
 
 

Feb 17, 2010 1:21 PM
sneon 6 maart Boeke BOLsert

Boeke-BOLsert – Sneon 6 maart slacht Boalsert syn slach mei Boeke-BOLsert, it 
grutte boekefeest fan 2010 mei tal fan skriuwers, dichters, teatermakkers en 
muzikanten. Boalsert sprekt.

It programma set útein mei it grutte fraachpetear oer Gerard Reve yn de riedsseal 
fan it stedhûs. Geart de Vries, âld-sjoernalist by Omrop Fryslân, ynterviewt Huub 
Mous, skriuwer fan Reve en de secularisering, in oere lang oer Reve’s tiid yn 
Fryslân. 

Boeke-BOlsert giet jûns om 20.00 oere fierder yn kafee de Groene Weide, mei 
foardrachten en performances fan û.o. dichter-kritikus Piet Gerbrandy, skriuwer 
Hans van der Heijde, dichter-filmer Elmar Kuiper, dichter-skriuwer Jouke ‘Smots’ 
Hylkema, Huub Mous as pastoar Mous yn de hearlike Katja Schuurmans Opblaaspop 
Oere, skriuwer-dichter Willem Schoorstra en teatermakkers Jaap en Tjitske 
Ferwerda. Muzyk fan Hein Jaap Hilarides en syn Rebound Boogie Bent + rappe d.j.-
dûnsmuzyk.

Boeke-BOLsert wurdt presintearre troch skriuwster-resinsinte Nynke de Jong. Foar 
it middeisprogramma opjaan fia postmaster@cepher.nl. It jûnsprogramamma jout frij 
yntree. Fol is fol. 

Sjoch website Boeke-BOLsert http://cepher.nl foar it programma en oare 
ynformaasje.

Jan 27, 2010 3:10 PM
de takomst fan it frysk yn de media

Folle bak by Pieter de Groot syn ôfskied as sjoernalist by de LC, juster, 26 
january. In soad bekende koppen. Dêrby falt op dat de kombinaasje ‘Frysk - kultuer 
- media’ in behoarlik fyftich-plus gehalte hat. 

Der wie in diskusje mei as tema ‘De takomst fan it Frysk yn de media’. Earst 
wienen der twa sprekkers dy’t mear Frysk yn de media wolle. Dêrnei kamen de 
boppebazen fan LC, FD en Omrop oan it wurd. Dy dogge wat se dogge en dat dogge se, 
nei eigen sizzen, perfekt. Net spannend en op ynhâld foarsisber.

Oer it sprutsen Frysk makket nimmen him drok, dat ferdwynt foarlopich net, mar mei 
it skreaune Frysk yn de kranten hâldt net oer. It Frysk Deiblêd docht it, nei myn 
idee, folle better as de Ljouwerter, dat it fernuveret my dat it, neffens in 
bachelerskripsje, krekt oarsom wêze soe. Kultuerredaktrise Gerbrich van der Meer, 
proazaresinsint en kollemnist Jaap Krol, poezy’resinsint’ Cor van der Wal, 
muzykresinsint Arjan Hut bringe geregeld Frysktalige bydragen. Berneboeken wurde 
besprutsen, in tal skriuwers leveret ferhalen en it Deiblêd soe mei it 
Skriuwersboun wol in skriuwwedstriid op priemmen sette wolle. Gjin kleien dus oer 
it Deiblêd, ek op ynhâld net. (Behalve dan dat se net profesjoneel betelje, want 
dat roait fansels nearne nei.)



Moat de provinsjale Frysktalige advertinsje - de F-side - werom komme, sa’t Lútsen 
Kooistra fan it Frysk Deiblêd ha wol? Myn antwurdt is: nee, dy moat net werom.

Better ien kear yn de moanne wat goeds as alle wiken niks mei niks. Dat kin net 
sûnder subsydzje, mar oer de formule hoecht men net lang nei te tinken.
De wyklikse FD-bylage ‘De Sneinspetiele’ bringt in soad regionale kultuer en is sa 
oerflakkich net as de Ljouwerter. Dus, as men in ‘takomst foar it Frysk yn de 
media’ wol, dan is it de baas en lit it Deiblêd ien kear yn de moanne, mei 
taalbefoarderingssubsydzje, in folslein Frysktalige bylage meitsje. Dan hast 
teminste de garânsje dat dy ek noch wat foarstelt. Dat it Frysk yn de krante net 
foar it meastepart ôf hoecht te hingjen fan belutsen pensjonado’s bewiist it FD no 
al. Der binne skriuwers en sjoernalisten genôch dy’t de skriuwtaal behearskje, 
sawol ûnder de meiwurkers fan it FD as dêrbûten.
De Frysktalige bylage krijt in hege oplage, want dy komt komt net allinne by it FD 
mar ek by de Ljouwerter. Dan set taalbefoardering teminste seadden oan ‘e dyk.
Menear Snijder, haadredakteur fan de Ljouwerter krante - dy’t hielendal neat mei 
it Frysk wol, hoecht net benaud te wêzen dat syn abonnees ôfheakje sille, want 
fierder hoecht der gjin wurd Frysk mear yn syn krante as no it gefal is.
Probleem oplost!

Jan 2, 2010 1:36 PM
de takomst fan it Frysk yn de media

“De LC hat mar ien Pieter de Groot,” skreau ik in pear dagen ferlyn, “dat dêr is 
it meikoarten hielendal nacht yn nane, as it teminste al net al safier is.” It wie 
in opmerking yn in stikje oer de tryste stân fan saken oangeande de Fryske 
literatuer. 

De LC bringt, op woansdei, in Frysktalige kollem fan Trinus Riemersma. It giet 
hiel inkeldris oer literatuer of saken dy’t dêrmei anneks binne, mar meast giet it 
oer aktuele maatskiplike of politike ûntwikkelingen of nijs. Fierder is der alle 
wiken in fraachpetear yn it Frysk fan Sietse de Vries. As it teminste gjin 
fakânsje is. Soms giet it, nei oanlieding fan de ferskining fan in boek, om in 
ynterview mei in skriuwer, mar it kin ek mei ien út it fermidden fan, bgl., 
toaniel, muzyk of wittenskip wêze.
Sa altemets is der noch in resinsje oer Fryske romans en/of poezij, wilens beheind 
ta 400 wurden, fierders wat kollumspul oer taal en/of wat hús-tún en keukengedoch, 
dat Pieter de Groot syn ‘Dwers’ is it iennige dat noch de muoite wurdich is. Dêryn 
giet it faak giet it oer saken dy’t yn de Frysk literêre wrâld spylje: In priis, 
it boun, de boekejûn, it is it soarte fan ûnderwerpen dêr’t De Groot oer skriuwt. 
Hy is goed op ’e hichte, ridlik objektyf en faak (myld-)kritysk en dat betsjut dat 
ik ‘Dwers’ altiten mei nocht lêzen ha. 

‘Lêzen ha’, sa docht bliken. Want wat ik, doe’t ik it stik ‘Yn it lân fan 
teloarstelde skriuwers’ tikke, noch net wist, is dat it 26 january al safier is 
dat De Groot ôfskied nimt fan de Krante.
By dy gelegenheid sil der, tiisdei 26 january om 16.00 yn de Harmony, in diskusje 
fierd wurde oer de takomst fan it Frysk yn de media. Yn it foarum sitte Hans 
Snijder fan de Ljouwerter, Lútsen Kooistra fan it Frysk Deiblêd en Rein Tolsma fan 
de Omrop.

Wat kinst ferwachtsje fan in diskusje tusken 3 haadredakteuren? De LC ferdigenet 
de LC, it FD it FD (dat krekt wat mear oan it Frysk docht as de LC) en de Omrop de 
Omrop.
Snijder syn fyzje en plannen ken ik net, mar it soe my fernuverje as er net like 



realistysk is as syn foargonger en dus útlizze sil dat de krante no ien kear 
abonnees hat dy’t tsjinakselje as der tefolle Frysk yn stiet.
Kooistra is, sa is myn ynskatting, likegoed in realist. Hy soe eventueel wol mear 
Frysk wolle, mar meiwurkers (bygelyks resinsinten) kinne toch al net profesjoneel 
betelle wurde, dat soks kin allinne mei subsydzje. De eardere F-side mar dan yn in 
oare foarm.
Al soe it my net fernuverje as der hjir en dêr al praat wurdt oer wat minder Frysk 
by de Omrop, Tolsma syn stânpunt datoangeande is bekend: de harker of sjogger 
ferstiet it wol. As der immen yn it nijs is, dy’t it Frysk net behearsket, 
skeakelt men oer op it Nederlânsk. By rampen wurdt der twatalich ynformaasje jûn.
Fierder ha alle Friezen in VMBO-diploma, dat in oerke kultuer op de radio of in 
paginagrut artikel yn de Krante lûkt gjin publyk. Dat, men bringt it nijs as der 
nijs is en dat betsjut dat de rel foar de djipgong giet. Klear binn’ we.

