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“Het is de taak van iedere nieuwe generatie, de taal, zoo-als zij haar door hare voorgangers 

wordt overgeleverd, niet, zonder voorbehoud, te aanvaarden, als een erfenis, die ongeschonden, 

tot uitgangspunt harer eigene productie dienen moet (…).  

Zij loopt daardoor gevaar, door het publiek, in den eersten tijd, minder goed begrepen te 

worden: maar dat is een kwestie van jaren: op den duur zal zij zich de voldoening en den roem 

verwerven, te hebben gedaan, wat zig moest doen en de waardeering van het ontwikkelde deel 

der natie te hebben veroverd.”  

Willlem Kloos 1886  
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Voorwoord  

Ergens tussen het vliegveld Ciampino en het treinstation Termini vertelde ik het haar. Aarzelend, 

bang voor de reactie. “Ik denk er over om mijn eindscriptie te schrijven over regionale 

literatuur.” Voor onze bus verdrongen vier rijen auto’s elkaar op een Romeinse tweebaansweg. 

In het weinige licht dat binnendrong, zag ik Annie van den Oever begrijpend knikken. Maar een 

antwoord op haar vragen had ik niet. Wat verstond ik onder regionale literatuur? Welke auteurs 

had ik in gedachten? Ik wist het niet. Ik wist alleen dat ik iets wilde onderzoeken dat nog niet 

eerder was onderzocht.  

Terug in Nederland, bij Annie op kantoor, kwam mijn bekentenis weer ter sprake. Of ik er 

al verder over na had gedacht. Ik mompelde iets van ja en nee tegelijk. Nog voor ik volledig was 

uitgesproken drukte Annie mij de telefoon in handen en maakte ik kennis met Joke Corporaal 

aan de andere kant van de lijn. Joke werkte aan een dissertatie over de Friese auteur Anne 

Wadman en had nog een kwantitatief onderzoek nodig naar Wadmans publicaties in Friese 

literaire tijdschriften. Of ik dat misschien wilde doen? Dan kon ik daar vervolgens een scriptie 

aan koppelen. Als rasechte Groningse moest ik even slikken bij de gedachte aan Friese literatuur. 

Ik kon het Fries wel verstaan, maar ik sprak het niet, schreef het niet en kon het bovendien nog 

maar moeizaam lezen.  

Het bleek om een uitermate interessant onderzoek te gaan, op een voor mij volslagen 

onbekend terrein. Toch bleek die combinatie juist de uitdaging te zijn die ik op dat moment 

nodig had. Jokes enthousiasme en een op handen zijnde verhuizing naar Leeuwarden gaven 

daarna de definitieve doorslag om te kiezen voor Friese literaire tijdschriften als onderwerp van 

mijn eindscriptie. Uiteraard ben ik dr. Annie van den Oever dankbaar voor het meedenken over 

een onderwerp en het opzetten van contact tussen Joke en mij. Joke ben ik natuurlijk zeer 

erkentelijk voor haar oneindige hulp, motivatie en kritische lezing van mijn onderzoek.  

Begeleiding bij het schrijven van mijn scriptie kreeg ik van dr. Sandra van Voorst van de 

Rijksuniversiteit Groningen en van prof. dr. Goffe Jensma, bij aanvang van mijn scriptie 

bijzonder hoogleraar Friese taal-en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en 

wetenschappelijk onderzoeker bij de Fryske Akademy, sinds augustus 2008 hoogleraar aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hun ben ik niet alleen veel dank verschuldigd voor de vele 

aanwijzingen die zij mij gaven tijdens het  



schrijven van dit onderzoek, maar vooral ook vanwege hun geduld, aanmoediging en  

de toch steeds weer motiverende gesprekken.  

Mijn dank gaat ook uit naar de Fryske Akademy in Leeuwarden, waar ik bijna acht 

maanden heb mogen werken aan deze scriptie. In het bijzonder dank ik mijn ‘kamergenoten’ 

Piter Duijff en Sybren Dyk voor hun steun, gezelligheid en de vele lekkernijen die ze voor me 

mee naar boven smokkelden. Ook Henk Wolf kan hier niet onvermeld blijven. Hij liet mij kennis 

maken met alle ins-and-outs van de literaire wereld in Leeuwarden en heeft me aangemoedigd 

om zelf ook te schrijven in het Fries.  

Mijn familie en schoonfamilie wil ik bedanken voor hun eindeloze morele steun en 

inspiratie. Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn partner en allerbeste vriend Pier Abe, die mij 

altijd op de juiste momenten en met de juiste woorden de energie wist te geven om dit 

omvangrijke project tot een goed einde te brengen.  

Inge Heslinga Leeuwarden, september 2008  



Inleiding  

“En dat is it dan. Of, dat moat it dan mar wêze. Kwestjes komme gauris net ta in útdragen saak, 

maar smeule fierder en lôgje jierren letter op in ûnferwacht momint wer op. En soms ûntstiet út 

de sentiminten fan âlde, útfochten konflikten brânje foar nije reboeljes.”
1 

 

[“En dat is het dan. Of, dat moet het dan maar zijn. Kwesties komen vaak niet tot een einde, 

maar smeulen verder en laaien jaren later op een onverwacht moment weer op. En soms ontstaat 

uit de sentimenten van oude, uitgevochten conflicten brandstof voor nieuwe opschudding.”]  

Dit schreef Trinus Riemersma in 2006 in zijn inleiding bij een verzameling artikelen over een 

conflict dat in 1965 ontstond tussen twee Friese literaire tijdschriften. Deze kwestie, waarbij een 

beginnend auteur de aanval opende op het werk van een alom gerespecteerd essayist, hield 

daarna in zowel Friese als Nederlandse media jarenlang de gemoederen bezig. Zelfs in de jaren 

tachtig werd de kwestie nogmaals opgerakeld en Riemersma’s bundel laat zien dat de 

betreffende pennenstrijd ook in de eenentwintigste eeuw nog niet vergeten is.  

Het conflict luidde namelijk de laatste fase in van een belangrijke periode in de Friese 

literatuur. Tussen 1946 en 1968 vormden de literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en 

Asyl het decor waartegen de ontwikkeling van de moderne Friese literatuur zich grotendeels 

afspeelde. Met de start van De Tsjerne in 1946 begon zelfs een heel nieuw hoofdstuk in de 

literatuurgeschiedenis van Friesland. In het openingsartikel van dat maandblad werd de 

scheiding tussen de Friese literatuur en de Friese Beweging aangekondigd: de naoorlogse Friese 

literatuur moest niet langer als middel dienen voor het versterken van de Friese identiteit. In de 

loop der jaren maakten thema’s als het Friese volk en het geloof in God daardoor steeds vaker 

plaats voor maatschappijkritiek en intellectueel cynisme. Het was met name het tijdschrift 

Quatrebras dat zich in de jaren ’50 sterk maakte voor de modernisering van de Friese literatuur 

door onder meer gewone taal te hanteren bij het beschrijven van de realiteit en van alledaagse 

ervaringen.  

1 

Tr. Riemersma (red.), Hoe binne de helten fallen: Bauke de Jong syn ûnkristlike krústocht (Franeker: 

Venus, 2006), 24-25.  



In een relatief klein taalgebied als Friesland vormden de literaire tijdschriften  

een laagdrempelig medium voor Friestalige auteurs. In de periode dat de bladen actief waren, 

hebben maar liefst tussen de twee-en driehonderd verschillende schrijvers hun medewerking aan 

deze bladen verleend.
2 

Met name De Tsjerne en Quatrebras functioneerden daardoor als 

leveranciers van nieuw literair talent voor uitgeverijen. De recensies en polemieken die zij 

publiceerden droegen bovendien bij aan de opinievorming over de naoorlogse Friese literatuur in 

het algemeen.  

De drie tijdschriften volgden elk een eigen literaire koers, Quatrebras en Asyl waren zelfs 

opgericht uit onvrede over de koers van De Tsjerne. Het conflict uit 1965 stond daardoor ook 

niet op zichzelf, maar was het sluitstuk in een periode van aanhoudende conflicten tussen de drie 

Friese literaire tijdschriften. Buitengewoon interessant is daarom het gegeven dat deze drie 

bladen, in oktober 2008 precies veertig jaar geleden, besloten om de handen ineen te slaan en te 

fuseren tot een heel nieuw literair tijdschrift dat de naam Trotwaer kreeg.  

In deze scriptie staat niet de fusie of een specifiek conflict centraal, maar juist de 

moeizame onderlinge verhoudingen die uiteindelijk leidden tot die fusie in 1968. Een onderzoek 

naar dat proces kan namelijk inzicht bieden in een van de belangrijkste periodes in de moderne, 

naoorlogse Friese literatuur, maar ook in de manier waarop literaire tijdschriften in het algemeen 

naast elkaar functioneren binnen een kleine literatuur. Bij de interpretatie van het 

onderzoeksmateriaal is er voor gekozen om de veldentheorie van de Franse cultuursocioloog 

Pierre Bourdieu (1930-2002) te gebruiken. Hij beschouwt de samenleving als een optelsom van 

elkaar overlappende velden: wetenschap, politiek, religie en cultuur. Het literaire veld, het geheel 

van instituties dat literatuur maakt, verspreidt en beoordeelt, is net als de andere kunsten ingebed 

in het veld van de cultuur. De keuze voor Bourdieus theorie hangt samen met de relatieve 

kleinschaligheid van het Friese taalgebied. De Friese literatuur is door die kleinschaligheid 

namelijk een goed af te bakenen onderzoeksgebied en het literaire veld is daardoor relatief 

overzichtelijk.  

Bourdieu heeft veel geschreven over de dynamiek in de kunsten, die vooral ontstaat door 

het opkomen en verdwijnen van artistieke generaties. De groep nieuwkomers in de literatuur, de 

avant-garde, gaat altijd de strijd aan met de gevestigde auteurs, de geconsacreerde generatie. Om 

er achter te komen of dit ook  

2 

De Tsjerne telde in totaal 239 medewerkers, Quatrebras 51 medewerkers en Asyl 10 medewerkers. Enkele 

tientallen auteurs hebben in twee tijdschriften gepubliceerd. Pseudoniemen zijn meegerekend.  



aan de basis lag van de verstoorde verhoudingen tussen de drie Friese tijdschriften, is het 

interessant om daar het onderzoek op te concentreren en dit te doen aan de hand van de volgende 

vraag: In hoeverre kan het conflict tussen de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, 

Quatrebras en Asyl beschreven worden in termen van avant-garde en geconsacreerde 

literaire generaties?  

Om een antwoord op de centrale vraag te kunnen formuleren, wordt gekeken naar de 

inhoudelijke en redactionele ontwikkeling van de drie literaire tijdschriften. Belangrijke punten 

daarbij zijn de manier waarop de bladen tot stand kwamen, wie er aan meewerkten en de manier 

waarop de drie bladen functioneerden in de context van het Friese literaire veld. Omdat de Friese 

literatuurgeschiedenis niet als algemeen bekend verondersteld kan worden, wordt eerst de 

basisstructuur van het Friese literaire veld tussen 1946 en 1968 op een schematische manier in 

kaart gebracht. Dankzij die context kan men het onderzoek in een juist kader plaatsen.  

Verder worden de relaties tussen de tijdschriften onderzocht door te na te gaan hoe de drie 

bladen in het algemeen op elkaar reageerden. De conclusie die daar aan verbonden kan worden, 

wordt vervolgens getoetst aan de hand van de argumentatie die gebruikt wordt in een tweetal 

belangrijke conflictsituaties. De onderlinge verhoudingen die leidden tot de uiteindelijke fusie 

van de drie tijdschriften vormen dus de rode draad in dit onderzoek.  

