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YNLIEDING

1. Lêst men de poëzij fan guon dichters dy't yn de tritiger jierren

harren debut makke ha (al of net yn de foarm fan in bondel), dan

faIt fuortdaliks op hoe modern foar dy tiid harren toan wêze kin,

seker as men dêrnjonken de gedichten fan de Jongfriezen leit. Rûn

om yn de literatuerhistoarje is it sizzen dat om 1935 hinne der in

poëtyske fernijing is, in nije generaasje him oppenearret.

Gans ferskil fan miening is der op punten as 'Wa binne dizze fer

nijers, hoe lang slagge hja foar master op, wa hearre ta de foar

geande en wa ta de folgjende generaasje?' . It probleem fan de peri

oadisearring komt hjir om de hoeke. Foar't ik hjir teoretysk op yn

gean sil, jou ik earst in oersjoch fan de ferskate mieningen fan

blomlêzers en oersjochjouwers.

2. Oersjoch

De mieningen kin men fine yn:

twa blomlêzings - Schurer (1942)

Wadman (1949)

trije literatuerskiednissen - Piebenga (1939)

Piebenga (1957), folslein oersjoch

Dykstra (1977), folslein oersjoch

oare oersjoggen - Brouwer (1957), globaaloersjoch, net folIe nam
men

Poort inga (1965), globaaloersjoch, net folIe
nammen

Riemersma (1977), sydlings besprek fan de poëzij

De generaasjes wurde op trije wizen yndield:

a. 1915-1935; 1935-1950 (1949): ~adman, Poortinga, Riemersma

b. 1915-1935; 1935-1945; 1945-1950: Piebenga, Brouwer, Dykstra

c. 1915-1925; 1925-1935; 1935-(1942): Schurer

De blomlêzers stean it meast tsjin inoar oer. Wadman hat grutte be

swieren tsjin Schurers trijedieling en fierders sjocht er de groep

dichters fan flak foar de twadde wraldoarloch en dy fan flak dêrnei

as ien generaasje, krektlyk as 1915 en 1925 ien generaasje is. Ek

Piebenga (1939) sjocht 1915 en 1925 as ien gehiel en 1935 as wat

nijs. Oant no ta sjocht elkenien, utsein Schurer, de perioade 1915-
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1935 as ien mei twa generaasjes en neamt dy perioade dy fan de Jong

friezen.

Tusken 1935 en 1945 wurdt lykwols al ûnderskied makke. Piebenga (1957)

komt mei it begryp 'fiifentritigers' op de lappen en sûnt dy tiid

praat men net oars (Brouwer, Dykstra). Poort inga sjocht 1935 en 1945

krekt as Wadman as ien gehiel. Riemersma sprekt fan de fiifentritigers

en in sekere skoalle dy't hja nei 1945 meitsje.

De ein fan de perioade wurdt/,troch Poortinga set op 'nei 1950'. Rie

mersma en Dykstra slute har dêrby oan en neame ek it opkommen fan de

eksperimentelen de ein fan de perioade fan de oarlochsgeneraasje (1954

quatrebras). Konkludearjend kin men sizze dat, hoewol't der betizing

is, yn alle gefallen twa jiertallen net faai steane: om 1935 hinne en

nei 1950.

Mar hjirmei is men net ut de problemen. Gelokkich wurde gans nuansear

rings jûn. Dichters as Postma, Schurer en Kiestra dy't by eardere peri

oaden yndield wurde, wurdt dochs fan sein dat hja har ûntjoegen en sa

dwaande krije hja ek in plak yn de perioade 1935-1950. Mar oare dich·

ters wurdt al nuver mei skood. Haisma, Scholten en I. de Jong binne,by

de ien fiifentritiger, by de oar Jongfries of Schurerman. En Visser en

Poort inga binne by de ien fiifentritiger, by de oar hearre hja ta de

nei-oarlochske generaasje. Dat sil te krijen hawwe mei it bertejier

fan de dichter of mei it lette bondeljenjpublisearjen fan harren ge

dichten. Visser bygelyks bondelet syn foaroarlochske fersen earst yn

1947 (en 1964), Scholten is in lette Jongfries dy't mei in bondel yn

1936 debutearret.

Konkluzje

Hoewol't de skriftekundigen aardich oan it offreedzjen west ha (1935,

nei 1950), bliuwt it perioadisearjen in noedlike saak, fr al as men de

dichters in plak yn de offrede tiidrekjes jaan moat.
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3. Literatuerteory

3.1. Poar 1970

Nei't de literatuerwittenskip har in ieu lang û.o. bezich halden

hie mei it probleem fan de perioadisearring, kaam hja yn de jier-

ren 50-60 ta de ûntdekking dat gongbere begripen as
, . ,
generaasJe

net mear foldiene en soms ta absurde (astrologyske) utspraken oan

lieding west hawwe. Kamerbeek (1962) hie yn 1940, nettsjinsteande

syn krityske notysje by de generaasjeteory, noch al de klam lein

op it begryp 'generaasje' en dan fral op it aspekt fan de kreative

kriich (liLa nécessité de se distinguer"). Hy sjoeht in generaasje

as "( ... ) de gemeenschap of lotsverbondenheid van hen, die als
tijdgenoten in dezelfde situatie leven en dus aan dezelfde
objectieve mogelijkheden deel hebben ( ... )" (27)

en dat bliuwt foar him in fruchtber begryp, in wurkhypoteze.

Krauss (1968) dy't fan de folgjende definysje utgiet

"( ... ) nicht etwa die Simultaneität aller lebenden Mensehen
zu einen bestimmten Zeitpunkt ( ... ) sondern die durch gemein
same Erlebnisse bestimmte und geformte Jugend, die sieh der
von den älteren Mitlebenden vertretenen Tradition entschlos
sen entgegenwirft ( ... )" (127)

mient dat, just omdat sa'n generaasje miskien ien kear yn in ieu

foarkomt (want de jeugd sil earder en faker de tradysjes neifolgje

en op te nij belibje), men yn de literatuerwittenskip de generaas

jeteory mar better net brûke kin om it probleem fan de perioadi

searring op te lossen. De literatuerwittenskip halde har yn de

jierren 60 bezich mei de tekstanalize, it beskogjen fan it lite

rêre wurk as in autonoom gehiel.

Yn de jierren 70 kaam lykwols in nije streaming op, dy fan de re

sepsje-estetika (Jauss, Iser). ~yteoretyske streaming slût by de

opfettingen fan de russyske Formalisten oan, dy't ta fierdere ûnt

jouwing brocht waarden troch de tsjechyske Strukturalisten. Unof

hinklik fan dy eastjeropeeske teory-ûntjouwing kaam yn 1948 al de

hollanske germanist Teesing ta deselde opfettingen, al wie syn

terminology oars.
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3.2. Nei 1970

In ynlieding yn de no foar master opslaande teory jout Kunne-Ibsch

(1977). It generaasje-begryp komt net foar. De teory giet ut fan

perioaden dat in bepaald literêr systeem dominant is. In literêre

perioade wurdt definiearre as

"( ... ) gevormd door een groep van literaire teksten die bin
nen een min of meer nauwkeurig aan te geven tijdsbestek op
overeenkomstige wijze zijn gecodeerd ( ... )." (287)

Gefolch foar de Ondersiker is dat er earst in ynventarisaasje, sys

tematisearring en ferklearring jaan moat fan de skaaimerken fan in

perioade op basis fan it folgjende materjaal:

a. de literêre wurken seIs,

b. utspraken fan skriuwers oer it poëtikale systeem,

c. programma's of manifesten fan skriuwersgroepen,

d. offisjele en privee-utspraken oer wat de skriuwer oernomd hat ut

de kulturele tradysje,

e. oersettingen, al of net oanpast oan it literêre systeem,

f. literêre krityk ynsafier't dy de fierdere produksje fan de skriu

wer beynfloedzje kin.

Nei de beskriuwende analize fan it literêre prosedee komt de frage

nei de funksje dêrfan oan de oarder. Undersyk op leksikaal nivo (de

literêre kodearring) jout ynsjoch yn it semantysk universum (it bO

ten-literêre, ynhald, yntinsje fan de literêre koàd~). Dat men sil

histoaryske, sosjologyske, filosofyske en oare subkoades bestudear

je moatte.

Mei't elke literêre perioade in reäksje is op de foargeande, is de

syngroane analize net genach. Jauss pleitet dan ek foar de diagroane

beskriuwing fan inoar aflossende perioaden:

"( ... ) Een nieuw constructieprincipe breidt zich ( ... ) op zo
groot mogelijke schaal uit, totdat het het stadium van de
vanzelfsprekende herkenning, van het automatisme heeft be
reikt en wordt aangewend door schrijvers die het met gemak,
maar niet met de overtuigingskracht van de pioniers hanteren
- door epigonen. Het epigonisme versnelt de uiteindelijke
aflossing ( ... ). Geen enkele aflossing van het systeem be
tekent een volledige vernieuwing en totale uitschakeling van
het voorafgaande. Er treden elementen op de voorgrond die Ln
een andere literaire periode op de achtergrond aanwezig waLen
( ... )." (293)
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En dy aflossing is yn lêste ynstansje in foarm fan resepsje. Mei

help fan Jauss syn konsept fan de Erwartungshorizont kin men nei

gean hoeft in nij literêr systeem der yn faIt by it publyk. Fan

likefolle belang is de kar dy't de skriuwer makket wat de literêre

koade oanbelanget. Want ek de skriuwer seIs is resipiint fan de

foargeande perioade.

Wurdt no op in bepaald stuit in bepaalde literêre koade dominant,

dan kin men fan in nije perioade sprekke:

"( ... ) De overheersende positie van bepaalde combinatieregels
en de specifieke selectie van semantisch materiaal dat de
relatie tot de werkelijkheid regelt, vormen de basis voor de
onderscheiding van een literaire periode ( ... )." (295)

Syngroan mei de dominante prosedees binne 6trinders fan in foar

geande (epigoanen) en foar6trinders op in folgjende perioade (avant

garde). Njonken it nêst inoar bestean fan dy trije literêre perioa

den stiet los dêrfan literatuer dy't net op literatuer reagearret,

de saneamde triviale literatuer. Oant safier Kunne-Ibsch.

SintraaI yn de ferklearring stiet dus de resepsje. Dy makke(t) 6t

o1t in bepaalde literêre kodearring dominant wurdt. SintraaI yn de

beskriuwing stiet it al as net dominant wêzen fan de literêre koa-

des.

Literatuer
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F. Schurer, Fiif en tweintich fryske dichters. Amsterdam s.j. (1942)

A.S. Wadman, Frieslands dichters. Leiden 1949.
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4. De literêre sitewaasje yn Fryslan

Dat yn it tiidrek 1935-1941 (foar sekuere ferantwurding, sjoch: BE

SKRIUWENDE ANALYZE FAN IT LITERERE PROSEDEE 1, s. 1) mear as ien

literêre generaasje bestie, lit it skema op side vii sjen~ As men

de literêre hanboeken en oersjoggen neigiet, krijt men in byld fan

ien dominant systeem, dat fan de fiifentritigers. As men it skema

besjocht, kin men it dominante fan de fiifentritigers yn twivel lû

ke. De foargeande groep (Kloosterman olm Schol ten) publisearret mear

as de fiifentritigers-groep kPiebenga olm Boarnstra). Guon fiifen

tritigers bondelje earst nei 1945!

5. Fraachstelling en ûtstellen foar ûndersyk

Men kin jin offreegje wannear't no eins it poëtikale systeem fan de

fiifentritigers dominant wurdt en wer ophaldt soks te wêzen, wan

near't no eigentlik it systeem fan harren foargongers ophaldt domi

nant te wêzen en it systeem fan harren opfolgers dominant begjint

te wurden.

Wol men dêr antwurden op jaan kinne, dan sil men earst alle poëtyske

produkten en wat dêrmei anneks is, besjen moatte en kom ta de be

skriuwende analyze sa't ik dy yn 3.2 oanjûn ha. Yn de haadstikken

BESKRIUWENDE ANALYZE ... en LOKAASJE EN UNDERWERP jou ik earst in

foarriedige analyze fan guon poëtyske produkten ût it tiidrek 19~5

1941 op grûn fan in stekproef. De skaaimerken dy't dêr dan ûtrûgelje,

sil ik yn in soarte fan enkête-formelier sette. De bedoeling is dat

de enkêtefragen foarlein wurde oan fersen ût it tiidrek 1935-1941 (B)

en oan fersen ût de omlizzende perioaden (A en C). Dêrnei rekkenje

ik de persintaazjes fan trije skaaimerken ût foar dy trije tiidrek

ken (sjoch: IN LYTS UNDERSYK ... ).

Nei al dat rekkenjen en ûtsykjen wat no "eksakt" dominant is, kin

men tydskriften en kranten trochskoffelje of, oars sein, de resepsje

neigean en faaks in ferklearring jaan foar it foarkommen fan guon

dominante skaaimerken.

*) ----- = yn tydskrift publisearjend
• = bondeling fan fersen

= nei bondeling yn tydskrift publisearjend
] = stjerjier

o = postume bondeling fan fersen
<V = mear as ien bondeling fan fersen
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6. 7ierder -ferrin fan it ûndersyk

Dizze skripsje is in part fan it ûndersyk sa't ik dat foar eagen

ha (sjoch YNLIEDING 3.2).

De folgjende haadstikken moatte noch skreaun wurde:

- KULTURELE/LITERERE TRADYSJE

byg. ynfloeden, oersettings, benammen ut de eigentiidske hol

lanske literatuer.

- KULTUERHISTOARYSKE EN OARE SUBKOADES

Ideenwelt, polityk, sosjaal-histoarysk, kultureel, benammen ek

de fryske subkoades.

- MATERJELE MOOGLIKHEDEN

ferkeapsifers, printskiednis, utjouwers, tydskriften ensafier

der.

7. Mooglikheden ta fierder ûndersyk

Men kin 't wurk fan afsûnderlike dichters en de eventuele ûntjou

wing dêryn afsette tsjin de tendinzen fan de groep (de utkomsten

fan de stekproef).

Men kin 't wurk fan afsûnderlike dichters yn ien of mear hokjes

(literêre perioaden, literêre groepkes) triuwe.

Men kin guon dichters byinoar yn in groepke sette.
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BESKRIUWENDE ANALYZE FAN IT LITERERE PROSEDEE

1. Ferantwurding, offreedzjen, wurkwize

De tiid te brekken is in noedlik bedriuw. Ik doch it no earst al

even om in ûtgongspunt te hawwen, nammentlik de jiertallen 1935 en

1941. Wat it jiertal 1935 oanbelanget, slût ik oan by de miening

fan de hanboekskriuwers en oersjochjouwers: it jiertal 1941 basear

je ik oan Ie iene kant op it feit dat nei 1941 de measte tydskrif

ten ophalde te ferskinen en oan de oare kant op Ie ferûnderstelling

dat nei 1945 in nije generaasje opkomt.

Oan de han fan de Catalogus der Friesche taal- en letterkunde en

overige Friesche geschriften (Leeuwarden 1941) en Ie hanboeken kin

men in oersjoch krije fan Ie poëtyske produksje yn in perioade. Mar

bondels allinne sizze net alles. Yn guon bondels steane fersen ût

de jierren foar 1935 (byg. yn D. Kalma, Sangen, 1936). Dy fersen

sil ik net yn it korpus behelje. Yn guon nei-oarlochske bondels

steane foaroarlochske fersen (byg. yn G.N. Visser, Jolm, 1947). Dy

fersen behelje ik al yn it korpus. Fierders ha ik net sjoen nei

oersettings, twadde printings, privee-ûtjeften en dûtsktalige fer-

sen.

De net yn it korpus opnommen poëtyske produkt en binne:

1935 A.R~ Scholten, De ballade fen dlald-matroas, bewurking fan ge
dicht fan Coleridge

1935 F. Schurer, Twiljocht, in privee-ûtjefte, opnommen yn Op alle
winen (1936)

1936 F. Schurer, Utflecht, in twadde printing fan Utflecht (1930)

1941 R.P. Sybesma, Der zehnte Mai, pro-Dûtske fersen, yn it Frysk mei
in oersetting yn it Dûtsk

1942 R.P. Sybesma, De swetten ûtlein, deselde bondel as Der zehnte
Mai, oare titel en gjin Dûtske
oersetting

1943 D.A. Tamminga, It griene jier, in lang dichtstik, net ûtjûn yn
it offrede tiidrek, ek net yn tyd
skrift

1945 D.A. Tamminga, Leksums, stikelfersen, ûnder skûlnamme
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It korpus best iet ut:

1. Debutbondels

1926~ d~but yn tydskrift

a. foar 1930 al yn tydskrift debutearre:

1935 D.H. Kiestra, Efter it oargel

1936 A.R. Scholten, Jiergong

1939 I. de Jong, Harstwiich

1940 A. Jousma, Kimelûd

1926

1927

1922

idem

idem

idem

b. nei 1930 yn tydskrift debutearre:

1936 J.D. de Jong, Lunchroom

1938 J. Piebenga, Waerglês

1938 S.J. van der Molen, Utsjuch

1938 D.A. Tamminga, Brandaris

1941 Y. Poortinga, Sinneblink

1945 Y.R. Boarnstra, Waeksen ark
(postume samling fan û.o. syn poëzy)

1947 G.N. Visser, Jolm
(fersen fan 1936 of)

2. Gjin debutbondels

a. foar 1915 al yn tydskrift debutearre:

1936 D. Kalma, Sangen

1937 O. Postma, Dagen

1946 O. Postma, It sil bistean
(fersen fan 1937 of)

b. foar 1930 al yn tydskrift debutearre:

1936 F, Schurer, Op alle winen

1940 F. Schurer, Fen twa wallen

c. nei 1930 yn tydskrift debutearre:

1942 D.A. Tamminga, Balladen en lieten
(fersen fan 1938 of)

1945 D.A. Tamminga, Nije gedichten
(fersen fan 1938 of)

1933 debut yn tydskrift

1931 idem

1934 idem

1934 idem

1934 idem

1935 idem

1934 idem

1914 debut yn tydskrift

1902 idem

1902 idem

net neigien

idem

1934 debut yn tydskriÎt

1934 idem

Hoewol't A.S. Wadman yn 1938, F. Dam en Sj. Spanninga om 1940 hinoe

yn tydskriften debutearje, komme hja net yn it oersjoch omdat hja

har ûntjouwe yn 'e nei-oarlochske jierren. Wat dit oanbelanget, ie
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G.N. Visser in twivelgefal. Inkeld op grûn fan syn betide debutear

jen (1934) en it feit dat syn dichterskip nei 1950 yn earsten op

haldt 3 , krijt er syn plak yn it oersjoch.

De poëtyske sitewaasje wurdt bepaald troch 14 dichters, dy't foar

18 bondels soargje. Njoggen dichters komme mei in debutbondel, fjou

wer debutearje foar 1930 al yn in tydskrift, fiif debutearje nei 1930

yn in tydskrift. Twa dichters debutearje àl om 1935 hinne yn in tyd

skrift, mar har debutbondel komt nei 1945.

Beskriuwing fan de wurkwize

Om nei te gean hokker skaaimerken fan it poëtyske prosedee no de domi

nante binne, nim ik earst in stekproef. Ut elke bondel helje ik inkel

de gedichten, meastal fiif. By myn kar soe ik my liede litte kinne

troch de folgjende kritearia:

a. eventueel titelgedicht (yn it oersjoch ûnder oanjûn mei T of t),
b. besprutsen - yn detail - yn eigentiidske kritiken, --
c. foarkommen yn 'e blomlêzings ut 1942 en 1949 (oanjûn mei B),
d. mysels opfallen (hiel subjektyf). -

Kritearium a) ha ik tapasse kind yn inkelde gefallen.

Kritearium b) lit ik falIe mei't dat mear yn it haadstik
I syngroane

resepsje l past. Foar in part wurdt kritearium b) opfongen mei kritea

rium cl, sadat it eigentiidske dochs noch oan bar komt.

Kritearium c) ha ik net konsekwint tapast. Yn guon gefallen komt in

gedicht yn beide blomlêzings foar (oanjûn mei BB), yn oare gefallen

steane der minder of mear as fiif gedichten fan ien dichter yn. Hjir

ha ik kritearium d) tapast om ta it tal fiif te kommen.

Wat it tal gedichten oanbelanget, ha ik my safolle mooglik halden oan

it folgjende:

- As in bondel ófdielings hat, nim ik meastentiids ut elke ófdieling
in gedicht.
- As in nei-oarlochske bondel in foar-oarlochsk part hat, dan nim ik
dêrut bygelyks trije fersen.
- As in foar-oarlochske bondel folge wurdt troch in nei-oarlochsken
ien mei in foar-oarlochsk part, dan nim ik ut Ie foar-oarlochske bon
del wolris minder as fiif gedichten.
- As it totaal oan fersen yn in bondel ûnder de tweintich leit, dan
nim ik ek minder as fiif fersen.
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In ûtsûndering hjirop ha ik makke by myn kar fan J.D. de Jong syn

fersefr. Hoewol't men de fersen 'Steun', 'Krysttiid '33' en 'Need'

as ien beskogje kinne soe, omdat dy wat de foarm en de ynhald oanbe

langet, lykweardich binne, bliuwt it tal fersen dochs 8. Dat ik se

nommen ha, komt omdat krekt troch dizze fersen myn skripsje-ûnderwerp

bepaald is. In hiel subjektive kar dus. Efterof besjoen hie ik better

ien fan de trije nimme kind.

Mei dit subjektive elemint biD ik belane by kritearium d), in subjek

tyf, dat nuodlik kritearium en ien dat hjir hieltiten by myn kar it

lêste wurd hat. Efterof besjoen hie ik better in wat objektivere

wurkwize tapasse kind, in stekproef yn 'e eigentlike sin fan it wurd,

byg. om 'e tsien siden ien gedicht. Ik bin lykwols meastentiids ut

gien fan wat my by it lêzen fan 'e fersen yn earste ynstansje opfoel.