Trije haadredakteuren, trije ‘realisten’, trije minsken dy’t it iens wêze sille. 
It establishment. Mar wêr is it tsjinlûd? De kontroverze? En, as it oer “takomst” 
hast, in “jongere”?
Spitich is dat, mei it each op de gearstalling fan it foarum, de diskusje 
wierskynlik net allinne foarsisber ferrinne sil, mar dat der likemin te 
ferwachtsjen is dat dy de bringst fan in passend ôfskiedskadootsje jaan sil: In 
takomst foar it Frysk yn de media, in ûnderwerp dat Pieter de Groot sa nei oan it 
hert leit.

Opm. 1: In ferfanger foar PdG is wol te finen, al hoopje ik fan herten dat it net 
Abe de Vries wêze sil. Foardatst it witst, sitst fêst oan syn manipulative 
machtsspultsjes oant er 67 is.
Opm. 2: Hâld mar op mei it Frysk yn de LC. ‘t Is wier: ferballest de lêzer. De 
krante(n) soenen, bygelyks ien kear yn ‘e moanne, en eventueel yn gearwurking mei 
pleatslike media as Liwwadders, àl in folslein Frysktalige bylage bringe kinne. 
Mei subsydzje. Gjin F-side, mar de keihurde eask dat it, ynhâldlik sjoen, wat 
foarstelt. 

Jan 2, 2010 1:36 PM
tsjin de ferdrukking yn
Ensafh-redakteur Edwin de Groot giet yn op it stik ‘Yn it lân fan teloarstelde 
skriuwers fan 29 desimber. Ik pik ien opmerking út syn reaksje en dat is dizze: 
“Ik haw it wurd polityk noch net iens brûkt. Wie jo dat al opfallen?”
De fraach is: wêrom hat De Groot it wurd ‘polityk’ net brûkt? Wêr hat er it oer as 
er it der net oer hat? Of oer de polityk yn relaasje ta Ensafh? Wat wol men dan 
fan de polityk? Mear jild? Sa ja, wat wol men dan mei dat jild? 

De redaksje fan it eardere Hjir, mei it tydskrift Farsk opgien yn it skriftlike en 
digitaal besteande blêd Ensafh makke in papieren tydskrift, dat seis kear yn it 
jier útkaam. Dat wie te dwaan. Farsk wie primêr in digitaal tydskrift dat ien kear 
yn it jier in tal bydragen sammele, dêr’t in jierboek fan makke waard.  Fierder is 
der in tal spesjale Farsk-skriften útbrocht, lykas it Slauerhoff-nûmer. De útjefte 
fan de ‘skriften’ rekke op in stuit lykwols wat yn ’e fersukkeling.  En doe’t Abe 
de Vries opstapte, sakke de boel as plumpudding yn elkoar. Omdat sawol Hjir as 
Farsk muoite hienen om de kop boppe wetter te hâlden, binne beide tydskriften 
tegearre gien. Dat waard dus Ensafh.
  It blêd waard oankundige as ‘nij en fernijend’. De skriftlike ferzje sjocht der 
yndie moai út. Ynhâldlik sjoen is it lykwols net fernijend. It iene nûmer falt wat 
better út as it oare, mar feitliken is it blêd net folle oars as it ‘âlde’ Hjir. 
De praktyk hat sjen litten dat der by de fúzje eins gjin redakteuren fan it 
eardere Farsk mei oergien binne. It is dus, koartsein, it ploechje Hjir-minsken 
dat der no, sûnt in jier, in digitale ferzje by makket. Oars sein: de redaksje 



krige in ekstra put wurk op it buordsje.

Mar wat is de mearwearde fan it digitale part fan Ensafh? Wat lêst men, sa kin men 
jin ôffreegje, leaver: in ferske in ferhaal of in kollem op it ynternet of op 
papier?
  It ynternet hat pas in mearwearde as der geregeld wat publisearre wurdt en dat 
is, folle faker as mar ien kear yn ’e fjirtjin dagen.
It ynternet hat pas in mearwearde as der ynheakke wurdt op de aktualiteit, in 
papieren tydskrift kin dat no ien kear net.
  It ynternet kin ek in mearwearde ha as it om diskusjes giet. Dat is wat oars as 
- noch selektyf ek - in tal ferdwaalde logbydragen oernimme. It giet net om 
ûnberoaide tiktakspultsjes, it giet derom ferskillende fyzjes neist elkoar te 
lizzen. Oer in boek. In fers. In oersetting. In biografy. Polityk. Wat dan ek.
  Ensafh soe folle nijsgjirriger wêze kinne as der skerpe, niteljende stikken 
ferskine, sadat de lêzer benijd klikt om te sjen: Wat soe Skermer diskear wer op 
it aljemint bringe? Min? Nee, dêr giet it net om.  Mar sa’t húsgenoaten en in 
besite oan de ikea de ynspiraasjeboarne foarmje foar kollumnisten fan de Moanne 
(sjoch it lêste nûmer), sa giet it by Ensafh om snie en blommen. It is altiten 
allegear like leaf. It goede wurd is dan ek plan-út: nuet.

Mar goed, men hâldt blykber no ienkear net fan niteljen. Mar wêrom docht men dan 
neat mei de spesifike mooglikheden dy’t it net biedt? Podcast? Fideo? 
Ynternetpoëzij? En as men toch fan web-opmeitsjen hâldt, kin men dan net better de 
PDF’s fan âlde jiergongen digitalisearje?

It is in spultsje fan: der komt ris wat binnen, we ha it der oer, we jouwe 
kommentaar of pleatse it en net te ferjitten: we ha in leuk ploechje. Gesellich. 
Mar wêr binne de bydragen fan eardere meiwurkers as, om marris in pear nammen te 
neamen, Heslinga, Wolf, Corporaal, De Vries, Hoekstra? Wêr binne de jongeren dy’t 
- as men nij talint stimulearje wollen hie - wolris wat foar Doar skreaunen? En 
hoefolle nammen binne der net te neamen fan skriuwers dy’t it ferpoffe en lit har 
mei Ensafh affysjearje? 

De redaksje bestiet dan wol út 9 minsken, mar net elkenien is ‘literêr’ even 
sterk. En dan hat men ek noch banen, bern, oare putsjes, it eigen skriuwen, in 
priveelibben...
Dat it is miskien wol sa dat it hielendal net te dwaan is om in kwalitatyf goed 
tydskrift te meitsjen dat sawol op it ynternet as op papier útkomt. 
Tuerlik. It blêd bestiet. Tsjin alle ferdrukking yn, seit Smink as er yn ’e 
ferdigening sjit om’t der wat oer Ensafh sein wurdt. Mar wêr bestiet dy 
ferdrukking dan út? Der is wat jild, der wurdt wat boarte, dat wat no ferdrukking?
Hat ek Smink it soms oer de polityk?
Sil wol net. Ik ha der teminste noait wat oer lêzen.

Stel, in tal skriuwers wol mei wat nijs útein sette. Nije minsken, jonge minsken 
of minsken dy’t wat wolle dat net binnen de formules fan it besteande past. Soenen 
se der wêze, dan kin der foar in literêr tydskrift in dofke sinten komme as men 
harsels trije jier bewiisd hat. It soe de ynisjatyfnimmers / redakteuren dus net 
allinne trije jier lang (in soad) tiid, mar ek jild kostje. As der àl earne sprake 
is fan ferdrukking dan leit dy dus yn it gegeven dat der, sjoen de provinsjale 
regelingen, noait (wer) in werklik nij en fernijend Frysk literêr tydskrift by 
komme sil. 

.
Jan 1, 2010 11:27 PM
Wadman op kursus

Yn it lêste nûmer fan de Moanne stiet in oankundiging fan Tresoar dat men by it 



ynstitút in koarte kursus resinsje-skriuwe folgje kin. Blykber is it noch net 
folboekt, dat, yn ’e kuiergongen makke immen de opmerking soks wat frjemd te 
finen: “Blykber geane in soad resinsje-skriuwers derfan út dat se 'it' wol kinne?”

Ik ha gjin idee oft it oankommende resinsinten binne dy’t op kursus sille, nije 
minsken dy’t fine dat se noch wol wat opstekke kinne of kollega-resinsinten dy’t 
al jierren resinsearje. Guon ha in universitêre oplieding. Soe, bygelyks, in LC-
resinsint ôfkomme op de folgjende wervingstekst: “Hoe moet je het aanpakken als je 
in 400 woorden een boeksignalement wilt schrijven?
Of soe hy/sy jim/har better ôffreegje kinne oft hy/sy wol genoegen nimme moat mei 
400 wurden? Nimst dysels, dyn fak, wol serieus ast dat dochst?

En wa soe it leare wolle en skriuw in “uitgebreide recensie van 2000 woorden op 
internet”? It wurdsje internet kin wol fuort, want de fraach is oft lange teksten 
wol lêzen wurde op it ynternet. Mar wat makket it skriuwen foar it Web oars as 
foar in tydskrift: in pear mear wytrigels?
Mar goed, it learen fan it skriuwen fan resinsjes fan 2000 wurden is in moaie 
útdaging foar de resinsinten fan Ensafh. De Moanne - it ynstellingsblêd fan (ûnder 
mear) Tresoar - hoecht nammentlik gjin besprekken fan dy lingte mear. 