Over de te onderzoeken periode in de Friese literatuur bestaat nog nauwelijks secundaire 

literatuur. Voor dit onderzoek moest daarom veelvuldig worden geput uit de nog 

ongeïnventariseerde archiefstukken van het De Tsjerne-archief van stichting Je Maintiendrai en 

uit de kritische artikelen in de tijdschriften zelf. De naoorlogse Friese literatuur is 

wetenschappelijk gezien nog een relatief onontgonnen gebied. Binnen de Friese sociale 

wetenschappen gaat de meeste aandacht uit naar cultuurhistorie en filologie, waarbij het 

conserveren van de taal veelal een hogere prioriteit heeft dan het bestuderen van de (moderne) 

literatuur en haar functioneren. In de laatste jaren waren het vooral Babs Gezelle Meerburg en 

Joke Corporaal die zich op hoog niveau in de moderne Friese literatuur verdiepten.
3 

 

Wetenschappelijk onderzoek naar het literaire tijdschrift in het algemeen richt zich veelal 

op de kwantitatieve aspecten. Het gaat dan om de aantallen auteurs en  

3 

Babs Gezelle Meerbrug promoveerde in 1997 in Leiden op haar dissertatie 'Hwant wij binne it 

nijs ûnder en boppe de sinne': De smearlappen fan Anne Wadman en Fabryk fan Trinus Riemersma as 

'fernijende' Fryske romans. Joke Corporaal hoopt in 2008/2009 te promoveren in Groningen op een 

biografie over Anne Wadman, een van de belangrijkste naoorlogse auteurs van Friesland.  



artikelen, de publicatie-en verschijningsfrequenties en om allerhande combinaties van  

gegevens uit numeriek onderzoek. Kwantitatieve aspecten komen ook in dit onderzoek aan bod, 

maar belangrijker nog is hier de positie die het tijdschrift bekleedt in de context van het literaire 

veld, dus ten opzichte van zijn makers, lezers, geldschieters en concurrenten. De Friese literatuur 

leent zich vanwege zijn grootte uitstekend voor een dergelijke aanpak.  

In verband met de omvang van dit onderzoek wordt niet gestreefd naar een volledige 

analyse van alle teksten in De Tsjerne, Quatrebras en Asyl. Het doel is om aan de hand van 

verzamelde gegevens meer inzicht te krijgen in de opkomst van nieuwe generaties in een klein 

literair veld als het Friese. Ondanks dat een onderzoek naar drie literaire tijdschriften, waarin 

honderden auteurs hebben gepubliceerd gedurende een periode van bijna vijfentwintig jaar, nooit 

volledigheid kan pretenderen, is geprobeerd om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van het 

bestudeerde materiaal en de conclusies die daaruit voortkwamen. Dit onderzoek is daarmee van 

waarde voor een ieder die zich interesseert in de ontwikkeling van literaire tijdschriften en van 

de moderne Friese literatuur.  



1. Het Friese literaire veld in de periode 1946-1968  

1.1. De Friese literatuur als autonoom veld  

Om het conflict tussen de Friese literaire tijdschriften tussen 1946 en 1968 te kunnen 

onderzoeken, is het belangrijk om enig inzicht te krijgen in het functioneren van de Friese 

literatuur. In dit hoofdstuk wordt daarom aandacht besteed aan de structuur van het Friese 

literaire veld. Eerst wordt onderzocht in hoeverre de Friese literatuur beschouwd kan worden als 

een literatuur die functioneert in een specifiek autonoom veld. Hierbij wordt kort beschreven wat 

een literair veld is, wat kenmerkend is voor een goed functionerend veld en wat de autonomie 

van een veld bepaalt. Daarna wordt aan de hand van een schematische weergave van het Friese 

literaire veld uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende instellingen die zich bezighielden 

met de productie, distributie en promotie van de Friese literatuur tussen 1946 en 1968. Later 

wordt ingegaan op de veranderingen die plaatsvinden binnen het literaire veld. Dan wordt 

onderzocht hoe veranderingen in het veld tot stand komen, hoe de hiërarchie van auteurs en van 

literair werk steeds in beweging is en wat de rol van literaire tijdschriften in het literaire veld kan 

zijn.  

1.1.1. Het literaire veld  

Voor het in kaart brengen van het naoorlogse Friese literaire klimaat, is de veldentheorie van de 

Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu een nuttig instrument. In zijn visie bestaat de 

samenleving uit verschillende velden die elkaar overlappen, zoals politiek, wetenschap, religie 

en cultuur. Deze velden zijn specifieke, autonome domeinen van sociaal handelen en hebben 

allemaal hun eigen belangen, doelen en  

4 

waarden. 

Het literaire veld is, evenals de andere artistieke velden, ingebed in het veld van de cultuur 

en bezit zijn eigen logica en grondbeginselen. De actoren die zich in het veld begeven zijn 

allemaal op een bepaalde manier bezig met de productie, distributie of promotie van literatuur. 

Deze actoren, ook wel instituties genoemd, zijn onderling verbonden door een netwerk van 

relaties. Dit zijn niet zozeer relaties van interactie als  

4 

P. Bourdieu, De regels van de kunst. Wording en structuur van het literaire veld (Amsterdam: Van Gennep, 

1993).  



wel relaties van wederzijdse afhankelijkheid.
5 

De instituties hebben elkaar nodig om te kunnen 

functioneren in het veld.  

Alle deelnemers in het veld jagen bewust of onbewust een bepaalde winst na. Deze winst 

kan economisch of symbolisch van aard zijn, dat wil zeggen in de vorm van geld of van 

erkenning. Bourdieu verklaart dit door te stellen dat aan ieder veld een machtsveld ten grondslag 

ligt. Dit machtsveld is de ruimte van krachtsverhoudingen tussen de bezitters van de meeste 

macht (economisch of symbolisch) die strijden om de dominante posities binnen een bepaald 

veld, oftewel om wie de meeste zeggenschap krijgt.
6 

De strijd die gaande is in het veld en die de 

dynamiek veroorzaakt, wordt door Bourdieu vergeleken met een spel. Dit spel functioneert 

alleen als er daadwerkelijk iets te winnen valt voor de mensen die willen deelnemen.
7 

 

Kenmerkend voor een goed functionerend veld is de opkomst van een corps van 

bewaarders. In het literaire veld uit zich dit in een groep wetenschappers, zoals 

literatuurhistorici, filologen of biografen, die alles vastlegt wat in het veld wordt geproduceerd. 

Een ander kenmerk, aldus Bourdieu, zijn de sporen van de geschiedenis van het literaire veld die 

terug te vinden zijn in de literatuur zelf. Ieder literair werk ontstaat uit een reactie op een ander 

literair werk, het is bijna onmogelijk om zonder enige kennis van literatuur een literair werk te 

produceren. Wie wil toetreden tot het literaire veld en zich als kenner wil profileren, wordt 

geacht kennis te hebben van de geschiedenis van het veld. Alleen dan kan de juiste symbolische 

waarde aan literatuur toegekend worden.
8 

 

In de Friese literatuur was men al voor de Tweede Wereldoorlog bezig om de literaire 

productie vast te leggen. Jan Piebenga’s ‘Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse’ [‘Korte 

geschiedenis van de Friese letterkunde’], dat in 1939 voor het eerst werd uitgegeven, is daar een 

voorbeeld van.
9 

In de loop van de twintigste eeuw werd het corps van bewaarders uitgebreid en 

werd er tevens ruimte gecreëerd voor literatuurkritiek in verschillende media. Stichtingen en 

uitgeverijen zetten zich in voor de promotie van het Friese boek en door de veranderende status 

van de Friese taal  
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kreeg de Friese literatuur toegang tot provinciale subsidies. Het systeem van  

instituties, dat als geheel de Friese literatuur maakt, beoordeelt en verspreidt, heeft zich dus, 

naast de Nederlandse literatuur, kunnen ontwikkelen tot een relatief autonoom systeem. 

Daardoor kan men spreken van een Fries literair veld.
10 

 

1.1.2. Autonomie van het veld  

Het literaire veld bezit een relatieve autonomie. Dit betekent dat het veld relatief onafhankelijk is 

van directe ingrepen van een externe macht, zoals een politieke of economische macht. Er 

bestaat dus geen hogere instantie buiten het literaire veld, die bemiddelt bij conflicten of die 

functies toewijst aan personen. De deskundigen in het veld moeten over elkaar beslissen wie wel 

of niet mag publiceren of wie een prijs  

11  

ontvangt.  

De keerzijde van een relatieve onafhankelijkheid is dat een veld ook relatief afhankelijk is. 

Extreme veranderingen op het politieke of economische vlak, bijvoorbeeld een oorlog of een 

beurskrach, hebben zeker gevolgen voor één of meerdere instituties die deel uit maken van het 

literaire veld. Ook veranderingen op het gebied van onderwijs of subsidiëring kunnen na verloop 

van tijd doorwerken in de structuur van het literaire veld. De hoeveelheid autonomie waarover 

een veld beschikt, kan daardoor binnen verschillende periodes en binnen verschillende nationale 

tradities aan verandering onderhevig zijn.
12 

 

De graad van veldautonomie is niet objectief vast te stellen, maar een aantal factoren kan 

een indicatie geven. De ernst van negatieve sancties in een veld is een dergelijke factor. Wanneer 

iemand in het literaire veld zich onderwerpt aan een politieke macht of zich niet houdt aan 

bepaalde ethische of esthetische regels, dan kunnen de overige deelnemers in het veld besluiten 

tot bijvoorbeeld uitsluiting of een publicatieverbod. Een andere factor is de kracht van de 

aanmoedigingen van de nieuwkomers in het veld om de strijd aan te gaan met de gevestigde orde 

van datzelfde veld. Ook kan men bij het onderzoeken van de graad van autonomie kijken naar de 

manier waarop het literaire veld, met name de literatuur zelf, de wereldlijke  

10 
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machten reflecteert. Het gaat daarbij om de manier waarop het literaire veld omgaat met de 

dwang die uitgaat van velden als politiek, religie of economie.
13 

 

Net als ieder literair veld bezit ook het Friese literaire veld een relatieve autonomie. In de 

naoorlogse periode was de autonomie van het Friese literaire veld kleiner dan die van zijn 

Nederlandse tegenhanger. Friese literatuur was voornamelijk een medium ter versterking van de 

Friese identiteit en een medium van de ideologische Friese Beweging. De relatie tussen literatuur 

en Beweging werd weliswaar ‘verbroken’ in het artikel ‘De bining forbritsen’
14 

van Fedde 

Schurer in De Tsjerne, het duurde nog tot de jaren zestig voordat men kon spreken van een 

Friese literatuur die los stond van de Bewegingsideologie.
15 

Dat het Friese literaire veld minder 

autonomie heeft dan het Nederlandse, blijkt ook uit de naoorlogse zuiveringen van kunst. Het 

Friese literaire veld was niet in staat om collaborerende auteurs zelf te straffen en legde zich 

daarom officieel neer bij de uitspraken van de Ereraad voor de Letteren.  

Dat het Friese literaire veld minder autonomie heeft dan de Nederlandse, heeft 

voornamelijk te maken met de status van het Fries als minderheidstaal. Het ijveren voor het 

behoud van de taal en cultuur en de overheersende nationale politieke situatie, beide in relatie tot 

de Friese literatuur, kunnen de autonomie verkleinen. Zoals al eerder is opgemerkt, kan de 

autonomie van een veld verschillen per periode. Omdat het Friese literaire veld een goed 

functionerend veld is, met een eigen corps van bewaarders en een eigen dynamiek, én omdat het 

Friese literaire veld tussen 1946 en 1968 zich bleef ontwikkelen in de richting van een grotere 

autonomie, lijkt de aanname dat het Friese literaire veld een relatief autonoom veld is, voor dit 

onderzoek gerechtvaardigd.  

1.2. Het Friese literaire veld  

1.2.1. Schematische weergave van het Friese literaire veld  

Door de Friese literaire instellingen en hun onderlinge objectieve relaties op schematische wijze 

in kaart te brengen, wordt een goed beeld geschetst van de  
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structuur van het Friese literaire veld tussen 1946 en 1968. Dit schema (schema 1) is gebaseerd 

op het schema van het naoorlogse Nederlandse literaire veld van de neerlandici Dorleijn en Van 

Rees.
16 

Bij het vervaardigen van dat schema baseerden zij zich op de veldentheorie van Bourdieu.  

