het werd tot 1910 nog vijfmaal herdrukt. Blijkens de ondertitel ‘în twa
gedoentens (bedrijven), dat mei weinich omslach ûtfierd wirde ken en wol grappich
is om to lèsen’ heeft hij zowel aan een publiek van lezers gedacht als aan een
mogelijke opvoering. Het oeuvre van Van der Meulen is minder omvangrijk dan dat
van Dijkstra. Tsjibbe Gearts was minder gepolijst dan zijn collega, zijn dialogen
waren speelser en wilder en ontspoorden ook vaker, maar hij wist in zijn beste
momenten een diepere laag aan te boren. Na zijn debuut met pretentieloze, traditionele
motieven
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Het voormalige Hotel Jorissen aan de Oude Koemarkt in Heerenveen, waar Waling Dykstra en Tsjibbe
Gearts hun eerste Winterjûnenocht gaven. Uit de Leeuwarder Courant: ‘De stukken, die zij
voordroegen, vloeiden over van geestigheid en gezond verstand. Er was veel in, dat door juisten blik
in 't volksleven, losse, maar sprekende schetsen van toestanden, geestige bespotting van dwaasheden
en ondeugden enz. aan de satyres van den grooten hekeldichter deed denken.’ Met de grote hekeldichter
wordt Vondel bedoeld.

Winterjûnenocht
Waling Dykstra probeerde, als bakker in Spannum van tegen de veertig,
een grijpstuiver bij te verdienen met zijn grote liefde, de schrijverij. Hij
publiceerde liederenbundels en hield lezingen. De welvaart nam toe en
met name welgestelde vrijzinnigen vroegen naar amusement. De gedichten
die Dykstra op hun verzoek voordroeg bij zijn lezingen, werden snel
populair en toen hij de klokkenmaker Tsjibbe Gearts van der Meulen leerde
kennen, was de basis voor een succesvolle samenwerking gelegd.
Nederlandse reciteerclubs van liefhebbers waren al in opkomst in die tijd,
maar de financiële perspectieven die Dykstra en Van der Meulen tijdens
hun gemeenschappelijke voordrachtsavonden zagen gloren, waren de
prikkel voor de productie van het eerste avondvullend programma met
Friestalige voordrachten onder de titel Winterjûnenocht.
Op 25 oktober 1860 stond het tweetal met hun programma voor het eerst
op de planken, in Hotel Jorissen in Heerenveen. Ze werden naar eigen
zeggen royaal ondersteund door Heerenveense notabelen. Een aantal weken
later volgde een tweede uitnodiging in Dokkum, en toen bij de derde
voorstelling op 10 december in Leeuwarden de Commissaris van de Koning
aanwezig was, was de doorbraak van het Fries in reciteerprogramma's een
feit. In hun eerste winter (1860-1861) konden Dykstra en Van der Meulen
al dertig goed betaalde en bezochte optredens boeken, in volgende
seizoenen verdubbelden ze dat aantal. De samenspraken en rijmen werden
jaarlijks gebundeld, en konden zo ook door anderen gespeeld worden. Het
werk paste volgens Dykstra in de traditie van het Fries als ‘grappentaal’.
Het succes lokte concurrentie uit van anderen; twee van hen, eerst Gerben
Colmjon en later Auke Boonemmer, volgden Van der Meulen op toen die
in 1864 een vaste baan kon krijgen als postbode.
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Programma van het Winterjûnenocht.

Advertentie voor dekomende opvoeringen van het Winterjûnenocht in de Leeuwarder Courant.
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De verslagen van de optredens geven een sfeervol beeld van het vertier
op negentiendeeeuwse winteravonden. De reizen met trekschuit en
billenwagen, de vrijerij van de jongeren na afloop en de rommel op de
volgende ochtend als de voordragers aan het ontbijt zaten.
De formule van het Winterjûnenocht bleek meer dan een halve eeuw
houdbaar: rijmstukken, dialogen, typetjes, vrijzinnige, pacifistische,
socialistische kritiek. Dykstra en Van der Meulen kregen diverse opvolgers.
Bekend werden Meint Rozenga en Simke Molenaar aan het eind van de
eeuw met hun typetjes ‘Oept en Kekke’. Toen Rozenga aan de drank raakte
brak Molenaar met hem en vormde hij een duo met Lambertus Krips. Ze
speelden 25 jaar samen - het Winterjûnenocht van Krips en Molenaar werd
legendarisch. Het Selskip Akke Radsma speelde in de jaren 1970-1997
een revival van hun voordrachten, nog steeds onder dezelfde titel.
Toneelspeelster Akke Radsma (*1922) werd overigens beroemd door haar
humoristische conferences voor de rono eind jaren vijftig met de titel Oer
de hage (‘Over de haag’), geschreven door Paulus Akkerman.
Een zelfstandige podiumkunstenaar die in het decennium na de oorlog
overal in Fryslân optrad was de uit Makkum afkomstige Wibren Altena
(1917-1987). Zijn repertoire bestond voornamelijk uit satirische
voordrachten op rijm die opvallen door hun soepel taalgebruik. Toen zijn
onregelmatige en late werktijden niet verenigbaar bleken met een leven
als getrouwd man brak Altena met zijn optredens. Zijn dichtwerk raakte
van lieverlee in het vergeetboek tot liedjeszanger Doede Veeman in 1978
met veel succes een vertolking uitbracht van zijn schaatsparodie ‘De ballade
fan Longerhou’. Na Altena's dood zochten zijn kinderen contact met D.A.
Tamminga, die een bloemlezing uit zijn werk bezorgde getiteld De
laitsjende wierheid (‘De lachende waarheid’, 1990).

Aankondiging van het Winterjûnenocht met Rozenga en Molenaar.
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Wibren Altena met zijn bekende voordracht ‘Kokedei’ (‘Koetjesdag’) tijdens een optreden in Theater
Amicitia in Sneek, februari 1951.
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Oebele Stellingwerf en zijn vrouw Trui Jentink.

viel Van der Meulen in 1870 de orthodoxie aan in Trye Snieuntojounen, of: in
segeprael fôr 't bîgelove (‘Drie zaterdagavonden of...’). Daarin was het verhaaltje
over een liefde kapstok voor de radicale modernist Van der Meulen om er zijn mening
over de godsdienst aan op te hangen. In Troch 't tsjoede ta it goede (‘Door het slechte
tot het goede’, 1876) stelde hij vroomheid, geroddel en bijgeloof op één lijn. Het
beste en meest gespeelde werk van Tsjibbe Gearts van der Meulen waren de
bewerkingen van poëzie en proza van Eeltsje Halbertsma: Murk fan Ipekolsgea
(1884) en De reis nei de jichtmasters (1898). In In oproer yn 'e skoalle fan master
Broor (1901) verwerkte hij verhalen van het dorps- en schoolleven uit zijn jeugd.
Romantischer dan het werk van het voorgaande tweetal, om niet te zeggen
melodramatisch, is dat van Tsjeard Velstra (1840-1918), boer en Statenlid.
Onwaarschijnlijkheden en gepreek wisselen elkaar af in zijn historische drama's en
komedies met titels als Jarig en Frouk, ef, de Noaren yn Fryslân en It Kistje mei
Geheimen, ef, Alde Ljeafde roastet net. Velstra's productiviteit (meer dan dertig
toneelstukken) en bekroningen in prijsvragen maken duidelijk dat tijdgenoten meer
waardering voor zijn werk hadden dan latere generaties. Een andere schrijver in deze
trant was Sjouke Hylkema (1852-1922), in 1880 medeoprichter van het invloedrijke
Ljouwter Toanielselskip. Een aantal jongere schrijvers werkte verder in de
moralistisch-humoristiche lijn van Dykstra en Van der Meulen, maar ze namen eerder
de tekortkomingen dan de kwaliteiten van de twee baanbrekers over.
Het conventionele toneel kwam twintig jaar na zijn ontstaan onder vuur te liggen.
Het gebruik om de moraal in liedjes te expliciteren, vooral aan het slot, verloor terrein.
De oprichting in 1880 van toneelkamer Gysbert Japiks in Leeuwarden door Oebele
Stellingwerf en de jonge Piter Jelles Troelstra (paragraaf 4.14), markeerde een nieuwe
fase in de ontwikkeling van het Friestalige toneel. Terwijl Tsjeard Velstra en Sjouke
Hylkema met hun Ljouwter Toanielselskip elk jaar een nieuw toneelstuk in de
melodramatische traditie brachten, streefden Stellingwerf en Troelstra ernaar de
natuur en de waarheid op het toneel te brengen. Hun realisme vond zijn oorsprong
in de socialistische volksbeweging.
Oebele Stellingwerf (1848-1897) verwerkte de actualiteit in Giet it sa? (1881).
Een boer realiseert zich niet dat door de plotselinge landbouwcrisis een einde aan
zijn luxe leventje komt, koopt onder invloed van drank een mank paard, en komt pas
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na de reddingsactie van zijn schoonvader tot inkeer. Stellingwerf toonde, en
moraliseerde nauwelijks. In latere stukken als Hoe't de nije dominy en mâlle Thys
elkoar bikearden (1889) was de realiteit ingebed in wat Tendenzdrama genoemd kan
worden: de handeling staat in dienst van de moralistische of propagandistische
boodschap.
De jonge Piter Jelles Troelstra (1860-1930) schreef in 1881 Oan de sédyk, na
voorstellingen van het romantische Ljouwter Toanielselskip negatief gerecenseerd
te hebben. Geïnspireerd door Jean-Marie van de nu vergeten A. Theuriet portretteerde
hij Anke, die lang trouw blijft aan haar vermiste jonge zeeman. Hoewel het stuk
onbeholpen genoemd kan worden heeft het kwaliteiten: Troelstra schreef sfeervol
en zonder morele schema's.
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Dorpen met een toneelvereniging, opgericht in drie verschillende perioden, • voor 1919; ◦ van 1919
tot en met 1944; × in 1945 en later. Bij plaatsen met meer dan een vereniging is alleen de oudste
aangegeven. De kleur op de kaart geeft per gemeente aan welke politieke partij de meeste stemmen
had bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 1919. Deze kaart toont hoe Fryslân in
politiek-godsdienstig opzicht in tweeën was gespleten: van zuidwest naar noordoost orthodox hervormd
(CHU) en gereformeerd (ARP), van noordwest naar zuidoost vrijzinnig tot atheïst (VDB en SDAP). De
VDB was de Vrijzinnig- Democratische Bond, ‘tegen de revolutie maar voor de sociale hervorming’,
zeer actief op het platteland. Duidelijk is te zien dat de toneelverenigingen aanvankelijk (• stippen)
vooral werden opgericht in socialistische en vrijzinnige kringen. Het beeld is niet volledig: Alleen
weergegeven zijn gezelschappen die bij het 75-jarig jubileum in 1993 aangesloten waren bij het Boun
fan Fryske Toanielselskippen. Lang niet alle toneelverenigingen zijn lid van het Boun; na de oorlog
kent nagenoeg elk dorp zijn eigen toneelvereniging.

Het belangwekkende Wikje' kar (‘Wikjes keus’, 1884), het enige stuk van de
Wergeaster notaris S. Koopmans (1851-1890), markeerde in een ander opzicht de
doorbraak naar het realisme. Waar de herenboeren in het toneel tot dan toe de
burgerlijke conventies vertegenwoordigden, portretteerde Koopmans de traditionele
doorsnee Friese boer van zijn tijd. Een voorwoord en noten, met name over de
gebruiken rond verkering en verloving, dienden ertoe de wetenschappelijke
betrouwbaarheid te verhogen. In een sobere handeling schetste Koopmans
onzekerheid, aantrekking, jaloezie en verdriet in een liefdesdriehoek. De toneelpraktijk
bleek evenwel nog niet klaar voor zoveel ernst: Koopmans herschreef het slot van
zijn stuk op verzoek van toneelverenigingen die het ongepast achtten dat Wikje stierf
van verdriet.
Stellingwerf, Troelstra en Koopmans bouwden geen repertoire op. Daardoor bleef
Waling Dykstra ook na 1880 de populairste toneelschrijver. Wel ontstond er in het
zog van de socialistische beweging een bescheiden traditie met schrijvers die allemaal
een paar stukken op hun naam brachten. Ook in de politiek roerige Zuidoosthoek
van de provincie ontstond er georganiseerd toneel. De opkomst van de socialistische
beweging werd bijna journalistiek verbeeld door Japik Hepkema in zijn De reade
flagge (1893); sociale onrust en godsdiensthaat werden samengebald in Klaes
Stienstra's Dy Godloazen (1897) en het vrije huwelijk werd gepropageerd door Sybren
Valkema met zijn stuk Ut frije leafde (1894).
Veertig jaar na de eerste Friestalige toneelvoorstelling was er een zelfstandige,
bloeiende traditie gevormd van honderden amateurtoneelvoorstellingen per jaar; met
schrijvers die er een deel van hun brood mee verdienden; met een omvangrijk
repertoire; en met een eigen dynamiek van stromingen, richtingenstrijd,
vernieuwingen, en incidentele uitschieters als Wikje' kar. Rond de eeuwwisseling
brachten Rudolf Canne (1870-1931) en Yme Schuitmaker (1877-1961) het toneelleven
op een hoger plan door hun nationale contacten en door zich het internationaal
repertoire als voorbeeld te stellen. Canne was vanaf 1900 onderwijzer in Amsterdam
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en kende het Amsterdamse eigentijdse theater, Yme Schuitmaker stelde zich
regelmatig in de hoofdstad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In Foar en
efter de skermen uit 1931 deed de laatste verslag van zijn ervaringen en inzichten,
waarbij hij naturalisten en realisten als Herman Heijermans, Henrik Ibsen, Gerhart
Hauptmann en George Bernard Shaw als inspirerende voorbeelden noemde. Rond
1910 had het Ljouwter Toanielselskip het melodramatische werk van Velstra en
Hylkema al ingeruild voor dat van Schuitmaker en Canne.
Van deze twee liet Schuitmaker het eerst en het langst van zich horen. Hij
observeerde tijdens zijn reizen als aardappelhandelaar de behoeftige omstandigheden
waarin veel mensen leefden, kende de mogelijkheden van de Friese toneeltraditie en
liet zich beïnvloeden door nationale en internationale tendensen. Door de ellende
van zijn tijd zonder opsmuk te tonen, haalde hij het toneel uit de sfeer van het
gemoedelijke en het kleinburgerlijke. De kracht van Schuitmaker is zijn intuïtie voor
het dramatische conflict. Hij zet zijn personages echter zo scherp tegenover elkaar
dat het ten koste gaat van hun psychologische uitdieping. Het werk van Schuitmakers
beginperiode leunde aan tegen het Tendenztheater. For yens neiste (‘Voor onze
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Yme Schuitmaker maakte in 1925 een tournee door Amerika. Voor twee keer een ‘feestjoun’
(‘feestavond’) werd een twaalf pagina's tellend programmaboekje uitgegeven, geheel gevuld met
advertenties. Ergens midden in een korte redactionele tekst.

Tekstboekje van Maerteblom, uitgegeven door Rinse van der Velde (1856-1940), vanaf 1892
uitgeverboekhandelaar in Leeuwarden, en actief in de zangen toneelvereniging van de lokale afdeling
van het Selskip 1844.

Stuk van Schuitmaker, gespeeld door Sljucht en Rjucht in Den Haag. Links advertenties van Friese
ondernemers ter plaatse.
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Rudolf Canne.

Tekstboekje van Dêr wier ris..., uitgegeven bij Van der Velde.

Aankondiging van een opvoering van Dêr wier ris.... in de Leeuwarder Harmonie.

naaste’, 1903) en Frij (1909) draaiden om drankmisbruik, een terugkerend thema in
de socialistische beweging. In Op wylde weagen (‘Op wilde golven’, 1906) werden
de gevolgen van armoe getoond. Huwelijksleed naar het model van Het poppenhuis
van Ibsen (Neist elkoar, 1908), ongehuwd moederschap (Lysbet, 1912) en
antimilitarisme (Ljocht, 1930) waren voorbeelden van andere thema's in het werk
van Schuitmaker. Maerteblom (1904) bracht een schok teweeg. Het stuk behandelde
een conventioneel thema: de liefde met standsverschil, maar Schuitmakers uitwerking
was verre van gemoedelijk en zalvend. Een rijke, orthodoxe boer ontzegt zijn nichtje
de omgang met een arbeider, die uiteindelijk sterft aan de ontberingen van de armoe.
Zelfs de wijze woorden van de joodse veekoopman Aron zijn aan de boer niet besteed:
hij komt niet tot inkeer. In de tweede helft van zijn leven werd Schuitmaker een
productieve schrijver van conventionelere blijspelen en revues, die technisch tot de
betere vertegenwoordigers van dat genre behoren, maar tekortschieten in
zeggingskracht.
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Waar Schuitmaker zijn stukken bouwde op contrast en conflict, onderzocht Rudolf
Canne de menselijke drijfveren en de tragiek. In het overwegend sociaal-realisme
van zijn tijd sloeg Canne meer psychologisch-realistische toetsen aan. Hij liet een
van zijn personages in Hwa't sûnder sûnde is... (1919) zeggen dat Shaw niets voor
de Friezen was, omdat die aan heilige huisjes als het huwelijk kwam. Hij duidde
daarmee
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De Lemster Amsterdammer Wibren Duim (1862-1954) was een van de grote vertolkers van de stukken
van Schuitmaker en Canne, hier in de rol van boerenknecht Sake uit Canne's Dêr wier ris.... Hij was
tot op hoge leeftijd actief lid van het Selskip Fryslân in Amsterdam. Als blijk van waardering werd
de wisselbeker van de toneelcompetitie van het Bûteboun (blz. 95) naar hem genoemd. De foto werd
gemaakt op zijn zestigste verjaardag.

zowel zijn inspiratiebron, zijn artistiek credo als de beperkte spanwijdte van het
publiek aan. Cannes eerste stukken waren tragisch, later probeerde hij het ook met
het blijspel en de satire, maar deze waren te geforceerd en te zuur om volledig te
overtuigen.
Bij Canne zijn invloeden van Ibsen te vinden. In zijn debuut Libbensstriid (1905)
trouwt een meisje met een kassier om haar vader te behagen. Maar het huwelijk is
bitter slecht en de beoogde financiële zekerheid blijkt in zijn tegendeel te verkeren.
Fen 't hirde libben (1906) is een verwerking van het Romeo en Julia-motief in
boerenkringen, waarbij het einde geheel volgens de naturalistische leer opengelaten
wordt, ondanks de dreiging van een tragische afloop. In Cannes beste stuk, Dêr wier
ris... (‘Daar was eens... ’, 1916), strijden verlovingsconventies en afspraken met de
natuurlijke liefde. De vrolijke Murk heeft zich verbonden aan Saep, de serieuze
dochter van een weduwnaar, en als haar meer frivole jongere zus Jisk verschijnt
houdt hij ondanks zijn voorkeur voor haar vast aan de voorgenomen huwelijksplannen.
Uit genegenheid voor de twee geliefden ziet Saep af van haar aanspraken en besluit
ze zich aan de verzorging van haar vader te wijden. Saep krijgt de afmetingen van
een tragische heldin; daarin laat zich de invloed van Heijermans herkennen.
De traditie van propagandatoneel werd later voortgezet door de zeer productieve
schrijfster Ibeltsje Kaastra-Bakker (1865-1923). Psychologie en dramatische kwaliteit
waren in haar werk ondergeschikt aan de oprechte goede bedoeling: de strijd voor
de onderdrukte in een onbarmhartige wereld. Een van de meest geslaagde
socialistische stukken was Stribje (1922) van Hans Hoen (1879-1947) over het conflict
tussen consequent idealisme en opportunisme: een vrijgestelde van de vakbond moet
tactieken van de machthebbers hanteren om de vakbondsleden aan zich gebonden te
houden. Hoen putte uit zijn eigen ervaring: hij was als zoon van een veenarbeider
opgeklommen tot directeur van een ziekenfonds in Den Haag. Hij was ook
verantwoordelijk voor een van de twee toneelbewerkingen van Jörn Uhl (1901), een
boek van de toen zeer bewonderde Noord-Duitse auteur Gustav Frenssen,
vertegenwoordiger van de heimatliteratur (blz. 106).
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4 Het hogere tegenover het populaire
Douwe Kalma (1896-1953) beoogde de Friese literatuur een plaats in de wereld te
geven door er klassieke allure aan te verlenen. Ook het toneel was een van de terreinen
waarop Kalma met zijn Jongfryske beweging die ambitie probeerde te verwezenlijken.
Rond 1915 hadden Schuitmaker en Canne hun kennis van de nationale
toneelpraktijk en het internationale repertoire verbonden met de dorpse en kleinsteedse
Friestalige amateurtoneeltraditie. Naast het verstrooiende toneel waren er groepen
die sociaal- en psychologisch-realistisch repertoire speelden. In 1918 was het
toneelverbond Boun fen Fryske Toanielselskippen yn Fryslân opgericht. Het bracht
de meer en minder ambitieuze amateurtoneelgezelschappen van de Friese dorpen en
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Aankondiging van een toneelwedstrijd voor tweetallen, georganiseerd door het Boun fan Fryske
Toanielselskippen, circa 1920. Met deze wedstrijden probeerde het Boun het niveau van het toneel
te verhogen.

steden in één organisatie bijeen. Dat was Kalma allemaal te middelmatig en van te
weinig allure om de Friese cultuur op te kunnen stoten in de vaart der volkeren.
In de eerste jaren beperkte Kalma zich wat het toneel betreft tot het recenseren
van voorstellingen in zijn in 1917 opgerichte tijdschrift Frisia. Elke middelmatige
prestatie kon rekenen op vernietigende kritiek. Kalma's referentie was de klassieke
literatuur, niet het eigentijdse theater. Hij wilde het toneel losmaken van de
ontspanning. Hij stond voor studie en toewijding, bij spelers en bij de toeschouwers
(die misschien net zo goed luisteraars genoemd konden worden), en hij zou later
vaak zelf zijn eigen stukken inleiden.
Voor de anglist Kalma was Shakespeare het grote (toneel)voorbeeld. Al in 1916
begon hij aan de vertaling van Shakespeares sonnetten, en hij zou zijn hele leven
werken aan de vertaling van diens volledige dramatische werk (paragraaf 5.8). Deze
vertaling kan niet genoeg geprezen worden. Kalma was accuraat, probeerde dubbele
betekenissen te handhaven en had oog voor de muzikaliteit van Shakespeares verzen.
Hij maakte gebruik van de taalkundige overeenkomsten tussen het Engels en het
Fries en koos daarbij relatief vaak archaïsche Friese woorden als die etymologisch
samenhingen met het Engels, bijvoorbeeld het ongebruikelijke ‘hoars’ voor ‘horse’.
De vertaling kan het beste vergeleken worden met de Nederlandse van Burgersdijk:
van hoog niveau, maar verouderd. Deze Friese Shakespeare is te compact en archaïsch
om door een hedendaags publiek bij opvoering begrepen te worden. Kalma
organiseerde wel gelegenheidsopvoeringen van zijn vertalingen, onder andere van
Hamlet, maar Tryater liet later voor zijn voorstellingen de stukken van Shakespeare
opnieuw vertalen.
Toen hij zelf toneel begon te schrijven, vond Kalma het materiaal voor de
Shakespeariaanse drama's van eigen hand vooral in de bloeitijd van Fryslân aan het
begin van de Middeleeuwen, vóór de Karolingische tijd. Vernieuwend waren met
name de ambitie en de intellectuele kracht van het werk. De breed opgezette lyriek
en het gebrek aan dramatisch conflict ondermijnden de dramatische werking, en de
gedragen taal en de mythologiserende inhoud verhinderden dat het werk populair
werd bij het Friese publiek.
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Kalma's eersteling, Kening Aldgillis (1920), hoort tot zijn beste stukken. De in de
traditionele Germaanse goden gelovende Redbad staat als havik in de religieuze zaak
tegenover zijn vader, de vredelievende Aldgillis. Hij doodt zijn christelijke zwager
en trouwt een tot de natuurgodsdienst bekeerde uitgetreden non. Na de Tweede
Wereldoorlog breidde Kalma zijn koningsdrama's uit en bundelde ze in Keningen
fan Fryslân: Thied, Aldgillis, Ydwine, Leafwyn, Redbad. Het zijn stukken met een
gedragen dialoog en een ambitieuze historische setting, maar die maskeren niet dat
Kalma's artistieke programma meer geënt was op zijn wens Fryslân een klassieke
cultuur te schenken dan op een persoonlijke artistieke noodzaak. Waar Shakespeares
koningen mensen van vlees en bloed zijn, blijven het in Kalma's koningsdrama's
papieren figuren die ideeën over religie en leiderschap moeten belichamen.
Kalma was de leidsman van het Jongfrysk Toaniel, dat in het begin van de jaren
twintig de idealen van de Jongfryske beweging op het toneel probeerde te
verwerkelijken.
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De Friese koningsdrama's van Douwe Kalma werden opgevoerd door leden van de Jongfryske
Mienskip, hier Aldgillis in Gaasterland.

Canne was net als Schuitmaker niet alleen actief als schrijver, maar evenzeer als regisseur. Juist in
deze hoedanigheid gaven zij de nieuwe artistieke inzichten inzake spel en vormgeving door. In 1930
regisseerde Canne (voor, op de grond) Kalma's openluchtspel Noarderljocht, gespeeld door een
selectiegroep van It Boun fen Fryske Selskippen bûten Fryslân. Staande van links naar rechts D.J.
Visser, Th. Metzlar, Wibren Duim. Zittend: J. Engeltjes-Maat, J. van derVegt, F. Winkelman-Duim.

Scène uit It amptsgeheim met Barend, Martsje (rechts) en Tsjitske van der Veen. Foto uit 1936 (zie
blz. 278).

Hij was er schrijver, regisseur en acteur. Of het aan Kalma's polariserende houding
te wijten was, of aan een tanende ambitie bij het Boun fan Fryske Toanielselskippen
(mede ingegeven door een verzachting van de maatschappelijke tegenstellingen),
een feit is dat er op deze wijze een tweedeling ontstond in de toneeltraditie. Aan de
ene kant het idee-rijke, literair vormgegeven toneel van Kalma, aan de andere kant
het populaire vanuit de dramatiek geconstrueerde werk dat steeds verder aan
inhoudelijke ambitie inboette. Slechts een gezelschap als het Ljouwter Toanielselskip
bereikte onder regisseur Lammert Popma (1891-1971) met voorstellingen van werk
van Canne een respectabel niveau. In verschillende plaatsen ontstond er spanning
tussen de studie en de taalbevordering die het Ald Selskip voorstond en het genoegen
dat oogmerk was van de toneelafdeling, wat soms uitliep op een afsplitsing.
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Programmafolder Nijfrysk Toaniel uit 1939 met een afbeelding van Lammert Popma, die in 1934 de
leiding had overgenomen van J.P. Wiersma.

J.P. Wiersma op jonge leeftijd.

Rond 1930 ontstonden twee nieuwe, wellicht semiprofessioneel te noemen
gezelschappen. Barend van der Veen richtte met zijn vrouw eerst Barend en Martsje
en later met zijn gezin het populaire Lyts Frysk Toaniel op, waarmee hij eigen
repertoire opvoerde. Dit initiatief was een moderne versie van het Winterjûnenocht
van Waling Dykstra. Het Nijfrysk Toaniel, een initiatief van J.P. Wiersma
(1894-1973), paste qua ambitie eerder bij het Jongfrysk Toaniel maar zocht het
compromis tussen individuele expressie en publieksgerichtheid. Het literaire en
intellectuele toneel van Kalma's Jongfrysk Toaniel slaagde er op termijn niet in
aansluiting bij een groter publiek te vinden. Het Nijfrysk Toaniel was een langer
leven beschoren met intelligent werk van een zo hoog mogelijke dramatische kwaliteit
en hield pas in de oorlog op te bestaan.
Schrijvers van naam leverden in het interbellum met wisselende intensiteit en kwaliteit
teksten voor de betere amateurvoorstellingen in de volkstheatertraditie. Het meest
geslaagd is het vaardige werk van Fedde Schurer. Thúsreize (1938) schetst de sfeer
in Lemmer na de afsluiting van de Zuiderzee rond een intrige van een Zaandamse
man die een onschuldig meisje bedriegt; Hil is út 'e rie (‘Hil neemt een besluit’,
1938) is een tendensstuk over de plaats van het Fries in het onderwijs; en in
Ynkertiering (‘Inkwartiering’, 1940) wordt de geestelijke adel van een dienstmeid
beloond die minder standsgevoelig blijkt dan haar mevrouw. Schurers lekenspel in
verzen It Boadskip (1936) sloot aan bij de kortstondige, maar grootschalige
vooroorlogse traditie van christelijke en socialistische lekenspelen: voorstellingen
met beweging en idealistische teksten.
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Ook andere schrijvers schreven toneelteksten die vermelding verdienen. J.J. Hof
maakte een geslaagde bewerking van zijn novelle De greate striid (1917), een
naturalistische schets die speelt in een vissersdorp. J.H. Brouwer en Bauke Tuinstra
schreven As dy oare der net west hie (‘Als die andere er niet was geweest’, 1929),
een ‘spil yn mineur’ op een driehoeksmotief. Romancier Reinder Brolsma schreef
De Nôtharne (‘De graanhoek’, 1939). Van Anne Jousma is er de eenakter Needlot
(1925) die als betrekkelijk ondramatisch stemmingsdrama doet denken aan het werk
van Maurice Maeterlinck. Van invloed op de ontwikkeling van het toneel waren
dergelijke incidentele bijdragen vanuit de literaire traditie niet.
De toneeltraditie bracht een tiental schrijvers voort die meer vanuit de dramatische
mogelijkheden construeerden. Bij hen waren meestal de consistentie en de
zeggingskracht een probleem. Toch is er een aantal stukken ontstaan die door
tijdgenoten geroemd werden. J.P. Wiersma's stukken Arbeidersjongfolk (1923) en
Hja dy't oars binne (‘Zij die anders zijn’, 1927) stonden bol van arbeidersidealisme
en antimilitarisme, maar een heldere verwoording kregen de idealen niet. De
kwaliteiten van S.D. de Jongs eersteling Frâns Winia (1930) werden wel vergeleken
met de beste prestaties van Canne vanwege het driehoeksmotief in hun beider werk,
maar ook vanwege de zwaarmoedigheid en de psychologische uitwerking. De Jongs
tweede stuk Hwa't ienris stroffelet (‘Wie een keer struikelt’, 1934) was nauwelijks
minder in kwaliteit, maar verder kwam zijn veelbelovende productie niet.
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Barend van der Veen speelde samen met zijn vrouw Martsje ook jarenlang poppenkastvoorstellingen,
overal in en buiten de provincie. De foto dateert uit 1940.

De ironie wil dat na de Tweede Wereldoorlog ook Kalma het pad op ging van wat
algemeen volkstoneel werd genoemd. Fokke Hoara (1952), een toneelbewerking
van de eerste Friese roman van Simke Kloosterman, werd uiteindelijk zijn meest
gespeelde stuk. Volgens een naturalistisch schema streden in Fokke de dromer (de
invloed van moeders zijde) en de status- en bezitnajager (de invloed van de vader)
om voorrang. De beroemde lange lyrische beginpassage van Kloostermans roman
vond in het drama zijn pendant in allegorieën van de tijd en de seizoenen. In 1950
werd Aldgillis opgevoerd als openluchtspel in Beetsterzwaag. Het werd het
inspirerende begin van een vruchtbare traditie van voorstellingen met actueel
wereldrepertoire.
Kalma's onder pseudoniem verschenen ideeëndrama Sa ienfâldich is it libben
(1952) is interessant vanwege het licht dat het werpt op de idealen, die hem tijdens
de bezetting in dubieus vaarwater hadden gebracht. Twee fictieve wereldrijken zijn
in een koude oorlog gewikkeld, in beide landen heeft een machtsconcentratie
plaatsgevonden. De klassiek geklede Thalia verwoordt Kalma's nogal idealistische
alternatief: een federatie van kleine staten, gebouwd op een klassieke levenshouding.

5 De Tweede Wereldoorlog: aanpassen of zwijgen
Net als elders in Nederland leidde de Duitse bezetting tot een snelle verdwijning van
alle toneel van enige inhoudelijke importantie. Door de weigering mee te werken
aan de verplichte inschrijving bij de Kultuurkamer verdween het Nederlandstalige
beroepstoneel. De inschrijving was ook opengesteld, maar niet verplicht, voor het
amateurtoneel. De Friese amateurbestuurders discussieerden over het vermeende
voordeel dan wel de onzekere kosten van inschrijving, maar van een openlijke
politiek-strategische discussie was geen sprake. Enkele verenigingen lieten zich
onderbrengen bij een kerkgenootschap, dat van inschrijving was vrijgesteld; zelfs
socialistische toneelverenigingen schroomden niet dat te doen. Sommige
gezelschappen lieten zich wel inschrijven, ook die waarvan later bestuursleden wegens
protest en verzet tegen de bezetter door de Duitsers werden terechtgesteld; andere
zagen het probleem opgelost doordat in de loop van de oorlogsjaren de schaarste aan
met name brandstof zo toenam dat toneelspelen praktisch onmogelijk werd.
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Principiëler was de opstelling van Barend van der Veen die weigerde zich in te
schrijven en zijn gezelschap ophief.
Door zijn openbare karakter was het toneel ook voor anderen een te gevaarlijk
medium voor oproepen tot verweer tegen de bezetters. Maar de socialistische stukken
mochten nog steeds worden opgevoerd, net zo goed als Schuitmakers Maerteblom
waarin de joodse koopman een wijs oordeel over de tekortschietende Friese boer
uitspreekt.
Het toneel was inhoudelijk gemuilkorfd tijdens de bezettingsjaren, maar het vormde
wel een van de weinige mogelijkheden tot vermaak. Artistiek gezien zijn veel van
de voorstellingen niet vermeldenswaard. Opvallend was wel de opbloei van het genre
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Jarich de Vries.

Tetman de Vries als burgemeester in Omke Doeke komt út 'e hoeke uit 1962.

van de ‘sjongspullen’: toneel met muziek dat het midden hield tussen opera en
musical, en waarin de plot ondergeschikt was aan de sfeerschets. J.P. Wiersma tekende
voor de tekst van Roaitske (1941) en Wylgesyske (1944); het ene speelt in de
zeventiende eeuw en het andere is een schets van de oogsttijd. De pastorale sfeer
van de stukken staat in schril contrast met de tijd van ontstaan. Ype Poortinga schreef
in 1944 de tekst voor De Jonkerboer naar het gelijknamige verhaal van Eeltsje
Halbertsma uit de Rimen en Teltsjes, Paulus Folkertsma componeerde de muziek.
Dit sjongspul beleefde een aantal succesvolle voorstellingen na de oorlog, terwijl de
muziek van Folkertsma nog steeds een kleine kring bewonderaars kent.
Onder het geluid van de inslagen van bombardementen op vliegbasis Leeuwarden
ontstond in de laatste twee oorlogsjaren de zeer succesvolle revue De tiid hâldt gjin
skoft (‘De tijd staat niet stil’) van Tetman de Vries (1915-1988). Het was een
nostalgische beschrijving van de gang der seizoenen verbonden met de fasen in een
mensenleven, geschreven ter opluistering van het jubileum van het Beetgumer
muziekkorps in januari 1944. De revue werd gespeeld door vier broers en twee zusters
van de familie De Vries. Hun optredens waren zo succesvol dat het familiegezelschap
ook elders werd gevraagd, tot de bezetter het verbood. In april 1945, vlak na de
bevrijding van Fryslân, kwam de revue terug. Tetman besloot nog in de zomer van
datzelfde jaar beroeps te worden, samen met de meest getalenteerden uit het
gezelschap, zijn tweelingbroer Jarich, zuster Anna en zijn vrouw Mine. Daarna
brachten ze elk jaar een nieuw programma, maar ook De tiid hâldt gjin skoft werd
steeds weer gespeeld en beleefde na de oorlog meer dan twaalfhonderd voorstellingen.
In Fryslân werd wel een aantal stukken geschreven waarin verzet en vrijheid thema
waren, maar die werden pas na de oorlog opgevoerd.
Anne Jousma putte in 1941, onder invloed van Douwe Kalma, uit de Friese
geschiedenis voor zijn Redbad. In de eerste helft van het stuk staat de Friese koning
tussen de Germaanse goden van de haat en een christelijke stem die zegt dat Gods
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rijk niet van deze wereld is, in een dialoog die door retorische verzen gedomineerd
wordt. Naar het eind van het stuk is er een stijlbreuk die lijkt ingegeven door de inval
van de Duitsers: Redbad wordt een verzetsstrijder, die direct en ondubbelzinnig
oproept tot verweer tegen de vijand.
In de oorlog schreef Fedde Schurer Simson, over de joodse held die zich tegen de
Filistijnen keert. Het stuk kreeg in 1947 een spraakmakende serie voorstellingen in
Heerenveen, met de auteur in de titelrol. In Trouw en De Groene Amsterdammer
werd gejubeld dat Heerenveen voor de toneelvernieuwing belangrijker was dan het
Leidseplein. In 1948 beleefde het stuk zijn Nederlandse première bij een
studentenvereniging in Rotterdam in een regie van de jonge Ton Lutz. Meerdere
Friese en Nederlandstalige producties zouden volgen.
Simson is een bijna Messiaanse held. Hij is vitaal, eenzaam, en door wijsheid en
verantwoordelijkheid verheven boven zijn volk, maar zet zich ten volle voor hen in
en voelt zich ten slotte verlaten door zijn schepper en hemelse opdrachtgever. Zijn
noodlot is Delila, uit het volk der onbesnedenen. Zij is geen verraadster: ze verwerpt
de oorlogsgod Dagon die de Filistijnen aanbidden en stelt de liefdesgodin Astarte
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Programmaboekje van De tiid sil 't leare, de jubileumrevue van het Selskip Tetman de Vries, met
daarin een overzicht van alle stukken die het gezelschap had gespeeld.

Simson en Delila bij de opvoering van Simson in 1947, tot stand gekomen op initiatief van Frieszinnige
notabelen in de Schouwburg van Heerenveen. Fedde Schurer vertolkte de hoofdrol.

Het blijspel Op klompen yn 't spul werd geschreven door Barend van der Veen en Ype Poortinga. De
spelers waren Hanne Foppema-van der Laan, Foppe Foppema, Piter van der Veen en Jeltsje Das.
Première: 8 november 1958 in de Phoenix in Drachten.

hoger, maar haar aantrekkingskracht op Simson leidt niettemin tot diens
gevangenschap en ondergang. De dramatische kwaliteit is niet de grootste kracht
van het stuk, want de expositie en lyrische passages houden de dramatische
ontwikkeling op en de personages breken niet overal door de poëzie heen. Maar de
lyrische kwaliteit is hoog. Gestuwd door een krachtig ritme en het ingehouden gebruik
van retorische middelen werd het stuk de verwoording van de gevoelens van verzet
die de Duitse bezetting algemeen had opgeroepen.
Herdenkingen van oorlog en bevrijding werden ook later luister bijgezet door
toneelvoorstellingen waarvoor gerenommeerde schrijvers de teksten leverden. Freark
Dam stelde de slachtoffers van de concentratiekampen centraal in Dy't net werom
kaam (‘Die niet terugkwam’) voor een voorstelling in Balk in 1945. Hij schreef ook
Dat wie doe ter gelegenheid van de herdenking in 1955. Schurer tekende voor By it
opgean fan de sinne, Paulus Akkerman voor De frijheit is in Great Goed, beide in
1965 opgevoerd.
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6 Van toneelhonger naar dorpstraditie
Na de Tweede Wereldoorlog was er tot de opkomst van de televisie een grote honger
naar toneel en amusement. Een bloeiend toneelleven was het gevolg. Naast de
honderden amateurvoorstellingen door de hele provincie ontstonden er vanaf 1950
in verschillende plaatsen openluchtspeltradities die ieder jaar opnieuw duizenden
toeschouwers trokken, met name in Beetsterzwaag, Jorwert, Burgum en Rijs. In 1954
werd de moord op Bonifatius groots herdacht met een tekst van Fedde Schurer.
De grote belangstelling voor toneel en amusement na de oorlog leidde ertoe dat
groepen als het vooroorlogse Lyts Frysk Toaniel, in 1952 voortgezet door Barend
van der Veens zoon Piter, en De Jounpraters (1945-1965) van Lammert Popma op
semiprofessionele schaal konden functioneren. In de jaren zestig vierden het selskip
Roel
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De Jounpraters bij hun tienjarig bestaan in september 1955, van links naar rechts: ‘ynstekker’ (souffleur)
Syb Riedstra, Dicky Modderman, Teakele Zuidema, Lammert Popma, Tine Winters en Jan Oreel.