Yn YNLIEDING. 1 wiisde ik op 'e moderne toan fan 'e fiifentritigers

yn ferliking mei de Jongfriezen. Neffens my haldt dat û.o. yn: frij

ere fersfoarmen, ferwizings nei de eigen tiid,eigentiidske begripen.

Dizze yndrukken komme oerien mei wat de hanboekskriuwers as skaaimer

ken fan de fiifentritigers harren poëzy sjogge.

Yn in letter stadium gean ik dan nei oft dit allegearre ûtkomt, oft

guon troch my no as modern sjoene skaaimerken wol dominant binne by

gelyks. Yn it haadstik LYTS UNDERSYK ... ha ik dat ûndersocht foar

trije skaaimerken. It giet hjir no lykwols om in foarriedige beskriu

wing, in ynventarisaasje fan myn yndrukken. Dat dizze ympresjonistyske

wurkwize liket my hjir ferantwurde ta.

Oersjoch fan 'e troch my ûndersochte gedichten

D.H. Kiestra

D. Kalma

F. Schurer

1935 Utsnijen (6)
Oan 't heamiel gear (ynliedings-

fers) (8)
De koumelker (19)
Krantefoto (42)
De swellestoarm (47-50)

1936 Maitiidsdouns (7-8)
De kimen (34)
Frede (70)
Les Landes (73)

1936 Mear as ien (7-8)

B 1927
1927

B 1931
1932

B 1932

B

19:34
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1935

1938
B 1934

1935

T 1938

B 1934

1933
1936

1933
(1933)
1934
1934

B (1935)

1936
1936
1935

t 1938
B 1934

1934
1933
1936?
1934

B 1938

B

B

B 1931
1934

B 1934
1934

T 1934
B 1935

1934
1933-34
1934
1934

B 1935-36
1934-35

1933

1938 Brandaris (5-6)
Slatters (11-12)
Fen min en maeitiid (13)
Miniaturen (23-24)
De bûtsiker (19)

1939 De boer (12-13)
Swannen (22) ......
Kano (27)
As it harstwiich bloeit (34)
Der scil blydskip wêze (53)

1940 Beppe (9-10)
Augustusdei oan it waed (22)
Bea (28)
Yn tsjerke (37)
Prinsesse fen de Nyl (53)

1940 Maeijenacht (13)
Reisbureau (14)

A. Jousma

F. Schurer

I. de Jong

A.R. Scholten

Thusreize (19-20)
Fen de frjeonskip (21)
As de lantearnen (27)
Fanke (44-45)

1936 Opstanning (9)
Nije moarn (22)
Nachtlike boai (24)
Hjerstdei (27)
Winter (37)

1936 Lunchroom "De Unie" (3)
Aenst' is 't de dei ... (13)
Steun (16-17)
Wirkleazen (18)
Krysttiid '33 (19)
Need (20)
Boer (21)
Deadefeart (36)

1937 It fryske fjild (16)
"De 'lyryske j ammerdearlikhei t' hat no

in ein nomd" (18)
Dichters stoffe (32)

1938 Sinnige Jannewarisdei (25)
"King Kong" (28)
Stêd en lan (31-32)
For us jonge soan (33-36)
De aeisikers (38-39)

S.J. v.d. Molen 1938 Frühlingserwachen (5-6)
Dit folk (23)
De renegaet (35)
Fryske tragyk (39)
Tiger-rag (43)

D.A. Tamminga

J. Piebenga

J.D. de Jong

o. Postma
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Yn 'e paragrafen 2.1 oant en mei 2.7 jou ik in ferantwurding foar it

al of net behanneljen fan alle troch Wadman neamde skaaimerken.

By de beskriuwende analyze ha ik my halden oan 'e yndieling sa't A.S.

Wädman dy jout ~n Fryske fersleare (Drachten 1953):

1. Mjitte
2. Rym
3. Strofefoarm
4. Taalmezyk
5. Byldspraak
6. Stylmiddels

B

B

B 1940
1939
1939

BB 1940
1940

1941
BB

B 1935

BB 1939

BB 1939
B 1935

1937

B 1940
1940

BB 1940
B 1939
B 1941

it sidenûmer fan 'e bondel
sûnder side
opnomd yn ien blomlêzing
opnomd yn twa blomlêzings
titelgedicht
titel fan gedicht komt sa likernoch werom yn
titel fan bondel

jiertal lofts : publikaasjejier fan 'e bondel
jiertal rjochts = publikaasje yn tydskrift

1946 Blommejonge (19)
AId (27)
Greate en lytse dingen (28)
"Scoene jo stjerre moatte as jo net

dichtsje mochten?" (34)
"Binne jo wol folksk?" (44)

1947 Foarjier (1)
Yn 't noarden (11)
Utflecht (43)

(x):

(ss):
B

BB
T
t

Taljochting:

G.N. Visser

o. Postma

Modern krystfeest (26-28)
Kwatrinen (38-48)

Y. Poort inga 1941 De reedrider (3)
Murk (11)
Yn 'e saune (15)
Lietsje (19)
Winter (27)
Septimber (31)

D.A. Tamminga 1942 Ballade fen Mata Hari (ss)
Sineesk soldateliet (ss)

D.A. Tamminga 1945 Ragnar9k (Sept. '39) (11-12)
De sitadel (22-23)

Y.R. Boarnstra 1945 Broken melody (17)
Copla's oer de ûndergong fan it

fryske folk (29-31)
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2. Foarriedige beskriuwing fan it poëtyske prosedee

2.1. Mjitte

De twaliddige mjitte (meastal de jambe) wurdt troch alle dichters

brOkt. Guon dichters brOke in 6fwikseljende mjitte. Foarbylden: O.

Postma, Binne jo wol folksk?; D.H. Kiestra, De koumelker; D. Kalma,

Les Landes. It 6fwiken fan de jambyske regelmjittige dreun kin nef

fens Wadman in Jongfryske oanwenst wêze:

"( ... ) Lykwols kin dizze net-jambyske oanpak fan in fierder
jambysk fers maklik ta in manierke wurde. Doe't J.J. Hof dan
ek de Jongfryske dichtkunst parodiëarre, soarge er, dat der
fiks hwat metryske 6fwikings yn it fers foarkamen, " om 't it
tsjinwirdich sahwet moade is, de mjitte ut en troch to skou
derjen as aldwraldsk" (Fjirtich jier taelstriid, 111, 297)
{ ... )." (Wadman: 1953, 27)

Ek Van der Molen, Tamminga en Boarnstra brOke net altiten in suver

regelmjittige twaliddige mjitte. Foarbylden: Y.R. Boarnstra, Copla's

oer ... ; D.A. Tamminga, Slatters; S.J. van der Molen, Dit folk.

De suvertrijeliddige mjitte wurdt fral troch Piebenga brOkt (byge

lyks yn 'Sinnige Jannewarisdei'). Mar ek de trijeliddige mjitte wurdt

neffens Wadman net faak konsekwint tapast:

"( ... ) Fan konsekwinte tapassing fan daktylen, amphibrachen
en anapesten is lang net altyd sprake. Faek wurde hja 6fwik
seljend brOkt en kin men it bêste koartwei sprekke fan trije
liddige mjitten { ... )." (Wadman: 1953, 37)

Fersen ~êr't de mjitte yn wikselet fan twa nei trijeliddich of fer

sen dêr't de mjitte navenant gjin rol yn spilet, wurde sawol troch

de yn 1935 al wat aldere as de wat jongere dichters skreaun. Foar

bylden: O. Postma, It fryske fjildj F. Schurer, Mear as ien; D.H.

Kiestra, Krantefotoj S.J. v.d. Molen, Dit folk; Y. Poortinga, Yn 'e
/

saune; D.A. Tamminga, De sitadel, Ragnarokj J.D. de Jong, Steun,

Need, Deadefeart.

2.2. Rym

Ofsjoen fan it feit dat dichters altiten wol IOd-, stêf-, binnen

en einrym brOke, falIe dochs in pear ferskynsels op:

A.R. Schol ten (alle fiif Ondersochte gedichten) - en F. Schurer ek

ut en troch - lit in technyske oerladenheid sjen op it mêd fan de

alliteraasje. By Tamminga (yn 'Ragnarok') en Visser (yn 'Foarjier')
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faIt it brûken fan binnenrym op. By de earste hat dat dudlik in

binende funksje yn syn net-rymjende fersen yn Nije gedichten.

De measte dichters skriuwe fersen mei einrym. FolIe frijer binne

hjiryn O. Postma en J.D. de Jong, en as se alris rymje, dan is it

earder yn brutsen rympearen as yn folslein rymjende pearen (byg.

J.D. de Jong, Boer). By Kiestra, I. de Jong, Van der Molen en

Poort inga bliuwt it net-rymjend dichtsjen beheind ta in inkeld

fers. Foarbylden: Kiestra, Krantefoto; I. de Jong, Boer; Van der
/

Molen, Dit folk; Poortinga, Yn 'e saune. Tamminga syn net-rymjende

fersen steane as in aparte ofdieling njonken in ofdieling mei son

netten yn syn bondel Nije gedichten.

Z.3. Strofefoarm

It fers mei fjouwerrigelige strofen, rymjend en jambysk, komt it

meast foar.

Sonnetten wurde skreaun troch Kalma, Schurer (30% fan 'e bondel

Fen twa wallen, 1940), Scholten (26% fan Jiergong), Jousma, Pie

benga (yn syn begjintiid: 1930-1933, byg. 'Lytse wrald') en Tam

minga (in ofdieling yn Nije gedichten, 1945).

It germaanske alliteraasjefers fynt men by Jousma ('Walhalla',

'Skaldesang') en Piebenga yn syn begjinperioade ('De wylde jacht'

ut 1930).

Kwatrinen wurde skreaun troch Schurer en Postrna. Foarbylden: Schu

rer, Kwatrinen (yn: Fen twa wallen); Postrna, Fryske fjouwerrige1s,

Bineamde kwatrinen (yn: It sil bistean).

Balladen fine we by Schurer ('Ballade fen de Sudersé' yn: Op al~e

winen), Scholten (De ballade fen d'ald matroas, 1935), Tamminga

(Balladen en lieten, 1942) en Poort inga ('It kastleinske fen de

Hossebos', foar safier't wy dit folksaardige ferhaal yn lietfoarm

sjen kinne as in ballade).

It skift fan 'e kopla fine we by Y.R. Boarnstra ('Copla's oer de

ûndergong fan it fryske folk').

It frije fers komt yn trije ferskiningsfoarmen foar:

a. sûnder rym, mei strange mjitte (byg. J.D. de Jong, Deadefear~,

1934);
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b. mei rym, sfinder rege1mjittige mjitte (byg. D.A. Tamminga, Ragna
rok, 1941)

c. sfinder rym, sfinder mjitte (byg. J.D. de Jong, Steun; in soad
frije fersen fan O. Postma).

De measten beheine har ta in inke1d frij fers (sjoch ek 2.1 en 2.2).

By Postma is it frije fers fo11e strukture1er, hy skriuwt it iene

frije fers nei it oare.

2.4. Foarriedige konk1ûzjes

Hoewo1't de sonnetteku1tus fan de Jongfriezen be1une is, hi1de de

measte dichters har oan in tradisjone1e foarmjouwing (jambysk, rym

jend). Nettsjinsteande i~ inke1de frije fers fan guon dichters kin

men net sprekke fan in fernijing yn foarm-technyske sin, a1teast in

fernijing dy't oerhearskjend is yn it tiidrek 1935-1941.

Wol men al sprekke fan in technyske fernijing, dan kin men dat a1

1innich yn it negative dwaan: de sonnetten wurde net safo11e mear

skreaun, der is (sa't de hanboeken jin sizze) distinsje nommen fan

de Jongfriezen. De minst tradisjone1e dichter is tage1yk de i1dste:

O. Postrna. Ek J.D. de Jong en D.A. Tamminga wike of fan it gongbere

patroan, fer1ike mei de measte dichters; hja skriuwe mear frije fer-

sen as de oaren.

2.5. Net-fryske wurden en fryske wurden

Yn dizze paragraaf hi1d ik my foar in 1yts part oan Wadman (1953).

K1ankboarterij en a11iteraasje dy't de taa1muzyk ûtmeitsje kinne,

achtsje ik foar it tiidrek 1935-1941 fan in net al te grut belang,

krekt omdat om 1935 hinne net a11innich wer each is foar it rike

taaleigen fan it Frysk (d.i. it Frysk as folkstaal is gaad1ik foar

keunsttaa1, yn tsjinste11ing ta de Jongfryske opfetting dat fan it

Frysk in keunsttaa1 makke wurde moat troch ynfiering fan byge1yks

neologismen), mar ek de aktualiteit nei foaren komt en it plak fan

hanne1ing rfinom yn Ie wri1d wêze kin (J. Piebenga, 1957, 260; K.

Dykstra, 1977, 109).

Ik ha dêrom a11inne mar sjoen nei frjemde, technyske, oarsta1ige

wurden en nei sljochte, typysk-fryske, lokaal k1eure wurden.
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2.5.1. Frjemde wurden

By de measte dichters spilet it brûken fan wurden dy't bûten it

deistige, it wenstige, Fryslan falIe, in grutte rol. Foarbylden:

spaensk matroazelodske, aldfrankyske keningssoan, prinsyp (Postma,

1937, 32); elpenbien (Postrna, 1937, 18); timpels, ljochtreklamen,

Atlantis, K.L.M. (Schurer, 1936, 7-8); kraelrots, tziganesang, pal

men (Schurer, 1936, 19-20); castagnetten, wijreekfetten (Schurer,

1940, 13); prospectus, passage, kamiel, fellahfrou (Schurer, 1940,
/

14); stratosfear, stie1bidriuw, defaitist (Schurer, 1940, 26-28);

palmegrien, lylje, stjûne, Nyl, toverteikens, timpel (Jousma, 53);

Föhn, heraut (Kiestra, 47-50); wraldstêd, autobannen, swangrêd (?)

(Kiestra, 42); kano, pagaei (I. de Jong, 27)'; excursy, statistiken,

asfaltwegens (J.D. de Jong, 16-17); Hup cilinder 8 (J.D. de Jong,

19); Turken (J.D. de Jong, 21); diaspora, basalt (Tamminga, 1938,

23-24); keizer, apen (?), Sineesk (Tamminga, 1942, ss); karabinen,

peloton, merketintster (Tamminga, 1942, ss); kathedrael, Dom, wol

ven (?) (Tamminga, 1945, 11-12); sitadel (Tamminga, 1945, 22-23);

King Kong, wite doek, Hollywood-kultuer (Piebenga, 28); ijsco, sta

dion, sport- en simmerklean (?) (Piebenga, 31-32); tennis, parfum

(Poortinga, 19); technyk, oerynstynkt, skuftrompetten (V.d. Molen,

43); sportnijs (V.d. Molen, 23); melodij,plaet (Boarnstra, 17);

copla's, barthianen, skald, kompleks (Boarnstra, 29-31); caféterras

sen, kompensatys, registers, revers, sultan, harem, burokraet (Vis

ser, 1); speech, minister (Visser, 43). In diel fan dizze wurden 2S

oan 'e technyk ûntliend, guon wurden komme rûnom ut 'e wrald wei en

inkelde ut spesifike dielen fan 'e wrald.

Hielendal letterlik ut 'e wrald komme de oarstalige wurden. Foarbyl

den: Armstrong and Vickers, looping (Schurer, 1940, 26-28); tipewriter

(J . D. de Jong, 3); werkschuw (J. D. de Jong, 20); "band" (V. d. M~len,

23); Frühlingserwachen (V.d. Molen, 5-6); tiger-rag, Hold the tiger

(V.d. Molen, 43); broken melody (Boarnstra, 17); speech, nugget, ~ord

(Visser, 43); bajadère, ma pauvre danseuse (Tamminga, 1942, ss),

Ek persoansnammen en geografyske nammen kinne ut 'e wrald komme,

Foarbylden: Shakespeare, Rilke (Postma, 1937, 16); Ynje, Japan,
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Ceylon, Ronolulu, Shanghai, Singapore (Schurer, 1936, 19-20); Indië,

Marseille (J.D. de Jong, 16-17); Saint Lazaire, Parys (Tamminga,

1942, ss); Londen (Kiestra, 42); Les Landes, Baskysk (Kalma, 73).

Bibelske wurden wurde brûkt troch Y.R. Boarnstra (harpen, 17), I.

de Jong (Jins doar, klaed, ring (?), woastinen, 53), J. Piebenga

(Sodom, Babylon, 31-32), Schurer (mirre, 1940, 26-28) en Tamminga

Babylon, Lazarus, Esther, Mordechaï, Jezus, Marije, 1942, ss).

Mytologyske wurden wurde brûkt troch Kalma (Idoena, Widar, Odin,

féen, geasten, 7-8; wyn-muzyk, wraldsé, poarper (?), 34), Schurer

(walkyren, 1936, 7-8), Piebenga (Sleipnir, Alfadur, 7-8) en Tamminga

(Wrald-esk, Ragnarok, 1945, 11-12).

2.5.2. Fryske wurden, lokale kleur

Foar it frjemde oer stiet it bewende. De lokale kleur, sljochte wur

den en it brûken fan (fryske) persoansnammen (d.i. it nei it deistige

ta lûken) komme yn in hiel soad fan de troch my ûndersochte gedichten

foar. Foarbylden: finne, spantou (Postma, 1937, 16); koalsblêd (Post

ma, 1937, 32); swarte jassen, petten, herntsje (Jousma, 37); merke,

hirdsyldei (Schurer, 1936, 44-45); pleatsen, ljurken (Schurer, 1936,

7-8); flearbeam, hokling (Schurer, 1940, 13); sjêdden, foerge, riid

(Kiestra, 6); milhûs, heamiel, petiel, margemiel, foaijen (Kiestra,

8); seine, bûtlan (Kiestra, 19); tjirk, skriezen, ljippen (Kiestra,

47-50); bûthûs, hokling (I. de Jong, 12-13); Gaesterlin, harstwiich

(I. de Jong, 34); melkersklean, kealledrinken, lytse bichjes (J.D. de

Jong, 3); potstrou, mounlier, slatters (Tamminga, 1938, 11-12); keal

forlizzersnoed (?), tsjernjen (Tamminga, 1938, 23); hijke, ljip (Pie

benga, 38-39); waldboersoan, merky , knyft (Poortinga, 11); saune,

slûtkoer, pegelskoppen (Poortinga, 15); miede, swyljen, aId kat

(Poortinga, 19); man! (Visser, 1); skyt! (Visser, 39); Dokter-om

(V.d. Molen, 23); jim beppe (Tamminga, 1938, 11-12); Ons Renk (Post

ma, 1937, 32); Saske (Postma, 1946, 44); Klaes fen Auk (Schurer,

1936, 44-45); Murk (Poortinga, 11); Ealse, Sjol, Tiede (Poortinga,

15); Nijstêd (J.D. de Jong, 3).
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2.5.3. Konkluzjes

De by de Jongfriezen sa wichtige noarske mytology stiet mear op 'e

eftergrftn. Allinne Kalma seIs, Piebenga yn syn earste fersen ên Tam

minga (byg. 'Ragnarok') behelje dy mytology bytiden yn harren fersen.

By oare dichters komt soks hiel sporadysk foar. I. de Jong ('Kano'),

Jousma ('Prinsesse fen de Nyl') en Schurer ('Reisbureau') sykje it

guon tiden mear yn 'e tropen. Bibelske taal wurdt troch Schurer, I.

de Jong, Piebenga, Tamminga en Boarnstra brftkt.

Frjemde en technyske wurden wurde troch hast alle dichters brftkt,

utsein Kalma en Scholten. It binne lykwols Van der Molen, J.D. de

Jong, Visser, Boarnstra, Tamminga en Schurer dy't it oandoare om in

wurd ut in oare taalletterlik yn in frysk gedicht te setten. Plak

nammen dy't bftten Fryslan sitewearre binne, komme folIe minder foar.

Dochs liket by de measte dichters dit 'bftten Fryslan' essinsjeel te

wêzen, harren gedichten steane 'rftnom' yn 'e wrald (sjoch fierder:

2.2. Lokalisearring bftten Fryslan).

Hast alle dichters brftke spesifyk fryske wurden en utdrukkings (lo

kale kleur); Visser, Poortinga, J.D. de Jong, Van der Molen, Tammin

ga, Postma en Schurer brftke yn bysftnderheid it sljochte wurd en de

nei it deistige ta lftkende persoansnammen. Kalma en Schol ten skriuwe

mear yn in ferheven trant.

Yn 'e gedichten sprekt in ferfrjemdzjende, suggestive sfear troch

oan 'e iene kant it brftken fan net-wenstige wurden en oan 'e oare

kant it brftken fan hiel spesifyk fryske wurden. Dit sfearmeitsjende

prosedee sjocht Wadman (1953) as ien fan 'e dingen dy't de 'taalmu

zyk ' fan in gedicht utmeitsje.

2.6. Parlando versus oerfloed oan bylden

Ek yn dizze paragraaf hald ik my mar foar in lyts part oan Wadman

(1953). As in dichter bygelyks in technysk byld brûkt, hat er ek in

technysk wurd brûkt (sjoch 2.5.1). Yn dy sin ha ik byldspraak al be

hannele. Dat in dichter byldspraak brûkt, sprekt hast fansels. Meas

tentiids is dat personifikaasje; dat it beneamen fan de byldspra~k

hat net safolle doel. Alle dichters passe it ta; dat ûnderskiedi~gs
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meitsje op grûn fan personifikaasje komt men net fier mei.

Wat winliken al fan belang is, is it al as net brûken fan byldspraak

of, better sein, it in soad, hast net of hielendal net brûken dêrfan.