Fraach is ofst it resinsearjen yn ’e macht krije kinst mei trije lessen. Stel, 
mister X giet foar de wiidweidige resinsjes. Dat hy leart wat oer “aspecten als 
argumentatie, stijl, levendigheid, compositie en visuele presentatie”. Mar stel, 
mister X makket yn syn besprekken opmerkings as “minne styl” en wit soks net te 
ûnderbouwen, dan kin er dêr wol op wiisd wurde, mar, stel, dat er net 
argumintearje kìn, sil er dan mei in kursus resinsjearejen by Tresoar wol wat 
opstekke? 
Sa is der wol mear datst net leare kinst: goed lêze en analysearje bygelyks. 
Psychologysk ynsjoch. Kennis fan de wrâld. It kiezen fan (in) ynfalshoeke(n). 

Wat wol in punt is, is de fraach oft en, sa ja, yn hoefier oft relaasjes yn it 
fjild besprekken kleure. De kift. Wraak. Freontsjepolityk. Wa sit yn it rûntsje 
fan wa?
It soe, yn it Frysk literêre fermidden, in tige nijsgjirrige diskusje opsmite 
kinne. Mar ja, sokssoarte fenomenen binne no krekt wer gjin item om even yn in 
groep mei kollega’s út it wrâldsje troch te nimmen. Dy kollega’s binne net it 
soarte kollega’s dat allegear mei de noas deselde kant op wol, kin of moat. En dat 
Tresoar-meiwurker X der op ’e noas by sit, liket my ek net bepaald yn alle 
opsichten literatuerbefoarderlik.

It is fansels net ferkeard om dy ris even opskerpje te litten. Mar dan bûten it 
Fryske sirkwy om, asjeblyf...

Persoanlike feedback, dêr hat in (oankommend) resinsint neffens my it measte oan. 
Sjoch hjir noch even nei, dit en dat is net helder, Ensafh. Foar nije minsken kin 
trije kear op kursus mooglik wol in opstapke wêze, mar de rol fan redaksjes is nei 
myn betinken folle en folle wichtiger.

Teminste… as de tiid der is, de wil, de kwaliteit, it jild…

Even freegje ik my ôf: Soe Anne Wadman, as er noch libbe, him opjaan??? 

Dec 29, 2009 12:51 PM
Yn it lan fan teloarstelde skriuwers



‘Wat soe,’ frege X my in kear, ‘Tresoar oan litertuerbefoardering dwaan moatte? 
Dêr soe ik wolris in artikel oer lêze wolle yn de Moanne.”
As der in stik frege wurdt oer de promoasje fan Fryske boeken yn relaasje ta de 
plannen foar de Kulturele Karavaan as ferfanging fan de Sutelaksje en it gegeven 
dat de meiwurkers fan it Fryske Boek by Tresoar ûnderbrocht wurde sille, smyt dat 
in ferhaal op dat wat oars bringt as it antwurd dat ik jaan soe op mister X syn 
fraach. It frege stik stiet yn De Moanne nûmer 10 fan dit jier, ûnder it kopke 
‘Fan jirpelbakje nei Kulturele Karavaan’. It antwurd op mister X set ik hjir del. 

Tresoar, as IT Frysk historysk en letterkundich sintrum fan Fryslân, beheart, sa 
seit de webside, in grutte wittenskiplike biblioteek, in kolleksje argiven fan en 
oer Fryslân en in grutte samling dokumintaasje en objekten oer de Fryske 
literatuer. Sa’n kolleksje is ien grut stôfnêst as dy ek net ûndersocht en 
sichtber makke wurdt foar it publyk enn dêrmei sit yn de doelstelling fan it 
ynstitut wat fan de funksje ‘literatuerbefoardering’ ynbakt. Al foar Tresoar, yn 
2002, Tresoar waard, hie ien fan de trije fuzjepartners, it FLMD, sels in 
literatuerbefoarderer yn tsjinst. No’t, mei yngong fan takom jier, ek de 
meiwurkers fan It Fryske Boek dat de promoasje fan Fryske literatuer en lektuer as 
taakstelling hat, by Tresoar ûnderbrocht wurde sille, is de fraach “Soe Tresoar 
oan literatuerbefoarderdering dwaan moatte?” al net mear te stellen. 

Op dit stuit docht it ynstitút al ien en oar: Potinsjele skriuwers kinne der, 
ûnder begelieding fan Tresoar, te set mei it skriuwen fan poëzije, proaza en 
lietteksten.
Tresoar jout boeken út en/of nimt it ynisjatyf dêrta en/of advisearret wa’t dy 
skriuwe kinne en/of skriuwt dêr sels teksten foar.
Tresoar jout dichters de kâns om op te treden en/of advisearret dêryn.
Tegearre mei de Akademy advisearret Tresoar de provinsje wa’t yn de sjuery’s foar 
de literêre prizen kinne.
Tresoar heeft een streepje voor mei Jannewietske de Vries dy’t as deputearre út 
namme fan de provisje yn it bestjoer sit.
Tresoar hat in wichtige stim yn de Stichting dy’t ien fan de - noch mar twa - 
literêre tydskriften - de Moanne - útjout en sûnt koart leverje meiwurkers dêr in 
bydrage oan, sa levert in meiwurker fan Tresoar bygelyks in fraachpetear mei in 
skriuwer. 
Tresoar jout ynformaasje oer skriuwers en har wurk.
Tresoar bepaalt hokker fersen fan hokker dichters de muoite wurdich binne om yn in 
blomlêzing op te nimmen.
Tresoar sil Frysktalige boeken digitalisearje litte en - al is der in 
klankboerdgroep - Tresoar bepaalt hokker wurk op ynternet (sirkwy.nl) beskikber 
komme sil.
Tresoar wol ha dat der op sirkwy.nl resinsearre en diskussearre wurdt en Tresoar 
sil dêrby as moderator optrede.
Tresoar, troch it Fryske Boek ûnder har hoede te nimmen, soarget foar de 
‘kollektive propaganda’ fan Fryske boeken middels, ûnder mear, folders foar de 
boekhannel, boekejûnen en mei yngong fan takom jier mei in alternatyf foar de 
sútelaksje te kommen en sa in bydrage te leverjen oan de ferkeap fan literêr wurk.
Tresoar soarget der sels foar dat dy boeken resinsearre wurde, resinsinten kinne 
der by it ynstitút nammentlik in pear leskes yn folgje. Ek de 
literatuerbefoarderer sil op kursus.
Mar we binne der noch net. Wa’t wol ris wat mear witte wol fan de Fryske 
literatuer, kin nei Tresoar foar de ‘Lêsrûnte Fryske literatuer’. Tresoar sil dan 
fertelle oer de auteurs fan de te lêzen boeken en achtergrûnynformaasje jaan.
Tresoar hat plannen foar in lêsbefoarderingsprojekt en bepaalt hokker wurk dêrfoar 
yn oanmerking komt.

It is wat in toarre opsomming, mar ast it sa allegear by elkoar sjochst – en der 
mist fêst wat – is it skrikke. It de (potinsjele) skriuwer skriuwen leare oant en 



mei it (potinsjele) publyk it lêzen leare, elke stap dy’t dêr tusken yn sit en 
alderhande syd- en bokkesprongen, sjocht Tresoar as part fan har doelstelling en 
takepakket. Yn in literatuer dy’t op dit stuit net funksjearret is dat in 
gefaarlike ûntwikkeling.

De Moanne is in ynstellingsbledsje wurden mei amper noch omtinken foar de 
literatuer. (Sjoch it lêste nûmer fan dit jier mar.) Kistwurk hat mar twa jier 
funksjonearre. It sloppe ôftreksel dat Farsk wie, is ferdwûn. De haadredakteur hat 
in oare funksje en besprekt net mear. As de seedyksterwalfisk noch al wat 
bestekliks te melden hat, docht er dat net yn in tydskrift. Der is mar ien Piter 
Boersma, mei as by-effekt dat der noait mear as ien Piter Boersma wêze sil. De 
digitale side fan Ensafh is in roddelbledsje, de papieren ferzje komt noch fol, 
mar dêr is it ek sa’n bytsje mei sein. Utjouwers hâlde op, oare útjouwers bringe 
non-fiksje en Nederlansktalich wurk om de tinte draaiende te hâlden. En wat moat 
al dy lânskipkes op de omkaften fan romans en ferhalen? Redaksje en korreksje 
binne betiden ûnder de mjitte. Guon skriuwers moatte betelje om noch útjûn te 
wurden. Resinsjes moatte koarter, dat jildt net allinne foar de LC, it jildt ek 
foar de Moanne. Der is mar ien Klaas Jansma, dat as Klaas Jansma opstapt, wurdt 
der by de Omrop amper noch wat oan literatuer dien. Omtinken is der allinne noch 
as der in rel is: de boekejûn hat noch noait safolle omtinken krigen as doe’t de 
helte fan de skriuwers yn de Skammele Ruter siet. En as Koos Tiemersma de pinne 
delleit, binne de media der daliks by. As Abe de Vries de plysje bellet om wat 
Huub Mous skriuwt, hat de LC in artikel. Mar in paginagrut ynterview mei de 
iennige esseeïst yn Fryslân dy’t werklik fan betsjutting is, kin der net ôf. In 
uurtje kultuur op de Omrop, mei omtinken foar (û.m.) de literatuer, is tefolle 
frege. En de LC hat mar ien Pieter de Groot, dat dêr is it meikoarten hielendal 
nacht yn nane, as it teminste al net al safier is. Komt by dat nimmen it lef hat 
en draai Cornelis van der Wal de nekke om. Krekt net, de kultuerredaksje fan de 
twadde krante fan Fryslân is net op ‘e hichte fan de wize wêrop’t dizze 
wraaksuchtige doarpsidioat op it ynternet tekear giet en men hat gjin weet fan de 
belabberde kwaliteit fan syn besprekken, dat – huppekee – se meitsje him 
poëzijeresinsint. Der kin neat wêze of Goffe Jensma hâldt wol wer in praatsje. 
Takom jier is der gjin sûpke want der sil gjin boekejûn komme. Boeken stean 
achteryn de winkel. As de twa eksimplaren fan in dichtbondel de doar út binne (it 
twadde as ramsj), is it wurk net mear te krijen. De biblioteek smyt sawat de hiele 
kolleksje Fryske poëzij troch it finster. It Fryske boek giet nei Tresoar. It 
fuortbestean fan it Skriuwersboun is yn gefaar as der gjin minsken komme dy’t har 
foar de belangen fan skriuwers ynsette wolle. Fan guon romans of ferhalebondels 
gean der net mear as in hûndert, twahûndert eksimplaren de doar út. In part fan it 
wurk wurdt te maklik útjûn, besprekken falle negatyf út, redakteuren besprekke 
elkoar. Hieltyd mear skriuwers wegerje om noch langer foar de tydskriften te 
skriuwen, dat it rychje nammen dat gewoan yn it neat oplost wurdt hieltyd langer. 
In Trinus Riemersa hat all jierren syn nocht fan alle plattens fan geast en mei in 
“Farwol, ik sil net in letter wer tsjin jim skriuwe” hat er de polemyske pinne op 
in stuit dellein. Jongeren binne der net en as se der al even binne, ha se algau 
har nocht. Seker, der ferkynt noch wolris in boekje, mar it leit der tryst hinne.
In romanskriuwer set in punt achter syn Fryske karriëre, de oaren sille simpelwei 
útstjerre. 