Schema 1 -schematische weergave van het Friese literaire veld (1946-1968)  

In het schema zijn de literaire instellingen of instituties en hun relaties verdeeld in drie 

belangrijke categorieën van de literatuurproductie: de materiële productie, de distributie en de 

symbolische productie. Deze categorieën, met daarbij de  
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ondersteunende organisaties, het lezerspubliek en de niet-lezers, vormen samen het  

literaire veld.  

Wanneer het schema van Dorleijn en Van Rees wordt vertaald naar een andere situatie of 

periode, in dit geval van het Nederlandse naar het Friese literaire veld, zijn aanpassingen 

noodzakelijk.
17 

Anders dan in de Nederlandse literaire situatie nemen in de Friese literatuur de 

regionale instituties een belangrijke plaats in, zoals de provinciale overheid. Ook kregen de 

Friese kunstenaars hun eigen bond en is er een belangrijke stichting in het leven geroepen ter 

promotie van het Friestalige boek. Verschillen zijn er ook in het literatuuronderwijs. Het 

schoolvak Fries werd bijvoorbeeld pas na 1955 als keuzevak toegestaan op de middelbare 

scholen.  

Een andere belangrijke wijziging betreft de uitgevende verenigingen. In het schema van het 

naoorlogse Nederlandse literaire veld wordt in dit geval gesproken van boekenclubs met een 

puur distribuerende functie. De twee belangrijkste boekenclubs in Friesland, de Kristlike Fryske 

Folksbibleteek en de Fryske Bibleteek, hadden echter een tweeledige functie. Zij distribueerden 

niet alleen Friestalige literatuur, zij gaven het ook zelf uit. Deze uitgevende verenigingen waren 

dus actief bij zowel de materiële productie als bij de distributie in het Friese literaire veld. Door 

te onderzoeken welke rol de literaire instituties in het productieproces vervulden en wat hun 

onderlinge relaties waren, wordt de basis geschetst van het Friese literaire klimaat tussen 1946 

en 1968.  

1.2.2. Materiële productie in het Friese literaire veld  

De materiële productie wordt bepaald door de schrijvers, de uitgeverijen en de tijdschriften. Zij 

zijn verantwoordelijk voor het vervaardigen en publiceren van literatuur. De schrijvers en de 

uitgeverijen zijn afhankelijk van elkaar, de een kan nagenoeg niet zonder de ander bestaan in het 

literaire veld. De literaire en algemene tijdschriften spelen daarbij ook een belangrijke rol: een 

tijdschrift is voor de schrijver een medium waarin hij relatief makkelijk kan publiceren en voor 

uitgeverijen is het een handig medium om nieuw talent te ontdekken.  

De uitgevende verenigingen en de brancheorganisaties spelen ook een rol in de materiële 

productie. Omdat het distribueren van literatuur bij die twee groepen  
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belangrijker is dan de materiële productie, worden zij in de subparagraaf over  

distributie behandeld.  

1.2.2.1. Schrijvers  

Met de institutie ‘schrijvers’ worden de auteurs bedoeld, die zich bezighouden met het 

vervaardigen van Fries proza en poëzie. Om de productie van Friese literatuur zeker te stellen, 

waren Gedeputeerde Staten van Friesland vanaf 1947 bereid om een financiële bijdrage te 

leveren in de vorm van een literaire prijs en het verstrekken van literaire opdrachten. Bij de 

landelijke overheid ijverden Gedeputeerde Staten voor een gelijke behandeling van Nederlandse 

en Friese auteurs en van Nederlandstalige en Friestalige literatuur.
18 

 

Tegen het einde van de jaren vijftig kreeg de Friese taal meer nationale erkenning. Friese 

auteurs konden daardoor ook op landelijke financiële steun rekenen. In 1964 kregen vier Friese 

auteurs, Tiny Mulder, Rink van der Velde, D.A. Tamminga en Jan Dotinga, een aanvullend 

honorarium dat verstrekt werd door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
19 

Een jaar later werd het Fonds voor de Letteren opgericht om deze subsidietaak uit te voeren. Het 

Fonds richtte zich op zowel de Nederlandse als de Friese literatuur en op literatuur in 

Nederlandse of Friese vertaling.
20 

 

Een ander landelijk adviesorgaan waar ook de Friese auteurs vanaf 1955 indirect mee te 

maken kregen, was de Raad voor de Kunst, de voorloper van de huidige Raad voor Cultuur. De 

Raad voor de Kunst adviseerde de regering en het parlement bij beleidszaken en 

subsidiekwesties die te maken hadden met kunst.  

De beroepsorganisatie Vereniging van Letterkundigen (VVL) kwam vanaf 1905 op voor de 

belangen van individuele auteurs en collectieven. De VVL was een landelijke organisatie en 

hield zich niet specifiek bezig met Friese auteurs. It Boun fan Fryske Kunstners (BFK), 

waarbinnen verschillende kunstdisciplines verenigd waren, deed dat wel.
21 

Vanaf 1949 

organiseerde It Boun, dat al in 1941 opgericht was, in het Keunstsintrum in Leeuwarden met 

enige regelmaat thema-avonden voor de leden. De  
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lezingen, symposia, opvoeringen en tentoonstellingen sloten aan bij de diverse  

disciplines die zich in de bond hadden verenigd: literatuur, toneel, cabaret, beeldende kunst, 

architectuur en muziek. Bij de afdeling voor literatuur stonden in 1965 ongeveer honderdveertig 

mensen op de ledenlijst. Deze drukbezochte literaire avonden waren dan ook van belang voor de 

discussie over en vernieuwing van de Friese literatuur.  

Vanaf 1964 organiseerde Ype Poortinga, werkzaam bij het Literêr-Historisch Wurkferbân 

[Literair-Historisch Werkverband] van de Fryske Akademy, in samenwerking met It Boun fan 

Fryske Kunstners schrijversweekenden in het dorpje Kortehemmen, onder de rook van 

Drachten.
22 

Tijdens deze weekenden lazen schrijvers voor uit eigen werk en werd gediscussieerd 

over de toekomst van de Friese literatuur. Eén van de initiatieven die voortkwamen uit deze 

bijeenkomsten was het uitgeven van een reeks goedkope Friestalige paperbacks, de zogenaamde 

Kikkertrige, waarin ruimte was voor werk van zowel jongere als oudere auteurs. Ook is hier in 

1967 het plan Operaesje Fers bedacht, waarbij men via de telefoon kon luisteren naar Friestalige 

gedichten, die door de dichters zelf waren ingesproken op een antwoordapparaat.  

Door onenigheid tussen de zes disciplines over de te varen koers, hief It Boun fan Fryske 

Kunstners zichzelf op in 1967. In 1969 richtte een aantal schrijvers It Skriuwersboun op, dat zich 

onder meer sterk maakte voor goede schrijvershonoraria.  

1.2.2.2. Uitgeverijen  

In de periode 1946-1968 gaf een aantal uitgeverijen, naast streekbladen en Nederlandse 

literatuur, ook Friese literatuur uit. De belangen van de Friese uitgeverijen werden behartigd 

door de landelijke branchevereniging Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond (KNUB). De 

belangrijkste uitgeverijen van Friese literatuur waren Brandenburgh & Co. in Sneek, Kamminga 

in Dokkum, Laverman  

N.V. in Drachten, N. Miedema & Co. in Leeuwarden en A.J. Osinga in Bolsward. De 

uitgeverijen hadden onderling weinig strijd, omdat ze alle een verschillend lezerspubliek 

aanspraken.
23 
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Brandenburgh & Co. gaf vooral in de jaren twintig, dertig en veertig veel Friese  

literatuur uit. Onder andere het werk van dichter Obe Postma, Friestalige kinderboeken, het blad 

It Heitelân en boeken van de Fryske Bibleteek werden door Brandenburgh uitgegeven. In de 

jaren zestig stopte Brandenburgh met het uitbrengen van Friese literatuur.  

Uitgeverij Kamminga in Dokkum gaf veel werk uit van Douwe Kalma en de jonge D.A. 

Tamminga. Van 1949 tot en met 1955 gaf de uitgeverij onder andere het literaire tijdschrift De 

Tsjerne uit, daarna werd Kamminga overgenomen door uitgeverij Laverman te Drachten.  

Laverman N.V. was de grootste literaire uitgeverij in Friesland in deze periode. Laverman 

besteedde veel aandacht aan het uiterlijk van de boeken en liet Friese kunstenaars de omslagen 

ontwerpen. Deze uitgeverij gaf van 1949 tot 1965 onder meer de dichtbundelreeks Reiddomprige 

uit en vanaf 1958 het algemeen-culturele maandblad De Strikel.  

Uitgeverij N. Miedema & Co. was al voor de oorlog opgericht, maar begon pas in de jaren 

zestig met het uitgeven van Friese literatuur. In korte tijd wist Miedema het imago op te bouwen 

van een uitgeverij voor vernieuwende literatuur, door onder meer werk van Riemersma, 

Piebenga en Van der Leest te publiceren. In 1972 ging Miedema failliet.  

De uitgeverij van A.J. Osinga werkte samen met de Kristlik Fryske Folksbibleteek en de 

Fryske Akademy. De uitgeverij bracht de meeste KFFB-romans uit, maar ook een aantal 

succesvolle boekenreeksen zoals de Waling Dykstra Rige en de Magnus Rige.
24 

 

1.2.2.3. Tijdschriften  

In het Friese literaire veld speelden de tijdschriften een belangrijke rol bij zowel de materiële 

productie van literatuur als bij de symbolische productie in de vorm van literatuurkritiek. In dit 

veld waren het niet alleen de specifiek literaire tijdschriften die aandacht besteedden aan Friese 

literatuur, ook de algemene tijdschriften stelden ruimte beschikbaar voor literaire bijdragen en 

boekbesprekingen.  

1.2.2.3.1. Literaire tijdschriften  

24 

Gezelle Meerburg, ‘De binding verbroken’ (2006), 166.  



Tussen 1946 en 1968 werden vijf Friese tijdschriften uitgegeven die zich specifiek bezig hielden 

met literatuur. Drie van die tijdschriften, De Tsjerne, Quatrebras en Asyl, staan centraal in dit 

onderzoek.  

De oprichting van het literaire tijdschrift De Tsjerne [De Karnton] in 1946 was van groot 

belang voor de naoorlogse Friese literatuur. De Tsjerne was een voortzetting van het in de oorlog 

illegaal en eenmalig uitgegeven literaire blad De Rattelwacht, waarin Friestalige gedichten van 

anonieme schrijvers waren opgenomen. Drijvende kracht achter De Rattelwacht en later ook 

achter De Tsjerne was politicus en schrijver Fedde Schurer.  

De Tsjerne vertegenwoordigde geen 

maatschappelijke of literaire stroming, maar wilde 

vooral een bloemlezing zijn van de contemporaine Friese 

literatuur, een maandblad waarin zowel de traditionele 

als de meer experimentele schrijvers konden publiceren. 