Sa't ik yn 2.5 al opmerk, komt der om 1935 hinne wer each foar it ge

woane, deistige Frysk. Mar dat net allinne: it anekdoatyske komt wer

yn eare (Piebenga, 1957, 260). Jt sljochte wurd, it anekdoatyske fer

ûnderstelt dat der net al te folIe byldspraak brûkt wurdt. Yn dizze

jierren is ien fan de skaaimerken fan de hollanske literatuer de sa

neamde parlando-styl (Nijhoff, Du Perron). Jt brûken fan suver gjin

byldspraak, poëzy pratendewei, kinne wy modern neame.

As men nei de utersten 'oerfloed oan bylden' en 'parlando' sjocht,

dan faIt op

1) dat Kalma, Scholten, J. de Jong, Schurer, Piebenga en Tamminga
gedichten skriuwe mei in soad byldspraak deryn,

2) dat Schurer, Piebenga en Tamminga ek soberder fersen skriuwe,
3) dat Postma, Kiestra, Van der Molen, J.D. de Jong, Poortinga, ,Vis~

ser en Boarnstra fral fersen yn in sobere, praterige trant skriu
we.

Foarbylden:

1) Kalma, Maitiidsdounsj Scholten, Opstanningj J. de Jong, Swannen;
Schurer, Maeijenacht, Fen de frjeonskip; Piebenga, Stêd en lan,
De wylde jacht; Tamminga, Brandaris, Ragnarok.

2) Schurer, Fanke; Piebenga, King Kong; Tamminga, Slatters.
3) Postma, AId; Kiestra, Utsnijen; Van der Molen, Tiger-ragj J.D. de

Jong, Steun; Poortinga, Yn 'e saune; Visser, Utflecht; Boarnstra,
Copla's oer de ûndergong fan it fryske folk.

Konkluzje

Modern binne benammen de nei 1933 debutearjende jongere dichters en

de alderen lykas Postma en Kiestra. Tamminga sit krekt as Scholten,

dy't mei bylden oerladen fersen skriuwt, mear yn in retoaryske tra-

dysje.

2.7. Taalsunigens foar oerdiedich taalgebrûk oer

Ek yn dizze paragraaf hald ik my mar foar in lyts part oan Wadman

(1953). Omdat de ferskate stylmiddels troch alle dichters brûkt wur

de, faIt hjir net in soad oer te sizzen. De stylfiguer dêr't wy al

in ûnderskied yn tradisjoneel en modern op basearje kinne soene, is
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de ellips. Ellips stiet foar it ut 'e sin weilitten fan ien of mear

logysk-grammatikale wurden (byg. tiid- of lidwurd). It weilitten

fan fersierjende, sfearbepalende adjektiven is ek in foarm fan taal

sunigens. Neffens Wadman komt de ellips fral by de ekspresjonisten

foar:

"( ... ) De ekspressionist moat it ha fan in maksimum oan kon
sintraesje en eksplosy en ~n minimum oa~ ~urden. Oars as de
impressionist, is hy wearzich fan skilderjende en sfearbipa
lende adjektiven. Hy moat. it ha fan krêftwurden: substantiven
(fêstichheden, statysk) en tiidwurden (biweging, dynamysk)~

'( ... )" (Wadman, 1953, 14i)

No is it net sa dat de ellips in parteklier eigendom fan 'e ekspres

jonisten is. In dichter as Postma bygelyks kin men net in ekspresjo

nist neame. Wadman sjocht lykwols as ien fan 'e frekwinte stylmiddels

yn it wurk fan Postma de ellips hieltiten mear foarkommen:

"( ... ) It tilt yn "It sil bistean" en de lettere gedichten,
mar ek earder al fan de fraechtekens en de sinnen sûnder
tiidwurd ( ... ) soms oer in hiele strophe ( ... )" (Yn: Oer
Obe Postrna. Ljouwert 1979, s. 78)

Wy moatte oppasse mei de ellips. Ek yn d& ympresjonistyske dicht

keunst komt de ellips foar:

"( ... ) Mar der is in oar soarte fan ellips, dy' t yn 'e Fryske
dichtkunst, ek dêr't dy utsprutsen impressionistysk is, faek
foarkomt, de ynliedingsellips: it weilitten fan it tiidwurd
yn 'e situaesjetekening oan it begjin fan in gedicht ( ... )"
(Wadman, 1953, 141)

As men nei de utersten 'oerdiedich taalgebrûk' en 'elliptysk taalge

brûk' of 'taalsunigens' sjocht, dan faIt op

1) dat Kalma, Scholten, Jousma, Schurer, Piebenga, Poortinga en oaren
fersen mei oerdiedich taalgebrûk (byg. adjektiven) skriuwe,

2) dat Kalma, Scholten en Jousma nea net de eskpresjonistyske e11ips
tapasse,

3) dat de ekspresjonistyske ellips en ek oare taalsunigensfer~kynsels

by sawol aldere dichters as Schurer, Kiestra en Postma as by de om
1935 hinne debutearjende dichters (utsein Schol ten en Jousna) foar
komme.

Foarbylden:

1) Kalma, De kimen; Scholten, Nije moarn (boppedat suggestive p~nt

sjes ~ en El's); Jousma, Beppe 111; Schurer, Thusreize, ~ear as
ien; Tamminga, Slatters; Piebenga, Sinnige Jannewarisdei; Foor
tinga, Lietsje; Visser, Foarjier, Utflecht, Yn it noarden.

3) Schurer, Thûsreize, Reisbureau, Modern krystfeest; Kiestra, Vt
snijen, Oan it heamiel gear; Van der Molen, De renegaet; J,D_ de
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Jong, Need; Tamminga, Ragnarok, De sitadelj Piebenga, King Kong,
For us jonge soan; Visser, Utflecht; Boarnstra, Copla's oer ... ,
Copla VII; Postma, Ein (yn 'Dagen').

Konkluzje

It brûken fan de (ekspresjonistyske) ellips seit net in soad. Yn ien

en itselde gedicht komme 'taaloerfloed' en 'taalsunichheid' wolris

njonken inoar foar. De measte dichters ha yn guon fersen alris in

wat elliptyske rigel of rigels stean; men kin lykwols net sprekke

fan in regelmaat dy't eventueel in yndikator fan in, alteast yn uter

like sin, ekspresjonistyske streaming wêze kinne soe.

Tamminga en Piebenga passe de ellips yn inkelde gedichten konsekwint

ta ('Ragnarok' , 'King Kong t ). By Postma is der in ûntjouwing nei mear

brfiken fan 'e ellips. It braken fan de ellips is net dominant, mar

miskien al modern te neamen.

2.8. Noaten by haadstik 2

1. Ik heakje yn op te wittenskiplike stan fan saken, satt ik dy yn
grutte halen yn YNLIEDING, 2. Oersjoch sketst ha.

2. Fan te tydskriften dy tt ik neisjoen ha (sjoch: POETIKA, s. 35,
noat 1), ferskynt Yn us eigen tael allinnich oant en mei 1943.

3. Yn 1964 jout G.N. Visser syn bondel ~, dêr't ek fersen yn by
inoar brocht binne ut te jierren 1935-~941, yn tt ljocht. Om krekt
te wêzen, de bondeling beslacht de jierren 1936 oant en mei 1950 .

./
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POETIKA

1. Ynlieding

Yn dit haadstik ha ik net de pretinsje in folslein histoarysk oer

sjoch te jaan. It giet hjir allinne om de poëtikale opfettings fan

dy dichters dy't ik yn it haadstik BESKRIUWENDE ANALYZE FAN IT LI

TERERE PROSEDEE neamd ha, foarsafier't dy opfettings alteast te

achterheljen binne.

Kalma is ien fan de peards't wiidweidich oer it dichterskip skreaun

ha. Fan de measte oaren moat men de opfettings in bult tiden tusken

de rigels wei helje yn resinsjes en artikels oer wer oare dichters.

Ik ha de wichtichste tydskriften1 troch west. Dat materjaal ha ik

oanfolle mei op it FLMD sammele lytsguod (knipsels en lytsere tyd

skriften).

2. De poëtikale opfettings

2.1. D. Kalma

2.1.1. De dichter as skeakel tusken it minsdom en it hegere

De dichter moat in geastlik lieder en strider foar it folk wêze:

"( ... ) Hy is roppen ta de lieding ( ... ) hwent ut krêft fen
syn forklearing skoget hy de wierheit it klearst en it is
rjucht, lyk it God's wil is, det liede scil ( ... ) hwa't de
wierheit it meast forklearet. De kinstner wirdt lieder yn
geastlike striid, de geastlike striid wirdt oernomd by de
minskheit, en de tiid is dêr det de kinst, tsjûgenis dwaend
oer it takomstige, dit kommende al yn hjarsels trochlibbet
en ut krêft dêrfen iepenbieret. ( ... )" (De nije moarn. 1922,
s. 7)

De dichter moat persoanlike belangen opofferje foar de tsjinst aan

it folk. Wat Ka1ma krekt ûnder 'wierheid' ferstiet, makket er net

dudlik. Bedoel t er datj inge dat er op s. 9 "godlike minskhei t smuzyk"

neamt? Yn alle gefallen is de keunstner in skeakel tusken it nins

dom en it hegere (God? Skientme? Wierheid?):

"( ... ) Hy wiswier is kinstner yn us dagen dy' t steande op i t

stran fen de tiden dizze fiere muzyk heint yn de silver-skea
len fen syn siele det hja klear en heech to glanzgjen komt
yn syn lûd, en ûtgeande ta de minskheit, mei dizze wytgings
it flues fen hjar eagen nimt, det hja, hjar lyts wittend yn
God, ek de egen Godlikhei t forstean. ( ... )" (De nije moarn,
1922, s. 9)
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2.1.2. Frys1in en de wri1d

De fryske beweging moat de geastlike ûnofhinklikens fan Fryslin en

it dielnimmen oan it "wraldlibben" neistribje. Dit moat selsstan

nich barre, "( ... ) net lans de wei fen in frjemdsprakige kultuer,

mar rjuchtstreeks ( ... )" (De fryske skriftekennisse I, 1928, s. 39).

Om dit doel te berikken moat a. de literatuer ferhege wurde ta taal

keunst (op oare plakken neamt Kalma dit persoanlike keunst), b. yn

it Frysk skreaun wurde oer fraachstikken fan 'e nije tiid, c. ût

lanske literatuer oerset wurde.

2.1.3. Persoanlike keunst

Alle taalkeunst is persoanlik:

"( ... ) Alle tael, alle taelkinst tsjinnet it meidielen fen
ûnderfiningen ( ... ). It plak dêr't de ûnderfining bart, is
dos net de wrald, mar it ynderlik fen de skriuwer ( ... )"
(Wy roppe de libbenen, 1938, s. 19)

It ynderlik is de skeakel tusken de wrild en de keunst. De skriuwer

kin grut wêze troch wat er ynderlik is en kin. Dêrtroch is neffens

Kalma alle keunst persoanlik.

Yn 1936 mingt Kalma him yn 'e diskusje oer de ferhalding dichter 

folk (sjoch: S.J. van der Molen, A. Jousma en oaren) en nimt it stan

punt yn fan 'e persoanlike keunst:

"( ... ) FolIe kompromissen binne mûglik, mar net twisken in
dichter en syn ropping; de dichter dy't net mear hearsum is
oan de ynderlike stimme, dy't ût forstanlik bitinken skriuwt
ef him rjuchtet nei hokfor macht ût de bûtenwrald, bigiet as
dichter sels-moart ( ... )" (Frisia 18, 1936, s. 113)

"( ... ) In folkslibben, as libben, groeit, en groei bitsjut
ofstjerren fen it alde en trochbrekken fen it nije. Hwa't
det forstiet, wit det it like~riwiis is to easkjen det de
dichter him nei it folk skikt (ef mûglik yet ûnwizer) as
det men freegje scil det it folk him nei de dichter skikt
( ... )" (Frisia 18, 1936, s. 114)

Yn 1938 skriuwt er:

"( ... ) ho forkeard it is oan kinst alderearst dizze eask to
stellen det "it folk" se bigripe scil. Dêrmei slacht men de
hynders earsling foar de wein; hwent it folk is kinstfrjemd
wirden. It forstean fen kinst moat fennijs leard wirde ( ... )
it fielen for it moaije yn tael en taelkinst moat wekke en
foartsterke wirde ( ... )" (Wy roppe de libbenen, 1938, s. 14)



18

Kalma syn easken oan taalkeunst komme eins op ien ding del:

"( ... ) hwet yn de tael utere wirdt, moat in libbensynhald
wêze ( ... )" (Wy roppe de libbenen, 1938, s. 11)

"( ... ) Yn it earste plak moat syn dichterlike tael it stim
pel drage fen syn persoanlikheit ( ... )" (Frisia 13, 1931,
s. 94)

2.1.4. Omgongstaal en keunsttaal

Kalma hat beswieren tsjin it brûken fan omgongstaal yn gedichten:

"( ... ) tsjintwirdich gauris fordigene mei in birop op 'e
natûrlikens, dêr't den/by forgetten wirdt det de tael lyk
as dy natûrlik spritsen wirdt, hielendal gjin literatuer
is, en det de skriftekennisse is in utering yn kinst, sa
qet dos de tael ûnder alle omstannichheden ut hjar deisti
gens transformearre wêze moat ( ... )" (Frisia 13, 1931, s.
92; ûnderstreking fan my)

"( ... ) dichtersprake nou ienris gjin deistige sprake ( ... )"
(Sljucht en Rjucht 44, 1940, s. 833)

2.1.5. Strakke foarmen

Kalma hat in dudlike foarkar foar strakke foarmen:

"( ... ) yn it frije fers (moat) eltse aparte rigel yn syn
bysûndere foarm forantwirde wêze ( ... ) Fierders hat it
boune fers ut soarte in greater swietlûdigens en lûdryk
dom as it frije, det, om in like sterke wirking to birik
ken, dos ta oare middels syn taflecht nimme moat. Ien mei
oar makket det allinne in ryp kinstner hope hawwe kin yn
it frije fers to slagjen; en wierskynlik rint dit yet op
in 6fdijer ut ( ... )" (Frisia 13, 1931, s. 92)

Kiest men foar de strakke foarm, dan mei men net sleau wêze. Foarm

sleauwens is byg. it ynskowen fan ferkeard boude aleksandrinen yn

in jambysk gehiel, it brûken fan fonetysk ûnkrekte rimen as 'sinne/

winnen', it tefolle, dus klisjeemjittich, brûken fan argaismen, neo

logismen en ynverzje.

De ynhald moat persoanlik en dudlik wêze, en de foarm yn oerienstim

ming mei de ynhald:

"( ... ) in great motyf (easket)( ... ) greate biwurking ( ... )"
(Frisia 13, 1931, s. 95)

Fan it brûken fan frjemde wurden spuit Kalma raar guod:

"( ... ) Hy (= F. Schurer) giet der to rûch mei om, en hat to
folIe op mei frjemde wurden. Hy moat de tael mear de tael,
en de natuer mear de natuer litte ( ... )" (Sljucht en Rjucht
44, 1940, s. 833)
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Frjemde wurden yn fryske gedichten binne m.o.w. in ynkonsekwinsje.

2.1.6. Slotopmerking

De swierrichheid mei Kalma is dat syn opfettings wolris ferskowe.

Liket er de iene kear prinsipjeel, de oare kear is er dat ek, mar

dan is it in oar prinsipe. Sa omskriuwt er yn 1940 nei oanlieding

fan I. de Jong syn natuerfersen de ideale fryske poäzy as:

"( ... ) Natûr, gjin fier-utspoune kinstigens ( ... ) Fryske
dichting, lyk as ik dy ljeafst lês ( ... ) krêftige en swiet
lûdige, kleare en suvere fersen ( ... )" (Sljucht en Rjucht
44, 1940, s. 834)

Hjir (en yn syn krityk op it troch Schurer brûken fan frjemde wur

den, sjoch 2.1.5) liket er him op Ie streek fan Ie folk-en-Iandich

ters te setten, hoewollt er him yn itselde artikel as in tsjinstan

ner fan it brûken fan deistige taal sjen lit (sjoch 2.1.4), en as

in foarstanner fan Ie keunsttaal, salt er dat altiten al wie.

Dochs liket er yn it koar fan Van der Molen en oaren meisjonge te

wollen. Sa karakterisearret er Jousmals fersen as "( ) bisibbe

oan de somberens fen folIe Ald-Germaenske poäzije ( )" (835), en

beslut er syn skoging mei:

"( ... ) Ik skreau dizze skoging op in joun mei om my hinne
de lûden fen Dutske kanûnen, dylt Ingelske fleantugen for
jeije C, .. )" (Sljucht en Rjucht 44, 1940, s. 835)

2.2. A. Jousma

2.2.1. Persoanlike frijheid

Yn 1936 agearret Jousma tsjin S.J. van der Molen (sjoch ûnder 2.3)

dylt yn it faksistyske Dietbrand in artikel oer de fryske poäzy

skriuwt dêrlt er skriuwers noarmen yn opleit oer wat se skriuwe

meie. Dit betsjut neffens Jousma foar alle literatuer de dea:

"( ... ) Wy wirde lytse pausen en scille ris efkes utmeitsje,
hwet wol en hwet nèt oanroerd wirde mei ( ... ) it Fryske
folk hat folIe deugden, mar it is net better as in oar folk.
En as in oar ris docht, hwerta men yensels op det stuit net
bysteat achtet, is men den klear, mei mar daelks in bidoarn
aerd to forûnderstellen? ( ... ) En wy dogge der us lansljue
alhielendal gjin deugd mei, as wy hjarren yn de literatuer
in wrald foar spegelje sûnder dieden salt wy dy yn en bûten
Fryslan alle dagen sjen kinne. Den laitsje hja us ut C... )"
(It Heitelan 18, 1936, s. 15)
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2.2.2. Fryslan en de wrald

Jousma set him net allinne op 'e selde streek as Kalma wat de per

soanlike frijheid fan 'e dichter oanbelanget, mar ek wat de de-iso

learring fan Fryslan oangiet. Hy jout de foarkar oan it meigean yn

de saneamde 'vaart der volkeren' en stiet foar dyjingen oer dy't

isolearre en restoratyf te wurk geane en oansluting sykje by de sa

neamde ferletten fan it folk:

"( ... ) Moat yn it Frysk allinne skreaun wirde oer saken,
dy't direkt en yn it fóarste plak mei Fryslan forban hal
de? Den scille wy wer krije, krektlik as foar '15, det it
yntellekt him fen it Frysk ofjowt ( ... ) den geane de ljue
( ... ) dochs fêst en wis nei in oare tael oer ( ... )
Fryslan scil bistean as in diel fen de greate wrald ( ... )
ef it scil hopeleas toneate gean yn Onfruchtber isolemint
( ... ) Efterut krOpe yn in hoekje, ef bisykje, de Friezen
yn in hoekje to halden, det jowt yen neat mear yn dizze
tiid fen radio en autobos en moatorfyts ( ... )" (It Heite
lan 18, 1936, s. 16)

(Sjoch -yn dit ferban ek i t artikel fan Schurer yn Fris-ia 1-6 (1934»

2.3. S.J. van der Molen

2.3.1. Folkskultuer en stedskultuer

Yn 1935 hammeret Van der Molen op it belang fan it lan, it boere

libben foar in kultuer. Neffens him kin ut in kultuer net samar it

besef fan mjitte en ferhalding dreaun wurde, en dat is bard yn 'e

stedskultuer. Yn it boerelibben sit lykwols dat besef yngroeid, de

boer wit syn plak en de grinzen fan syn mooglikheden omdat er bûn

is oan de grOn (It Heitelan 17, 1935, s. 14-15)

Van der Molen kiest tsjin de stêd (moaiskyn, dekadinsje) en is bliid

dat yn Fryslan aldere èn jongere skriuwers it lanlibben yn harlen

gedichten behelle ha CO. Postma, D.H. Kiestra, D. Kalma, D.A. 7am

minga). Hy mient dat

'I{ ..• ) salang as der in Fryske boer is en in Fryske tael,
scil de dichter husmans froed bidriuw bisjonge ( ... )" (299)

(It Heitelan 17, 1935, s. 295-299)

2.3.2. It folk-en-Ianstanpunt

Tsjin boppe beskreaune achtergrûn moatte wy syn skogings oer d€
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fryske poëzy sjen. Yn 1936 set er him yn it faksistyske Dietbrand

fûl of tsjin "hyperpersoonlijke kunst" (168), "moderne tijdgeest"

(175) en de stedske fersen fan bygelyks F. Schurer (170). Dichters

mei dizze skaaimerken hearre net yn de fryske literatuer thus:

"( ... ) "De dichterlijke mogelijkheden van het zich steeds
ontwikkelende moderne leven" komen zeer zeker niet in aan
merking voor het Friesche dichterschap. Laten zij die daar
van alle heil verwachten, maar in het Hollandsch schrijven,
de geest blijkt dan toch al van de beste volkstraditie ver
vreemd ( ... )" (Dietbrand 3, 1936, s. 176)

Fral Schurer hat it by Van der Molen bedoarn. Yn itselde jier faIt

er oer it gedicht Mear as ien, dêr't de leafde ta Fryslan en Amster-

dam yn besongen wurdt (sjoch: LOKAAS JE EN UNDERWERP 3.2). Dit neamt

er in "patetyske ljeafdesforklearring oan Amsterdam", dy't net deun

by it folkslibben oanslut. Hy hopet dat Schurer tenei net te folIe

dy kant ut giet:

"( ... ) Hwent den koe er op it bjinstap en yn 't foarûnder
wol ris foar de winige doar komme ( ... )" (Fryslan 17, 1936,
s. 88)

En yn syn reaksje op Jousma's pleitsjen foar persoanlike frijheid

(sjoch: 2.2.1) set Van der Molen 'freiheid' oer mei 'anargy'. Sokke

frijheid risseltearret yn swartgalligens, libbensûntkinning en por

nografy. Fan Van der Molen moat in fryske dichter

"( ... ) syn plicht kenne foar de mienskip oer en him der net
boppe ef bûten pleatse wolle mar der midden-yn ( ... )"

"( ... ) it folkswêzen trochgrounje ( ... ) om it werjaen te
kinnen ( ... )"

"( ... ) der eat fen syn frijheit by ynboetsje ( ... ): de
frijheit fen 'e anarchy, om in nije frijheit to winnen:
dy fen forromming, suvering, lottering ( ... )"

"C .•• ) de groun wer sykj e, /det is: us lyk as by aIds yn
skeakelje yn 'e mienskip; om dy to tsjinjen mei de jeften
dy't us jown binne, det wy se brûke scoene ta hjar heil
en net om se to fordwaen yn idel persoanlik gedoch C... )"

(It Heitelan 18, 1936, s. 62)

2.4. D.H. Kiestra

2.4.1. It folk-en-Ianstanpunt

Foar de boer Kiestra lizze de saken dudlik. De fryske skriuwer moat
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liC .•• ) seIs hast boer-mei wêze ( ... )" (Frisia 13, 1931, s. 206).