Yn dat klimaat is it Tresoar dat op hieltyd mear terreinen de finger yn ‘e brij 
krijt. Ik sjoch de hieltyd fierdergeande ynstitusjonalisearring werby’t alles op 
ien plak komt net allinne as in gefaarlike ûntwikkeling, dat it lân der hinne leit 
sa’t it derhinne leit, is der tagelyk mei de oarsaak fan dat dy wierskynlik net te 
kearen is. Yn plak fan dat Tresoar, wat it literêre oanbelanget, it letterkundich 
‘sìntrum’ fan Fryslân is, is der in proses geande is wêrby’t de Fryske literatuer 
Tresoar wurdt. Yn it lân fan teloarstelde skriuwers.



Dec 28, 2009 11:02 PM
toemar tredde kategory

Fan guon ‘nije’ skriuwers ha ik, sûnt ik resinsjes skriuw - foar Kistwurk, foar 
Farsk en foar de Moanne - sawat it hiele oeuvre besprutsen, fan Koos Tiemersma 
allinne syn debút, De Ljedder.
Syn lêste boek, Under wetter ha ik lykwols noch net lêzen, dit komt mei om’t ik it 
wurk fan in kollega, dy’t tegearre mei my yn it bestjoer fan it Skriuwersboun sit, 
net besprekke wol. It wrâldsje is sa lyts, dat it feit dat ik sawat elkenien nei 
in tal jierren wolris troffen ha, sa stadichoan in behindering wurdt om 
Frysktalich wurk noch langer ûnder it filearmes te lizzen. It is ien fan de 
redenen om meikoarten mei it resinsjaerjen op te hâlden.
Miskien hie ik Tiemersma syn Under wetter trouwens al resinsearje kind of moatten, 
de lûden dy’t ik, yn ‘e kuiergongen, oer it boek opfang, binne nammentlik wakker 
optein. No’t bliken docht dat sawol it tema as it motto fan Under wetter oanjouwe 
dat it Tiemersma syn lêste wurk yn it Frysk is, bin ik fansels tige benijd nei de 
ynhâld. Dat, toemar, Elske sil meikoarten nei de boekwinkel ta en sa in bydrage 
leverje oan de omset fan de FPB...
Tiemersma, sa lit er by syn ôfskied fan de Fryske literatuer witte, sil himsels op 
’e nij útfine. Ik freegje my lykwols ôf: Soed er werklik útskreaun wêze? Of is er, 
lykas Trinus Riemersma, “altyd útpoept” en jout er him pas del om mei nij wurk te 
set as er toch wer in idee foar wat oars krijt? Hâldt er misskien, sjoen it út en 
troch brûken fan it adjektyf ‘Fryske’ yn syn ôfskiedsbrief en yn in, nei 
oanlieding dêrfan, yn wat er op de Omrop oer dizze stap seit, toch wat in slach om 
‘e earm en stapt er - mocht er op in stuit de guts krije - gewoan oer op it 
Nederlânsk?
De measte Friezen lêze dy taal likegoed, wierskynlik sels better, dat wat my 
oanbelanget soe ik Tiemersma sizze wolle: T.O.E.M.A.R. Tredde kategory.

Update: besprek Under wetter, roman Koos Tiemersma, klik hjir (26/1/2010)

Hjirûnder nochris it artikel oer Tiemersma syn debut De Ljedder (Kistwurk, 2002):

DE TAAL FAN DE JONKHEID

‘De Ljedder’ fan Koos Tiemersma
Fryske Pers Boekerij 2002 360 siden, E 17,50

De trúk fan de trije rigels
Op ‘e kokentafel leit ‘De Ljedder’ fan Koos Tiemersma.
‘Dit is in moai boek.’
‘Hoe witst do dat?’
‘De trúk mei de trije rigels.’
‘Hoe bedoelst?’
‘Dochst it boek iepen op in willekeurich plak en lêst. Ast trije rigels lêzen hast 
kinst foarsizze of it in goed boek is. Bygelyks ast yn ‘e biblioteek in boek 
sikest.’
‘Lit mar heare...’

Fan de preken hearde ik net folle. De wurden dy’t as sjerp by de preekstoel 
delsakken wiene te wurch om dêrwei te kommen, der lei in hiele bult dy’t alle 
wiken troch de koster opskept waard by it skjinmeitsjen. (s. 71)
As molke yn ‘e tsjerne, sa waard de spanning by elke slach yn ‘e rûnte in bytsje 
tsjokker. (s. 285)
Ik tûmele mei yn in tiid dêr’t ik net yn paste, tusken minsken dy’t ik miende te 
kennen, mar dy’t by einsluten as frjemden wienen. Stelde ik de fragen te let, 



skatte ik de toanhichte ferkeard yn, sloech myn hert bûten de maat? Mei beferzen 
gesichten sjoggen myn foarâlden, my oan, as fisken yn it iis. Se witte wat se 
witte en hâlde de wierheid achter de rêch. (s. 303) 

Benijd lês ik de tekst op de achterflap: Koos Tiemersma fan SKIFT, in muzykgroep 
dy’t ik in pear jier ferlyn yn it ‘Prinsentheater’ yn Grins seach. Benammen om de 
prachtige teksten ha ik doe de CD ‘Nije hoed’ meinaam. Tal fan motiven út de 
lietsjes hawwe as motyf har pendant yn de De Ljedder. Ik neam eleminten út de 
Bibel (Jehannes hat gjin boat, Stikels), de bernetiid (Stille trommen) en it 
ûnthâld (Wilhelminabuurt).

‘Ik haw in nije hoed / Dy stiet my sa bysûnder goed / Teminste dat is wat ik fyn / 
Ik bewarje der fan alles yn’

Foarlêze
Dat yn de sjonger/tekstskriuwer/komponist fan Skift ek in skriuwer skûle, koe al 
in bytsje foarsjoen wurde meidat er yn 2000 foar it ferhaal ‘Job, in alter’ de 
Rely Jorritsmapriis takend krige. Lykwols, in ferrassing bliuwt it dat Tiemersma, 
dy’t min ofte mear nij yn de Fryske literatuer is, min ofte mear út it neat wei 
mei in roman fanwegen komt. 
En wat foar in roman...
Op it balkon fan it appartemint ûnder de Grykske sinne lêze Hettinga en ik inoar 
foar, no en dan ûnderbrutsen troch entûsjaste opmerkings: ritmysk, sjongsum, 
byldzjend. De buorlju, mei de titten bleat, hingje oer der râne fan it balkon en 
bekommintariearje it ferskynsel: twa folwoechsen minsken dy’t inoar foarlêze...
Fergelikingen fleane oer tafel: Isabel Allende, it jonkje út de Reade Bwarre, it 
jonkje út Piksjitte, Günter Grass. Fertellers. Mar fragen binne der ek, want in 
grut kenner fan de bibel bin ik net. Wa is Jacob? Wat is de Jacobsljedder ek wer? 
Hoe siet it ferhaal oer Job ek al wer yn inoar?