Nijboer, it Fryslân Toaniel van Riek Landman en de Fryske Komeedzje van Dicky
Modderman hun publiekssuccessen. Ze vonden hun emplooi vooral op feestavonden
met komedie, klucht, revue en cabaret; de genoemde acteurs waren provinciale
beroemdheden. Zij waren dan ook de eersten die benaderd werden toen er initiatieven
kwamen tot professionalisering en kwaliteitsverbetering. De gestage opkomst van
professioneel gezelschap Tryater vanaf 1963 zou in 1969 het einde voor de
afzonderlijke semiprofessionele groepen gaan betekenen.
Voor een doorgaande ontwikkeling van oorspronkelijk repertoire waren vooral De
Jounpraters van belang. Piter Terpstra (paragrafen 6.4 en 8.7) was de productiefste
schrijver van toneel voor deze groep. Een van zijn beste stukken is Snie yn de simmer
(1956), over een verkilde scheepskapitein, die de gevangene is van zijn emoties en
zijn omgeving afschrikt. Ook voor de modernisering van het toneel was Terpstra
belangrijk. Tsien jier letter (1955) was eigentijds vanwege het gebruik van de in de
jaren vijftig populaire flashbacks: een vrouw ontdekt dat haar broer ten onrechte een
straf uitzat vanwege het verraden van verzetsstrijders. De dream (1958) werd als een
vormvernieuwend stuk gezien vanwege het ontbreken van een realistische setting.
De koperen slang (1954) behandelde een actueel politiek thema: de vlucht over het
IJzeren Gordijn.
Het grootste succes van De Jounpraters was D.A. Tamminga's De Hogerhuis-saek
in 1950. De tot dan toe vooral als dichter bekende Tamminga (paragraaf 6.2)
dramatiseerde een geruchtmakende historie aan het eind van de negentiende eeuw.
De socialistische broers Hogerhuis werden ten onrechte veroordeeld voor een inbraak
met geweldpleging, omdat de rechterlijke macht een voorbeeld wilde stellen om de
onrust op het platteland de kop in te drukken. Als een klassieke tragedie bouwde
Tamminga zijn stuk op: de armoe en de eendracht in het gezin, de arrestatie, het
bewijsmateriaal en de meineed van de hoofdgetuige, en ten slotte de volgehouden
onschuld van de broers die het socialistische strijdlied ‘Morgenrood’ en de bijbel als
rechtvaardiging aanhalen. De onmacht van de kleine man raakte het publiek in het
hart, niet alleen in de documentaire versie van De Jounpraters, ook in een latere
bewerking van Tryater, compleet met een rechtszaak als brechtiaanse raamvertelling.
Daar konden kritische opmerkingen over de dramatische kracht en de historische
correctheid niets aan afdoen.
Een constante factor na de Tweede Wereldoorlog was het amateurtoneel. De
voortdurende vraag leidde tot een doorgaande stroom van nieuw repertoire, deels
oorspronkelijk, deels bewerkt en deels vertaald uit of via het Nederlands. Politieke
en maatschappelijke ambities zoals rond de eeuwwisseling bezat het niet meer. Veel

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

repertoire betreft misdaadplots of liefdesmisverstanden in een herkenbare omgeving.
De term ‘volkstheater’, in de betekenis van behandeling van maatschappelijke
verschijnselen in een toegankelijke vorm, was in de eerste decennia na de Tweede
Wereldoorlog steeds minder op het dorpstoneel van toepassing.
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Scène uit In heidepyk met Lysbeth van der Werff en Barend van der Veen, 1948.

Ype Poortinga en Barend van der Veen.

Barend van der Veen (1890-1968) schreef een lange serie zeer speelbare stukken,
die een grote populariteit bereikten bij de amateurtoneelverenigingen. Hij begon als
schrijver in de traditie van het propagandatoneel, zoals met Eigen wegen van net na
de mobilisatie. Hij beschreef erin hoe een koopmansdochter tot het socialisme komt.
De oprichting van zijn eigen gezelschap betekende een bestendiging van Van der
Veens productiviteit.
Van der Veens meest populaire stuk was In heidepyk (1948), dat alleen al door
zijn eigen gezelschap driehonderdvijftig maal werd uitgevoerd voor in totaal
honderdduizend toeschouwers. Een onbeschaafde heidebewoonster (‘heidepyk’)
wordt opgenomen in het gezin van een zuiveldirecteur. Net als in Shaws Pygmalion
wordt de hoofdpersoon ingewijd in de omgangsvormen van de middenklasse. Met
succes, de zinsnede ‘Bliksem, wat is dat gleon! Ik barn my de bek!’ is legendarisch
geworden en titelrolvertolkster Lysbeth van der Werff werd er beroemd mee. Als de
familie op geld belust blijkt te zijn, werpt de heidebewoonster de zogenaamde
beschaving van de middenklasse ver van zich. Het vervolg De têst mei stuorkes (‘De
kom vol stuivers’) was eendimensionaler, maar nagenoeg even succesvol.
Tientallen andere stukken van Van der Veen zijn geschreven op morele
zwartwitschema's, en vertonen dramatische feilen waartegen de speelbaarheid van
de dialoog niet opweegt. Met Bistean of net bistean (‘Bestaan of niet bestaan’, 1952)
probeerde Van der Veen als antwoord op zijn literaire criticasters achter het zware
gordijn van de moraal te kijken, en een moderne angry young man neer te zetten.
Het stuk heeft zijn kwaliteiten, maar bewijst ook dat het existentialisme Van der
Veen volkomen vreemd was.
Acht stukken schreef Van der Veen in samenwerking met Ype Poortinga (paragraaf
6.4). Deze introduceerde minder voor de hand liggende motieven. In De seinekeapman
(‘De zeiskoopman’, 1958) ging het om het oude volksgebruik dat de erfenis naar de
beste maaier gaat; voor de duivel een uitgelezen kans een ziel te kopen voor een
wonderzeis. In In man to folle (‘Een man te veel’, 1958) kwam het geweten als een
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allegorisch personage voor. In Rispa (1961) werd bijbelse stof verwerkt: de strijd
tussen de liefdevolle Rispa en de rechtlijnige David. De gemeenschappelijke stukken
waren gemiddeld genomen inhoudelijker dan Van der Veens eigen werk, terwijl ze
dramatisch gezien geslaagder zijn dan Poortinga's eigen stukken.
Van der Veen mag dan als schrijver voornamelijk populair, tijdgebonden werk
hebben nagelaten, als toneelleider was hij tientallen jaren niet weg te denken uit het
Friese volkstoneelleven. Vijftig jaar na de start van Barend en Martsje eerde Tryater
in 1975 zijn nagedachtenis met een productie van zijn stukken Krine Geart en De
sulveren tabaksdoaze.
Abe Brouwer (1901-1985, paragraaf 6.5) schreef een kleine vijftig stukken, de
meeste na de oorlog. Zonder diepgravend toneel te schrijven, slaagde hij erin een
constante kwaliteit te bereiken. Hij nuanceerde zijn personages, motiveerde steeds
de handeling en schreef een speelbare dialoog. De in veel conventionele stukken
voorkomende liefdesintrige gebruikte Brouwer echter weinig.
Zijn komische stukken waren eerder karakterstudies dan situatiekomedies. In een
stuk als seleksje 1A (1968) greep Brouwer de wens van een aardappelhandelaar
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Abe Brouwer reikt de Gouden Zweep uit op ‘Swipe-dei’ in Joure, juli 1974.

om te trouwen aan om het karakter te tekenen van een man die het zo druk heeft met
zijn werk en daardoor zo weinig wereldwijs is, dat hij anderen zijn contacten laat
organiseren. Ook in Operaesje Japinga (1956), over twee vrijgezelle broers van
middelbare leeftijd die het roer om willen gooien, laat Brouwer de personages
belangrijker zijn dan de plot.
In Brouwers serieuze stukken kwam de reële wereld terug. Een generatieconflict
werd uitgevochten in het genuanceerde De kening skaek (1940): de oude dokter en
zijn jonge assistent voelen naast sympathie voor elkaar ook wrevel. Voor extra
spanning zorgt het gegeven dat de dokter de werkelijke vader van zijn assistent kent,
terwijl de laatste daarover in het duister tast. In De forlerne soan (1947) behandelde
hij het thema van collaboratie met de bezetter, zonder overigens de collaboratie
psychologisch of sociaal overtuigend te motiveren. In Emigranten (1951) toonde hij
hoe emigranten werden misleid.
Het beroemdste toneelwerk van Brouwer was de bewerking van zijn roman De
gouden swipe uit 1941. Op een drafbaan beslechten een vader en zijn onder
schuilnaam opererende zoon een generatieconflict dat al lang voortgewoekerd heeft.
De zoon wint, de vader moet zijn verlies erkennen. Het toneelstuk vond geen oplossing
voor het technische probleem de draverij - de climax uit de roman - op het toneel te
brengen, maar het mocht het succes van de toneelbewerking niet schaden. Cineast
Steven de Jong maakte een filmbewerking van boek en toneelstuk: de race was in
de film juist wel het dramatisch hoogtepunt.
Na Van der Veen en Brouwer zouden er geen schrijvers meer komen met een
vergelijkbare productiviteit. Wel waren er nog originele geluiden te horen in het
amateurtoneel. Karst Woudstra sr. (1910-1991) schreef tussen 1955 en 1978 een
tiental stukken met uitgewerkte confrontaties tussen complexe personages. Zijn Hjoed
is de lêste dei (‘Vandaag is de laatste dag’, 1978) kende een blamanachtige verwarring
tussen werkelijkheid en fictie: een schrijver dreigt een zelfmoord als moord te
ensceneren om zijn jaloezie op zijn echtgenote kwijt te raken. Hein Faber (1904-1974,
paragraaf 10.3) viel op door de keus van zijn onderwerpen: de historie van Franeker,
een revue rond leven en werk van de Halbertsma's, een allegorie op de bevrijding en
een stuk over collaboratie op Fries-ideologische gronden.
Losstaand van de Friese theatergeschiedenis, maar zeker uit historisch en literair
oogpunt interessant, zijn twee stukken van Anne Wadman. Met Der komt in man
werom uit 1951 was in de Friese literatuur een angry young man te vinden van het
zuiverste water, zoals die in het Engelse repertoire uit die tijd de boventoon voerde.
Drie teleurgestelde jongeren voelen zich ontheemd in het naoorlogse Fryslân: een
oud-ss'er en een voormalige verzetsman moeten concluderen dat ze meer gemeen
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hebben dan gedacht, namelijk de onberedeneerdheid van hun gedrag en hun weerzin
tegen de vorige generatie. Een derde, joodse, jongere, kan de dood van zijn broer in
het concentratiekamp niet verwerken. Alle drie ontvluchten ze de gezapige
burgerlijkheid door te emigreren. Het stuk was een actuele verwoording van de
tijdgeest.
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Folder Iepenloftspul Beetsterzwaag.

Het beleefde een eenmalige studentenvoorstelling, maar vond verder geen weerklank
bij de bestaande theatergroepen. Later zou in Tinke oan âlde tiden (1985) de oorlog
opnieuw een rol spelen. Progressieve geëmancipeerde dertigers werden geconfronteerd
met incest en politieke fouten van hun vader. Blijkbaar had Wadman al zo weinig
vertrouwen in de opvoeringskansen, dat hij het stuk met toegevoegde beschrijvingen
in de vorm van een roman liet uitkomen.
Ook hors catégorie is het minder goed speelbare Happening De Vries (1966),
waarin Jo Smit zijn anarchistische onderwijsideeën door een inspecteur liet uitspreken.
Het naar absurdisme neigende werk van Hessel Miedema 12 april 1958 vond geen
podium, maar Jelle de Jongs Ien doar wie iepen (blz. 147) werd een paar keer
opgevoerd door de toneelgroep van de Amsterdamse studentenvereniging Cygnus
Resurgens. Een aantal vergelijkbare auteurs konden nog werk als hoorspel uitgevoerd
krijgen bij de ‘Fryske útstjoering’ van de toenmalige Regionale Omroep Noord en
Oost; toch was de lange lijst van niet-gespeeld interessant eigentijds werk een
aanwijzing voor de opnieuw toenemende afstand tussen de literatuur- en de
theatertraditie.
In 1950 riep de gemeentelijke overheid te Beetsterzwaag, in het kader van een breed
programma van volksontwikkeling en verbetering van arbeidsomstandigheden in de
arme turfmakersgemeente Opsterland, een openluchtspel in het leven dat twintig jaar
een traditie zou blijven. In 1954 werd in Jorwert het eerste openluchtspel opgevoerd
in het kader van een inzamelingsactie om de herbouw van een ingestorte kerktoren
te bekostigen. In 1960 startte Burgum met openluchtspelen en sindsdien zijn er
tradities geweest in Sondel, Menaldumadeel, Joure, de Zuidwesthoek, Easterwierrum,
Wergea, Hemrik, naast vele incidentele openluchtvoorstellingen.
Beetsterzwaag startte zijn traditie met oorspronkelijk werk: Kening Aldgillis van
Douwe Kalma. In de volgende jaren werd veel modern en klassiek buitenlands
repertoire gespeeld: Our town van Thornton Wilder, Brand van Henrik Ibsen, Death
of a Salesman van Arthur Miller, Der Besuch der alten Dame van Friedrich
Dürrenmatt en zelfs Wilhelm Tell van Friedrich Schiller, in regies van Aafje Top,
Peter Oosthoek en andere vooraanstaande regisseurs. De introductie van eigentijds
wereldrepertoire schaadde weliswaar de productie van oorspronkelijk toneel, maar
een tiental jaren later was het een van de voorwaarden voor de kwaliteitsverhoging
die Tryater ging nastreven.
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In de loop van de jaren werden de openluchtspelen de enige moderne pendant van
het volkstheater. Ze boden een productiemogelijkheid en een publiek voor
belangwekkende stukken, ook oorspronkelijke. In Sondel werd rond 1960 tijdens
een kortstondige traditie alleen oorspronkelijk repertoire gespeeld: Om it heechste
(‘Om het hoogste’) van J.P. Wiersma, Ypk fan der Fears Ta him dyn begearte (blz.
153) en werk van Barend van der Veen.
Freark Dam leverde naast een groot aantal vertalingen een oorspronkelijk
toneelwerk voor de openluchtspelen in Beetsterzwaag. Rjochtdei (‘Gerechtsdag’,
1953) was een getrouwe bewerking van de middeleeuwse Reinaertfabel, die opviel
door het virtuoze rijmspel en de satirische verwijzingen naar plaats en tijd van
opvoering. Met esprit wist Dam de schelmachtige vos de sympathie van de
toeschouwers te laten
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De opvoering van Durk Snoad in Grou werd georganiseerd ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de krite van het Selskip 1844 in 1975.

In 1983 werd het openluchtspel Durk Snoad gespeeld in Burgum, na Jorwert de tweede plaats in
Fryslân met een lange openluchtspeltraditie. Het stuk trok in zes voorstellingen 6300 toeschouwers
en was een enorm kassucces. De opbrengst werd in samenwerking met de gemeente besteed aan een
grondige vernieuwing van het openluchttheater bij cultureel centrum De Pleats in het centrum van
het dorp. Op de foto van links naar rechts Herman Broers, Bertus Klazinga, Marc Bijlsma en Uulke
Westra (vier zoons van Durk Snoad), Ludzer Bijlsma (boswachter), Lysbeth van der Werff
(burgemeester) en Sytze Pilat (ambtenaar).

winnen. Piter Terpstra schreef stukken voor het openluchtspel in Jorwert. In
Leeuwarden werd zijn stuk De boumaster fan de Aldehou gespeeld. Curieus was
verder Boerekinkels van Geart Jonkman en E.B. Folkertsma, omdat het de Slag bij
Warns uit 1345 behandelde, die herdacht werd als mijlpaal in de strijd voor het Fries.
Het meest experimenteel was Tr. Riemersma's hilarische modernisering van Elckerlyc
onder de titel Elkenientsje (1970), met een stripteasedanseres als hoofdpersoon en
vol satirische verwijzingen naar actuele Friese toestanden.
Rink van der Velde (paragraaf 8.6) was de meest succesvolle schrijver van
openluchttoneel. Ut it singeliere libben fan Durk Snoad, Durk Snoad in de volksmond,
was een podiumversie van de plot van de roman Feroaring fan lucht, zonder de
commentariërende tussenstukken. Het werd verscheidene malen opgevoerd in Grou,
Burgum en Opsterland, en haalde hoge bezoekcijfers. Het oorspronkelijke stuk De
Wide Broek BV over schaalvergroting haalde het artistieke en publiekssucces van zijn
voorganger niet. Ook de roman Pake Sytse werd voor toneel bewerkt.
Simy Sevenster (*1944) schreef een serie historische stukken over Menaldumadeel
en omgeving voor het openluchtspel in die gemeente, Piter Boersma bewerkte Les
jeux sont faits van Jean-Paul Sartre tot Kearewear voor een voorstelling in Wergea
in 1997 en de film Brassed off werd in Jorwerts notaristuin in een eigen toneelversie
met een brassband gebracht onder de titel Utblaasd! in bewerking van Jan Schotanus
(2001). Het waren uitzonderingen in het veelal vertaalde repertoire dat bij de
openluchtspelen werd opgevoerd. De meest bijzondere vertaling voor een
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openluchtspel in de Zuidwesthoek was die door Klaas Bruinsma van Ajax van
Sofokles.
De vele amateurtoneelverenigingen in de Friese dorpen maken tot op heden deel uit
van een breed gekoesterd gemeenschapsleven. Het door hen gespeelde repertoire
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Het amateurtoneel spreekt al anderhalve eeuw een groot publiek aan. In de jaren tachtig van de vorige
eeuw scoorde It Huzumer Toanielselskip met spitse, enigszins cabareteske eigentijdse komedies van
Bonne Stienstra, zoals De hite hinnepôle (‘De hete kippenren’, 1980). Het selskip voerde het stuk
onder regie van Romke Toering en Fokje de Jong meer dan zestig keer op. Daarna werd het ook door
andere gezelschappen gespeeld. In totaal beleefde het stuk circa driehonderd voorstellingen. Ook
gezelschappen als Tesselschade uit Hurdegaryp en toneelschrijfster Froukje Annema oogstten grote
publiekssuccessen. Daarnaast zijn er diverse schrijvers met een constante productie van toneelstukken
met vaste kluchtingrediënten, zoals Pyt de Vries.
Het aantal gezelschappen dat deelneemt aan de toneelcompetitie van het Boun fan Fryske
Toanielselskippen, nu samenwerkend in Frats, groeide na de oorlog sterk. De ‘toanielkriich’ dient ter
versteviging van de band tussen de ledenverenigingen en ter bevordering van de kwaliteit in de breedte.
Verenigingen kunnen hun voorstellingen laten beoordelen op interpretatie, spel, regie en vormgeving.
Op een aantal avonden aan het einde van het toneelseizoen, de slútjûnen, krijgen de verenigingen te
horen hoeveel punten ze gescoord hebben en of ze mogelijk gepromoveerd of gedegradeerd zijn,
waarna een opmerkelijk stuk uit het afgelopen seizoen wordt opgevoerd. Zo won It Huzumer
Toanielselskip de kriich in 1980 met zijn bovengenoemd stuk. Op de foto van links naar rechts:
Johannes Duizendstra, Anne Schumacher, Tamme Bergsma (souffleur), Aukje Kramer, Hil Brouwer,
zittend op de knie van Folkert Dijksma, daarachter Gerrit Dijksma (grimeur), Pytsje Bergsma, Yt
Damstra, Akke Beunder en Klaas Fridsma.

heeft geen andere ambitie dan verstrooiing van het publiek, dat anders dan dat voor
de professionele voorstellingen uit alle lagen van de bevolking komt. Herkenbaarheid
en eenvoud zijn basisingrediënten van het repertoire.
In de loop van de decennia na de Tweede Wereldoorlog is er een aantal
stelselmatige veranderingen in het repertoire opgetreden. Deze waren het gevolg van
veranderende maatschappelijke omstandigheden. De boerderij was geen logische
ontmoetingsplaats meer voor boer, familie en personeel; huiskamers, kantoren en
pensions werden de vervangers. Dienstboden en boerenknechten verdwenen op het
toneel net zo goed als in werkelijkheid; dominees als vertolkers van de algemeen
geldende moraal waren eenzelfde lot beschoren. Het aandeel van vrouwen werd
groter, seksualiteit kwam minder omwonden aan de orde. Verschijnselen als emigratie,
hippies, partnerruil, punkers en new age vonden in hun hoogtijdagen hun weerslag
in diverse stukken.
De betere gezelschappen begonnen even gemakkelijk naar buitenlands, veelal
realistisch Angelsaksisch materiaal te grijpen als naar (vertaald) binnenlands
repertoire. Na succesauteurs in de jaren tachtig en begin jaren negentig als Pyt de
Vries (1932- 2003) en Bonne Stienstra (*1948) zijn er geen nieuwe Friestalige auteurs
opgestaan die kunnen concurreren met het vertaalde repertoire. Het amateurtoneel
bleef echter tot op de dag van vandaag overwegend Friestalig.
Vanaf 1960 groeide er een ondersteuningsstructuur voor het amateurtheater van
professioneel opgeleide theatermensen. Regiecursussen vormden de kern van hun
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werk, maar ook voorbeeldvoorstellingen. De eerste toneeladviseur, Pyt van der Zee,
zorgde met zijn selectieploegen (gelegenheidsensembles van de meest talentvolle
spelers uit diverse gezelschappen) regelmatig voor opvoeringen van oorspronkelijk
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Kleinkunst in de voetsporen van Tetman en Jarich
De tiid hâldt gjin skoft, de eerste revue van het Selskip Tetman en Jarich,
was een enorm succes bij het publiek. Dit succes werd niet meer
geëvenaard, maar twee decennia na de Tweede Wereldoorlog bleef Tetman
de Vries met zijn revues het amusement in Friesland bepalen. In de jaren
zeventig nam het cabaret dat vaandel over.
Rients Gratama (*1932) debuteerde in 1957 in het gezelschap van Tetman
om daarna voor zichzelf te beginnen met programma's waarin liedjes en
conferences elkaar afwisselden. Zijn onderwerpen waren de actuele
maatschappelijke ontwikkelingen. Toch bleef de traditie van Tetman
merkbaar in zijn nostalgische bespiegelingen over de verschillen tussen
verleden en heden. Na een aantal Nederlandstalige tournees met Gerard
Cox rond 1980 keerde hij terug naar het Friese publiek. Met zijn gevoel
voor het verlangen van het Friese publiek naar nostalgie en milde satire
kon hij een zeer succesvolle carrière opbouwen. Zijn vakmanschap stelde
hem ook in staat in Tryaters Kening Lear als zeventigjarige een succesvol
debuut (!) als tekstacteur te maken.
Leo Dijkstra (*1945) nam de plaats van Rients Gratama bij Tetman over,
huwde Leny de Vries (*1944), een dochter van Tetman, en ging met haar
als Selskip Leo en Leny verder. In zijn cabaret stelde hij meer dan voorheen
de politiek aan de orde. De liedjes die hij zong waren wat inhoud betreft
persoonlijker. Het succes van Rients Gratama kon hij evenwel niet
benaderen.
In dezelfde tijd ging Hessel van der Wal (*1938) nog een stap verder met
zijn maatschappijkritiek. Hij begon midden jaren zestig als student in
Groningen in het studentencabaret Muzemauw en was een begenadigd
schrijver van liedteksten. De kritiek op zijn programma's betrof steevast
zijn presentatie. Na een aantal Nederlandstalige programma's met Rob van
de Meeberg als Cabaret Honoloeloe legde hij zich verder toe op het
schrijven van teksten voor Fons Jansen en anderen. Eind jaren negentig
maakte hij een comeback met Friese liedjes: de cd Sa (‘Zo’) behoort tot
de tekstuele hoogtepunten van de Friestalige muziekproductie.
Te persoonlijke en te kritische cabaretiers hielden het niet lang vol in het
Fries; zij die het gemeenschappelijk gevoelen en de maatschappelijke
ontwikkelingen, vaak met een nostalgische toon, poogden te verwoorden,
hadden meer succes. Op amateurniveau waren in deze trant gezelschappen
als De Spinnekop, het Underwizerskabaret en Samar zeer geliefd, terwijl
Roel Oostra (*1921), de legendarische directeur van Schouwburg De
Lawei in Drachten, een indrukwekkende traditie van nieuwjaarsrevues
opbouwde: Dag Ouwe, Dag Jonge. De populariteit van het cabaret lijkt
in de jaren negentig te verschuiven naar het Friese lied (blz. 212).
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Tetman en Jarich de Vries als maaiers in hun succesdebuut De tiid hâldt gjin skoft. De revue volgde
de loop van de seizoenen en was mateloos populair. Tot op de dag van vandaag staan klassieke liedjes
als ‘Elts mei graach ris fiskje’ en ‘Twa dat is in pear’ op het programma van koren.

Rients Gratama zal misschien de laatste professionele Friestalige kleinkunstenaar blijken te zijn. Tot
na zijn zeventigste verjaardag treedt hij op met vitale shows, de laatste jaren met de veelzijdig begaafde
theatermuzikant Peter Sijbenga. De elpee Ha dy Rients is een uitgave van bv Friese Pers uit 1976 en
bevat liedjes van het toen nieuwste programma Ha dy Basken en een aantal oudere succesliedjes.
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Tabe Beintema (1912-1991) runde van 1948 tot 1980 de Friese boekhandel annex uitgeverij De Terp
in Leeuwarden. Hij was actief bij het Ljouwter Toanielselskip en vertaalde talloze toneelstukken.
Ook gaf hij in gestencilde vorm toneelteksten uit ten behoeve van de amateurgezelschappen, beschreven
in zijn jaarlijkse catalogus Paedwizer yn plankelân. Met dat alles vormde hij een essentiële schakel
in de infrastructuur van het amateurtoneel. Vanaf 1968 werd de uitgave van toneelteksten verzorgd
door het St.U.F.T., de Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel, waarvan Beintema bestuurslid was. In 2004
werd de catalogus op de internetsite van Tresoar ondergebracht, vrij door iedereen te raadplegen. Op
de foto Beintema samen met zijn vrouw Anne Beintema-Bosch.

werk, onder andere van Oene Spoelstra. In 1969 stelde de provinciale overheid
toneelprijzen in, die naast Spoelstra ook Alle Jager tot het schrijven van experimenteel
werk stimuleerden. Na verloop van tijd werd er minder werk ingezonden. De
aanstelling van een dramaturg door de Stichting Stimulearing Fryske Toanielskriuwerij
gaf vanaf 1982 nieuwe impulsen aan de productie van het betere repertoire. Zo schreef
Willem Abma een aantal eenakters, verwerkte Baukje Miedema absurdistische
elementen in haar Poalsk Blau (‘Pools blauw’, 1994) en werd werk van Wilco Berga
en Jabik Veenbaas opgevoerd. Vanaf de jaren negentig kon de nieuwe driejaarlijkse
Fedde en Martha Bergsmapriis voor het beste toneelstuk worden uitgereikt aan
respectievelijk Tsjitske de Boer, Baukje Miedema, Antine Zijlstra en Romke Toering.
Toneelcursussen voor jongeren groeiden uit tot een Jeugdtheaterschool, die vooral
in het begin oorspronkelijk Fries of tweetalig werk programmeerde. Deels betrof het
bewerkingen van klassieke en moderne teksten, maar ook nieuw werk van Bouke
Oldenhof (het associatieve Sân wizen fan wekker wêzen, vertaling De suite van het
waken), Anna Bilker en jonge, beginnende schrijvers.

7 Veertig jaar groei van professioneel theater
Het professionele Friestalige theatergezelschap Tryater is, samen met de overwegend
Friestalige regionale omroep, het boegbeeld van het Friese taalbeleid van de
overheden. Allebei bereiken ze een groot publiek met mondeling over het voetlicht
gebrachte kunst, informatie en verstrooiing. Tryater is al decennia lang een constante
factor in de Friese cultuur. Acteurs als Klaasje Postma en Jan Arendz en voormalige
Tryateracteurs Rense Westra en Freark Smink zijn bekend in brede kringen in de
provincie.
Het gezelschap heeft zich daarnaast een eigen plaats in het Nederlandse
theaterlandschap verworven: vanwege de taal - het is het enige gezelschap dat
Friestalig repertoiretoneel produceert - maar ook vanwege zijn veelzijdigheid. Tryater
onderbouwt die claim het meest veelzijdige gezelschap van Nederland te zijn door
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te wijzen op de verscheidenheid van voorstellingen naar genre en schaal, op de
diversiteit van opvoeringsplaatsen (theaters, dorpshuizen, scholen, locaties) en op
de breedte van het publiek wat leeftijd en sociale klasse betreft: Tryater trekt in
verhouding bijzonder veel niet HBO- of universitair opgeleide toeschouwers. Mede
vanwege de hoge bezettingsgraad van de zalen is het gezelschap niet meer weg te
denken uit het theaterbestel.
De huidige waardering is het resultaat van een langdurig streven naar erkenning.
Al in 1963 werd de aanzet gegeven tot het gezelschap, dat in 1965 officieel werd
opgericht en enige jaren later de naam Tryater kreeg. Deze naam verwijst naar de
drie semi-professionele theatergezelschappen die hun bekendste acteurs leverden
voor de eerste voorstellingen: Riek Landman, Dicky Modderman, en het duo Roel
Nijboer en Jeltsje Das. Laatstgenoemde bedacht ook de naam van het nieuwe
gezelschap. In 2005 kon Tryater zijn veertigjarig jubileum vieren met de voorstelling
Lytse fûgel (‘Kleine vogel’).
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Affiche Slet, ontwerp Marijke Beintema.

De vorming van een gesubsidieerd professioneel Friestalig theatergezelschap na
de Tweede Wereldoorlog is het gevolg van twee factoren: het landelijk beleid van
de toneelspreiding en de emancipatie van het Fries.
Na de bevrijding van Nederland werd van overheidswege in het toneel een middel
gezien tot volksontwikkeling en een mogelijkheid tot verankering van de herwonnen
democratie. Er ontstond een systeem van subsidies. Niet alleen de al langer bestaande
gezelschappen rond de schouwburgen in de grote steden werden ondersteund, alle
landsdelen dienden hun eigen gezelschap te krijgen: de zogenaamde toneelspreiding.
Zo werd de Noorder Compagnie opgericht om de drie noordelijke provincies te
bespelen. Door de latere verfijning van de toneelspreiding ging ook een eigen
Friestalig beroepsgezelschap voor Fryslân tot de mogelijkheden behoren.
In 1951 was kneppelfreed (zie paragraaf 6.2) het startsein voor een gestage
positieverbetering van het Fries. De taalstrijders zagen ook in het toneel een
mogelijkheid om terreinwinst voor het Fries te boeken. Bovendien voelden zij zich
verantwoordelijk voor de verbetering van de kwaliteit van het Friestalige toneel.
De professionalisering werd zichtbaar op een aantal terreinen. In de eerste plaats
financieel: de budgetten werden verruimd, regisseurs en in een later stadium acteurs
werden semiprofessioneel en later volledig beroeps. De artistieke ambitie en kwaliteit
wat betreft repertoirekeus, acteerniveau en vormgeving schoten omhoog. Het toneel
verbreedde zijn horizon. Werd er tot 1955 voornamelijk oorspronkelijk Friestalig
werk gespeeld, waarin weliswaar eigentijdse invloeden verwerkt waren, later werd
aansluiting gevonden bij het internationale klassieke en moderne repertoire.
Medewerkers voor regie en vormgeving werden ook buiten het Friese taalgebied
gevonden.
De eerste steen voor Tryater werd gelegd op nieuwjaarsdag 1963 door het Frysk
Nasionael Boun, een bewegingsorganisatie van voornamelijk jongeren, met speciale
belangstelling voor toneel en literatuur. Ter ere van zijn nieuwjaarsreceptie liet het
de beste toneelspelers van de verschillende semiprofessionele gezelschappen een
eigentijds en controversieel stuk uit het wereldrepertoire opvoeren: La putain
respectueuse van Sartre in de vertaling van Anne Wadman (In slet fan tsien dollar).
Kort ervoor was na een grote publieksactie het professionele Frysk Orkest opgericht.
Het Frysk Nasionael Boun zag na dat succes mogelijkheden voor een professioneel
toneelgezelschap, mits het beter repertoire bracht dan de bestaande Friese groepen.
Een jaar later werd Look Back in Anger van John Osborne opgevoerd, op advies van
vertaler Anne Wadman. Financiële problemen noopten tot de keuze van een blijspel
als volgende productie, It prielbêd van Jan de Hartog. Het beleefde negen
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voorstellingen en was daarmee financieel gezonder dan de vorige producties. Toch
was het Frysk Nasionael Boun blij dat het in 1965 de verantwoordelijkheid kon
overdragen aan een speciaal opgerichte Toanielstifting.
De provincie verstrekte bescheiden subsidies, maar de Toanielstifting, later Tryater,
kon al snel twee of drie producties per jaar uitbrengen met steeds meer voorstellingen.
Literair wereldrepertoire en tijdsgebonden blijspelen wisselden elkaar af, later kwam
daar oorspronkelijk Friestalig repertoire bij.
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Spelers van Tryater in 1969 met van links naar rechts, boven: Dicky Modderman, Bauke Mulder en
Jeltsje Das; onder: Riek Landman, Roel Nijboer en Lex Schoorel (regisseur).

Opvoering van In slet fan tsien dollar in 1963 met in de hoofdrol Riek Landman, die toen als
voordraagster en actrice grote faam genoot. Pas veel later zou ze bekend worden als schrijfster van
romans maar ook van enig toneelwerk (de thriller Fuotprinten yn it gers, ‘Voetstappen in het gras’,
1990).

Acteurs van Tryater in opleiding voor het Stadsweeshuis (het huidige Natuurmuseum Fryslân) in
Leeuwarden waar de cursus plaatvond, foto uit 1976. Van links naar rechts, staand: Pyt van der Zee,
Tsjitske de Boer, Romke de Leeuw, Sytske Atsma, Zus Douma, Marijke Geertsma, Jan Arendz, Hilly
Harms, Feikje Hovenga, Aly Bruinsma, Rense Westra. Vooraan Romke Toering en Monte Huizinga.
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Pyt van der Zee.

Peter Tuinman, zoon van de zeer productieve bewerker van Duits volkstoneel Anne Tuinman,
debuteerde in Europleane 16-8 van Piter Terpstra. Hij speelde er een twintiger met een open huwelijk,
die iemand doodt in een vechtpartij. De première moest een jaar uitgesteld worden vanwege verzet
van spelers, en de opvoeringen werden gereserveerd ontvangen. Niet geschikt voor een gezellig
avondje, veel moderniteit en gevloek, en liever successtukken programmeren, was het oordeel van
recensenten. Tuinmans talent bleef echter niet onopgemerkt: hij vertrok naar het Nederlandse
beroepstoneel om pas jaren later bij Tryater terug te keren als regisseur en nog weer later als acteur
in de grote spektakels van Jos Thie.

Stuwende kracht op de achtergrond bij de opbouw van het gezelschap en artistiek
leider van 1976 tot 1980 was Pyt van der Zee (1915-1998). De voormalige kapper
uit Stiens was na een spoedcursus toneeladviseur in de provincie geworden. Hij stelde
scholing van de acteurs centraal. In een intensieve cursus van 1976 tot 1978 werden
de jonge acteurs opgeleid die tot op heden de kern van het ensemble vormen.
Naast de scholing legde Van der Zee het accent op oorspronkelijk repertoire.
Tryater ging zich spiegelen aan Toneelgroep Centrum die zich mede tot taak had
gesteld het ontstaan van nieuw werk te bevorderen. Van der Zee bood een podium
aan een zeer divers gezelschap schrijvers en ensceneerde daarnaast oud werk van
Barend van der Veen en Yme Schuitmaker (In tankbre gast). Voordat Van der Zee
op de voorgrond trad als artistiek leider hadden vader en zoon Piter en Arjen Terpstra
overigens al modern, realistisch werk voor Tryater geschreven. In 1980 nam Van
der Zee afscheid met een opvoering van Schurers verzendrama Simson in een seizoen
dat ook verder volledig bestond uit oorspronkelijk Friestalig werk.
Piter Terpstra (1919-2006) had al in de jaren vijftig bewezen toneel naar de wensen
van de producerende groep te kunnen schrijven. Bij De miggeherberch (‘De
vliegenherberg’) dat Tryater in 1971 speelde, leverde dat een obligaat en conventioneel
stuk op. Daarentegen werd in Europaleane 16-8 uit 1973 het moderne stadsleven
van jonge volwassenen ten tonele gevoerd, vol relatiecrises en geweld, en met een
debuterende Peter Tuinman in de glansrol naast Anny Veenstra.
Piters zoon Arjen Terpstra (*1948) schreef twee stukken die door Tryater werden
opgevoerd. In beide stukken, De deserteur gespeeld in 1974 en Ik bin de rjochter uit
1979, proberen individuen zich staande te houden in een harde mannenwereld. Arjen
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Terpstra's werk verraadt een grote persoonlijke gedrevenheid. Soms doen de
wreedheid in zijn stukken en de behandeling van moord als een inwijding denken
aan het werk van Jean Genet.
De meest indrukwekkende voorstelling in de periode-Van der Zee was de opvoering
in 1977 van Rink van der Veldes toneelbewerking van zijn korte roman De fûke
waarin een eenvoudige visserman het slachtoffer van de naziterreur wordt. In de
toneelversie ontbraken de flashbacks die de roman een dubbele laag geven: ze stellen
de visser namelijk voor als iemand die voortdurend keuzes ontloopt en die daardoor
in de fuik van de bezetter, en van het leven, gedreven wordt. Dertig jaar na de
bezetting kon de eenduidiger uitbeelding op het toneel van gevangenschap en dood
onder de Duitse bezetting evenwel nog grote emoties losmaken.
De drie komedies van Jan de Vries (*1939) vormden voor Tryater stuk voor stuk
publiekstrekkers. Geskaei om 'e kaei (in 1971) schetste lichtvoetig rond een intrige
met sleutelverwisselingen een aantal verzande huwelijken, die uiteindelijk toch
standhouden. Hwa wurdt beppe? (‘Wie wordt oma?’, 1974) stelde het leven van een
man in de penopauze centraal die moet kiezen tussen drie opportunistische potentiële
echtgenotes en een hippiezoon. Spul om 't spul (1978) kwam met zijn schematische
conflict tussen een hardwerkende boer en diens broer, een zelfvoldane ingenieur,
niet uit boven het werk dat De Vries voor het amateurtoneel schreef.
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De Fûke: Pieter de Vries als de naamloze hoofdpersoon uit de toneelbewerking van Rink van der
Velde's korte roman. Op de foto verder van links naar rechts Broer Sipma, Harm Krist, Henk Minnema
en Anne Schumacher.

Oene Spoelstra circa 1974.

Een zeer oorspronkelijk geluid in de periode-Van der Zee kwam van Oene Spoelstra
(*1944), van de genoemden het meest toneelschrijver pur sang. Spoelstra studeerde
andragogie en zat van 1979 tot de ‘crisisvergadering’ van begin 1983 in de redactie
van Trotwaer (blz. 191). Naast toneel schreef hij ook gedichten en in de jaren negentig
verlegde hij zijn werkterrein naar het schrijven van korte verhalen. Zijn keuze voor
toneel leek ingegeven door zijn voorkeur voor de veronderstelde rituele mogelijkheden
van het genre. Hij publiceerde al op grote schaal toneelteksten voordat zijn werk
opgevoerd werd. Tryater nam werk van hem op in het repertoire, en gaf hem
opdrachten. Hij paste zich steeds meer aan aan de eisen van het genre en het publiek.
Vijftien jaar later echter was zijn bron opgedroogd.
Spoelstra bouwde eerst in Trotwaer en later in opdracht van Tryater aan een
omvangrijk toneeloeuvre. Al in zijn eerste publicatie, het tweede bedrijf van De
Skieding in het befaamde jeugdnummer van De Tsjerne in 1967 (blz. 175), kwamen
de onafwendbare dood en daartegenover de levenslust als thema's naar voren, en
Spoelstra's voorkeur voor het ritueel als vorm. In Spul (1969) was het rituele element
het grootst: na een geladen reiniging werd het publiek gemanipuleerd tot applaus en
vervolgens door naakte actrices met waterpistolen verjaagd. In de serie steeds langer
wordende eenakters die volgden werd de speelbaarheid groter, de expressie directer
en het rituele element meer ingebed in een realistische setting. In Genesis (1969)
nam een rituele coïtus de plaats in van het paradijs, in De brêgeman (‘De bruidegom’,
1970) probeerden twee zussen zich los te maken van een derde zus, in Reiske (1971)
kregen de onmacht van de taal en de doelloosheid van de levensreis accent. Kinne
Jo my sizze faeks (‘Kunt u mij zeggen misschien’, 1971) ging over anonimiteit en
identiteitsverlies, terwijl in Jierdeifeest (1972) een echtpaar probeerde afscheid te
nemen van een overleden kind door zijn verjaardag als een ritueel te vieren.
Naast de eenakters schreef Spoelstra een vijftal avondvullende stukken. Fûgels
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Oene Spoelstra werd veelvuldig bekroond bij de jaarlijkse Toanielprizen, die de provincie instelde
ter stimulering van de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand oorspronkelijk toneel. Selectiegroepen
speelden zijn experimentele stukken bij speciale gelegenheden. Zo werd Thús (foto) in 1974 een
aantal malen opgevoerd.