Foar him is it Frysk de taal fan it lan, en· it· lanlibben moat ûnder

werp wêze fan 'e frysktalige literatuer:

11( ••• ) Wy kinne den ek wol fêststelle det salang der skriu
wers yn Fryslan binne, yn hwa't de krêften fen it boerelib
ben hjar sammelje, yn hwa't se oanwêzen krije, en dy't se
uterje, de Fryske literatuer rêdden wêze scil ( ... )11 (Fri
sia 13, 1931, s. 203)

As in probleem sjocht Kiestra it feit dat it jonge yntellekt fuort

giet en dat de hol1ansk yn;te1de boer gjin fryske boeken lêst, as

er al lêst. Kiestra pleitet dan ek foar it foarmjen fan wat er in

boere-yntellekt neamt (Frisia 13, 1931, s. 203-207).

Yn 1935 skriuwt er in stikelich stikje oer it lêsfoer fan de fryske

boer. Dat beheint him ta de krante, de bibel en:

"( ... ) Der is by myn witten mar ien boekje det se allegearre
hawwe; en dêr't se allegearre faken yn blêdzje; it is in po
äsij-album mei kostlike strofen oer Jantsjes, Klaskes en Ma
rijkes en det leit by hjar yn 't taffelslaed; ik bidoeI it
kontrole-boekje C... )11 (It Heitelan 17, 1935, s. 15)

Fan echte boeken wurdt in boer slûch; wol kin men him IIhollanske

foardrachtsjes ll
, II Lord Listers fol fen stoarjes ut wyld-west yn

stûrtske ofleverings ll
, nijsgjirrige samlinkjes oer dogmatyk, spiri

tisme en wichel-roede-rinnen ll oanprate. M.o.w. de boeren seIs moatte

har der wol by jaan, oars stiet tenei it bestean fan 'e fryske lite

ratuer dochs noch faai.

Foar Kiestra is de boer yn 'e fryske literatuer lI it iepenbierings

wêzen fen de primitive krêften by utstek". De boer moat de funksje

ha fan it model fan it ienfaldige libben. Dat model is ynspirearjend

liC ••• ) omdet dy ynstinktive krêften der faken sa ienfaldich~

sa ûnformongen en ek sa ûnforhalden by ta'n utering komme
( ... ) omdet dy boeren ut ien driuw libje ( ... ) omdet wylst
al hjar wilskrêft spand stiet ta 't uterste, wylst se ien
stik aktiviteit binne oant hjar lêste stoune, wylst se wei
tarre yn it fjûr fen hjar driften, fen d'oare kant, fen de

kant fen God of, wirktugen binne yn syn han, bisetenen dy't
Hy omleit en makket en brekt ( ... )11 (It Heitelan 17, 1935,
s. 174)

Dit model is ideaal foar Kiestra en jout neffens him oan it ~rLni

tive libben IIklearensll en lImystike djipte ll
•
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2.5 . J.D. de Jong

2.5.1 . It folk-en-Ianstanpunt

De Jong sjocht as it grutste belang fan de poëzy dat dy net allinne

ornearre is "( ... ) for in lyts rountsje yntellektuélen ( )" (l!.

Forban 4,1935, s. 43), "( ... ) ûntwikkele formiddens ( )" (It For-

ban 3, 1934, s. 35), "( ... ) for in pear "fakljue" ( )" (It Forban

3, 1934, s. 53), mar ek foar "( ... ) it boerefolk ( )" (It Forban

4, 1935, s. 43), "( ... ) de ienfaldigen ( ... )" (It Forban 3, 1934,

s. 35), "( ... ) for hiel folIe ( ... )" (It Forban 3, 1934, s. 53).

Hy hat in foarkar foar fersen mei boeren deryn dy't "( ... ) sa ticht

oan de boarnen fen libben en natûr steane, det men der alhiel ien

mei is ( ... )" (It Forban 4, 1935, s. 43).

2.5.2. Tradisjonele foarmen, gjin eigentiidske ynhald

Fan nijmoadrige fersen ("d.w.s. losser, sloardiger en - makliker?")

moat De Jong net folIe ha. "Minder-moaije klanken", swiermoedich

heid, "krisis", it hoecht om him net:

"( ... ) de kinst is ek nea net folIe riker wirden fen soksoarte
literatuer ( ...)" (It Forban 3, 1934, s. 35)

Hy nimt "kleare sangen" (It Forban 4, 1935, s. 43) foar kar,

faldich", "frysk en folkseigen", "suver fen lûd" (s. 43).

".1en-

Dizze opmerkings binne ûnbegryplik as men sjocht dat De Jong yn de

selde snuorje guon frije fersen ('n tsiende fan de bondel Lunchroom)

skriuwt, dy't de krisis en de wurkleazens ta ûnderwerp hawwe.

2.5.3. Distansje fan de taalstriid yn de poëzy

Fryske dichters moatte ophalde mer de taalstriid yn d~ poëzy t9 be-

heljen:

"( ... ) It plattelansfolk ( ... ) freget hwet oars fen syn dich
ters as det altiid wer kommende sechje, det hja stjerre wolle
for de memmetael. En de measte bondeltsjes fen us fryske dich
ters scoene der net folIe ûnder lije as dy sankjes der utnomd
waerden ( ... )" (It Forban 3, 1934, s. 35)
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2.6. Stikelstekker2

2.6.1. Fryslan en de wrald; persoanlike frijheid

Dizze reaksje op Van der Molen syn artikel yn Dietbrand hat de toan

fan ien dy't der de gek mei hat ("It is mar in jacht mei dy persoan

likheid fen de Fryske skriuwers", "It is in spil mei it moderne" (s.

132». De skriuwer moat neat ha fan "de Blut und Boden-noarm" (s.

131), neamt dy "modern-ald-wrydsk":

"( ... ) der is al safolle viviseksje op gedichten tapast,
hwêrom dizz' kear net ris op de modernste manear? Faeks
komt der ek wol ris wer in tiid, det men in fers nei de
kwaliteiten fen it fers as fers bioardielet." "Modern",
snufde er, "dou witst der neat fen, jonkje; van der Mo
len wol fen it moderne neat witte, mar werom nei de ûn~

forbastere Fryske boerekultuer ( ... )" (It Heitelan 18,
1936, s. 131)

Van der Molens krityk op Schurers stedske fersen (sjoch: 2.3.2)

wurdt hunderich fersmiten mei:

"( ... ) Hwet in persoanlikheit, hwet in hyper-over-persoon
1ijke kinst! It liket wrychtich wol eft de Friezen analfa
beten binne en noait ris fen 't hiem komme. Scoene hiel
hwet fen us lansljue hjar net like thus fiele op it sted
ske asfalt as op de dridzige daem? ( ... )" (It Heitelan 18,
1936, s. 132)

Mei dit lêste set de skriuwer him op it stanpunt fan Jousma (1936)

en Schurer (1934) (sjoch: 2.2.2 en 2.7.1): Fryslan en 'e wrild op

in gelikens nivo. Boppedat moat in dichter de frijheid ha om te

skriuwen dêr't er oer skriuwe wol.

2.7. F. Schurer

2.7.1. Fryslan en de wrald

Schurer keart him ek tsjin it folk-en-Ianstanpunt fan Van der Molen

c.s. It kontakt mei oare kultueren achtet er in needsaak foar de

Fryske kultuer:

"( ... ) Hwet Fryslan nedich hat, det is de proef fen it kon
takt mei oare kultueren as us ûnforbetterlike Fryske kultue~;

de ynfloed fen frjemde sfearen, dy't fier bûten de ûnfol
priizge Fryske sfear lizze; kin Fryslan by dit kontakt en
dizze ynfloed himsels net bliuwe, lit it den rêstich en sti~

weiwirde. In folksbistean, det troch de ieuwen hinne it lib
ben yn in koufeuse hal de moat, kin biswierlik in ideael for
tsjinwirdigje ( ... )" (Frisia 16, 1934, s. 232)
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2.7.2. Persoanlike en folkskeunst

Yn de diskusje fan 1936 oer folkskeunst of persoanlike keunst siket

Schurer it kompromis:

"( ... ) litte wy elkoarren net fiterje oer folkskinst ef
individualisme, hwent de iene moat de harmoanika spylje
en de oare de cello, en it is dom dizze needsaek forbrek
ke to wollen ( ... )" (Frisia 18, 1936, s. 264-265)

In dichter hoecht net folIe te dwaan om de tankberens fan syn folk

te krijen, hy moat earlik wêze en suver sjonge. SeIs hat er in foar

kar foar yndividualistyske fersen: "( ... ) kinst fen in minsklikheit

en earlikens ( ... )" (Frisia 18, 1936, s. 264)

De persoanlike (kreative) frijheid is al it heechste guod. Yn 1942

omskriuwt Schurer it fryske dichterskip as "folksaerdich en kinst

sinnich tagelyk":

"( ... ) De Fryske dichter fynt it goud op Ie dyk; ut in
libbene folkstael hat er it goede materiael mar op to
krijen, en it wirdt yn syn hannen ta kostberheit en
skientme ( ... )" (25 Fryske dichters, 1942, s. 7)

De fryske dichter moat de frijheid ha om de fryske striid net per

foarst te beneamen yn syn fersen. Inkeld it feit dat er yn it Frysk

foar de Friezen skriuwt, makket him al ta strider:

"( ... ) Oromers elk Frysk dichter is ridderslein ta Frysk
strider; hy ûntkomt der net oan syn wirk to sjen yn di
rekt forban mei de folksstriid for frije ûntjouwing fen
it Fryske libben ta eigen foarm, neffens eigen aerd ( ... )lt

(25 Fryske dichters, 1942, s. 7; ûnderstreke fan my)

Schurer set him hjir of tsjin de Jongfriezen en frysk-nasjonale

dichters dêrlt er seIs ek ta hearde. Poort inga (1965) omskriuwt de

tiid tusken de twa wraldoarloggen as lt de tiid fan Ie striidlieten"

(Préokkupaesje of frije kreativiteit, s. 4). J.D. de Jong hie al

yn 1934 syn nocht fan dy striidlie~ên (sjoch: 2.5.3), en Schurer

nimt no ek distansje fan Ie Jongfriezen. Wylst dy oars àl foar per

soanlike frijheid wiene CA. Jousma, 1936, sjoch 2.2.1; D. Kalma,

1936, sjoch 2.1.3), giet Schurer hjir in stapke fierder en fynt it

skriuwen yn it Frysk op himsels al in died fan frysksinnigens. Yn

in resinsje ut 1946 formulearret er it ideale fryske dichterskip as

"( ... ) ynfrysk C... ) hwat (de) tael oangiet ( ... ) boppefrysk yn Ie

sin fan West-Jeropeesk neffens geast, ynhald en foarm ( ... )" (De

Jsjerne 1, 1946, s. 98)
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2.7.3. Poëtikale easken

Alle wurden moatte findûbeldsinnich op har plak stean; it wurk moat

muzikaal en byldzjend wêze:

"( ... ) yn in gedicht wol ik net inkeld bigripe, mar it On
dûbelsinnich sjen. Ek al is der den faeks mear as ien op-
fetting bisteanber, ( ) den libbet der dochs efter al dy
opfettings eat greats ( )" (It Heitelan 21, 1939, s. 109)

It wurk moat wat persoanliks ha, in eigen bysfinder lfid:

"( ) Dichter is men mei de ynset fen yens hiele bistean
( )" (It Heitelan 21~ 1939, s. 110)

In dichter moat soksawat ha as

"( ... ) de driuwende needsaek fen de roppene, dy't net oars
kin, fen de kinstner, dy't hwet him it djipst rekket, stal
jowt yn it wird ( ... )" (It Heitelan 21, 1939, s. 110)

Hieltyd weromkommende wurden by Schurer binne earlikens, suverens,

spontanens, persoanlikens (Frisia 18, 1936, s. 265; De Tsjerne 1,

1946, s. 100; 'Foaropwird' yn J.D. de Jong, Lunchroom, 1936, s. 2:

"( ... ) spontane dichterlikens, frije taest en eigen IOd ( ... )").

Persoanlikheid is hiel wichtich foar Schurer. Yn 1946 komt er foar

Tamminga op, dy't fan guon kritisi it ferwyt krige dat er tefolle

foarm en te min persoanlikheid yn syn wurk sjen lit:

"( ... ) Lit men dochris ienkear de dichter nimme salt er is,
en him syn finforkoarte rjocht gunne om nei alle symboalen
te gripen, yn oare hûden te krûpen en himsels ut to sprek
ken yn tweintich ûnderskate figuren, om dan alles ligen
hjitte to kinnen mei in strak masker fan ûnoandwaenlikens
( ... )" (De Tsjerne 1, 1946, s. 102)

Yn 1936 hat er hjir noch beswieren tsjin:

"( ) Yn in tofolie oan foarm giet ( ... ) it libben beskûl
( )" (Frisia 18, 1936, s. 263)

Yn 1946 sjocht er yn, dat de utering fan in persoanlikheid ek net-

spontaan wêze kin. Of realisearret er hin de cask fan persoanlike

frijheid yn it kreative; siket er, krekt as yn 'e kwestje folks

keunstjpersoanlike keunst, wer in kompromis?

It wurk moat in ynderlike needsaak ha, ek yn 'e ferstechnyk. Alles

yn in fers moat in doel ha, ferantwurde wêze (Tt Heitelan 21, 1939,

s. 109-110). It taalmater j aal moat "goe-frysk" wêze. Men moat hoe

den wêze mei it ûnfryske wurd, as der ek in frysk wurd foar is. Nen
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kin byg. 'rêgen' ek net rymje litte op 'brêge':

"( ... ) Dizze dingen snije yn it libben fen us tael ( ... )"
(It Heitelan 21, 1939, s. 110)

2.7.4. Moderne foarm, gjin moderne ynhald

Wat de foarm oanbelanget, set Schurer him ek tsjin de Jongfriezen

of. Hy is fûl tsjin op wat er neamt: Kalma's ferealens "( ... ) op

it klaeide kostuem, de drapearring, it decorum ( ... ) dichterlik

idioom ( ... ) det net oeral bilibbe en forantwirde is ( ... ) roeke

leas hinnesmiten adjektiven ( ... ) in hear fen oantsjuttings en yn

'e bridte utwoechsen omskriuwings ( ... )", en stelt dêr foaroer:

"( ... ) it neakene substantyf ( ... ) de saeklike meidieling ( ... )"

(Frisia 18, 1936, s. 262-263).

Soks is modern, mar Schurers modernens giet net sa fier dat er

pleitsje kin foar disharmony, "( ... ) de atomatyske tobritsenheit,

dy't machtleas makket yn libben en yn kinst ( ... )" (Yn us eigen

tael 31, 1939, s. 111), en foar de saneamde poètes maudits "( ... )

dy't hjar bêst dogge om de lêzer of to grouwen en mei alle gewelt

tsjin hjar yn to nimmen ( ... )" (It Heitelan 21, 1939, s. 108). Hy

jout de foarkar oan de "litteraire charmeur", net oan de "krêbbe

biter" (It Heitelan 21, 1939, s. 108).

Nei oanlieding fan 'e publikaasje fan G.N. Vissers fersen en it

sympoazjum dat dêroer halden wurde moast, skriuwt Schurer dat men

in gedicht nea-net sjen mei as in libbensleare:

"( ... ) Men moat in gedicht lêze as gedicht, en net as mei
dieling oer particuliere saken yn code ( ... )" (De Tsjerne
4, 1949, s. 100)

"( ... ) Ik akseptearje Visser syn gedichten, omdat hja ge
dichten binne en gjin libbens.Jeare ( ... )" (Ibidem, s. 102)

"( ... ) elk gedicht is in momintopname, en nimmen ha it
rjocht dêrut in generale konkluzje to lûken oer de minske
dy't dizze fersen skreau of op ien of oare wize njonken
of tsjin him to stean ( ... )" (Ibidem, s. 102)

It bestean fan in ynhald fynt er net sa belangrykj de foarm, it

estetyske is him al moaiernoch. Wer krekt as yn 1936 mei de kwes

tje 'folkskeunst/persoanlike keunst' docht er in soarte fan kom

promisutspraak, wylst er yn 1939 dochs dudlik tusken de rigels
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troch bliken joech fan syn wearze foar de 'poètes maudits' oer.

Of ha wy hjir op 'e nij in foarbyld fan 'e toleransje dy't mei

in moai wurd 'kreative frijheid' hyt?

2.8. J. Piebenga

2.8.1. Fryslan en de wrald; persoanlike frijheid

Ek Piebenga nimt gjin folk-en-lanstanpunt yn. Hy komt foar de per

soanlikheid op:

"( ... ) Is in dichter foartendaelk siik en dekadint as er
it djipste, ynerlikste, det yn it herte libbet oantsjutte
en utsjonge wol? ( ... )" (Yn us eigen tael 25, 1933, s. 191)

It oersetten fan Rilke, dêr't guonnent fan fine dat it "weake, for

rotte, sike poëzij" en "ûnbigryplik gûd" (s. 190) is, fynt Piebenga

in ferriking fan de fryske literatuer, fral as Postma dêrtroch be

ynfloede is (Yn us eigen tael 25, 1933, s. 192).

Yn 1940 liket it der even op as soe Piebenga's stanpunt him wizigje:

"( ... ) In dichter moat gjin pamflettist wêze, mar in sjen-
ner en foarmer ( ... )" (It Heitelan 22, 1940, s. 208)

Dit skriuwt er nei oanlieding fan in polemysk fers fan Jousma, dat

him rjochtet tsjin it tsjerkefolk. Piebenga beslût lykwols mei:

"( ... ) Bioardielers fen fersen meije graech rjuchtsje nef
fens it bigryp det hja seIs fen poëzije hawwe. Alderge10ks
for de dichters is det bigryp ornaris tige iensidich; de
poëzije is sa'n great en wiid lan en der is yet safolle to
ûntdekken, der is ek safolle romte, det men foart net nei
in skema-twinger hoecht to harkjen ( ... )" (It Heitelan 22,
1940, s. 209)

2.9. Y.R. Boarnstra

2.9.1. Fryslan en de wrald; persoanlike frijheid

Boarnstra nimt ek al gjin folk-en-lanstanpunt yn. Hy is in dûdLike

foarstanner fan kontakt mei de wraldkultuer, mar dan al de eige n 

tiidske. Yn it Frysk Studinte Almanak fan 1935 skriuwt er:

"( ... ) De forskate oersettings fen de lêste jierren binne
for my it biwiis, det de Fryske kinst op nij oansluting
siket by de streamings fen de wraldliteratuer. Mar lit it
den in oansluting by de libbene boarnen wêze: by it nij
expressionisme, de nij-saeklikens, {dy't neffens my as
styl sa tige by de sljuchtens en rjuchtens fen it Fryske
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wêzen past), en net tobekgean nei de romantyk fen Heine
ef nei de jeugdaberaesjes fen Schiller ( ... )" (Waeksen
ark, 1945, s. 88)

Boarnstra stiet ek posityf tsjinoer de persoanlike frijheid fan

de dichter, fral as dy kiest foar de stêd. Van der Molens krityk

op Schurers gedicht Mear as ien (sjoch 2.3.2) fynt er ûnrjocht

feardich. Sa seit er yn 1937 op in lêzing:

"( ... ) Né, de Friezen hawwe dizze dichter neat to forwi
ten; hja scille harkje, ek as de kosmopolyt syn 1jeafde
ta de kosmos utsjongt. Docht er it net yn hjar eigen
sprake? ( ... )" (Waeksen ark, 1945, s. 68)

De frysksinnigens docht al bliken ut it feit dat in dichter yn it

Frysk dichtet. Dizze opfetting sjocht men ek yn Schurer syn blom

lêzing fan 1942 en letter yn De Tsjerne (sjoch 2.7.2).

2.9.2. Moderne foarm en ynhAld

It fûlst en it meast set Boarnstra him of tsjin foarm-aspekten as

"de toarst nei moaije wirden, de forealens op 'e alliteraesje om

'e alliteraesje" dy't er sjocht as in erfenis fan de Jongfriezen

(Waeksen ark, 1937, s. 76-77):

"( ... ) Ho't de aristocratyske Jongfriezen it Frysk ek
ciselearre en raffinearre hawwe en sims brocht hawwe ta
de fynste nuance, hjar debet is det se koketearre, pronke
en hoerke hawwe mei it wird, it "moaije" wird fensels.
De inerlike krêft, de slachkrêft fen it inkelde, it dea
gewoane wird, hiene de Jongfriezen gjin aen fen ( ... )"
(Ibidem, s. 77)

Tsjinoer "tizebosk fen symbolyk ( ... ) yndirektens ( ... ) exklamaes

jes en herhellings ( ... ) lyryske earmoed" (De Stim fe~ Fryslan 535,

1938) en "rhythmeleaze klingklang, in der mar maklik hinnerattel

jende rhetoryk fen komsa" (It HeiteiAn 22, 1940, s. 253) set Boarn

stra de nij-saaklikens (1935), 't sljochte wurd (1937), djip-minsk

likens (1938) en "ynderlike oantrun ( ... ) djippere needsaek" (Ib

idem, s. 253). Byld en ynhAld moatte in ienheid foarmje. Sûnder dy

ienheid en dy djipgong kriget men holle retoryk (Ibidem, s. 253).

