
As Josse skriuwt 
dan rattelje de ru-
ten en dinderje de 
kop-en-pantsjes / 
reaget er alle echte 

en sabeare duvels ta de hel út / 
ik sjoch it oan mei heal bewûn-
dering en heal ferwûndering / ik 
soe sa net kinne.” Dat skreau Tri-
nus Riemersma yn oktober 2007 
yn syn huldeblyk oan generaas-
jegenoat en útjouwersmaat Jos-
se de Haan, dy’t doe de Gysbert 
Japicxpriis takend krige. Josse 
de Haan (1941) is sûnder mis in 
fenomeen yn de Fryske litera-
tuer. Net noch mar krekt, mar 
al sûnt it begjin fan de tachtiger 
jierren. Mei syn poëzij en proaza 
besiket er al mear as fjirtich jier 
in aventoerlike, eksperimintele 
wyn troch dy literatuer waaie te 
litten. Syn jongste publikaasje is 
Frozen moonlight yn myn hannen, in 
okkerdeis by útjouwerij Elikser 
ferskynde samling skôgingen, 
resinsjes, literatuerkritiken, 
polemiken, brieven, gedichten, 
analyzes, essays, primêre en se-
kundêre literatuer. De measte 
artikels binne yn it Frysk, mar 
guon binne ek yn it Nederlânsk 
en yn it Ingelsk opsteld en meast 
earder yn tydskriften publisear-
re.

Nei Kastanjes poffe (2005) en Ki-
delstiennen heine en slaan (2007) is 
dit it tredde boek dat De Haan 
syn fi sy op literatuer as tema hat. 
Sa leit der no in trilogy dy’t him 
suver lêze lit as in skriuwers-
autobiografy. Want foar De Haan 
falle libben, literêre striid en 
literatuer fi erhinne gear. Yn al 
syn boekbesprekken en literêre 
skôgingen fi ne wy net allinnich 
in tekstuele wrâld werom, mar 
ek de wrâld en de persoanlike 
skiednis fan de skôger. Dat kin 
miskien ek net oars by in skriu-
wer mei safolle tsjinstjierren. 
In skriuwer boppedat dy’t hast 
wol de ferpersoanliking wurden 
is fan de rebelske geast fan de 
sechtiger en santiger jierren. 

Surrealisme
It jout my it frij en klaai myn 
ferhaal ek wat persoanliker oan 

as wenst. Om mar mei in pynlik 
punt te begjinnen: de literêre 
opfettings fan De Haan, syn be-
wûndering foar it surrealisme, 
syn klam op ‘fernijing’ en ‘oare 
literatuer’, dy binne my ta in 
hichte frjemd. Der sprekt in 
leauwe yn keunst út, om krekter 
te wêzen in leauwe yn it maat-
skiplik-befrijende fermogen fan 
keunst, dat ik net mei him diele 
kin. 

De subversive, ûnthullende, 
demaskearjende ympuls fan it 

surrealisme koe syn wurking 
hawwe fan it ûntstean om 1914 
hinne oant de komst fan de til-
levyzje – mar dêrnei? Doe’t De 
Haan dizze keunststreaming 
ûntduts, yn de sechtiger jierren, 
koene yn in regionale fi ver as de 
Fryske noch wol wat rimpelin-
gen feroarsake wurde. Mar mon-

diaal besjoen hie it hert fan it 
surrealisme doe syn langste tiid 
fan klopjen al hân. 

Dat makket fan in part fan it 
lettere literêre wurk fan De Haan 
sels dochs wat in anagronisme. 
Sjoch bygelyks syn saneamde 
‘anarkys’ – anargistyske kykjes: 
eksperimintele byldgedichten. 
Dy binne in let wjerlûd út it tiid-
rek fan wat guon neame de ‘his-
toaryske avant-garde’ fan fóar de 
Twadde Wrâldoarloch. Se binne 
yn dy sin wol te ferklearjen. It 
modernisme fan baanbrekkers 
as de keunstners Thijs en Evert 
Rinsema krige yn it konserva-
tive Fryslân fan dalik nei de oar-
loch net folle omtinken; it wie 
krekt de skriuwersgeneraasje 
fan De Haan en Riemersma dy’t, 
jierren letter, it paad foar it mo-
dernisme noch in kear oanlizze 
moast. 

Hat De Haan syn ideologyske 
nêstfearren alsa noait werklik 
ôfl izze kind, syn ynset, herts-
tocht, fûlens en skeppingskrêft 
wurkje noch altyd ynspirearj-
end. Foar my teminsten. Ek yn 
syn nijste boek. Nim syn ferûnt-
weardiging oer de sensurearre 
werútjefte fan de lytse roman 
Leafdedea fan Homme Eernstma 
(pseudonym fan Feije Sixma van 
Heemstra). 
Leafdedea ferskynde yn 1963 as 

spesjaal nûmer fan it tydskrift 
Quatrebras en smiet yn in lytse 
rûnte nochal wat stof op. Fedde 
Schurer neamde it ‘in wurd-
braaksel dat ik graach oan patho-
logen oerlit’. Under tafersjoch 
fan De Haan kaam der yn 1994 
in werútjefte en twa jier lyn hat 
útjouwerij Elikser it ûnder tafer-
sjoch fan Tresoar op ’e nij útjûn. 
Mar diskear wie de frijmoedige 
en boartlike tekst swier sensu-
rearre troch de Frânske oerset-
ster fan it boek, Agnes Caers; 
yngrepen dy’t rjochtfeardige 
waarden troch Alpita de Jong, 
Teake Oppewal,en sûnder mis ek 
de famylje Sixma van Heemstra. 
Mar dy’t sa klear as in klûntsje it 
subversive, surrealistyske karak-
ter fan de roman fuortpoetsten. 
De Haan syn konklúzje: ‘Tresoar 
hat meiwurke oan it opskjinjen 
fan ien fan de wichtichste útjef-
ten út it begjin fan de sechtiger 
jierren.’