(1969) vertoonde nog de kenmerken van de eenakters met een complex van
incestueuze banden tussen personages die niet zonder elkaar, maar ook niet met
elkaar konden leven. Werden de eenakters alleen door selectieploegen van amateurs
voor een speciale gelegenheid gespeeld, twee van zijn avondvullende stukken stonden
op het repertoire van Tryater, Thús in 1978 en Ik kin net oars in 1980. De ironie wil
dat het Spoelstra's meest conventionele stukken waren. Thús speelt zich af in een
verpleeghuis, waarin drie oude mannen moeten geloven aan aftakeling en dood. In
een realistische setting kwamen identiteitsverlies en menselijke desinteresse als thema
terug. Ik kin net oars was Spoelstra's laatste, in opdracht geschreven, stuk met als
onderwerp de dichter Fedde Schurer. Schurer wordt voorgesteld als een twijfelaar
en individualist, die geconfronteerd met de afbraak van de wereld niet anders kan
besluiten dan te strijden voor recht en gerechtigheid, tot de dood ook die strijd zou
breken. In dit stuk werd Schurers levensverhaal verteld en uitgespeeld door een koor.
Spoelstra veroorloofde zich ook in andere avondvullende stukken bijzondere
vormexperimenten. In Snipperdei (1976) werden de scènes van een man die een
snipperdag nam om tot rust te komen, versnipperd tot een chaotische tijdsstructuur.
Afke D. (1974) was een collage van groteske scènes waarin getoond werd hoe Afke
Dafke van haar identiteit beroofd werd door een naar allegorie neigend personage
Fabryk.
In 1980 volgde Thom van der Goot (*1946) Van der Zee op; hij bleef tot 1985 artistiek
leider. Rijkserkenning en bijbehorende subsidiëring was eens temeer het doel. Tryater
probeerde in het repertoire nauw aan te sluiten bij de keuze van de Nederlandstalige
professionele gezelschappen, waarbij Van der Goots adagium ‘vluchten kan niet
meer’ en de voorkeur voor psychologisch-realistisch werk richtinggevend waren.
Het gezelschap manifesteerde zich met een veelheid aan producties en voorstellingen
en het bouwde een trouw publiek op, hetgeen leidde tot rijkssubsidiëring vanaf 1985.
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De triljende ierde (1983) van Piter Terpstra: Fries dichter en staatsman Piter Jelles Troelstra met de
twee vrouwen die de dichterlijke romanticus en de strijdbare socialist in hem verbeelden. Freark
Smink wist met zijn gedreven belichaming van Troelstra blijvende indruk te maken. Naast hem
Marijke Geertsma, staand Anny Veenstra.

Rense Westra als het titelpersonage van Shakespeare's Richard III, door Tryater gespeeld in 1989.

Oorspronkelijk repertoire werd nauwelijks gespeeld. Schrijvers als Sybe Krol,
Piter Boersma en Hylkje Goïnga vertaalden toneelstukken voor het gezelschap. Toch
was een van de hoogtepunten uit het artistiek leiderschap van Van der Goot een
oorspronkelijke tekst: De triljende ierde van Piter Terpstra, gespeeld in 1983, over
dichter en socialist Piter Jelles Troelstra. Troelstra werd geplaatst tussen twee muzen,
de dichterlijke ‘sjongfaam’ en de politieke ‘striidfaam’. De voorstelling werd
legendarisch door de vertolking van Troelstra door acteur Freark Smink. De oude
geschiedenis sprak ook na tientallen jaren het Friese publiek aan: de controverse van
Domela Nieuwenhuis en Troelstra, de stakingen in Opsterland, de rellen in
Leeuwarden tijdens het bezoek van de jonge Wilhelmina en de breuk van Troelstra
met zijn liberale vader, uitlopend op de mislukking van Troelstra's oproep tot de
revolutie in 1918.
Pogingen Friese schrijvers tot werk te inspireren van het niveau dat Tryater
inmiddels had bereikt, strandden. Het oorspronkelijke repertoire bleef beperkt tot
een aantal tijdgebonden improvisatievoorstellingen en bewerkingen van verhalen
van onder anderen Hylkje Goïnga in Twa froulju (‘Twee vrouwen’). Goïnga legde
ook de dialogen vast van de op improvisatiebasis ontstane voorstelling Frou-minske,
die vanwege haar herkenbaarheid een groot succes was.
Met de komst van Guido Wevers (*1952) als artistiek leider van 1985 tot 1990
werd Tryater op het spoor gezet van ‘actueel volkstheater’, gemeenschapskunst in
een groteske spelstijl. Wevers probeerde de betrokkenheid van het ensemble bij de
inhoud van de voorstellingen te vergroten. Door de landelijke erkenning werd het
steeds gemakkelijker regisseurs van naam en faam voor Tryater te strikken.
Oorspronkelijk Friestalig werk leverde de periode-Wevers niet op. Vermeldenswaard
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zijn uit deze periode slechts de vertalingen gemaakt door Sybe Krol van Romeo and
Juliet en Richard III van Shakespeare, en door Piter Boersma van Bauern sterben
van Franz Xaver Kroetz, A Streetcar Named Desire van Tennessee Williams en
Mephisto van Ariane Mnouchkine.
Het artistiek leiderschap van Peter te Nuyl (*1955) in de jaren 1990 tot 1993 werd
gekenmerkt door spanning tussen diens intellectuele, romantische verbondenheid
aan de Friese taaltraditie en het publieksgerichte ensemble. Uiteindelijk zou dat leiden
tot Te Nuyls voortijdige vertrek en een reorganisatie waarin het ensemble werd
verkleind en er plaats kwam voor jongere gastacteurs. Tijdens zijn korte bewind was
er wel aandacht voor oorspronkelijk werk.
Tryater vierde in 1991 zijn 25-jarig jubileum met Te Nuyls eigen stuk De
ûndergong fan Fryslân, geïnspireerd op de vroeg-negentiende-eeuwse
Nederlandstalige tragedies van de in paragraaf 2 genoemde A. van Halmael. Een
speciale rol was hierin weggelegd voor een op een historische bron gebaseerd meisje
met een dubbel hoofd. De middeleeuwse strijd tussen de Schieringers en Vetkopers
werd door haar aan de kaak gesteld en belachelijk gemaakt in een pleidooi voor
eenheid. De verdeeldheid leidde in het stuk tot het verlies van Fryslâns politieke
zelfstandigheid en taal.
Wilco Berga (blz. 255) schreef Berchbewenners voor Tryater, een symbolisch
stuk in ritmisch proza met zware metaforiek rond de spanning tussen individu en
gemeenschap. Berga was zich al een aantal jaren aan het bekwamen in de
toneelschrijfkunst.
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Ensemble seizoen 1990-1991. Zittend: Romke Toering, Marijke Geertsma, Rense Westra, Anny
Veenstra, Aly Bruinsma, Janny van der Veen, Henk van der Kooi. Middelste rij: Hilly Harms, Tryntsje
van der Zee, Fred-Paul Vogel, Klaasje Postma. Staand: Peter te Nuyl, Romke de Leeuw, Jan Arendz,
Kees Botman, Henk Minnema, Tineke Fopma, Klaes Ploegh, Gatse Boschma.

Pak 'm Stanzi van de Engelse toneelschrijfster Claire Luckham: niet alleen in woorden vocht Stanzi
(Tamara Schoppert) haar strijd tegen bedillerige ouders, een imponerende leraar en een onderdrukkende
machoechtgenoot: zij versloeg ze ook in onvervalste catch-ascatch- can wedstrijden. Het stuk werd
in de jaargang 1997/98 met veel succes gespeeld op locatie in de Sporthal Het Kalverdijkje in
Leeuwarden en beleefde in de twee volgende seizoenen een reprise op een aantal festivals.

Hij schreef in dezelfde vitale stijl over de dood met vitaliteit als reactie daarop het
korte stuk Kening en het avondvullende Side, dat een enscenering misliep door de
wisseling van de wacht door Van der Goot en Wevers. Berga's werk riep zowel
bewondering op voor de muzikaliteit van de dialoog als afkeurende reacties vanwege
de ontoegankelijkheid. Berchbewenners (1992) zou het einde betekenen van zijn
carrière als toneelschrijver, behoudens zijn bijdrage aan het later te noemen
Hertejacht.
Naast repertoire voor volwassenen bracht Tryater ook kindertoneel. Tsjitske de
Boer (*1951) schreef Prins Moreo, een fijnzinnige groteske vertelling over een
onbegrepen prins, gespeeld in 1991. De Boers eigenzinnige geluid klonk ook in (door
andere gezelschappen gespeelde) stukken als It ferhaal (1991) en vooral in de
vrouwenproductie Ik wit net hoe't de frou der ûnder stiet, of wat heit seit is altyd
wier (‘Ik weet niet hoe m'n vrouw er over denkt, of wat pa zegt is altijd waar’, 1991),
een bizarre familiekroniek uit vrouwelijk perspectief.
Na de crisis en de reorganisatie nam Jos Thie (*1954) het roer over. Tryater was
ondanks alles in de decennia ervoor een volwaardig gezelschap geworden, en kon
ook mensen van de statuur als deze voormalige artistiek leider van het Ro-theater
aan zich binden. In bijna tien jaar, van 1994 tot 2003, bereikte Thie met Tryater een
nog groter publiek. Tryater was niet langer het gezelschap dat landelijke artistieke
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ontwikkelingen naar het Friese publiek vertaalde; het werd een gezelschap dat in
zijn voorstellingen thema's spelend in de Friese samenleving aan de orde stelde en
dat daarmee een eigen geluid aan het Nederlandse theaterbestel toevoegde.
Thie had bij zijn programmering een voorkeur voor Iers en ander Angelsaksisch
repertoire (in vertalingen van onder anderen Pyt en Tryntsje van der Zee), maar
stimuleerde evenzeer de ontwikkeling van oorspronkelijk werk. Zo initieerde hij in

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

297
zijn eerste seizoen Hertejacht, een collage van tien eenakters van tien schrijvers
(onder anderen Romke Toering, Antine Zijlstra, Tsjitske de Boer, Lolkje Hoekstra)
over liefde in Fryslân. Voor jeugdtheatervoorstellingen deed hij een beroep op Anna
Bilker en Bouke Oldenhof.
Anna Bilker (*1964) schreef een aantal zeer speelbare teksten voor kinderen, die
goed aansluiten bij de publieksgroep. Voor de Jeugdtheaterschool schreef ze
Hynderkes (‘Paardjes’, 1999), over een Miss Frieslandverkiezing. Met In kening fan
neat

Scène uit Hertejacht met Thijs Feenstra (boven) en Romke de Leeuw.

Scène uit In kening fan neat van Anna Bilker met van links naar rechts Lianne Zandstra, Wim van
der Laan en Lyan van der Meulen, alle drie gastspelers bij Tryater.
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Abe! in het voetbalstadion en Kening Lear met paarden
September 1995. Meer dan 500 medewerkers, 37.000 toeschouwers,
waarvan 11.000 bij de laatste voorstelling. Kranten, radio, elkaar
afwisselende televisieploegen, de Duitse radio, lovende recensies tot in
New York. Alles was groot aan het voetbalspektakel Abe!, een voorstelling
over de legendarische voetballer Abe Lenstra (1920-1985) in het
voetbalstadion van de SC Heerenveen.
Jos Thie had bij zijn vorige gezelschap, het Ro-theater, al naam gemaakt
met spektakelvoorstellingen, maar zijn eerste regie als artistiek leider van
Tryater sloeg alles. De voetbalwedstrijd uit 1951 waarin Heerenveen met
Abe Lenstra een 1-5 achterstand tegen Ajax omzette in een 6-5 overwinning
werd nagespeeld, onderbroken door scènes uit het leven van Abe Lenstra.
Intieme scènes als een eierrapende Abe wisselden spektakelscè nes af
(zoals een razzia of een per helikopter ingevlogen Italiaanse
voetbalvoorzitter), uitlopend op de scène waarin de oude Abe op een koord
naar het dak van de tribune loopt.
De interne crisis bij het toneelgezelschap was compleet vergeten. Tryater
stond in één klap landelijk op de kaart. Toch had de voorstelling een
staartje. Onervarenheid met producties van deze schaal leidde tot een
financieel gat van meer dan twee ton. Dankzij een spontane
inzamelingsactie onder met name autohandelaren kon een faillissement
worden voorkomen.

De jeugdselectie van SC Heerenveen als het elftal van de vv Heerenveen uit 1951 dat het grote Ajax
uit Amsterdam zal verslaan. Hoogtepunten uit de wedstrijd vormden het kader voor scènes uit het
leven van Abe Lenstra. De combinatie van sport en theater was uniek en de schaal van de voorstelling
evenzeer: tot elfduizend toeschouwers in het stadion van de voetbalclub.
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Voorbespreking voorstelling Abe! met Foppe de Haan, Ronnie Pander (die de voetballende Abe
speelde), Jos Thie en Bouke Oldenhof, mei 1995.

Peer Gynt met moeder Aase in de Terschellinger duinen.

Het brede Friese publiek en de aanvankelijk afwachtende landelijke
collega-theatermakers waren gewonnen voor Thie's grote voorstellingen.
Tryater kon de ervaring opgedaan met Abe! uitbuiten in volgende projecten.
In 1999 volgde op Oost-Terschelling Peer Gynt van Henrik Ibsen. Alleen
de tribune wees op een theatervoorstelling, verder was alles ongerept: ook
het vennetje in de duinpan leek er al eeuwen gelegen te hebben. Peer Gynt
trok vanuit Terschelling de wijde wereld in, op zoek naar zichzelf, om zijn
eigen wezen uiteindelijk als oude man thuis te vinden. Uit het zand kwamen
Terschellinger monsters, fabrieken en zelfs de Titanic omhoog, in het
water verschenen uit het niets drie nimfen. Vijftienduizend mensen konden
een kaartje bemachtigen.
De opera Orfeo Aqua, 's ochtends bij zonsopgang aan en in een vergeten
meertje dat alleen per trein te bereiken was, trok in 2000 in de voorverkoop
al zo veel toeschouwers dat tot extra voorstellingen besloten moest worden.
Met veertigduizend toeschouwers overtrof Kening Lear van Shakespeare
zelfs de publieke belangstelling voor Abe!. In een grote manege waren
avond aan avond tweeduizend mensen getuige van Lears strijd met zijn
aftakeling. De machtige Friese paarden speelden een tweede hoofdrol in
de voorstelling.

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

300

Baarderlân van Romke Toering over drie veehandelaren en een bijna verjaarde moord. De herkenbare
personages en de groteske wendingen in het stuk maakten dat dit het grootste publiekssucces werd
in de reguliere programmering tijdens het artistiek leiderschap van Jos Thie, die ook de regie voerde.
Een televisieregistratie van de voorstelling werd door Omrop Fryslân uitgezonden. De spelers: Freark
Smink, Jan Arendz, Romke Toering.

kreeg ze een kans bij Tryater (2001). Ze schreef de dialogen voor het beeldende
verhaal over een koning die tevergeefs op zoek is naar zijn rijk.
Bouke Oldenhof (*1957) was als schrijver, bewerker en vertaler vaste medewerker
van Thie. Hij tekende voor de tekst van Abe!, voor de bewerking van Peer Gynt en
voor de vertaling van King Lear. Tryater speelde zijn twee kleutervoorstellingen
Broer en Lyfke wolle ruilje (in 1996) en Pake yn 'e kast (in 1997), en voor
volwassenen zijn stuk Ach en Weestate 13 (in 2003).
Het grootste succes had het schrijfdebuut van Tryater-acteur Romke Toering
(*1947), Baarderlân (2002). Meer nog dan door het bizarre verhaal over een verjaarde
moord op een Arabische veehandelaar werden de toeschouwers ontroerd door de
sfeervolle schets van kwetsbare, door de tijd ingehaalde veehandelaren. Toering
schreef daarna nog de monoloog It hûs moat leech, in 2004 gespeeld door Aly
Bruinsma. Daarin worstelt een vrouw tijdens het leeghalen van het huis van haar
overleden moeder met het verdwijnen van de verbondenheid met haar ouderlijk huis,
overleden minnaar en nieuwe woonplek in een Fries dorp. Ondanks het feit dat ze
zich erop heeft toegelegd de taal te leren, voelt ze zich een buitenstaander na een
affaire over de vestiging van een asielzoekerscentrum.
Nadat Jos Thie in 2003 afscheid had genomen met de grootschalige voorstelling
Kening Lear trad Hans Man in 't Veld (*1946) aan als algemeen leider. Naast de
continuering van het publiekssucces van het gezelschap, stelde Man in 't Veld zich
twee opdrachten. Hij wilde het accent meer leggen op de acteur als initiator en
creatieve factor van voorstellingen. Verder was een verjonging meer dan noodzakelijk
geworden. Het ensemble werd nog steeds gevormd door vijf acteurs van de
cursusgroep van Van der Zee uit de jaren zeventig: de jongste was de vijftig al
gepasseerd.
Klaasje Postma stelde in een regie van Man in 't Veld een ontwapenende
voorstelling samen met verhalen van haar moeder, Rolling Home, die reprise na
reprise kreeg. Nynke Laverman is de meest veelbelovende jonge actrice. Ze maakte
landelijk naam met het theaterprogramma en de CD met fado's Sielesâlt met eigen
vertalingen van gedichten van Slauerhoff. Daarnaast speelden zij en Klaasje Postma
de hoofdrollen in de voorstelling De op & delgong fan Lytse Fûgel (The Rise and
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Fall of Little Voice) van Jim Cartwright, waarmee Tryater zijn veertigjarig jubileum
vierde en opnieuw bezoekersrecords brak. Lavermans bewondering voor het werk
van Albertina Soepboer leidde tot de opdracht voor het programma Maïsfrou waarvoor
Soepboer de teksten schreef.
Tryater werd in de loop der decennia opgebouwd door cultureel betrokken Friezen
die met een grote inspanning erin slaagden steeds professioneler Friestalig theater
te maken. De uitdaging waar het huidige Tryater aan het begin van de 21ste eeuw
voor staat is een nieuwe generatie professionele theatermakers te vinden die zich
betrokken voelen bij het Friese publiek en de Friese culturele traditie. Die opdracht
is net zo moeilijk als cruciaal.
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Fries in bewegende beelden
In de jaren zeventig ontwikkelde de Nederlandse film zich stormachtig,
met als hoogtepunt Turks fruit. Een Friese film bestond er niet, op de
curieuze stomme film Kar út twa (‘Keuze uit twee’) uit 1937 na, gespeeld
door acteurs van het Ljouwter Toanielselskip. In het Fries geschreven
tussenteksten lichtten het onbenullige driehoeksverhaaltje toe. De film
werd in veel dorpshuizen vertoond.
Vanaf 1980 werd er om de vijf jaar een Frysk Festival gehouden, waarin
opgespaarde budgetten werden ingezet om bijzondere Friese producties
te realiseren. Voor 1985 werd er een Friestalige, volwaardige film in de
plannen opgenomen. Pieter Verhoeff, een in Lemmer geboren filmer, had
in 1980 van zich doen spreken door Het teken van het beest. Net als Rink
van der Velde in zijn roman De hûn sil om jim bylje (‘De hond zal om je
huilen’, 1978) had hij zich laten inspireren door de historische moord van
IJe Wijkstra op vier politieagenten in 1929. Verhoeff greep nu de
aangeboden ondersteuning aan en verbeeldde een ander bekend historisch
gegeven: de ten onrechte veroordeelde socialistische gebroeders Hogerhuis
in De dream. Na deze eerste Friese film zouden er nog twee van Verhoeff
volgen. De vuurtoren uit 1999 was geïnspireerd op Verhoeffs jeugd in
Lemmer, waar de vuurtoren een belangrijke plek was. Met Nynke (2001)
behaalde Verhoeff zijn hoogste bezoekerscijfers, en de film werd
ingezonden voor de Oscars. Centraal in de film stond, net als in Tineke
Steenmeijer-Wielenga's roman De oare helte(blz. 250), Nynke fan
Hichtum, de vrouw van dichter en staatsman Piter Jelles Troelstra. Haar
strijd voor liefde en respect werd in Verhoeffs eigen scenario strak en
ontroerend verteld.
Ondertussen meldde zich een tweede regisseur van Friestalige films. Steven
de Jong besloot zijn bij televisieseries opgedane ervaring in te zetten voor
de productie van een eigen film. Met een grote gedrevenheid realiseerde
hij een filmbewerking van Abe Brouwers klassieker De gouden swipe in
1996. De Jong produceerde de film zelf, schreef het scenario ervan,
regisseerde en speelde een van de twee hoofdrollen, naast Rense Westra.
De film bevatte het nummer ‘In nije dei’, waarmee De Kast de eerste
Friestalige nummer 1- hit van Nederland scoorde. Rense Westra speelde
ook de hoofdrol in De Jongs tweede film, De Fûke, naar de bekroonde
roman van Rink van der Velde, en in de televisieserie Baas Boppe Baas
die Omrop Fryslân tv vanaf 2001 vier seizoenen lang uitzond. Het succes
van de serie leidde tot de vervolgproductie Dankert & Dankert over een
advocatenduo met Peter Tuinman in de dubbele hoofdrol.
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Regisseur Pieter Verhoeff (midden links) en acteur Peter Tuinman (midden rechts) met het Gouden
Kalf dat in 1985 aan Tuinman, hoofdrolspeler in De dream, werd toegekend.

Affiche van de film Nynke.
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Tableau de la troupe: de schrijvers voor jonge lezers die na 1995 publiceerden en die in dit hoofdstuk
worden behandeld. Portretten gemaakt door Jan Kalma in 2004.
Baukje Wytsma • Sietse de Vries • Hanneke de Jong • Riemkje Pitstra
Eppie Dam • Akky van der Veer • Anny de Jong • Jelle Bangma
Auck Peanstra • Jan Schotanus • Berber van der Geest • Willem Tjerkstra
Helena de Boer • Mindert Wijnstra • Hindrik van der Meer
Ep van Hijum • Geartsje Douma • Jurjen van der Meer • Lida Dykstra
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10
Literatuur voor jonge lezers
Van 1846 tot nu
1 Klein begonnen
De verzameling Kleine Gedigten voor Kinderen van Hieronijmus van Alphen uit
1778 en 1782 wordt in de Nederlandse literatuurgeschiedenis algemeen beschouwd
als het begin van de kinderliteratuur. Het duurde tot 1846 voor het eerste Friese
kinderboekje verscheen. Dat was Gelukkig Hansje, een sprookje van Grimm, vertaald
door Harmen Sytstra (blz. 71). Het kreeg een Nederlandse titel mee om de Friese
kinderen over de drempel te helpen, want die waren er nog helemaal niet aan gewend
boeken in hun moedertaal te lezen. Ook wat de presentatie betreft ging het om een
curieus boekje. Het Fries had nog geen vaste schrijfwijze en in de richtingenstrijd
die gaande was, had Sytstra een spelling uitgedacht die sterk leunde op het Oudfries,
de ‘Idunastavering’. Omdat hij zich als onderwijzer realiseerde dat deze spelling
voor kinderen wel heel erg moeilijk was, gaf hij het sprookje weer in twee varianten.
Op de ene pagina stond het verhaal in de Iduna-spelling en daarnaast in een
vereenvoudigde spellingsversie. Het is het verhaal over Hans die zijn verdienste ruilt
tegen steeds weer andere, minder waardevolle zaken, tot hij ten slotte met lege handen
thuiskomt, maar zich daar gelukkig bij voelt.
Oorspronkelijk Friese kinderliteratuur publiceerde volksschrijver Waling Dykstra
(blz. 76) met vijf bundeltjes kinderpoëzie in de trant van Van Alphen. Van Alphens
Kleine Gedigten voor Kinderen verscheen in 1852 in het Fries als Lîtse rîmkes foar
bern, vertaald door H.G. van der Veen (blz. 74). Aardig is hoe hier de enigszins
exotische perzik van het origineel door de meer gewone appel wordt vervangen en
de nachtegaal door een mus. Daarmee wordt het rijmpje uit zijn hoog sociaal milieu
in een meer concreet Friese omgeving geplaatst. Juist dit laatste was voor Sytstra
aanleiding om te twijfelen aan het nut van deze vertaling. Hij vond het werk van
J.J.A. Goeverneur meer geschikt en nog beter was oorspronkelijk werk.
Toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de maatschappelijke situatie
verbeterde en met de invoering van de wet op het lager onderwijs van 1857 bredere
lagen van de bevolking onderwijs konden genieten, begrepen
schrijvers-schoolmeesters als Sytstra en Van der Veen dat er vanwege de
allesoverheersende positie van het Nederlands in het onderwijs aandacht moest komen
voor het Fries, dat op het platteland voor vrijwel alle kinderen het enige
communicatiemiddel was. Naast pedagogische speelden vooral taalideologische
motieven een grote rol. Binnen de Friese beweging waren veel onderwijsmensen te
vinden die dagelijks in aanraking kwamen met het gebrek aan Friestalig materiaal
en die daarom pleitten voor een grotere productie. Een voorbeeld van zo iemand is
Frederike fan Hallum (1846-1930; pseudoniem van Johanna Frederika Rutgers). Zij
speelde geen vooraanstaande rol in de Friese beweging maar had wel contacten in
die kring. Op haar zondagsschool wilde
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De blîde berntsjes (‘De blije kindertjes’, 1853) is een van de geïllustreerde boekjes met kinderrijmpjes
van Waling Dykstra. Daarin staat deze illustratie, bij een wintergedichtje over een slee. De molen is
van een type dat niet in Fryslân voorkomt. Het uitgeven van Friestalige tekst was makkelijker te
realiseren dan het toepassen van originele illustraties - een praktijk die voortduurt tot de huidige dag.

Titelpagina van Gelukkig Hansje. Friesch kinder-leesboekje voor school- en huiselijk gebruik, een
klein en onooglijk boekje van drieëndertig pagina's, maar wel het begin van de Friese kinderliteratuur.
Sint Piterversje van Cornelis Wielsma met een door hemzelf gecomponeerde melodie. Wielsma
schreef het liedje met de beginregel ‘'k Weet één dag in het jaar’ in eerste instantie voor het Sint
Piterfeest (21 februari) dat alleen in Grou gevierd wordt. Later werd het zowel in bundels
Sinterklaasliederen als in die met Sint Piterliedjes opgenomen. De afgebeelde versie is overgenomen
uit Sjong mar ta!, een algemeen zangbundeltje uit 1987.

ze de kinderen in hun eigen taal benaderen, omdat die dichter bij hen stond. Vaak
werd bij de productie van kinderboeken gebruikgemaakt van reeds bestaand
illustratiemateriaal, een procédé dat in die tijd ook in de rest van Nederland wel vaker
werd toegepast. Omdat de bronnen niet genoemd werden is het moeilijk te achterhalen
waar deze illustraties vandaan kwamen. Waarschijnlijk waren het prenten die een
uitgever/drukker al in zijn bezit had. Waling Dykstra gebruikte voor zijn
dichtbundeltjes ook illustraties die niet speciaal bij zijn dichtwerk gemaakt waren.
Dit blijkt uit het feit dat prent en tekst niet altijd met elkaar kloppen. Aan het eind
van de negentiende eeuw werd de stroom kinderboeken wat breder en kwamen
Frederike fan Hallum en de Grouster onderwijzer Cornelis Wielsma (1845-1922)
met werk dat meer vanuit het perspectief van een kind was geschreven. Men kan
concluderen dat de oorspronkelijke Friese kinderliteratuur in de negentiende eeuw
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een eigen ontwikkeling doormaakte, maar dat er ook een zekere afhankelijkheid van
de Nederlandse kinderliteratuur bleef bestaan.

2 Een Friese schrijfster in de Nederlandse literatuur
‘Allereerst voele men het warme, liefdevolle hart van de auteur er in
kloppen; dan zij de vorm artistiek, de inhoud boeiend maar niet prikkelend,
de stijl vloeiend en los, de woordenkeus eenvoudig en sober, en voor de
kinderen begrijpelijk; en, last not least, als geheel zij het even aantrekkelijk
voor volwassenen als voor kinderen (dit is trouwens het kenmerk van ware
kunst) en, zo mogelijk, door zijn warme, bezielende inhoud van
opvoedende kracht, zowel voor ouders als voor kinderen!’
Zo formuleerde Nynke fan Hichtum haar artistieke uitgangspunt, dat ze niet alleen
in praktijk bracht bij haar eigen schrijf- en vertaalwerk voor kinderen, maar ook
hanteerde
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Tekening van Nynke fan Hichtum, gemaakt door haar zoon Jelle, midden van de jaren twintig.

in haar recensies van kinderliteratuur. Zij legde, waarschijnlijk onder invloed van de
Duitse Kunsterziehungsbewegung, nogal wat nadruk op de artistieke kant van het
kinderboek, wat nieuw was voor die tijd. De initiatiefnemer van deze beweging, de
Duitse pedagoog Heinrich Joachim Wolgast, vond de literair-esthetische opvoeding
zeer belangrijk en had veel kritiek op de vaderlandsgezinde en religieuze tendensen
in de jeugdliteratuur van zijn tijd. Een jeugdboek moest een kunstwerk zijn, net zoals
dit van een goed boek voor volwassenen werd verwacht. Haar nieuwe pedagogische
inzichten ontleende Nynke fan Hichtum ook aan de ideeën van Ellen Key. Deze
invloedrijke Zweedse pedagoge kreeg veel belangstelling door haar in 1900
verschenen boek De eeuw van het kind, waarin ze ervoor pleitte het kind ruimte te
geven voor de ontwikkeling van zijn eigen persoonlijkheid. Voor wat het esthetischartistieke aspect betreft, deelde Nynke fan Hichtum haar inzichten met J.W. Gerhard,
een destijds belangrijk publicist op het gebied van opvoeding en onderwijs, die
geïnspireerd werd door Wolgast en diens ideeën. Zij kon zich eveneens goed vinden
in de ideeën van auteurs uit socialistische kring als Nellie van Kol en Ida Heijermans.
Nynke fan Hichtum heette officieel Sjoukje Maria Diderika Bokma de Boer
(1860-1939); zij was een domineesdochter uit Nes in Dongeradeel. In 1887 debuteerde
ze met een bundel in het Fries vertaalde sprookjes, Teltsjes yn skimerjoun
(‘Vertellingen in schemeravond’). Als medewerkster aan het door haar man Piter
Jelles Troelstra opgerichte tijdschrift For hûs en hiem (‘Voor huis en erf’, 1888-1895),
verzorgde zij een rubriek voor kinderen. Ze verrichtte daarmee pionierswerk want
een vaste kinderrubriek was tot dan toe in de Friese tijdschriften nooit verschenen;
hooguit werden zo nu en dan kindergedichten of kinderverhalen opgenomen. Ook
specifieke jeugdtijdschriften zoals die in Nederland al sinds 1780 verschenen, waren
er niet; wel publiceerde Waling Dykstra, die voor zijn inkomen afhankelijk was van
zijn pen, tussen 1866 en 1868 Friso. Tijdschrift voor de Nederlandsche Jeugd, maar
hierin was alleen Nederlandstalig werk te vinden.
Troelstra nam in 1890 afstand van de Friese literatuur om zich geheel aan de
politiek te wijden (blz. 88) en Nynke fan Hichtum begon in die jaren met het schrijven
van Nederlands werk met een informatieve inslag over een eskimojongetje en
‘kaffer’-kinderen. Nadat de Troelstra's in 1893 naar Holland waren verhuisd werd
de noodzaak om in het Nederlands te schrijven nog groter. Omdat Troelstra zijn
advocatenpraktijk liet verlopen en hij met zijn politieke en journalistieke werk nog
niet veel verdiende, probeerde zijn vrouw met het schrijven van kinderboeken een
bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Friese kinderboekjes werden nauwelijks
uitgegeven en dus moest zij wel proberen haar werk bij uitgevers van Nederlandstalig
werk geplaatst te krijgen. Zo werd Nynke fan Hichtum ook in de Nederlandse
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kinderliteratuur een belangrijke auteur. Door haar relaties in de socialistische
beweging kwam ze in contact met Nellie van Kol, de oprichtster van Ons Blaadje,
dat arbeiderskinderen goede en goedkope lectuur wilde bieden. In de loop der jaren
leverde Nynke fan Hichtum er veel bijdragen aan. Naast het schrijven van eigen
oorspronkelijk werk nam het vertalen en schrijven over het werk van anderen haar
in beslag. Ze bewerkte voor Nederlandstalige kinderen sprookjes uit allerlei delen
van de wereld en liet ze illustreren door
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In 1908 gaf Nynke fan Hichtum het oude volkssprookje Der wie ris in âld wyfke uit als prentenboek
met illustraties van Tjeerd Bottema in een tweetalige uitgave.

bekende illustratoren van haar tijd. In haar optiek moesten kinderen, uit welk milieu
of met welke achtergrond ook, het beste voorgezet krijgen, niet alleen qua tekst, maar
ook qua uiterlijke verzorging.
Met het schrijven van eigen fictioneel werk begon Nynke fan Hichtum toen ze
ontdekte dat er maar weinig en nog minder echt goede teksten voor kinderen
beschikbaar waren. Ze vestigde voorgoed haar naam met Afke's tiental, dat in 1903
bij uitgeverij Wolters in Groningen verscheen. Met dit boek keerde de schrijfster
terug naar Fryslân: het is er gesitueerd en de invloed van het Fries is duidelijk
merkbaar in benamingen als ‘heit’ en ‘mem’ en in sommige zinsconstructies. Het
duurde nog tot 1957 voordat de eerste Friese vertaling verscheen (getiteld De tsien
fan Martens Afke). Het verhaal vertelt de avonturen van de tien kinderen uit het arme
arbeidersgezin van moeder Afke en vader Marten. Rode draad is de diepgaande
moederliefde van Afke, een moederliefde waar Nynke naar eigen zeggen niet aan
kon tippen. Het boek is gebaseerd op de verhalen die een van de kinderen uit het
gezin dat model stond, aan de schrijfster vertelde toen ze als dienstmeisje werkte bij
de Troelstra's. Nadat Kluitman de uitgave in 1906 had overgenomen, volgde de ene
herdruk na de andere, vaak met andere illustraties dan de oorspronkelijke van Cornelis
Jetses, onder meer van J.H. Isings Jr. De mijlpaal van de vijftigste druk werd bereikt
in 1989. Toen in dat jaar de auteursrechten vervielen gaf ook de Friese Pers Boekerij
een editie uit, met de oorspronkelijke prenten, en daarnaast een hernieuwde vertaling
in het Fries. Afke's tiental werd vanaf de jaren dertig ook in veel andere talen vertaald,
waaronder het Japans en het Esperanto. In 1933 verscheen een Friese toneelbewerking
in boekvorm, Op 'e praetstoel. Nynke fan Hichtum had contact met de bewerker
Sake Bouma en vroeg hem nieuwe vondsten die hij bedacht aan haar te melden, zodat
ze die in een volgend boek kon gebruiken.
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De oorspronkelijke illustrator van Afkes tiental was Cornelis Jetses, die ook een afbeelding maakte
van het gezin van Marten en Afke. Deze werd later gebruikt op het omslag van de tweede Friese
vertaling.
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Toen Afkes's tiental verscheen woonden Dieuwke en Jelle, de beide kinderen van de Troelstra's, niet
bij hun ouders thuis vanwege de ziekte van hun moeder. Jelle was in de Harz op een
‘Landerziehungsheim’. Zijn moeder stuurde hem een exemplaar van haar nieuwe boek waarin ze de
hier afgebeelde opdracht had geschreven. ‘Lieve Jelle[,] In dit boekje vol moederliefde heb ik getracht,
mijn eigen liefde voor mijn tweetal uit te drukken. Moge die je daaruit warm en koesterend toestroomen
als je daar in het vreemde land deze bladzijden leest. Je trouwe moeder “N. van Hichtum”.’

In de jaren dertig verschenen van de schrijfster nog drie boeken die in Fryslân spelen.
Het verhaal over Jelle van Sipke Froukjes uit 1932 had eerder als Friestalig feuilleton
in het Nieuwsblad van Friesland gestaan. Op verzoek van haar uitgever Van Goor
bewerkte de schrijfster haar verhaal in het Nederlands. Het lag in de bedoeling om
het Friese feuilleton met hetzelfde zetsel in boekvorm te publiceren, maar door
onenigheid tussen de uitgevers over de illustraties van Tjeerd Bottema kwam in eerste
instantie alleen de Nederlandstalige uitgave op de markt. Met Van Goor was
afgesproken dat voor de Friese editie vier illustraties uit de Nederlandse versie
mochten worden gebruikt. Hij kwam deze afspraak wel zeer minimaal na door kleine
tekeningetjes tussen de tekst voor dit doel af te staan. De Friese uitgever Hepkema
was razend en heeft waarschijnlijk het hele zetsel vernietigd. Durkje Rienks-Wallinga
beijverde zich later om toch nog tot een boekuitgave te komen. Als redacteur van
het tijdschrift Sljucht en Rjucht (‘Eenvoudig en recht door zee’) publiceerde ze het
verhaal daarom opnieuw in afleveringen en deze keer werd het zetsel wel bewaard.
Het boek werd in 1939 postuum gepubliceerd als De jonge priiskeatser in hetzelfde
royale formaat als de Nederlandse versie en met een aantal prenten daaruit. Het
verhaal is gebaseerd op jeugdherinneringen van de schrijfster en gaat over het jonge
en onstuimige kaatstalent Jelle, die in Dokkum op straat een
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Standbeeld voor Nynke van Hichtum in haar geboorteplaats Nes (WD), gemaakt door Hans Jouta
(1997).

Sipke en ik, omslag van Ids Wiersma.

scharminkelig hondje vindt en dat heel graag wil houden. Maar zijn zieke moeder
stelt hem voor de keus: óf de hond weg (intussen naar goede Friese gewoonte Bijke
gedoopt) óf met kaatsen stoppen. Na veel verwikkelingen, waarin Bijke een heldenrol
speelt, loopt het verhaal uiteraard goed af.
Verder verschenen Schimmels voor de koets, of... vlooien voor de koekepan? Een
schets uit het Friese dorpsleven (1936) en Drie van de oude plaats. Een schets uit
het Friese leven in de vorige eeuw (1937); het laatste werd later vertaald onder de
titel Jonge Jaike fan it Aldhiem (1950). De drie genoemde boeken laten zien hoe
Nynke fan Hichtum, die het laatste deel van haar leven in Hilversum woonde, zich
verbonden heeft gevoeld met Fryslân.
Sjoukje Bokma de Boer heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ze was veel ziek en
kon daardoor volgens haarzelf niet goed voor haar kinderen zorgen. Met Afke's tiental
heeft ze dan ook een monument willen oprichten voor wat in haar ogen de ideale
moeder was, die alles voor haar kinderen over heeft en die ze in de figuur van Afke
gestalte gaf. Dat ze haar kinderen naar Duitse kostscholen moest laten vertrekken
was haar grootste verdriet. Ze leed ook onder de scheiding van Piter Jelles Troelstra
in 1907 en het feit dat ze daarna nooit een eigen thuis heeft gehad maar bij iemand
op kamers moest wonen.

3 Stimulans voor de kinderliteratuur
Voor de ontwikkeling van de Friese kinder- en jeugdliteratuur was het van groot
belang dat er ruimte kwam voor Fries taalonderricht. In 1907 stelde de provinciale
overheid na aandringen van het Selskip 1844 (paragraaf 4.7) een subsidie van
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vijfhonderd gulden per jaar beschikbaar aan de onderwijscommissie van het Selskip,
die daarmee onderwijs in de eigen taal kon verzorgen voor de hoogste klassen van
de lagere school, al moest dat wel na schooltijd gebeuren. Uiteraard had men materiaal
nodig voor deze lees- en taallessen. Al in 1904 had het Selskip daarom een wedstrijd
voor het leveren van leesmateriaal uitgeschreven. Na een jaar werden drie
prijswinnaars bekendgemaakt. Hun werk betrof taal- en leesboekjes met een
mengeling van poëzie en proza, waarin heemkundige en historische onderwerpen de
overhand hadden. Lange tijd moest men het in de school met deze boekjes doen, die
hoewel ze bij verschijnen vernieuwend konden worden genoemd, in de loop der jaren
onvermijdelijk verouderden, zodat er steeds meer kritiek klonk.
Het duurde tot 1922 voor er een ‘echt’ leesboek werd uitgegeven: Sipke en ik van
de onderwijzer G. Elgersma (1868-1919), het eerste jongensboek in de Friese
literatuur. In het boek maken twee jongens in een zelfgebouwde boot een zeiltocht
door Fryslân en beleven de nodige avonturen. Daarbij ontmoeten ze zeer uiteenlopende
figuren als agenten en stropers, dorpsmensen en kermisklanten, waardoor vaak
humoristische situaties ontstaan.
Gezien de sterke roep om Fries leesmateriaal vanuit het onderwijsveld is het niet
verwonderlijk dat de meeste auteurs van Friese kinderboeken onderwijzers waren.
De onderwijzeres Janneke Ratsma (1896-1976), actief in de kring van de Jongfriezen
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Ook het binnenwerk van het Frysk Mearkeboek was fraai geïllustreerd en met zorg vormgegeven.

Simke Kloosterman (1876-1938) was een rijke boerendochter uit Twijzel met een sterk aristocratisch
levensgevoel. Kenmerkend voor haar standsbesef was haar grote gevoel voor familietraditie, warme
Oranjegezindheid en hoge waardering voor het Fries, de oude taal der voorvaderen. Ze volgde een
opleiding aan een deftige kostschool in Wijk bij Duurstede en kon leven van de opbrengst van haar
vermogen.