It ferhaal
‘De ljedder’ bestiet út sân parten, sân stiennen. De santichjierrige Jacob Nauta 
leit sân basaltblokken op it ‘Joadeplak’, it hôf ticht by de pleats wêryn’t er in 
part fan syn bernetiid trochbrocht hat, as oantinken oan de ûnderdûker Job 
Wassermann en oare minsken út syn bernetiid: heit en mem, beppe en pake, de feint, 
omke Geart en Muoike Gel.
Oan elke stien sitte ferhalen fêst. Elk part (elke stien) begjint mei it lizzen 
fan ien fan de sân stiennen. By de stiennen hearre de oantinkens fan de 
alvejierrige Jacob, it jonkje dat himsels as man fan santich jier rekkenskip jout 
fan wat der yn de oarloch, yn ’42, op de pleats foarfallen is, hy, it lytse jonkje 
, dat troch de gebeurtenissen fan dy dagen syn ûnskuld ferliest, mar der lykwols 
nea, ek letter net achter komt wat der werklik foarfallen is.
Hoe sekuer dyn geheugen ek is, it is ûnmooglik de werklikheid te kennen. It 
ûnthâld wurket net feilleas. Boppedat wurdt it oantinken kleure troch dyn stimming 
en situaasje fan no. Stiest der goed foar dan hast in positiver byld fan de 
bernetiid dan wannearst slim mankelyk bist. Hjoed tinkst der sa oer, moarn wer 
oars, it ferline sels is lykwols nea werom te heljen.
De wrâld fan witten en sjen fan it jonkje Jacob is beheind. Net de oarloch en de 
Joadeferfolging stean foarop yn syn belibbing mar it barren op de pleats: de 
bernefantasijen boppe beppe’s plakkeboek, de ûntdekking fan it ferskynsel ‘famkes’ 
en de fassinaasje foar de hûn dy’t Job meinaam hat.

Ik wie in bern, tocht as in bern, die as in bern, teminsten foar juny ’42, dêrnei 
waard alles oars. (s. 8)

Der binne fansels meardere perspektiven fan deselde werklikheid. Al binne we der 
beide by west, wat ik belibje is net itselde as watsto meimakke hast. It bern 
krige net alles te hearen: ‘Letter, letter,’ seit mem. Mar de minsken út dy tiid 



binne wei en kinne him net mear fierder helpe.

Sit der mar net oer yn, it komt wol goed. Letter sil ik dy noch wolris fertelle 
wat der te rêden wie, no bist dêr noch te jong foar;... (s. 289)

Mei it lizzen fan de stiennen besiket Jacob in punt achter it ferline te setten. 
Troch de ‘stiennen’ hinne frissele sit de Ljedder, dy’t út sân triemmen bestiet, 
foar elke stien, foar elk part fan it ferhaal, ien. Yn dizze ferhalen krije we 
mear te hearen oer it libben fan Jacob en syn syktocht nei de wierheid oer Job. 

Beret stiet er op de folgjende trieme. Te lang hat er wachte, dit hie miskien al 
folle earder moatten. Sa komt er ommers hieltyd tichter by syn famylje, by Job en 
al dy oaren dy’t hjir ienris omspaanden. Net dat er nei de moeting sels útsjocht, 
o nee, dat net! Nee, it wurdt tiid om ôf te fûstkjen, ôfskie te nimmen fan it 
ferline. Hy sjocht omheech, nei de dizenige himel dêr’t se tahâlde moatte. Wat 
soene se tinke fan syn tôgjen, of sjogge se syn bodzjen net en moat er der sels 
mei rêde? Hy lûkt oan ‘e skouders, op dy fraach hat er noait in antwurd krigen.
(s. 95)

Bibelske eleminten
De nammen fan de beide haadpersoanen Jacob en Job komme, lykas de titel fan it 
boek út it Alde Testamint. Yn Genesis (27:10-22) dreamt Jacob oer in ljedder 
wêrfan’t de top oant de himel rikt. Ingelen gean op en del. Ast er wekker wurdt 
rjochtet er de stien dy’t er as hollekessen brûkt hat op as ‘it hûs Gods’. Letter, 
as syn frou Rachel komt te ferstjerren, rjochtet er ek foar har in stien op.
It delgean fan de ljedder is de metafoar foar de syktocht nei wat der werklik bart 
is.

Hastich lûkt Jacob de foet werom, no wit er wat er eins wol witte koe. De sirkel 
wol net ticht, altyd bliuwt de iepen fraach. Dan begrypt er wat er noait begripe 
woe. De sande stien sil er meitôgje moatte oant de lêste dei fan syn bestean. De 
stien sil er allinnich kwyt kinne yn de ferhalen dy’t er skreaun hat, doe’t er 
seisenfyftich wie. Lykas altyd is er feroardiele ta de wurden dêr’t syn libben út 
foarme is (s. 337)

Net oars as yn it boek Job (28:1:28). Ek Tiemersma syn Job rekket alles kwyt en it 
libben wurdt him te swier (Job 7:15).

In oare ferwizing nei de histoarje fan it Joadske folk soe sitte kinne yn it 
brûken fan de namme fan de Dútsk-Joadske skriuwer (Jacob) Wassermann (goekunde fan 
Rilke), dy’t oer it Joadendom skreaun hat, û.m. yn syn boek "Mein Weg als 
Deutscher und Jude" en dy’t yn ’33 troch de druk fan de Nazi’s net mear oan it 
wurk koe en in jier letter ferstoar.
In wichtige rigel yn it boek is ‘unsre Seelen leben von Verrat’ út it ‘Ostliches 
Taglied’ fan Rainer Maria Rilke, in pessimistysk fers oer twa beminden yn in 
driigjende wrâld, in wrâld dy’t ek skûlet yn harren sels. De rigel sangert Jacob 
yn ‘e kop om ast er hast klear is mei it lizzen fan syn stiennen en beseft dat er 
der net achter komme sil wat der yn ‘42 krekt bart is. Der is in ynfal west op de 
pleats. Troch ferrie? It bliuwt in fraach: de ûnderste trieme fan de ljedder wurdt 
net berikt. Jacob komt net achter de wierheid en bliuwt mei in ûnbefredigjend 
gefoel achter. En dêrmei tagelyk ek de lêzer want dy moat likegoed op syk foar’t 
er akseptearret dat it net-finen fan de wierheid gjin ûnbefredigjend boek oplevert 
mar in oanlieding foarmet om oer it ferhaal nei te tinken. Dat is sterk.

ÖSTLICHES TAGLIED

Ist dieses Bette nicht wie eine Küste,
Ein Küstenstreifen nur, darau wir liegen?



Nichts ist gewiß als deine hohen Brüste,
Die mein Gefühl in Schwindeln überstiegen.

Denn diese Nacht, in der so vieles schrie,
In der sich Tiere rufen und zerreißen,
Ist sie uns nicht entsetzlich fremd? Und wie:
Was draußen langsam anhebt, Tag geheißen,
Ist das uns denn verständlicher als sie?

Man müßte so sich ineinanderlegen
Wie Blütenblätter um die Staubgefäße:
So sehr ist überall das Ungemäße
Und häuft sich an und stürzt sich uns entgegen.

Doch während wir uns aneinander drücken,
Um nicht zu sehen, wie es ringsum naht,
Kann es aus dir, kann es aus mir sich zücken:
Denn unsre Seelen leben von Verrat.
Rainer Maria Rilke

Hoewol’t it boek yn de oarloch spilet en der religieuze eleminten en oare 
ferwizings yn sitte moralisearret Tiemersma op gjin inkeld punt. Hy wit ien en oar 
op hiel eigen wize te brûken. Sa wurdt it grifformearde leauwen mei de gek 
beslein. Oer de Joadeferfolging sels wurdt neat sein, dy docht allinne bliken út 
de komst fan de ûnderdûker. De feint, Sjoerd, jout bygelyks in skitterjende 
imitaasje fan Hitler (De Geke); mar oer de besetting sels giet it net. It ferline 
en it besykjen om de trageedzje fan in famylje te efterheljen, dat stiet yn de 
Ljedder foarop.
De eftergrûn fan de oarloch hâldt de lêzer lykwols al dwaande. Dy lêst it ommers 
mei de kennis fan de skiednis; dy wit fan it ‘ausradieren’ fan it Joadske folk yn 
de twadde wrâldkriich en de lange histoarje fan ferfolgings as beskreaun yn de 
Bibel. It jonkje Jacob wist fan neat, mar de lêzer wit it ál. It spilet ommers 
nammenste mear yn in tiid wêryn’t de yel: ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het 
gas....’ mar al te faak te hearen is.

Komponist
‘De Ljedder is in yngenieus gearstald plakboek fol mei de meast weardefolle 
ûnderfingen fan in jonkje fan alve en syn libben op de pleats, dellein yn in bûnte 
samling ferhalen dy’t in soad lêzers in gefoel fan herkenning jaan sille: beppe 
dy’t mei de hinnen praat, it smoken fan tuorrebouten, it sammeljen fan postsegels. 
Dûbeld fan it laitsjen lis ik by it part oer de jarretank. Der is in werkenber 
glimkjen by de sêne wêryn’t Jacob troch in buorrelgleske de keamer besjocht: ‘eb 
en floed by ús yn ‘e keamer’. Skitterjend binne de aventoeren mei omke Geart en in 
regelrjochte ‘tearjerker’ is de wize wêrop’t er nei syn dea yn it boek werom komt.
Folle net genôch, ik sil hjir gjin 360 siden neifertelle. Alles is mei humor 
beskreaun yn in prachtich Frysk, wêryn’t Tiemersma oer alle boegen syn 
taallinigens en –feardigens sjen lit. Hy set de bernewrâld del yn prachtige 
poëtyske bylden.