Gauris smyt Josse de Haan in 
dwerse kneppel. Ek gauris hat 
er it gelyk oan syn kant. Byge-
lyks yn syn krityk op de bydrage 
fan Jabik Veenbaas oan de yn 
2006 ferskynde skiednis fan de 
Fryske literatuer, Zolang de wind 
van de wolken waait. Mar hy sjit 
ek wolris mis, of troch. Reinder 
Brolsma in ‘nazi-folksskriuwer’ 
neame om’t dy in priis fan de 

besetter oannaam rekket kant 
noch wâl en is in typyske ute-
ring fan artistyk ressentimint 
(tsjin de ‘boereromans’ dêr’t syn 
skriuwersgeneraasje sa it mier 
oan hat). Ek syn opmerkingen 
oer de belangrike blomlêzing 
Spiegel van de Friese poëzie (1994; 
wersjoene werútjefte 2008) 
meitsje net folle yndruk. It sim-
pelwei opleppeljen fan minor 
poets dy’t dêryn net opnommen 
binne, kin dreech fersliten wur-
de foar literêre krityk.

De stikken út de bondel dêr’t 
De Haan it measte fan syn eigen 
skiednis yn sjen lit ha ik mei de 
measte niget lêzen. Yn ferskate 
bydragen dy’t er skreau foar De 
Keatsfreon fertelt er prachtich 
oer syn doarpse arbeidersachter-
grûn. It keatsen betsjutte foar 
him wat, as jonge út Peins. Hy 
gie wol fuort te keatsen. Syn 
heit wie de keatsballemakker 
Izaak de Haan (in ambacht dêr’t 
Josse de Haan syn broer Willem 
in famyljetradysje fan makke 
hat, al fermeldt Josse dat net). 

Jopie Huisman
Of nim syn oantinkens oan de 
skilder Jopie Huisman. Dy koe 
er út de tiid dat er haad fan de 
legere skoalle yn Hjerbeam wie. 
Moai om te lêzen hoe’t er him 
opwynt oer de ‘leafdeleaze bio-
grafy’ dy’t Albert van Keimpema 
skreau oer Huisman (De an-
dere kant, 2011). De Haan: ,,Van 
Keimpema is gjin keunsthistoa-
rikus, hâldt him net dwaande 
mei keunst, en hat net earder 
krityk of oar wurk oer keunst le-
vere. It taalgebrûk – Nederlânsk 
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De nijste samling skôgingen fan skriuwer Josse de Haan (1941), 
Frozen Moonlight yn myn hannen, keppelet ideologyske ynset en 
fûlens oan autobiografyske anekdoates. It ferbân tusken dy twa 
makket mei it belang derfan út. Troch Abe de Vries.

Essay
Grabbeltûne fan 
in literêre moter

Josse de Haan (1941) is berne 
en opgroeid yn Peins, it doarp 
dat model stie foar it Snyp 
út syn belangrykste roman, 
Piksjitten op Snyp (1999). Hy is 
in tige produktyf en en-
gazjearre skriuwer, dy’t sûnt 
1971 ûnder mear tolve dicht-
bondels, njoggen romans, in 
berneboek, in keatsboek, in 
toanielstik en trije krityksam-
lingen publisearre. 
Fan it midden fan de sech-
tiger jierren ôf siet er yn 
redaksjes fan literêre tydskrif-

ten (Quatrebras, Trotwaer) en 
fan 1990-1994 hie er in eigen 
literêr tydskrift. Yn 1968 wie 
er ien fan de oprjochters 
fan Operaesje Fers, dat by 
him thús yn Hjerbeam op 
antwurdapparaten draaide. 
It konsept fan de dichterstil-
lefoan waard letter oernom-
men as ‘Dial a Poem’ troch 
de ‘beat generation’ yn New 
York. Oan de legere skoalle 
fan Hjerbeam wie er haad fan 
1962 oant 1971. Letter wenne 
er yn Schagen en Amsterdam 

en tsjintwurdich hâldt er ta 
yn Frânsk-Baskelân (Hendaye) 
mei syn partner, de Baskyske 
skriuwster Maite Gonzalez 
Esnal.
Fan 2003 oantemei 2009 
wie Josse de Haan behalve 
skriuwer ek útjouwer; tegear-
re mei Trinus Riemersma 
hie er útjouwerij Venus yn 
Frjentsjer. Beide skriuwers 
wiene it net iens mei de gong 
fan saken by de Koperative 
Utjowerij, dêr’t se jierrenlang 
publisearren.

Produktyf en engazjearre
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Josse de Haan is 
sûnder mis in 
fenomeen yn de 
Fryske literatuer

Der koene yn in 
regionale fi ver 
noch wol wat 
rimpelingen 
feroarsake wurde