(paragraaf 5.1), wilde voor de Friese kinderen ook voldoen aan de eis die Nynke fan
Hichtum aan goede kinderboeken had gesteld, namelijk dat niet alleen de inhoud
goed moest zijn, maar ook het uiterlijk. Haar Frysk mearkeboek (‘Fries
sprookjesboek’, 1924, heruitgave 1976) verscheen dan ook met illustraties van Johan
Dijkstra, bekend van de Groninger kunstenaarsgroep de Ploeg, die ook het omslag
had gemaakt voor Kalma's literaire tijdschrift Frisia.
Een ander sprookjesboek dat in die jaren verscheen was Twiljochtteltsjes (‘Kleine
verhalen voor de schemering’, 1928) van de toen al bekende schrijfster Simke
Kloosterman (paragraaf 5.4). Ze gaf de sprookjesbundel in eigen beheer uit, wat
mogelijk werd gemaakt door het succes van haar roman voor volwassenen It Jubeljier,
die twee jaar daarvoor was verschenen. In de bundel werden illustraties opgenomen
van de Haagse kunstenares Hermy Kalis in de trant van de art nouveau. Simke
Kloosterman had Johan Dijkstra eerst benaderd voor de illustraties, maar die van
hem vond ze te duur. Naast deze bundel voor kinderen publiceerde Kloosterman
samen met de auteur T. Hellinga-Zwart (1880-1963) in 1932 Great Teltsjeboek for
Fryske bern (‘Groot verhalenboek voor Friese kinderen’), dat in diezelfde tijd ook
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in drie kleinere delen verscheen. Misschien kunnen we hierin de invloed van Nynke
fan Hichtum constateren. Die gaf haar in groot formaat uitgevoerde sprookjesbundels
eveneens vaak in kleinere deeltjes uit. Op die manier kregen ook kinderen van ouders
die het financieel minder goed hadden de kans een mooi boekje in hun bezit te krijgen.
Ook in de jaren dertig werd belang gehecht aan het uiterlijk van de kinderboeken.
Naast Johan Dijkstra was Johannes Mulders actief op het gebied van de
boekverzorging.
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Deze kunstenaar voorzag It boek fen Hessel en Nynke (1930) van T. Hellinga-Zwart
van fraaie houtsneden en verzorgde het omslag van It geheim fen 'e Stratosfear (1937)
van Hein Faber (1904-1970), een van de weinige Friese sciencefictionverhalen.
Simke Kloosterman was evenals Janneke Ratsma bij de Jongfryske Mienskip
betrokken. Door de invloed van Douwe Kalma (paragraaf 5.1) was er in deze kring
veel belangstelling voor wat er in Engeland op literair gebied gebeurde. Dit leidde
echter niet tot vertalingen van werk van Lewis Carroll en A.A. Milne, befaamde
auteurs uit de Engelse ‘Gouden Eeuw van de kinderliteratuur’. Alice's Adventures
in Wonderland verscheen pas in 1964 in een Friese vertaling van Tiny Mulder (*1921),
terwijl Winnie the Pooh, al in 1929 door Nynke fan Hichtum in het Nederlands
vertaald, nog tot 1992 op een Friese vertaling moest wachten.
Dat de gang van zaken in het onderwijs van groot belang was voor de ontwikkeling
van de Friese kinderliteratuur, blijkt ook uit de verhalenwedstrijden die de Provinsiale
Underwiisried in de jaren dertig uitschreef. De leden van deze instantie beseften dat,
wilden kinderen vlot Fries leren lezen, er leesmateriaal moest zijn waarmee ze de
aangeleerde techniek konden oefenen. Hierbij stond dus duidelijk het didactische
nut voorop en niet de eventuele literaire waarde. Toch verschenen er als gevolg van
deze wedstrijden in de jaren dertig een aantal mooie jeugdboeken, waarvan Torda,
de sigeunerhûn (1930; Torda de zigeunerhond, 1932) van J. van der Ploeg
(1901-1989) het bekendst is geworden. Het boek werd in 1948 en 1983 herdrukt en
verscheen in Nederlandse vertaling met illustraties van de bekende kunstenaar Pol
Dom. De schrijver maakte later van Torda een hoorspelbewerking, die in 1961 door
de RONO werd uitgezonden. Op de Berneskuorkalinder (‘Kinderscheurkalender’)
voor het jaar 2004 memoreert een lezer hoe zij dit boek als schoolmeisje kreeg bij
een Sinterklaasactie en dat ze er elke keer als ze het las weer om moest huilen. In
het verhaal wordt Torda door zigeuners uit hun wagen gezet. Gjalt, een jongen van
ongeveer tien jaar, neemt de hond mee naar huis, waar hij mag blijven. Maar Torda
loopt op een gegeven moment toch weer weg en komt terecht bij de voddenkoopman
Atse, die 's nachts linnengoed van waslijnen en bleekvelden steelt. Atse leert de hond
trucjes om ook te stelen met als gevolg dat de vader van Gjalt op een nacht Torda
doodslaat zonder dat hij hem herkent. Antropoloog Jean Kommers analyseerde in
een studie uit 1993 de tegenstelling tussen burger- en zigeunerwereld in Nederlandse
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kinderboeken en verwees daarbij ook naar het boek van Van der Ploeg. De
tegenstelling is in Torda wel aanwezig, maar valt door de negatieve rol van
voddenkoopman Atse, die geen zigeuner is, niet samen met de tegenstelling
goed-slecht.
Net als Van der Ploeg was ook Jant Visser-Bakker (1906-1992) uit het onderwijs
afkomstig. Zij heeft veel voor de Friese kinderliteratuur betekend, niet alleen in het
zeer omvangrijke oeuvre met proza en poëzie voor diverse leeftijden dat ze naliet,
maar eveneens in haar promotiewerk voor het (goede) Friese kinderboek in lezingen
en tijdschriftartikels. Na haar prozadebuut Fen twa lytse famkes (‘Van twee kleine
meisjes’, 1933) won ook zij een prijs in de schrijfwedstrijd van de Provinsiale
Underwiisried. In 1935 werd haar gezinsverhaal De Pôllebern (‘Kinderen van de
zandpol’) met een prijs bekroond. Het boek verscheen in 1938 met prenten van de
later bekend geworden
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De foargonger (‘De voorganger’, 1927), een taal- en leesboekje uit de begintijd, toen Friese les alleen
buiten schooltijd was toegestaan. Desalniettemin had de Afûk redelijk succes met deze lessen, waaraan
in de jaren dertig elk jaar een kleine duizend leerlingen meededen. Na de wetswijziging in 1937 werd
de deelname nog massaler. In 1940 hadden 140 lagere scholen in de hoogste klassen twee uur Fries
op het rooster staan. De Afûk richtte zich vanaf dat moment vooral op scholen voor voortgezet
onderwijs en kweekscholen en op volwassenen. Op de achterflap reklame voor Sipke en ik (bij een
andere uitgever verschenen!) en voor literair werk voor volwassenen uit het fonds van Kamminga.

Friese kunstenaar Bouke van der Sloot. In de jaren dertig verzorgde Jant
Visser-Bakker verhalen in het Volksblad voor Friesland over de lotgevallen van de
vijfjarige tweeling Durk en Djoke. De verhalen werden na de oorlog gebundeld.
Een klassiek jongensboek uit deze tijd is Siderius de Granaet. In forhael for jonges
boppe de toalf jier (1941, vierde druk 1985) van de succesvolle schrijver Abe Brouwer
(paragraaf 6.5). Het verhaal speelt in Dokkum - de traditionele scheld/geuzennaam
voor Dokkumers is ‘granaat’ (‘garnaal’). De lezer volgt hoofdpersonage Siderius tot
het einde van de lagere school, maar het is met name het buitenschoolse leven met
zijn avonturen en ondeugende streken dat centraal staat. Bekend is de episode waarin
wordt verteld hoe de kwajongens een hele horde Dokkumers op de been brengen
met hun levensechte imitatie van stadsomroeper Skregardus, die aankondigt dat
visboer Wiltsje fan Peazens bij de Dokkumer Waag staat met ‘hele dikke schol’.
Misschien vond de auteur dat de avonturen en streken eigenlijk beter door iets oudere
jongens gelezen konden worden, getuige de ondertitel.
De provinciale onderwijsmaatregel van 1907 vormde een bescheiden aanzet tot het
geven van taalcursussen, die echter pas in 1928 na een turbulente periode in de
kringen van de Friese beweging leidde tot het stichten van het breed gedragen
cursusinstituut, de Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, de tegenwoordige
Afûk. De provincie subsidieerde vanaf dat jaar het onderwijs in het Fries met jaarlijks
zevenduizend gulden via ‘uitvoeringsorgaan’ de Provinsiale Underwiisrie. Het duurde
nog tot 1937 voordat de landelijke overheid na veel druk uit Fryslân in de
lageronderwijswet bepaalde: ‘Daar waar naast de Nederlandse taal een streektaal in
levend gebruik is, kan onder lezen en Nederlandse taal enige kennis van die streektaal
begrepen zijn.’ Nu kon Fries taalonderwijs binnen het lesrooster worden gegeven,
zij het alleen in de hoogste klassen. Ook deze wetswijziging had gevolgen voor de
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verdere ontwikkeling van de Friese kinderliteratuur doordat er een grotere behoefte
aan leesmateriaal gecreëerd werd.
Een volgende wettelijke maatregel in 1955, waarbij de mogelijkheid voor onderwijs
in het Fries werd uitgebreid naar de beginklassen in het lager onderwijs en tweetalig
onderwijs werd toegestaan, gaf impulsen aan het schrijven voor jongere kinderen.
Pas in 1980 werd het vak Fries verplicht gesteld in het basisonderwijs. Vooral deze
laatste maatregel betekende een grote stimulans voor de kinderliteratuur, die in de
aanloop in de jaren zeventig al voelbaar werd. Het was duidelijk dat er meer materiaal
moest komen, niet alleen om kinderen tot Fries lezen aan te sporen maar ook om in
de eenmaal gekweekte behoefte te voorzien. Zo ontstond er eveneens een markt voor
vertalingen van prentenboeken en informatieve boeken. De vertalingen hadden op
hun beurt weer invloed op de auteurs van oorspronkelijk Fries werk. Vergelijkbare
effecten zijn aan te wijzen bij de invoering van het vak Fries op de middelbare school
(facultatief examenvak in 1970, verplichting in de basisvorming in 1993).
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Religieuze lectuur voor kinderen
Johanna Frederika Rutgers, domineesdochter uit Hallum en actief in het
sociaal-pastorale leven, was de eerste die systematisch werk maakte van
religieuze lectuur voor kinderen. Ze kwam uit een sociaal bewogen gezin;
haar broer Johannes was een van de pioniers op het gebied van de seksuele
hervorming in Nederland. Johanna stichtte in 1870, vier jaar na de
oprichting van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging, de eerste Friese
zondagsschool. Dankzij een kleine erfenis kon zij in eigen beheer twee
bundeltjes religieuze kinderliederen laten drukken die alleen in Hallum
werden gebruikt. In haar pseudoniem Frederike fan Hallum liet ze de naam
meeklinken van Frederik van Hallum, de twaalfde-eeuwse stichter van het
beroemde klooster Mariëngaarde bij Hallum. In 1924 verzorgde P. de
Clercq een minder lokaal bepaalde uitgave van de beide bundeltjes in één
band. Hij bewerkte de teksten nogal rigoureus, waarbij de kinderlijke sfeer
van de originelen voor een groot deel verloren ging.
De religieuze kinderliederen werden op kleine schaal in bundeltjes van de
christelijk georiënteerde

Bladzijde uit de Printebibel. Goliat tegen David: ‘Kom mar op, jonkje!’

‘Moederboekje voor kleine kinderen. Door Frederike fan Hallum. Niet te koop’. Met de
hand is het jaartal 1879 er later bijgeschreven. Op de achterkant de inhoudsopgave: de
eerste vier versjes hebben geen religieuze strekking. Afmetingen 9 × 7 cm.

organisaties van de Fryske beweging en in tijdschriften gepubliceerd. Pas
in 1959 kwam de KFFB voor de zondagsscholen met de bundel Blide
Stimmen, waarvan in 1985 een gemoderniseerde herdruk verscheen. Op
initiatief van de bijbelverkoopcommissie Net fan brea allinne werden door
een werkgroep twee bundels moderne bijbelliederen Wat in gelok (1983;
1990) uitgegeven. Voor jonge kinderen kwam Pytsje Pebesma (*1942)
met Bibelferskes (1980) en Geartsje Douma (*1956) met Sjongersfeest
(2002).
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Auteurs als W.G. van de Hulst en Anne de Vries met hun klassiek
geworden kinderbijbels van respectievelijk 1918 en 1933 waren er in
Fryslân niet. De tweedelige, populaire en prachtig vertelde Hillige Histoarje
(1949; 1953) van Ulbe van Houten (1904-1974) was niet specifiek voor
kinderen bedoeld. Pas in 1965 verscheen er een
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Oorspronkelijk-Friese kinderbijbel, Bliid Boadskip, van J.W. Zantema
(*1918), bedoeld voor jonge kinderen. De verteltrant is nogal moralistisch
en de oudtestamentische verhalen hebben een sterk christocentrisch,
niet-joods karakter. Het boek kreeg twee herdrukken met een gezamenlijke
oplage van ongeveer vierduizend exemplaren. Een heel andere opzet had
de tweetalige publicatie De Wei/De Weg, in katernen uitgegeven van 1990
tot 1993. De uitgave was gebaseerd op moderne theologische inzichten
en richtte zich met bijbelverhalen, achtergrondinformatie en spiegelverhalen
op gezin, school en kerk.
Vertalingen zorgden verder voor aanvulling. Genoemd kunnen worden
Karel Eykmans boek met gelijkenissen No moatst ris hearre! (1991,
vertaling van Hoor eens even! door Jant van der Weg), diens bekende
Wurd foar Wurd (1998, vertaald door Eppie Dam) en de Kijkbijbel van
het Nederlands Bijbelgenootschap met de vermaarde illustraties van Kees
de Kort die in 1993 werd uitgegeven als Printebibel.
Kinderrubrieken in dagbladen en tijdschriften vormden nog weer een andere stimulans
voor de ontwikkeling van de kinderliteratuur. Nynke fan Hichtum was daar dus met
haar rubriek in For hûs en hiem mee begonnen. In het begin van de twintigste eeuw
volgden andere tijdschriften dit voorbeeld, en in de jaren twintig verschenen de
rubrieken ook in de dagbladen. Kenmerkend voor die tijd waren de taallesjes die de
redacteuren erin opnamen, iets wat nodig was zolang het onderwijs niet in voldoende
taalonderricht voorzag. Dit onderdeel van de kinderrubriek bleef bestaan tot in de
jaren zeventig. De redacteuren, mensen uit het onderwijs, werden vaak erg bekend,
zoals ‘Omke Jan’ (J.K. Dykstra; 1893-1977) van de Leeuwarder Courant in de
periode 1925-1931 en zijn collega ‘Muoike Jant’ (Jant Visser-Bakker), die deze
kinderrubriek verzorgde tussen 1953 en 1979. Niet alle redacteuren hadden een
onderwijsachtergrond: Tiny Mulder bij het Friesch Dagblad was journalist en Diet
Huber (*1924), door Fedde Schurer naar de Friese Koerier gehaald, was van begin
af aan schrijfster en illustratrice. De veelgelezen kinderrubrieken in de dagbladen
hadden een belangrijke functie bij het stimuleren van het lezen in het Fries, terwijl
ze voor auteurs een extra publicatiemogelijkheid betekenden.

4 Georganiseerde promotie met één drijvende kracht
Eind 1940 richtten mensen uit de Friese beweging en de onderwijswereld Us Frysk
Berneboek op, een stichting die met succes gestreefd heeft naar een toename van
aantal en verspreiding van Friese kinderboeken: leesbevordering avant la lettre.
Drijvende kracht van Us Frysk Berneboek was bestuurslid Durkje Rienks-Wallinga
(1902-1998), van 1937 tot 1941 eindredacteur van Sljucht en Rjucht, een Friestalig
weekblad voor een breed publiek. Frou Rienks, zoals ze meestal genoemd werd, was
lerares Fries op de Leeuwarder Middelbare Meisjesschool. Ze werkte zelf een
taalmethode uit voor dit type middelbaar onderwijs, De Bân (‘De Band’), waarbij
ze zich vooral richtte op leerlingen van scholen in de steden.
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Durkje Rienks-Wallinga in 1974.

Na de wetgeving van 1937 ontstond er meer behoefte aan leesmateriaal. Er waren
echter nog niet veel uitgevers met Friese kinderboeken in hun fonds. Us Frysk
Berneboek stelde zich dan ook als eerste doel het aantal boeken regelmatig uit te
breiden. Daartoe schreef de stichting jaarlijks prijsvragen uit, met als beloning de
publicatie van de prijswinnende manuscripten. Omdat de ideële stichting niet het
technisch apparaat had voor productie en verspreiding werkte ze nauw samen met
diverse uitgevers. Op de titelpagina van de boeken die de stichting heeft uitgegeven
staat dan ook de naam van de desbetreffende uitgever en de naam van de stichting
met een nadere aanduiding van de doelgroep. In het begin van haar bestaan richtte
Us Frysk Berneboek
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Jonges fen Gaesterlân met omslag van Tjeerd Bottema.

zich vooral op de hoogste klassen van de lagere school. Reeds in 1943 begon men
echter met een onderscheid in leeftijd, en wel met een A-reeks voor de oudste kinderen
en een B-reeks voor de middelste klassen. Twee jaar later kwam daar nog een creeks
voor de jongste lezers bij.
Een aantal boeken dat door de inspanning van Us Frysk Berneboek kon verschijnen
werd in de loop der tijd klassiek. Dit is meteen al het geval bij de eerste publicatie:
Jonges fan Gaesterlân (1941) van Inne de Jong (1894-1975), die opgroeide in
Gaasterland en in zijn latere leven als onderwijzer in Utrecht en Amsterdam werkte.
Het boek met eigen jeugdherinneringen van de auteur vertelt over de avonturen van
een groepje jongens in de bossen van Gaasterland, waarbij tussen de regels door,
zoals het een onderwijzer betaamt, ook nog wat morele lesjes en informatie over
bepaalde Gaasterlandse gebruiken en beroepen worden gegeven. Het boek kreeg in
1950 een vervolg met Nije aventûren fan de jonges fan Gaesterlân. De auteur maakte
een Nederlandse samenvatting van de beide boeken in één deel dat met illustraties
van kunstenaar Friso Henstra in 1961 bij de Arbeiderspers verscheen. Dat in het boek
een beeldende en meeslepende verteller aan het woord is, moge blijken uit het feit
dat het eerste deel bij verschijnen binnen enkele weken was uitverkocht, vervolgens
twee herdrukken beleefde (1948 en 1960) en dat er naar aanleiding van de
Nederlandstalige compilatie plannen voor verfilming zijn geweest, die overigens
niet zijn uitgevoerd.
Het direct na de oorlog gepubliceerde Moarke (‘Moortje’, 1945) van A. Meesterde
Vries (1901-1993) werd ook een klassieker. Dat blijkt al uit de vele naamgenoten
die deze kat in Fryslân had en heeft. Het boek gaat over het dagelijks leven van een
kat op een boerderij, waarbij ook andere dieren als kippen, spreeuwen en kikkers
een rol in de verwikkelingen spelen. Aan het slot brengt een kattenmepper wat
spanning in het verhaal, maar deze episode loopt met een sisser af. Het verhaal was
eerder als een vervolgserie verschenen in Sljucht en Rjucht, en Us Frysk Berneboek
verwachtte er blijkbaar veel van: de oplage was maar liefst drieduizend exemplaren.
Van het verdere succes heeft de stichting niet meer kunnen profiteren, want vanaf
de tweede druk verdween de aanduiding Us Frysk Berneboek van het titelblad en
namen commerciële uitgevers het boek over. In 1984 beleefde Moarke een zevende
druk, een zeldzaamheid in de Friese literatuur. In 1979 en 1980 ontstond er nog een
discussie over dit verhaal, waarbij het aan de ene kant vanwege het dik opgelegde
moralisme werd afgewezen, terwijl aan de andere kant de loftrompet over de geslaagde
observatie van het natuurlijke diergedrag werd gestoken.
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De schrijfster Jant Visser-Bakker, die in de jaren dertig al het een en ander aan
kinderliteratuur had geleverd, publiceerde bij Us Frysk Berneboek een aantal
bekroonde manuscripten. Het eerste verhaal van deze reeks, Wytse, in jonge út 'e
Wâlden (‘Wytze, een jongen uit de Wouden’, 1946) schreef ze samen met haar man
Jan Visser. Daarna verschenen er nog een drietal titels, waaronder het bekend
geworden Durk en Djoke (1956) met een vervolg in 1959. De laatstgenoemde boeken
doen sterk denken aan de Nederlandstalige verhalen over Jip en Janneke of over
Saskia en Jeroen van respectievelijk Annie M.G. Schmidt en Jaap ter Haar. De
verhalen over
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Het gedicht ‘De bisteboel fan Omke Roel’ van Diet Huber werd vooral populair omdat het door
Hindrik van der Meer op muziek werd gezet en in een muzikale show tot leven kwam. In november
1978 organiseerde It Fryske Boek onder dezelfde naam in de Harmonie in Leeuwarden een middag
over kinderboeken waar verscheidene auteurs aan het woord kwamen. Op de foto Jant Visser-Bakker
en een aantal jonge lezers.

Durk en Djoke in de wieg, illustratie van Meinte Walta.

Durk en Djoke werden populair omdat ze veel werden voorgelezen en door hun
gebruik als leesstof in de scholen. De populariteit blijkt ook uit het feit dat de titel
van een proefschrift over Friese kinderliteratuur naar de beide boekfiguren verwijst
(Durk en Djoke wurde wier grutter! van Hedzer Drent). Ook de karakteristieke
illustraties van Meinte Walta maakten de boeken geliefd. In 1961 werd aangedrongen
op een tweede druk, omdat er vanuit het onderwijs nog steeds vraag naar was, zoals
het twee jaar eerder opgerichte Paedagogysk Advysburo van de Fryske Akademy
meldde.
In de ruim vijftig jaar van haar bestaan zorgde de stichting UFB voor meer dan vijftig
nieuwe titels, voor het overgrote deel oorspronkelijk Fries, de rest vertalingen. In de
beginjaren spande Durkje Rienks-Wallinga zich in voor de uitgave van twee uit het
Nederlands vertaalde stripverhalen. Haar vondsten op vakantie in het buitenland,
waar ze graag in boekwinkels snuffelde, hadden later als resultaat een tweetal uit het
Frans vertaalde sprookjes en een kleine serie van eenvoudige, in kleur uitgegeven
boekjes.
Us Frysk Berneboek beperkte zich wat de doelgroep betreft tot kinderen van de
lagere school. Een enkele keer werd een manuscript aangeboden buiten de
gebruikelijke prijsvraag om, waar soms ook teksten bij waren voor een iets ouder
lezerspubliek. In zo'n geval werd doorverwezen naar bijvoorbeeld de Kommisje
Jongereinlektuer (Commissie Jeugdlectuur) van het Paedagogysk Advysburo of
direct naar uitgevers. Dat het onderwijs in deze context een speciale rol speelde,
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blijkt uit het feit dat het grootste deel van de bestuursleden van Us Frysk Berneboek
uit het onderwijs afkomstig was, met pas later een klein aantal uit de
bibliotheekwereld.
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De leden van de stichting Us Frysk Berneboek hadden ook oog voor een goede verzorging van hun
boeken. Het kleurrijke omslag van het fantasieverhaal De fûgel fan Oegel (1968) van N. de Vries-van
Calsbeek (*1926) werd ontworpen door Meinte Walta.

Tutte mei de linten met omslag van de schrijfster.

Ieder jaar voor Sinterklaas organiseerde UFB de Sinterklaasaksje, een
verkoopactiviteit waarmee de stichting hoopte te bereiken dat het lezen van Friese
boeken niet beperkt bleef tot de onderwijssituatie, maar ook zou doordringen tot in
het gezinsleven. Tot aan het eind van haar bestaan was het doel van de stichting
tweeledig: ‘mear Fryske berneboeken de wrâld yn’ (meer Friese kinderboeken
uitbrengen) en ‘Fryske bern oan 't lêzen sette’ (Friese kinderen tot lezen stimuleren).
Na de oorlog brachten steeds meer uitgevers goede Friese kinderboeken op de markt
en daarmee was het eerste doel bereikt. Ook het tweede doel, de leespromotie, werd
in de loop der tijd door andere instanties overgenomen. Deze ontwikkelingen, gevoegd
bij de ontbrekende vernieuwing binnen het bestuur, maakte dat het werk van Us
Frysk Berneboek in 1993 op andere leest werd geschoeid. De nieuwe stichting It
Fryske Berneboek legde zich toe op studie, promotie en coördinatie van activiteiten
op het gebied van de Friese kinder- en jeugdliteratuur. Daarbij inbegrepen het kritisch
volgen van uitgevers en leespromotoren, om zo het werk van Durkje Rienks-Wallinga
voort te zetten.

5 Een frisse wind
De debuutbundel van Diet Huber, Tutte mei de linten (‘Tutte met haar linten’, 1955),
markeert de vernieuwing die vanaf de jaren vijftig in de Friese kinderliteratuur
optreedt. Dit geldt vooral voor de poëzie waar de ontwikkeling ongeveer gelijk op
loopt met die in de Nederlandse kinderliteratuur. Na de oorlog waren de Friese
kinderboekenschrijvers eerst in het oude vooroorlogse spoor verder gegaan. Proza
en poëzie gaven traditionele normen, waarden en rolpatronen door in geijkte vormen.
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Het bundeltje Opsizferskes foar skoalle en hûs (1948) van de onderwijzeres W.L.
Zylstra (1893-1964) bijvoorbeeld bood naast eigentijds materiaal ook werk uit
vroegere bundels en was sterk anekdotisch van karakter. In de poëzie van Diet Huber
daarentegen kwam aandacht voor de eigen belevingswereld van kinderen en voor
hun emoties. Net als het werk van Annie M.G. Schmidt, die zij overigens opvolgde
bij Het Parool als redacteur van de kinderrubriek, waren haar versjes minder braaf
en kwam er ruimte voor humor en dwaasheden en voor het spelen met taal. De
sprekende illustraties die Diet Huber bij haar poëzie maakte, versterkten de
zeggingskracht. Na de traditionele, vaak verhalende kinderpoëzie met natuur als
thema betekende het werk van Diet Huber een verfrissende nieuwe invalshoek, die
succesvol bleek te zijn. Haar beide bundels uit die periode verschenen dan ook
meerdere malen. Zo beleefde Tutte mei de linten tot 1993 tien drukken en ook De
Mâlbroekmich (1957, ‘De vlieg met de gekke broek’) werd meerdere keren herdrukt.
Al snel na haar succes in het Fries begon ze ook in het Nederlands te publiceren: De
uil met zeven zuurtjes (1959) bevatte voor een deel vertalingen en bewerkingen van
de Friese gedichten.
Diet Huber (*1924) groeide op in Leeuwarden en Bolsward en volgde de
kunstnijverheidsschool en de avondacademie voor beeldende kunst. Schrijven deed
ze van jongs af aan. Haar schrijftalent kwam aan het licht toen ze tijdens een verblijf
in Zweden in 1950 reportages schreef voor de Friese Koerier. In die krant verschenen
ook haar eerste verhaaltjes en versjes voor kinderen. Terug in Nederland werd ze
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Diet Huber in 1976.

Het gedicht ‘Abe Sjipkop’ met de bekende slotregels: ‘Smoarge berntsjes, pas mar op! Foar dy Abe
mei syn kop’: ‘Vieze kindertjes, pas maar op! Voor die Abe met zijn kop.’

In 1993 werd in Theater Romein in Leeuwarden een groot feest gehouden ter ere van de veertigste
verjaardag van Tutte mei de linten. In 1953 verscheen Tutte voor het eerst in de kinderrubriek van
Diet Huber in de Friese Koerier. Ykje Hibma was even Tutte en gaf de schrijfster op de troon het
woord.

Tiny Mulder circa 1970.
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door toedoen van Fedde Schurer vaste redacteur van de kinderrubriek van genoemde
krant, wat ze tien jaar bleef. In de jaren zestig woonde ze opnieuw in Zweden, waar
haar man een baan had als geoloog. Later vestigde ze zich in Amsterdam.
De gedichten van Diet Huber werden veel gebruikt door kinderen die een
voordracht moesten verzorgen bij een feestelijke gelegenheid of in
voordrachtwedstrijden. Zo werden figuren als Tutte (‘onnozel en slordig
vrouwspersoon’) en Abe Sjipkop (‘Abe Zeepkop’) collectief bezit van het Friestalige
deel der natie. Ook bij de voordrachtwedstrijden voor het voortgezet onderwijs
werden tot in de jaren negentig gedichten van Diet Huber voor de jongste categorie
leerlingen geprogrammeerd.
De voordrachtwedstrijden maakten ook het werk van Tiny Mulder (blz. 149)
populair, de andere vernieuwer van de jeugdpoëzie in de jaren vijftig en
generatiegenoot van Diet Huber. Zij richtte zich met de verhalende nonsensgedichten
in haar debuutbundel Juffer Kuorkebier (1957) op de iets oudere jeugd. Oorspronkelijk
zou de titel Juffer Kirkenier worden, maar om gevoeligheden te voorkomen - in haar
geboorteplaats Beetsterzwaag woonde een juffrouw met die naam - werd het
‘Kuorkebier’, een niet bestaand woord. Het titelgedicht gaat over de ongelukkige
liefde tussen de deftige juffrouw Kuorkebier en de orgeldraaier Bouwe. Het is
duidelijk dat de dichter zich in de keuze van haar figuren niet beperkt tot kinderen
en hun problemen en daarmee kinderen niet in een apart hoekje zet.
Beide auteurs ondergingen invloed van negentiende- en twintigste-eeuwse Engelse
dichters. Diet Huber vertelde in een interview dat ze in de jaren vijftig de
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FeRstival
In Fryslân bestaat van oudsher een sterke traditie van voordragen, die
samenhangt met de bloeiende podiumcultuur en de behoefte aan vermaak
bij feestelijke gelegenheden. Op school- of gemeentelijk niveau ontstond
zo ook de gewoonte voordrachtwedstrijden te houden. In 1941 richtte de
Provinsiale Underwiisried een speciale commissie op met de opdracht een
provinciale voordrachtwedstrijd te organiseren, bedoeld voor leerlingen
van het middelbaar onderwijs. Deze ‘foardrachtkriich’ had zowel de
persoonlijke vorming tot doel als het onderwijs in de (Friese) literatuur.
In 1968 kreeg de wedstrijd de naam FeRstival en tot nu toe wordt er met
verve aan meegedaan. Het aantal deelnemers aan de finale, die in december
in schouwburg De Lawei in Drachten wordt gehouden, bedraagt ongeveer
honderd in drie categorieën. Enthousiaste en betrokken leraren op de
scholen zijn de spil van het FeRstival. Finalisten mogen zelf het gedicht
uitkiezen dat ze willen voordragen. Wie de lijst van prijswinnaars door de
jaren heen langsloopt, komt namen tegen als Rients Gratama (cabaretier),
Riek Landman (later toneelspeelster bij onder andere Tryater en schrijfster),
Mindert Wijnstra (verhalenverteller en schrijver) en Nynke Laverman
(actrice en zangeres). Bij het zestigjarig jubileum in 2002 stelde Riek
Landman: ‘Zo was de foardrachtkriich het begin van alles.’ Een
deelneemster uit de begintijd vertelde veertig jaar later hoe zij door de
voordrachtwedstrijd de poëzie van Rixt had ontdekt en dat ze De gouden
rider van deze auteur door de jaren heen had stukgelezen.
In de voorronden, die eerst op school en daarna regionaal worden
gehouden, moeten de deelnemers een gedicht kiezen uit de verzamelbundel
Fersefariaasje, die vanaf 1968 elk jaar verschijnt. De redactie selecteert
voor deze bundel geschikte recent gepubliceerde poëzie, ouder werk van
bewezen kwaliteit en werk dat dichters insturen in reactie op de oproep
die elk jaar uitgaat. Zo wordt door het FeRstival ook het schrijven van
Friese jeugdpoëzie bevorderd. Veel dichters van naam hebben bijdragen
geleverd; er zijn er ook die bekend zijn geworden juist door het FeRstival,
zoals Jelle Bangma (*1955) en Jurjen van der Meer (*1957). Hun
jeugdpoëzie werd gebundeld als respectievelijk Smoarge smjirkerts (‘Vuile
viespeuken’, 1990) en Freedtemiddei frij (‘Vrijdagmiddag vrij’, 1996).
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De winnaars van het FeRstival in 1996 met van links naar rechts Nynke Laverman, Tetje Rozendal,
Hillie Scheepsma en Douwe Osinga.
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De verhaalfiguren Disse, Jinge en Frou Hilarides (Akky van der Veer, musicus Jaap Oosterwijk en
Baukje Wytsma) samen met Bulle en Ansjelyk in een opvoering na het verschijnen van het actieboek
Frou Hilarides en it Museum foar Moderne Keunsten in 1988. Het theaterprogramma werd aangeboden
aan scholen en bibliotheken en gaf de boeken over Frou Hilarides extra bekendheid.

Engelse nonsensdichter Edward Lear ontdekte. Het gedicht ‘De snie-iters’ uit Tutte
mei de linten is volgens haar verwant aan Lears ‘Jumblies’. Tiny Mulder zei in diverse
interviews dat de Engelstalige poëzie met zijn vrije versvorm voor haar dichtwerk
belangrijk is geweest. Tegelijkertijd vertaalde zij ook Mein Urgrossvater und ich
(1959) van de bekende Duitse kinderboekenschrijver James Krüss, afkomstig van
Helgoland met als moedertaal het Helgolander Noord-Fries. Dat werk sloot aan bij
haar eigen stijl door de speelse gedichten die in dit raamverhaal zijn opgenomen;
Myn oerpake en ik (1962) kreeg echter niet de belangstelling die haar eigen dichtwerk
genoot. Diet Huber en Tiny Mulder beperkten zich niet tot de poëzie, maar schreven
ook prozaverhalen voor kinderen. Hubers De Teltsjebeam (‘De verhalenboom’,
1976), een raamvertelling over de jongen Sibe en de boom uit de titel, bevat een
mengeling van proza en poëzie, terwijl ze in Nûmer alve (‘Nummer elf’, 1988) haar
jeugdherinneringen beschrijft. Van Tiny Mulder verschenen In kibich span (‘Een
pittig stel’, 1959), verhalen over de twee buurkinderen Bouke en Iteke, en het
kabouterverhaal Rare dokter Dingdong (1981), beide voor jongere lezers.
Het spelen met taal is ook karakteristiek voor een aantal jongere auteurs, zowel in
proza als in poëzie. Evenals Tiny Mulder schrijven ze niet alleen voor kinderen maar
ook voor volwassenen.
Berber van der Geest (*1938), die in 1967 debuteerde met poëzie voor volwassenen,
legde zich in de jaren tachtig toe op het schrijven voor kinderen. Die overgang was
niet erg groot, in haar dichtwerk voor volwassenen gaf ze al blijk van grote
gevoeligheid voor de kinderwereld; bovendien was ze kleuterleidster van beroep. Ze
maakte naam met werk voor jonge kinderen, vaak als raamvertellingen opgezette
prozaverhalen afgewisseld met poëzie. Haar bekroonde boek over Bartele Bûse
(1988; Bartele Broekzak, 1993) vertelt over de schatten die Bartele in zijn broekzak
bewaart en die aanleiding zijn voor prachtige verhalen van zijn vriend de schilder.
Baukje Wytsma (*1946) is net als Berber van der Geest ook bekend als dichter
voor volwassenen en van oorsprong eveneens kleuterleidster; later maakte ze de
overstap naar de journalistiek. Ze debuteerde in de jaren zeventig met kleuterversjes.
Ze kreeg naam als kinderboekenschrijfster door drie boeken die ze samen met Akky
van der Veer (*1943) schreef over de eigenzinnige Frou Hilarides, diens hond Bulle
en poes Ansjelyk. De drie delen verschenen in de jaren 1987-1989 als geschenkboeken
in de Friese kinderboekenweken. Opmerkelijk is dat in het laatste deel op
humoristische wijze een persiflage wordt geleverd op de ‘taalstrijd’ die toen in
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Tytsjerksteradiel woedde over het verfriesen van Nederlandstalige plaatsnamen;
uiteraard is Frou Hilarides wat die kwestie betreft uit het goede hout gesneden.
Behalve dichtwerk in Omke Siger is in liger (1990), ook geschenkboek tijdens de
Friese kinderboekenweken, en in de fraai uitgegeven bundel Kadootsje yn papier
(1997), boekuitgave bij een radio- en televisieproductie, schreef Wytsma enkele
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Omslag Swart op wyt: Femke schrijft in haar ruitjesschrift-dagboek en luistert naar muziek van Dire
Straits: ‘It takes love over gold / and mind over matter / to do what you do that you must’.

meer middelmatige prozaverhalen als Samar foetsy (1999) en de verhalenbundel De
blauwe loftfyts (2004). In haar bundels met kinderpoëzie is er naast het taalspel
aandacht voor het gevoelsleven van kinderen. Voor jonge kinderen schreef ze onder
meer Flintertútsjes (‘Vlinderkusjes’, 1982) en voor oudere jeugd Lokaal 13 (2000),
een bundel die opvalt door zijn moderne vormgeving. De bundel kreeg in 2004 een
plaats op de internationale IBBY-Honourlist (blz. 334).
In het vernieuwingsproces van de Friese kinderliteratuur was muziek ook een
factor van belang. De musicus Hindrik van der Meer (*1938) zorgde met zijn
composities voor een eigentijdser geluid in de kinderzang. Veel teksten van met
name Diet Huber en Jant Visser-Bakker zette hij op muziek, waardoor ze een bredere
verspreiding kregen. Zijn succesboek werd Retteketet tsjyng boem uit 1992, een
bundel met teksten van anderen en van hemzelf uit zijn eerder uitgekomen publicaties,
aangevuld met nieuw materiaal. De liedjes uit dit boek werden later op twee cd's
uitgebracht.
Bij al dat nieuwe werk kwam er ook belangstelling voor de generaties lang
mondeling overgeleverde bakerrijmen, die nog niets van hun frisheid verloren bleken
te hebben. Dieuwke Winsemius (*1916) en Jant Visser-Bakker verzorgden in de
jaren zestig uitgaven op dit gebied, in 1998 gevolgd door Fan hantsjeklap en sûkerbak,
bezorgd door Jant van der Weg.

6 Oudere jeugd aan bod
De ontwikkeling naar meer literair en eigentijds jeugdproza kwam later op gang dan
bij de kinder- en jeugdpoëzie. De eerste moderne jeugdroman is Cap Sud (1980) van
R.R. van der Leest (*1933). Het boek werd geschreven in opdracht van de provincie
Fryslân, die een zogenaamde opdrachtenpot had ingesteld om te voorzien in bepaalde
lacunes in de Friese literatuur, waarvan het nagenoeg ontbreken van moderne
jeugdromans er één was. In deze jeugdroman werd het veilige jeugdland met zijn
traditionele gezin en de vertrouwde achtergrond van het Friese platteland verlaten.
Het bovennatuurlijke, dat een decennium later een belangrijk punt van discussie zou
worden in de jeugdliteratuur, is in Cap Sud al te vinden in de vorm van visioenen
van hoofdpersoon Gerl (bijna zestien) over de verdrinkingsdood van zijn vriend
Diderik die op surfvakantie is in Zuid-Frankrijk. Gerl reist hem achterna samen met
zijn oudere zwager op diens motor. Diderik wil van de waarschuwingen echter niets
weten, wat hem noodlottig wordt. De roman is boeiend en met vaart geschreven met
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hier en daar de karakteristieke woordkeuze en humor die Van der Leest ook toepast
in zijn ‘Nier-en-Dynte-cyclus’.
Van der Leest vond enige navolging van dit genre, waarin plaats is voor eigen
beleving en emoties. Tot dit soort literaire jeugdromans behoort zeker het in
dagboekvorm geschreven Swart op wyt (1985; Zwart op wit, 1988) van de hand van
Akky van der Veer, dat het zoeken naar de eigen identiteit als thema heeft. Puber
Femke woont bij haar oma, die kostgangers heeft, haar moeder ziet ze alleen in de
schoolvakanties en haar vader is overleden voor ze werd geboren. Met humor en in
een adequate stijl
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Actieboeken 1987, 1992 en 1997.

Actieboek en Kinderboekentijd
Vanaf 1987 geeft stichting It Fryske Boek de opdracht voor het schrijven
van een kinderboekengeschenk in de kinderboekenweek. In 1991 werd de
formule bijgesteld, voortaan moest er een klein bedrag betaald worden
voor het cadeauboek, dat nu ‘aksjeboek foar bern’ kwam te heten. De
actieweken, ‘berneboeketiid’, vallen samen met de zes weken durende
sutelaksje (blz. 261) in september en oktober. De aksjeboeken zijn met
oplagen van rond de vierduizend een groot succes. De verklaring is dat
tijdens de sutelaksje relatief veel kinderboeken verkocht worden omdat
niet-lezers uit het totale boekenaanbod het gemakkelijkst een kinderboek
kiezen; de promotieactie via scholen draagt ook bij aan het succes. Met
name prentenboeken zijn in de sutelaksje een populair genre. Zo zijn in
de toptien van meest verkochte boeken in de sutelaksje van 2003 drie
prentenboeken te vinden, met bovendien nog twee titels voor de jongste
lezers en een titel voor de iets oudere jeugd. Dit betekent dat meer dan de
helft van de toptienboeken een jeugdig publiek bereikt.
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Durk Hibma (directeur van de stichting It Fryske Boek) wordt geïnterviewd door verslaggever Henk
te Biesebeek van Omrop Fryslân radio bij de start van de sutelaksje in Leeuwarden, september 1992.
Rechts Eppie Dam, verkleed als Achlum Nobusco.