De taal spilet sawiesa in wichtige rol yn de Ljedder. Sa sit der in stik yn oer it 
wurdsje ‘toemar’ fan mem. Der binne trije kategoryen. Ast se wat fan dy wolle, 
dêrst gjin nocht oan hast is it in ‘toemar’ fan de tredde kategory. Op 
ferskillende plakken yn de roman komt ‘toemar, fan de tredde kategory’ werom.

Ale en ik hiene spul om sa’n glezen knikkert en it wie der om wei gien. As echte 
freonen hiene wy elkoar út skoalle wei sa flink bebikke, dat it bloed ús by de 
hollen del rûn. 
Mei in losse tosk kaam ik by mem oansetten en doe’t se ienkear wist wat der spile 



hie, siet der foar my net folle oars op as by de Sanai op te gean. 
‘Giest mar nei Ale ta en sis ta it dy spyt.’
‘Ja, m....’
‘T.o.e.m.a.r.’, tredde kategory, gjin diskusje mear.

Gauris wurdt weromgrepen op in fragmint, in wurd, sels in haadstik dat earder yn 
it boek te lêzen wie. Sa komt ek de rigel “Ik wie in bern, tocht as in bern, die 
as in bern....” meardere kearen foar. It refrein, de werhelling fan wurden, it 
trochinoar rinne litte fan ferskillende teksten, it is de taal fan de muzykman, de 
komponist Tiemersma, sa’t dy ek op ‘Nije hoed’ te hearren is. En it wurket: it 
lûkt dy mei yn it ferhaal fan de folwoechsen Jacob, de wrâld yn fan it jonkje yn.
De skriuwer wit boppedat hoe’t er syn ynformaasje dosearje moat. Troch it 
ôfwikseljen fan de bernetiid mei de parten wêryn’t er weromsjocht yn de sân 
‘Stiennen’ en ‘De ljedder’ krijt de lêzer hieltyd in bytsje mear te witten. De 
skriuwer wit de spanning der yn te hâlden.

Twa dinkjes noch
De ‘stiennen’ binne skreaun yn de notiid en yn de ik-foarm, de ljedder yn de 
notiid en de hy-foarm, de ferhalen oer de oarlochstiid yn de doetiid en de ik-
foarm. Dizze foarmen binne mei rjocht keazen, want der wurdt ferteld fanút it 
perspektyf fan it jonkje fan doe (ik) en de âldman fan no (ik). By de hy-foarm 
giet it om syn libben tusken dy twa; sa wurdt de nedige ôfstân skipe.
Op ien plak komt Tiemersma lykwols yn de knoei: yn haadstik trettjin fan de earste 
stien sit Jabob op skoalle yn de les oer oare saken nei te tinken. Dat wat der 
troch master en de bern sein wurdt, wurdt ôfwiksele mei Jacob’s tinzen. Dit is in 
hiele aktive foarm fan skriuwen, ek yn it werklike libben bart der ommers fan 
alles tagelyk, mar omdat syn tinzen yn de doetiid skreaun binne kloppet it net. It 
moast hjir wol, omdat alle ferhalen út de bernetiid yn de doetiid skreaun binne, 
mar hjir giet Tiemersma mei dizze op himsels prachtige fûnst de mist yn.
Ek it foarlêzen fan dit haadstik wie betiizjend. Lykwols, de sêne sels is suver 
filmysk en dat soe fan it boek sels ek sein wurde kinne.

In twadde kritykpunt is dat de link tusken it ferdwinen fan Job en de syktocht 
jierren letter ûntbrekt. Job spilet wol in haadrol, mar komt as persoan amper yn 
it boek foar en fan in bysûndere bân tusken dy twa docht neat bliken: it libben op 
de pleats giet syn gonkje. Job sit meastentiids yn it flokhok en komt fan 
datoangeande net werklik út ‘e ferve. Syn ferdwining yn ‘42 liket my net 
foldwaande om op syk te gean, deroer te skriuwen en mei basaltblokken om te 
tôgjen. Om learaar Dútsk te wurden en alle fakânsjes yn Dútske boekhannels om te 
strúnen. Dat soe wize op in grutte ynfloed op Jacob, mar dêrfan docht neat bliken. 
De logika yn dizzen ûntbrekt.

Ik wol hjirre de ynhâld fan it boek net te folle ferriede. Ik neam wol álle 
kritykpunten, mar hoopje tagelyk dat alle moaie ferhalen en fynsten troch in soad 
minsken rûnom yn de wrâld ûntdutsen wurde sille. It soe dêrom de muoite wurdich 
wêze as De Ljedder in oersetting krige. 

Priis
‘Ha jo wat skreaun yn it Frysk? Stjoer mar yn foar in priisfraach, it krijt in 
priis, in oar hellet de flaters der foar jo út, der wurdt in boek fan printe, der 
komt in pompeblêd op de rêch fan it kaft en sjoch, it wûnder bart: elkenien wol it 
keapje, om it oan in oar op 'e jierdei te jaan. ….. as it ûnder de Fryske flagge 
ferskynt, komme wy der manmachtich op ta. En wy wolle der gjin ferkeard wurd oer 
hearre. Us pompeblêdehert hat it leaf,’ skriuwt Fedde Dijkstra yn de Ljouwerter 
oer Fryske kultuer.

Dit is in Frysk boek. Sa Frysk as it mar kin. It libben op de pleats. It 
grifformearde doarp mei syn benearjende bemoeisucht. De lytse wrâld oan de 



Tsjommerfeart dy’t eefkes opskodde wurdt troch de komst fan de Dútsers. Mar hjir 
is in rasferteller oan it wurd fan in hast Súd-Amearikaanske alluere. As ik it 
boek útlêzen haw bliuwe my tal fan útdrukkings by: it ‘toemar’ fan de tredde 
kategory, de ‘Manieren fan Dwaan’. Bernedingen dy’t hingje bliuwe as de 
‘zwembadpas’ fan Kees de jongen.

‘Dat dit kin yn Fryslân...’ haw ik in pear kear sein, doe’t ik Hettinga foarlies 
op it terras ûnder de Grykske sinne, ‘Ast it my fregest wurdt dit de Gysbert of op 
syn minst de Fedde Schurerpriis. Dit pykt der absolút út.’
It is grif sa dat der in soad ferskynt yn it Frysk dat allinne omdat it Frysk is 
in kâns krijt. Mar diskear giet it om in pronkje: de Friese Pers Boekerij lit sjen 
dat der oare stiennen as stroffelstiennen binne.
Juny 2002

Dec 28, 2009 11:02 PM
ietepietige prietpraat

Koos Tiemersma neemt afscheid van de Friese literatuuur en legt zijn beslissing 
uit op zijn weblog, daarbij sluit hij af met het citeren van een versregel van 
Hessel Miedema: “Jonges ik ha myn plicht dien foar it Heitelân oer siz mar”. Deze 
komt uit de ‘Fiif fersen / spesiael foar / Fryslân / Oerein!’ (april 1964). De 
‘Fiif fersen’ vormen, samen met de brief aan Theo (Jensma) van een jaar later het 
afscheid van de Friese literatuur in het algemeen en van het tijdschrift 
Quatrebras in het bijzonder. Beide teksten zijn opgenomen in het verzamelde 
literaire werk dat in 1973 onder de titel Op ‘e literaire toer verscheen. Een 
citaat uit de ‘Fiif fersen’:

Ja se ha mij fan dit blêd om fersen frege
Ik stjûrde trije fersen yn mar
se skreauwen my oft ik net hwat mear hie
Ik tocht it moat net raerder
(brief ûnbiandere)
skreauwen se my de nammen fan ’e oaren
(hwat ik my ôffreegje:
nou al in leginde? of binne wy noch altyd de fjouwer jongsten?)
en hoefolle oft se allegear ynstjûrd hienen
en dat ik dus noch 5 fersen skuldich wie.

Miedema heeft, zo blijkt uit het vervolg, wel iets beters te doen. Wat de Friese 
literatuur betreft heeft hij zijn plicht gedaan en hij sluit de ‘Fiif fersen’ af 
met een conclusie met betrekking tot zijn eigen rol in een voorspelling over de 
toekomst: “Ook Friesland had haar modernistische bewegingen”.

Koos Tiemersma geeft enkele redenen aan om te stoppen: de algemene ontlezing, het 
gegeven dat het publiek voor Friestalig werk vergrijst en het feit dat hij niet 
schrijft wat de lezer wil lezen: ‘De lêzer fan Fryske boeken is sljocht mei 
ferhalen tsjin in leafst agrarise achtergrûn, moai wat humor en dan spyljend yn in 
tiid dy’t achter ús leit. Dêr is neat, mar dan ek neat mis mei. Allinnich, sa’n 
skriuwer woe en wol ik net wêze.’ 

