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2003 is het betinkingsjier van Gysbert Japix of 

Japicx. Ais u nu opveert is de kans groot dat er 

Fries bloed door uw aderen stroomt. Menige 

Friese gemeente telt een Gysbert Japicx-strjitte 

of zelfs een Gysbert Japicx-skoal/e en er schijnt 

zelfs een Friese hond te zijn 

die Gysbert Japicx heet. Leek 

het Japixvuur de laatste 

Zo was Camerata Trajectina gevraagd concerten te geven en een cd te 

maken in authentieke stijl- die de aanleiding van dit artikel vormt. 

De optredens speelden zich af in prachtige kerkjes op de terpen van 

Witmarsum en Beetgum, waar Gysbert ooit als schoolmeester werk

zaam moet zijn geweest. Een andere insteek hadden uitvoeringen van 

de sjongploech (zanggroep) Auke Roukes onder leiding van Hindrik 

van der Meer, waarbij het publiek mee kon zingen. Componist Pieter 

Bakker had teksten van Gysbert op muziek 

jaren wat te zijn gedoofd, de 

400ste verjaardag van de 

nationale held werd dit jaar 

in Friesland in elk geval op LJ E AF D in B 0 R T Lye K E 
MiN G EL·D E IT,N T J E 5, 

gezet, onder meer de JCmbea, het avondgebed 

dat in Friesland nog altijd geliefd is. Er was 

een congres over de Friese cultuur ten tijde 

van Gysbert, en als klap op de vuurpijl de 

rockopera Gysbert Gysbertvan de gerenom

meerde popgroep Reboelje, waarvan de 

naam zowel 'opstand' als 'herrie' kan beteke

nen. Hoewel de uitvoeringen in de rulne van 

de Broerekerk te Bolsward als zeer wellui-grate schaal gevierd. 

Afgelopen mei werd de offisjele betinking 
fan it 400ste bertejier van Gysbert Japix 

gehouden in de Martinikerk te Bolsward, 

waar de dichter in 1603 werd geboren. De 

plechtigheid ademde de sfeer van een 

nationale herdenking, met een rede van 

Gysbert-kenner prof. dr. Philippus 

Breuker, Gysberts eigen liederen in~ diverse 

zettingen en nieuwe liederen waarin de lof 

van Frieslands grootste dichter aller tijden 

werd bezongen. In het Fries uiteraard. Er 

was helaas geen blauw bloed aanwezig -

anders dan in 1966, toen Gysberts sterfjaar 

werd herdacht en koningin Juliana naar 

Friesland kwam. Hare Majesteit werd overladen met heruitgaven van 

verzen in een taal die ze nauwelijks zal hebben begrepen. In 2003 was 

Ct' ook een fraaie heruitgave, een nieuwe keuze uit Gysberts gedichten 

In nUlI\!' Ii()(~t drie talen, met naast de oorspronkelijke verzen berij

mln!l~n In ht'l Ncdcr\ands (onder meer van de alom gewaardeerde 

I }1l\IW{J 'l\lInndnfln) en in hcdcndaags Fries. Want ook al wor-

luld Vtlo!' til' ~wrniddelde Fries is de taal van de 

""'i"~hll'" ~jVlm !!w~lnnl,elljk !\I~ d(~ tx~hte Vondel voor alle 

tl~ll\l1f!\p V,lll !~'!'n jaHl' vol Gysbert. 

dend werden ervaren, verliep het project niet 

geheel zonder reboelje. Spanga-regisseur 

Corina van Eijk liet een zieke Duitse sopraan 

invliegen, leadzanger Marius de Boer pakte 

zijn biezen en auteur Wilco Berga beklaagde 

zich in een boze brief aan de Leeuwarder 

Courant dat zijn libretto geweld was aange

daan. Het rumoer deed weinig af aan het 

succes van de voorstellingen en Gysbert Japix 

is weer helemaal terug in Friesland. Op 16 

november is er een slotmanifestatie waarop 

nog eenmaal uitsneden uit de diverse pro

ducties zijn te horen. 

