
“It bewiis is jûn dat de Fryske skriftekennisse as taalkeunst bestean kin en bestean moat; de 

folksskriuwerij hat har liedend plak ferlern, en libbet allinne fierder as in sljuchte skriuwerij en 

pielderij dy't troch nimmen mear earnstich nommen wurdt.” Sa skriuwt Douwe Kalma yn syn 

Skriftekennisse oer 'de nije bloei’ dy't neffens him nei 1915 ûntstie yn de Fryske letteren mei de 

Jongfryske Mienskip.   

Folksskriuwers, dat is yn de Fryske literatuerskiednis de term wurden om skriuwers oan te tsjutten 

dy't yn in part fan de 19de iuw publisearren. De ynhâld en kwaliteit fan dy literatuer is lange tiid 

bekritisearre, mei Kalma-en-dy foarop. Yn de literatuerskiednis fan nei de bloeitiid fan de Jongfryske 

Mienskip wurdt noait echt goed besjoen oft de miening fan Kalma terjochte wie en ûntbrekke 

stúdzjes om de teksten yn har tiid te pleatsen. Literatuerskiednissen wolle in oar noch wolris 

oerskriuwe... Is it net tiid om ôfskie te nimmen fan it begryp ‘folksskriuwerij'?   

Hjoed presintearje wy in blomlêzing út it wurk fan Jouwert Jouwertsma, dy't libbe fan 1857 oant en 

mei 1889. Rients Faber, dy't der hjoed spitigernôch net by wêze kin, hat Jouwertsmas wurk besoarge 

en ynlaat. Hy fynt ‘Fryske folksdichter’ foar Jouwertsma net in gelokkige term en kiest leaver foar 

‘sljochtwei Fryske dichter’. Faber fynt dat syn wurk nocht altiten mei nocht lêzen wurde kin yn ús tiid. 

Fraach is fansels wêr't dat yn sit.    

Jouwertsma begûn yn 1877 mei it publisearjen yn tydskriften. Neffens Faber wie Jouwertsma yn syn 

dichtwurk in bern fan syn tiid en omjouwing. Hy fotografearret it Fryske libben yn geve folkstaal en 

befoarderet de taal troch sang, liet, fers en foardracht. Neist fotografearjen lit Jouwertsma yn syn 

wurk ek krityske observaasjes sjen. It bekendst binne faaks wol syn soldate-brieven, dêr't er 

misstannen yn it soldatelibben mei oanwiist. Kritysk sjoernalistysk proaza. Dat makket dat it wurk fan 

wearde is.    

In oar aspekt is dat it ús de wrâld fan doe sjen lit. It wie de tiid fan grutte saken as emansipaasje, 

ferpyldering, strideraasje oer it leauwen. It Frysk waard ta libben brocht by it gewoane doarpsfolk. It 

taalbewustwêzen waard sterker en de niget oan de eigen taal naam ta. Dat minsken dy't net lang nei 

skoalle west hawwe, yn it Frysk begûnen te skriuwen. It wurk fan Jouwertsma is sûnder mis tsjûge 

fan dy ûntwikkelingen.   

En no wurdt anno 2021 in blomlêzing útjûn yn de Iduna-rige fan de Fryske Akademy, foar 

njoggentjinde-iuwske teksten. Yn 1981 al hie Faber in skripsje makke oer Jouwertsma en doe't ik by 

tafal hearde dat er mei in nije útjefte oan de gong wie, hawwe wy it ûnderbrocht by de Redaksje 

Literêre Rigen. By dizze lokwinskje ik Rients fan herte mei dizze útjefte en fansels ek de redaksje, 

besteande út Piter Boersma, Ernst Bruinsma, Goffe Jensma, Janneke Spoelstra en mysels.   

Sa'n útjefte is yn myn eagen fan belang om't it in eksponint is fan de ûntwikkeling dy't sûnt in pear 

jier oan de gong is. Nammentlik dat de belangstelling en wurdearring foar de 19iuwske literatuer 

tanimt. Mei bygelyks it útjaan fan it wurk fan Marten Hepkes Bakker hope Abe de Vries in korreksje 

op de kanon te dwaan. Yn syn publikaasjes oer Waling Dykstra pleitet De Vries foar de term ‘Frysk 

realisme’ en dat liket my op syn plak. It paradigma om dy literatuer skerp foar de yndividuele keunst 

oer te setten is foarby en dêr hearre nije termen by.   

Rients is wiis mei de útjefte. Hy seit it sa: “It hat it Frysk literêre perspektyf de eagen iepene foar de 

sljochtwei 19de iuwske Fryske skriuwers dy't ta de normalisearring fan it Frysk as skriuwtaal 

bydroegen hawwe. Sjoch hoe't it Frysk no bloeit yn 'e iepenloftspullen en sjongmuzyk.”  

En sa is it. Om jim in priuwke te jaan sil Janneke Spoelstra no in stikje foardrage út de blomlêzing. 

Tankewol.   