Baukje Wytsma snijdt een taart aan met het zwaard van Kleine Pier bij de start van de sutelaksje in
Stiens, september 1997.
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Omslag van de tweede druk van De lêste brief uit 2003.

Omslag van Dingeman krijt wjukken met een tekening door Gerrit Terpstra van de ‘wjukkelstoel’, de
‘vleugelstoel’ die Jozef en Dingeman samen bouwen. Wie op de stoel gaat zitten, begint zomaar
verhalen te vertellen.

noteert Femke haar gedachten, waarnemingen en belevenissen, die in een
stroomversnelling komen als haar opa van vaders kant contact met haar zoekt.
Willem Tjerkstra (*1943) richt zich eveneens op de jeugd van boven de twaalf.
Historie staat centraal in zijn debuut De wite kastanje (1986). Daarin komen twee
jongens in een aantal periodes uit het verleden terecht. Ze ontdekken dat mensen
zowel vredelievend als gewelddadig kunnen zijn en er zelf aan moeten werken om
daar mee om te gaan. Macht en vrijheid vormen een ander thema in Tjerkstra's werk,
zoals in It fjoer fan de ûnmacht (1987) en in De Rie fan Fjirtjin (‘De Raad van
Veertien’, 1995). In het laatstgenoemde boek vormt de sluiting van een zuivelfabriek
in een dorp het uitgangspunt voor het experiment van een jeugdrepubliek.
Hanneke de Jong (*1952) was een tijd basisschoollerares en is tegenwoordig
communicatiemedewerker aan een middelbare school in Leeuwarden. Ze debuteerde
met werk voor jongere kinderen, maar het grote succes kwam met haar twee
jeugdromans De lêste brief (1999, De laatste brief, 2001) en Sterke skouders (2004,
Sterke schouders, 2005). In het eerste verhaal experimenteert de schrijfster met literair
nieuwe vormen. Berbers (gescheiden) moeder legt zo nu en dan briefjes met kleine
verhaaltjes voor haar dochter neer. Als Berber daar met haar vader over praat, komt
ze erachter dat moeder vroeger iets ingrijpends heeft meegemaakt. Het boek van De
Jong kreeg extra aandacht doordat er een jeugdtheatervoorstelling van werd gemaakt
en Omrop Fryslân school-tv met een vierdelige reportage veel aandacht besteedde
aan boek, voorstelling en Friese jeugdliteratuur in het algemeen. De auteur ging met
Sterke skouders op de ingeslagen weg verder. Hier is het een jongen die problemen
heeft met zijn vader. Pas na een lange zoektocht ontdekt hij wat er in het verleden
met zijn vader is gebeurd en kan hij begrip voor hem opbrengen. De Jong sluit met
deze boeken aan bij die categorie jeugdromans waarin probleemsituaties uit de realiteit
worden gethematiseerd, maar ze bouwt genoeg afstand en nuance in om de problemen
niet loodzwaar te laten zijn.
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Lida Dykstra's Wolken fan wol uit 2000 (Wachten op Apollo, 2001) bevat een
raamvertelling met de bewerking van een zestal metamorfosen naar Ovidius. Het is
een roman voor de oudere jeugd, die ook voor volwassen lezers aantrekkelijk is.

7 Jongere lezers beter bedeeld
De productie van literatuur voor kinderen in de basisschoolleeftijd is omvangrijker
dan die van de specifieke jeugdboeken voor twaalf- tot zestienjarigen. Naast de
bovengenoemde auteurs schreef nog een aantal anderen belangwekkend werk voor
de jongere lezers.
Eppie Dam (*1953), een veelzijdig literator zowel voor volwassenen als voor
kinderen, kreeg de Simke Kloostermanpriis voor Dingeman krijt wjukken (‘Dingeman
krijgt vleugels’, 1999). Daarin wordt op fantasievolle wijze verteld wat de tienjarige
Dingeman, die alleen bij zijn akelige moeder in de stad woont, meemaakt tijdens een
vakantieweek op een ‘breek-en-bouw-boerderij’. De bewoner Jozef is een praktische
filosoof-kunstenaar-boer die Dingeman in verhalen en gezamenlijke activiteiten de
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(Kinder)boeken kunnen ook inspiratie geven aan de mensen die voor dorpsfeesten ‘versierde wagens’
maken om mee te rijden in een allegorische optocht. Op de foto een wagen gemaakt naar het omslag
van Eppie Dams Mei bleate fuotten op bêd tijdens het dorpsfeest van Holwerd in juni 1997.

waardevolle dingen uit het leven laat zien en voelen. Als Dingeman aan het eind van
de week door Jozef teruggebracht wordt naar huis, blijkt zijn moeder vertrokken en
ontdekt hij dat hij de hele week bij zijn vader is geweest, wat heel subtiel wordt
beschreven. Het boek is voorzien van markante tekeningen van beeldend kunstenaar
Gerrit Terpstra. In Jelma (1991), een voorleesboek voor kinderen van vijf tot acht
jaar, verwerkte Dam op speelse wijze het thema van de tweetaligheid, terwijl in het
Aksjeboek Achlum Nobusco (1992) en in Wouter en de 24-trui (1993) de
milieuproblematiek centraal staat.
Terwijl Eppie Dam zich op diverse leeftijdsgroepen richt, schrijft Mindert Wijnstra
(*1945), net als Dam basisschoolleraar, vooral voor de leeftijdsgroep van middenen bovenbouw. Hij debuteerde met het realistische Kninekeutels yn it oerwâld (1982),
waar het fantasie-element dat hij in latere boeken sterker zou toepassen, reeds
aanwezig was. Net als Van der Leest kreeg ook Wijnstra een provinciale opdracht
voor het schrijven van een jeugdboek. Die opdracht resulteerde in het boek Nul-nul
(1988). Het werd niet onverdeeld enthousiast onthaald omdat de emoties wat vlak
blijven en de lezer niet voldoende bij het gebeuren wordt betrokken. Wijnstra's
succesboek It hûs fol ferhalen (1991) is een fantasierijk boek dat het lezen (en
schrijven) van verhalen als thema heeft. Het heeft een knap doordachte opbouw,
bevat veel taalgrapjes en speelt een spel met diverse genres binnen de kinderliteratuur.
Joast, een leesgrage jongen van wie de ouders niets anders doen dan voor de tv hangen
en naar stomme quizzen kijken, gaat samen met het meisje Sjutsje op zoek naar zijn
favoriete schrijver die woont in een huis vol verhalen. Sommige mensen die hij
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It hûs fol ferhalen werd in 1994 op de IBBY-Honourlist geplaatst. De lijst heeft als doel goede
jeugdboeken internationaal te promoten. Op het IBBY-congres van dat jaar in Sevilla waar Wijnstra
de oorkonde voor zijn boek kreeg uitgereikt ontstond contact met een Japanse vertaalster, die het
boek via het Engels in het Japans wilde vertalen. Twee jaar later, op het ibby-congres in Groningen,
kon de schrijver de vertaling aan de voorzitter van de Japanse IBBY-sectie overhandigen tijdens een
speciaal programma-onderdeel van het congres in de Dokkumer Bonifatiuskapel (foto).

Pagina uit het begin van de vertaling: Japanse lezertjes wordt uitgelegd waar Fryslân ligt.

onderweg tegenkomt, blijken later personages te zijn in de verhalen die de schrijver
aan de kinderen vertelt. In het laatste verhaal ontdekken ze dat ze zelf de
hoofdpersonen zijn. Aan het eind van het boek begint Joast aan een eigen verhaal,
getiteld ‘de tv-gekken’. Min of meer een vervolg op dit boek is Ast gelok hast (‘Als
je geluk hebt’, 2000), een filosofisch getint verhaal waarin Joast en Sjutsje een
antwoord zoeken op de vraag wat geluk is.
Lida Dykstra (*1961) werkte als conservator bij het Museum Joure. Na de geboorte
van haar dochter gaf ze haar baan op en begon ze te schrijven. In 1994 debuteerde
ze met Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid, een tijdreis naar onder meer de
Leeuwarder wezen in het jaar 1700. Voor de elfjarige hoofdpersoon Sjoerd is deze
reis een soort boetedoening omdat hij zo ondeugend is. Toen Dykstra haar draai als
schrijfster eenmaal had gevonden, toonde ze een verbluffende productiviteit, zowel
in het Fries als in het Nederlands. Na een aantal poëzieprentenboeken verscheen het
goed onthaalde Snotaapkes (1999, Ootje, 2002 ) dat gevolgd werd door De
suertsjepolysje (2002, Ootje weer, 2003), verhalen over de kleuter Boltsje de Boer,
die oorspronkelijk waren ontstaan als bijdrage aan de kinderpagina van het Friesch
Dagblad. De voorleesverhalen trekken de lijn door van de verhalen over Durk en
Djoke uit de jaren vijftig. De boeken zijn prachtig geïllustreerd door Marijke
Klompmaker. Boltsje werd in de Nederlandse vertaling omgedoopt tot Ootje, een
klein bewijs van de taalvirtuositeit van de schrijfster, omdat de naam in beide talen
aanleiding geeft tot allerlei taalspelletjes. ‘Boltsje ek in boltsje?’ werd in de
Nederlandse vertaling ‘Ootje ook een broodje?’ In haar laatstverschenen titel
Lederwyntsje, bern mei krêften (2005; Geeske en de cirkel van drie, 2004) verwerkte
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de auteur oud volksgeloof tot een spannende zoektocht van de hoofdpersoon naar
zichzelf en van daaruit naar haar grootvader.
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Tomke, een schepping van illustrator Luuk Klazenga.

Anny de Jong (*1946), lerares aan de basisschool, schreef historische verhalen en
het sciencefictionverhaal Spikergek (‘Knettergek’, 2002), een hoogtepunt in haar
oeuvre. In Spikergek komt een computervirus tot leven waardoor de maatschappij
dreigt te ontwrichten. Dat wordt voorkomen door ingrijpen van de hoofdpersoon.
Dit boek werd bekroond door de ‘berneboekesjuery’ (kinderjury), bestaande uit jonge
lezers.
Auck Peanstra (*1954) is werkzaam in het basisonderwijs. Ze is eveneens zeer
productief en won de Simke Kloostermanpriis voor haar kinderboek over een
dementerende oma: Yn piama de dyk oer (‘In pyjama de straat op’, 1997). Het is een
ontroerend boek dat goed weet te beschrijven hoe een kind ten prooi valt aan
tegenstrijdige gevoelens ten opzichte van haar oma. Aan de ene kant geneert ze zich
erg, aan de andere kant wil ze wel alles doen om haar te helpen. In het overige werk
richt de auteur zich met name op jonge kinderen uit de onderbouw van de basisschool,
waarbij het gewone dagelijkse leven centraal staat. Vaak zijn deze boeken opgezet
als een aantal op zichzelf staande verhalen over dezelfde hoofdpersonen, zoals we
dit ook tegenkomen bij de Jip-en-Jannekeverhalen van Annie M.G. Schmidt of de
Durk-en- Djokeverhalen van Jant Visser-Bakker. Keutels by de kofje (2004) is daarvan
een duidelijk voorbeeld.
Auck Peanstra heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verhalen en liedjes
over Tomke, de centrale figuur in het Tomkeproject. Het project loopt vanaf 1996
en richt zich op de bevordering van het Fries spreken en voorlezen door ouders van
jonge kinderen, leidsters van ‘pjutteboartersplakken’ (peuterspeelzalen) en
bibliotheekmedewerkers door het geven van ‘materiaal foar pjutten en ynformaasje
foar grutten’. Er wordt gebruikgemaakt van diverse middelen zoals uitzendingen
voor tv, een eigen website en boekjes in tijdschriftformaat. Elk jaar wordt een bepaald
thema gekozen. Kikkerts fange mei Tomke, een boekuitgave uit 2005, bevat verhalen
van Peanstra, waarbij ze met haar coauteur Riemkje Pitstra (*1944) ook weer put uit
het leven van alledag en vertelt over zaken die peuters en kleuters bezighouden.
Tomke is mede populair geworden door de nationale voorleesdagen, die in mei in
heel Fryslân worden gehouden en waar Tomke-verhalen voor de peuters centraal
staan.
Jan Schotanus (*1950) is basisschoolleraar en vormde met Anny de Jong en
Riemkje Pitstra een schrijverscollectief dat een serie boeken over de speurder Mentha
Minnema schreef. Hij schreef daarnaast over historische onderwerpen en als
tegenhanger verhalen met een sciencefictionkarakter. Zijn meest recente boek, De
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ûnmooglike reis fan de Santa Maria, verscheen in de Trampolinerige, een door de
Afûk opgezette gemakkelijk-lezenreeks voor de bovenbouw. De fantasievolle jongen
Beart komt in zijn dromen terecht op een van de schepen van Columbus als deze op
ontdekkingsreis is naar Indië. Schotanus heeft ook een groot aantal vertalingen op
zijn naam staan, vooral van toneelteksten.
Journalist en auteur Sietse de Vries (*1955) droeg eveneens aan de Trampolinerige
bij met Homme en it geheim fan pake (2003), dat zijn debuut als kinderboekenschrijver
betekende. Willem Tjerkstra schreef behalve zijn jeugdboeken met De oaljespinnen
(1993) ook voor een wat jonger publiek. Hierin vormt adoptie het uitgangspunt voor
een verhaal over griezelige spinnen, waarbij de afkomst van het adoptiekind een
belangrijke
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Taalgebruik in kinderboeken: merke of kermis?
Het taalgebruik in kinderboeken is een onderwerp dat tot verhitte debatten
kan leiden. Moet je de norm van de schrijftaal volgen (‘geef Frysk’) of
moet je je aanpassen aan de spreektaal van de kinderen? Die spreektaal
gaat steeds meer in de richting van het Nederlands, niet alleen in
woordenschat, maar ook in zinsstructuur. Voor dat laatste schrikken
voorstanders van meer eigentijds taalgebruik nog terug, maar over de
woordenschat valt heel wat te twisten. Bij sommige van die betwiste
woorden is het pleit al beslecht. Geen auteur zal meer het woord ‘koken’
voor ‘keuken’ gebruiken. Maar ‘merke’ voor ‘kermis’ is voor velen nog
heel gewoon. Voorstanders van het gebruik van een rijkere schrijftaal zoals
Jan Schotanus betogen dat de lezer juist kan genieten van mooie, literaire
taal; daarnaast spelen didactische argumenten een rol, zoals ‘uitdaging
bieden’ en ‘verrijking van woordenschat’. Op dezelfde didactische gronden
beweren de pleitbezorgers van spreektaalgebruik dat je de jonge lezers
juist voor je wint door aan te sluiten bij hun taal. Eppie Dam is een
verdediger van de laatste stelling (in zijn werk voor volwassenen bespeelt
hij overigens wel zo veel mogelijk registers van de taal).
De uitgevers volgen tegenwoordig de inzichten van de auteurs. In de jaren
tachtig weigerde de Afûk nog een jeugdverhaal te publiceren waarin Eppie
Dam het woord ‘spijbelje’ had gebruikt - dat moest ‘skoaltsjeskûlje’ zijn
- maar nu hanteert de Afûk een ruimere norm, zodat bijvoorbeeld in Eric
Hills boekjes over Stip de woorden ‘fligerje’ en ‘ferstoppertsje boartsje’
voorkomen, waar uitgeverij Bornmeer in vertalingen van het werk van
Max Velthuijs over Kikkert de meer ‘geve’ termen ‘draakjefleane’ en
‘fersideboartsje’ hanteert.

De discussie over taalgebruik speelde ook bij de heruitgave van een
aantal klassieke jeugdboeken in eigentijdse bewerking in de jaren zeventig
en tachtig. De praktijk van modernisering deed toen nogal wat stof
opwaaien. Het jongensboek Sipke en ik uit 1922 verscheen bijvoorbeeld
in 1985 in een nieuw taaljasje, hoewel de oude illustraties van Ids Wiersma
uit de eerste druk weer werden gebruikt. Er kwam veel kritiek op deze
handelwijze, omdat het verouderde taalgebruik een van de charmes van
het boek vormde en omdat er door de tekstaanpassing een discrepantie
tussen taal en beeld was ontstaan.
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De kinderjury is een project voor leesbevordering dat loopt vanaf 1992. Leerlingen en leraren op
scholen krijgen informatie over de nieuwste jeugd- en kinderboeken en worden aangespoord daarvan
een aantal te lezen en daarna een stem uit te brengen. Op een feestelijke bijeenkomst in juni wordt
de prijswinnaar bekend gemaakt en krijgt zij of hij de ‘Sulveren spjelde’ opgespeld. Omdat het aantal
nieuwe titels dat elk jaar verschijnt niet groot is richt de kinderjury zich afwisselend op verschillende
leeftijdsgroepen. In 2002 konden de leerlingen van de onderbouw van de basisschool een keuze maken
uit boekjes voor beginnende lezers, verschenen bij de Afûk. Ruim achthonderd inzenders deden mee.
Pier wol gjin prik van Jikkie Ruiter kreeg de meeste stemmen. Zij stak daarmee Eppie Dam en Jelle
Bangma (zie afbeelding) de loef af. Op het affiche links boven het logo ‘Dochst mei?’, ‘Doe je mee?’,
een ontwerp van Geart Gratama.

Bladzijde uit het abc-boek van J. de Haan.

rol speelt. Ep van Hijum (*1951) ten slotte schreef een aantal boeken met een
absurdistisch tintje dat soms wat overdone aandeed.
Friese kinderboekenauteurs zijn over het algemeen terughoudend waar het
ingewikkelde en gedurfde literaire vormen betreft. De beperkte speelruimte die
auteurs zichzelf toestaan heeft onder meer te maken met het gebrekkige onderwijs
in de eigen taal. Een negatief effect daarvan is namelijk dat Friestalige kinderen
boeken die inhoudelijk geschikt zijn voor hun leeftijd, in leestechnisch opzicht snel
te moeilijk zullen vinden. Het is een uitdaging voor schrijvers boeken aan te bieden
die zijn geschreven in niet al te moeilijk Fries en die toch boeiend zijn voor de
doelgroep. De hierboven genoemde Trampolinerige past in dit kader. Om de kinderen
te bereiken worden er soms echter concessies gedaan op het gebied van het taalgebruik
die andere betrokkenen (uitgevers, critici, ouders) te vergaand vinden. Immers, juist
het lezen is een belangrijk middel om het Fries-als-cultuurtaal door te geven aan de
volgende generatie. Elke schrijver kiest in dit spanningsveld een eigen positie; de
ruimte is in de loop der jaren breed genoeg geworden om alle inzichten een plaats
te geven.

8 Prentenboeken
Het uitgeven van prentenboeken kwam rond 1980 goed op gang. Daarvoor waren er
slechts een paar verschenen, oorspronkelijk en vertaald. In 1929 publiceerde de
onderwijsman en journalist J.K. Dykstra zijn Fen tsien lytse pykjes (‘Van tien kleine
kuikentjes’), een verhaal met een bekend thema waarin de figuren één voor één
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afvallen. In 1945 verscheen It Abieboek for Fryske bern (‘Het abc-boek voor Friese
kinderen’) van J. de Haan (1906-1978), eveneens een prentenboek in een vanouds
bekend genre. Vroege vertalingen van prentenboeken waren er ook. Al voor de
oprichting van Us Frysk Berneboek had de actieve Durkje Rienks-Wallinga
vertalingen laten verschijnen van twee Nederlandse stripboeken van G.Th. Rotman:
Kening Bûkeman en syn jonkje Pipernút (1938; Koning Dikkerdik en zijn zoontje)
en Hwet Mûskebiis en Kibichyntsje bilibben (1940; De geschiedenis van Piepneus
en Bibbersnoetje). De uitgave was relatief goedkoop omdat de strip in het Nederlands
in het Friesch Nieuws- en advertentieblad had gestaan en het zetsel van de tekeningen
opnieuw kon worden gebruikt. Beide boekjes beleefden een tweede druk in
respectievelijk 1952 en 1958, terwijl Kening Bûkeman door toedoen van de Friesland
Bank in 1980 opnieuw tot leven kwam. De bank gaf het boekje als cadeau aan zijn
klanten, waardoor er een ongekend grote oplage van tienduizend exemplaren werd
gemaakt, zesduizend voor de bank en vierduizend voor Us Frysk Berneboek.
Toen in 1980 het Fries een verplicht vak werd op de basisscholen, kwam er ook
subsidiegeld beschikbaar voor het uitgeven van meer kinderboeken. Vooral uitgeverij
Afûk, gespecialiseerd in boeken voor het onderwijs, richtte zich op deze markt. Bij
de prentenboeken werd in de beginjaren ingezet op in coproductie gemaakte
informatieve boeken voor het documentatiecentrum in scholen. In veel gevallen
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Omslag Bear Boeloe. In lytse poppe (‘Beer Boeloe. Een baby’, 2002). Het Nordfriisk Institut in
Bräist/Bredstedt gaf vertalingen van dit boek uit in drie van de dialecten van het Noordfries, waaronder
het Mooringer: Boor Buulu. En latj påp.

behandelden deze boeken een onderwerp uit de natuur. Vanaf de jaren negentig
werden er meer verhalende prentenboeken voor jongere kinderen gepubliceerd.
Coproductie was noodzakelijk om prentenboeken in full colour op de markt te kunnen
brengen. Bij een coproductie worden de illustraties in grote oplagen gedrukt en wordt
de tekst er later aan toegevoegd, waardoor hetzelfde prentenboek in verschillende
talen kan worden geproduceerd. Er werd begonnen met prentenboeken uit Zweden
(Barbro Lindgren en Eva Erikssons Max, in het Fries Jentsje, vertaald en bewerkt
door J. Vledder-van der Knoop), maar snel daarna ook uit andere taalgebieden, met
name de Engelse. Zo heet Eric Hills hondje Spot, bij Nederlandse peuters bekend
als Dribbel, in het Fries Stip. Hij paradeert naast Kikkert van Max Velthuijs en Grutte
Bear en Lytse Bear uit de boeken van Martin Waddell. Dick Bruna's Nijntje is met
een aantal titels ook in het Fries uitgegeven. De naam Nijntje is zo'n sterk merk
geworden dat de vertaler geen toestemming kreeg er een Friese naam voor te
bedenken. Nijntje en Kikkert kregen onderdak bij de in de jaren negentig ontstane
uitgeverij Bornmeer, de tweede speler in de markt van coproducties.
Het duurde tot in de jaren negentig voor er ook oorspronkelijk Friese prentenboeken
in een even aantrekkelijk en veelkleurig uiterlijk werden uitgegeven. Bekend van de
tv-uitzendingen van Omrop Fryslân is sinds 1995 Bear Boeloe, getekend en
geschreven door Helena de Boer (*1962). De programma's van vijf minuten zijn
bestemd voor jonge kinderen en gemaakt op eenvoudige maar doeltreffende manier:
een verhaal verteld door meerdere stemmen met een serie van zo'n zeven tekeningen
in beeld. De verhalen werden later in boekvorm uitgegeven.
Marianna van Tuinen (*1951) paste de collagetechniek van haar Nederlandstalige
prentenboeken ook toe in Grutte Giele en Lytse Loer (Gele Gijs en Lange Loeres),
met tekst van Riemkje Pitstra (*1944). Het boek verscheen als Aksjeboek in 1995
en was een doorslaand succes door de geslaagde combinatie van illustratie en verhaal;
het thema is ‘oost west thuis best’ met daarin verwerkt de tegenstelling platteland-stad
die in het nadeel van de stad uitvalt.
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In 2003 verscheen als Aksjeboek van Lida Dijkstra Mûske, myn famke (Muisje
mijn meisje, 2004), een bewerking van het gedicht ‘Muwze-booste’
(‘Muizenhuwelijk’) van Gysbert Japix, waarmee de auteur aansloot op de herdenking
van diens vierhonderdste geboortejaar. Het vertelt van een muizenmeisje dat wil
trouwen met de sterkste man van de wereld en dat ten slotte via zon, wolk, wind en
berg bij een muizenman terechtkomt. De illustraties werden gemaakt door de bekende
Zuid-Afrikaanse illustrator Piet Grobler.

9 Ontwikkeling van de verschillende genres
De meeste traditionele kinderboekengenres zijn tegenwoordig ook in het Fries
vertegenwoordigd. Opmerkelijk is dat in boeken in de eerste helft van de vorige eeuw
de hoofdpersonen doorgaans jongens zijn die zich bezighouden met dingen die bij
het leven op het platteland horen, zoals kaatsen, polsstokspringen, vissen en eierrapen;
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Pentekening uit Moarke door Sj. Kuperus.

meisjesboeken zoals in het Nederlands de Joop ter Heulserie van Cissy van Marxveldt
zijn er niet. Een verklaring hiervoor ligt misschien in het feit, dat de meeste
prozaschrijvers tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw mannen waren die vooral
uit hun eigen jeugdherinneringen putten. Bekend als schrijfsters van proza zijn
aanvankelijk A. Meester-de Vries en H. Heeringa-Seepma (*1919). Bedoeld voor
oudere meisjes is Unwaersfûgel uit 1946 van A. Meester-de Vries, dat niet zo bekend
geworden is. De driedelige Martsje-serie (1965-1969) van H. Heeringa-Seepma,
uitgegeven bij de KFFB, was bedoeld voor meisjes én vrouwen en werd wel bekend
en gewaardeerd. Dit blijkt onder meer uit de twee herdrukken van het eerste deel en
een heruitgave van de trilogie in één band (1979). Deze trilogie stond ook hoog
genoteerd in een klein lezersonderzoek van het blad Frysk en Frij in 1981. In de
jaren negentig nam de jeugdroman voor jongens én meisjes de plaats in van met
name het meisjesboek, net zoals dat in de Nederlandse jeugdliteratuur gebeurde.
Van oudsher is het dierenverhaal zeer populair in de kinderliteratuur, in de vorm
van prentenboeken of in verhalend proza, zoals het eerder genoemde Moarke (1945).
Dieren vervullen hier soms de rol van het kind, zodat de lezer zich kan identificeren
met wat het dier ervaart. Een recent voorbeeld is De poes mei de lange sturt, het
Aksjeboek van 2004 geschreven door Baukje Wytsma in samenwerking met de
illustratrice Carla van der Heijde.
Volksverhalen en sprookjes, die een beroep doen op de verbeelding, waren vanaf
de negentiende eeuw op gelijke wijze een geliefd genre binnen de kinderliteratuur,
hoewel er vanuit pedagogische hoek in diezelfde tijd ook de nodige kritiek op het
genre kwam. Na het verschijnen van een paar bundels met kunstsprookjes in de jaren
twintig van de vorige eeuw (paragraaf 3) kwam er in de jaren vijftig en daarna meer
aandacht voor de volkssprookjes door het werk van de verzamelaars Dam Jaarsma
en Ype Poortinga. Zij bewerkten een aantal van deze oude sprookjes voor kinderen.
Voor het overige vormt de alledaagse werkelijkheid tot in de jaren vijftig van de
twintigste eeuw het decor van veel kinderboeken. De fantasie komt behalve bij de
sprookjes weer aan bod in boeken als De frjemde reis nei Kleurestêd (1974) van J.A.
Visser-Bakker en It hûs fol ferhalen (1991) van Mindert Wijnstra. Ondanks deze
voorbeelden kan vastgesteld worden dat de fantasyhype met griezelverhalen en
allerlei magische handelingen die vanaf de jaren tachtig met het werk van de
Amerikaan R. Stine en de Nederlander Paul van Loon in de Nederlandse
kinderliteratuur zijn duizenden verslaat, niet sterk doorwerkt in de Friese
kinderliteratuur. Er zijn wél fantastische elementen in meer realistisch getinte boeken
te vinden, zoals de tijdreizen in historische verhalen. Echte horrorverhalen zoekt de
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lezer tevergeefs. Zijn Friese auteurs misschien te nuchter voor dit type proza? Eppie
Dams romanfiguur Dingeman zegt: ‘Bij ons in de groep moet je van horrorfilms en
griezelboeken houden, anders kun je niet meedoen. Maar ik vind ze overdreven en
flauw. Soms denk ik dat ik de enige ben die is zoals ik ben.’
Zoals reeds eerder gemeld (blz. 310) werden er incidenteel ook sciencefictionromans
voor jongeren geschreven. Moderne boeken in dit genre zijn Ajram fan 'e Edrei
(1987) van Jan Schotanus en Eagenblikje (1987) van Anny de Jong.
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Sprookjes
In de tweede helft van de negentiende eeuw vertaalden Harmen Sytstra
en Nynke fan Hichtum volkssprookjes van onder anderen de gebroeders
Grimm. Het is niet onmogelijk dat dit later Simke Kloosterman en Janneke
Ratsma inspireerde tot het schrijven van oorspronkelijk Friese
kunstsprookjes. D.A. Tamminga vertaalde een aantal sprookjes van Hans
Christiaan Andersen en bundelde die in Folksforhalen en mearkes (1943)
met zwart-witillustraties van Lies Veenhoven. Toen in de jaren zeventig
het fenomeen coproductie opkwam, konden veelkleurige sprookjesboeken
ook in het Fries verschijnen. In 1984 kwam er van Andersens Folksferhalen
en mearkes een nieuwe, uitgebreide uitgave van dezelfde vertaler met
illustraties in kleur van de Deense kunstenaar Svend Otto Sørensen. Op
dezelfde manier werden De moaiste mearkes van Grimm in twee delen
uitgegeven, vertaald door Jant Visser-Bakker (in 1983 en 1985) en De
wûndertried en oare Europeeske mearkes (1984) in vertaling van Wim
van der Schaaf (*1933).
Door het verzamelaarswerk van Ype Poortinga waren ook de eigen Friese
sprookjes in de belangstelling gekomen. Hij vertelde voor kinderen een
aantal volksverhalen en sprookjes uit zijn grote verzameling na in Twa
dagen dokter (1982) en De skat ûnder de parrebeam (‘De schat onder de
perenboom’, 1986). Een andere verzamelaar van oude volksverhalen, Dam
Jaarsma, kwam eveneens met werk voor kinderen waaronder De Ljouwter
muzikanten (1972), een variatie op het bekende verhaal over de Bremer
stadsmuzikanten. Van recentere datum is de bundel It kweade wiif fan
Hylpen (‘Het kwade mens van Hindeloopen’, 1997) van Mindert Wijnstra,
waarin op kernachtige wijze volksverhalen worden naverteld die verbonden
zijn aan bepaalde plaatsen in Fryslân. De auteur put daarbij uit grote
verzamelbundels van onder anderen Waling Dykstra, S.J. van der Molen
en Ype Poortinga. Wijnstra's boek is een voorbeeld van het grensverkeer
tussen kinderliteratuur en literatuur voor volwassenen. Hij maakte in de
jaren negentig furore als moderne sprookspreker en verhalenverteller. Een
ander talent op dit gebied is Douwe Kootstra (*1951), als auteur bekend
van zijn reisverhalen.

Mindert Wijnstra als verhalenverteller voor een groep jongeren in het bos van Oudemirdum, 1992.
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Het stripverhaal vormt in feite een genre op zich dat het stadium van prentenboek allang is ontgroeid
en zich richt op lezers van alle leeftijden. In 1978-1981 verscheen een viertal van de bekende
Asterix-verhalen in vertaling, later volgden onder andere Kuifje (in het Fries ‘Túfke’) en Suske en
Wiske. Schrijver Willem Tjerkstra (foto, links) en illustrator Luuk Klazenga schreven twee
oorspronkelijke stripverhalen over het wonderjochie Tsjam, De reizen fan Tsjam (1996) en De
Alvestêdetocht fan Tsjam (1998). Tsjam kan zich heel snel verplaatsen in tijd en ruimte en beleeft
daardoor de meest wonderlijke avonturen tegen de achtergrond van de historische werkelijkheid.

In de laatste decennia van de twintigste eeuw zorgde een groep schrijvers voor
leesmateriaal in het genre van de historische verhalen, met de Friese geschiedenis
als achtergrond. De boeken van het collectief Hans de Boer, Anny de Jong en Jan
Schotanus spelen in de terpentijd, tijdens de Tachtigjarige Oorlog en in de Gouden
Eeuw. Daarbij namen ze ieder een titel voor hun rekening, en bespraken ze elkaars
werk. De serie ontstond na een oproep van de Afûk voor meer historische boeken.
Dit genre was in de jaren zeventig en tachtig beoefend door Hendrik Hoogeveen
(1903-1981) en Tsjalling fan Wolsum (pseudoniem van Jelle Tjalsma, *1931), auteurs
uit het fonds van de KFFB met bijvoorbeeld van de laatste de veelzeggende titel Fryske
Tsjerk yn Frânske tsjinst (‘tsjinst’: ‘dienst’).
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Detectiveverhalen waren lange tijd niet sterk vertegenwoordigd in de Friese
kinderliteratuur. Daar kwam verandering in toen ook hier een nauw samenwerkend
schrijverscollectief een serie boeken opbouwde over speurneus Mentha Minnema,
waarvan sinds 1995 al acht delen zijn verschenen; zes werden in het Nederlands
vertaald. De boeken zijn volgens een steeds terugkerende structuur rond verschillende
thema's opgebouwd, als bijvoorbeeld honden of klokken. De volwassen Mentha
Minnema krijgt bij de oplossing van de misdaad hulp van een paar kinderen.
In het onderwijs bestaat steeds opnieuw behoefte aan proza dat aansluit bij de
leefwereld van de jeugd, in het bijzonder de jeugd van twaalf jaar en ouder. Op
initiatief van een leermiddelencommissie van de Afûk worden daarom regelmatig
schrijvers uitgenodigd verhalen voor deze leeftijdscategorie te schrijven. Dat
resulteerde tot nu toe in de verhalenbundels Skroei (‘Honger’, 1987), Broei (1991)
en Neibroei (‘Nabroei’, 1999). Het themanummer Hjirre! Jonge ferhalen (1984),
een speciale uitgave van het literaire tijdschrift Hjir, had een meer literair
uitgangspunt. De vier verzamelingen, die in de kritiek goed werden ontvangen,
bevatten modern werk van beginnende en al bekende auteurs.
De laatste dertig jaar is er een groei in verscheidenheid te constateren. Een aantal
auteurs schrijft zowel voor volwassenen als voor kinderen, maar de groep moderne
Friese kinderboekenauteurs blijft ondanks dat betrekkelijk klein. Het gevolg is dat
niet alle genres even goed vertegenwoordigd (kunnen) zijn. Zo ontbreken bijvoorbeeld
de griezelverhalen en de fantasyboeken, zoals die rond de eeuwwisseling vrij talrijk
op de Nederlandse jeugdboekenmarkt verschenen; bovendien is het aantal historische
verhalen nog steeds zeer beperkt.

10 Elders halen
Het is heel gewoon, dat er naast oorspronkelijke verhalen en gedichten werk uit
andere talen vertaald wordt. Zelfs in een taalgebied als het Duitse, dat een omvang
heeft van een kleine honderd miljoen moedertaalsprekers en dat meer dan één land
beslaat, bestaat ongeveer de helft van het totale aanbod aan kinder- en jeugdboeken
uit vertalingen.
Het uitgeven van vertaalde prentenboeken vanaf ongeveer 1980 werd hiervoor al
genoemd. Later in de jaren tachtig nam uitgeverij Afûk het initiatief tot de uitgave
van vertaalde jeugdromans. In het begin werd gezocht naar auteurs en titels uit
voornamelijk Duitsland en Scandinavië die in Nederland nog niet zo bekend waren,
zoals Klaus Kordon of Leif Esper Andersen, omdat men veronderstelde, dat de lezers
geen belangstelling zouden hebben voor de Friese vertalingen van Nederlandse
boeken. De verkoopcijfers van de Friese vertalingen van populaire Nederlandse
jeugdromans van Jan Terlouw (Oarlochswinter door Jan de Jong in 1986) en van
Thea Beckman (Krústocht yn spikerbroek door dezelfde vertaler in 1992) spraken
die veronderstelling echter tegen. Ook de lezers gaven blijk van hun voorkeur door
Oarlochswinter in 1994 de prijs van de jaarlijkse Friese kinderjury toe te kennen.
Een aantal klassiekers uit de wereldliteratuur verscheen ook in het Fries, waarop
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Omslag Fryslân foar bern met afgebeeld werk van de Friese naïeve schilder Ruurd Wiersma.

elders in dit hoofdstuk is gewezen. Ook twee boeken van Astrid Lindgren werden
vertaald: De bruorren Liuwehert door Jante Geartsma (1985) en Ronja de
rôversdochter door Jant van der Weg (1987). Ronja werd in december 2000 met veel
succes door Tryater als familievoorstelling opgevoerd.
In dit kader verdienen de door Ada Iest geredigeerde uitgaven Het Friese
kinderenboek en zijn Friese pendant Fryslân foar bern (1991) speciale vermelding.
De Friese en de Nederlandse editie werden elk in een oplage van vijftienhonderd
exemplaren gepubliceerd. Op luchtige wijze werden in die boeken voor leerlingen
van de bovenbouw van de basisschool allerlei wetenswaardigheden verteld over
cultuur, natuur en de geschiedenis van Fryslân. Aan het boek werkten meer dan
honderd schrijvers, tekenaars en illustratoren mee, zowel uit Fryslân als uit de rest
van Nederland.

11 Groot gegroeid
In de loop van de twintigste eeuw is de Friese kinder- en jeugdliteratuur gegroeid in
kwantiteit en in kwaliteit, dit laatste zowel wat de tekst betreft als de illustraties en
de uiterlijke verzorging van de boeken. Bovendien groeide het besef, dat de Friese
kinder- en jeugdliteratuur bij de Friese cultuur hoort. Het is niet echt bijzonder meer,
dat kinderen een Fries boek lezen. Deze vanzelfsprekendheid valt af te lezen aan het
feit, dat de boeken in het bestand van alle bibliotheken en bibliobussen zijn
opgenomen en in veel gevallen niet meer in een apart hoekje staan, maar gewoon
tussen de andere boeken.