Het blad heeft drieëntwintig jaargangen bestaan en meer 

dan tweehonderd Friestalige schrijvers werkten er aan 

mee. Schrijvers als Fedde Schurer, Douwe Tamminga, 

Freark Dam, Anne Wadman, E.B. Folkertsma, Marten 

Sikkema en Durk van der Ploeg zaten allen een langere 

periode in  

de redactie van De Tsjerne. Het blad had in 1961 ruim 

vijfhonderd abonnees.
25 

 

Een groep in Amsterdam studerende Friese jongeren zag De Tsjerne als een “verkalkt” 

blad van de gevestigde orde, van “minsken dy’t arrivé wiene” [“mensen die reeds gearriveerd 

waren”].
26 

Het niveau van De Tsjerne was volgens hen onder de maat en uit onvrede over de 

mentaliteit van De Tsjerne-redactie richtten zij in 1953 het blad De Golle [Het Hooivak] op, dat 

na drie nummers verder ging onder de naam Quatrebras [Viersprong]. De redactie van 

Quatrebras maakte zich sterk voor vormvernieuwing van de Friese literatuur en liet zich 

inspireren door onder andere de Cobra-beweging en de Vijftigers. Omdat De Tsjerne vast bleef 

houden aan een statische vormgeving van teksten, vonden schrijvers van Friestalige poëticale en  
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typografische experimenten een podium in Quatrebras. De auteurs die van groot belang waren 

voor de koers van Quatrebras waren redactieleden Marten Brouwer, Jelle de Jong, Lambert 

Mulder, Josum Walstra en Hessel Miedema. Dit tijdschrift had aan het begin van de jaren zestig 

ongeveer honderdvijftig abonnees.
27 

 

Het literaire tijdschrift Asyl [Asiel] werd in 1964 opgericht door Tjitte Piebenga en Bauke 

de Jong. Ook dit blad was ontstaan uit onvrede over De Tsjerne. In het openingsartikel van Asyl, 

‘Tsjerne farwol!’ [‘Tsjerne vaarwel!’], stelde Piebenga dat het de redactie van De Tsjerne 

ontbrak aan visie en initiatief en dat daardoor de ontwikkeling en verbetering van de Friese 

literatuur tegengewerkt werden. Het programma van Asyl, dat in het tweede nummer werd 

gepubliceerd, luidde daarom: “Wy binne tsjin De Tsjerne. Wy binne foar Asyl” [“Wij zijn tegen 

De Tsjerne. Wij zijn voor Asyl”].
28 

 

Van Asyl zijn in totaal zes nummers verschenen in twee jaargangen. De eerste jaargang is 

volledig ingevuld door Piebenga en De Jong, aan de tweede jaargang werkten nog acht andere 

auteurs mee. In Asyl werden uiteraard poëzie, proza en recensies gepubliceerd, maar de meeste 

ruimte werd ingenomen door essays over de Friese cultuur en door kritische en ironische stukken 

over De Tsjerne en haar medewerkers. Het was niet mogelijk om een abonnement te nemen op 

Asyl.  

Ondanks de tegenstellingen tussen De Tsjerne, Quatrebras en Asyl werd in 1966 een 

poging ondernomen om de drie tijdschriften tot één tijdschrift te laten fuseren. Dit nieuwe 

tijdschrift moest onder leiding komen van enkele afgevaardigde redactieleden van de drie bladen. 

De uitgever van De Tsjerne, stichting Je Maintiendrai, had bezwaar tegen Asyl-redacteur De 

Jong, omdat die in het verleden onder meer kritiek geuit had op hoofdredacteur Jan Piebenga van 

de Leeuwarder Courant, het dagblad waarvan de stichting eigenaar was.
29 

Na de vorming van een 

andere redactie kon in 1969 de fusie alsnog doorgang vinden, met het tijdschrift Trotwaer als 

resultaat.  

Naast De Tsjerne, Quatrebras en Asyl werden in de periode 1946-1968 nog twee andere 

Friese literaire tijdschriften uitgegeven. In 1961 begon auteur en voormalig De 

Tsjerne-redactielid Anne Wadman het eenmanstijdschrift De Teannewâdder [De Tenentrapper], 

enerzijds uit onvrede over de koers van De Tsjerne, anderzijds omdat  
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hij het liefste zelf verantwoordelijk was voor wat hij publiceerde. In het eerste nummer 

verklaarde Wadman: “De skriuwer [Wadman] is fan bitinken, dat foar hwat er yn ’e holle hat (...) 

yn De Tsjerne gjin plak is, mei it each op ’e teare senuwen fan ’e lêzers, de Rykssubsydzjepong, 

de publykrjochterlike status fan de redakteuren en skriuwers eigen egosintrisiteit. Quatrebras is 

út himsels al smoarch genôch, de skriuwer is dêrta ek to âld (...)” [“De schrijver [Wadman] is 

van mening, dat voor wat hij in gedachten heeft (…) in De Tsjerne geen plaats is, met het oog op 

de tere zenuwen van de lezers, de Rijkssubsidiegelden, de publieksrechterlijke status van de 

redacteuren en de schrijvers eigen egocentriciteit. Quatebras is van zichzelf al smerig genoeg, de 

schrijver is daarvoor ook te oud”].
30 

Van De Teannewâdder zijn acht nummers verschenen in 

twee jaargangen.  

In de lente van 1967 verscheen het tweetalige tijdschrift A-wyt. A-wyt stond onder leiding 

van Feijo Sixma van Heemstra en had zich ten doel gesteld om stadscultuur te verenigen met de 

Friese cultuur. Door middel van confrontatie moest het artistieke klimaat in Friesland verbeterd 

worden, wat leidde tot prikkelende uitspraken in het eerste nummer als “de Leeuwarder 

kunstnijverheidsschool is (...) een soort derderangs figuurzaagklub” en “logies dat Friesland 

achterlijk is”.
31 

Van A-wyt verschenen in totaal vijf nummers, verspreid over twee jaar.  

1.2.2.3.2. Algemene tijdschriften  

Naast de literaire tijdschriften verschenen in Friesland ook algemene en algemeenculturele 

bladen. De Friese editie van het socialistische Het Vrije Volk en het Frieszinnige nieuwsblad 

Frysk en Fri, besteedden van de Friese weekbladen de meeste redactionele ruimte aan 

literatuur.
32 

In Het Vrije Volk schreven bekende Friese auteurs als Anne Wadman, Sjoerd Leiker 

en later ook Tjitte Piebenga de literatuurrecensies. In Frysk en Frij werden wekelijks kort proza 

en literaire nieuwtjes gepubliceerd en ook was er ruimte voor boekbesprekingen.  

Het algemeen-culturele maandblad De Strikel en het wat conservatievere It Heitelân 

plaatsten allebei met enige regelmaat poëzie en proza voor zowel volwassenen als kinderen. In 

De Fleanende Krie, het mededelingenblad van de Kristlike Fryske Folksbibleteek dat driemaal 

per jaar verscheen, stonden naast  
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algemene artikelen over Friese literatuur ook de boekbesprekingen van onder andere  

journaliste en dichteres Tiny Mulder.  

In de Friese bewegingsorganen, waarvan De Stim van het Kristlik Frysk Selskip en De 

Katholieke Fries van het Roomsk Frysk Boun de meeste abonnees hadden, werd zo nu en dan 

ook plaats gemaakt voor proza, poëzie en artikelen over literatuur. Het bewegingstijdschrift De 

Stiennen Man plaatste bijvoorbeeld boekrecensies van Friestalige literatuur en Lyts Frisia, het 

mededelingenblad van de Jongfryske Mienskip, publiceerde artikelen over Friese literatuur in het 

algemeen. De literatuur die in bewegingstijdschriften werd gepubliceerd, sloot vaak aan bij de 

propagandistische taak die de bladen zichzelf hadden toebedeeld.  

Ook in de meer wetenschappelijke tijdschriften werd aandacht besteed aan Friese 

literatuur. Het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid-en Taalkunde bracht het 

Nederlandstalige blad De Vrije Fries uit, met daarin zo nu en dan aandacht voor 

cultuurgeschiedenis en de Friese letterkunde. Ook het tijdschrift It Beaken, een publicatie van de 

Fryske Akademy, besteedde daar aandacht aan. Us Wurk, uitgegeven door het Frysk Ynstitút van 

de Rijksuniversiteit in Groningen, richtte zich vooral op filologie.
33 

 

In het schema hieronder (schema 2) zijn de belangrijkste tijdschriften uit de periode 

1946-1968 opgenomen, die met enige regelmaat aandacht besteedden aan Friese literatuur.
34 

De 

lijst is dus geenszins een volledig overzicht van alle Friese tijdschriften uit die tijd. Volgens het 

‘Eindrapport Friese tijdschriften’ van de Friese Cultuurraad, dat in 1961 werd gepubliceerd, 

waren er in die tijd ruim twintig Friese tijdschriften met een gezamenlijk bereik van meer dan 

tienduizend lezers.
35 

 

De lezersaantallen in het schema zijn overgenomen uit het eindrapport van de Cultuurraad. 

Omdat lezersaantallen altijd fluctueren, kunnen daar geen conclusies aan verbonden worden die 

betrekking hebben op de gehele periode tussen 1946 en 1968. Het aantal abonnees kan van jaar 

tot jaar verschillen en bovendien kan een lezer geabonneerd zijn op meerdere tijdschriften. In dit 

schema dienen de lezersaantallen daarom als een globale indicatie van het aantal mensen dat zo 

nu en dan in aanraking kwam met Friese literatuur.  
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Naam  Periode  Vereniging  Verschijningsfrequentie  Lezer

s  

     
Algemeen      
De Fleanende Krie  1954 Kristlike Fryske Folksbibleteek  Jaarlijks (’54-’59); drie/jaar (’59-)  10000  

Frysk en Frij  

1945-196

6 

1972-199

7  

Parseforiening ‘Freonen fan Frysk en frij’  

Wekelijks; maandelijks (’72-’74)  5000  

It Heitelân  
1919-196

2  

Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse  
Maandelijks  1000  

De Strikel  1958 Fryske Bibleteek  Maandelijks  1500  

Het Vrije Volk  1952-196

7  

Partij van de Arbeid  Wekelijks  n.b.  

     
Beweging      
It Ambyld  1953-197

2  

Frysk Boun om Utens  Onregelmatig  n.b.  

De Frijbûtser  1962 Frysk Nasionale Partij  
Onregelmatig (’62-‘67); maandelijks 

(’67-)  
n.b.  

Fryslân Oerein!  
1932-197

0  

Federaesje fen Fryske Studinteforienings  
Vijf/jaar  350  

De Gouden Tiid  
1956-197

0  
Boun fan Kristlik Fryske Jongerein  

Acht/jaar (’56-’60); maandelijks (’60-

’70)  
500  

De Katholieke Fries  1949-196

7  

Roomsk Frysk Boun  Zes/jaar  800  

Lyts Frisia  1952 Jongfryske Mienskip  Maandelijks  150  

De Stiennen Man  
1945-199

0  
Frysk Nasionael Boun  

Maandelijks (’45-’50); wekelijks (’50-

59’); tweewek. (’59-’68); driewek. 

(’68-’79); tien/jaar (’80-’90)  

250  

De Stim  
1927-199

7  
Kristlik Frysk Selskip  

Wekelijks (’27-’65); maandelijks 

(’65’74); tien/jaar (’74-’90); zes/ jaar 

(’90’97)  

800  

     
Beroep      
De Oesdrip  1969 It Skriuwersboun  Drie/jaar  n.b.  

De Tieme  1952-196

2  

It Frysk Amateurtoaniel  Maandelijks  375  

It Waerglês  1952-196

6  

Boun fan Fryske Kunstners  Onregelmatig  n.b.  

     
Wetenschappelijk      
It Beaken  1938 Fryske Akademy  Zes/jaar  1750  

De Vrije Fries  1839 Fries Gen. van Geschied-, Oudheiden Taalkunde  Jaarlijks  n.b.  

Us Wurk  1952 Frysk Ynstitút RuG  Vier/jaar; later twee/jaar  450  

Jaargang →  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
1

2  

1

3  
14  

1

5  
16  

1

7  

1

8  

1

9  

2

0  

2

1  
22  23  

Jaar (19--)→  46  4

7  
48  4

9  
5

0  
5

1  
52  53  54  55  56  5

7  
5

8  
59  6

0  
61  6

2  
6

3  
6

4  
6

5  
6

6  
67  68  

Naam  Geb.                         
Bergstra, F.  1914                         
Bylsma, M.  1941                       11   
Dam, F.  1924         -                
Folkertsma, E.  1893     -                    
Fridsma, B.  1905      1/

2                    
Jong, B. de  1931                        11/12  

Jong, S. de  1935                        11/12  

Leiker, S.  1914                         
Nauta, L.  1929                         
Piebenga, J.  1910                         
Ploeg, D. v.d.  1930                       - 

1-9  

Popma, L.  1938                         
Riemersma, T.  1938                       - 

1-9,11/12  

Schurer, F.  1898                        



Schema 2: algemene Friese tijdschriften met aandacht voor literatuur tussen 1946 en 1968. De lezersaantallen 

zijn overgenomen uit ‘Eindrapport Friese Tijdschriften’ van de Friese Cultuurraad (1961).  