Abe de Vries, schrijver, maar ook uitgever van Tiemersma’s werk, reageert op zijn 
weblog met name op het feit dat Tiemersma Miedema’s regel “Jonges ik ha myn plicht 
dien foar it Heitelân oer siz mar” aanhaalt. De Vries schrijft hierover: 
“Wûnderbaarlik dat Tiemersma hjir anno 2009 ferwiist nei in soart plichtsgefoel 
dat fyftich jier lyn guon Fryske skriuwers hiene. Dat plichtsgefoel, dêr hat 
Tiemersma neat mei, en op syn ôfskiedfeestje moat er syn kollega’s – wa eins? – 
noch efkes mei hurde hân harren plak wize. Dat plak is tusken de Bewegers, moatte 
wy oannimme: tusken dyjingen dy’t net de Literatuer op it foarste plak sette, mar 



it Folk.”
Op manipulatieve wijze suggereert De Vries zo dat Tiemersma zijn collega’s 
beledigt. (Sterker nog: hìj tikt de auteur wel even op de vingers, anderen kunnen 
maar beter niet reageren. Daarmee eist hij het laatste woord op en dat is 
opvallend voor iemand die collega-schrijvers ook wel eens heeft verweten dat 
niemand reageerde als hij in discussies op medestanders hoopte.) De vraag is 
natuurlijk: beledigt Tiemersma zijn collega’s inderdaad? Of is het de uitgever die 
weer eens in de rol van polemist meent te moeten treden en aldus, na eerder het 
akkefietje over een manuscript van Huub Mous, voor de tweede keer meent een auteur 
uit zijn fonds - de Friese Pers Boekerij - het vel over de oren te moeten trekken?

In de ‘brief aan Theo’ heeft Miedema de Beweging genoemd, daarover schreef hij: 
“dat de Fryske litteratuer daarom als een regionale/provinciale gezien moet worden 
die zich sinds de activiteit van de Fryske Biweging bovendien door bewust 
achterblijven distancieert van het/de nagevolgde literaire centra”. 

Nu is er over kwaliteitsaspecten ook nu, bijna een halve eeuw later, wel wat te 
zeggen, zowel in positieve als in negatieve zin, maar wat het laatste betreft gaat 
het helaas allang niet meer om een, onder invloed van de Beweging, ‘bewust 
achterblijven’. De Friese literatuur is, anno 2009, vooral een speelveld voor 
domkoppen geworden. Daarin kunnen, op het moment dat een belangrijk romanschrijver 
een punt achter zijn carriëre in de Friese literatuur zet, redacteuren van het 
literêre tijdschrift Ensfh niet anders dan reageren met lullige commentaren als 
onderstaand:

jqsmînk
28 desimber 2009
Komma
,
jqsmînk
28 desimber 2009
Punt
.
Ach, guttegut, die Smink toch. Dezelfde Smink die met een “Goeie goede Abe” als 
reactie op een behoorlijk venijnig blogje van Abe de Vries de wens uit dat de 
oppergod fan de Fryske literatuer zijn gedichten ‘gjin beroerde poëzy’ zal vinden. 
Gekeutel dus.

Nee, dan Koos Tiemersma. Tiemersma schrijft tenminste boeiende romans. Tevens 
vertelt hij op zijn log over zijn ervaringen, bijvoorbeeld met de Sutelaksje, 
maar, àls hij commentaar heeft, blijft hij altijd mild. Slechts één keer heeft hij 
zich krachtig uitgesproken, dat was over het feit dat Durk van der Ploeg de 
Gysbert Japicxprijs niet kreeg. Verder is hij actief als voorzitter van het 
Skriuwersboun en zet hij zich in voor de Friese literatuur en de belangen van 
Friese schrijvers. Alle schrijvers. 
Tiemersma signaleerde onlangs weliswaar een “verpaarding” van het Friese boek, 
maar doelt daarmee op het verschijnen van non-fictie en op het boekomslag van werk 
een collega-schrijver. 
“Syn kollega’s – wa eins? – noch efkes mei hurde hân harren plak wize”, zoals De 
Vries een belangrijk en productief auteur uit zijn Fonds - de Friese Pers Boekerij 
- verwijt, daarvan is dus absoluut geen sprake. Over het niveau van de kritiek, de 
essayistiek, proza en poëzie of dat van de beide tijdschriften heeft hij zich 
zelden of, beter gezegd, nooit uitgelaten. Ook niet op het moment dat hij een punt 
achter zijn carriëre zet. 

Abe de Vries geeft dus een verkeerde interpretatie aan het feit dat Tiemersma 
Miedema citeert. Dom is hij niet, dus is het opzettelijk. Maar waarom dan? Wat is 
zijn beweegreden? Is het wraakzucht? Zijn behoefte om - ongeacht waar het over 



gaat - altijd de beste te willen zijn en dus, koste wat het kost, altijd als 
‘winnaar’ uit de strijd te willen komen? Als het moet, zelfs over de rug van zijn 
eigen auteurs?
Het is toch helemaal niet zo dat Tiemersma ànderen in de hoek van de Beweging 
trapt? Integendeel. De schrijver signaleert juist bij zichzelf iets van een 
Beweger, zo blijkt, als hij, terugblikkend, schrijft: “Letter (‘It liet fan de 
ibis’) skreau ik oer aktuele ûnderwerpen, ek om te besykjen wat jongere 
generaasjes te ynteressearjen. Sa ha ‘k bygelyks ‘Under wetter’ bewust skreaun yn 
geef, mar wol tagonklik Frysk.”

Het is volkomen onlogisch om te veronderstellen dat Tiemersma Miedema’s ideeën 
over het lage niveau van de Friese literatuur en de rol van de Beweging daarbij 
domweg verplaatst naar de huidige situatie. In het citeren valt mijns inziens niet 
meer in te lezen dan een verwijzing naar het “oft ik net wat mear hie” in de ‘Fiif 
fersen’. In een klimaat waarin het niet lukt een jonger publiek te bereiken, en/of 
er voor een volgend literair experiment van lezerszijde amper belangstelling zal 
zijn, legt de schrijver de ‘Fryske pinne’ neer. 

Misschien kun je concluderen dat Tiemersma zèlf niet wil bijdragen aan een 
mogelijke ‘verpaarding’ van de Friese literatuur, maar suggereren dat 
collegaschrijvers zich beledigd zouden moeten voelen, zoals Tiemersma’s uitgever 
meent te moeten doen, valt onder de categorie ‘ietepietige prietpraat’.
Add starLikeShareShare with noteEmailEdit tags: frysk.
Nov 20, 2009 10:34 PM
8 letters waar 3 voldoen
Vandaag in de LC een behoorlijk negatieve recensie van S.B.S. over de expositie 
van schilderijen van Gerrit Breteler in de Schierstins in Veenwouden. De kop 
luidt: “Naar de peepshow met Gerrit Breteler”. In de niet alleen vernietigende 
maar ook knap moralistische bespreking acht de recensent het vermeldenwaard dat de 
afgebeelde vrouwen de benen “wijd moesten leggen” voor de schilder. Oei. Want wat 
blijkt? Op de schilderijen zie je hun “voorbips”...

Zoals het hoort:

decent, met de knietjes bij elkaar...

Maar wie schildert als op onderstaande afbeelding beeldt tevens zichzelf af als 
een - in de woorden van S.B.S. - “vieze oude man”.

Er is geen ander commentaar mogelijk dan dit:

Nov 10, 2009 8:20 PM
literatuer en aktualiteit

Literatuer en aktualiteit wie it tema fan it lêste skriuwerswykein. Gjin 
ynkomsten, gjin útjeften, dat ik wie der net by en ik kin dan ek net beoardiele 
hoe’t de oanwêzige skriuwers derta kaam binne om har soarch út te sprekken oer it 
brûken fan it Frysk yn de fúzjegemeente Súdwest Fryslân. Prima, mar ik freegje my 
al ôf wêr’t de soarch op basearre is en - folle wichtiger - oft it net wat swak is 
dat eigenbelang de kearn fan it “manifest fan Riis” foarmje: Skriuwers wolle romte 
foar it Frysk, want de taal is de basis foar de literatuer...



Mar is, folle mear noch as de taal, de ynhâld net de basis foar de literatuer? As 
der in wykein is mei as tema “literatuer en aktualiteit”, gie it der dan net 
earder om wat skriuwers mei de aktualiteit dògge - engagemint - as om de eangst 
dat dy literatuer wolris ferdwine kinne soe?

Thomas Vaessens syn Revanche fan de roman (2009) rôp nochal wat diskusje op. 
Vaessens sinjalearret net allinne nije foarmen fan engaazjemint yn de Nederlânske 
literatuer, mar pleitet dêr ek foar, dat hy krige in stoarm fan krityk oer him 
hinne. Dy diskusje is in prima oanlieding (of hie dat wêze kinnen) om te praten 
oer engagemint yn de Fryske literatuer. Stof genôch: bygelyks Giftige Simmer 
(ferskate skriuwers en keunstners), Under wetter (Koos Tiemersma), Sinleas geweld 
(Trinus Riemersma) en dêrfoaroer wurk as Paadwizer (Eelkje Tuma), Ik, Anna (Lida 
Dijkstra), In brêge fan glês (Johan Veenstra). De ien docht wat mei de aktualiteit 
en jout syn polityk-maatskiplike belutsenens stal yn proaza of poëzije, de oar 
dûkt wei yn de skiednis of it persoanlike ferhaal. Wêrom is dat? En is it ien 
better as it oar? “Moat” engaazjemint?