In 1995 won Berber van der Geest voor de tweede keer een Simke Kloostermanpriis, deze keer voor
De Kilekanen. Deze schrikfiguurtjes voor kinderen mochten na de prijsuitreiking het feest in Twijzel
opluisteren.
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Prijzen zijn er een ander teken van, hoe deze literatuur is geïntegreerd in literatuur
en cultuur. Bij de herziening van de reglementen voor de toekenning van de Gysbert
Japicxpriis werd in 1984 bepaald dat ook schrijvers van kinder- en jeugdliteratuur
voor de prijs in aanmerking kunnen komen. Tot nu toe heeft dit echter nog niet tot
bekroning van een jeugdboekenauteur geleid. Dat is niet zo gek, als je bedenkt dat
er in dit geval een vergelijking tussen ongelijksoortige grootheden plaatsvindt, waarbij
de kinder- en jeugdliteratuur moeilijker op haar eigen merites kan worden beoordeeld
en daardoor in een nadelige positie komt te verkeren. Het particuliere Simke
Kloostermanlien stelde speciaal voor schrijvers van kinder- en jeugdboeken in 1983
de driejaarlijkse Simke Kloostermanpriis in. Tot nu toe is de prijs acht maal uitgereikt.
Hoewel in het begin geklaagd werd dat er alleen jeugdboeken bekroond werden,
toont de lijst van de acht prijswinnende titels dat er een goede spreiding over de
diverse prozagenres is: prentenboeken, kinderboeken en jeugdboeken.
1983

Reinder R. van der Leest, Cap Súd,
jeugdboek (14+)

1986

Akky van der Veer, Swart op wyt,
jeugdboek (14+)

1989

Berber van der Geest, illustraties Laura
Lava, Bartele Bûse, kinderboek (6-9 jaar)

1992

Mindert Wijnstra, illustraties Babs
Wijnstra, It hûs fol ferhalen, kinderboek
(9-12 jaar)

1995

Berber van der Geest, illustraties Laura
Lava, De Kilekanen, voor kinderen vanaf
7 jaar

1998

Auck Peanstra, illustraties Karin Poiesz,
Yn piama de dyk oer, jeugdboek (10+)

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

2001

Eppie Dam, illustraties Gerrit Terpstra,
Dingeman krijt wjukken, ‘voor 9 jaar en
veel ouder’

2004

Lida Dykstra, illustraties Piet Grobler,
Mûske myn famke, prentenboek (6-9 jaar)

Landelijk waren er eervolle vermeldingen bij Gouden Zoenbekroningen voor twee
jeugdromans: Gezworen woorden van Akky van der Veer en De laatste brief van
Hanneke de Jong, door beide auteurs zelf in het Nederlands vertaald.
Een ander internationaal forum waar de Friese kinder- en jeugdliteratuur zich een
plekje heeft veroverd, is ibby (International Board on Books for Young People). Op
de honourlist van deze organisatie staan sinds 1992 Friese boeken, wat bijgedragen
heeft aan de naamsbekendheid en erkenning van de kwaliteiten van de Friese kinderen jeugdliteratuur over de provinciegrens heen. De titels voor deze erelijst worden
met een bindend advies voorgedragen door de Nederlandse IBBY-sectie in
samenwerking met de Stichting It Fryske Berneboek. Daarbij staat de literaire kwaliteit
voorop. Met de lijst wordt de internationale kinderboekenwereld attent gemaakt op
deze kwaliteitsboeken en in het verlengde daarvan op de mogelijkheid tot vertalen.
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Auck Peanstra (midden), Eppie Dam en Lida Dijkstra, alle drie genomineerd voor de Simke
Kloostermanpriis, temidden van leerlingen van de beide basisscholen uit Twijzel in het gemeentehuis
van Achtkarspelen in maart 1998. Achteraf kan worden vastgesteld dat hiermee drie prijswinnaars
op de foto bij elkaar staan, samen met hun lezers.
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Opmerkingen van de redactie
Bij het samenstellen van dit boek hebben wij een aantal beslissingen genomen op
redactioneel gebied waarover het ons nuttig lijkt enige uitleg te verschaffen.
Het gebruik en de schrijfwijze van de Friese eigennamen in dit boek weerspiegelt
de ‘gribus’ die de geschiedenis heeft opgeleverd, een uitvloeisel van de vele factoren
die de schrijftaal hebben gemaakt tot wat ze nu is: officiële spellingsveranderingen,
spellingswijzigingen die mensen zelf in hun naam doorvoeren, en soms later weer
terugdraaien, het toepassen van een Friestalige schrijfwijze in Nederlandse context,
of juist niet, het verschil tussen de naam bij de burgerlijke stand en de roepnaam of
schrijversnaam, de historische ontwikkeling in het gebruik van voornamen, het
geslacht van de drager, enz.
Wij hebben geprobeerd ons te houden aan de volgende richtlijnen.
[1] Namen van schrijvers worden geschreven op de wijze die volgens de redactie
op dit moment de meest gangbare is. Waar meer mogelijkheden zijn, wordt
gekozen voor de Friese variant. Dus: Waling Dykstra en niet Waling Dijkstra;
Joast en Eeltsje Halbertsma en niet Joost en Eeltje Halbertsma; Nynke fan
Hichtum met een f in ‘fan’. Bij namen als R. van Tuinen en Mindert Wijnstra
is de Nederlandse schrijfwijze gehanteerd omdat de schrijvers die zelf consequent
toepassen.
[2] De huidige spelling van het Fries wordt gebruikt, behalve als een auteur die zelf
na de invoering in 1980 bewust niet heeft gehanteerd.
[3] Bij schrijvers van wie de voornaam alleen met initialen wordt aangeduid, is er
naar gestreefd de naam tenminste eenmaal voluit te vermelden.
[4] Sommige schrijvers gebruiken hun voornaam niet op de titelpagina van
publicaties, maar worden daar in het dagelijks spraakgebruik en in secundaire
literatuur wel vaak mee aangeduid. Voorbeelden zijn Douwe Tamminga en
Trinus Riemersma. In dergelijke gevallen worden beide vormen door elkaar
gebruikt.
[5] Het komt ook voor dat schrijvers die er in hun eigen tijd niet over zouden
piekeren in publicaties hun voornaam te gebruiken, tegenwoordig alleen nog
maar bekend zijn met voornaam-en-al, zoals Simke Kloosterman. Wij sluiten
ons hier aan bij het huidige gebruik.
[6] Voor de Friese versie van Gysberts patronymicum ‘Jacobs’ zijn in de loop van
de eeuwen drie spellingsvarianten in zwang geraakt: Japix, volgens het titelblad
van de Friesche Rymlerye uit 1668, Japicx, volgens de ondertekening in de
brieven van Gysbert die in de tweede editie van de Rymlerye uit 1681 werden
opgenomen, en Japiks, vanaf de achttiende eeuw in gebruik geraakt. De laatste
schrijfwijze is de correcte volgens het huidige Friese spellingssysteem, dat de
× liever niet gebruikt. Wij kiezen hier echter voor de vorm Japix die na het
verschijnen van de dissertatie van Philippus Breuker in 1989 weer in zwang is
geraakt. Uitzondering: De schrijfwijze
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met cx in de naam ‘Gysbert Japicxpriis’ zoals die in de documenten van de
provincie Fryslân wordt gebruikt. Voor de volledigheid zij hier nog opgemerkt
dat Gysberts familienaam ‘Hol(c)kema’ was.
[7] In overeenstemming met het taalgebruik in het Nederlands dat namen van
anderstalige literaire prijzen niet vertaald worden - ‘Booker Prize’, ‘Prix
Goncourt’ - hebben wij het woord ‘priis’ gehandhaafd.
[8] Zoals in het voorwoord is aangegeven wordt in dit boek de officiële naam
‘Fryslân’ gehanteerd. Het feit dat de provincie Fryslân zijn naam officieel zo
heeft vastgelegd, is een gevolg van een zekere normaliseringsdwang in
Nederlands staatsverband, die het niet toestaat om twee officiële namen te
hanteren (om dezelfde reden wordt bijvoorbeeld in Friestalige notariële akten
die in Leeuwarden zijn opgemaakt de Nederlandse plaatsnaam gebruikt en niet
de naam ‘Ljouwert’, wat gezien de context meer voor de hand zou liggen). In
overeenstemming daarmee worden in dit boek ook de officiële plaats- en
gemeentenamen aangehouden, in het ene geval de Friese, in het andere geval
de Nederlandse naam.
[9] Een minder lastig punt vormde de weergave van Friese titels en citaten. De regel
is dat in de hoofdtekst boektitels en citaten worden weergegeven in de meest
recente spelling waarin de betreffende publicatie is verschenen. In overige
gevallen werd gehandeld naar bevind van zaken.

De volgende zaken worden hier nog expliciet gemeld:
* Wanneer van Friese publicaties geen Nederlandse vertaling is verschenen, wordt
waar nodig van de titel een letterlijke vertaling gegeven die tussen aanhalingstekens
is geplaatst.
* In een aantal gevallen zijn de kaderteksten niet geschreven door de auteur van
het betreffende hoofdstuk. De naam van de auteur van de kadertekst is dan met
initialen aan het eind van de tekst aangegeven.
* Voor het behandelen van nieuw primair werk is 2004 als laatste jaar van publicatie
aangehouden. Een aantal andere zaken uit 2005 en 2006 kon nog wel worden
opgenomen, zoals namen van prijswinnaars, secundaire publicaties, heruitgaven en
vermelding van jaar van overlijden.
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Woord van dank
Bij het samenstellen van dit boek hebben veel mensen ons geholpen, soms met een
detail, soms met het aanleveren van een tekstdeel of een bijzondere illustratie, soms
ook als meelezer en commentaargever op eerdere versies van een bepaald gedeelte
of met geven van waardevol advies. Wij willen hen hier allemaal van harte bedanken:
Lysbert Bonnema, Rolf Bremmer Jr., Philippus Breuker, Peter Bruinsma, Joke
Corporaal, Louw Dijkstra, Piter Doele, Henk Foekema, Durk Gorter, Pieter de Groot,
Wieke de Haan, Louw Hamstra, Chris L. Heesakkers, Durk Hibma, Klaas van der
Hoek, Jelle de Jong, Jelma Knol, Riek Landman, Jaap Meinsma, Hessel Miedema,
Ronald Noppers, Beart Oosterhaven, F.W. Osinga, Lidewijde Paris, Tjitte (J.)
Piebenga, Anne Popkema, Alex Riemersma, Sophie van Romburgh, Anne
Schumacher, Robert Seton, Doeke Sijens (tekst over Reve op blz. 164), Janneke
Spoelstra, Andrys Stienstra, Sybren Sybrandy, Henny van Tuinen, Luc de Vries,
Wim de Vries, Thys Wadman, Gerda van der Wijk, Jelle Yntema en Tryntsje van
der Zee.
Onze dank gaat ook uit naar de medewerkers van alle instituten die ons van dienst
zijn geweest bij het verzamelen van de illustraties. Deze instituten worden vermeld
in de illustratieverantwoording. Dank ook aan de collega's van Tresoar die meehielpen
het materiaal bij elkaar te zoeken, en die het controleren van de literatuurlijst op zich
namen. Zonder anderen te kort te willen doen verdienen speciale vermelding Binne
Reitsma en John van Geffen, de laatste voor het digitaliseren en bewerken van veel
van de illustraties. Als zij niet allemaal bereidwillige hulp hadden geboden, zou het
werk aan het boek in de laatste kritieke fase volledig zijn vastgelopen.
Tot slot past een woord van dank aan de provincie Fryslân en aan het Nederlands
Literair Productie- en Vertalingenfonds, die de aanzet hebben gegeven tot het project
‘Geschiedenis van de Friese literatuur’. Dank in het bijzonder aan de direct betrokken
medewerkers van het Productiefonds, Gerlien van Dalen, Lieneke Frerichs, Reintje
Gianotten en Rudi Wester voor hun stimulerende belangstelling en de goede
samenwerking in de afgelopen jaren.
de redactie
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Over de auteurs
Anne Boersma-van der Mark (Beetgumermolen 1943) studeerde Nederlands en Fries
in Groningen. Van 1980 tot 1996 was zij docent Fries aan de deeltijdlerarenopleiding
van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en gaf ze les bij de Afûk. Zij verzorgde
ook een vertaalrubriek in het onderwijstijdschrift De Pompeblêden. Voor de
Koperative Utjowerij was ze beoordelaar en redacteur van manuscripten.
Anne Boersma maakte vanaf het begin deel uit van de redactie van dit boek. Helaas
moest zij om gezondheidsredenen in de herfst van 2004 al haar activiteiten staken,
net op het moment dat het project toe was aan de inhoudelijke invulling van de eerder
gemaakte opzet.
Hoofdstuk 1 - Teake Oppewal (Drogeham 1952) studeerde scheikunde aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Hij werkte tot 1993 in het onderwijs, waaronder vier jaar
in Mozambique. In 1990 pakte hij de draad van zijn voorliefde voor Friese taalen
letterkunde weer op en volgde de deeltijdlerarenopleiding Fries aan de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden. Vanaf 1993 is hij als coördinator literatuurbevordering
verbonden aan het flmd, later Tresoar. Hij realiseerde, doorgaans in samenwerking
met anderen, publicaties en projecten op het gebied van de Friese literatuur.

De auteurs van dit boek, foto genomen in het trappenhuis van Tresoar.
Van links naar rechts, achterste rij: Teake Oppewal, Jabik Veenbaas, Philippus Breuker, Bouke
Oldenhof en Harmen Wind. Dames vooraan van links naar rechts: Tineke Steenmeijer-Wielenga en
Babs Gezelle Meerburg, met daarachter Jant van der Weg-Laverman en Anne Boersma-van der Mark.
Vooraan links: Oebele Vries en daarachter Jelle Krol.
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Hoofdstuk 2 - Oebele Vries (Westergeest 1947) studeerde geschiedenis in Groningen.
Hij promoveerde in 1986 op een proefschrift over de middeleeuwse Friese vrijheid
(Het Heilige Roomse Rijk en de Friese vrijheid) en publiceerde verder onder meer
een studie over de omstreeks 1580 voltooide schrijftaalwisseling Fries-Nederlands.
Na vijf jaar onderzoeker in dienst van de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek te zijn geweest, is hij sinds 1978 verbonden aan het Fries Instituut van
de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onderwijs geeft en onderzoek verricht op
het gebied van het Oudfries en de Friese geschiedenis. Reed driemaal de
Elfstedentocht uit.
Hoofdstuk 3 - Philippus Breuker (Schingen 1939) was verbonden aan de Fryske
Akademy te Leeuwarden en daarnaast hoogleraar, respectievelijk bijzonder hoogleraar
Friese taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en de ru Leiden. Hij
publiceert op Fries literair- en cultuurhistorisch gebied. Middeleeuwen, Gouden
Eeuw, vroege negentiende eeuw en de dichter Obe Postma zijn of waren
zwaartepunten. Momenteel werkt hij onder meer aan een bloemlezing uit het werk
van Paulus Scheltema, een studie over de poëzie van Willem Abma en samen met
Annemarth Sterringa aan een publicatie over de Friese hofcultuur rond de figuur van
hofmeester Philip Ernst Vegelin van Claerbergen.
Hoofdstuk 4 - Tineke Steenmeijer-Wielenga (Assen 1946) studeerde Nederlands en
Fries aan de ru Utrecht. Ze werkte vanaf 1972 bij het flmd als vrijwilligster,
freelancedocumentaliste en sinds 1986 als conservator (directeur). Ze publiceerde
artikelen over literair-historische onderwerpen, recensies voor de Leeuwarder Courant
en de roman De oare helte (blz. 250). In opdracht van de Fryske Akademy bezorgde
ze de uitgaven van het verzameld dichtwerk van Schurer, Troelstra, Spanninga en
Postma (in 1978 en 2005). In 2003 maakte ze gebruik van de FPU-regeling en
verhuisde met haar man naar Frankrijk, waar ze nu werkt aan een biografie van
Postma.
Hoofdstuk 5 - Jelle Krol (Drachten 1957) studeerde Engels en Fries in Groningen
en is vakreferent bij Tresoar. Hij was redacteur van Trotwaer van 1983 tot 1990.
Samen met Popke van der Zee publiceerde hij Beowulf. In proaza-oersetting út it
Aldingelsk (1984). In 1987 kwam hij in dienst bij het FLMD en verzorgde verschillende
publicaties van en over Douwe Kalma. Van 1993 tot 1998 zette hij zich in Europees
verband als dagelijks bestuurslid van het European Bureau for Lesser Used Languages
in voor de minderheidstalen in Europa. Een selectie van zijn in de Leeuwarder
Courant gepubliceerde recensies van Fries proza verscheen in 2000 onder de titel
Swietwei nei de ein.
Hoofdstuk 6 - Babs Gezelle Meerburg (Veendam 1964) studeerde Duits en Fries in
Groningen en is coördinerend docent aan de lerarenopleidingen Frysk van de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Met Jurjen van der Kooi gaf ze Friesische
Märchen (1990) uit en met Ronald Noppers verzorgde ze voor de Frankfurter
Buchmesse in 1993 de vertalingen van gedichten van Tsjêbbe Hettinga. Vanaf 1990
was ze verbonden aan de Fryske Akademy en in 1997 promoveerde ze op een
proefschrift over
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Anne Wadman en Trinus Riemersma. Later publiceerde ze onder andere over Harmen
Sytstra (blz. 71). Sinds 2002 recenseert ze poëzie voor de Leeuwarder Courant.
Hoofdstuk 7 - Harmen Wind (Leeuwarden 1945) studeerde Nederlands aan de
Universiteit van Amsterdam en werkte tot 2005 aan de PABO in Doetinchem. Hij
publiceerde beurtelings Nederlandstalige en Friestalige dichtbundels (blz. 196),
verzorgde samen met Martha Kist de geannoteerde uitgave Een man van eer.
Bloemlezing uit ‘Jancko Douwama's geschriften’ (2003) en schreef romans: De izers
fan 'e frijheid (1998), Het verzet (2002), dat werd bekroond met de landelijke
Debutanten Prijs, met als Friese versie It ferset (2004), en Meesterschap (2005).
Verder recenseert hij voor De Moanne/Trotwaer en werkt hij samen met
gitarist-zanger Ernst Langhout aan Dylan yn it Frysk.
Hoofdstuk 8 - Jabik Veenbaas (Hijlaard 1959) studeerde Engels, filosofie en Fries
in Amsterdam. Veenbaas schreef verhalen, essays, poëzie en toneelstukken (blz. 197
en 251) en recenseerde van 1999 tot 2005 Fries proza voor de Leeuwarder Courant.
Hij vertaalde veel poëzie uit het Fries en het Engels naar het Nederlands. Uit het
Fries onder meer werk van D.A. Tamminga en Albertina Soepboer, uit het Engels
onder andere werk van Shelley, Walt Whitman en Chris Abani. Voor zijn vertalingen
van de poëzie van Obe Postma werd hem in 1999 de provinciale vertaalprijs
toegekend.
Hoofdstuk 9 - Bouke Oldenhof (Steenwijkerwold 1957) groeide op in Heerenveen
en studeerde Nederlands en Fries in Groningen en Theaterwetenschap in Amsterdam.
Hij zat van 1981 tot 1990 in de redactie van Hjir en publiceerde studies over Rink
van der Velde, het naoorlogse Friese toneelrepertoire en Tryater. Hij was leraar,
didacticus aan de lerarenopleiding en dramaturg voor het Friese amateur- en
beroepstoneel. Als coördinator literatuurbevordering was hij verantwoordelijk voor
de Friese bijdrage aan ‘Nederland Schwerpunktland’ op de Frankfurter Buchmesse
van 1993. Hij is momenteel werkzaam als toneelschrijver van zowel Nederlandse
als Friese teksten, voor jeugd en volwassenen. Daarnaast vertaalt hij incidenteel
toneelstukken voor Tryater.
Hoofdstuk 10 - Jant van der Weg (Leeuwarden 1939) is gespecialiseerd in Friese
jeugdliteratuur, maar houdt zich eveneens intensief bezig met Nederlandse
jeugdboeken. Na haar doctoraalscriptie over het concept jeugdland in Friese
kinderliteratuur (Net foar bern!, 1990) promoveerde zij op een onderzoek naar Friese
kinderpoëzie, Feroaring yn byld en bân (2000; ‘Verandering in beeld en band’), met
een Nederlandstalige bewerking hiervan, Er is door het luchtruim een hemd onderweg
(2003). Ze publiceert in diverse tijdschriften en is medeoprichter en voorzitter van
de Stichting It Fryske Berneboek (Het Friese Kinderboek), voorzitter van
ibby-Nederland en bestuurslid van IBBY-internationaal.
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Winnaars van de literaire prijzen van de provincie Fryslân
Gysbert Japicxpriis
1947

Obe Postma, dichtbundel It sil bistean

1948

Nyckle Haisma, novelle Simmer

1949

Fedde Schurer, bijbels drama Simson en
de berijmingen in It boek fan 'e psalmen

1950

Ype Poortinga, tweede deel van de roman
Elbrich

1951

Jan Dijkstra (pseudoniem Sjoerd
Spanninga), dichtbundels Spegelskrift en
Núnders

1952

Anne Wadman, Kritysk konfoai, een
bundel essays, grotendeels eerder
gepubliceerd in De Tsjerne en Podium

1953

H.A. van Dorssen (pseudoniem Rixt),
dichtbundel De gouden rider

1955

Ulbe van Houten, De hillige histoarje,
bijbelverhalen, en de al in 1938
verschenen, maar in 1954 voor de zesde
keer herdrukte roman De sûnde fan
Haitze Holwerda

1957

D.A. Tamminga, dichtbundel Balladen

1959

E.B. Folkertsma, essaybundel
Eachweiding; de prijswinnaar heeft de
prijs niet aangenomen.

1961

G.A. Gezelle Meerburg (pseudoniem
Marten Sikkema), zijn hele dichterlijke
oeuvre.

1963

Jo Smit, verhalenbundel Bisten en
boargers

1965

Jan Wybenga, dichtbundel Barakkekamp

1967

Tr. Riemersma, roman Fabryk

1969

In dit jaar werd ‘Operaesje Fers’
voorgedragen; het advies werd door
Gedeputeerde Staten niet overgenomen,
omdat het reglement toekenning aan een
auteur voorschrijft.
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1971

Paulus Akkerman, roman It roer út
hannen en de bundels cursiefjes Foar de
lins en Dat sadwaende

1973

G. Willem Abma (pseudoniem Daniël
Daen), dichtbundels De âlde en de leave
hear as lead om âld izer, Op libben en
dea en Mosken en goaden

1975

Rink van der Velde, gehele oeuvre

1977

Jan Wybenga, dichtbundel Lyts Frysk
deadeboek

1979

Ypk fan der Fear (pseudoniem van Lipkje
Post-Beuckens), gehele oeuvre, in het
bijzonder de historische romans

1981

R.R. van der Leest, dichtbundel Kunst en
fleanwurk

1983

Sjoerd van der Schaaf, roman De
bijekening

1986

Tiny Mulder, gehele oeuvre, maar met
name voor de dichtbundel Oh in stêd, ah
in lân
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1989

Anne Wadman, Friestalige romans,
inzonderheid In bolle yn 'e reak en De
frou yn 'e flesse

1992

Steven de Jong, roman De Wuttelhaven
del en zijn overige literaire werk

1995

Trinus Riemersma, roman De reade
bwarre

1998

Piter Boersma, roman It libben sels

2001

Tsjêbbe Hettinga, dichtbundel Fan oer
see en fierder

2003

Willem Tjerkstra, roman in drie delen
Ridder fan Snits

2005

Abe de Vries, dichtbundel In waarm wek
altyd

Fedde Schurerpriis
1984

Willem Verf, verhalenbundel In
delgeande tiid

1987

Harmen Wind, dichtbundel Ut ein

1990

Jetske Bilker, roman Imitaasjelear

1993

Cornelis van der Wal, dichtbundel In nêst
jonge magneten

1996

Wilco Berga, novelle Hauk en hazze

1999

Eeltsje Hettinga, dichtbundel Akten fan
winter

2002

Doeke Sijens, biografie van Reinder
Brolsma Sa'n tûzen blauwe skriften

2005

Willem Schoorstra, roman Swarte ingels

dr. Obe Postmapriis
1984

Gerben Brouwer voor zijn vertalingen in
de bundel Ljochte nachten

1987

Piter Boersma, Harke Bremer, Jarich
Hoekstra, Sybe Krol, Jan Schotanus,
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Romke Toering en Pyt van der Zee voor
hun vertalingen uit verschillende talen
van toneelstukken die door Tryater waren
gespeeld. De prijs is niet uitgereikt omdat
sommige vertalers hem weigerden.
1990

Douwe Tamminga voor zijn vertalingen
in het Nederlands van gedichten van
Gysbert Japix

1993

Klaas Bruinsma voor zijn vertalingen van
drie tragedies van Sofokles uit het Grieks

1996

Harke Bremer en Jarich Hoekstra voor
hun vertalingen van twee stripboeken van
Marten Toonder, verschenen onder de
titels It kwea-each en De boppebazen

1999

Jabik Veenbaas voor zijn Nederlandse
vertalingen van poëzie van Obe Postma
in de bloemlezing Van het Friese land en
het Friese leven/Fan it Fryske lân en it
Fryske libben

2002

Eric Hoekstra voor zijn
Nietzsche-vertaling Dat sei Zarathustra

2005

Klaas Bruinsma voor zijn vertalingen van
Homêros, Ilias en Odusseia, van
Vergilius, Lânwurk, en voor zijn aandeel
in de bloemlezing Gysbert Japix. Een
keuze uit zijn werk
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Literatuuropgave
Deze literatuuropgave heeft tot doel om mensen die zich verder in onderwerpen uit
de Friese literatuur willen verdiepen wegwijs te maken. Eerst volgt de vermelding
van algemene werken, daarna wordt per hoofdstuk verwezen naar meer specifieke
bronnen. Vanaf hoofdstuk 5 worden publicaties met primair werk doorgaans niet
meer vermeld.

Algemeen
De literatuuroverzichten van Dykstra en Oldenhof (1997) en Piebenga (1957) worden
in hoofdstuk 1 gekarakteriseerd. Onmisbaar is het standaardwerk over de geschiedenis
van de Friese beweging, Van der Schaaf (1977).
In het Nederlands kunnen genoemd worden het beknopt historisch overzicht van
Steenmeijer-Wielenga (1999) en twee brochures uitgegeven door het Nederlands
Literair Productie- en Vertalingenfonds, Literatuur (2001) en Vers 2(2004). Deze
brochures bevatten ook een overzicht van Fries literair werk dat na 1945 werd vertaald
in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Een algemeen overzicht van de
poëziegeschiedenis geeft de inleiding in Oppewal en Boorsma (1994). Een overzicht
van de poëzie in de periode 1880-1948 geeft Wadman (1949). Voortreffelijk is nog
altijd de Encyclopedie van Friesland uit 1958, zie Brouwer e.a. (1958). Actueler
maar ook veel subjectiever is Abma en Jansma (1975). Frieswijk e.a. (1998) is het
meest recente handboek over de geschiedenis van Fryslân vanaf 1750; er bestaat
eveneens een Friestalige editie van. Een lezenswaardige inleiding over verschillende
aspecten van het Fries en het Stadsfries voor een breed publiek geeft Duijff (2002).
Een breed overzicht van het gehele terrein der frisistiek biedt Munske e.a. (2001),
dat gedeeltelijk in het Duits en gedeeltelijk in het Engels is gesteld. Een beknopt
Duitstalig overzicht van de Friese literatuur is te vinden in Kindlers Literatuurlexicon:
Krol (1992). Voor een Engelstalig overzicht van de ontwikkelingen na de oorlog:
Oppewal (1994). Literaire interviews met naoorlogse schrijvers zijn te vinden in
Mulder (1971), Boomsma (1976) en Te Biesebeek (1996).
Voor een presentatie van Friese poëzie in het Nederlands zie Wadman (1949),
Oppewal en Boorsma (1994) en Bruinja en Hilarides (2004). Voor dito proza: De
Jong (2000). Zowel proza, poëzie als essay biedt De tweede ronde (2002). Een oudere
bloemlezing van vertaalde poëzie en proza is Terpstra (1987), dito maar dan in het
Engels en het Duits: Oldenhof (1993b). Tweetalige poëziebloemlezingen in het
Engels zijn Jellema (1985) en Jellema (1990).
In de loop der jaren zijn er een aantal ‘rigen’ (series) verschenen met primair en
secundair werk op het gebied van de Friese literatuur. In de internetcatalogus van
Tresoar zijn ze gemakkelijk te vinden met de zoeksleutel ‘woorden uit
reeksvermelding’. Het zijn: Iduna-rige (negentiende eeuw), Holder-rige (twintigste
eeuw), Fryske Klassiken (twee series uitgaven met in totaal 26 delen, 1992-2003),
de serie schrijversprentenboeken Skriuwers yn byld, de serie Minsken en boeken en
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de serie Byskriften. De uitgavenseries van teksten uit het Oud- Fries en het Middelfries
worden bij de literatuuropgave van hoofdstukken 2 en 3 besproken.
Een overzicht van alle belangrijke publicaties op het gebied van de Friese taal- en
letterkunde geeft Breuker e.a. (1996). Op de website van Tresoar is biografische en
bibliografische documentatie te vinden over Friese auteurs, onder andere met
verwijzingen naar schrijverswebsites. De serie van 71 schrijversportretten die Jan
Kalma in 2004 maakte in opdracht van Tresoar is er eveneens te vinden. Bijna alle
Friese uitgevers, literaire tijdschriften, media en instellingen zijn op internet
vertegenwoordigd. Daarnaast is de website www.wumkes.nl beschikbaar, een digitale
handbibliotheek met de belangrijkste staandaard- en naslagwerken over de Friese
cultuur- en literatuurgeschiedenis.
De BNTL, de bibliografie van publicaties op het gebied van de Nederlandse taalen letterkunde, heeft een Friese afdeling BFTL die is te raadplegen op www.bntl.nl.
Deze bibliografie beslaat nog niet alle tijdvakken. Ook de website van de Digitale
bibliotheek voor de Nederlandse letteren www.dbnl.org bevat informatie over de
Friese literatuur. Voor een bibliografie van alles wat er in het Fries tot 1940 is
uitgegeven, inclusief primair werk, zie Scholten (1941). Jelle van der Meulen, leraar
Nederlands uit Castricum die geïnteresseerd raakte in de Friese literatuur, schrijft
vanaf 1982 aanschafinformatie over Friese boeken voor het NBD/Biblion. Deze teksten
zijn te vinden op http://home.tiscali.nl/~jmeulen/fries/.

1 Het perk uitgezet
Een interessant artikel over kleine literatuur als object van literatuurwetenschap, en
de positie van de Friese literatuur nu die na de oorlog ‘volwassen’ wordt genoemd,
is te vinden in Brouwer (1989). Ideeën over de verhouding tussen Friese en
Nederlandse literatuur worden verder uitgewerkt in Brouwer (2002a). Voor een aantal
kritische vragen bij de Friese literatuurgeschiedschrijving zie Jensma (2005). De
karakterisering van de Friese literatuur die Willem Winters geeft is te vinden in
Winters (1999). In zijn artikel verwijst Winters naar de vergelijkbare verlegenheid
om een antwoord te vinden op de vraag ‘Hoe Nederlands is de Nederlandse
literatuur?’, aan de orde gesteld in Literatuur (1994) nr. 1. Een andere karakteristiek
van de Friese literatuur wordt geschetst in Krol (1991). Voor het Noord-Fries wordt
verwezen naar Munske e.a. (2001).
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Riemersma kijkt in zijn proefschrift naar vijf criteria om de Friese literatuur te
karakteriseren: (a) compleetheid, (b) de vraag of via het medium Fries de hele wereld
wordt geannexeeerd, (c) de vraag of de Friese literatuur zich door vertalingen spiegelt
en meet met andere literaturen, (d) de rol van de kritiek en (e) de houding van lezers
ten opzichte van de Friese literatuur. Zijn conclusie is dat de Friese literatuur op een
aantal uitzonderingen na nog altijd provinciaal is, dat wil zeggen bewust achterlopend
bij de ontwikkeling in de grote steden; zie Riemersma (1984) p. 70-80.
Over de relatie tussen literatuur en beweging door de eeuwen heen zie Breuker
(1981a). Over de componenten taal en geschiedenis in de opbouw van de Friese
identiteit: Van der Kooi (1996). De discussie over de volledigheid van de Friese
literatuur wordt behandeld in Poortinga (1965). Een aantal vragen en opmerkingen
over de motieven om in het Fries te schrijven zijn geformuleerd in Feitsma (1975).
Voor een in memoriam over Jan Piebenga, zie Tamminga (1965), en een
Nederlandstalig levensbericht, Tamminga (1969a). Tamminga uitte in 1978 zijn
woede over het negatieve beeld van Piebenga's houding in het eerste oorlogsjaar in
Zondergeld (1978) en kwam daar ruim twintig jaar later in zijn memoires nog een
keer uitvoerig op terug, zie De Vries (1999). Wadman (1969) geeft op p. 144-161
zijn visie op Piebenga (persoon en werk). Over de tweede druk van Piebenga's
literatuurgeschiedenis zie Wadman (1957).
In het geschiedenisboek van Piebenga werd net als in Zolang de wind van de
wolken waait een afbeelding opgenomen van de eerste pagina van Druk. Bij Piebenga
is de hoofdletter t echter mooi rood versierd. Deze versiering gaat terug op een artikel
van J.G. Ottema uit 1859 over Druk. Die had daarin eveneens een afbeelding van de
titelpagina van Druk opgenomen met een mooi versierde initiaal t. Die t was evenwel
mooier gemaakt dan in werkelijkheid het geval was. Als voorbeeld was een wel
bestaande versierde initiaal H gebruikt die vier pagina's verderop in Druk staat. Zie
over deze ‘ghost’: Schouten (2001).
Voor uitgebreide krantenrecensies van de eerste druk van het ‘Lyts Hânboek’ zie
Steenmeijer (1977) en Mulder (1977). Voor kritische voetnoten bij de tweede druk
zie De Groot (1997a).
De hoofdzaken uit het laatste grote taalonderzoek in Fryslân zijn gepubliceerd in
Gorter en Jonkman (1995). De gegevens van het TNS-nipo onderzoek zijn gepubliceerd
in Foekema (2004).
Riemersma (2002) geeft een eigenzinnige visie op meertaligheid in de Friese
literatuur, waarin de auteur ook de streektalen betrekt. De citaten van Soepboer,
Boersma en Feddema komen uit dezelfde publicatie, Twataligens (2002). Verder zie
Claus (2005), Nauta (1999), De Vries (2001), Jongstra (1993) en voor Jager: De
Goede (2002).

2 Literatuur van recht en vrijheid
Belangrijke overzichtswerken
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Munske e.a. (2001) gaat niet in op de letterkunde van de Oudfriese periode. Een
bibliografische ingang tot de literatuur uit deze periode is te vinden in Bremmer
(1992) (Analytical subject index, §13).

1 Het oudste Fries
Voor een beknopte behandeling van het ontstaan van het Fries: Bremmer (1997).

2 Runeninscripties, een dichter zonder gedicht en een wet
Over het Fries in Holland: Versloot (2003). Een beknopt overzicht van de Friese
runeninschriften: Page (2001). Uitgebreid over hetzelfde onderwerp: Looijenga &
Quak (1996). Van de Oudengelse Beowulf bestaat een vertaling in het Nieuwfries:
Krol en Van der Zee (1984). Discussie over Bernlef als de mogelijke auteur van de
Heliand: Veenbaas (1992), Klein (1992) en Hofstra (1992); zie ook Jansen (2001).
Het standaardwerk over de Lex Frisionum is Siems (1980).

3 Rechtsteksten als proto-literatuur
Een beknopt overzicht van de Oudfriese codices: Johnston (2001). Een inleiding tot
de oudste Friese teksten biedt Bremmer (2004). Over de Oudfriese oorkonden: Vries
(2001a). Over dichterlijke elementen in Oudfriese rechtsteksten gaat Borchling
(1908), dat overigens als verouderd moet worden beschouwd; nieuwe inzichten zijn
te vinden in Stanley (1984) en O'Donnell (1998). Over de beschrijving van de
oneindigheid in de tijd zie Vries (1984).
Elf van de zestien Oudfriese codices en alle Oudfriese oorkonden zijn uitgegeven
in de reeks Sipma e.a. (1927-1977); verscheidene codices zijn ook nog eens uitgegeven
in de Duitse reeks Buma en Ebel (1963-1977), met hierin ook een vertaling. In deze
beide reeksen worden verschillende uitgavemethoden gehanteerd: in het eerste geval
de diplomatische, waarbij een zo precies mogelijke weergave van de originele tekst
wordt beoogd, in het tweede geval de kritische, waarbij de tekst voor de lezer beter
toegankelijk wordt gemaakt door een gedeeltelijke normalisering van de spelling,
moderne interpunctie en hoofdlettergebruik en dergelijke, zie hierover verder Vries
(1999).
De inhoud van Druk is sinds 2005 intergraal in facsimile te vinden op de website
van Tresoar www.tresoar.nl in de rubriek Digitale tentoonstellingen. De verschillende
theorieën over de plaats waar dit boek is gedrukt passeren de revu in Schouten (2001).
Een uitgave van de belangrijkste Oudfriese teksten met Nederlandse en Nieuwfriese
vertaling onder de titel Asega, is het dingtijd? verschijnt in 2007 bij uitgeverij Steven
Sterk te Utrecht.
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4 Frieslands vrijheid en recht verheerlijkt
Algemeen over de Friese vrijheid: Van Lengen (2003), over het Oudfriese recht:
Algra (2000). Over het ideologische aspect van de Oudfriese rechtsteksten: Johnston
(1998). Voor een uitgebreide behandeling van het gedicht Fon alra Fresena fridome:
Sipma (1947). De prozavertelling over de dertien asega's wordt geanalyseerd door:
Birkhan (1999) en Noomen (2001). Uitgebreid over de verdringing van het Fries als
schrijftaal door het Nederlands zie Vries (1993). Een biografische schets van Von
Richthofen is te vinden in Kastl (2003). De Haan Hettema wordt traditioneel gezien
als het zwarte schaap in de Friese intellectuele familie. In Brouwer (2002b) wordt
hij in een positiever daglicht gesteld.

3 Literatuur voor liefhebbers
Belangrijke overzichtswerken en tekstedities
Korte overzichten van taal en literatuur uit de periode zijn er van Feitsma (2001),
van geschiedenis van Vries (2001b) en van taal- en literatuurstudie van Bremmer
(2001). Breuker en Janse (1997b) beschrijven de Friese cultuur in het perspectief
van de tegenstelling Holland- Fryslân. Zie voor Fries-nationale aspecten nog Breuker
(1994b). Informatief, boeiend en uitstekend via registers ontsloten zijn nog steeds
de kleine tweehonderd opstellen van Wumkes (1926, 1932 en 1943) over boeken,
thema's en auteurs van literair werk uit Fryslân, of ze nu geschreven is in Latijn,
Nederlands of Fries. Samenvattend over Nederlandstalige literatuur in Fryslân Spies
(2000) en over Latijnse Van Tuinen (1992).
Van de grotere teksten uit deze periode bestaan vaak zowel uitgaven in de serie
Estrikken van het Frysk Ynstitút van de rug als in de Magnus-rige van de Fryske
Akademy te Leeuwarden. Kleinere teksten staan meestal alleen in de Estrikken. Die
serie bevat alle Fries van ca. 1550 tot 1800 dat niet in uitgaven of heruitgaven
beschikbaar is. Voor zover het niet om teksten gaat die als een afzonderlijk deel in
de serie zijn verschenen, betreft het de delen XV (zeventiende-eeuws), XX, XXI, XXII
en XXIII (achttiende-eeuws; uitgegeven door A. Feitsma), twee delen aanvullingen:
XLV (zeventiende- en achttiende-eeuws; uitgegeven door J. van der Kooi), een nog
te verschijnen deel (ca. 1550-1800; uit te geven door Philippus Breuker) en een
thematisch deel LXVIII van almanakliteratuur (uitgegeven door Oebele Vries, met
een inleiding van Ph.H. Breuker). Hierin staan veel teksten van Douwe Simonides
en andere uit de tijd rond 1800.
Er zijn belangrijke verschillen tussen beide series. In de Estrikken worden varianten
opgegeven en gaat aan de tekstuitgave vaak een geschiedenis van de tekstoverlevering
vooraf, in de Magnus-rige is de inleiding literair-historisch van aard en volgt op de
tekst woordverklaring. De vermelding van tekstuitgaven in deze bibliografie is beperkt
tot werk dat niet in een van deze beide series is verschenen. Ze zijn te vinden op de
naam van de oorspronkelijke auteur, en betreffen voor zover niet verderop genoemd:
Althuysen (1755), Bogerman (1542, 1551), Scheltema (1823) en Starter (1621). Een
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tekstuitgave is ook Onze Vader (1597). Een royale bloemlezing van meest kleinere
teksten uit deze periode geeft Galama (1977).

1 De pioniers
Zie voor de filologie van het Humanisme Van der Kuip (2003; met uitgave van de
Burmania-spreekwoorden), voor Siccama nog in het bijzonder Dekker (2001), en
voor de geschiedbeoefening Bergsma e.a. (1994). Over het gebruik van Fries als
boerse taal vergelijk Görlach (1991), maar zie ook Breuker en Janse (1997b) en voor
de termen Fries, boers en plat: Feitsma en Meijering (1978a en 1978b) en Van der
Molen (1985). Engelse toneelspelers behandelt Riewald (1984). Over Starter is
Brouwer (1940) nog steeds het standaardwerk, maar zie nu ook Bostoen (2001) met
een verassende verbinding naar Haver- Schmidt. Over het sluiten van Och mochtet
rijsen handelt Breuker (1984). Algra (1987) geeft een overzicht van het Collegium
musicorum. Zie voor Wellens en Olivier in Fryslân Breuker (1985).

2 Gysbert Japix
Voor edities van zijn werk: Gysbert Japix (1821/3; 1948; 1952; 1966; 1989). Een
rijk geïllustreerd overzicht in kort bestek van leven en werk geven Krol e.a. (2003),
een royale bloemlezing met vertalingen in Nederlands en hedendaags Fries: Breuker
e.a. (2003a); een heruitgave van de liederen: Smilde (2003). Voor een vertaling van
de Friesche Rymlerye (1668, met uitzondering van de psalmen) in het Frans,
uitgegeven bij Gallimard in de reeks L'aube des peuples, zie Gysbert Japix (1994).
Grondleggend over leven, werk en receptie is Breuker (1989); over melodiekeuze
gaat Grijp (2004), over de retorische passie van ‘Tjesckmoar’ Breuker (1994a) en
over ‘Paris forlittende Enone’ als herdersklacht Van Marion (2004). Een Nederlandse
vertaling van ‘Tjesckmoar’ gaf Bilderdijk: ‘Grootmoeders klacht’, zie Bilderdijk
(1859). Zie voor Junius: Van Romburgh (2001). Nadere Reformatie en gereformeerd
piëtisme in Fryslân zijn onderwerp van studie in Breuker (2001a) en Op 't Hof (2004).

3 Hof en Academie
Een veelzijdige oriëntatie in de betekenis van de Nassaus en hun hof, met name in
Fryslân, geven Groenveld e.a. (2003). Over het spel om de macht gaat Janssen (2005),
over hofcultuur Breuker (1996) en (2003b). Moser (2004) behandelt het
Nederlandstalige literaire werk van Haring van Harinxma, de auteur van de eerste
Nederlandse roman.
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Grijp (1997) zet het hier aan hem toegeschreven soldatenlied in zijn literaire context.
Over vrouwelijke kunstenaars en hun kringen in zeventiendeeeuws Fryslân en
Groningen gaat Breuker (2002b), en zij krijgen met die uit de achttiende eeuw ook
veel aandacht in De Jeu (2003). Over Brongersma nog speciaal Jensen (1997). De
Franeker Academie wordt veelzijdig belicht door Jensma e.a (1985). Onder de
duizenden academische publicaties uit Franeker die Postma en Van Sluis (1995)
beschreven hebben zijn ook de Friestalige gelegenheidsgedichten. Over de
richtingenstrijd naar aanleiding van het werk van Jan Althuysen hoopt de auteur nog
te publiceren.