24  



1.2.3. Distributie in het Friese literaire veld  

De distributie in het literaire veld tussen 1946 en 1968 was in handen van de boekhandel, de 

uitgevende verenigingen of boekenclubs en de bibliotheken. Deze drie instituties droegen zorg 

voor de verspreiding van literatuur. Zij hadden een relatie met het lezerspubliek, van wie zij voor 

hun afzet afhankelijk waren. Hun onderlinge relaties waren gericht op het bereiken van een 

groter lezerspubliek om daardoor een grotere afzetmarkt te creëren. De distribuerende instituties 

hadden voor hun literaire assortiment ook een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie met 

uitgeverijen.  

1.2.3.1. Boekhandel  

De boekhandel vervulde een belangrijke rol in de distributie van Friese literatuur. Niet alleen de 

algemene boekhandel, ook de gespecialiseerde zaken en de antiquariaten hoorden hierbij. 

Boekhandels waren veelal aangesloten bij de landelijke Vereeniging ter bevordering van de 

belangen des Boekhandels (VBBB), de overkoepelende organisatie voor het boekenvak. Hieraan 

gelieerd waren de brancheverenigingen Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond (KNUB) en de 

Nederlandse Boekverkopersbond (NBB). Deze organisaties hadden vooral een ondersteunende 

taak waar het ging om de handel in literaire werken.  

1.2.3.2. Uitgevende verenigingen  

In Friesland waren tussen 1946 en 1968 twee uitgevende verenigingen actief: de Fryske 

Bibleteek en de Kristlike Fryske Folksbibleteek. Deze verenigingen hadden een tweeledige 

functie in het literaire veld. Zij distribueerden niet alleen literatuur, zij zorgden ook voor de 

materiële productie van hun boeken.  

In 1923 werd op initiatief van de Jongfryske Mienskip de vereniging Fryske Bibleteek 

opgericht. De leden van deze vereniging kregen jaarlijks een aantal Friestalige boeken 

thuisgestuurd. Het ledenaantal van de Fryske Bibleteek groeide gestaag, van ruim tweehonderd 

leden in 1931 naar bijna zestienhonderd leden in  



36  

1963.In het decennium daarna halveerde het ledenaantal en in 
1979 besloot de  

Fryske Bibleteek zichzelf op te heffen.  

In 1934 richtten het Kristlik Frysk Selskip en het 

Grifformeard Frysk Selskip de uitgevende vereniging de 

Kristlike Fryske Folksbibleteek (KFFB) op. Deze vereniging 

stuurde, net als de Fryske Bibleteek, jaarlijks een aantal 

Friestalige boeken naar haar leden, in ruil voor een kleine 

contributie. Vlak na de oprichting had de KFFB al duizend leden 

en dat aantal steeg tot een record van ruim 12.000 leden in 

1962.
37 

 

Het verschil in ledenaantal tussen de KFFB en de Fryske Bibleteek kwam mede doordat de 

KFFB er voor koos om de meer populaire volkslectuur uit te brengen. In de loop van de jaren 

vijftig en zestig kwam deze keuze de KFFB op kritiek te staan. Critici vonden het niveau van de 

KFFB-boeken te laag was en zij verwierpen het volksaardige en religieuze karakter van de 

boeken. Dat de lezers zich weinig aantrokken van de kritieken, bleek wel uit het feit dat de 

KFFB tussen 1960 en 1965, de periode waarin de kritieken het hevigst waren, een recordaantal 

leden in het bestand had. Na die periode liep het ledenaantal terug tot uiteindelijk drieduizend 

leden in 2006.
38 

 

1.2.3.3. Bibliotheken  

Rond 1960 beschikten veertien van de vierenveertig Friese plattelandsgemeenten over een 

openbare bibliotheekvoorziening die gelijkwaardig was aan de bibliotheekvoorziening in 

stedelijke gebieden. Deze bibliotheken met leeszaalfunctie werden opgericht en onderhouden 

met behulp van rijkssubsidies en provinciale subsidies. De overige gemeenten beschikten 

meestal over zogenaamde volksbibliotheken, die opereerden vanuit een bepaalde politieke of 

religieuze achtergrond. Friesland beschikte eveneens over enkele wetenschappelijke 

bibliotheken. Daartoe behoorden onder andere de Provinciale Bibliotheek, de Bumabibliotheek, 

de bibliotheek van de Fryske Akademy, de bibliotheken van het  
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Fries Genootschap en sinds 1955 de verzameling van de Ottema-Kingma Stichting.  

Ook was een kleine rol weggelegd voor de zogenaamde winkelbibliotheken, de commerciële 

bibliotheken die hun aanbod afstemden op de wensen van de leden.
39 

 

1.2.4. Symbolische productie in het Friese literaire veld  

Met symbolische productie van literatuur wordt bedoeld dat men een bepaalde waarde aan 

literatuur toekent. Door het specificeren en uitdragen van bepaalde literatuuropvattingen, door 

het publiceren van literair-kritische artikelen, door het uitreiken van literaire prijzen of door het 

samenstellen van een literaire canon, wordt een waarde gehecht aan een literair werk of auteur. 

Het literatuuronderwijs, samen met leesbevorderende stichtingen, letterkundige musea en 

documentatiecentra, dragen bij aan de instandhouding van deze symbolische waardetoekenning 

door de meningvorming over literatuur en auteurs te stimuleren.  

1.2.4.1. Literatuurkritiek  

Wetenschappelijke literair-kritische bijdragen over Friese literatuur waren in de periode tussen 

1946 en 1968 nog niet zo talrijk als tegenwoordig. Wel besteedden de dagbladen en de regionale 

radiozender RONO meer aandacht aan literatuur dan nu. Om de Friese literatuur een extra 

stimulans te geven in de naoorlogse periode, werd een aantal literaire prijzen in het leven 

geroepen door zowel overheidsinstanties als particuliere stichtingen. Ook het al dan niet 

toekennen van een bepaalde prijs aan een auteur is een vorm van literatuurkritiek.  

Tussen literatuurcritici en de uitgeverijen bestaat een directe relatie. Beide instituties zijn 

afhankelijk van elkaar: uitgeverijen willen dat literatuurcritici een hoge waarde toekennen aan 

hun producten en de literatuurcritici kunnen niets beginnen zonder literaire uitgaven. Het 

literatuuronderwijs draagt bij aan de vorming van nieuwe literatuurcritici en speelt tevens een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van het lezerspubliek.  
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1.2.4.1.1. Academische literatuurkritiek  

Onder academische literatuurkritiek wordt in dit onderzoek de kritiek verstaan die geleverd 

wordt door iemand in opdracht of in dienst van een academische instelling. Een belangrijk figuur 

binnen de Friese academische literatuurkritiek was Jelle H. Brouwer. Tussen 1941 en 1956 was 

hij hoogleraar Friese taal-en letterkunde aan de universiteit in Groningen en vervolgens werd hij 

wetenschappelijk directeur van de Fryske Akademy en buitengewoon hoogleraar in Amsterdam. 

Hij deed onderzoek naar Friese literatuur uit de achttiende en negentiende eeuw en hij schreef 

over de ontwikkeling in de Friese dichtkunst en de moderne Friese literatuur.
40 

 

Naast Brouwer speelde ook literatuurhistoricus Ype Poortinga een belangrijke rol in de 

literatuurkritiek. Hij was sinds 1938 verbonden aan de Fryske Akademy en promoveerde in 1940 

aan de universiteit in Groningen op een proefschrift over Fries volkstoneel.
41 

Rond 1951 richtte 

hij samen met G.A. Gezelle Meerburg het Literêrhistoarysk Wurkferbân op, dat zich onder 

andere bezig hield met het samenstellen van bibliografieën van negentiende-eeuwse tijdschriften. 

Na verloop van tijd richtte de werkgroep zich meer op literair-historisch onderzoek naar Friese 

literatuur uit alle voorgaande eeuwen, maar ook op ondersteuning van studenten en het 

verzorgen van lezingen. In 1965 schreef Poortinga nog een belangrijk essay, ‘Préokkupaesje of 

frije kreativiteit. De ûntwikkeling fan de moderne Fryske literatuer (1915-1965)’, over de relatie 

tussen Friese literatuur en de Beweging en de rol van het provincialisme daarin.
42 

 

1.2.4.1.2. Literatuurkritiek in Friese dagbladen  

Friesland kende in de periode na de oorlog een grote verscheidenheid aan geschreven media. In 

totaal verschenen er direct na de oorlog zeven kranten in Friesland, waarvan er drie hun 

volledige redactie in Friesland hadden: de Leeuwarder Koerier, de Heerenveensche Koerier en 

het Friesch Dagblad. Gezamenlijk hadden de kranten in Friesland, een paar maanden na de 

bevrijding, een oplage van 110.400 kranten. De drie Friese dagbladen namen driekwart van de 

totale Friese krantenoplage voor hun  
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rekening.
43 

In de jaren na de oorlog veranderde de Leeuwarder Koerier in  

Leeuwarder Courant en de Heerenveensche Koerier in Friesche Koerier.  

De Leeuwarder Courant (LC) had zichzelf een opvoedende rol toebedeeld. De krant wilde 

kennis verschaffen over politiek, cultuur en religie, zodat de lezer zich beter kon ontwikkelen. In 

1953 werd daarom 16,3 procent van de redactionele ruimte besteed aan kunst en wetenschap, dit 

was bijna evenveel ruimte als besteed werd aan regionale en nationale politiek. In 1963 was het 

percentage 14,5 procent, in de jaren zeventig liep dit percentage verder terug door de toename 

van sport-en  

44  

serviceberichten. 

De LC voerde een wekelijkse boekenrubriek in, waarin Jan Witsen Elias pas verschenen 

boeken recenseerde. Deze ‘literaire kroniek’ werd later ingevuld door Anne Wadman en Ab 

Visser, die vooral de Nederlandstalige literatuur recenseerden, en door Jacob Noordmans, Ype 

Poortinga en hoofdredacteur Jan Piebenga, die zich meer richtten op de Friese literatuur.  

In de Friesche Koerier schreven Fedde Schurer, die tot 1963 hoofdredacteur van deze 

krant was, Douwe Miedema en Klaes Wielinga over de Friese literatuur. In 1969 fuseerde de 

Friesche Koerier met de Leeuwarder Courant.  

Tiny Mulder schreef van 1945 tot 1985 voor het christelijke Friesch Dagblad en zij 

verzorgde voor die krant de meeste literaire kritieken. Andere belangrijke recensenten waren 

Durk van der Ploeg, Gerrit Mulder en E.B. Folkertsma. Paulus Akkerman schreef van 1952 tot 

1982 kort proza in het Friesch Dagblad.  

1.2.4.1.3. Literair Kwartier op de regionale radio  

Met toestemming van het Militair Gezag werd vlak na de bevrijding van de stad Groningen 

gewerkt aan het opzetten van een regionale radiozender. Op 15 mei 1945 zond de Omroep van 

het Provinciaal Militair Commissariaat (OPMC, later verbasterd tot Opiumzee) de eerste 

programma’s uit. Nog diezelfde zomer werd Friesland op aandringen van het Militair Gezag 

toegelaten tot de zender en niet lang daarna trad ook Drenthe toe. De naam van het radiostation 

werd in 1946 officieel gewijzigd in Regionale Omroep Noord (RON).
45 
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De Friese radiomakers, gesteund door het Radio Omroep Fryslân Comité,  

kregen een half uur zendtijd per week tot hun beschikking. Door de grote hoeveelheid kennis en 

cultuurgerelateerde onderwerpen die aangedragen werd door de Friese Beweging kon het 

Friestalige programma van de RON rond 1950 uitgroeien tot een uitzending van een heel uur. 