Pest 
Op grond van het bovenstaande zou men vermoeden dat Gysbert 

Japix een bijzonder man moet zijn geweest. Zijn biografie is echter 

verre van opwindend. Gysbert werkte aanvankelijk als schoolmeester 

op het Friese platteland en zette later zijn beroep voort in Bolsward -

op voorspraak van zijn vader, een kistenmaker die het tot burgemees

ter schopte en het fraaie stadhuis ontwierp. De gelovige calvinist 

Gysbert werd tevens voorzanger in de Martinikerk, een indicatie dat 

hij een muzikale man moet zijn geweest. Hij trouwde keurig met 

notarisdochter Sijcke Salves, die hem zes kinderen schonk waarvan er 

slechts een de ouders overleefde. Het einde was tragisch: in 1666 

stierven zowel Gysbert als Sijcke aan de pest. Hun zoon Salves, die op 

Ameland chirurgijn was en naar Bolsward was gekomen om hen te 

verplegen, werd ook ziek en overleed kort na zijn ouders. 

Het enige aardige dat we van Gysberts leven weten is een anekdote 

over zijn leerlingen. 'Master is wer gek', zouden ze tegen elkaar heb

ben gefluisterd als hun meester tijdens de les inspiratie kreeg en de 

ganzenveer greep om een dichterlijke inval neer te pennen. Na het 

een en ander in het Nederlands te hebben gedicht, probeerde Gysbert 

het in 1639 in het Fries. Met zijn Priesche Tjerne, een bruiloftsdicht 

over een boer van middelbare leeftijd die nog mooi zingen kan, 

oogstte hij groot succes. Hoogtepunt is het lied dat Tjerne ten gehore 

brengt op de bruiloft van zijn landsheer. Hij vertelt erin over zijn 

jonge jaren, to en hij om zijn Yntske vrijde. Eerst was ze weinig toe

schietelijk, want ze dacht dat Tjerne iets met Rinsen had (let op de 

prachtige Friese namen, er volgen er meer). Maar na enig aandringen 

gaat Y ntske om. Ze accepteert Tjernes knotte, een met zijde bestikte 

doek waarin volgens oud gebruik de vrijer zijn geliefde de trouwpen

ning aanbiedt. Dat wil zeggen, ze trekt de knotte (knoop) aan en 

daarmee is de 'koop' gesloten. Tjerne draagt het lied voor op de wijze 

van Malle Symen, toentertijd een populaire melodie voor dialoog

liederen. 

Ovidius 
Als een Friese Bredero maakte Gysbert geestig gebruik van de volks

taal: een stedeling die het boerenleven met milde spot schildert. Dat 

was eerder gedaan door Jacob Vredeman in diens Friese vilanellen 

(1602), door Jan Jansz. Starter in een Priesch Pastorel (1621) en kort 

tevoren door Johannes van Hichtum in enkele bruiloftsgedichten 

(1639), die Gysbert op het Friese spoor zetten. Maar dan gebeurt er 

iets bijzonders. Gysbert gaat verder en begint ook serieuze minnepoe

zie in het Fries te dichten, en politieke zangen en psalmberijmingen. 

Vit het niets schept hij een literaire taal, waarin herders herderinne

tjes op gracieuze wijze het hof maken, minnaars en minnaressen ver

nuftige woordspelletjes spelen, de lofvan stadhouders wordt gezon

gen en het Opperwezen wordt aanbeden. Gysbert raakt bekend om 

zijn kennis van de Friese taal. De beroemde Engelse lingUist Junius 

komt hem opzoeken om Fries te leren. Allengs worden zijn 'gouden 

verzen', zoals Junius het uitdrukte, ingewikkelder en geleerder. Geheel 

Friesche Tjerne 

T: Hilla! hetFanikesjog ickdear? 

Iz 't Yntske Widiners?swieteljeave Dje<tr! 

Yntske, lieaf, wierhinne?Dockenhert allinne! 

lek had dy silschip, Bout, iz 't dijnbejear. 