4 Almanakken
Zie over almanakken het standaardwerk van Salman (1997), die veel aandacht aan
Friese almanakken geeft, over Friese nog in het bijzonder Breuker (2002a). Baardt
als Nederlandstalig auteur wordt behandeld door Spies (2001).

5 Liefhebberij op rijm voor kleine kring
Over Hilarides als filoloog is er het breed opgezette werk van Feitsma e.a. (1965/6).

6 Verlicht elan na 1770
Het Makkumer dichtgenootschap wordt behandeld door Breuker (2000). Over Eelke
Meinerts schrijft Vries (1976), over Feike van der Ploeg: Breuker (1986), beiden in
hoofdzaak biografisch. Over de poëticale opvattingen van Cynthia Lenige: Van der
Kloet (2005). Feitsma (1979) bespreekt de kwestie rond de voertaal in het lager
onderwijs, Breuker (1980a) noemt aanvullend een paar voorstanders van Fries op
school.

7 Nationaal-historische verbeelding
Over de invloed van Jacob Grimms oproep op het ontstaan van Scheltema's
volksverhalen gaat Breuker (1999), over het verband met het veranderend karakter
van de Franeker Academie Breuker (2001b).

4 Meer literatuur voor meer mensen
2 Begrenzing van het tijdperk en overzicht
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Over het culturele klimaat in Fryslân in het begin van de negentiende eeuw zie
Breuker (2001b). De oprichting van het Friesch Genootschap is uitvoerig belicht in
Jensma (2002) en Breuker (1980b), waarin ook het Friesch Jierboeckjen wordt
behandeld. Meer gedetailleerd is het Jierboeckjen beschreven in Breuker (1981b).
In hetzelfde, aan de tijdschriften gewijde, nummer van het wetenschappelijk tijdschrift
van de Fryske Akademy werd For hûs en hiem beschreven in Steenmeijer-Wielenga
(1981).

3 De kwestie van de Friese identiteit
Over de vraag of de Friese identiteit een historisch gegeven is of een
negentiende-eeuwse constructie, is veel discussie geweest. Diverse standpunten zijn
te vinden in Breuker en Janse (1997b), Brouwer (1998), Jensma (1998) en Jensma
(2005). Het gedicht van Rinse Posthumus is met een vertaling in het Nederlands te
vinden in Oppewal en Boorsma (1994). Hetzelfde geldt voor het gedicht van Harmen
Sytstra. Alle gedichten van Troelstra uit Troelstra en Sytstra (1881) zijn opgenomen
in Troelstra (1981). ‘Lof des vaderlands’ van A.C.W. Staring is te vinden in Elring
(1909); het citaat van Coolen staat in Terpstra (1987), p. 124, en het citaat van Van
Lennep staat in Breuker en Janse (1997a), p. 52.

4 De Romantiek
Teksten uit de eerste periode van de Nieuwfriese letterkunde biedt Poortinga (1981).
Een onderverdeling van de romantiek is bijvoorbeeld te vinden in Dykstra en
Oldenhof (1997). Het onderzoek naar Iduna is gepubliceerd in Gezelle Meerburg
(2001). Aan deze studie zijn ook de termen ‘minor romanticism’ en ‘biedermeierlich’
ontleend. Onderzoek naar vertalingen in het Fries deed Klaes Dykstra. Zijn
bevindingen publiceerde hij in zijn proefschrift, Dykstra (1962).

5 De gebundelde kracht van de gebroeders Halbertsma
De vergelijking tussen de opbloei in de jaren twintig en die in de jaren tachtig van
de negentiende eeuw is gebaseerd op uitspraken van Sytstra (1938).
Een goed overzicht van leven en werk van de gebroeders Halbertsma is te vinden
in de uitgave van de Rimen en Teltsjes (1993) in de reeks Fryske Klassiken. Oudere
publicaties zijn te vinden via Halbertsma e.a. (1969). Voor een eerste verkenning
kan het ‘schrijversprentenboek’ dienen uit de reeks ‘Skriuwers yn byld’.
De zogenaamde ‘centsprenten’ zijn beschreven in Breuker en Boerma (1997).
Teksten van de Halbertsma's zijn (naast die in de negentiende-eeuwse uitgaven)
te vinden in Halbertsma (1993), Kalma (1969) en Kalma en Poortinga (1971).Wie
een indruk wil hebben van de eerste uitgave van De Lape Koer fen Gabe Skroor en
niet een van de tweehonderd oorspronkelijke exemplaren in handen weet te krijgen,
kan zich behelpen met de facsimileuitgave van 1978.
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Vertalingen in het Nederlands van (delen van) de Rimen en Teltsjes zijn te vinden
in Halbertsma (1841), (1860), (1963) en (1968). Over de illustraties in de Rimen en
Teltsjes is een en ander geschreven in het overzichtswerk over Ids Wiersma: Kalma
(1978). Het gedicht van Obe Postma is te vinden in Postma (2005).
Postma's opmerking over de Camera Obscura staat in Tamminga (1953).
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6 Geleerde heren en de oprichting van het Fries Genootschap
Over de geschiedenis van het Fries Genootschap zie Frieswijk e.a. (2002).

7 Schrijvende schoolmeesters en de oprichting van het Selskip 1844
Over de oprichting en de geschiedenis van het Selskip foar Fryske Taal- en
Skriftekennisse is geschreven in Tinkboek (1949). Om iets te proeven van de sfeer,
waarin men tot de oprichting van het Selskip kwam, is het aardig de correspondentie
van de initiatiefnemers te lezen, zoals die is uitgegeven in Brouwer en Kalma (1962).
Het archief van de vereniging berust op Tresoar. Jensma (1998) geeft interessante
informatie over de maatschappelijke achtergrond van de leden van het Fries
Genootschap en het Selskip 1844.

8 Een romantische idealist: Harmen Sytstra
Een beperkte bloemlezing uit Sytstra's proza en poëzie zie Sytstra (1948). Biografische
gegevens zijn te vinden in inleidingen bij heruitgaven van Sytstra's werk, Sytstra
(1867) en Sytstra (1894) en het hierboven genoemde Sytstra (1948). Douwe Kalma
schreef over diens pioniersrol in de Friese beweging en over leven en werk van
Sytstra in respectievelijk Kalma (1930) en (1962). In Sipma en Kalma (1918) worden
door verschillende auteurs diverse aspecten van de persoonlijkheid van Sytstra belicht.

9 Multatuli op Friese schaal: Hjerre Gjerrits van der Veen
Voor een moderne uitgave van Uwnk in lok Hansma (1986). Zie voor het leven en
het overige werk van Hansma: Van Haersma Buma-van Werkum (1993). Onmisbaar
voor de kennis van Van der Veen is de dissertatie van Anne Wadman, Wadman
(1955).

10 De kampioen van het realisme: Waling Dykstra
Een uitgebreide biografie en bibliografie van Dykstra is te vinden in Dykstra (1949a).
Ter gelegenheid van de honderdvijftigste geboortedag verschenen een bundel opstellen
Dam e.a. (1971) en een aantal verhalen uitgegeven door en met een inleiding en
aantekeningen van Poortinga in Dykstra (1971). In Dykstra (1953) beleefde De
Fryske Thyl Ulespegel zijn vijfde druk. Een bloemlezing uit het vroege werk is
verzameld in Dykstra (1949b). Een bibliografie van werk van Waling Dykstra is
opgenomen in Dykstra (1949a); in de Waling Dykstra-bibliografy, Kalma en Sybrandy
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(1970), gaat het om artikelen over de schrijver, de brieven van en aan hem en over
de handschriften die op Tresoar (vroeger op de Provinsjale Biblioteek) berusten.

11 Een kleurrijke persoonlijkheid: Tsjibbe Gearts van der Meulen
Een overzicht van leven en werk van Van der Meulen is te vinden in Dam e.a. (1974),
waarin ook artikelen staan over diverse aspecten van de persoonlijkheid van de
schrijver. In Van der Meulen (1974) zijn een aantal verhalen toegankelijk gemaakt.

13 Poëzie in de negentiende eeuw
Het gedicht ‘Op Anna's dea’ is met een vertaling in het Nederlands te vinden in
Oppewal en Boorsma (1994). Datzelfde geldt voor ‘De âlde Friezen’. De tekst in de
bewerking van Jacobus van Loon die sinds 1875 als Fries volkslied gezongen wordt,
is te vinden in Breuker (2001c) en in de diverse liederenboeken, zoals Van Loon en
De Boer (1876) en in Fryslân sjongt: Wurkgroep (2000). Meer informatie over het
volkslied geeft Breuker (2001c).
Over leven en werk van Salverda schreef J. Knol in de inleiding van zijn uitgave
van het verzameld dichtwerk, Salverda (1977). Het gedicht ‘Op it ôfstjerren fan ús
twa berntsjes Piter en Willem’ is opgenomen in Oppewal en Boorsma (1994). De
biografische schets van de hand van Joast Halbertsma staat in Halbertsma (1971).
De later teruggevonden papieren van de dichter berusten op Tresoar.
Het verzameld dichtwerk van Windsma, toegelicht door D.A. Tamminga, is te
vinden in Windsma (1981).
Nadere bestudering van het werk van Rinse Posthumus is mogelijk dankzij de
bibliografie van J.J. Kalma in Kalma (1980). De vertaling van The Tempest van
Shakespeare is uitgegeven in Posthumus (1958). Een biografische schets van
Posthumus werd opgenomen in Wumkes (1926). Over de plaats van Posthumus in
de culturele kring van Dongeradeel schreef Breuker (2005). Een uitputtende
behandeling kregen leven en werk van L.C. Murray Bakker in de dissertatie van
Faber (2003) en in Jensma (2015).

14 Vernieuwing in de poëzie
Over Troelstra als Fries dichter schreef J.B. Schepers, de uit Grou afkomstige
neerlandicus, die zowel in het Fries als in het Nederlands naam maakte als dichter:
Schepers (1925). In Troelstra (1981) is zowel een chronologisch overzicht van de
levensfeiten van de hand van J.J. Kalma als een literair-historische inleiding van K.
Dykstra toegevoegd. Over zijn ontwikkeling als mens, dichter en politicus deelde
Troelstra zelf zijn gedachten mee in Troelstra (1927-1931).

5 In de vaart der volkeren
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Belangrijke overzichtswerken
Naast de hierboven bij Algemeen reeds genoemde werken, is Zondergeld (1978) met
zeer veel gedetailleerde informatie over de geschiedenis van de Friese beweging van
1915-1945 van groot belang. Veel over de opkomst van jeugdbewegingen vindt men
in Harmsen (1961). Andere dan de Friese naar (grotere culturele) autonomie strevende
taal-
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minderheden rond 1914 worden beschreven in Wohl (1979). Veel literairhistorische
informatie, biografische gegevens en anekdotes over de schrijvers die in dit hoofdstuk
behandeld worden, treft men aan in Wadman (1949), Tamminga (1981), Dam (1991),
Dam (2002) en Sijens (2004). Een overzicht over de Friese literatuur in de jaren
twintig biedt Dam (1977). Van de op blz. 345 genoemde reeks Skriuwers yn byld
zijn voor dit hoofdstuk de delen over Kalma, Postma, Schurer en Tamminga van
belang. Onmisbaar voor gedegen bibliografische informatie over de Friese taal- en
letterkunde tot 1940 is nog altijd Scholten (1941).

1 Buitenfriezen, Christenfriezen en Jongfriezen
Hof (1940-1942) vertelt veel over het ontstaan van het Boun Jong Fryslân. De
oprichting van het Kristlik Frysk Selskip en de persoon Sipke Huismans worden
beschreven in Huismans (1927), Tinkboek (1933), Wumkes (1949), Tinkboek (1958)
en Kalma en Oldenhof (1983). Voor de geschiedenis van de organisaties waarin
Friezen die buiten Fryslân woonden zich verenigden, zie Uden Masman (1948). Over
dadaïsme, avant-gardisme in Fryslân vindt men literatuur bij Heite (1971), Krol
(1994) en Krol (2000). Het citaat van Gerbrandus Piekema staat in Piekema (1924).
Een korte analyse van opkomende nationale bewegingen geeft Kramer (1992). De
relatie van Douwe Kalma met Groot-Brittannië wordt beschreven in Krol (1994b).
De verwijzing naar J.P. Wiersma's roman kan men vinden in Wiersma (2001), p.
602. Poortinga (1965) gaat in op de verschillen van inzicht tussen Douwe Kalma en
Jan Jelles Hof. Het drietal Jongfriezen Jousma, Kalma en Sybesma komt onder andere
aan de orde in Trije (1996).

2 Nieuwe tijdschriften en boekenreeksen
Het citaat van Schurer vindt men op p. 18 in Oantins (1954). In kort bestek, maar
meer in het algemeen wordt over Frisia en ook over de De Holder geschreven in
Krol (2000) en Krol en Wytsma (2004). Over met name De Holder is veel
gepubliceerd, onder andere in Postma (1960), Brouwer (1976), Karstkarel (1979),
Dam (1981) en Jansen (1983). De geschiedenis van Yn ús eigen tael is beschreven
in Knol (1981), terwijl Stienstra (1981) een chronologische lijst geeft van alle tot
dan toe verschenen Friese periodieken. Over het ontstaan van De Fryske Bibleteek
worden in Zwart (1965) herinneringen opgehaald. Janzen en Dam (1984) geven met
betrekking tot die vereniging concrete cijfers en beschrijven kort de geschiedenis.
Uitgebreider is de wording en groei van de Kristlik Fryske Folksbibleteek opgetekend,
zie Tinkboek (1984).

3 Obe Postma
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Na Gysbert Japix is Obe Postma de Friese dichter over wie het meest gepubliceerd
is. De nieuwste editie van zijn verzamelde gedichten, Postma (2005), geeft in de
introductie tot Postma's werk uitvoerige bibliografische verwijzingen. Naast de
vertalingen die in dit hoofdstuk zijn genoemd, kan ook nog melding worden gemaakt
van vertalingen van zijn werk die in het Duits verschenen in Postma en Hettinga
(1998). De citaten in dit hoofdstuk zijn ontleend aan 't Hart (1979), p. 68 en Sleutelaar
(1983).

4 De opkomst van de Friese roman
Over de Friese roman tot en met de Tweede Wereldoorlog vindt men veel bij
Riemersma (1984) en Riemersma (1996). De nawoorden die men in de reeks Fryske
Klassiken aantreft, bieden veel gegevens en inzicht met betrekking tot de afzonderlijke
schrijvers. Ook Tekst en útlis (1970-1996), met losbladige literatuurlessen over de
in dit hoofdstuk genoemde auteurs, geeft veel informatie. Over Brolsma verscheen
de biografie van Sijens (2001). De citaten uit de kadertekst over Kloosterman en
Kiestra vindt men in Wumkes (1949), p. 345-346 en Wadman (1963), p. 103.

5 Het kortere proza
Riemersma (1977) gaat specifiek in op het korte verhaal in de Friese literatuur. De
hier behandelde korte-verhalenschrijvers komen afzonderlijk onder andere aan de
orde in Baersma (1925), Sybesma (1978), Pollema (2000) en Van Houten (1994).
Het citaat over de ‘schets’ is ontleend aan Riemersma (1965), p. 397.

6 Poëzie
Over Kalma vindt men veel in Buma (1972) en Kalma (1996). De typering van Kalma
treft men aan bij Huizinga (1922), p. 209. Het verhaal over de sonnet als fuik wordt
beschreven door Dam (1975) en Tamminga (1981). Briefwiksel (1976) bevat de
correspondentie tussen Douwe Kalma en Simke Kloosterman. Over leven en werk
van Simke Kloosterman raadplege men ook Wumkes (1979). In Trije (1996) komen
de dichters Kalma, Sybesma en Jousma aan de orde. In Schurer (1969) en Schurer
(1998) vindt men de autobiografie van de dichter respectievelijk in het Nederlands
en het Fries. Schurer (1975) biedt een inleiding over zijn leven en werk, terwijl Algra
e.a. (1998) met name de muzikale kant van Schurer belicht. Over Schurers werk voor
de cdu wordt men geïnformeerd bij Langeveld (1988) en over zijn vriendschap met
Buskes bij De Jongh (1998). De dichter Kiestra wordt onder andere behandeld in
Kiestra (1982) en Kiestra (2005). Jousma wordt geïntroduceerd in Jousma (1985).
Een analyse van de poëzie uit de jaren dertig biedt Van der Kuip (1987). Vertalingen
van gedichten van Tamminga vindt men in Tamminga (1999), terwijl Van der Meer
(1980) een uitgebreide bespreking geeft van diens werk. Tamminga's herinneringen
aan zijn leven en werk zijn beschreven in De Vries (1999).
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7 Essayistiek
Over Folkertsma vindt men studies, polemieken en beschouwingen in De Jong (1965
en 1966), De Haan (1970), Bouma (1983), Nota (1985) en Brouwer (2001). De
genoemde bespreking van Eachweiding staat in Wadman (1951).
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8 Vertalingen
Dit stuk is met name gebaseerd op Krol (2001). Overzichten met vertalingen in het
Fries vindt men bij Dijkstra (1962), met zowel vertalingen in als uit het Fries bij
Heeres (2001). Over de Friese bijbelvertaling van 1943 schrijven Folkertsma en
Bonga (1945) en Kalma en Oldenhof (1983).

9 Friese literatuur en de Tweede Wereldoorlog
Naast algemene werken zoals die van Van der Schaaf (1977), Zondergeld (1978),
Keizer (1990), Venema (1990) en Huizinga (1996) die nog altijd van groot belang
blijken, zijn ook de deelstudies die te vinden zijn in Boltendal (1985), Janzen (1986),
Oarloch (1995), Frieswijk (1995, 1998a en 1998b) en Sijens (2004) de onmisbare
bouwstenen voor deze paragraaf geweest.

6 ‘De binding verbroken’
Belangrijke overzichtswerken
Over de periode 1945-1968 in het bijzonder Gezelle Meerburg (1997b) en Gezelle
Meerburg in Munske e.a. (2001). Deze artikels verwijzen ook naar literatuur die
geschikt is voor verdere studie.

1 Het literaire leven na de bevrijding
Er is geen omvattende studie gemaakt van het Friese literaire leven na de bevrijding.
Belangstellenden worden verwezen naar de overzichten in Brouwer e.a. (1958),
Poortinga (1965), Poortinga (1970) en Smit (1968). Een aardig beeld van het literaire
klimaat in de jaren vijftig geeft Wadman (1969). Anne Wadmans kritieken zijn
gebundeld in Wadman (1951), (1986) en (1994). Over literatuur en beweging zie
Breuker (1981a) en Brouwer (1989). Over het Suriname-nummer van De Tsjerne:
Brouwer (2003). Over de literaire prijzen van de provincie: Steenmeijer-Wielenga
(1997).

2 De naoorlogse poëzie tot de opkomst van de experimentelen
Over de verschillende ‘selskippen’, zie Gezelle Meerburg in Munske e.a. (2001).
Boomsma (1998) geeft een Nederlandstalig overzicht van de gebeurtenissen rond
kneppelfreed, zie ook: www.kneppelfreed.nl. Van belangrijke schrijvers als Schurer
en Tamminga zijn schrijversprentenboeken, memoires, verzamelde werken of

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

bloemlezingen met Nederlandse vertalingen. De bloemlezing Wadman (1949) geeft
een beeld van de productie van de Reiddomp-dichters. Over het ‘Europees niveau’
dat veel naoorlogse schrijvers nastreefden, zie Gezelle Meerburg (1997a). Mous
(2005) geeft een prachtig overzicht van beeldende kunst in de publieke ruimte in
Fryslân vanaf 1945. Daarin ook meer informatie over het beeld van Schurer door
Guus Helligers.

3 De Tsjerne en Quatrebras tussen 1953 en 1965
Over de zuivering zie Zondergeld (1978), Van der Schaaf (1977), Frieswijk (1995a,
1995b). Ook Nederlandse auteurs schreven over de zuivering in Fryslân, zoals Calis
(1989, 1993) en Venema (1990). Knol (1971) heeft de interessantste recensies uit
De Tsjerne 1946-1968 bij elkaar gebracht. Over De Tsjerne ook Van der Ploeg
(1996). Over de geschiedenis van Quatrebras: De Jong (1993). Over de kwestie
Bauke de Jong vs. Folkertsma zie de inleiding in Nauta (1999). Een terugblik door
een van de betrokkenen bij de fusieperikelen is Riemersma (1996). Van Hjir verscheen
een speciaal Jan Wybenganummer (nr. 4/5 1992). Over Hessel Miedema: Bruinsma
(2004a). Over Ella Wassenaer en andere dichteressen zie Knol (1993). Voor een
uitgebreide bespreking van het verzamelde werk van Tiny Mulder zie Wind (2002).
Een pleit voor een herinterpretatie van het werk van Tsjits Peanstra tegen de
achtergrond van de vrouwelijke creativiteit geeft Soepboer (2005). Over het werk
van Durk van der Ploeg zie de verzamelbundel Knol (2005). Over Rely Jorritsma en
zijn prijs: Boomsma (1976), Steenmeijer-Wielenga (1993) en De Haan (1994).

4 Het proza in de eerste twee decennia na de oorlog
Riemersma (1977) is een studie over het korte verhaal in Fryslân. Hoekstra (1998)
is een dissertatie over het werk van Ypk fan der Fear. Van der Kooi (1984), Jaarsma
(1987), Van der Kooi en Gezelle Meerburg (1990) schrijven over volksverhalen in
Fryslân.

5 De volksschrijvers en de literaire kritiek
De geschiedenis van de KFFB is te vinden in Riemersma (1992) en in een gedenkboek
van de vereniging, Tinkboek (1984). Over de literaire kritiek in de jaren zestig zie
Gezelle Meerburg (1997b).

6 De vernieuwing van het proza in de jaren zestig: modern proza
Gezelle Meerburg (1997a) en (1997b) gaan in op de romanvernieuwing in de jaren
zestig. Herinneringen aan Rink van der Velde zijn te vinden in De Groot (2003).
Over de receptie van Van der Veldes romans gaat Oldenhof (1982). Over het werk
van Riemersma: Veenbaas (2003).
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De ingezonden brief van 23 oktober 1964 is ondertekend met ‘J. de V.’ Het is heel
wel mogelijk dat een redacteur van de Leeuwarder Courant deze zelf heeft
geschreven. Het kwam tot in de jaren zeventig voor dat op die manier reacties van
de lezers werden uitgelokt (zie Broersma (2002) p. 428).

7 Nieuw: Trotwaer, It Skriuwersboun en de Koperative Utjowerij
Voor de geschiedenis van de KU: Sijens en Van der Veer (1995), en van It
Skriuwersboun: Hiddema en Bangma (1994). Voor de geschiedenis

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

352
van de Leeuwarder Courant zie Broersma (2002). Een kritisch overzicht van de
discussie over de Fryske Klassiken geeft Bilker (1994).

7 De bezem door de verzen
Voor een volledig overzicht van het werk van de besproken dichters en van recensies
daarvan wordt verwezen naar Breuker e.a. (1996), de (internet) catalogus van Tresoar
en de bftl (blz. 345). De vertalingen van de dichtfragmenten zijn van Harmen Wind,
behalve waar het anders is aangegeven. De titel van het hoofdstuk is ontleend aan
het gedicht ‘Mei Schwitters troch it Stedelik’ in Bruinja (2001):
Hatsjû
It is hjir stoffich Tsead
de biezem moat troch
dyn fersen hinne
Hatjsoe
Het is hier stoffig Tsead
de bezem moet door
jouw verzen heen

Belangrijke overzichtswerken
Over de ontwikkelingen binnen de moderne poëzie in Nederland na de Tweede
Wereldoorlog: Fokkema (1999), Fens (1973) en Goedegebuure (1993). Over
ontwikkelingen in de Friese poëzie zie de eerder genoemde algemene werken. Over
periodiseren: Van Stralen (1997). Een verzameling kritieken over de poëzie van
Tsjêbbe Hettinga, Wilco Berga, Josse de Haan, Baukje Wytsma, Daniël Daen, Jacobus
Quiryn Smink, Sybe Krol, Harmen Wind en Piter Boersma geeft Tromp (1998).

1 De straat op - Trotwaer
De vertaling van het gedicht van Meindert Bylsma op de poëziekaart is van Teake
Oppewal uit de Spiegel van de Friese poëzie. Over de voorgeschiedenis: Smit (1968)
en Van der Ploeg (1968). Over poëzie in Carré: Goedegebuure (1993) en De Haan
(1969). Over A-wyt: Tamminga (1967). De crisisbijeenkomst in 1968 komt ter sprake
in Popma (2005). Het eerste jaar van Trotwaer komt aan de orde in Van der Zwaag
(1969). Een reactie op Bauke de Jongs stuk tegen Van der Ploeg geeft Riemersma
(1969). De ‘reboeljegearkomste’ van 1969 komt aan de orde in De Jong (1993) en
De Groot (1997a). Over Operaesje Fers: Van der Zwaag (1983) en Wybenga (1983)
met een kritische reactie daarop. Over het dichtwerk van Berber van der Geest handelt
Gezelle Meerburg (2002). Over Te fûnling van Willem Abma: De Haan (2001). Over
het recente werk van Bartle Laverman gaan Hettinga (2000) en Palma (2004b). Over
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Friese beweging en literatuur: Laverman (1972). Over het eerdere werk van Eppie
Dam zie Van der Hoek (1987).

2 Hjir - de tegenhanger
Over de literaire tijdschriften in de jaren zeventig Breuker (1978), De Groot (1997a)
en De Jong (1993). Over het ontstaan van Hjir: Boersma (1994). Over Trotwaer:
Abma (1993) en Krol (1993). Over ontwikkelingen in de poëzie van 1965 tot 1975:
Abma (1985); en dito van 1975-1984: Boorsma (1985). Over de literaire kritiek in
Trotwaer aan het eind van de jaren zeventig: Abma (1977), Redactie Trotwaer (1978)
en Dam (1980). De literaire kritiek in Hjir wordt behandeld in Oldenhof (1986). De
poëzie van Tsjêbbe Hettinga is na 1993 breed gerecipieerd. De dichter zelf geeft een
visie op zijn inspiratiebronnen en zijn verhouding tot het werk van Jorge Luis Borges,
in het licht van zijn afnemend gezichtsvermogen, in Hettinga (2001). Over de poëzie
van Piter Boersma: Oldenhof (1993a), speciaal over zijn laatste bundel: De Jong
(2003). Over het werk van Jacobus Smink: Wiersma (1992) en Kooistra (1996).

3 De tijdschriften vanaf 1977
Over de problemen in de Trotwaerredactie zie onder andere Feitsma (1982, 1983),
Krol (1993) en de inleiding van Oppewal en Boorsma (1994). Over de fusieplannen
van de tijdschriften: Spoelstra (1994).

4 Debutanten in de jaren tachtig
De receptie van het werk van vrouwelijke Friese dichters is het onderwerp van Knol
(1993). De redactie van Trotwaer belegde een bijeenkomst met critici van het werk
van Baukje Wytsma over de verschillen in waardering voor haar werk en deed daarvan
verslag, zie Redactie Trotwaer (1989). Over het werk van Margryt Poortstra handelt
Kooistra (1994). Een totaalbeeld van haar werk geeft Kingma (2002). De
ontwikkelingen in de poëzie van 1985 tot 2000 worden behandeld in Yedema (2000).

5 De jaren negentig
Over de eerste twee bundels van Wilco Berga: Yedema (1993). Over het gehele
oeuvre van Berga zie Steenmeijer-Wielenga (2005). Over het werk van Cornelis van
der Wal: De Haan (2004). Over het debuut van Eeltsje Hettinga zie Breuker (1998)
en Ekkers (2000), over zijn tweede bundel zie De Vries (2003). Over het werk van
Albertina Soepboer: Van der Ploeg (2000) en Reitsma (2002).

6 De nieuwe eeuw
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De vertaling onder de afbeelding van Wijnaldum is van Jabik Veenbaas uit Droom
in blauwe regenjas. Een interview met de redactieleden van Farsk - Jetske Bilker,
Marc Kooij, Albertina Soepboer, Abe de Vries - is te vinden in Bruinsma (2004b).
Over de tweede bundel van Tsead Bruinja zie
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Boomsma (2002) en Wind (2002). Over het debuut van Arjan Hut: Palma (2004a),
over dat van Abe de Vries: Veenstra (2002) en over dat van Elmar Kuiper: De Vries
(2004).

7 Dichten als liefhebberij: amateurdichters
Over volksdichters tot 1945 zie de inleiding in Terpstra (1945) en de discussie in de
briefwisseling tussen Piter Terpstra en Anne Wadman uit 1944-1945 in Terpstra en
Wadman (1989). Over de ‘Lyrische Courant’: Van der Ploeg (1979) en de inleiding
uit Eerste keur (1975)

8 Canonisering
Zie over dit onderwerp Knol (1993). Scherpe kritiek op Knols stelling dat de Friese
literatuur geen canon zou hebben geven Bilker en Gezelle Meerburg (1993).

9 Dichtkunst en muziek
Een algemeen overzicht van het muziekleven in Fryslân door de eeuwen heen geeft
Algra e.a. (1996). Een algemeen beeld van de popmuziek in Fryslân geeft Van der
Leest en Nauta (1999). Over dichtkunst en muziek, zie de inleiding in Oosterhaven
(2005).

10 De grenzen over
Over postmodernisme: Fokkema (1999), De Vries (2004). De uitspraak van Hessel
Miedema komt uit Bruinsma (2004).

8 Experiment versus psychologie
2 Experiment en engagement I: Riemersma
Jo Smits visie op de moderne roman in het essay ‘Modern proaza’ is te vinden in
Smit (2000). Veenbaas ging in zijn essays ‘It kristal fan de frijheid. De
literatuerteoretyske opfettingen fan Jo Smit’ en ‘It postmodernisme as fersin’ kritisch
in op Smits visie, zie Veenbaas (2003). Kritische en waarderende reflectie op de
opvattingen van Veenbaas zijn te vinden in: Wind (2003). Over het werk van Tr.
Riemersma: de essays ‘De God fan stront en jiske. Fernijing en konsistinsje yn de
romans fan Trinus Riemersma’ en ‘De duvel en de slang. Foarm en fint yn ‘e koarte
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ferhalen fan Trinus Riemersma’. Beide stukken in Veenbaas (2003). Over de vertellers
bij Riemersma: Hettinga (1983).

0 Experiment en engagement II: de anderen
Over Piter Boersma: Oldenhof (2001). Over Piksjitten op Snyp zie het essay ‘In
kurkjebreidzjende Mike Tyson’ in Veenbaas (2003). Over R.R. van der Leest: speciaal
nummer van Trotwaer, jg. 14 (1984) nr. 2. Over Jan Wybenga: speciaal nummer van
Hjir jg. 21 (1992) nr. 4/5.

4 De psychologische roman: Wadman, Van der Ploeg, Abma
Over Van der Ploeg: ‘Durk van der Ploeg of de fitaliteit fan de psychologyske roman’
in Veenbaas (2003). De geruchtmakende bespreking van Abma's boek De roekkat
zie Riemersma (1986). Een overzicht en bespreking van meer dan veertig Friese
romans uit de periode 1945- 1995 die de Tweede Wereldoorlog als thema hebben
geeft Sijens (1995). Zie daarover verder ook de flmd-themabundel Oarloch (1995).

5 Het vrouwelijk perspectief
Over Ypk fan der Fear zie Hoekstra (1998). Over de vermeende gelijkenis tussen
Fan der Fears roman De dei is jong en The Unicorn van Iris Murdoch: Krol (1982).
Over de verhalen van Hylkje Goïnga: Sijens (2004). Een vraaggesprek met vier
relatief jonge Friese schrijfsters: Knol (1989).

6 De populaire literatuur
Over Rink van der Velde: Oldenhof (1982) en De Groot (2003).

7 Historische en biografische romans
Over Piter Terpstra: Sijens (2004).

8 Misdaadromans en reisverhalen
Over het werk van de Stellingwerfse schrijver Johan Veenstra: Steenmeijer-Wielenga
(2002). Voor het ‘monument’ van Atte Jongstra zie Mous (2005).
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9 Recente ontwikkelingen
Een selectie uit de recensies die Jelle Krol van eind 1991 tot begin 1999 voor de
Leeuwarder Courant schreef, is te vinden in Krol (2000). Over het gehele werk van
Berga: Steenmeijer-Wielenga (2005). Over de geschiedenis van de Afûk: Jelsma
(2003). Idem van de Stichting It Fryske Boek: Van der Goot (1984).

9 Van steen des aanstoots tot boegbeeld
1 Friesland toneelland
In de literatuurgeschiedschrijvingen Dijkstra (1977) en uitgebreider nog in Piebenga
(1957) komen de beginjaren van het toneel breed aan de orde.

3 De stormachtige entree van het Fries op de planken
Het ontstaan van Friestalig toneel is beschreven in Sipma (1917). Dit en een aantal
artikelen werden uitgewerkt door Y. Poortinga in zijn dissertatie over het Friese
volkstoneel van 1860 tot 1930: Poortinga (1940). Aardig ook is Schuitmaker (1931).
Zie over het Winterjûnenocht: Van der Molen (1984).
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4 Het hogere tegenover het populaire
Jansma (1993) geeft een goed beeld van de organisatie van het amateurtoneel. Voor
het ontstaan van het Nij-Frysk Toaniel: Bouma (1993).

5 De Tweede Wereldoorlog: aanpassen of zwijgen
Zie Jansma (1993).

6 Van toneelhonger naar dorpstraditie
Zie Jansma (1993) over het amateurtoneel en Jansma (1989) over de openluchtspelen.
Over het openluchtspel in Burgum: Jongsma (1994), in Jorwert: Piebenga e.a. (2003).
Oldenhof (1988) gaat over het naoorlogse repertoire.

7 Veertig jaar groei van professioneel theater
Oldenhof (1991) beschrijft Tryater tot 1990, Oldenhof (2003) de periode- Thie. Over
Rients Gratama, zie De Groot (1997b) en de serie herinneringen van Rients Gratama
in De Moanne/Trotwaer jaargang 2005 vanaf nr. 2. Een vlot leesbaar verhaal over
het werk van Tetman de Vries c.s. geeft Tamminga (1969b).

10 Literatuur voor jonge lezers
1 Klein begonnen
Daalder (1950), waarvan in 1976 een fotomechanische herdruk verscheen, wijdt in
zijn historisch-critisch overzicht ook een paragraaf aan de Friese kinder- en
jeugdliteratuur. Voor een beschrijvende bibliografie van de Friese jeugdboeken tot
en met 1970: Rienks-Wallinga (1973). Voor een kort overzicht van de historie en de
contemporaine situatie van het Friese kinderboek, zie Van der Weg (2001) en Van
der Weg (2004a en 2004c). Van der Weg en Riemersma (2003) geeft een overzicht
van de Friese kinderliteratuur in verleden en heden, waarbij de diverse, in deze
literatuur getraceerde genres worden behandeld.

2 Een Friese schrijfster in de Nederlandse literatuur
Recent verscheen een biografie van Nynke fan Hichtum: Holtrop (2005). Een
levensbeschrijving van zowel de auteur, Sjoukje Bokma de Boer, als haar
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verhaalfiguur, die in werkelijkheid Harmke Feenstra heette, geeft Kalma (1967). Ter
gelegenheid van de vijftigste sterfdag van Nynke fan Hichtum waren er in 1989
diverse activiteiten, onder meer een studiedag. De lezingen die daar werden gehouden,
aangevuld met andere artikelen over de auteur, werden gepubliceerd in
speciaalnummers van de literaire tijdschriften Bzzlletin (1989) en Trotwaer (1989).
Van der Weg & Van der Weg-Laverman (1989) verscheen eveneens in het
herdenkingsjaar en geeft naast een korte biografie een beschrijvende bibliografie van
het werk van de auteur.

3 Stimulans voor de kinderliteratuur
Voor een analyse van de waarden en normen in oorspronkelijk Fries proza voor
kinderen en oudere jeugd, met als beginpunt 1922, Sipke en ik van G. Elgersma, zie
Drenth (1994), het eerste proefschrift over Friese kinder- en jeugdliteratuur. Over
‘jeugdland’ zie Van der Weg (1990). Over het werk van Jant Visser-Bakker, zie Van
der Weg (2003b).
Een levensbeschrijving van het sociaal bewogen predikantengezin Rutgers is te
vinden in Brouwer-Prakke (1960). In dit boek ligt de nadruk op het leven van Johanna
Frederike, haar relaties met mensen uit de Friese Beweging en haar literaire werk en
vertalingen. In Van der Weg (1980) is een nadere uitwerking van Brouwer-Prakke
(1960) te vinden over het materiaal dat Frederike fan Hallum voor haar Hallumer
zondagsschoolkinderen schreef. Dit werk wordt vergeleken met dat van haar in het
Nederlands schrijvende tijdgenoot J.J.A. Goeverneur.
Van der Weg (1984) neemt de tot dan verschenen Friese kinderbijbels onder de
loep en de moeilijkheden die zich bij het schrijven van bijbelverhalen voordoen.

4 Georganiseerde promotie met één drijvende kracht
Van der Weg (1995) geeft aan de hand van een zestal thema's de geschiedenis weer
van de stichting Us Frysk Berneboek en beschrijft de boeken die de stichting heeft
uitgegeven. Van der Weg (1996) geeft een nadere uitwerking van het ijveren van
Durkje Rienks-Wallinga voor de stichting Us Frysk Berneboek. Discussie over het
boek Moarke zie Breuker (1979), Dam (1979, 1980) en Jant Visser-Bakker (1980).
Bernard Sijtsma is enthousiast over Moarke, zie Boorsma (1972).

5 Een frisse wind
Het speciaalnummer van het tijdschrift Trotwaer (1990) behandelt een aantal thema's
uit de Friese kinder- en jeugdliteratuur en geeft ook een bloemlezing van proza en
poëzie. Het nummer werd uitgegeven bij een internationaal symposium over
jeugdliteratuur in het kader van het Frysk Festival. Twee andere themanummers
waarin aandacht aan allerhande aspecten van de kinderliteratuur wordt besteed zijn
Pompeblêden (1981) en (1988). Van der Weg (2004b) laat zien hoe Diet Huber
invloed heeft uitgeoefend op auteurs en welke invloed van anderen er in het werk
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van de auteur zelf zijn te vinden. Voor de anekdote over het ontstaan van de titel
Juffer Kuorkebier van Tiny Mulder, zie Dam (2001).
De geschiedenis van het FeRstival tot het jaar 1992 is te vinden in Veenstra (1992).
De bundels FeRsefariaasje die elk jaar worden uitgegeven geven een beeld van wat
er in de loop der jaren aan nieuwe poëzie is geschreven en welke oudere poëzie nog
populair was. In Bangma (2002) komen deelnemers uit verschillende periodes van
het FeRstival aan het woord.
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7 Jongere lezers beter bedeeld
Voor de discussie in Frysk en Frij over de door auteurs te hanteren taalnorm van het
Fries, zie Dam (1991), Schotanus (1991) en Van der Burg (1991).

9 Ontwikkeling van de verschillende genres
Laverman (2000) laat zien hoe de intenties van dichters voor kinderen in de loop van
de twintigste eeuw veranderen van opvoedkundig-didactisch en taalpolitiek naar
meer literair. Van der Weg (2003a) is de in het Nederlands vertaalde handelseditie
van dit proefschrift. Krol (1980) gaat nader in op een aantal vertalingen van een
Andersensprookje, waarbij met name de vertaling van Sjouke de Zee veel aandacht
krijgt.