Mei dizze foarmeasken set Boarnstra him op Schurer syn stAnpunt ut

1936 (sjoch 2.7.4). It aardige is dat er dizze foarmkrityk just op

Schurers poëtysk wurk hat, alteast op in part dêrfan.
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2.10. D.A~ Tamminga

2.10.1. Moderne foarm

Lykas Schurer en Boarnstra is Tamminga foarstanner fan it sljochte

wurd, foar soberens en ienfald:

"( ) simpele wirden en sûnder folIe hinderlik ornamint
( )" (Yn us eigen tael 30, 1938, s. 176)

Hy moat neat ha fan "( ... ) it maklike adjektyf, in forealens op it

moaije wird en de alliterearjende gearsetting ( ... )" (Ibidem, s.

176). Soks haldt de djipg~ng tsjin. Ferliteratuere jargon, "to fol

Ie moaijichheid en camouflage" meitsje dat de dichter "syn lêste en

djipste wird" net "delIein" hat (It Heitelan 22, 1940, s. 133).

2.10.2. Tradisjonelere foarm

It frije fers sa't Postma dat skriuwt, is foar Tamminga net technysk

genoch, hoe iepen en earlik fan karakter oft er it dan ek fynt. It

bliuwt hingjen op it nivo fan it minsklik dokumint. Tamminga is foar

stanner fan strakke, bûne, technyske foarmen (De Tsjerne 2, 1947, s.

43-44):

"( ... ) It eigenst ( ... ) binne my de Kwatrinen. Greater con
trast as tusken it frije fers "mei syn sjongers- en doun
sersaerd" en dizze easterske dichtfoarm, dy't strange sels
tucht en uterste concentraesje freget, is hast net mooglik
( ... )" (Ibidem, s. 44)

2.11. Y. Poort inga

2.11.1. Moderne foarm

Lykas Schurer, Boarnstra en Tamminga is Poort inga foarstanner fan

it sljochte wurd, ienfaldigens, direktens, klearens (Yn us eigen

tael 32, 1940, s. 159) en sjongsumens (Ibidem, s. 160). Foarsearre

retoryk, "te brede gong" en "pronk fen wirden" (Ibidem, s. 159)

moat er neat fan ha. It frjemde wurd, lykas Schurer dat brûkt (byg.

castagnetten yn it fers Maeijenacht) , hat er syn twivels oer. De

foarkar jout er oan it bewende, sljochte fryske wurd (Ibidem, s·

160).

It frije fers fynt er bêst, as de ritmyk mar doocht. It fan-it-iene

yn-it-oare-metrum-stroffeljen mei net yn 'n gedicht; oars soe i t

proaza wêze (Ibidem, s. 159).
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2.11.2. De persoanlikheid

Lykas Kalma en Schurer fynt Poort inga it persoanlike lûd yn in ge

dicht hiel wichtich. De dichter moat himsels jaan (Yn us eigen tael

32, 1940, s. 160; De Stim fan Fryslln 763 (1946)). Dit skriuwt er

nei oanlieding fan Tamminga's Nije gedichten en Schurers Fen twa

willen. In utstalling fan taalkundich kinnen, raffinemint respek

tivelik retoryk, is foar him net nedich:

"( ... ) Fan stylexperiminten is gjin forlet mear. De dich
ter moat himsels jaen ( ... )" (De Stim fan Fryslln 763
(1946))

2.12. O. Postma

2.12.1. Persoanlike frijheid; Fryslln en de wrlld

Postma's opfettings oer it dichterskip moat men fral ut syn fersen

helje. In inkelde resinsje skriuwt er dochs ek wol; yn 1947 komt er

op foar de persoanlike frijheid fan 'e dichter, in casu Tamminga:

"( ... ) Mar alle hertstocht hoecht net nei in bipaeld wêzen
ut to gean, net nei God, net nei de leafste, net nei it
heitelin; der is ek in hertstocht, dy't utgiet nei eat dat
foar him as God, leafste en heitelln allegearre wêze kin.
Dy kunstnershertstocht, dy't ek skeppingsdrift neamd wurde
kin, tref fe wy by Gysbert Japicx oan en ek by Tamminga; dy
bisielet har kunst, tsjoent har de bylden foar eagen, jowt
har de wurden to hearren ( ... )" (It Heitelln 25, 1947, s.
90)

Allinnich skeppingsdrift is al in rjochtfeardiging foar it bestean

fan in dichterskip.

It strange folk-en-Ilnstanpunt fan Van der Molen c.s. moat Postma

neat fan ha:

!l ( ••• ) - _

Mar ik bin dochs bang det dy Yèinten my hjir net hllde kinne,
Al binne hja ek natsionael en soasialistys tagelyk.
Den scil ik it fryske fjild wer forlitte moatte
En allinne de dream scil oerbliuwe."
('It fryske fjild', r. 16-19. Yn: It Heitelln 15, 1933, s.
208; Samle fersen, s. 175)

Ek yn de fersen 'Binne jo wol folksk?' (It Heitelln 22, 1940, s. 277;

Samle fersen, s. 217) en 'De lyryske jammerdearlikheit hat nou in ein

nomd' (It Heitelln 15, 1933, s. 316; Samle fersen, s. 176) nimt er

stelling tsjin nasjonaal-sosjalistyske tendinzen yn de fryske litera-
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tuer (sjoch LDKAASJE EN UNDERWERP, 3.5).

Lykas foar Schurer en Boarnstra is ek foar Postma de kontroverse

lan/stêd net problematysk, net reëel. As reaksje op R.P. Sybesma

skriuwt er:

"Der binne rju lannen dy't ik mines neam, ( ... )

Yn it iene haw ik myn sangen dreamd, ( )

Yn it oare haw ik de wiisheit socht ( )"
('Ien lan?', r. 1, 5, 9. Yn: It Heitelan 12, 1930, s.143;
Samle fersen, B. 170)

En yn 1943 skriuwt er:

" ( ... )

Mar 0, dou Wynering fan 't boerelan,
Nou moatstou net yn al.to hege moed
De stêd bineame as in kwea gewas,
Foar fromme lanfeint in forlokjend tsjoed!
( ... )" ('Lan en stêd', r. 21-24. Yn: Frysk Jierboek 5,
1943, s. 243; Samle fersen, s. 227)

(sjoch ek LDKAASJE EN UNDERWERP, 3.2).

SeIs skriuwt er net folIe oer de wrald. Syn wrald beheint him ta

it fryske lan en fryske libben:

11 ( ••• )

By my giet it faek wol oer frysk boerefolk;
- Yn 'e utlannen bin ik sa net thus en de bioskoop

is my ek net hiem - (\ •• )"
('Dichters stoffe' , r. 4-5. Yn: It Heitelan 18, 1936,
s. 91; Samle' fersen, s. 185)

"Myn havens mei keningsnammen binne lytser as de havens
fan Rotterdam en Antwerpen,

En dy sille wer bihindiger wêze as hwat yn New-York en
Londen raest en beart.

Myn lannen en séen binne sljochter as hwer't blauwe bergen
rize en hwer't mailboaten oerstjalpe wurde.

Ik haw swijd oer "de swarte houn fan de minskelike ellinde"
en de fjûren ell.bloedstreamen -fan China en Spanje;

Oer de greate nammen fan HitIer en Mussolini haw ik neat
op skrlft brocht,

En ik haw gjin radio iepen set om sterke wurden op to
heinen.

Mar it waechsen ut 'e ierde fan alles hwat libben hat,
haw ik djip yn my opnomd,_

En it wrotten fan de bouwers ta minskene bihald ut de
iene boarne.

( ... )" ('Greate en lytse dingen', r. 1-8. Yn: 1t Heite
lan 21, 1939, s. 112; Samle fersen, s. 207)
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2.12 .2. Moderne, sljochte en moaie foarm

Yn 1949 set Postma guon easken oan it dichterskip op in rychje.

As dichter moat men net boppe de ierde steanj dichterlik fielen

en I.t deistich-minsklike meie net los fan inoar komme te stean.

Postma stiet hjir foar Kalma syn opfetting oer, fan de dichter

as skeakel tusken it hegere en de ierde. Moderne poëzije "( ... )

moat him oanslute by it moderne libben en dêroer prate doare yn

poëzYj ( ... ) moat alle konvinsjoneel gedoch en deftigens mije

( ... )" (De Tsjerne 4, 1949, s. 68).

Postma kiest foar 't sljochte, mar net foar 't ûnsjogge. Visser

syn sinysk utbyldzjen fan it deistige giet him te fier. Der is

soksawat nedich as wat Ter Braak "de overwinning van den schoo

nen schijn op de hardheid van het leven" neamt. Hoefolle wurdear

ring oft Postma ek hat foar de moed fan Visser, 'n dichter moat

neffens him ek gefoel en ferbylding ha (Ibidem, s. 70).

Dat poëzy moat sljocht en deistich wêze, èn moai en artistyk. Yn

syn eigen fersen omskriuwt er it sa:

" ( ... )

En ik tink Eckermann soe bisauwe, as him sok spul fan my
ûnder de eagen kaem.

Poezij net mear hwat heechs en aparts, mar frij en nei
it neatichste utgeande!

En dichters ald as syn Ekselinsje, lossinnich en bûten
regel!

( ... )" ('Ald', r. 9-11. Yn: It Heitelan 21, 1939, s. 112j
Samle fersen, s. 206)

" ( ... )

Mar sa'n fers wol nei de minsken ta,
Mei syn glans, mei syn libben, mei syn sjongers-en-

dounsers-aerd;
It wol mei yn 'e rige yn blom§.ierde parken,
En effen in glim jaen yn donkere keamerromt,
En soms wol it skrieme om droef forlittenj
( ... )" ('Soene jo stjerre moatte as jo net dichtsje moch
ten?', r. 14-18. Yn: It Heitelan 22, 1940, s. 13j Samle
fersen, s. 211)

Sa hjitte ( ... ) de dichters dy't rounom mar oer dichte
kinne,

En dy't net sa folle jowe om rym en om mjitte,
Dromers, de wrald leit foar har iepen en op it heech

muzykjen hoege hja net to wachtsjen.
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( ... ) ik, op myn alde dei, soe der foar utskolden wurde
kinne.

Ik kear de skiente ek net by my wei ( )

En de wrald leit iepen om us hinne. ( )
En dan màr de ienc sjonge en dé oare stammerje.
(I Iepen-wrald dichtersI, r. 1-3, 5-6, 12, 17. Yn: De
Tsjerne 1, 1946, s .. 342; Samle fersen, s. 321)

3. Gearfetting

Net alle dichters ut it haadstik BESKRIUWENDE ANALYZE FAN IT LITE-

RERE PROSEDEE hawwe oan it wurd west. Dyjingen dylt harren al oer

it dichterskip utere hawwe, ha ek lang nlt altiten oer alle niis

behannele ûnderwerpen gear west. Dochs kin men gearfetsjend sizze

dat jin twa dingen opfalle:

1. de ynhaldlike kwestje, de diskusje folksdichterjpersoanlike

dichter, de anty-yndividualistyske Van der Molen, Kiestra, J.D.

de Jong en oaren as R.P. Sybesma3 versus de mear yndividualis

tyske Kalma, Jousma, Schurer, Postma, Piebenga, Poort inga en

Boarnstra. By sawol aldere as jongere dichters komt ien fan Ie

beide stanpunten foar. De foarstanners fan it folk-en-Ianstan

punt nimme distansje fan it jongfryske kredo 'Fryslan en de

wrald l ; it fûlst sette hja har of tsjin:

a. de oersettings: in jongfrysk programmapunt dat yn de jier
ren tritich ta utering komt yn û.o. oersettings fan Heine,
Donne (Schurer 1931, 1940), Rilke (Postma 1933) en Shake
speare-sonnetten (Kalma jgg. Frisia), en in letterlike yn
folling is fan it kredo IFryslan en de wrald';

b. de stedske sfear yn fryske fersen, dylt fral by Schurer
foarkomt en ek te beskogjen is as in ynfolling fan it jong
fryske kredo.

Yn It Heitelan fan 1936 is de diskusje op syn fûlst (Van der

Molen, Jousma, Stikelstekker).

2. de foarm-technyske kwestje, de foarkar by guon jongere dichters

(J.D. de Jong, Boarnstra, Tamminga, Poort inga) en guon aldere

(Postma, Schurer), likegoed folks- as yndividualistyske dich

ters, foar 't sobere, sljochte wurd, 'n distansje nimmen fan

de Jongfriezen. Fral yn 'e twadde helte fan 'e jierren tritich

ha guon dichters in negatyf oardiel oer wat se sjogge as oerstal

lige uterlikens, i.c. fersierjende adjektiven en alliteraasje.
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Noaten

L) It Heitelan 12-28 (1930-1950); Sljucht en Rjucht 34-45 (1930
1941); De Stim fen Fryslan (1930-1947); Yn us eigen tael 22-35
(1930-1943); Fryslan 11-22 (1930-1941); Frisia 12-18 (1930~1936);

It Forban 1-8 (1932-1939); Frysk Jierboek 1-6 (1937-1946); De
Stiennen Man (1945-1950); De Tsjerne 1-5 (1946-1950).

Knipselargyf FLMD; lytsere tydskriften op FLMD oan 'e han fan 'e
list fan tydskriften (It Beaken 1981).

Z) Walt Stikelstekker is, ha ik net achterhelje kinnen. Wat syn
styl en opfettings oanbelanget, liket er oerienstimming te haw
wen mei Y.R. Boarnstra, waans stikje yn it Frysk Studinte Alme
nak fan 1935 'n selde dialooch-styl en refleksje op Ie stan fan
saken yn Ie fryske literatuer sjen lito

3) R.P. Sybesma ha ik net behannele, omdat ik him ek net yn it haad
stik BESKRIUWENDE ANALYZE FAN IT LITERERE PROSEDEE behannele ha.
Wy moatte him yn 'e nasjonaal-sosjalistyske rjochting fan Ie frys
ke literatuer pleatse. Ek hy hat In hiel suver folk-en-Ianstanpunt;
de jongfryske poëzy neamt er "geveldichtkinst":

"( ... ) Hwent alles hwet dêr efter libbet yn bisletten
sljuchteigen Fryske libbensstyl komt by de Jongfriezen
alhièlendal net ef op syn bAst tige breklik tr6ch ( ... )"
(Frisia 18, 1936, S. 43) .

De fryske dichter hat as taak~

"( ... ) de wrald kindskip to dwaen fen in kloek en deugd
sum, mar yn himsels fordield en fornedere folk. En yn
dit kindskip moat de driging trochklinke fen ien lots
forboun folk, det dizze misstannen net langer fordraecht
( ... )" (Ibidem, s. 44; finderstreekjen fan my)
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LOKAAS JE EN UNDERWERP

1. Ynlieding

Yn ft ramt fan 'e gjalp 'Fryslan en de wrald f liket it my doel te

hawwen om te sjen nei de lokalisearring fan 'e gedichten. Spylje

se yn Fryslan of om utens, kin it rûnom wêze of is de lokaasje net

sa rillevant?

De ferskate ûnderwerpen litte har, salt ik it na sjoch, yndiele yn:
/

1. ft plattelan (wurk, libben, ideaal);

2. de kontroverse tusken ft lan en 'e stêd (ut 'n thuswêzen yn stêd
of lan wei kin de halding foar de stêd oer negatyf of posityf
wêze);

3. de fryske tragyk, 't om utens gean (negative halding foar de
stêd oer);

4. de fryske saak (hjirfoaroer kin de halding optimistysk of pessi-
mistysk wêze);

5. eigentiidske ûnderwerpen lykas krisis en oarloch(sdriging);

6. de ferbining natuer-siele;

7. oare ûnderwerpen, bygelyks eigen libbenswjerfarren.

2. Lokalisearring

2.1. Yn Fryslan

Alle dichters skriuwe wol fersen dy't har ofspylje yn Fryslan.

2.2. Om utens

De wat aldere dichters as Kiestra, Kalma, Schurer, I. de Jong, A.

Jousma en de jongere Tamminga skriuwe fersen dy't harren eksplisyt

bûten Fryslan ofspylje.

Foarbylden: Kiestra, Krantefoto (yn Londen); Kalma, Les Landes (yn

Baskelan); Schurer, Mear as ien (foar in grut part yn Amsterdan),

Reisbureau (yn Marokko); Jousma, Prinsesse fen de Nyl (yn Egyp~e);

I. de Jong, Kano (yn de tropen); Tamminga, Sineesk soldateliet (yn

Sjina), Ballade fen Mata Hari (yn Parys).

Opmerking: 'Krantefoto' en 'Reisbureau' binne eins gedichten dyft

har hjir ofspylje, beskriuwings fan foto's ut krante of folders.
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3.1. It lan

Tusken 'rûnorn' en 'net rillevant' is net altiten dudlik in ûnderskie

,Foarbylden: J.D. de Jong, Krysttiid '33, Aenst is 't de dei

te meitsjenj it rûnom-yn-de-wrald-wêzen makket dat de lokalisearring

net mear ta de saak docht.

Piebenga, King Kongj Van der Molen, Tiger-rag; Tarnminga, De sitadel;

Poortinga, Winterj Visser, Foarjierj Scholten, Nachtlike boai.

Fral de jongere dichters skriuwe fersen dy't net lokalisearre binne

yn Fryslän, dêr't de lokaasje net by spilet of (oars sein) rûnom yn

de wrald wêze kin.

Disse paragraaf falIe ek aldere dichters ûnder: byg. Schurer, Kwatri

nen, ~s de lantearnen ~ .. j 'Postma, Scoene jo stjerre rnoatte as jo net

dichtsje,mochten?, Blomrnejongej I. de Jong, Swannen, Der sçil blyd

skip wêzej _Jousma, Bea.

Fryslan komt as lokaasje yn in soad gedichten foar. It rûnom yn 'e

wrald wêzen komt lykwols net minder faak foar. By de wat aldere dich

ters en by de jongere Tamminga is it fakentiden dudlik, wannear't se

in stap bûten Fryslan sette (eksplisite lokalisearring). Fral by de

jongere dichters (mar ek by aldere) liket soks net sa'n grutte need

saak te wêzen.

Likegoed äldere as jongere dichters skriuwe oer libben en wurk op it

lan, de saneamde boererealiteit, ~ei as lokaasje Fryslan (sjoch 2.1).

Poortinga beskriuwt 't lan probleemleas en nayf ('Lietsje'); Visser

idealisearret de abstrakte idee 'Fryslan' ('Fryslan')j Postma syn

hiele dichtwurk kinne we rûchwei gearfetsje as 'n tebeksjen op syn

eigen ferline en dat fan Fryslan (Oer Obe Postma, s. 65), hy skriuwt

oer 't sljochte (lan en libben); benammen by Kiestra en Tamminga

klinke mear sobere toanen.

3. Underwerpen

2.4. Konkluzje

2 .3. Rûnorn of net rillevant
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De foarbylden: Kiestra, Utsnijen, Dan it heamiel gear, De koumelker;

J.D. de Jong, Boerj I. de Jong, De boer; Tamminga, Slatters; Van der

Molen, Dit folkj Poortinga, Yn Ie saune, Lietsjej Schurer, Fanke;

Jousma, Yn tsjerkej Visser, Fryslanj Postma, passim.

3.2. Kontroverse tusken lan en stêd

De pre-okkupaasje mei it lan liedt by guon dichters ta it ofkarren

fan 'e stêd. De ut-it-lan-wei skriuwende Kiestra en Van der Molen

en de ut-de-stêd-wei skri.uwende Visser litte yn harren gedichtenl

in negative halding foar de stêd oer en wat dêrmei anneks is, sjen:

" ( ... )

It oanstitsen bloed fen de wraldstêd
Det jonges al spant yn 't swangrêd,
Londen. ( ... )"

(Kiestra, Krantefoto, r. 11-13)

"De reade ljochtbak fen de smûke stêd
barnt lokjend oan de feale lof ten;
de boerefeinten komme del yn kloften,
bigearich en de deadske doarpen sêd ( ... )

by 't hjitte eagjen fen in stêdske klitse
en it aljen fen in dronken saxofoan ( ... )"

(Van der Molen, Sneintojoun, s. 45, r. 1-4, 7-8)

" ( ... )

Dyn namme, ienris freesd, forwirdt
op skip .en motorboat fen njuete stêdske hearen! ( ... )"

(Van der Molen, Greate Pier, s. 25)

" ( ... )

in rot t ich blêd op 't stêdske skom - ( ... ) "
(Van der Molen, De renegaet, r. 11)

"( ... ) lit dyn leafde frij
Fan stêdske kunst en hjitte speserij ( ... )"

(Visser, Komselden, S. 39, r. 13b-14)

" ( ... )

Triuw my mar by de roze boerefammen
Dy't ûnbironge libje op it lan ( ... )"

(Visser, Utflecht, r. 5-6)

By Poortinga is it net dudlik yn hoefier't er ut 'n stedske sfear

wei skriuwt. 'n Negative hal ding hat de dichter al, bygelyks:

"Ik woe det ik yn Fryslan wier,
To swyljen yn de miede stie.
In stienbult is dy hiele stêd, ( ... )

Nea komt it folk hjir ut de ploai;
Det bûcht en dopt, as poes sa moai.
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By uzessjugg' se foart gjin spoek,
Men haeit dêr yn 'e ûnderbroek ( ... )
Hjir spilet deftich tennis
Elk mei in deftIge kennis - ( ... )

'k Rûk ljeaver wite klaver
As in parfum-madam."

