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In doedeïstysk 
evangeelje?

Guon fan ’e ferhalen yn dy bondel 
ferskynden earder yn Farsk, Hjir en ensafh. 
Men kin jin ôffreegje: binne it eins wol 
‘ferhalen’, yn ’e wenstige betsjutting fan it 
wurd? Wol is it in samling anekdoates, mei 
in fertellende ik-persoan, dy’t in inkelde 
kear mei de namme ‘Hidde’ oansprutsen 
wurdt. Autobiografyske teltsjes binne it, 
mar meastal net mei Hidde Boersma deun 
op ’e foargrûn. It giet mear om moetings mei 
apartige minsken, lytse fersetsjes mei Hidde 
syn maten, observaasjes út ‘de dug-out fan 
it libben’ wei.

De bondel befettet 36 ferhalen, de langste 
beslacht 25 siden, mar guon binne net 
langer as in kollum fan ien pagina. De styl 
is losjes, de ferteltechnyk is linich. It liket 
as sit de skriuwer mei in gleske bier neist 
ús op ’e praatstoel en bedarje wy fan ’e iene 
anekdoate yn ’e oare. De foar in part earder 
ferskynde stikken hat er ta in bondel 
makke mei in iepenjend en in ôfslutend 

ferhaal, wêryn’t er as yn in prolooch en 
epilooch op en tusken de rigels syn tematyk 
sjen lit. 

Mei de sin ‘‘Jij spaart markante mensen,’ 
sei myn goeie freon Lytse Grapkes ris tsjin 
my.’ iepenet Boersma syn bondel. Daalks ha 
wy hjir it wichtichste ûnderwerp fan syn 
ferhalen, dêr’t de moaie plaat op it omkaft 
(in skildere portret fan de waarm ynpakte 
Ljouwerter bankjesitter Jan Elmendorp, 
fan ’e hân fan Klaas Lageweg) ek nei 
ferwiist. Bysûndere minsken, dy’t sûnder 
bearen harsels binne oan ’e selskant fan ’e 
maatskippij. Freonen fan ’e skriuwer geane 
beskûl efter bynammen. En ek ha wy hjir in 
Frysk boek mei de earste wurden dêryn yn 
it Nederlânsk, mar dêroer letter mear. 

Yn dat iepeningsferhaal, dat net foar neat 
‘Sesame open you’ hjit, jout de skriuwer 
in ynlieding op syn anekdoates. Dêr 
ferfrisselet er twa stoarjes yn, oer in besite 
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deselde titel as syn bekendste gedicht, hat er ferline jier in bondel mei koarte 
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oan ’e kreakersfrijsteat Christiania en oer 
omdoarmings as backpacker yn Israel. 
Sydlings set er de filosofy del wêrmei’t er 
yn it libben stiet. Alles is tafal. Men moat 
gjin needlot sjen yn tafallichheden, en 
troch it wûnder fan it tafal jin net oerjaan 
oan ’e beheinende regels fan in religy of 
sokssawat. Op it lêst fan dat ferhaal komt 
dy libbensfisy werom as kommentaar by 
in elektrysk stek dat krekt op ’e tiid foar 
Hidde en syn reisgenoat iepengiet: 

‘It foarfal joech ús in gefoel fan frijheid, 
it idee dat de wrâld foar ús iepen lei. 
We hoegden mar geduldich te wêzen 
en út te sjen nei de ljochtpuntsjes fan 
goed útpakkend tafal yn ’e tsjustere brij 
fan ’e takomst. Mei dy hâlding kinne je 
gerêst fol túch de mist yn farre.’

In opteine libbensfilosofy. Go with the flow, 
sis mar. In strategy om om te gean mei in 
ûnwisse takomst, mei dy ‘tsjustere brij’. De 
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formulearring yn it stikje hjirboppe wiist 
foarút nei in ferhaal mei deselde titel as it 
boek. Dêryn helpt Hidde as skipsmaat de 
klipper Mon Désir op ’e Iselmar troch in 
tongerstoarm. Oankaam yn Starum fiere 
kaptein ‘It Beest’ en de skriuwer harren 
rêding mei in fiskje fan Doede Bleeker. 
Farre en libje neffens in Doede-hâlding.