11 Groot gegroeid
Van der Weg (2004a) verscheen ter gelegenheid van het IBBY-congres in Kaapstad,
september 2004, samen met een Engelse editie: Literature on wings.
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hite simmer, De 164-165, 220, 248
Hja dy't oars binne 278
Hjerre Gjerrits van der Veen, libbensgong fan in skoalmaster 133
Hjir 11, 184, 186-187, 189-190, 192, 196-197, 201-204, 216, 258, 332
Hjirre! Jonge ferhalen 332
Hjoed is de lêste dei 284
Hoara's fan Hastings, De 104, 170
Hoe dae Friesen Roem wonnen 27
Hoe God verdween uit Jorwerd 215
Hoe't de nije dominy en mâlle Thys elkoar bikearden 271
Hogerhuis-saek, De 282
Holder, De 99-100, 114-115, 123, 146
Hollands Maandblad 180
Holy Sonnets, The 116
Homme en it geheim fan pake 325
Hoor eens even! 313
Hotputs en oare kremearkes 246
Hrafnkel, prester fen Frey 121
Hulde aan Gysbert Japiks 63
hûn sil om jim bylje, De 301
hûnsdagen, De 190
hûs fol ferhalen, It 323-324, 329, 334
hûs moat leech, It 300
hûs, It 228
Hwa wurdt beppe? 292
Hwa't ienris stroffelet 278
Hwa't sûnder sûnde is... 274
Hwet Mûskebiis en Kibichyntsje bilibben 327
Hynderkes 297
Hynstefigen 237
Idske Galama 109
Iduna 61, 70, 73, 79
Ien doar wie iepen 147, 285
Ien foar 't ôfwennen 240, 242
Ien foar de wraak 253
Ien lyk minder 235
Ien wike útbuorren 109
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Ier of let 214
Ierse nimf, In 253
Ik bin de rjochter 292
Ik en menhear 157
Ik haw in man stellen 153
Ik kin net oars 294
Ik wit net hoe't de frou der ûnder stiet, of wat heit seit is altyd wier 296
Ik wol dy wizer ha 150
iken fan Dodona, De 183
Ilias 19, 344
Imitaasjelear 257, 344
In memoriam 140
iP2r90 224
Is frede... kearnwapenwedrin 208
It bliuwt pielen 227
izers fan 'e frijheid, De 249, 342
jacht, De 231-232
jaden fluit, De 158
Jarig en Frouk, ef, de Noaren yn Fryslân 271
Jean-Marie 271
jefte, De 197
Jelle van Sipke Froukjes 56, 307
Jelle, in koumelker 233
Jelma 323
Jentsje 328
jeux sont faits, Les 286
jier yn 't roun, It 116
Jierdeifeest 293
Jij bent zacht als zomerregen. De mooiste Friese liefdesgedichten 210
jildstumper, De 268
Jiskepûster en de dea 158
Jolm 140
jonge fan de Marsheide, De 98, 109
jonge Fryslân, It 58, 60, 88
Jonge Jaike fan it Aldhiem 308
jonge lieuws boosk, Het 51
jonge priiskeatser, De 56, 307
Jonges fan Gaesterlân 314
Jongfryske sangen 97
Jonkerboer, De 67,180
Jörn Uhl 275
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Joun healwei tolven 159
Jubeljier, It 104-105, 309
Juffer Kuorkebier 317
Julius Caesar 121
Juridysk Wurdboek Nederlânsk-Frysk 139
Jus Municipale Frisonum 24
kaartlizzer, De 74-75
Kadootsje yn papier 219
kâld keunstje, In 223
kâlde erfenis, De 242-243
Kar út twa 301
Keapman fen Venetien in Julius Cesar, De 87
Kearewear 286
Keatsroman 224
Kening Aldgillis 98, 276-277, 279, 285
Kening Bûkeman en syn jonkje Pipernút 327
kening fan neat, In 97
Kening Finn 121
Kening Lear 263, 288, 299-300
Kening op sokken 242
kening skaek, De 284
Kening 296
Keningen fan Fryslân: Thied, Aldgillis, Ydwine, Leafwyn, Redbad 276
Keutels by de kofje 325
kibich span, In 319
Kijkbijbel 313
Kikkerjaren 225
Kikkerts fange mei Tomke 325
Kilekanen, De 333-334
King Henry VIII 87
King Lear 300
Kinne Jo my sizze faeks 293
Kistje mei Geheimen, ef, Alde Ljeafde roastet net, It 271
Kistwurk 198-199, 202, 204
Kjeallefel en 't lotterybriefke, 't 266
Klankboarne 110
klein sadistisch trekje, Een 229
Kleine Gedigten voor Kinderen 75, 303
kleine kolonie, De 159
Kleine roman van Jon Fels 257
klûs fan Copmanshurst, De 224
Kninekeutels yn it oerwâld 323
Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse 12
Koarte ynlieding ta J.J. Hof's Fjirtich Jier Taelstriid 126
Kogels voor een labbekak 162
Kom mei in koer 194
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Koning Dikkerdik en zijn zoontje 327
koperen slang, De 282
Kophimmelje 180
koude erfenis, Een 242
krantefamke, It 255
Kriebelvisje 258
Krine Geart 283
Kritysk konfoai 343
Krústocht yn spikerbroek 332
Krúswetter 194
Kûgels foar in labbekak 162, 233
Kuiers of definysjes fan in ik 183
kul, De 220
Kuneara 249
Kunst en fleanwurk 179, 343
Kwatrinen 158
kweade wiif fan Hylpen, It 246, 330
kwea-each, It 344
laatste brief, De 322, 334
laitsjende wierheid, De 270
lân forline, It 107
lân is uzes meielkoar, It 102
land der letteren, Het 18
lange jacht, De 252
Lape Koer fen Gabe Skroor, De 58
Lapekoer 51, 56, 58, 63-65, 67, 84-85, 90
lappekorf van Gabe-snijër, De 64
Lawine, De 155
Leaf en nuddels 190
Leafdedea 165
Leafste lea 259
Leave deade 210
Lederwyntsje, bern mei krêften 324
Leed in wille. In de flotgaerzen 64
Leeuwarder Courant 12, 51, 96, 113, 120, 131, 141, 143, 150-151, 159-160,
162, 167, 169, 173-174, 181, 192, 199, 204, 223, 225, 231, 238-239, 241-242,
256, 258, 266, 269, 313, 341-342
Leeuwarder Nieuwsblad 108
lekken oer de spegel, It 233
Leksums 118
lêste brief, De 322
Letterkundige Naoogst 67
Lex Frisionum 22, 32
Lexicon Frisicum 66-67
Lêze is willewurk 141
libben as Styntsje, In 243
libben fen Aagtje IJsbrants, of dy Frieske boerinne, It 50
Libben sels, It 224, 344
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Libbensstriid 275
libertynsk gehucht, It 150
Liedboek voor de kerken 117, 212
Lieteboek foar de tsjerken 212
Lieteboek 89
lije side fan 'e tiid, De 189
Lingerich tekstyl & swarte side 189
Lîtse rîmkes foar bern 303
ljedder, De 256
Ljippeblommen 228
Ljocht 274
Ljochte nachten 344
Ljouwter muzikanten, De 330
Lof fen alle tiden 115
Loft, lân en séfersen 187
Lok en lijen 109
Lokaal 13 320
Longereilân 181
Look Back in Anger 290
Losse hannen 259
Lunchroom 117
lyk wurdt oantaast, It 165
Lysbet 274
Lyts ferdomme 201
Lyts Frysk deadeboek 143, 227, 343
Lyts hânboek fan de Fryske literatuer 12, 208
Lyts mar krigel 177
lytse dea soms, De 174-175
Lytse fûgel 289
lytse mienskip, De 112
Lytse roman fan Jon Fels 202, 257
maagd fan Babylon, De 174, 226
Maatstaf 103, 143-144, 184
Maerteblom 273-274, 279
Magysk Teater 215
Maïsfrou 300
Mâl út, mâl thús 265-266, 268
Mâlbroekmich, De 316
man dy't rinne moat, De 201
man en in minske, In 231
man to folle, In 283
man van eer. Bloemlezing uit ‘Jancko Douwama's
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geschriften', Een 342
Manneboete 189
Männer von Midgard, Die 249
Marije 253
Marpiraten 158
Max 328
Médecin malgré lui 267
Meesterschap 342
Mei Abraham fûstkje 135
Mei beide lippen 189
Mei bleate fuotten op bêd 323
Mei de jierren 190
Mein Urgrossvater und ich 319
Memmeboekje 312
Mémoires d'une jeune fille rangée 155
Menschen tusschen Wad en Wouden 105
Menuet te middernacht 156
Mephisto 295
Met de kloten voor het blok 242
metrum van de voetstap, Het 211
miggeherberch, De 292
Mingd bedriuw/Gemengd bedrijf 181
Minskegedichten 189
Minskrotten-Rotminsken 163-164, 219, 221
misanthrope, Le 123
Missing link 174
mjitte, De 56
Mjitter fan ús jierren 244
Moai waer en lange dagen 228
moaie leeftyd, In 236
moaiste mearkes, De 330
moanne op 'e rêch, De 253
Moanne, De 193, 342
Moard yn it Provinsjehûs 253
moardner komt werom, De 252
Moarke 314, 329
moderne roman as moraliteit, De 153
Mokumse dichters pleisterplaats 197
mon sûnder gesicht, De 252
Mosken en goaden 182, 343
Mot en brjitten 207
Muisje mijn meisje 328
muorre, De 244
Murk fan Ipekolsgea 271
Musica miscella 34
Mûske, myn famke 328, 334
Myksomatoze 219, 221
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Myn lân 112
Myn oerpake en ik 319
Myn sêftgrien famke 151
Na de klap 221-222
nacht fan hûs, In 257
Nachtfeest 182
nachtlân/Het nachtland, It 198
Nachtswimmers 203
Nader tot U 164
Nationale Snipperdag 144
Neaken en bleat foar de dokter 242
Nederland in den goeden ouden tijd 61
Needlot 278
Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haatliefdeverhouding
60
Nei de klap 221-222
Nei de stoarm 89
Nei it lân fan palmerûzjen 259
Nei it park 237
Nei oanlieding 150
Nei sawntich jier 108
Neibroei 332
neidagen fan in keamerhear, De 181
Neierhân 142
neifolgjen fen Christus, It 123
Neigeraden it noarden 190
Neist elkoar 274
nêst jonge magneten, In 197, 344
nêst jonge magneten, In 344
Net foar bern! 342
Net to kearen emoasje 187
Nieuw Leeuwarder Almanach 46
Nieuwsblad van Friesland 307
Nije aventûren fan de jonges fan Gaesterlân 314
Nije gedichten 118, 140
nije moarn, De 111
No moatst ris hearre! 313
Noarderljocht 158-159
Noarderljocht 277
Noch ien slach om 'e buorren 194
Noedlik doel 117
Noorderland 126
Nôtharne, De 278
Nu Noch 267
Nul-nul 323
Nûmer alve 319
Nûmers 259
Núnders 343
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Ny Frysk Lieteboek 88, 90
Nynke (schilderij) 181
Nynke 301
oaljespinnen, De 325
Oan 'e Brek in dei/Een dag aan de Brekken 188
Oan de sédyk 88, 271
Oar plak oare tiid 15, 257
oare helte, De 250, 301, 341
Oarlochswinter 332
Odusseia 19, 217, 344
Oebele Glûper 268
Oer de hage 270
oerwinning fan Bjinse Houtsma, De 161-162
Oesdrip, De 167
ôfrekken, De 233, 252
Oh in stêd, ah in lân 343
Oidipous Tyrannus 123
okse nei de slachtbank, In 230
Om it heechste 285
Omgong en trochtocht 120
Omke Doeke komt út 'e hoeke 280
Omke Siger is in liger 319
Ons Blaadje 305
Onttachtiging 253
Ootje weer 324
Ootje 324
op & delgong fan Lytse Fûgel, De (The Rise and Fall of Little Voice) 300
Op 'e kear 201
Op 'e praetstoel 306
Op 'e rânne 147
Op fjouwer winen 147
Op koart front 135
Op kompen yn 't spul 281
Op libben en dea 182, 343
Op redens oer 242
Op slach fan tolven 149
Op weg naar het einde 164
Op wylde weagen 274
Operaesje Japinga 284
Oprecht nieuw Hallumer Almanach 51
oproer yn 'e skoalle fan master Broor, In 271
Opsizferskes foar skoalle en hûs 316
Opwaartsche Wegen 131
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Opzij 237
orakel, It 234
Oranje paraplu 149
Orfeo Aqua 299
Orthodoxy of the Heart, The 155
Oudland, Het 105
Our town 285
Ovend, De 255
overwinning van Bjinse Houtsma, De 161
overwintering van de Hollanders op Nova Zembla, De 75
Oxzana 18, 256
Oxzana's vlucht 256
Paardevijgen 237
Paed nei eigen hoarnleger 107
Paed oer 't hiem 107
Paedwizer yn plankelân 289
Pak 'm Stanzi 296
pak fan ús heit, It 233
Pake Sytse 286
Pake yn 'e kast 300
Parool, Het 139, 155
Patates mei mayonaise 179
Pearl, The 121
Peer Gynt 299-300
Peke Donia, de koloniaal 107
Phormio 123
piama de dyk oer, Yn 325, 334
pictura veterum, De 38
Pier wol gjin prik 327
Pietje en Agnietje of de doos van Pandora 264
Piksjitten op Snyp 225
Platina de zee 188
pleats oan de mar, In 257
Podium 132-133, 343
poes mei de lange sturt, De 329
Poeti frisoni 159
Pôllebern, De 310
Pompeblêden, De 340
Popkes tekenje 174
poppenhuis, Het 274
Poste restante 213
Preaukes uet Goethe's Faust 87
Prelude 201
Préokkupaesje of frije kreativiteit 153
prielbêd, It 290
Prieuwcke fen Friesche Rijmmelerije 86
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Prins Moreo 296
Printebibel 312-313
Printkrassen 187
Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere
Friese proza van 1855-1945 163
Psalmen en Gezangen 212
putain respectueuse, La 290
Pygmalion 283
Quatrebras 144-146, 150-151, 161, 165-167, 173-174, 176, 178, 185, 216
rammeljen fan de pels, It 169, 229
Rare dokter Dingdong 319
Raster 184
Rattelwacht, De 116, 127, 129
Read en grien 141
reade bwarre, De 163, 221-222, 344
reade flagge, De 272
Reade runen 150-151
Redbad 280
Reedridder 162
Regaad yn 'e himel 259
Reiden oan 'e stream 207
Reiger, vis en man/Reager, fisk en man 195
reis nei de jichtmasters, De 271
Reis nei de Kalkman 233
Reiske 293
reizen fan Tsjam, De 331
Reliques of Ancient Englisch Poetry 52
Retteketet tsjyng boem 320
Revisor, De 184, 196
Rezineknyn 258
Richard III 295
Richt 105
Ridder fan Snits 247, 344
Rie fan Fjirtjin, De 322
Rimen en Teltsjes 53, 62, 64-65, 67, 76, 82, 170, 246, 265, 290
ring van het licht, De 246
Rispinge 91
Rjochtdei 240, 252, 285
Roaitske 280
rode tasje van Salverda, Het 59
roekkat, De 234-235
roer út hannen, It 343
Rolling Home 300
Romeo and Juliet 295
Ronja de rôversdochter 333
rook fan Lizette, De 259
rook fan mesjester, De 233
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Rots yn 'e dize 252
Rozijnkonijn 258
Sa 288
Sa ienfâldich is it libben 279
Sa wie 't sawat 240
Sa'n tûzen blauwe skriften 105, 344
Sabeare dokter 267
sachte tufkes fan dyn Lister, De 190
Sakramintsdei 223
Salang't de beam bloeit 246
Salto mortale 174
Samar Foetsy 320
Samle fersen 103, 112, 117, 140, 142, 208
Sân wizen fan wekker wêzen 289
satansbern, In 232, 234
Sawn is in galgefol 152
Schimmelreiter, Der 121
Schimmels voor de koets, of... vlooien voor de koekepan? Een schets uit het
Friese dorpsleven 308
Schoutenrecht 25
Schouw, De 126
schrijver, De (schilderij) 222
Schuttevaer 242
see fan wetter, In 194
seinekeapman, De 283
Seinen 141
Seleksje 1A 283
Selsbistjûr for Fryslân 119
Shit my mar lek 227, 239
Sibbe 126
Side 296
Siderius de Granaet. In forhael for jonges boppe de toalf jier 311
Siegfried van Hohenwart 266
Sielesâlt 300
sil bistean, It 343
silveren rinkelbel, De 78-79, 104
Simmer 107, 343
Simson 100, 280-281, 292, 343
Sinleas geweld 222
Sinne op 'e striesek 116
Sinneblink 117
Sinnestriel op it offermês 197
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Sipke en ik 308, 311, 326
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid 324
Sjong mar ta! 305
sjongende Fryslân, It 111, 119
Sjonger en dichter 195
Sjongersfeest 312
Skalder en it swurd 197
skat ûnder de parrebeam, De 330
skearbaes dokter, De 267
Skepsels fan God 231, 247
Skieding, De 293
Skielk beart de hjerst 116
skjintme vurt ferbwólgwódde, De 220, 222
Skrael earesalút 141
Skriftekennisse 12
Skriuwerskalinder 206
Skroei 332
Skûl by hanklit 195
Skuor 223
slach om Transkei, De 243
Slapstickiepenbierings 201
slet fan tsien dollar, In 290-291
Sleuteloog 15
Sliepe yn spinreach 225
Sljucht en Rjucht 77-78, 100, 105, 124, 307, 313-314
Sloppe Opels 259
smearlappen, De 108, 150, 159-162
Smeulend vuur 108
Smoarge smjirkerts 318
Snie & iis/Sneeuw & ijs 210
Snie yn de simmer 281
Sniejacht 228
Snipperdei, In 294
Snotaapkes 324
Sokke mar mear 267
Sonde 173, 181-182, 184-186
Spegelbyld 174
Spegelskrift 343
Spiegel van de Friese poëzie 25, 181, 192, 210
Spiegel van de surrealistische poëzie in Nederland 174
Spikergek 325
Spitzen 15
Sprechstunde, Die 267
Springtij 156
Spul om 't spul 292
Spul 293
spyltúch bin ik, In 213
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stêd, it bist, de ingel, De 202
Sterke schouders 322
Sterke skouders 322
Stiefmoeder aarde 156
stiennen man, De 182
Stim fan Fryslân, De 118, 149, 151, 182
Stjerrende wier, heite 240
stobbewylch, De 198
Streetcar Named Desire, A 295
Stribje 275
Striid sûnder ein 250
Strikel, De 14, 163, 184-185, 192-194, 199, 235
string fersen, In 115
Striptease 177
Stroojonker, De 105
Styfmem ierde 156
Subsydzje foar de Graal 197
suertsjepolysje, De 324
suite van het waken, De 289
sulveren tabaksdoaze, De 283
sûnde fan Haitze Holwerda, De 102, 107, 170, 343
Sûnder garânsje 243
Sûnder hûd 259
Sûnder Mis 212
Suster 238
Swanneblommen 81
Swart mar leaflik 157
Swart op wyt 320, 334
Swarte egen 226
Swarte ingels 257, 344
swetten útlein, De 114, 123
swiet geniet, It 181
Swietroken & koperblazers. Fersen 1995-1955 201
Swietwei nei de ein 341
swurd út 'e stien, It 187
symbolisme yn West-Europa, It 191
T'vermaeck der ieught 34
Ta de moarn 114
Ta de oantins fan Douwe Kalma 98
Ta him dyn begearte 131, 152-154, 159
tankbre boere zoon, De 51
tankbre gast, In 292
Tartuffe 268
Te fûnling 183
Teannewâdder, De 161
teken van het beest, Het 301
Teksten fwar ien hear 177
Teltsjebeam, De 319
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Teltsjes en Rîmkes 71
Teltsjes yn skimerjoun 305
Tempest, The 97
Tersk 204
Terugkeer 205
Tesck-laow 52-53
têst mei stuorkes, De 283
tévé op it jiskelân, De 175
Teweschen Hochtydt 47
Tewesken Kindelbehr 47
thermen fan karratsjana, De 151
Thet Freske Riim 29
Thús 294
Thúslûd 194
Thúsreize 278
Tiid fan libjen 227
tiid hâldt gjin skoft, De 280, 288
tiid sil 't leare, De 281
tijd fan Jentsje, De 253
Tin iis 236
Tinke oan âlde tiden 285
Tinzen oer it Libben en oer de Dea 221
Tirade 184
Toer en tsjerke 119
tomaat, De 248
Torda de zigeunerhond 310
Torda, de sigeunerhûn 19, 310
Tot hem uw begeerte 153
triljende ierde, De 295
Trîntsje Rommelpot en nift fen Doaitse mei de Noardsce balke 81, 90
Troch 't tsjoede ta it goede 271
Troch kadastrale fjilden 150
Trochpaden 138
Trotji 136
Trotwaer 16, 151, 163, 165, 176, 178, 181-187, 190-193, 195, 197-199, 203,
214, 220, 234-235, 293, 341-342
Trouw 280
Trude, roman fan in hynder 156
Trye Snieuntojounen, of: in segeprael fôr 't bîgelove 271
tsien fan Martens Afke, De 306
Tsien jier letter 282
Tsien tuwsen ût de Lottery oaf Jouke Rommerts schriften 71
Tsiende Gebod of Sa komme de slînders to pas, It 266
Tsjerne, De 12, 18, 116, 132-133, 135-138, 140-144, 149-153, 161, 163,
165-166, 168, 173, 175, 178, 180-182, 185, 195, 201, 228, 259, 293, 343
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Tsjûgenis 119
Turks fruit 301
Tusken de bedriuwen troch is âlderdom 187
Tusken de rigels troch 141
Tusken juster en jûn 190
Tutte mei de linten 316-317, 319
Twa dagen dokter 330
Twa froulju 295
twadde libben, In 238
tweede ronde, De 216
Twîgen uwt ien âlde stamme 64
Twijgen, uit een ouden stam opgeschoten 64
Twiljochtteltsjes 309
twirre yn 'e tiid, De 198
Tzum 165, 202
uil met zeven zuurtjes, De 316
Uit Frieslands Volksleven 77
ûnbetelle rekken, In 229
Under fjouwer eagen 141
Under frjemde wetten 181
Under it twangjok 187
Under seefûgels/De kust 187-188
ûndergong fan Fryslân, De 265, 295
Underweis nei hûs en oare paden 186
Underweis 142
Unicorn, The 235
Unk en lok 74
ûnmooglike reis fan de Santa Maria, De 325
Unwaersfûgel 329
Ut 'e pas 147
Ut 'e ûnderste lagen 82
Ut ein 196, 344
Ut frije leafde 272
Ut it âlde laech 89
Ut it singeliere libben fan Durk Snoad 286
Ut stêd en doarp 110
‘út syn aerd wei froulik’. De Fryske dichteressen en it misferstân 208
Utblaasd! 286
Utsjuch 126
vader van Serafyn, De 256
Van het Friese land en het Friese leven/Fan it Fryske lân en it Fryske libben
103, 344
Vanavond half twaalf 159
Veertien etsen van Frans Pannekoek voor arbeiders verklaard 164
Verandering van lucht 240
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Vermaecklijck Sotte-Clucht van een Advocaet ende een Boer op 't plat Friesch
34
vers graf, Een 231, 248
Vertellers op de State 64
verwoesting van Leeuwarden, De 163
verzet, Het 196, 342
Viadukt 149
Vier mensen in een stad 155
Vierentwintig Landrechten 25-26, 28
Vita Liudgeri 22
vlinder van zulver, Een 254
Volk, Het 108, 155
Volksblad voor Friesland 311
Völuspá 121
Vreemde kusten/Frjemde kusten 187
Vreemdgaan 201
Vrije Fries, De 68
Vrije Volk, Het 142, 160
Vrijende kikkers 237
vuurtoren, De 301
Wa't skriuwt bliuwt 245
waarm wek altyd, In 203, 344
Waatze Gribberts Bruyloft 47
Wachten op Apollo 322
Wachtsje op it daagjen 202
Waeksen ark 117
Wankend stomp 174
Wat in gelok 312
Weagen 117
wei fan Dante, De 97
Wei/De Weg, De 313
weromkommer yn it ûnlân, De 203
Wês foarsichtich, Watse 222
Westfaelschen speel-thuyn 47
Wet over het gebruik van de Friese taal in het bijzonder in het rechtsverkeer
139
Wetter/Water 210
Wettersek 259
What the Poet Must Know 104
widdou's bern, It 105
Wide Broek BV, De 286
wier ris, Der 81
Wij waren getuigen 205
wike en in dei, In 239
Wikje' kar 272
wilde boerin, De 123
Wylgesyske, It 280
Wilhelm Tell 285
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Winnie the Pooh 310
winter komt, De 231
Winter's Tale, A 199
Winterkriik 195
Wite en reade roazen 53
wite kastanje, De 322
Wite swan, swarte swan 149
witte mier, De 100
wizers yn it read, De 201
Wolken en stjerren 245
Wolken fan wol 322
Woordenboek op de gedichten en verdere geschriften van Gysbert Japicx 63
Wouter en de 24-trui 323
wraakingel, De 257
Wrâld, finster, gedicht 216
wrede paradijs, Het 242
wrede paradys, It 242-243
Wurd foar Wurd 313
Wurdboek fan de Fryske Taal 138, 188
Wurk fan de achste dei 189
Wurk yn útfiering 179
Wuttelhaven del, De 220, 226, 233, 244
wylde boerinne, De 123
wylde fûgel, De 112
Wyn en fearren 179-180
Wytse, in jonge út 'e Wâlden 314
Yn 'e fal fan jûn 200
Yn 't forgulden bûterfet 267
Yn Adams harnas 229-230
Yn hâlders hân 141
Yn petear mei de ljochte 168
Yn ús eigen tael 100, 107
Ynkertiering 278
Ynwijing 204
zehnte Mai, Der 124
Zeventien Keuren 20, 25-26
zonde van Haitze Holwerda, De 107
Zwart maar lieflijk 157
Zwart op wit 320
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Zaakregister
AaiPop 215
Academie in Franeker 5, 31-32, 40, 43-44, 46, 49, 52, 59, 66, 68, 83, 145
Academie voor Kunst en Industrie (Enschede) 222
actieboek zie aksjeboek
Afdeeling Boekwezen 126
Afûk 170, 190, 193, 260, 311, 325-327, 331-332, 340
Ahnenerbe 125
Ajax 298
aksjeboek (actieboek) 319, 321, 323, 328-329
Akte van Seclusie (1654) 40
Ald Selskip zie Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse
Aldgillis (Delft) 147
Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje zie Afûk
angry young man 283-284
Anjerfonds 150
Antiquarisch Kabinet van Friesland 69
Antiquarische Collectie 68
Antirevolutionaire Partij 157, 272
antithese 118
arbeidersbeweging 77, 91, 105
ARP zie Antirevolutionaire Partij
asega 23, 26-27, 29
Atheneum Illustre (Franeker) 62, 68
avant-gardisme 95
AVRO 167
B&W

van de gemeente Baarderadeel/Littenseradiel 148
ballade 83, 118, 122, 244, 270
balladeske 202
Barend en Martsje (gezelschap) 278
Beerenburg 240
Bende van de Blauwe Hand 167
Berlijnse Muur 226
berneboekesjuery (kinderjury) 325, 327, 332
berneboeketiid (kinderboekentijd) 321
Bernlef, Friese studentenvereniging 147, 181, 258
Bernlefpriis 215
Beweging van Tachtig zie Tachtigers
biedermeierlich 61
Bierproefvereniging Lads of the Village 242
bijbel 31, 72, 87, 93, 100, 122, 150, 181, 194, 282-283, 312-313, 343
bijbelvertaling 122
Bildts 215, 254
Blut und Boden-literatuur 106
Bodleian Library 35, 39

Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik
Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur

boekenbijlage 238
boekenfeest 261
boekenweek/boekenweken, Friese 13, 214, 261, 319
boekenweekgeschenk 15, 135, 214, 216, 227, 229, 248-249, 257, 261
boerenroman 105, 108, 160-161
Bokwerders 241
Bombarje 214
Bonifatiuskapel 324
Booker Prize 338
Boun fan Fryske Kunstners 134, 138, 167
Boun fan Fryske Toanielselskippen 272, 275, 276-277, 287
Boun fan Frysk-nasjonale Jongerein 97, 129
Boun fen Fryske Selskippen bûten Fryslân 95, 275, 277
Boun Jong Fryslân 93-94
Bricquebec 214
Bureau Lectoraat 126
Bûteboun zie Boun fen Fryske Selskippen bûten Fryslân
Cabaret Honoloeloe 288
CAF (Coöperatieve Aankoopvereniging van landbouwmateriaal in Friesland)
168
capitulatie van Japan 107
Centrale Bibliotheekdienst 170
centsprent zie heiling
Christelijk-Democratische Unie 115
CHU 272
CIA 227
Cobrabeweging 144
codex/codices 23, 25, 28
Collegium Musicorum 34
Commissaris van de Koning(in) 49, 52, 63-64, 83, 86-87, 134, 162, 200, 269
Commissie Kingma-Boltjes 139
Coopmanshûs (Franeker) 145
CPNB 14, 206, 261
Cumulus-rige 182
Cygnus Resurgens 144-145, 173, 285
dada 95-96, 173-174, 201
Dag van de Friese literatuur (Amsterdam) 216
Debutanten Prijs 196, 342
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 126
Dial a Poem 176
dialecten, Friese 69, 77, 81, 86, 92-93, 190, 254, 328
Diepenring (Groningen) 198
Dire Straits 320
Dolle Dinsdag 126
Doopsgezind Seminarie (Amsterdam) 62
Duitse Orde 33
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economische crisis 105, 117
Eerste Wereldoorlog 95, 97-98, 120-121
eeuwigheidsformule 24-25
Eglantier, De 264
ELF, Stichting (Elektroanyske Letteren Fryslân) 204
Elfstedentocht 242, 341
Ereraad voor de Letteren 116
essay 6, 11, 13-14, 18, 118-120, 124, 135-136, 138, 153, 163, 189, 202, 216,
228, 251, 342-343
estheticisme 58, 95, 144
European Bureau for Lesser Used Languages 341
Europese Centrale Bank 243
Excelsior (Ameland) 97
existentialisme 186, 283
expressionisme 95, 106
ezelproces 164
fabel 71, 153, 247, 285
Fedde en Martha Bergsmapriis 289
Fedde Schurerpriis 135, 196-197, 199, 255, 257, 259, 344
Federatie van Friese studentenverenigingen 95, 140, 181
FeRstival 210, 318
First International Bookfair 35
FLMD zie Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Fogelsanghstate 50
folkshøjskole 121
Fonds voor de Letteren 16, 167
formalisten, Russische 234
Franeker Hogeschool zie Academie in Franeker
Frankfurter Buchmesse 173, 188, 341-342
Frats 287
Fries Genootschap (voor Geschiedenis en Cultuur) 58-59, 67-69, 72, 86
Fries Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen 12, 341
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Fries Museum 68-69
Fries volkslied 84
Friese beweging 57, 58-59, 72, 79, 93, 100, 101, 112, 117-118, 124-127, 129,
135, 137-138, 151, 153, 156, 215, 221, 227, 259, 303, 311, 313
Friese Maatschappij van Landbouw 208
Friese vlag 84, 118
Friesland Bank 327
Friezen om utens 57
Frysk Fersepaad 211
Frysk Festival 211, 243, 301
Frysk Keamerorkest 230
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum 9, 16, 76, 97, 130, 141,
153, 168, 175, 183, 193, 207, 209, 222-223, 226, 236, 247, 261, 340-341
Frysk Nasionael Boun 290
Frysk Orkest 290
Frysk Utjefte Fûns 182
Fryske Akademy 68, 118, 135, 138, 141, 153, 168-170, 208-209, 223, 315, 341
Fryske Bibleteek, De 99, 101-102, 110, 148-149, 163, 166, 168, 184-185, 192,
261
Fryske Boek, It 168, 170-171, 206, 261, 315, 321
Fryske Folkspartij 116
Fryske Klassiken 64, 75, 78, 82, 109, 138, 153, 155-157, 162, 165, 170
Fryske Komeedzje 282
Fryske Rie 124-126
Fryske Toanielstifting 263, 290
Fryslân Toaniel, it 282
futurisme 95
Gedeputeerde Staten (van Fryslân) 69, 71, 74, 84, 134, 176, 239, 343
Gemeentebestuur van Bolsward 134
Gerechtshof in Leeuwarden 62
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband 115
gereformeerde kerk 115
gezangen 87, 93, 97, 115
Gouden eeuw 63, 88, 310, 331, 341
Gouden Lier 206
Gouden Zoen 334
Gouverneur van Fryslân zie Commissaris van de Koning(in)
Grien Links 227
Groene Weide, De (Leeuwarden) 136
Groninger landarbeidersstaking van 1929 116
Groot-Germaanse gedachte 126
Gruppe '47 168
Gurbe-rige 169, 171
Gymnasium
Leeuwarden 72, 161
Sneek 111, 135, 237
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Gysbert Japicxbrug (Bolsward) 135
Gysbert Japicxpriis 107, 114, 134-135, 141, 143, 153, 155, 159, 162-164, 176,
180, 182, 203, 221, 224, 226, 235, 239, 249, 334, 338, 343
Gysbert Japiks (toneelkamer) 271
Gysbert Japixfeest 63
Gysbert Japixherdenking 67
Haags Gemeentemuseum 35
Halmaël, Van (reciteergezelschap) 265
Hanenboeken 62
Harmen Sytstraprijs 126
heiling 62
Heimatkunst 106, 124
heimatliteratuur 106, 152
Hema (Leeuwarden) 70
Hervormde Kerk 84, 138
Het Gouden Wagentje (herberg te Leeuwarden) 70
Hindelooper volkskunst 69
Hoge Raad der Nederlanden 164
Hotel Amicitia (Leeuwarden) 138
Hotel De Pauw (Leeuwarden) 176, 191
Hotel De Phoenix (Drachten) 281
Hotel Jorissen (Heerenveen) 269
Huzumer Toanielselskip, It 287
(International Board on Books for Young People) 320, 324, 334, 342
Iduna-stavering/spelling 71, 303
IJzeren Gordijn 282
In Verbelinge 255
incunabel 20, 23, 25
individualisme 95, 116, 216
internet 13, 151, 198, 203, 208, 211, 260, 289
Irolt 213-214
Israël, Antiquariaat 35
IBBY

Je Maintiendrai 151
Jeugdtheaterschool 289, 297
Jongereinnûmer/Jongerennummer (van De Tsjerne) 175, 180-181, 195, 259
Jongfriese beweging 11, 93, 96, 111-113, 117, 275-276
Jongfriese zomerkampen 97
Jongfriezen 93, 98, 100, 110-111, 113, 117
Jongfrysk Toaniel 276, 278
Jongfryske Mienskip 58, 73, 96-101, 111, 114, 117, 119, 261, 277, 310
jongprotestantse dichters 115
Jounpraters, De 281-282
jugendstil 78
Kameleon-boeken 260
Kanselarij (Leeuwarden) 104, 122
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kantongerecht (Heerenveen) 139
Kast, De 214, 301
Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer zie Fries Genootschap
kenningar 25
KFFB zie Kristlik Fryske Folksbibleteek
Kikkert-rige 109, 168-169
kinderboekentijd zie berneboeketiid
kinderboekenweek 321
kinderjury zie berneboekesjuery
kinderrubriek (dagblad, tijdschrift) 58, 305, 313, 316-317
Kinderscheurkalender 310
kneppelfreed (knuppelvrijdag) 138, 139, 290
Koaihûs (Ameland) 97
Kolibrireeks 131
Kollumerpomps 190
Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur zie Fries
Genootschap
Koninklijk Nederlandsch Instituut 49
Koninklijke Bibliotheek 16
Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond 206
Konst Voedt 's Menschen Geluk 49
Koperen Tuin, De (Leeuwarden) 165
koperen tún, De (programma Omrop Fryslân) 229
kort verhaal 109, 152, 236, 248
Kortehemmen (schrijversweekends) 168, 176
Kristlik Frysk Selskip 93, 94, 95, 97, 100, 115, 118-119, 122, 124
Kristlik Fryske Folksbibleteek 14, 102, 110, 156-157, 159, 166, 243, 247, 260,
312, 329, 331
krite(n) 70, 73, 95, 266, 286
Kultuerried 129
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Kultuurkamer 106, 124, 126-127, 133, 279
Kunsterziehungsbewegung 305
kweekschool zie ook pedagogische academie algemeen 140, 163, 223, 249, 311
Leeuwarden 222
Sneek 187
landbouwcrisis 105, 271
Latijnse school 36, 48, 52
leenvergoeding 167
legende 188, 243, 246
Leger des Heils 82
lerarenopleiding 135, 163, 342
Letterkundig Museum (Den Haag) 103, 209
Libris-literatuurprijs 16
Liet Ynternasjonaal 215
Liet 214, 215
lieux de mémoire, literaire 212
Lievevrouwedag 227
Lift Nationale Debuutprijs 195
Liwwadders 201
Ljouwter Toanielselskip 271-272, 277, 289, 301
Loltsje-rige 169
lunchroom De Unie (Leeuwarden) 117
Lyrische Courant 204, 206
Lyts Frysk Toaniel 278, 281
Maatschappij tot Nut van het Algemeen 82
Maatschappij voor Letterkunde (Leiden) 35
Magere Hein 258
Mariëngaarde (klooster) 312
Meindert Talma & the Negroes 215, 258
Merkel Rige 244, 253
Middelbare Meisjesschool (Leeuwarden) 313
middelbare nijverheidsschool Vredeman de Vries (Leeuwarden) 167
Mienskip zie Jongfryske Mienskip
Mienskipshûs Kûbaard 169
minderheidstaal 11, 14, 31, 61, 239
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 142
minor romanticism 61
modernisme 228
Morgenrood (strijdlied) 282
Moskeflapper, De 224
Mujaheddin 256
Museum Belvédère 96
Museum Joure 324
Musica Miscella 35
Muzemauw (studentencabaret) 288
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mythe 11, 53, 119, 135, 153, 198
Nacht van de poëzie 173
Natio Frisica (Vrije Universitieit) 93
nationaalnaturalisme 116
nationaal-socialisme 11, 124, 126-127, 135, 144
Nationaal-Socialistische Beweging zie NSB
Nationale Gedichtendag 176-177
Natuurmuseum Fryslân 291
naturalisme 106, 228
NAVO 227
Nederlands Bijbelgenootschap 122, 313
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum 209
Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds 9, 16, 170, 192, 339
Nederlands volkslied 85
Nederlandse Aardolie Maatschappij 225
Nederlandse Unie 120, 124
Nederlandse Volksverhalenbank 153
Nederlandse Zondagsschool Vereniging 312
Nieuwfriese letterkunde/literatuur 58, 64, 91, 209
Nijfrysk Toaniel 278
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 163, 340-341
Noordelijke Leergangen 246
Noorder Compagnie 290
Noordse balk 69
Nordfriisk Institut 121, 328
novelle 58, 107-108, 109, 117, 121, 123, 157, 162, 229, 231, 233, 242, 248-249,
255, 257, 278, 343-344
NSB 107, 109, 156, 233, 236
Obe Postmapriis, dr. 117, 135, 344
Och mochtet rijsen 34, 264
Oera Linda-boek 72
Okke Hel 214
Oldehove (Leeuwarden) 244
Omrop Fryslân 15, 210, 229, 254, 300, 301, 321-322, 328
Onderwijswet 74, 311
Onzevader 31
oorkonde 25-26, 59, 134-135, 239, 324
Openbare Bibliotheek 125, 167
openluchtspel/-toneel 14, 281, 285-286
Operaesje Fers 176, 178-179, 182-183, 189, 207, 212, 284, 343
Opstalsboom 21
Oranjebierhuis (Leeuwarden) 193
Oranjehotel (Leeuwarden) 181
Oscars 301
P.C. Hooftprijs 134
P.J. Meertens Instituut (Amsterdam) 153
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Paedagogysk Advysburo 315
Paleis van Justitie (Leeuwarden) 69
paperback 109, 131, 168
Partij van de Arbeid 120, 137
Passe Partout, Café (Leeuwarden) 178-179
Pedagogische Academie (PABO) zie ook kweekschool
Dokkum 155
Drachten 155
Groningen 185
Doetinchem 342
Per ardua ad astra 266
perszuivering 127
Philipsfabriek 240
Pizel (sociëteit te Groningen) 147
Pleats, De (Burgum) 286
Ploeg, De 99, 309
pocket 131, 160, 244
Poem Power 179
Poetry International 173, 197, 201-202, 216
postmodernisme 217, 251
Princessehof (keramiekmuseum Leeuwarden) 19, 146
Prinsentuin 150, 167
Prix Goncourt 338
Provinciale Staten (van Fryslân) 60, 62, 94, 120, 129, 135, 227, 272
provincie Fryslân 9, 11, 170, 196, 216, 253, 255, 257, 320, 338-339, 343-344
Provinsiale Underwiisrie(d) 310-311, 318
Provinsjale (en Buma) Biblioteek fan Fryslân 28, 66, 122, 173, 209
provinsjehûs 196, 239
psalm(en) 31, 37, 44, 50, 83, 87, 90, 100, 115-116, 122, 138, 212, 343
publicatieverbod 116, 127, 143-144
radiohoorspel 151, 157, 285, 310
realisme 61, 75-76, 155, 181, 233, 258, 271-272, 274
Reboelje 215
rederijkers(kamer) 31, 34-35, 264-266
Regionale Omroep Noord en Oost 18, 141, 149, 151, 153, 270, 285, 310
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Reiddomprige en -dichters 131, 140-142, 152
Rely Jorritsmapriis 148-149, 157, 175, 185, 198-199, 201, 244, 248
Ried fan de Fryske biweging 127
Rijksarchief in Fryslân zie Ryksargyf yn Fryslân
rijks-hbs 84, 88, 102, 138, 185
rijkslandbouw-winterschool 138
Rijksoverheid 11, 139, 167, 170
rijkszuivelschool 135
Rockploech Spul 214
Romantiek 11, 25, 59, 61, 72, 75, 83, 90
rondeel 189
RONO zie Regionale Omroep Noord en Oost
Roomsk Frysk Boun 101, 129
runen 21-23, 27, 72
Ryksargyf yn Fryslân 114, 209
sage 25, 121, 153, 213, 246
Samar 288
Saxo-Frisia 124, 126
Schaduwreeks 156
schets 80-82, 109-110, 152, 155, 226, 251, 269, 278, 280, 308
Schieringers en Vetkopers 109, 265, 295
schouwburg
algemeen 290
Amsterdam, Theater Carré 173
Drachten, De Lawei 288, 318
Heerenveen 280-281
Leeuwarden, De Harmonie 173-174, 208, 265, 274, 315
Leeuwarden, Theater Romein 195, 214, 317
Londen, Albert Hall 173
Sneek, Amicitia 270
Schrijvers op straat 232
schrijversmaal 229
SD 132
SDAP 88, 137, 272
Selscip foar Frysce Teal in Scriftekinnisse 70
Selskip 1844 zie Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse
Selskip Akke Radsma 270
Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse 54, 58-59, 68, 70-71, 73-74, 77,
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