Y: Ne Tjerne, datkomt riaernefoor, 

Seft, gong' wierom., du, witste wol in oor~ 

Linckert loyts' dear jinsen "Leyt dijn ljeafste Rinsen, 
Yn 't Buwtte-huws to kijtsen oere Door. 

T: 't Iz om Dy " Dat ick ly" 
't Santigh tuwzen Deaden. 

Y: Naet om my " Het mient hy" 
Klegge Rins dijn neaden, 

T: Yntske ljeaf, du biste 'ct hel'!'. 
Y:Jou! datm' er naet grien om wi!'t! 

T: 'k Ly om dy so gritte smert. 

Y: Feynt, het iz 't den dat dy dert. 

T: Gouden het schoe 't wezze? lck kin naet gcnCZZ(~, 

Az ijnne hijmmel fen dijn Ijcave Schirtt'. 

in de geest van zijn tijd imiteert Gysbert andere dichters, zoals de 

Amsterdammers Roemer Visscher en Von del, en klassieken als 

Ovidius en Vergilius. Gysbert ontpopt zich als een intellectueel die de 

Nederlandse, Latijnse en Neo-Latijnse literatuur op zijn duimpje 

kent, en onderhoudt correspondentie met menig wetenschapper. 

Hoewel we achteraf kunnen vaststellen dat Gysbert op zijn beste 

momenten voorbeelden als Von del evenaart, is zijn werk slechts in 

T: Hela! welk meisje zie ik daar? 

Is 't Yntske Widmers? Zoete lieve meid! 

Yntske, lief, waarheen? Zo'n hart alleen! 

Ik houd je gezelschap, lieveling, als 't je begeerte is. 

Y: Nee, Tjerne, daar kan niets van komen, 

Kalm aan, ga terug, je weet wel een ander. 

Lepert, kijk daarginds ligt je liefste Rinsen, 

In de koestal over de (ondcr)deur te kijkcn. 

T: 't [s om jou " dat ik lijd, 
Zcvclltigduizl'lld ([odell. 
Y: Nil'1 Olll Illij, Will 1l1('l'lIt hiJ? 
Kina!!, ({iIlSt'lI k lIodl'll. 

'1': YIlINI\C lil'!, jl) 111'111111'1 hurl, 

Y: Wt'I w"I, (1Ilt'11 IIHI\'I ol'pHlmt'rll dill Ilwn t'r IIkt Vl)I", 

liefd door wordtl 
'1': 'k Lilli 0111 Jou w glOtl' Nllwrl. 

Y: Man, Will is 'I dall dal k dt','1'I? 
'1': Lieblt', wal ZOli 'I wezen? - Ik kan niet gcnczen, 

I )<111 ill dt' hl'mel van jOllw lieve schoot. 

(vcrtaling: Tony Feitsma) 
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kleine kring bekend en gewaardeerd geweest. Wat dat betreft stond 

hij volledig in de schaduw van een andere Friese dichter, de genoem

de Jan Janszoon Starter. Diens vrijwel geheel Nederlandstalige 

Priesche LusthoJ(1621) is een van de meest succesvolle liedboeken 

van de Gouden Eeuw geweest. Pas in de negentiende eeuw, toen de 

Friese Beweging ontstond, werd Japix' eigenzinnige gebruik van het 

Fries alom naar waarde geschat - althans in Friesland. Zijn werk is 

postuum uitgegeven (Priesche RymZerye, 1668) en nadien vele malen 

herdrukt. Sedert het einde van de negentiende eeuw is een aantal van 

zijn liederen via onder meer het Prysk Lieteboek in de toenmalige 

volkszangpraktijk terechtgekomen. Menige Fries kan ze nu nog uit 

volle borst meezingen. 