De skriuwer is op ’e siik nei it echte libben. 
Net in boargerlik sabeare-libben mei 
lúkse probleemkes oer ‘wat wòlst no mei 
dyn libben’, mar in bestean dat ‘brûst’ en 
‘broeit’ (s. 149-150). In romantyske siker nei 
autentisiteit, dus. Dat echte libben fynt er 
oan ’e igge fan ’e Bosporus, by alkoholisten 
en yn huorrebuerten. Dêryn folget er 
syn literêre idoal, de foarhinne yn Parys 
omhingjende Amerikaan Henry Miller 
(1891-1980). Dy syn Tropic of Cancer, in 
autobiografysk ferslach ‘down and out’ yn 
Parys, wie yn Millers eigen lân desennia 
lang ferbean om eksplisite sekssênes. It 

wiere libben is ‘swiermoedich, Dionysysk 
en skimerich’, en komst it faaks tsjin yn 
Istanbul, op ’e Reeperbahn, en yn Utert. 

De ferhalen gean gauris oer literatuer. Ik 
neam bygelyks Tip Marugg, de ynbannige 
Kurasauer, fan waans samle wurk Hidde 
it – yn sjampanje doopte – oanbeane earste 
eksimplaar mei wit te krijen. In soarte fan 
dichterwijing, no, dat trochjaan fan it boek 
oan in jonge skriuwer. Of it ferhaal oer 
hoe’t er nei in literêre jûn mei ‘de Pionier 
fan de Fryske dichters’ (fêst Tsead Bruinja) 
‘it Mantsje’ by him útfanhûs kriget. Dat 
Mantsje is ommers fansels Cornelis van der 
Wal, en dy anekdoate oer in jûn op stap is 
eins ek in hommaazje oan in bewûndere 
Frysk dichter.

Dat mei it Mantsje is net it iennichste 
ferhaal mei in Frysk tema. Yn guon wurdt 
ek syld, reedriden, keatst. Of se komme 
Friezen tsjin yn it bûtenlân. It Fryske is 

mear as de foarm, as de taal wêryn’t ferteld 
wurdt. Taal en ûnderwerp hingje gear. Ek 
de oare kant út: de dialogen yn ’e ferhalen 
binne foar in part yn it Nederlânsk. En yn 
it Ingelsk, Dútsk, Spaansk. Hjir en dêr slaan 
de personaazjes raar yn ’e talen om. De 
skriuwer boartet sels yn alle gefallen mei 
syn Frysk. Hy nimt de frijheid om syn taal 
foar eigen brûkme te be- en mishanneljen. 
En mei rjocht. Skriuwe kin er wol. Nei Fol 
túch... sille guon lêzers útsjen nei in ‘echt’ 
boek fan Hidde Boersma.

Spitich is wol de suterige fersoarging 
fan de bondel troch de Friese Pers 
Boekerij. It boek is printe yn tsjokke 
letters sûnder skraachjes: gjin noflike 
lêsletters. Boppedat stean alle apostroffen 
en oanhellingsskrapkes bryk. Ek binne 
der hiel wat staveringsflaterkes stean 
bleaun, mei dêrfan de slimsten yn ’e 
Dútske sintsjes, wêrfan’t hast gjinien 
grammatikaal kloppet. Faaks binne dat 
ortografyske uterings fan in ‘estetika fan 
’e nonsjalânse’ (bêst Doede-eftich, oars), 
mar sleauwens is wierskynliker. Mar de 
lêsnocht hat der wol ûnder te lijen, no.

De ‘doedeïstyske’ libbenshâlding sit yn 
hast alle ferhalen. Religy is dêryn in 
weromkearend tema. Ut en troch lêze je 
útiensettinkjes oer kausaliteit en hoe’t net 
wis is wat barre sil. Mar tusken dy filosofy 
sit in protte irony. Oan ’e iene kant binne 
de ferhaaltsjes serieus, is it libben rûch 
en fûl, mar tagelyk wurdt der freonliker 
relativearre. En hoe swier moat men ek tille 
oan in filosofy, úttocht op in dieet fan bier, 
wiit en döner? 

Om tafal giet it, om sneupe en om watst 
tsjinkomst ûnderweis. De eagen iepen, 
nijsgjirrich en ynventyf bliuwe. Dêr giet 
dizze bondel oer, en dêryn is it in hiel 
aardich boek. De lêste anekdoate fan ’e 
bondel giet oer in man dy’t in tafel makke 
fan oanspield hout, en syn maat dy’t yn ’e 
tunen fan Versailles in grouwe karper fong 
om op te iten. Hawar, in boadskip, en bêst 
wol bliid.
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