Vanaf april 1951 werd uitzendtijd gereserveerd voor de literaire rubriek ‘Literair Kwartier’, die 

onder Friese leiding kwam. In dit Nederlandstalige programma werd in rubrieken als ‘Literair 

Leven’ en ‘Letterlape’ veel Friese literatuur besproken. In 1973 veranderde de naam van het 

programma in ‘De Boekenbus’. Aan de uitzendingen werkten vele Friese schrijvers mee, zoals 

Fokke Sierksma, Anne Wadman, Marten Sikkema, Jan Dotinga, Lolle Nauta, Sjoerd Leiker en 

Tiny Mulder.
46 

 

1.2.4.1.4. Literaire prijzen  

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd een aantal prijzen in het leven geroepen om de 

Friese literatuur een extra stimulans te geven. In 1941 stelde het nationaalsocialistische 

Departement van Volksvoorlichting en Kunsten de Harmen Sytstra-prijs in voor Friese literatuur, 

vernoemd naar de negentiende-eeuwse Friese schrijver wiens ideaal een gemeenschappelijke taal 

voor zowel de Duitse als de Nederlandse Friezen was. De Harmen Sytstra-prijs werd driemaal 

uitgereikt. Zij die hem in ontvangst namen, R. Brolsma, R.P. Sybesma en D. Kalma, kregen na 

de oorlog door de Ereraad publicatieverboden van anderhalf tot zeven jaar opgelegd.
47 

 

In 1947 stelden de Gedeputeerde Staten van Friesland de Gysbert Japicxpriis in, vernoemd 

naar Frieslands beroemdste 

zeventiende-eeuwse dichter en bedoeld 

voor een origineel Fries literair werk. 

De prijs werd afwisselend toegekend 

aan proza of poëzie. De Rely 

Jorritsmapriis werd ingesteld door de 

naamgever van de  

prijs, de Friese auteur Aurelius (Rely) 

Jorritsma (1905-1952). Uit zijn legaat, 

een  
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fonds dat beheerd werd door de gemeente waar hij woonde (Baarderadeel,  

tegenwoordig Littenseradiel), moest ieder jaar een geldbedrag uitgekeerd worden aan de 

inzender van het beste Friestalige verhaal of gedicht. De prijs werd voor het eerst toegekend in 

1954. In 1954 riep ook de Kristlik Fryske Folksbibleteek een jaarlijkse proza-wedstrijd in het 

leven. De KFFB hoopte op die manier manuscripten te verwerven om te kunnen publiceren.
48 

 

Niet alleen voor volwassenenliteratuur, maar ook voor kinderliteratuur werden er prijzen 

uitgereikt. Vanaf 1943 schreef de stichting Us Frysk Berneboek elke twee jaar een prijsvraag uit 

met als doel het bevorderen van het schrijven, lezen en verspreiden van Friese kinderboeken. De 

Kristlik Fryske Folksbibleteek schreef in 1954 eveneens een prijsvraag uit voor Friestalige 

kinderboeken. Vanaf 1964 tot 1990 werd deze kinderboekenprijsvraag jaarlijks uitgeschreven.  

Naast deze literatuurprijzen werd er ook een prijs ingesteld voor wetenschappelijk 

onderzoek. Voor geschiedenis, taal-en literatuurwetenschap en sociale wetenschappen is in 1947 

door de provincie Friesland de tweejaarlijkse Dr. Joast Halbertsmapriis ingesteld, vernoemd naar 

de negentiende-eeuwse Friese dominee, schrijver en filoloog.  

1.2.4.2. Literatuuronderwijs  

Het aantal personen dat überhaupt interesse had in literatuur, is na de Tweede Wereldoorlog 

toegenomen. De belangrijkste oorzaak daarvoor was de groei van het aantal hoger opgeleiden, 

wat resulteerde in een groter aantal literair geïnteresseerden.
49 

Het Fries als voertaal op 

basisscholen en als schoolvak op middelbare scholen kreeg pas erkenning in 1955. Het gevolg 

hiervan was dat leraren anders opgeleid moesten worden en dat er nieuw Fries lesmateriaal 

vervaardigd moest worden. Op academisch niveau was de Friese taalkunde en filologie al langer 

onderwerp van onderzoek.  
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1.2.4.2.1. Academische vorming  

Van belang voor de algemene Friese cultuur was de wetenschappelijke ruimte die werd 

gecreëerd. Een grote rol daarbij speelde de Fryske Akademy in Leeuwarden, die zich vanaf de 

oprichting in 1938 sterk maakte voor onderzoek naar Friese taal en cultuur in een breed 

perspectief. Op de Nederlandse universiteiten werd ook aandacht besteed aan de Friese cultuur. 

Het onderzoek naar de Friese taal kreeg weliswaar een veel prominentere plaats dan de Friese 

letterkunde, maar door deze academische opleidingen ontstond een kleine groep hoog opgeleiden 

met potentiële interesse in de Friese literatuur.  

Tegen het eind van de negentiende eeuw bestond al de mogelijkheid om enkele colleges 

Oud-Fries en Friese taal-en letterkunde te volgen aan de universiteiten van Groningen en 

Utrecht.
50 

In de twintigste eeuw kreeg de academische aandacht voor het Fries al meer vorm. In 

1930 werd in Groningen voor Friese taal een lectoraat ingesteld, dat in 1941 werd omgezet in 

een leerstoel. Aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht werden in 1934 en 1935 

leerstoelen voor Friese taal-en letterkunde ingesteld. In 1949 kreeg ook de vrije universiteit van 

Amsterdam een leerstoel Fries en twee jaar later volgde de Universiteit van Leiden dit 

voorbeeld.
51 

 

1.2.4.2.2. Middelbare scholing en beroepsonderwijs  

Hoewel het Fries in het onderwijs vanaf de jaren dertig als extra vak gegeven mocht worden, 

werd het nog niet beschouwd als een volwaardig schoolvak. Een omslag in deze houding vond 

plaats aan het begin van de jaren vijftig, toen een discussie op gang kwam over het gebruik van 

het Fries in de rechtbank. Een demonstratie in Leeuwarden, bekend geworden onder naam 

‘Kneppelfreed’, leidde tot kamervragen over de nationale erkenning van de Friese taal. Een 

speciaal ingestelde onderwijscommissie kwam vervolgens met drie aanbevelingen: het Fries zou 

als voertaal op lagere scholen gelegaliseerd moeten worden, het Fries zou een officieel keuzevak 

op de middelbare school moeten zijn en er zou een Fries staatsexamen ingevoerd moeten 

worden. Deze voorstellen werden in 1955 als wet aangenomen.
52 
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Om op scholen de nieuw verworven tweetaligheid in stand te houden, moest er  

veel nieuw lesmateriaal vervaardigd worden. Voor de literaire vorming op basisscholen zorgde 

men voor een Friese vertaling van klassieke internationale jeugdromans. Op die manier kwamen 

kinderen in aanraking met het Fries als cultuurtaal en dat droeg bij aan de instandhouding van de 

Friese taal. Desondanks werd op de kweekscholen tot in de jaren zestig weinig aandacht besteed 

aan het Fries en aan het tweetalige lesgeven.
53 

Alleen op de gemeentelijke kweekschool in 

Leeuwarden werd vanaf het eind van de jaren vijftig één uur per week Friese les aan de 

aanstaande basisschoolleraren gegeven.  

In de loop van de jaren zestig werd de vraag naar tweetalig basisonderwijs groter en 

daarmee groeide ook de vraag naar bevoegde onderwijzers in de Friese taal. Het invoeren van 

een nieuwe, algemeen aanvaarde spelling van de Friese taal liet echter op zich wachten, 

waardoor veel onduidelijkheid ontstond over de te onderwijzen materie en waardoor het 

bestaande lesmateriaal in rap tempo verouderde.
54 

Pas in 1968 werd een voorzichtig begin 

gemaakt met de invoering van de nieuwe spelling op veertien tweetalige scholen, vanaf 1969 

werd dat aantal scholen uitgebreid.
55 

 

De lagere technische scholen, de land-en tuinbouwscholen en de huishoudscholen kregen 

in de loop van de jaren zestig een kleine bibliotheekvoorziening, waarin in ieder geval 

oorspronkelijke Friese literatuur te vinden moest zijn.
56 

Op het gymnasium, de hogere 

burgerschool (hbs) en middelbare meisjesschool (mms) werd van oudsher al meer aandacht 

besteed aan cultuur.
57 

Om ook de Friese literatuur voor het voetlicht te brengen moest nieuw 

lesmateriaal vervaardigd worden en moest een canon samengesteld worden van geschikte Friese 

literatuur. Het schooltoneel was ook een belangrijke factor in de culturele vorming van jongeren 

en om het Fries in stand te houden werd gepleit voor de opvoering van Friestalige 

toneelstukken.
58 

 

53 

‘Tweetalig onderwijs’ in: Leeuwarder Courant, 1 september 1967. 
54 

‘Weinig nieuw materiaal voor 

tweetalige scholen: wachten is op vereenvoudiging spelling Fries’ in: Leeuwarder Courant, 1 

augustus 1968. 
55 

‘Besluit Fryske Akademy en Biwegingsried: Nieuwe spelling Fries 

experimenterenderwijs invoeren bij onderwijs’ in: Leeuwarder Courant, 26 augustus 1968. 
56 

Van der 

Wielen (voorz.), Kultureel perspektyf (1961), 157-162. 
57 

Na de invoering van de Mammoetwet in 

1968 gingen de schoolvormen hbs en mms verder onder de namen vwo (atheneum) en havo. 
58 

Van der 

Wielen (voorz.), Kultureel perspektyf (1961), 167-173.  



1.2.4.3. Stichting It Fryske Boek  

In 1934 werd in Friesland de stichting It Fryske Boek in het leven geroepen, in navolging van de 

in 1930 opgerichte landelijke vereniging Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. De 

stichting stelde zich ten doel om Friese literatuur en lectuur te promoten, door middel van 

reclame, een boekenkrant, schoolprojecten en sinds 1940 een jaarlijkse Friese boekenweek.
59 

 

De stichting probeerde haar doelen te bereiken door een samenwerkingsstructuur te creëren 

tussen uitgevers, schrijvers, boekhandelaren en bibliotheken.
60 

Om die reden is de institutie 

gepositioneerd op de grens tussen de distributie en symbolische productie in het literaire veld. 

Vanaf 1975 werd stichting It Fryske Boek de drijvende kracht achter de ‘sutelaksje’, een actie 

die in 1972 bedacht werd door het schrijversverbond It Skriuwersboun, waarbij vrijwilligers 

huis-aan-huis Friestalige boeken verkochten.  

1.2.4.4. Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum  

Een belangrijke stap in de erkenning van de Friese 

literatuur was de oprichting van het Fries 

Letterkundig Museum en Documentatiecentrum 

(FLMD) in 1959 in Leeuwarden, in navolging van 

het in 1953 opgerichte Letterkundig Museum in 

Den Haag. Het initiatief kwam in 1956 van de 

wetenschappelijk directeur van de Fryske 

Akademy Jelle Brouwer.  

Het FLMD verzamelde en archiveerde zo 

veel mogelijk van het Fries-literaire erfgoed, zowel 

primaire als secundaire literatuur. Ook 

organiseerde het FLMD tentoonstellingen over 

Friese literatuur en deed het dienst als documentatiecentrum.
61 

Omdat het FLMD enerzijds de 

taak had om te archiveren en anderzijds voorlichting moest geven, overlapt de institutie zowel de 

distributie als de symbolische productie in het literaire veld. In 2002 werd het FLMD opgeheven 

als  
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zelfstandige instelling: samen met de Provinsjale Biblioteek en het Ryksargyf Fryslân fuseerde 

het FLMD tot het huidige Fries Historisch en Letterkundig centrum Tresoar.  

1.3. Basis voor de toekomst  

In de twee decennia na de Tweede Wereldoorlog werd een stevige basis gelegd voor het maken, 

verspreiden en beoordelen van Friese literatuur. Het Friese literaire veld werd, vooral vanaf de 

jaren vijftig, uitgebreid en geprofessionaliseerd. De materiële productie kreeg onder meer een 

impuls door toenemende overheidssteun. De provincie stimuleerde auteurs door prijzen in het 

leven te roepen en opdrachten te verstrekken, op landelijk niveau konden Friese auteurs 

aankloppen bij het Fonds voor de Letteren, een intitiatief van het Ministerie van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen. Op organisatorisch gebied kon de auteur zich aansluiten bij It Boun 

fan Fryske Kunstners. Friese literaire boeken verschenen niet alleen bij de Friese uitgeverijen, 

maar ook bij de twee uitgevende boekenverenigingen, de Fryske Bibleteek en de Kristlike 

Fryske Folksbibleteek. Voor poëzie of kort proza waren de literaire tijdschriften het medium bij 

uitstek, maar ook de algemene tijdschriften en Bewegingbladen maakten ruimte vrij voor Friese 

literatuur.  