(Poortinga, Lietsje, r. 1-3, 9-12, 14-15, 31-32)

De ut it lan wei skriuwende Piebenga hat yn King Kong (1933) in

negative halding. De as stedsk ferskynsel sjoene bioskoop omskriuwt

er as "in parradys fen Hollywood-kultuer" dêr't "gemien gegniis"

de boppetoan fiert en "de lusten (frij) libje". Yn Stêd en lan

(1934) omskriuwt er de stêd as Sodom, as Babylon (r. 13):

"( ... ) Ik seach de minsken gean
Yn 't masker fen hwet sinnen jimrner bynt,
Yn fleur en kleur fen sport- en sirnmerklean,
Fen utstald fleis det roppich ijsco slynt. ( ... )"

(Piebenga, Stêd en lan, r. 1b-4)

Mar oan 'e ein fan 't fers sprekt er dy negative halding wer dud

lik tsjin:

" ( ... )

Smyt dyn momkape ou, dou bern fen 't lan,
Sjuch det de stêd net aars is as dyn hert. ( ... )

Mar nim it libben yn syn oerfloed en forskaet ( ... )"
(Ibidem, r. 29-30, 33)

Dat akseptearjen fan de stêd sjogge wy ek by Schurer en Postma. De

ut 'e stêd wei skriuwende Schurer hat in dudlik positive halding

foar de siêd oer:

" ( ... )
En dyn nachten binne fol formoeden
fen feest en misdied,
as de ljochtreklamen profetearje
en de blauwe wjerljocht fen dyn lette trammen slacht;
den riist myn ljeafde, 0 stêd,......-
yn flammen omheech,
ta dy. ( ... )"

(Schurer, Mear as ien, r. 26-32)

Hy nimt yn dat fers al in ferdigenjende halding oan kontra it thus

front Fryslan:

11 ( ••• )

Bin ik dy ûntrou, myn lan
om't ik gean yn 'e wieling fen 'e greatstêd - ( ... )

o myn lan, forwyt my net
hwent myn ljeafde is in hird
mei mear as ien flamme, ( ... )"

(Ibidem, r. 33-34, 40-42)
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Ek de bOten Fryslan wenjende en ut it lan wei skriuwende Postma

stiet posityf oer foar de stêd, al yn syn earste bondel. Foarbyld:

11 ( ••• )

Nou lûke de ljochte stêdden
Noch jimmer mei macht my oan;
Ik jow my yn har libben,
Hwer't it we acht en wielet aloan. ( ... )"

(De ljochten fan doarp en stêd (1916), yn: Samle fersen,
1978, s. 81-82)

Ek yn de bondel Dagen (1937) uteret Postma him oer it lan en de

stêd. Foarbyld:

"Der binne rju lannen dy tt ik mines neam,
Dêrtt ik swalke en my dellein ha; ( ... )

Yn it iene haw ik myn sangen dreamd,
Om my hinne it ljochte gea; ( ... )

Yn it oare haw ik de wiisheit socht
En reizge de skoallen of; ( ... )"

(Ien lan? (1930), yn: Samle fersen, 1978, s. 170)

Postma stiet lykas Schurer likegoed foar de stêd as foar it lan

oer posityf.

By J.D. de Jong is it net alhiel dudlik hokker halding oft er foar

de stêd oer oannimt; mei wat mankelikens liket er de stêd te aksep

tearjen:

" ( ... )

dit is in plakje dêrtt in boer gjin wille krijt ( ... )

Ik tink myn heit hjir twisken yn, yn melkersklean,
syn smoarge pet scoe by tt pomadehier wol stean. ( ... )
Der sitte mear dy tt ik wol ken, hja kenn t my net:
in frjeon fen tt doarp is lang gjin frjeon yn te stêd.
( ... ) "

(J.D. de Jong, Lunchroom "De Unie", r. 4, 9-10, 13-14)

3.3. Fryske tragyk

Boppeneamde negative hal ding komt ut de observaasje fan de wurklik

heid wei, nammentlik dat in soad Friezen om utens gean en Fryslan

dan ferjitte. Walt begien is mei de fryske saak, kin dêr tsjin yn

opstan komme. De term 'fryske tragyk' is fan Piebenga2 en yn dit

ferban yn de poëzij yntrodusearre troch Van der Molen yn syn ge

dicht Fryske tragyk. Van der Molen is ek de man dy't mei dit pro

bleem it meast oantangele sit:
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" ( ... )

Hy slagge nei de stêd - hwa koe sa tige leare? 
forgeat de pleats by carrière en rom.
En liet - in rottich blêd op 't stêdske skom -
him willich fiere fen hwa't hiem en hald forlearen. ( ... )"

(Van der Molen, De renegaet, r. 9-12)

Yn Fryske tragyk "( ) dy't Piebenga net achte, / mar dy't sa Frysk

is as de namme aId ( )" (r. 1b-2) sjogge wy in lid fan de Fryske

adel 't lan en de state en it folk ruiljen "( ... ) for Franske stêd-

den ( )" (r. 8), en Fryslan wurdt it plak foar "( ... ) fekansje

honk ( )" (r. 10) en om te stjerren. Boppedat steane ek de boere-

feinten faai: de ferlieding fan de grutte stêd yn Sneintojoun (sjoch

3.2).

Ek Jousma en Visser3 kleie oer it om utens gean fan guon Friezen:

" ( ... )

Gûds kinne dy skierenJC net forneare,
hja jowe hjar om fierrens of.
Dyn manske toerren scill' hja nea forjitte,
hja ljeavje ek dyn heim'ge doarpen sa,
mar fen dyn bern scill' follen dy forlitte,
dy't dy it djipste leave ha. ( ... )"

(Jousma, Augustusdei oan it waed, r. 15-20. X): t.W. lan
en folk bedrige)

" ( ... )

Ei, wite fûgels, kamen se ut it West
En brochten se us in groet fan d' oaseaen?
0, folk mei dreamsucht en mei swerverslêst,
Hoe loek jim de bisleine sulverbaen. ( ... )"

(Visser, Yn 't noarden, r. 5-8)

By Tamminga hyt de tragyk 'diaspora':

" ( ... )

Hwet troait en lokket us de fierte?
Hwerom wol den de langst it altyd weroan witte
Nei't efterkymske lan en binne wy as kij forstruid,
Sleatriderich, oer alle hikke~ bruid? ( ... )"

(Tamminga, Miniaturen: Diaspora, r. 3-6)

Schurer sjocht it allegear lykwols wat minder somber. Hoefier't er

ek reizget, fiktyf reizget, meie wy oannimme, altyd bliuwt er Frys

lan trou:

" ( ... )

Dit prospectus: foart passage nimme 
Mûglik fart it 10k mei dizze boat. ( ... )"

(Schurer, Reisbureau, r. 11-12)
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" ( ... )

Myn boat foeI alle frjemde havens binnen:
Honolulu, Sjanghai en Singapore;
De swalkersdream fen myn oerstjOre sinnen
Twong my fen sé ta sé op aventOr. ( ... )
It iennichst honk fen dit Onrêstich herte
Bliuwt Fryslan en it eigen aldershOs. ( ... )"

(Schurer, Thusreize, r. 25-28, 31-32)

en:

" ( ... )

Ho waerd my dêr, by palmen en bananen,
De swiete rook fen 'trFryske haeilan djOr! ( ... )"

(Ibidem, r. 7-8)

3.4. De fryske saak

't Underkinnen fan te fryske tragyk trunet guon dichters oan ta

striidberens (fral yn te gedichten fan Van der Molen klinkt de

fryske striid troch, bygelyks yn 'e ofdieling 'Folk en striid'

fan syn bondel). Van der Molen is optimistysk oer de fryske saak:

"Wis, gans is der foroare yn dit lan,
mar eins doch mar hiel, hiel fen bOten.
Ei ja, yn 't doarp ha wy nou wol in "band",
mar as dy spilet en de feinten dounsje
bin it doch boeren bleaun. ( ... )

Omdet dit folk der yette is
en yn syn wêzen lyk
as tt wier by 't skiere oanbigjin, ( ... )

Sjuch, dêrom gean wy oàn de striid,
en witte: dy wirdt woun!"

(Van der Molen, Dit folk, r. 1-5, 16-18, 23-24)

Tamminga dêrfoaroer hat syn twivels (Miniaturen, Boerinne 1938,

cf. R.P. Sybesma, Spoek fen de leane), mar ek betrouwen:

11 ( ••• )

Sa scil yn de ein dit alde folk de akkoarden
Opsjonge fen in swier oerwinningsliet,
Sa scil it feilich gean dêr't God it liedt
mei dy, Brandaris, baernend op it Noarden. ( ... )"

(Tamminga, Brandaris, r. 33-36)

Boarnstra is planut pessimistysk:

"Foarby is Frisia Magna,
Untwoartle de Upstalbeam,
De Fryske wetten binn' krêftleas 
Bleaun is in machtleaze dream. ( ... )

Dit folk is kniesd en tobritsen
It leaude oan Profeten noch Wet -
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It leaude nea oan syn forline
En ek oan syn takomst net. ( ... )"

(Boarnstra, Copla's oer de ûndergong fen it Fryske folk,
r. 1-4, 45-48)

De measte dichters binne lykwols optimistysk oer de fryske saak.

Foarbylden:

11 ( ••• )

Dyn Fryslan stjert net mear
Mar bliuwt oer alle tiden. ( ... )"

(Piebenga, For 6s jonge soan, 111, r. 11-12)

11 ( ••• )

Hy lit syn eagen gean fen kym oant kym
oer 't alde Fryslan, wirch en kniesd as hy,
mar wachtsjend op 'e seine fen 'e himel
en fen God 6tkard ta in nije bloei. ( ... )"

(I. de Jong, De boer, r. 31-34)

11 ( ••• )

Hy*is ta it folk fen Fryslan
Symboal fen ûntweitsjen en werberte;
Yn de krêft fen syn jong rûzjen
Lit it him trochwaeije en sterkje
Oant yn de uterste nerven
En rist it him ta de died. ( ... )"

(Kiestra, De swellestoarm, r. 69-74. *): t.w. de swelle
stoarm)

3.5. Eigentiidske ûnderwerpen

Foar de jierren 1935-1941 moat dat wêze: krisis, wurkleazens, oar

lochsdriging en oarloch, mar ek de ûntsluting fan Fryslan troch u.o.

it oanlizzen.fan de Ofsl6tdyk (1932). Om mei 't lêste te begjinnen,

dêr reflektearret Van der Molen yn In memoriam (s. 19) op:

" ( ... )

En om't ik fen greiden hald,
lit my ek ienkear troch hjar romten swalkje,
earlt straks de autodiken, dryst en kald
betonnen flokken yn dit lanski~ kalkje.

Lit my yet ienkear Fryslan sjen,
salt ik it koe: it ûnskansearre, frije!

Den scil 'k wol gean en bûgje for it nije.
Mar wit: in kostbre blom gyng 6s forgoed forlern. ( ... )"

Oer wurkleazens skriuwt eigentlik allinnich J.D. de Jong:

" ( ... )

Dû hast de wrald maklik for 6s makke
en licht to biwenjen,
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dêrom kinst dyn lean krije;
mar dû hast net in auto en net in tsjinstfaem,
den hoeft it net safolle to wêzen, net wier?
en destû bern hast is us skild net. ( ... )"

(J.D. de Jong, "Steun", r. 19-24)

" ( ... )

As Jezus nou berne waerd
scoe syn heit sizze: alwer ien dy't stimpelje kin.
Hy scoe opgroeije en op de brêge stean ( ... )"

(J.D. de Jong, Krysttiid '33, r. 4-6)

Ek yn de gedichten Need en Wirkleazen beskriuwt De Jong de krisis.

O. Postma referearret û.o. oan faksistyske tendinzen yn de Fryske

literatuerwrald:

11 ( ••• )

Mar ik bin dochs bang det dy fein~en my hjir net halde
kinne,

Al binne hja ek natsionael en soasialistys tagelyk,
Den scil ik it fryske fjild wer forlitte moatte
En allinne de dream scil oerbliuwe. ( ... )

(Postrna, It fryske fjild, r. 16-19)

"Ja, ik bin folksk - 't is in tormint sa'n wurd! 
'k Wol sizze, 'k bin fan 't folts in bern,
Gjin lid, dat ek bitankje kin, ( ... )

Mar 0, dat wize mastersfolk,
Dat wit fan suvrens en fan tsjoed!
- In frjemde skildersman wol Saske ha;
Oan 'e himmel stiet in gloed ... ( ... )"

(Postrna, "Binne jo wol folksk?", r. 1-3, 13-16)

Postma heakket èk yn op fernijingstendinzen yn technysk-poëtyske

sin:

" ( ... )

By my giet it faek wol oer frysk boerefolk;
- Yn Ie utlannen bin ik sa net thus en de bioskoop is my

ek net hiem - . ( ... )

Der binne dichters tsjinwirdich dy't in lusjefersprikje
en in koalsblêd bineame doarre.

En al it ûnnoazele det de siele biwege kin.
Der binne, hwaem strekke net rym en miet te ta goddelik

prinsyp,
Mar it libben en syn sljuchte wierhaftichheid. ( ... )"

(Postma, Dichters stoffe, r. 4-5, 10-13)

"Myn havens mei keningsnammen binne lytser as de havens
fan Rotterdam en Antwerpen,

En dy sille wer bihindiger wêze as hwat yn New-York en
Londen raest en beart.

c

Myn lannen en séen binne sljochter as hwer't blauwe bergen
rize en hwer't mailboaten oerstjalpe wurde. ( ... )

En ik haw gjin radio iepen set om sterke wurden op to
heinen. ( ... )

(Postma, Greate en lytse dingen, r. 1-3, 6)
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Kiestra (Utsnijen, De koumelker en oare gedichten) en ek Inne de

Jong skriuwe oer it hurde bestean fan de boeren:

"( ... )

de tiden binne swier en brekkend gien
oer hwet de trou fen slachten opboud hie.
HofolIe hawwe affears groun forlern,
hofolIe bin fen hûs en hiem fordreaun,
hofolIe bin yn earmoede ûndergien ... ( ... )"

(I. de Jong, De boer, r. 18-22)

It moderne libben (film, jazz) wurdt skildere troch Van der Molen

en Piebenga (Tiger-rag respektyflik "King Kong", beide gedichten

yn in min of mear ekspresjonistyske styl (elliptysk!)).

In driigjende sfear kin men priuwe by J.D. de Jong:

" ( ... )
Dû, earem hert, scilst alle de aden stjerre
en stom tobrekke as de wrald biswykt. ( ... )"

(J.D. de Jong, Aenst' is tt de dei ... , r. 15-16)

"( ... )

Hjoed seachik grize flechten fûgels oer it gea fleanen
en hja rapen:
Bloed! ( ... )"

(J.D. de Jong, Krysttiid 1 33 , r. 19-21)

" ( ... )
En de wrald barnt yn helreade lage ( ... )"

(J.D. de Jong, Boer, r. 9)

" ( ... )

Stimmen swije, deastil glide
krekt as sinke us swarte boaten
mei it wetter al mar djipper. ( ... )"

(J.D. de Jong, Deadefeart, r. 18-20)

Nei oanlieding fan it begjin fan de twadde wraldoarloch skriuwt Tam

minga it fers Ragnarok (d.i. Götterdämmerung, de ein fan de wrald).

Schurer skriuwt in fers oer de wapenyndustry:

" ( ... ) ./

De wirkleasheit is hjir Godtank oerwoun;
Sjuch, dizze ploegen geane en oaren komme;
De fjurren 18gje en de mesinen bromme;
It stielbidriuw is continu en soun.

De defaitist fiert frede yn syn mûle,
Wy bouwe feilgens, en de frede mei 
Gloria Deo! - de sirenen gûle;
Armstrong and Vickers jowe in frije dei. ( ... )"

(Schurer, Modern Krystfeest 111)
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3.6. Natuer-siele

Hjirmei bedoel ik it troch in bepaald natuerbarren op gong bringen

fan in bepaalde moedstastan by in dichter. As men de blomlêzing De

nije moarn (1922) fan de Jongfriezen ynsjocht, dan faIt jin daliks

it oerhearskjende fan dat skaaimerk op. Ek yn de jierren tritich

fine sawol aldere as jongere dichters yn de natuer in boarne fan

ynspiraasje om te skriuwen oer wat harren ynderlik beweeeht .

3.7. Oare Onderwerpen
.",.,

Dit kin fan alles wêze: wjerfarrens ut eigen libben, skientmewjer

farren, religieuze gefoelens en sa fierder. It eigen libben liket

ûnderwerp yn de folgjende gedichten te wêzen: Boarnstra, Broken

melody; Piebenga, For us jonge soan; Schurer, Kwatrinen. Skientme

wjerfarren sjogge wy yn: Kalma, Maitiidsdouns; I. de Jong, Swannen,

As it harstwiich bloeit; Jousma, Prinsesse fen de Nyl; Seholten,

Hjerstdei; Poortinga, De reedrider; Van der Molen, Frühlingserwachen.

Religieuze fersen wurde Onder oaren skreaun troch I. de Jong ('Der

seil blydskip wêze') en Schurer ('Tsien psalms' yn: Op alle winen,

1936; 'De wijde sonnetten' yn: Fen twa wallen, 1940).

3.8. Konkluzjes

Oan 'e iene kant is der in soad pre-okkupaasje mei it plattelan,

mei Fryslan, ja, mei de fryske saak of beweging (yn 1945 wiist De

Tsjerne dizze pre-okkupaasje of, 'De bining forbritsen'; sjoch ek

Y. Poortinga, Préokkupaesje of frije kreativiteit. Utj. Fryske

Akademy, 1965). Oan 'e oare kant is der ék 'n reflektearjen op 'e

dingen fan 'e dei yn 'e wrald. By dat lêste spilet de lokalisear

ring: guon dichters meitsje har fers sa dat it him rOnom yn 'e

wrald ofspylje kin.

Guon fan my behannele skaaimerken hoege net perfoarst allinnich

foar it tiidrek 1935-1941 te jilden. Sa spilet de fryske saak ek

net swak by yn it tiidrek 1915-1935, en de ferbining natuer-siele

is dêr wol hast dominant. Men kin jin èk offreegje oft de pre-okku

paasje mei de fryske tragyk wol spesifyk eigentiidsk foar '35-'41

is. Yn it "persinte-ûndersyk" moat men dat allegearre neigean. In

oanset dêrta ha ik makke yn it haadstik IN LYTS UNDERSYK NEl IT

AL OF NET DOMINANT WEZEN FAN TRIJE SKAAIMERKEN.
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Noaten

1. By Visser moat men in foarbehald meitsje. De kontekst is ambi

valint: de dichter kin net sûnder de stêd ('Foarjier').

2. J. Piebenga, 'Fryske tragyk'. Yn: Frisia 18 (1936), s. 227-232;

247-260. In lêzing foar de Fekansjeleargong, 3-8-1936.

Van der Molen ferwyt Piebenga dat er foarby giet oan wat yn syn

eagen de wiere, reële tragyk is, ntl. it om-utens-gean fan it

jonge kader. Piebenga behannelet de tragyk yn literatuer en toa

niel.

Yn 1940 skriuwt Van der Molen, nei oanlieding fan in keunstut

stalling te Ljouwert, it folgjende oer de fryske keunstners:

"( ... ) Hja binne wraldboargers for hwa't Fryslans kym
net wiid- en syn himel net hegernoch is. It is de alde
tragyk fen Fryslan ( ... )".

(S.J. van der Molen, 'Fryske kinst? Ta de utstalling
to Ljouwert'. Yn: It Heitelan 22, 1940, s. 81)

3. Visser is lykwols minder dudlik as Jousma. Salt ik yn noat 1 al

opmurk, is it mei Visser syn fersen omtinken.

,/
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IN LYTS UNDERSYK NEl lT AL OF NET DOMINANT WEZEN FAN TRIJE SKAAI

MERKEN

1. Ferantwurding fan it brOkte materjaal

Ut de foarriedige beskriuwende analyze fan de poëtyske produksje

ût it tiidrek 1935-1941 kamen as skaaimerken fan de literêre koa-

de Onder oaren nei foaren:

a. it brOken fan frjemde wurden;
b. it referearjen oan de ejgen tiid, eigentiidske ûnderwerpen;
c. de problematyk stêd of lan.

Om nei te gean oft dizze trije skaaimerken al of net dominant bin

ne, ha ik om te begjinnen trije ferlykbere korpora dy't korre spon

dearje mei it oan '35_'41 foarofgeande tiidrek (A), it tiidrek '35

'41 (B) en it folgjende (C), makke.

Myn earste opset wie dat ik foar A de blomlêzing De nije moarn

(1922) (tenei NM) en foar C Wadman syn blomlêzing ût 1949 (tenei

W), oanfolle mei gedichten ût de fjirde jiergongfan De Tsjerne

(1949) (tenei T), en foar B alle gedichten ût de troch my ûnder

sochte achttjin bondelsbrûke soe.

Ut dy achttjin bondels soe ik om de tsien siden ien fers nimme en,

omdat de measte bondels likernoch fjirtich siden ha, in korpus fan

sa'n tachtich gedichten krije. Beswier tsjin dy wurkwize is dat ik

dy allinnich foar tiidrek B brûke soe. En mei't ik dy om redenen

fan beheining net op A en C tapas èn der ienfoarmichhyd wêze moat,

lit ik dy opset falIe.

In oare opset wie dat ik foar B in trochsneed naam ût bygelyks de

jiergong 1934 fan de ferskate tydskriften. Dy trochsneed joech pro

blemen: yn 1934 publisearret de iene dichter sawat de helte fan syn

bondel, de oare dichter publisearret yn dat jier hast neat; mar al

yn 1935 en 1936 publisearret dy earste dichter wer fersen en dy

twadde wer net. Ek foar 1939 bygelyks joech dat it selde probleem.

It byld soe bryk lutsen wurde.

Omdat ûteinlik ienfoarmichheid it wichtichst is, ha ik keazen foar

de opset: A, blomlêzing - B, blomlêzings - C, blomlêzing (+ tyd

skrift). It soe ideaal wêze om alle gedichten fan alle dichters ut
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elk tiidrek te ûndersykjen. Earst dan kin men eksakte siferutkom

sten krije. Ik behein my no ta in stekproef dy't ik op materjaal

doch dat troch gearstallers sammele is, en gean der dêrby fan ut

dat dy gearstallers safolle mooglik in 'objektyf ' trochsneedbyld

jaan woenen. Foar tiidrek A en C hanthavenje ik de earste opset.