Camerata Trajectina-receptuur 
Veel van Gysberts verzen waren inderdaad gedicht om te zingen. In 

dat opzicht onderscheidde hij zich niet van andere Nederlandse dich

ters, die in zijn dagen vrijwel zonder uitzondering liederen schreven 

op pnpulaire melodieen, aangegeven met een wijsaanduiding ('Op de 

WIJ1,1l VIIn ., ,'), Onk in zijn muziekkeuze sloot Gysbert volledig aan 

blj Wilt In Ilolhmd mode was. Veel van die melodieen hadden een 

'nilttll!ll!llul~~ hllrkm\\lIt, mel nllme Frankrijk en Engeland. 
hnml (ly~h!lrIS liederen met de beproefde 

til hlil1!ltlel'\Hl: vol gens de muziekhis

nndlt\t' vrijht'id in arrange

IIll Il1I1Neillat' (l~en 

bijzondere vorm van het spinet met het klavier aan de rechterzijde), 

viola dagamba, viool en blokfluit, weerspiegelt wat in Friesland in 

Japix' dagen in omloop was. Dat geldt ook voor de doedelzak of 'lul

lepijp', zoals die in de zeventiende eeuw werd genoemd. Die trof men 

niet bij gegoede burgers aan, maar wel bij boeren op het platteland. 

We zien ze op de schilderijen van Brueghel en Jan Steen, en Gysbert 

rept in zijn gedicht Sjolle Kreamer in Tetke over marskramers en 

nietsnutten die hun gezang op de Zilleseck begeleiden. Daarom klinkt 

de doedelzak mee in het lied van Sjolle en ook in het bekende WoZ
komm' Jreugde Jenne Wrad (Welkom, vreugde van de wereld), waarin 

Reamer in het ochtendgloren door schapenrijke velden wandelt. 

Burger Gysbert zal zijn liederen niet zelf op de doedelzak hebben 

begeleid, maar de associatie met het herdersinstrument zal hem 

ongetwijfeld iets hebben gezegd. 

Belangrijker nog dan het instrumentarium was de authenticiteit van 

de zang. Na rijp beraad werd besloten met Friestalige zangers te wer

ken. Hollandse zangers zouden zich wellicht de tanden stuk bijten op 

de Friese klanken, was de gedachte, en het werd allengs duidelijk dat 

men in Friesland Gysbert het liefst door 'eigen' zangers hoorde vertol

ken. Maar Tetsje van der Kooi, Femke de Boer, Jaap Hoekstra en 

Sybren Kramer kwamen uit andere windstreken van de muziek, zoals 

oratorium en opera, en moesten zich nu in de vroegbarokke 

Camerata-stijl verdiepen, met zijn nadruk op heldere articulatie en 

verstaanbaarheid. Bovendien bleek het Midfries van Gysbert heel 

Wobbelke 

Stemme: Daer yond ick heyneZijck, &c. 

Myn hert dat trillet my, it iz nin roy! 

Mijn ljeafste Wobbelke, 
Mijn swietste Wobbelke, 
Mijn wirdste Wobbelke, 
Het biste moy! 

Iek fiel oon 't kreauweljen, Ijeaf, het my dert, 

Mijn gouden Ingelke, 

Mijn gouden Ingelke, 

Mijn gouden Ingelke, 
Du biste' ijn 't hert. 

a! 't hert ontfljuecht my beyd' mijn eagen trog. 

Ja 't rint uwt my ijn dy, 

It tjocht uwt my ijn dy, 

It Ijeapt uwt my ijndy, 

Az ick dy sjog. 

lek kin naet wezze fen dy, swiete Djier, 

lEf ick mot stearre ljeaf, 

lEf ick mot stearre ljeaf, 

lEf ick mot stearre Ijeaf, 

Dat 's inckel wier. 

Help Ljeafste', olitste my ijn docken quea, 

Paetke my swiete Tuwt, 
Paetke my swiete Tuwt, 

Paetke my swiete Tuwt, 

lEf ick bin dea. 

anders te moeten worden uitgesproken dan het mod erne Fries. Er 

was dus werk aan de winkel, maar na de nodige inspanning van beide 

zijden is er een in alle opzichten authentiek resultaat uitgekomen. 