De manieren waarop men in aanraking kon komen met Friese literatuur, namen gaandeweg 

toe. Aan diverse Nederlandse universiteiten werden leerstoelen ingesteld voor Friese taal-en 

letterkunde en ook binnen het Literêr-histoarysk Wurkferbân en de Fryske Akademy werd op 

wetenschappelijk niveau aandacht besteed aan Friese literatuur. In het Friese lagere en 

middelbare onderwijs was nog maar mondjesmaat ruimte voor Friese literatuur, maar recensies, 

interviews, feuilletons en hoorspelen kwam men al gauw tegen in de regionale dagbladen en op 

de enige regionale radiozender. Stichting It Fryske Boek organiseerde een jaarlijkse Friese 

Boekenweek en zette bovendien projecten op om Friese literatuur te stimuleren onder zowel 

kinderen als volwassenen. Het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum zette zich 

in voor het behoud van alles wat in de Friese literatuur werd voortgebracht.  

De naoorlogse ontwikkeling van het Friese literaire veld resulteerde in een goed 

functionerend veld. Enkele instituties zijn weliswaar gemodelleerd naar een voorbeeld uit het 

Nederlandse literaire veld, maar dat is de professionalisering van het Friese literaire veld alleen 

ten goede gekomen. De scheiding tussen literatuur en Bewegingsideologie, die in 1946 werd 

ingezet, zorgde bovendien voor een toename  



van de autonomie van het literaire veld. De ontwikkeling in de richting van een goed  

functionerend en relatief autonoom literaire veld resulteerde uiteindelijk in een belangrijke basis 

van de naoorlogse Friese literatuur, een basis waar ook de hedendaagse Friese literatuur nog van 

profiteert.  



2. Dynamiek van het literaire veld  

Het literaire veld is niet statisch, maar juist continu aan verandering onderhevig. Daarom wordt 

in dit hoofdstuk ingegaan op de dynamiek van het veld. Door te onderzoeken hoe nieuwe 

literaire generaties gevormd worden en hoe een hiërarchie in een literair veld ontstaat, kan een 

completer beeld geschetst worden van het Friese naoorlogse literaire klimaat. Ook wordt in dit 

hoofdstuk de rol verduidelijkt die het literaire tijdschrift kan vervullen in de context van het veld.  

2.1. De strijd om het kapitaal  

2.1.1. Markt van symbolische goederen  

Het literaire productieveld wordt door Bourdieu beschouwd als een markt van symbolische 

goederen. De literatuur die op deze markt verhandeld wordt, vertegenwoordigt niet alleen een 

commerciële, maar ook een specifiek culturele waarde. Dit tweeledige karakter van literatuur is 

gefundeerd in twee tegengestelde denkwijzen in het literaire veld, een anti-economische en een 

economische logica.
62 

 

De anti-economische logica is een denkwijze die gebaseerd is op de ontkenning van 

commercie in het literaire veld en in de kunst in het algemeen. Het zijn veelal de schrijvers en 

literatuurcritici die menen dat de waarde van literatuur niet in geld is uit te drukken. Voor hen is 

het een beroepseer om zich niet te laten verleiden door geldelijk gewin.
63 

Het afwijzen van 

economische winst op korte termijn is een onderdeel van deze logica: een literair auteur hoopt 

niet op een bestseller, maar op een meesterwerk dat gedurende een lange termijn gewaardeerd 

wordt. Een antieconomische houding met betrekking tot literatuur houdt in dat men streeft naar 

zo veel mogelijk erkenning.
64 

 

De economische logica is een denkwijze die in het literaire productieveld kenmerkend is 

voor uitgeverijen en boekhandel. Deze commerciële instanties hebben een winstoogmerk en 

willen het aanbod van literatuur aanpassen aan de vraag van de consument. Het publiceren van 

een literair werk dat volgens een beproefd concept is  
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geschreven, vergroot de kans op een financieel succes. Toch zijn uitgeverijen ook genoodzaakt 

om culturele investeringen te doen, die op langere termijn profijt kunnen opleveren. Door de 

marktwerking van het veld verdwijnt het succes van een bestseller vaak met de komst van een 

volgende. Het investeren in werk van nieuwe, talentvolle auteurs is daarom zinvol. Weliswaar 

brengt dat risico’s met zich mee, maar de kans bestaat dat de nieuwe auteur op den duur 

erkenning krijgt van lezers en critici. De waarde van zijn literaire werken kan dan stijgen en die 

vernieuwde status zal op positieve wijze bijdragen aan het imago van de uitgever.
65 

 

Beide denkwijzen maken deel uit van dezelfde strijd: iedere deelnemer in het veld streeft 

naar een maximaal haalbare winst, namelijk kapitaal in de vorm van geld of van erkenning. 

Wanneer een auteur zich realiseert dat een maximale winst voor hem niet haalbaar is, zoekt hij 

een evenwicht tussen geld en erkenning. Op die manier kan hij in zowel het culturele als in het 

maatschappelijke veld blijven functioneren.  

Het economische of symbolische kapitaal is dus het schaarse goed waar een continue strijd 

over gaande is in het literaire veld. De bezitters van het kapitaal verdedigen hun behaalde 

posities of streven naar nog meer kapitaal. De nieuwkomers in het veld doen hun best om zo veel 

mogelijk kapitaal te verkrijgen, om op zijn minst hun voorgangers te evenaren.
66 

 

De strijd om erkenning bepaalt uiteindelijk hoe het literaire veld functioneert. Het streven 

naar financiële winst is daaraan ondergeschikt, omdat die winst afhankelijk is van de erkenning 

die een auteur behaalt.
67 

Factoren die bij de strijd om erkenning een rol spelen zijn bijvoorbeeld 

recensies, een functie bij een belangrijke culturele instelling of een gewonnen literaire prijs. 

Critici bepalen daarom grotendeels het positieve of negatieve beeld dat het publiek heeft van een 

auteur en zijn werk.  

2.1.2. Afbakenen van grenzen  

De deelnemers met het meeste kapitaal bezetten de dominante posities in het veld. Zij 

beschikken over de meeste invloed om te bepalen wat de definitie van het schrijversschap 

inhoudt. Daarmee bakenen zij de grenzen af waarbinnen de  
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deelnemers aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om aan de strijd te mogen deelnemen. 

De bezetters van dominante posities kunnen dus hun definitie van literatuur als dominante 

definitie laten gelden. Daarmee kunnen zij hun eigen positie legitimeren en verstevigen.
68 

 

De nieuwkomers in het veld hebben over het algemeen een heel andere visie op literatuur. 

Hun denkwijzen en uitdrukkingsvormen zijn in strijd met de dan geldende denkwijzen. Zij 

streven daarom naar een herdefiniëring van de grenzen en voorwaarden die gesteld zijn door de 

kapitaalkrachtigen van het literaire veld. Zij blijven de status en de literatuurdefinitie van hun 

voorgangers aanvechten, totdat zij zelf voldoende kapitaal hebben om de begeerde dominante 

posities te kunnen innemen. Een nieuwe groep deelnemers zonder kapitaal staat dan al in de 

startblokken om commentaar te leveren op de nieuwe literatuurdefinitie en positie van hun 

voorgangers. Op die manier blijft de strijd om het kapitaal in het literaire veld zich continu 

herhalen.  

2.1.3. Avant-garde en geconsacreerde literaire generaties  

Een literaire generatie kan bestaan uit auteurs van veel verschillende biologische leeftijden. 

Subjectieve termen als ‘jong’ of ‘oud’ geven nauwelijks concrete aanwijzingen over de positie 

die een auteur inmiddels verworven heeft in het literaire veld. Daarom moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen de biologische en de artistieke leeftijd van een auteur. De artistieke 

leeftijd wordt afgemeten aan de positie die een auteur in het literaire veld inneemt. Wanneer de 

auteur meerdere zogenaamde literaire generaties heeft meegemaakt, dan heeft hij meerdere 

veranderingen in de hiërarchie van het literaire veld meegemaakt en is zijn artistieke leeftijd 

hoger dan bij beginnende auteurs.
69 

 

In een literair veld zijn vele generaties auteurs actief. De geconsacreerde generatie, oftewel 

de gevestigde of heersende generatie, bestaat uit een groep producenten van literatuur die 

vroeger zelf ook tot de nieuwkomers gerekend werd. Inmiddels komt deze groep auteurs geld en 

maatschappelijk aanzien toe en beheersen zij grotendeels de markt, omdat hun werk aanvaard 

wordt door een breed  
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lezerspubliek. Deze groep kan dus beschouwd worden als een geconsacreerde avantgarde, die de 

dominante posities binnen het veld bezet houdt.
70 

 

De nieuwste literaire generatie in het veld wordt door Bourdieu de avant-garde genoemd. 

Deze groep staat onder aan de hiërarchie van literaire generaties en probeert zich een weg naar 

de top te banen. Met avant-garde wordt alleen de groep nieuwe auteurs bedoeld die zich in 

groepsverband verzet tegen de dan geldende regels van de literatuur. Onderling zijn zij zeer 

verschillend wat betreft hun maatschappelijke en culturele achtergrond, maar hun gezamenlijke 

belang om een verandering teweeg te brengen in de literatuur, zorgt er voor dat de auteurs in 

groepsverband opereren.
71 

 

De avant-garde laat zich kenmerken door een negatieve houding ten opzichte van de vorige 

generatie. De groep wijst alles af wat door hun voorgangers is geproduceerd. De argumenten die 

zij daarbij aandragen, aldus Bourdieu, zijn overwegend subjectief van aard en benadrukken het 

in hun ogen ouderwetse karakter van het werk van de gevestigde auteurs. Het afwijzen van 

kapitaal is een van de belangrijkste kenmerken van de auteurs van de avant-garde. Zij kunnen dit 

doen, omdat het nieuwe werk van de avant-garde nog geen economische of symbolische waarde 

heeft. Met het afwijzen van kapitaal kan de avant-garde zich onderscheiden van gevestigde 

generaties.  