Foar tiidrek B ha ik Schurer syn Fiif en tweintich fryske dichters

(1942) en Wadman syn Frieslands dichters (1949) (tenei S en W) nom-

men.

No is it àl sa dat ik de tiidrekken net skerp offrede ha, utsein

tiidrek B (1935-1941). De grinzen fan A wurde troch de hanboek

skriuwers setten op 1915 en 1935, dy fan C op 1945 en "nei 1950"/

om 1954 hinne (sjoch YNLIEDING 2). Dy grinzen ha ik as utgongspunt

nommen om mei te wurkjen. De jierren fan de blomlêzings (1922 en

1949), dêr't ik my foarearst ta beheind ha, lykje my ferantwurde

ta, ek al soe it bet ter wêze om foar elk tiidrek in stekproef te

nimmen om de safolle jier (byg. 1915-1920-1925 ensaf.). It doel

fan de stekproeven is uteinlik om ta in ferantwurde, op kontrolear

ber sifermaterjaal basearre perioadisearring te kommen.

2. It tal rigels en gedichten

Ik bin utgien fan tiidrek B. Ut S en W ha ik alle gedichten helle

dy tt foarkomme yn de troch my ûndersochte achttjin bondels (sjoch

BESKRIUWENDE ANALYZE FAN IT LITERERE PROSEDEE). Omdat Kiestra in

yn ferhalding te grut oandiel (san fersen) hat, ha ik syn lang ge

dicht De swellestoarm (74 rigels) ut it korpus helle. Ek Tamminga

syn fersen Amor fati, De flagellant, De pionier, De forgettene en

Visser syn fersen Forlake, hund ... , Mei it kliuwen fan de jierren

en Fryslan ha ik der net yn behelle, omdat dy neffens myn ûndersi-
/

kingen net foar 1942 yn tydskriften publisearre binne. It totaal

foar B is no: 73 fersen en 1202 rigels.

Dêrnei ha ik ut NM earst de "minor poets" Th. de Vries, J.D. v.d.

Mei en J. Oostenburg helle en twad It grutte oandiel fan D. Kalma

ta hast de helte ynkoarte om omendeby it selde tal fersen as by de

oare dichters te krijen: it fers Sé-sang (32 rigels) en de lêste twa

sonnetten fan de fiif sonnette-sykluskes (140 rigels) ha ik net be-
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sjoen; ek it fers Maitiidsdouns (48 rigels) dat ek yn Sangen (1936)

stiet, ha ik derut litten. It totaal foar A is no: 74 fersen en

1252 rigels.

By de behanneling fan Kiestra's fersen kin men fraachtekens sette.

Syn fersen ut 1927-1928 ha ik by B besprutsen omdat syn debutbondel

yn 1935 ferskynt en ik B begjinne lit yn 1935. Ik hie kieze moatten

foar in behanneling fan de fersen op grûn fan harren foarste ferski

ningsfoarm yn tydskrift of blomlêzing, of foar in behanneling inke1d

op grûn fan publikaasje yn blomlêzings, mei it foarbehald dat de

"dûbelde" fersen net behannele wurde meie. Wat it earste oanbelanget,

kin men jin offreegje hoe grut oft de utwurking fan in gedicht west

hat; in tydskrift hat in lytser lêzerspublyk as in bondel, en meas

tentiids wurde gjin resinsjes skreaun neL oanlieding fan losse fer-

sen.

Ta einbeslut ha ik ut W de fersen helle fan dichters dy't nei 1945

mei bondels debutearren. Om ta in ferlykber korpus te kommen ha ik

it tal fersen ut W oanfolle mei 'n grut tal ut jiergong 1949 fan

De Tsjerne. Ik ha der net yn behelle: oersettings, fersen fan in

kelde "minor poets" as K. Dykstra, Tj. de Haan, D. Jaarsma, K. Jong

sma, S. Klazema, E. Wellinga, T. Wielsma en 18 fersen fan Spanninga

omdat syn oandiel oars yn ferhalding ta de oaren te grut wurde soe.

It totaal foar C is no: 72 fersen en 1220 rigels.

3. De te tellen skaaimerken

Ik ha nei de folgjende skaaimerken sjöen:

sl: frjemde wurden (sjoch BESKRIUWENDE ANALYZE FAN IT LITERERE PRO
SEDEE, 2.5.1)

s2: eigentiidske ûnderwerpen, ferwizings nei eigen tiid (sjoch LO
KAASJE EN UNDERWERP, 3.5)

s3: lan of stêd (sjoch LOKAAS JE EN UNDERWERP, 3.1 oant 3.4)

ad SI: Neologismen en argaïsmen ha ik net meiteld. Fral de Jongfrie
zen èn Tamminga brûke dy in soad. Ek ha ik net de hiel spesi
fyk fryske wurden dy't in ferfrjemdzjend effekt hawwe kinne
(sjoch BESKRIUWENDE ANALYZE ... ,2.5.2) meirekkene. Ik ha in
keld sjoen nei technyske, oarstalige, mytologyske en bibelske
wurden èn nei wurden dy't referearje oan net-fryske dingen en
tastannen. Wol kin men jin offreegje hoe frjemd oft bygelyks
bibelske wurden binne. Ek is it bytiden min nei te gean oft
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in wurd ûnder slof ûnder s2 (eigentiidske ferwizing) faIt.
Foarbyld: Tiger-rag (Van der Molen, 23; sjoch BESKRIUWENDE
ANALYZE ... , s. 10).
Ik ha no yn earste ynstansje alle neffens my frjemde wurden
meiteld en gjin nuansearre yndieling makke op grûn fan de
graad fan frjemdens. Krekt omdat de Jongfriezen 'n fryske
keunsttaal foarsteane en neat hawwe moatte fan it brûken fan
û.o. frjemde wurden, liket it my ferantwurde ta om no yn 't
earst sifermjittich de ûntjouwing ta in grutter gebrûk fan
frjemde wurden nei te gean. Twivelgefallen ha ik net meirek
kene.

ad s2: ik ha allinnich sjoen nei konkrete dingen as bygelyks histoa
ryske feiten en materjele saken, en net nei psychyske as byg.
libbensgefoel dy't neffens my ûnderbrocht wurde kinne yn it
haadstik SUBKOADES. Ek hjir ha ik gjin nuansearre yndieling
makke op grûn fan de graad fan eigentiidskens. Àl ha ik, yn
taheakke 2, twivelgefallen as ferwizings nei de fryske bewe
ging oantsjut. It is sjesa dat men jin 6ffreegje kin oft de
fryske bewegingsproblematyk spesifyk eigentiidsk foar 'n be
bepaald tiid~ek is. Ik ha sokke twivelgefallen net meirekke~

ne, ik sjoch inkeld nei ferwizings nei spesifike saken ut ien
tiidrek.

ad s3: myn utgongspunt is de yn de jierren tritich aktuäle kwestje
fan de kontroverse tusken lan en stêd, folksdichters versus
persoanlike dichters. Ut 'n thuswêzen op it lan (s31) of yn
de stêd (s32) wei kin de dichter de stêd negatyf (s33) of
posityf (s34) e%~~f it lan problematysk (s35) of probleem
leas (s36) behannelje.
De lokaasje, 't thuswêzen yn de stêd of op it lan is inkeld
fan belang as de problematyk ' lan of stêd ' oan 'e oarder is.
Komt 'n negative of positive behanneling fan 'e stêd of 'n
al as net problematyske behanneling fan it lan net foar (of
is dat twiveleftich), dan ha ik s31 en s32 fierder net mei
rekkene. By 'n bepaalde halding foar stêd of lan oer is de
lokaasje lang n't altiten dudlik. R. Tolman en R.P. Sybesma
byg. skriuwe oer it lan (en Fryslan) suver toeristysk of
nostalgysk. As se sa skriuwe, kin men jin 6ffreegje yn hoe
fier't se ut 'n thuswêzen-op-it-lan wei skriuwe. Sokke twi
velgefallen ha ik net meirekkene.

4. It ûndersyk

Yn Ie taheakken 1 en 2 (s. 59-69; s. 70-74) stiet it ferslach fan

it ûndersyk. Taheakke 1 moat sa lêzen wurde:

gedicht
nûmer

tiidrek

gedicht

boarne mei sidenûmers; tal rigels fan gedicht

skaaimerken

As in hokje net ynfolle is, betsjut dat in zero-risseltaat, 'n net

foarkommen fan in skaaimerk.
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SI: - it tal kearen dat sI foarkomt
- it tal rigels dêr't sI yn foarkomt
- it tal twivelgefallen

s2: - it tal gefallen fan s2
- it tal rigels dêr't s2 yn foarkomt (foarsafier't it om losse

ferwizings giet; is it hiele gedicht in ferwizing, dan tel
ik alle rigels fan it gedicht mei)

- it tal twivelgefallen

s33-36: komme as regel mar ien kear foar yn in gedicht; ik tel al
linne it tal gedichten, net it tal rigels lykas by s2'

s31-32: komme s33-36 foa~,dan tel ik ek s31-32 mei; binne s33-36
twivelachtich (oanjûn mei '?') of komme se net foar, dan
tel ik ek s31-32 net mei.

As 'n frjemd wurd (sI) yn 'e titel fan in gedicht foarkomt, ha ik

dat meirekkene mar ha ik net de titel seIs as rigel meiteld (byg.

A 26)~ Asien en itselde wurd mear as ien kear yn in gedicht foar

komt, ha ik al dy kearen meiteld (byg. A 22). Yn taheakke 2 steane

dy gedichten (yn 'e koade: tiidrek X, fersnûmer) dêr't sI en/of s2

yn foarkomme. By sI stean àlle wurden ut it gedicht, by s2 stiet

in beskriuwing fan it ûnderwerp, mei it tal rigels (foarsafier't

it om lytse ferwizinkjes giet). Ek de twivelgefallen fan sI en s2

ha ik besprutsen. Fan s3 ha ik allinne de twivelgefallen besprutsen.

5. Berekkening en utkomsten (sjoch TABELLEN en GRAFIKEN)

Berekkening sI: yn it foarste fekje fan de tabel sl-s2 stiet it tal

frjemde wurden per tiidrek. It persintaazje sI per tiidrek ha ik

berekkene op grûn fan it tal rigels mei frjemde wurden (dizze tal

len steane yn it oare fekje) en it totale tal rigels per tiidrek.

Twivelgefallen ha ik net meirekkene.

Berekkening s2: yn it earste fekje fan de tabel sl-s2 stiet it tal

ferwizings nei de eigen tiid, yn it twadde fekje stiet it tal rigels

dêr't sa'n ferwizing yn foarkomt. It persintaazje s2 per tiidrek

ha ik berekkene op grûn fan it tal rigels mei eigentiidske ferwi

zings en it totale tal fersrigels. Twivelgefallen ha ik net mei

rekkene.

Berekkening s31-36: yn de earste fekjes fan tabel s31-36 steane per

tiidrek hieltyd de tallen fersen dêr't op 'e ien of oare wize de
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om 1922 hinne: 18 24.3 0 0.0 2 2.7 0 0.0 0 0.0 22 29.71252 rige1s, (8) (8) ( 1 ) (0) (3) (0)74 fersen

om 1935 hinne: 16 21.9 10 13.7 4 5.5 3 4.1 4 5.5 16 21.91202 rigels, (2) (2) (0) (0) (4) (2)73 fersen

om 1949 hinne: 8 11 .1 4 5.6- 0 0.0 3 4.2 5 6.9 3 4.21220 rigels, (0 ) (0) (0) (0) (2) (1 )
72 fersen

getallen tusken heakjes = twivelgefallen

81 = frjemde wurden
/

82 = eigentiidske ûnderwerpen, ferwizings nei eigen tiid

s31 ~thus op it lan ~ (s31-s32 allinne meiteld as s33-s)6 foarkomme)
832 =thus yn de stêd )

833 = stêd negatyf beskreaun

834 = stêd posityf beskreaun
835 = lan problematysk beskreaun

836 = lan probleemleas beskreaun
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problematyk stêd-Ian yn oan 'e oarder is. De persintaazjes ha ik

berekkene op grûn fan it tal gefallen en it totale tal fersen per

tiidrek. Twivelgefallen ha ik net meirekkene.

De sifers yn 'e tabellen hawwe net 'n eksakte, statistyske pretin

sje, mar se kinne al in yndikaasje wêze. Boppedat binne de utkom

sten alfolIe te lyts en te smel om der skerpe konkluzjes oan te

ferbinen. Dochs kin men wol foarriedige konkluzjes lûke:

1. Yn 1935-1941 wurde folIe mear frjemde wurden (sI) brûkt as om

1922 hinne; it brûken fan frjemde wurden nimt nei de oarloch

allinnich noch mar ta. Dy utkomst soe pleitsje kinne foar in

caesuer om 1935 hinne.

2. Yn 1935-1941 is it persintaazje eigentiidskens (s2) heger ~s om

1922 hinne; nei de oarloch liket dat him te konsolidearjen. Ek

dy ûtkomst soe pleitsje kinne foar in caesuer om 1935 hinne. En

it konsolidearjen fan s2 nei de oarloch soe pleitsje kinne foar

de opfetting fan guon literatuer-histoarisi dat nei 1945 gjin

nij literêr tiidrek komt, mar earst om 1954 hinne.

3. Yn1935-1941 is it persintaazje iersen dy't ût-it-Ian-wei skreaun

binne (s31) leger yn ferhalding ta dat om 1922 hinne; nei de oar

loch set dy koerts him troch. Yn 1935-1941 is it persintaazje

fersen mei 'n stedske sfear (s32) heger as om 1922 hinne; nei de

oarloch wurde net In soad fersen mear skreaun dy't eksplisyt si

tewearre binne yn 'e stêd of yn Fryslan - de lokaasje spilet gjin

grutte rol mear, dat wol sizze, yn dy sin dat de fersen rûnom yn

de wrald skreaun wêze kinne.

Nijsgjirrich is yn dit ferban de relative hichte fan s32 (thûs
/

yn 'e stêd) foar it tiidrek 1935-1941. It liket oft krekt it eks-

plisyt as lokaasje setten fan 'e stêd 'n needsaaklike stap west

hat yn 'e ûntjouwing ta 't net-rillevant wêzen fan in lokaasje

yn de Fryske poëzy. It negatyf foar de stêd oer stean (s33) kor

relearret hjir mei (s32)' By de Jongfriezen om 1922 hinne en by

de nei-oarlochske dichters spile dat neffens de sifers net of

navenant net.
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't Posityf foar de stêd oer stean (s34) komt om 1935 hinne op

en bliuwt sa. Dat korrelearret mei 't tanimmen fan it brQken

fan frjemde wurden (sI) en 't skriuwen oer eigentiidske dingen

(s2)' Tagelyk komt om 1935 hinne 't problematysk stean tsjin

oer it lan (s35) op en nimt de probleemleaze behanneling fan

it lan (s36) of.

Dy utkomsten soene pleitsje kinne foar in caesuer om 1935 hinne.

It is slimmer om in caesuer te ferQnderstellen tusken 1935 en

1949, omdat guon skaai~erken (s34' s35) har nei 1945 konsoli

dearre ha.

6. Ta einbeslut

Wol men ta 'n ferantwurde en op eksakt sifermaterjaal basearre

periodisearring komme, dan moat men oan 'e iene kant it korpus

aselekt gearstalle (byg. om de safolle siden in gedicht ut jier

gongen fan tydskriften) en oan de oare kant alle rillevante skaai

merken nei sjen te gean. Dat lêste betsjut Qnder oaren dat de be

skriuwende analyze dy't ik foar in part foar it tiidrek 1935-1941

makke ha, folslein makke en oanfolle wurde moat mei in beskriu

wende analyze fan it hiele korpus, lit us sizze, 1920-1955.
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It kenûn
NM 23, 14 r. 1 1 ? J

De wente
NM 24, 24 r. 1 1 .J

Ut: Sonnetten
NM 25, 14 r. 1 1 1
NM 25, 14 r.
NM 26, 14 r. 4 4

Foarjierssankje
NM 26, 12 r. 1

" ..
R.P. Sybesma:
De swalker
NM 27, 14 r.

Uniij I ge nacht
NM 27-28, 14 r.

Corvus cornix
NM 28, 14 r. 2 1 1 1 ?

Ut: Wintertiid
NM 29, 14 r. ? ?

Noarderljocht
NM 29-30, 14 r.

Fen Fryslan's romten 1-11
NM 30, 14 r. 1 ?
NM 31, 14 r. 1

De mar
NM 31-32, 14 r. ? ?

Ut: Midsimmer
I Joun yn Ie Mieden 1

I I Sliepende Hynsders 1
NM 32-33, 14\ + 14 r.

D. Kalma:
Amor infelix
NM 34, 14 r. (le sonnet 2 1

It earste ij ocht
NM 36, 14 r. ( idem) 1

De dei fen Fryslan
NM 38, 14 r. ( idem)

De hege ljeafde
NM 40, 14 r. ( idem)

It tredde ryk
NM 41-42, 14 r. ( idem)
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De swalker
NM 45-47, 52 r. 4 3

Dage
NM 47-49. 72 r.

Sinuner
NM 50, 24 r. 1 7 7 1

Bitsjoening
NM 52-53, 32 r. 3 2 1

A. Jousma: -
Bea
NM 74, 14 r.

Weits op, myn folk!
NM 74-75, 20 r. 2

Ik haw dy sa ljeaf
NM 75, 12 r.

As de reiden rûzje
scille ...
NM 76. 20 r. 1 1

Ut: It 10k
NM 77. 14 r. 2
NM 77-78. 14 r.
NM 78. 14 r. 1
NM 78-79. 14 r.
NM 79. 14 r.
NM 80, 14 r.
Ofskied
NM 80-81. 20 r.
Nei it Ij ocht
NM 81, 14 r.
NM 82. 14 r.
As hja sizze
NM 82-83. 10 r.
Myn liet
NM 83. 14 r.

P. v.d. Burg:
;'

Fen it 10k
NM 84, 12 r.

In sang fen 10k
NM 84-85. 20 r.

Mai ti id
NM 85-86. 16 r. 1 1

Joun
NM 86. 15 r. 1 1

De wyn foeI
NM 86-87, 12 r. 1 1

39

40

41

42

44

45

46

43

47
48
49
50
51
52
53

55
56

54

57

58

59

60

61

62
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

1

2

3

4

'5

6
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Drearne
NM 87, 16 r ..

Simmer-6fskie
NM 88, 16 r. 1

De lj achten
NM 88-89, 12 r. 1 .,

:

Hjerst
NM 89, 14 r.

Snie
NM 90, 28 r. 1

/

Dagen as hjoed
NM 91, 16 r.

Maitiid
NM 91-92, 23 r. 1

Yn Ie rnieden
NM 92-93, 16 r. 1

Sang
NM 93, 16 r.

Septimberdei
NM 94, 16 r. 1

De ielreager
NM 94-95, 18 r.

Ljochte dei
NM 95-96, 26 r.

tiidrek B si s2 s3
1935-41

D.H. Kiestra:
It hûs
W 168, 16 r. 1 1 1 ?

Utsnijen
W 170. 16 r. 1 16 1 ?

De koumelker
W 172, 16 r. 1 16 1 ?

-

Tonger biwaeit
W 174, 176. 32 r. 1

Hjerst
S 69-70, 28 r.

Goedfreed
S 71, 20 r. 1 1
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9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

29

30
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A.R. Seholten:
Nije moarn
S 80-81. 24 r. 1 1

Opstanning r

W 216, 14 r. 1 ?

Hjerstdei
W 218, 16 r. 1 ?

J.D. de Jong:
Aenst ' lS It de dei ...
S 86, 16 r. 1 1 1 5

Faem foar 't finster
S 88, 12 r.

Don Quichotte
S 89-90. 32 r. 3 2

Boer
W 228, 12 r. 1 1 1 1 ? ? 1

De gast
W 228, 230, 12 r.

Skylge
W 230, 232, 16 r. ? ? 1

F. Schurer:
In Memoriam
S 57, 14 r. 1 1

Kwatrinen
X S 58. W 154, 4 r. 2 2 2
XII S 59, W 154, 4 r. 1 1 2 1 1
XVI S 59, 4 r. 1 1
XVI I W 154, 4 r.
XX W 154, 156. 4 r. 1 1
XXI S 59. W 156. 4 r. 2 1
XXII S 58, W 156, 4 r.
XXIV S 58, W 156, 4 r. 1 1
XXVI S 58. W 156-8, 4 r

fr
, ..

XXVII S 58, W 158. 4 r.

De freon
W 148, 16 r.

Tabû
W 150, 20 r. 1

Lytsman
W 152, 14 r.

O. Postma:
Ein
W 100, 12 r.
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32
33
34
35
36
37

38
39
40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
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En hjoed
S 16, 16 r. 1 4 1 1 1

Fryske fjouwerrigels
I W 100, 102, 4 r.
I I W 102, 4 r.
111 W 102, 4 r. 1 1
IV W 102, 4 r.
V W 104, 4 r.
VI W 104, 4 r.

Bineamde kwatrinen
It léste W 104, 4 r.
Oerskogjen W 106, 4 r.
Allinne W 106, .4 r. 1 1 1
Ljocht W 106, 4 r. 1 1

Blommejonge
W 106, 108, 12 r. 2

Soene jo stjerre moatte
W 108, 110, 20 r.

S.J. v.d. Molen:
Fryske tragyk
S 85, 16 r. 3 1 1 1 1 1 1

J. Piebenga:
De aeisikers
5 82-83, 32 r. 1 1 1 1

De reiddomp
S 84, 20 r. 1 ?