Skriuwers kinne har polityk/maatskiplike fyzje op de werklikheid net allinne 
literêr foarm jaan en de wrâld sa in spegel foarhâlde, se kinne ek har miening 
jaan yn bygelyks in te gast of in ynstjoerd stik yn de LC, ien fan de tydskriften 
of websites as liwwadders.nl. Planologyske ûntwikkelings, sûnenssoarch, 
islamisering en de opkomst fan de PVV, wat in gemeentelike fúzje betsjut foar 
bedriuweterreinen, it wolwêzen, it funksjonearjen fan de ried, de belutsenens fan 
de boarger, neam mar op: ûnderwerpen by it soad. Wat dat oanbelanget, hoecht en 
kin der hielendal neat út sa’n wykein te komme, men is it toch net iens. Mar ast 
fanút it egosintrysk perspektyf fan it skriuwer-wêze pleitest foar neat oars as de 
taal òm de literatuer en in “moaie Fryske namme foar de nije gemeente” dan litst 
neffens my allinne mar sjen datst yn in literêr wrâldsje libbest dat tichtplakt 
sit mei ûnferkeapbere Fryske boeken. It “manifest fan Riis”, sa’t dat ûnder mear 
nei de LC en it FD en nei de gemeenten dêr’t it om giet stjoerd is, leit moarn dan 
ek grif by it âld papier. Neat op tsjin, want goed bedoeld, mar folle mear seadden 
oan ’e dyk as wat de Riisgongers bepleitsje bringt http://www.stjoerder.nl/. 

Nov 4, 2009 10:11 AM
expositie bibliotheek Joure
LEAFDE YNDE LINEN
FAN IT LICHEM DAT LIBBET

Wûnderlik ekspressyf binne de skepsels yn de tekeningen fan Elske Schotanus. Alles 
libbet. Mei in krêftich, hoekich en soepel spul fan linen wurdt yn in pear halen 
de siele fan de figueren bleatlein. Unmeilydsum neaken. Ut en troch hast teatraal 
ferfoarme. It wêzen fan de dingen is net de werklikheid dy’t wy sjogge. It 
hânskrift is like spontaan, raak as trefseker. Under dizze losse styl – de 
floeiende beweging – leit in sterke ambachtlikens.

LIEFDE IN HET LIJNENSPEL VAN
HET LICHAAM DAT LEEFT

Wonderlijk expressief zijn de figuren in de tekeningen van Elske Schotanus. Alles 
leeft. Het is een krachtig, hoekig spel van lijnen waarmee in enkele bewegingen de 
ziel en het wezen van haar figuren wordt blootgelegd. Meedogenloos naakt, soms 
bijna theatraal vervormd. Het wezen van de dingen isniet gelijk aan de zichtbare 
werkelijkheid. Het handschrift is even spontaan als raak en trefzeker. Deze losse 
stijl - de vloeiende beweging - is onder meer de vrucht van een sterk 
ambachtelijke manier van werken.



Nov 4, 2009 9:11 AM
klanklanskippen
Nodo en Tsjinlûd
De schilders Jan Snijder en Christiaan Kuitwaard werken samen met muzikant Sytze 
Pruiksma in het improvisatie/geluidscollectief Nodo. Gebruik makend van een breed 
arsenaal aan conventionele en onconventionele klankvervormers proberen zij met 
gitaar en percussie muzieklandschappen te schilderen. Zelf noemen zij hun muziek 
geïmproviseerde filmische klanklandschappen. NODO maakte in 2007 een cd die 
verscheen bij de catalogus van de tentoonstelling De Deelen in museum voor moderne 
kunst Belvedere in Heerenveen. Voor de landschapsinstallatie Lân van Sytze 
Pruiksma en Tryaters Elfstedentocht leverde NODO verschillende geluidsfragmenten. 
NODO bracht in eigen beheer de CD Skylge uit, een samenwerking met Albertina 
Soepboer en Tsjebbe Hettinga (geïmproviseerde poëzie en muziek geïnspireerd op het 
eiland Terschelling).
 
Met het gezelschap Tsjinlûd hebben zij een samenwerking gezocht om op een andere 
wijze het publiek het muzikale landschap van hun verbeelding te laten beleven.
 
Tsjinlûd zijn Elmar Kuiper (dichter, beeldend kunstenaar en muzikant) en Remco 
Kuiper (gitarist en dichter), Jan Kleefstra (dichter) en Chris Bakker (gitarist). 
Met Tsjinlûd willen zij de tegenstellingen tussen de abstractie van de klank en de 
sferische verstilling van een landschap tot uitdrukking brengen. Tsjinlûd is 
bedoeld om af te tasten waar de woorden en de muziek zich van elkaar scheiden en 
waar ze samenkomen. Soms in de verstilling, soms in het tegendeel daarvan.
 
In de maand november zullen er drie optredens in Friesland plaatsvinden:

Op vrijdag 6 november in theater De Bres te Leeuwarden, deuren open 19.30 uur, 
aanvang 20.30 uur, entree 5 euro.
Op zondag 22 november in de Teatertun te Riis, aanvang 16.00 uur, entree 5 euro.
Op zondag 29 november in De Lawei te Drachten, aanvang 15.00 uur entree 10 euro.
 
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in Friese landschapskunst is dit een prachtige 
kennismaking met de muzikaal tot stand gebrachte verbeeldingen van het landschap 
door Friese kunstenaars. Het op een andere wijze getuige zijn van het scheppen 
door schilders, muzikanten en dichters. Voorts zijn deze avonden interessant voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in geïmproviseerde muziek en/of Friestalige poëzie.
 
Wees getuige van deze in Friesland unieke samenwerking tussen kunstenaars uit 
verschillende kunstdisciplines. Nodo en Tsjinlûd.

de soere kabouter en it swurd
It slagget net om in reaksje te pleatsen op it log fan Cornelis van der wal, ik krige nammentlik it boadskip: “Onze 
excuses: uw reactie werd niet gepubliceerd omdat de anti-spam filter van TypePad uw reactie heeft gemarkeerd als 
potentiële spam.” Hjirûnder dêrom earst, as sitaat, wat Van der Wal 22 oktober 16.19 op syn log skreaun en dan 
myn reaksje:

Zure Kabouter
(...) Ha leuk! Moat wer in útkearing oanfreegje fanwege it... frjemde belied by it Fonds voor de Letteren. In 
rankuneus kabouterke fûn dat myn novelle Kening Kees 'een zure toon hie, hatelijk en honend wie.' Dat ik krige in 
hiele lege beurs.

REAKSJE E.S.:

http://www.go-gol.nl/go-gol/home/Artikelen/2009/10/24_Soere_kabouter.html
http://www.fondsvoordeletteren.nl/


Al suggerrearret CvdW dat it sa is, neffens my is Kening Kees hielendal NOAIT troch Hylke Tromp besprutsen. 
Tromp seit wat oer in hiel oar boek - NET KENING KEES - yn in útstjoering op Omrop Fryslan en CvdW knipt en 
plakt útspraken fan Tromp oer OERMANS wurk yn in filmke en docht as soenen de útspraken oer CvdW syn 
novelle gean. 

No is Tromp (mar) ien fan de trije adviseurs fan it Fonds, dat de hichte fan de takende wurkbeurs kin perfoarst NET 
ien op ien keppele wurde oan de, troch de skriuwer ferûnderstelde, miening. 

Dat is fiis. Wat CvdW AL dwaan kin, is in motivaasje by it Fonds voor de Letteren opfreegje en in 
BESWIERSKRIFT yntsjinje. 

Fierder is oer de literêre wearde fan de novelle Kening Kees in soad te sizzen, mar ien ding NET en dat is dat de 
toan 'zuur, hatelijk en honend' wêze soe. Net allinne seit of skriuwt Tromp dat neffens my NERGENS, mar dat is it 
ek net. De toan yn ’e novelle is, op syn bêst, in wol hiel slop ôftreksel fan dy op CvdW syn log. Gjin hûn dy't der ek 
mar in sekonde wekker om hoecht te lizzen dat Kening Kees op hokker punt ek mar kontroversjeel wêze soe. In 
boek as sadanich propagearje is nammentlik hiel wat oars as sa’n boek skriuwe. 

Los dêrfan kin 'toan' foar subsydzjejouwers fansels noait it argumint wêze om in lege beurs ta te kennen. In eigen 
'toan' is, sels as dy negatyf is, nee, sterker noch, JUST as de toan út ’e toan falt, neist styl, orizjinaliteit (ensfh.), 
krekt ien fan de wichtichste skaaimerken dy’t it wurk fan in skriuwer ûnderskiede kin fan dat fan oaren. Lang leve de 
literêr foarm jûne haat. It sit lykwols mar amper yn Kening Kees.

Mar as it WIER sa is, dat it de TOAN is dy’t de skriuwer oanrekkene wurdt - en it net de ferwachtingen binne 
oangeande it boek dy’t de hichte fan de beurs bepale - op grûn fan it wurkplan en eardere prestaasjes (lês: Kening 
Kees) - dan bied ik de grutte skriuwer oan en gean mei him mei nei Amsterdam om it beswierskrift tsjin de 
beslissing fan it Fonds op dit punt te ferdigenjen.
Te vuur en te zwaard!


	de soere kabouter en it swurd

