
– is breklik, de styl hat wat fan 
it wenstige geswets fan sportfer-
slachjouwers. (..) Ik ha noch nea 
sa’n fodde lêzen as dizze saneam-
de libbensskets.”

En fan Huisman stapt er like 
maklik oer op Piter Jelles Troel-
stra. It besprek fan Piet Hagen 
syn biografy (Politicus uit harts-
tocht, 2010) is wat my oanbelan-
get ien fan de bêste skôgingen yn 
it boek. De Haan komt net út in 
‘read’ fermidden, syn mem wie 
griffermeard en syn heit wie net 
tsjerks en net read: ,,As jonkje 

haw ik dus neat meikrigen fan 
de idealen fan sosjalisten of fan 
Troelstra yn it bysûnder. Dat haw 
ik altiten spitich fûn.” 

Hy hie de Mulo yn Frjentsjer 
noadich, midden fyftiger jier-
ren, om read te wurden. En om 
de literatuer te ûntdekken. Thús 
wie der gjin lêstradysje. ,,Ast 
jong bist sikest foarbylden, en 
ast soks thús net streekrjocht 
meikrijst – kultureel, polityk, 
maatskiplik, keunstsinnich, li-
terêr – dan moatst sels ûntdekke 
watst brûke kinst.” 

Sûnt is de literêr-kulturele del-
slach fan religieus-konservatyf 
Fryslân (de ‘kosmysken’!) syn 
mikpunt en stroffelstien. Alteast, 
foar de polemist yn Josse de 
Haan. Hoewol’t er ek dêr gauris 
yn trochsjit: hy hat bytiden wol 
wat fan in komplottinker. Like-
goed hat dy djipwoartele refl eks 
in literêre moter opsmiten dy’t 
ek nei fjirtich jier noch altyd toe-
ren meitsje kin. Frozen moonlight 
yn myn hannen is de folle grab-
beltûne dy’t dêr it bewiis fan is.

i Frozen Moonlight yn myn hannen. 
Josse de Haan. Elikser, 24,50 euro 

i It protest tsjin it literêre tydskrift Trotwaer -neffens him wie it 
blêd in ynstitút wurden, rjochte De Haan in ienmanstydskrift op: 
iP²r90-Rendez Vous. ‘ik protestearje yn ’t kwadraat tsjin de rommel 
– of Riemersma – fan 1990’, ferklearre er. Rendez Vous stie foar 
moetingsplak. It blêd ferskynde yn juny 1994 foar it lêst.
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Josse de Haan; neffens Abe de 
Vries ‘in skriuwer dy’t hast wol 
de ferpersoanliking wurden 
is fan de rebelske geast fan de 
sechtiger en santiger jierren’. 
Foto: Frans Andringa
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