A. Jousma:
Prinsesse fen de Nyl
S 33, 14 r. 3 3 2

Soan fen de sinne
S 34, 14 r. 5 4 1

Kriichsnacht
S 35, 14 r. 6 6

In memoriam Jan Slauer-
hoff
W 200, 18 r. 1

I . de Jong:
Marder toer
S 72-73, 40 r. 2 2 1 1

Swannen
S 74, 20 r. - 1 1 1

Hy
W 194, 196, 24 r.
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Ik leavj e dy
W 196, 16 r.

Der sil blydskip wêze
W 198, 20 r. 1 1

D.A. Tarmninga: I

Fen min en maeitiid
W 248, 250, 24 r. 1 1

De reis
W 250, 252, 24 r.

Ballade fan Mata Hari
S 96-98, W 252, 254, 256,
44 r. 20 15

It hart
S 99-100, 36 r. 2 1

Pirateliet
S 101-102, 25 r. 6 5

De sitadel
S 94-95, W 264, 266,
24 r. 2 2

Y. Poortinga:
Winter
S 106, 12 r. 1 1

De reedrider
S 107, W 220, 222, 24 r. 4 3 1 1

Murk
S 108, 23 r. 1 1

Moai?
S 109, 16 r. 1 1

TsjQ.kemar
W 222, 224, 24 r. 1 1

.,-'.

Y.R. Boarnstra:
Broken melody
W 274, 12 r. 5 3

Copla's oer de ûndergong
fan it fryske folk
W 274, 276, 278, 280,
98 r. 15 9 1 17

G.N. Visser:
Foarjier
S 91, W 234, 16 r. 12 10 2 1 1

Jow freonen my
S 92, W 240, 242, 20 r.

57

54

55

56

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

70

69
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72

73

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Yn It naarden
S 93# 16 r. 3 3 1 1

Komselden
W 242, 244, 14 r. 4 4 1 1 1

Utflecht
W 244# 16 r. 7 5 1 1 1

tiidrek C sl s2 s3
1949

Sj . Spanninga:
Narcissus op sé ,/

W 282, 284, 44 r. 1 1

Karavaenliet
W 286# 288. 47 r. 13 13 1

Indian summer
W 290, 9 r. 5 4

De pilgrim
W 290# 8 r.

De selsmoardner
W 292, 14 r.

De smidte
W 292, 294, 14 r. 3 2 2

It wûnder
W 294, 8r.

De boekanier
W 296, 8 r. 4 4

De stille kreek
W 296, 8 r. 1 1

Eksperiminten
W 298, 8 r. 5 4 1

Arke Noach's
T 33, 18 r. 5 4

Der Bettelstudent
T 33, 8 r. 2 1 1 2

Nuda veritas
T 34, 8 r. 3 2 1

Balling
T 34, 8 r.

I

Antyk tourisme
T 34, 8 r. 4 3

Boazumer mjitte
T 181, 16 r. 1 1 1 1 ?
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w. de Jong:
Libbenstreast
W 300, 21 r. 1 1

De reade frou
I

W 302, 17 r. 1 1

Busreis
T 109, 14 r. 1 1

Unmacht
T 109, 15 r.

Rein
T 110, 15 r. 1 ?

Forburgen bloei
T 110, 16 r.

Bliuw net allinne
T 182, 22 r.

Swier waar I
T 329, 19 r. 3 3 1 1

Swier waar 11
T 329, 8 r.

Li t wanhoop 1ibj e
T 330, 20 r. 1 1

Koarte treast
T 330, 15 r.

Rein
T 331, 16 r.

Skuorre
T 331, 14 r. 1 1

M. Sikkema:
Utert
W 304, 14 r. 1 1 1 1

Yneinens
W 306, 308, 29 r. 1

Rottekleaster
W 308, 310, 16 r. 3 2 1 1

Nachtjagers
W 310, 312, 20 r. 2 2 1

Ahasveros
T 139, 16 r. 4 4 1 16

Etude
T 139, 12 r. 2 2

17

18

19

21

22

20

23

24

25

26

27

28

29

30

32

31

33

34

35
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42
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44
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47

48

49

50

51
52

53

68

A. Wadman:
Ballade fan i t lêste lie
W 314, 316. 30 r. 5 3 2

Ballade fan de poètes
maudits
W 316, 318, 30 r. 9 5 1

Lyts heechliet
W 320, 20 r.

In Memoriam yn Maeije
W 322, 324, 30 r. 5 3 1 5 1

Leafdesforklearring
W 324. 326. 14 r. 17 11 1 14

Foar de glêzen
W 326, 14 r. 3 3 1

Ienris
W 328, 14 r. 1

Exit Ik
W 328, 330. 14 r. 9 4

Ofskriuwer
W 330. 332. 16 r. 1 1

F. Dam:
In memoriam patris
W 334. 15 r. 4 2

Forgetten frou
W 336. 12 r.

Leafdenacht
W 336. 338. 12 r.

Und eine jede sehnt sich
W 338, 12 r. 5 1

Fatum?
W 340, 16 r. 4 4 1 16

Nacht yn Bankt Margare-
then
W 342. 12 r. 4 3 1 6

Oaren yn Tsjerne 1949

T.A. Brattinga:
Twa gedichten
T 180, 27 r. 2 2 1 1

Tsj. Peanstra:
Lyts paradiis
T 207, 12 r.
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TOTAAL:

NM = De niie moarn. In karlézlng ut it wirk fen Jongfryske skriuwers.
Gearstald en ynlaet fen D. Kalma. Dokkum 1922.
S = F. Schurer, Fiif en tweintich fryske dichters. Amsterdam (1942).
W = Frieslands dichters. Bloemlezing UIt frIese lyrIek sinds 1880
met vertalingen in het Nederlands. Samengesteld, ingeleid en van een
bio-bibliografie voorzien door Anne Wadman. Leiden 1949.
T = De Tsjerne. Litterair tydskrift. 4 (19491.

J. Piebenga:
Adam sprekt
T 45, 24 r. 3 3

M. Brouwer:
Oceanysk
T 9, 31 r. 3 3 1

Poalstjer
T 148, 10 r.

Recept
T 148, 18 r. 5 4 1 1

Nou1t ik hj ir f 0 a l~ dy n
hûs stean
T 149, 33 r. 7 7 4

O. Postma:
Fan fuorgen en sleats-
wallen
T 7, 20 r. 3 2 1 3 6 1 1 1

Op it Jelsumer binnenpaei
T 353, 16 r. 1 1 1 1

Twa gedichten fan Po
Chû-I
T 354, 18 + 8 r. 9 8

F. Schurer:
Poète maudJt
T 129-130, 40 r. 4 4 1

Einlings
T 203, 15 r.

Lytse retraite
T 203-204, 36 r. 5 5

De fjirde dimensy I-VII
T 257-260, 98 r. 23 16 2 1

tiidrek I skaalmerken sI s2 s3
,

A: 1252 rigels 16 12 11 0 0 5 l~t ~t 2t 0 OJ22
74 gedichten 1. 0 3 ( 0

I I I

B: 1202 rigels 113 90 15 8 61 4 161101 4 3 ~ 11?73 gedichten 2 { 2 ~ 0 0 4 :" L:
I I

c: 1220 rlgels 195 151 20 10 66 3 8 4 0 3 ~1~t72 gedichten 0 0 0 0 L,( 1..

I I

58

56

57

55

59

60

61

62

63

64

65

66
72
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S3'-32: it is my net dGdlik o~t de dichter fan
yn-de-stêd o~ op-it-Ian ut wei skriuwt
S3) .

TAHEAI<I<E ~

A 2. s,

A3. s,

A 11. s,

A 13.
1'7

twivelgefal: melodije.

twivelgefal: poarper.

twivelge~allen: melodij (2x), harmonije.

'n thus-wêzen
(sjoch 3. Ad

A 31. S3'-32: selde twivelgefal as by A 2'7.

5 3 ,-32: it is my net dudlik oft de dichter fan
yn-de-stêd of op-it-lan ut wei skriuwt
s 3) .

'n thus-wêzen
( sj oc h 3. Ad

twivelgefallen: Goade-ryk, Goadeljocht.

twivelgefal: sjoch ek A 26; is it fryske-5triders
sentimint spesifyk eigentiidsk yn tiidrek A? ("myn
slomjend folk", "myn twiivlich folk").

kristallen, prinsesse Lynde (2x).
twivelgefal: sealen.

Wr81dgeest, Keningsboöde, Selomé, Ahösveros.

it ig my net dudlik oft de dichter fan in thus-wêzen
yn-de-stêd of op-it-lan ut wei skriuwt.
twivelgefel: 8immer ('8immer' is hjir in personifi
kaasje!) .

twivelgefal: 8oaz. Is in bibelske namme in frjemd
wurd? (sjoch 3. Ad s,).

Amor infelix.

rabboni (4x).

rebellearje.
twivelgefal: ferwizing nei oarloch ("Al driigje rou
rounom gero~ten lûd en near") .

twivelgefal: ferwizing nei oarloch ("ut ~1erten grom
me aloan in do~ gebrom").
twivelge~al: e~terö~ske stegen.

Corvus cornix.
twivelgefal: ferw1zingen nei "~erhûddûke" Fryslan
("hjerstich-wiete groun", "blide simmertiid ~orroun",

"feale lan tt )? Is de fryske stridersretoryk spesifyk
eigentiidsk foar A?
twivelge~al: 1t is my net dudlik oft it lan troch
boppesteande Sz no foar de dichter problematysk wur
den is.

S3e:

A 4'7. s,

A 34. s,

A 35. s,

A 39. s,

A 41 . 5 3 ,-32:

5 ,

A 42. 5 ,
s ,

A 44. Sz

A 18. S2 :

S33:

A 20. S,

S2

A 22. s,

A 26. s,
Sz

A 2'7.

A 49. 5, twivelgefal: timpel.

A 65. S3e: twivelgefal: it is my net dûdlik oft it lan foar de
dichter problematysk is ("de ljachten lokj' en lûke
sa", mar dan al dy fan de buorren, net fan de stêd) .



~n

\d

e 1. s,

13 2. Sz

13 3. Sz

e .1.' S35:

3

E 4. s,

8 6. s,

71

silhouet.

ferwizing nei hurde boerebestean.

ferwizing nei hurde boerebestean.

twivelgefal: it is my net dudlik hoe problematysk
oft it lan foar de dichter is. Hoewol't it hurde be
stean op himsels sjoen wurde kin as problematysk, is
it àl sa dat de dichter dat liket te akseptearjen om
dat foar him ek positive kanten oan it boerebestean
en it libben op it lan sitte.

twivelgefal: forsikeringen.

Golgotha.

)U

8 8. s3e:
9

twivelgefel:
te krijen het
dichter.

it is net dudlik
mei it lên of

oft it problemetyske
mei de psyche fan de

~n

1"

fK

8 10. s,
Sz

8 12. s,

barrikaden.
in driigjende sfear yn alle 4 strofes, gjin direkte
ferwizings (dêrom in fearnsdiel teld: 4 rigels), ut
sein "de wrêld biswykt".

Don Quichotte, pênsers.

8 17. s,
s ,

:::h
..Ir

=n
C\d

8 13.

8 13.
15

s,: Turken.
Sz: "de wrÊlld bernt" .

S31-32: it is net dudlik oft de dichter ut in thus-wêzen yn
de-stêd of op-it-lan wei skriuwt.

pearels, oaseänen.
twivelgefallen: skulp, mokeel.

T1d

en

fi

f'S

yn

de
ke
) .

B 18. s,
s,

8 19. s,

8 21. s,

8 22. s,

8 28. s,

8 31. Sz

8 34. 8,

8 42. s,

8 44. s,
8 z
Sz

8 45. Sz :

8 46. 8 3e5 :

folksgebou.
twivelgefellen: gevels, steich.

race.

röntgenstrielen.

humaen latyn.

twivelgefal: tab~.

ferwizing nei "hjoed": fisker, boet; molkwein; haven
liere; de stêd foarsrizend ut it fjild.

obsteakel.

twivelgefallen: sonnetten, kwatrinen.

twivelgefallen: Piebenga, pluche, FrAnske.
reäksje op artikel fan Piebenga yn Frisia 18 (1936) .
twivelgefal: is it om-utene-gean fan Friezen (benam
men it kader) epeeifyk eigentiidsk yn tiidrek 8?

ferwizing nei wurkleazens ("in feintsje sûnder wurk
en we n t ") .
twivelgefal: sjocht de dichter it lan as problematysk
("in driging fen de dea", "in needgjalp oer it gea")?
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simbels, mystike, fanen, Pharao, sinnesoan.
twivelgefal: timpelsangen.

Nyl (2x), Pharao's.
twivelgefallen: timpelmûrren, palmegrien.

bajadère, Babylon, peloton, Frankryk, Saint Lazare,
evangelist, Lazarus, religieuse, ma pauvre danseuse,
Esther, Mordechaï, albasten, merketintster, Léonide
(2x), karabinen, Parys.

fan denei oanlieding fen de dea
Slauerhoff.

twivelgefal: prinsen.

woastinen.

massive, contouren.

Nyl, sfinx, Egypte, Assûrs (2x), Ammon-Ra.

twivelgefal: fers
yn Fryslan berne

B 47. s,
s ,

B 48. s,
s ,

B 49. s,

B 5~. Sz

B 51 . s,

B 52. s,

B 55. s,

B 58. s,

permisje.

reuzen, mythe, elemint, sfearen.

broken melody, melodij, plaet, nudle.

8ernlef, Winfrid, cop la' s (2x), barthianen, ska ld,
kompleks, Saksen, fries-kalvinisten, "Er staat ge
schreven, er is geschied".
stridersretoryk, fryske beweging yn de jierren tri
tich, de fryske sleauwens yn alle strofes (in fjirde
part meiteld: 17 rigels). Mar soe preökkupaasje mei
de fryske beweging spesifyk e1gentiidsk foar 8 wêze?

kaperskip, hounewacht,'riffen,passaet,

pinsiele, silhouet.

sitadel (2x)

interheak,
semafoor.

B 59. s,

B 6~. s,

B 61 . s,

B 63. s,

B 65. s,

B 67. s,

B 68. s,

Sz

Sz

B 71. s,

B 72. s,

Picasso, Kalma, Lord Lister, maet-speech, minister,
skippy, nugget.

Narcissus.

s1lverbaen, legendarysk, arysk.

taksearjend, triomfeart, problematyk, 8pesery.

caféterrassen, kompensatys, registers, Eva, revers,
sultan, carnaval, harem, prestatys, burokraet, klin
gen, Don Jan.
it 1s net dudlik oft burokrasyen tunbou (ltforwaerme
kassen") spesifyk eigentiidsk binne foar tiidrek B.

1. s,

B 73. s,

c

B 69. s,

c 2. s,

s,

El Khahira, gaze llen, karbaan , sheik,
juwelier, eonen, Orion, moskélampen.
Koran, tambura.
twivelgefal: meditaesje.

oase, gems,
Sheherezade,
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arrivear.

kenotaven.

urnen.

etude, klavesimbel.

sologjalp, bes, lopen, Bach
tropen, sublime, ragtime,

reputaesje, dekadinte, fOtsy.
prins, e><perimint.

synkopen,
rythme,

Jazz,
reses,

coïtus,
[, Co.,

Lûnden, Napels,
twivelgefallen:

twivelgefal: prinses.

triton, harpoen, venus.

in memoriam, fizioen, fjOrmounen, peloton.
nei oanlieding fan de fusillearring fan J. Eisenga,
fral de lêste 6 rigels direkte ferwizing.

wolven, apen.
twivelgefal: nachtjagers.

poète5 maudits, Frans Villon, Aimbaud, Verlaine, Vil
lon, geny, poète maudit.
twivelgefal: prins.

Noach, arke (2)<), oliveblêdte, jubilate.

Babylon.

it is net dGdlik oft it problematyske te krijen hat
mei it lan of mei de eigen gefoelens fan de dichter.

nuda veritas, wolvefaehten.
twivelgefal: dolken.

interieur, balcon, ta><ustoppen.

indian summer, readhûd, wigwam, prairie.

steppen, leoparden, antilopen, dsjungels, tropen.
twivelgefal: eksperiminten.

Ahasveros, Israël,...(2)<), Jordaen.
ferwizing nei löt Joaden en nije steat Israël (1948) .

antyk tourisme, triremen, diademen.

basalt, kristal, parlemoer.
twivelgefallen: tragyk, krustoeht.

boekanier, brunfisk (2)<), kogge.

Der 8ettelstudent.
ferwizing nei gefolgen fan de oarloch (krapte, min
der moaiens yn de wrêld).

ylluzje.
twivelgefal: ferwizing nei fryske sleauwens. Is de
fryske bewegingsretoryk spesifyk eigentiidsk foar C?
Is it lan troeh boppesteande S2 problematysk wurden?

C 3. s,

C 6. s,
s ,

C 8. 5,

C 9. s ,

C 10. 5 ,
5 ,

C 1 1 . s ,

C 12 . s,
Sz

C '3. s ,
s,

C 16. 8,

C 16. 8 ,

8Z

5;:'1:5:

C 18. 5,

C 21 . 831:5:

C 24. s,

C 26. s,

C 30. s,

C 31 . 5,

C 32. 8,

C 33. s ,
8 ,

C 34. s,
Sz

C 35. s ,

C 36. s,
s ,

C 37. 8,

8 ,

C 39. S,

82 ..

C 40. 8,

- '1

:; ,
: ,



"De Friese dichter Wadmanin casu,

._or'

Und eine jede sehnt sich.

poète maudit, nektar, Lorelei, serpentine.
twivelgefal: refleksje op de moderne poëzYt byg. G.N.
Visser, A. Wadman?

Hsün-yang, Easterske Rots, lauriertakke, epen.

retraite t Lot (2x), leproazen, konsternaesje.

presint , Annem t kakatoe (2x), persikbloeisel.

minnestrelen, serenade1ieten, dissonanten, kleine
Nachtmusik, unvollendet, foarhing, souvereine.
twivelgefallen: prinsesse, ridder, prins, tempel.

recept, oker, tango, fox, respect.
1 rige1 ferwiist n~i moderne mesyk (tango/foxtrot).

oceanysk, elysium, sfear.
twive1gefa1: prinsesse.

Adam, Eva, Eden.

elektrysk, jagersfizier.

bargoens.

?4

Rembrandt, Diemen, kolchozen.
twivelgefal: produksjekosten.
ferwizings nei Fryslên (diken, havens, wein mei mel
kersfolk) , Ruslan (kolchozen) en Hitler-Dutslan (Tol
tsen oerplantsje, misdiedigers).

Sankt Margarethen, Elbe, lagernacht.
oarlochsfers, ferwizing nei kamp (6 rigels)

in memoriam patris, échec.

spikerskrift.

twivelgefal: anekdoaten.

fatum, ausweis t wolven, granatehûlen.
oarlochsfers (1943).

exit, relaes,
overleden".

kadêns, parade, obstrewaesje.
twivelgefal: Tact.

Blues, temperaminten, aesthetehûs, saxofoan.
sonnet oer moderne mesyk (Jazz, Blues,' ragtime)

dimensYt registers t filisters, verbi humani, minis
ters, refreinen, Lorelei, stratosfeer, retort, alche
misten, illemint t sakremint, grykske, Apollo, Bragi,
f1eanmesinen t chaos, arke t hoarngeskal (2x), tambou
rineklang (2x) .

s,: twivelgefallen: loads, symboalen.
sz: twivelgefal: refleksje op moderne poëzy (sjoch C 63).

C 6el. s,

C 61 . s,

C 62. s 1

C 63. s 1

Sz

C 65. s ,

C 66. s ,
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Sz

C 41 . s,
s ,

C 42. s ,

C 43. s,

C 44. s,

C 45. s ,

C 48. s,

C 49. s,
Sz

C 5el. s 1

SI2

C 51 . s 1

52
C 54. s ,

C 55. s 1

s ,

C 57. s ,
Sz

C 58. s ,

s ,

C 59. s 1

S,
Sz
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Zusammenfassung

Poesie 19 3&) - 1941, Generation ader literarische Kode?

ln diese m Aufsatz. dessen ausfuhrlichere Fassung 1983 die Diplomarbeit
des \ erfassers rur áas abschlieBende Examen Friesisch an der Vrije linl
\.rerslteit darsteilte, v:ird ein Ansatl zur Operationalisierung der Einsich
len der Rezeptionsasthetik in bezug auf die Periodisierung literarischer
TeIte gegeben.

Als Forschungsobjekt galt dabei die westfriesische Poesie aus den Jahren
1935 - 1941, einer Periode. in der nach allgemeiner Auffassung wichtige
Hterarische Erneuerungen stattfinden. Bis jetzt hat man aber noch keine
einigermaBen befriedigenden Antworten finden können auf Fragen wie:
·'W·elche DJchter weisen erneuernde Tendenzen auf?" "Inwieweit und fur
wie lange sind sie mafigebend7", weil Literaturhistoriker (Piebenga. Dyk
stra.) das Konzept der literarischen Generation als Ausgangspunkt ange
nommen hahen.

Indem sie das Konzept der literarischen Kode einführt. versucht die
Rezeptionsasthetik das Prob!em zu lösen. Drei zur literarischen Kode
gehörende Kennzeichen sind mit Hilfe der Strukturanalyse aus einem
Korpus PoesJe aus den Jahren 1935 - 1941 extrapoliert worden {die
Kapitel 'FoarJopige beskriuwende analize' und 'Lokaasje en ûnder~7erp'''.

Diese ~ennzeichen haben gleichermaf3en als eine Befragung von drei
anderen Korpora lnesischer Poesje (aus der Zeit um 1922, 1935, bl'\',
1949; Kap. 'Lyts ûndersyk ... ') gedient.

Das ~rjchtigste Ergebnis ist, daB das Auftreten einer neuen Generation
nicht das Entscheidende ist, sondern daB es sich vielmehr um eine sicl1
andernde literarische Kode handelt, die starker bei schon etabherten ah
bei anfangenden Dichtern zum Ausdruck kommt.

/'