Fierljeppen 
Er is nog een verworvenheid te melden. Het leeuwendeel van de 

melodieen waarop Gysbert dichtte werd al in 1956 achterhaald door 

Jacob Jansen. Voor Wobbelke bleek dat echter niet mogelijk. Dit speel

se liefdesliedje is sedert meer dan een eeuw veelvuldig gezongen op 

de melodie die ene J. Slofstra bij Gysberts tekst heeft gecomponeerd. 

Met behulp van de strofevorm kon echter de oorspronkelijke melodie 

in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut worden 

teruggevonden. Deze bleek een variant van Boerinneken als ghy gact 
watertje haZen, een volkslicdjc dat al in de zeventiende eeuw in de 

mondelinge overlevering was zerslIlIgcll. ZOl1dcr de val'ial1tvol'll1ing 

die deze manier van ovcrleveren met zich mccbrcngt was wdlicht 

eerder de melodie herkend waarop P.e. Hoof! zijn bekcl1<1c A('/t 
Amaryllis, seght wat u wi! is dichttc. (;ysberts tt~kst past Iliet nliccil 

perfect op de BoerirmekelHllciodie, dt'zC olld(,l'sll't't~pl ook 111'1 wal 
plagende karakter van de licfkozing. Wobhdkc wns geell nnilill voot' 

een burgermeisje, eerdcl' VOOI' ('('11 bm'l'illllt'tje. I leI Ilkuws dal 

Wobbelke na meer dan dde eellwen haul' eigl~n melodic tCl'ug had 

gekregen, haalde de regionalc tdcvisk. 

Omrop Fryslan wordt bllitcn firysliln echter nallwdijks bekekcn. Of 

dat het nu is, of de afwczighcid van blauw biDed in Bolsward, of de 

Melodie: Daer yond ick heyneZijck, enz. 

Mijn hart dat trilt mij, het is buitengewoon! 

Mijn liefste Wobbelke, 

Mijn zoetste Wobbelke, 

Mijn waardste Wobbelke, 

Wat ben je mooi! 

Ik voel aan 't kriebelen, lief, wat mij deert, 

Mijn gouden engeltje, 

Mijn gouden engeltje, 

Mijn gouden engeltje, 

Jij bent in 't hart. 

a! 't hart ontvliegt mij allebei mijn ogen door. 
Ja, 't loopt uit mij in jou, 

Het trekt uit mij in jou, 

Het springt uit mij in jou, 

Als ik jou zie. 

Ik kan niet bij jou vandaan zijn, zoete liefste, 

Of ik moet sterven, lief, 

Of ik moet sterven, lief, 

Of ik moet sterven, lief, 

Dat is enkel waar. 

Help, liefste, 0 laat je mij in zulk een kwaad, 

Kus mij, zoete lieveling, 

Kus mij, zoete lieveling, 

Kus mij, zoete lieveling, 

Of ik ben dood. 

commissaris van de koningin die zich niet voor cultuur interesseert, 

op de een of andere manier drongen de Gysbert-festiviteiten in 2003 

niet door tot de rest van Nederland. De landelijke pers pikte het sim

pelweg niet op. Jammer, want nu blijven de 'Hollanders' denken dat 

de Friese cultuur ophoudt bij kaatsen, fierljeppen, skutsjesilen en de 

Elfstedentocht. Van de rijke Friese literatuur en muziek bereikt maar 

bar weinig de andere kant van de Msluitdijk. De Friezen richten zich 

dan ook vooral op de eigen achterban. Zo is er jaarlijks de sutelaksje, 
waarbij vrijwilligers nieuwe Friestalige literatuur aanbieden aan het 

publiek (sutelje betekent 'venten'). Dat gebeurt van huis tot huis, de 

hele provincie door, en ik heb begrepen dat de Gysbert-cd dit jaar tot 

de koopwaar behoort. Met dit soort acties hand haven de Priezen hun 
identiteit, tegcn aile globalisering in, vrijwd ot1zkhthnul' voor de rcst 
van de wcreld. _ 
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