2.1.4. Omwenteling van de hiërarchie  

Iedere generatie of gebeurtenis in het literaire veld is onlosmakelijk verbonden met een bepaald 

moment in de geschiedenis. De komst van een nieuwe generatie zorgt er daarom voor dat al het 

voorgaande automatisch naar het verleden wordt opgeschoven.
72 

De status van auteurs en van hun 

literatuur verandert daardoor. De basis van deze verandering is de graad van consecratie, oftewel 

in welke mate een auteur en zijn werk worden geaccepteerd of gedeclasseerd. Auteurs en hun 

literaire werken kunnen gedeclasseerd worden en symbolische waarde verliezen, maar ook 

kunnen zij de klassieke status behalen en een constante of stijgende waarde krijgen.  
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Dit aspect van de dynamiek van het literaire veld resulteert in een hiërarchie van literaire 

generaties.
73 

 

Het initiatief tot veranderingen in het literaire veld ligt bijna altijd bij de avantgarde, de 

beginnende auteurs die over het minste economische of symbolische kapitaal beschikken. In de 

strijd om wie de dominante denkwijze in de literatuur mag bepalen, vervullen hun manifesten en 

beginselprogramma’s een belangrijke rol. De nieuwkomers beschrijven in deze pamfletten de 

verschillen tussen hen en de geconsacreerde avant-garde, meestal op provocerende wijze. De 

avant-garde probeert dus met behulp van subversieve strategieën een bestaansrecht voor zichzelf 

te creëren.
74 

 

Over het algemeen omschrijft de gevestigde generatie op hun beurt de handelswijze van de 

nieuwkomers als een geforceerde poging om hen voorbij te streven. Bovendien zijn zij van 

mening, volgens Bourdieu, dat het werk van de nieuwelingen te eenvoudig is en te weinig 

potentie heeft om als literatuur bestempeld te worden. Door de handelswijze van de avant-garde 

worden de geconsacreerde auteurs gedwongen om zichzelf en de eigen waarnemings-en 

waarderingsschema’s te verdedigen. Het bestrijden van de denkbeelden van de avant-garde heeft 

als consequentie dat de geconsacreerde generatie moet toegeven dat de avant-garde bestaat en 

invloed heeft in het literaire veld. Met de komst van de avant-garde treedt immers ook een nieuw 

lezerspubliek het veld binnen. Door zowel een veranderende biologische leeftijd als door een 

toenemende kennis van het veld, is het lezerspubliek eveneens aan verandering onderhevig.
75 

 

De cohesie van de avant-garde wordt snel minder wanneer sommige auteurs toegeven aan 

de verleiding van het symbolische of economische kapitaal. Deze individuele keuze kan door de 

andere leden van de avant-garde afgedaan worden als verraad of compromis aan de gevestigde 

orde. Als symbolisch kapitaal bij slechts enkele auteurs terecht lijkt te komen, kan er een interne 

crisis ontstaan. De toenemende consecratie van de avant-garde, door erkenning of gewenning, is 

dan een onomkeerbaar proces en dit zorgt op den duur voor het uiteenvallen van de groep.  
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Daardoor ontstaat er weer ruimte in het veld voor een eventuele nieuwe avant-garde. Wanneer 

die zich aandient, schuift alles een plaats op in de hiërarchie.
76 

 

Conflicten tussen de avant-garde en de geconsacreerde generatie laten zich illustreren door 

de opkomst van de Tachtigers en de Vijftigers in de Nederlandse literatuur. In de jaren tachtig 

van de negentiende eeuw verzette een groep jonge schrijvers zich gezamenlijk tegen de 

literatuuropvattingen van hun voorgangers. Zij wilden meer passie in de kunsten en hekelden 

daarom de burgerlijke literatuur van schrijvers als Beets, Bilderdijk en Tollens. Lodewijk van 

Deyssel verwoordde dit op niet mis te verstane wijze: “Ik heb het heele oude Holland uit mijn 

gedachte gegooid. (...) Want wij zijn niet de voortzetting van, wij zijn de reaktie tegen het werk 

onzer literaire vaders. (...) Gij glimlacht over mijn schrijven, maar ik zal vondsten hebben van 

toorn en ergernis, die uw huisgezin in droefheid zullen doen nederzitten.”
77 

De zogenoemde 

Tachtigers verzamelden zich rond het blad De Nieuwe Gids, maar al in 1894 viel de groep door 

artistieke onenigheid uit elkaar. Desondanks bleven sommige auteurs actief binnen de literatuur 

en na verloop van tijd is een aantal van hen, zoals Kloos, Van Deyssel en Van Eeden, 

opgenomen in de canon van de Nederlandse literatuur, evenals de schrijvers tegen wie zij zo 

ageerden.
78 

 

Hetzelfde gold voor de Vijftigers in de twintigste eeuw. Ook deze literaire groep was 

provocerend door haar teksten en optredens. In 1952 ontstond zelfs politieke ophef over de 

publicatie van hun poëzie in van overheidswege gesubsidieerde tijdschriften, omdat een gedicht 

van Hanlo door gevestigde auteurs als betekenisloos was beoordeeld.
79 

Ton Anbeek beschrijft 

bondig wat de Vijftigers waren: “een groep dichters die met hun poëzie heftige weerstand 

oproepen, maar in feite na vrij korte tijd erkend en gecanoniseerd worden. Als de strijd 

gewonnen is, valt wat een eenheid leek, uiteen in individuen. Niettemin hebben deze 

persoonlijkheden enige jaren voor de buitenwereld een groep gevormd.”
80 
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2.1.5. Velddynamiek in het Friese literaire veld  

Zoals al eerder werd verduidelijkt, was ook het Friese literaire veld in de periode tussen 1946 en 

1968 een goed functionerend en relatief autonoom veld. Ook binnen dit veld was een 

dynamische strijd gaande, die resulteerde in een hiërarchische onderverdeling van auteurs en 

literaire werken. Het kleinschalige karakter van het Friese literaire veld zorgde er wel voor dat de 

velddynamiek, afgezet tegen de tijd, minder groot en hevig was dan in bijvoorbeeld het 

Nederlandse literaire veld. Er waren minder auteurs in de Friese literatuur, de 

publicatiemogelijkheden waren beperkter en de literatuurkritiek was minder ontwikkeld.  

De kleinschaligheid van het Friese taalgebied droeg er toe bij dat de gevestigde auteurs niet 

alleen een geconsacreerde status hadden vanwege hun literatuur, maar dat zij ook intern 

geconsacreerd waren en dus toegang hadden tot de belangrijke posities binnen gerenommeerde 

media en culturele instellingen. De invloed die zij op die manier konden uitoefenen was in 

verhouding vele malen groter dan ze in de Nederlandse situatie zou zijn. De contemporaine 

Friese literatuurdefinitie, die de gevestigde auteurs mede tot stand hadden gebracht, kon 

daardoor gedurende een langere tijd de dominante definitie blijven.  

Een belangrijk instrument om bepaalde opvattingen over literatuur aan te vallen of te 

verdedigen is het literaire tijdschrift. Als institutie neemt het daarom een belangrijke plaats in 

binnen het literaire veld, zowel in de materiële als symbolische productie van literatuur. In dit 

onderzoek staan de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl centraal. Het is 

daarom van belang om eerst te verduidelijken welke rol een literair tijdschrift kan vervullen in de 

context van het literaire veld.  

2.2. Het literaire tijdschrift in de context van het veld  

2.2.1. Prestige door publicatie  

Binnen het literaire veld vervullen de literaire tijdschriften als institutie een belangrijke rol bij 

zowel de materiële productie van literatuur als bij de symbolische productie in de vorm van 

literatuurkritiek. Voor een auteur is het makkelijker om in een tijdschrift te publiceren dan om 

via een uitgever een literair werk gepubliceerd te krijgen. Dit geldt vooral voor beginnende 

auteurs, die nog maar weinig naamsbekendheid hebben kunnen opbouwen. Door publicatie in 

een tijdschrift bestaat de mogelijkheid dat zij de interesse wekken van een uitgever. Literaire 

tijdschriften worden daarom vaak beschouwd als leveranciers van nieuw literair talent en van 



vernieuwende vormen van literatuur.
81 

Om met een vaste regelmaat te kunnen verschijnen, is een 

literair tijdschrift immers afhankelijk van een grote groep schrijvers die bereid is om zo nu en 

dan bijdragen te leveren. Het leeuwendeel van het tijdschrift wordt echter ingevuld door een 

kleine groep auteurs, vaak de redacteuren of anderszins vaste medewerkers.  



Iedere nieuwe uitgave van het tijdschrift zorgt ervoor dat het vorige nummer terzijde wordt 

geschoven, in vergelijking met boekpublicaties is het daardoor moeilijker voor auteurs om via 

literaire tijdschriften een gedegen carrière of reputatie op te bouwen.
82 

Wat een auteur wel kan 

helpen bij het verkrijgen van enig prestige, zijn de bijeenkomsten die georganiseerd worden door 

de redacties van de literaire tijdschriften. Op speciale literaire symposia, al dan niet met een van 

tevoren vastgesteld thema, proberen de tijdschriftredacties hun schrijvers en de lezers bij elkaar 

te brengen om een discussie over literatuur op gang te brengen. Daardoor komt de auteur terecht 

in een belangrijk netwerk van literatuurproducenten en  

83  

consumenten.  

De rol van literaire tijdschriften in de productie van symbolisch kapitaal krijgt vooral vorm 

in de polemieken en andere discussies die door de literatuurcritici publiekelijk worden gevoerd. 

In hun bijdragen beoordelen de critici niet alleen specifieke werken van auteurs, ook discussiëren 

zij over de definitie van het schrijversschap en die van literatuur in het algemeen. Deze 

pennenstrijd draagt bij aan het consacreren en hiërarchiseren van auteurs en hun literaire werken. 

De critici zijn daardoor mede verantwoordelijk voor de erkenning die de auteur al dan niet ten 

deel valt. Nog voordat een auteur daadwerkelijk in boekvorm heeft kunnen debuteren, is er vaak 

al een literatuurkritische receptie van zijn werk op gang gekomen naar aanleiding van een 

publicatie in een tijdschrift.
84 
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Net als bij auteurs straalt ook het gezag van critici af op het orgaan waarin zij publiceren. 

Zoals iedere auteur in het literaire veld op zoek is naar symbolisch kapitaal, zo streeft ook de 

criticus naar zo veel mogelijk gezag binnen zijn vakgebied. Er bestaat dus een onbewuste 

concurrentiestrijd tussen critici, die allemaal een bepaalde kwaliteit willen toekennen aan een 

literair werk. Hoe groter het gezag is van een literatuurcriticus, hoe meer dat afstraalt op de door 

hem besproken tekst. Wanneer gezaghebbende critici vanuit dezelfde literatuuropvattingen een 

waardeoordeel geven over een werk, ontstaat er overeenstemming over de symbolische waarde 

van een literaire tekst. Dit kan de mening van uitgeverijen, lezers en onderwijzers flink 

beïnvloeden.
85 

 

2.2.2. Tijdschriften en literaire generaties  

Dat tussen de literaire bladen een competitie gevoerd wordt, volgt uit het feit dat het voor een 

auteur met prestige aantrekkelijker is om te publiceren in het ene tijdschrift dan in het andere. De 

auteur is zich er van bewust dat hij met een publicatie in een bepaald tijdschrift in meer of 

mindere mate het beginselprogramma van de redactie onderstreept. De keuze om voor een 

literair blad te schrijven heeft daarom betekenis voor zowel de auteur als voor het tijdschrift 

zelf.
86 

De auteur moet bijvoorbeeld een keuze maken of hij wil proberen om te publiceren in een 

tijdschrift van geconsacreerde auteurs of in die van een groep nieuwkomers in het literaire veld.  

Op het moment dat er een nieuw tijdschrift wordt opgericht, heeft dat onvermijdelijk 

gevolgen voor de algehele structuur van het literaire veld. Voor de andere tijdschriften in het 

literaire veld kan het nieuwe blad een concurrent zijn in de strijd om zoveel mogelijk aanzien, 

maar het kan ook een medestander zijn met een vergelijkbaar beginselprogramma. Omdat iedere 

keuze die een auteur maakt van invloed kan zijn op het verloop van zijn carrière, moeten zij in de 

nieuwe situatie hun motivatie om in een bepaald tijdschrift te publiceren heroverwegen. 

Bovendien betekent een nieuw tijdschrift vaak ook de komst van een nieuwe groep auteurs in het 

literaire veld, waardoor uitgeverijen en lezers eveneens hun keuze voor een bepaalde auteur of 

tijdschrift moeten heroverwegen. In alle gevallen verandert het algemene  
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beeld dat men heeft van tijdschriften, omdat er met de komst van een nieuw tijdschrift meer 

vergelijkingsmateriaal beschikbaar is gekomen.
87 

 

Het literaire tijdschrift is bij uitstek een medium om op een relatief goedkope en 

makkelijke manier bepaalde opvattingen over literatuur te verdedigen of onderuit te halen. Niet 

voor niets hebben literaire generaties vaak een eigen tijdschrift ter ondersteuning van hun 

idealen. Vooral de nieuwkomers in het veld maken daar gebruik van. Zij beschikken nauwelijks 

over kapitaal of over een eigen lezerspubliek, maar kunnen in de vorm van een tijdschrift toch 

mensen bereiken. Door provocerende stellingen in te nemen, weet de avant-garde op een handige 

manier de aandacht op zich te richten. Hoe meer aandacht de idealen van de avant-garde krijgen, 

hoe meer de gevestigde auteurs zichzelf genoodzaakt zien om met tegenreacties hun eigen 

ideologie te beschermen.  

2.2.3. De Friese literaire tijdschriften  

In dit onderzoek staat het conflict tussen de drie Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, 

Quatrebras en Asyl centraal. In hoeverre dat conflict uitgevochten werd tussen literaire 

generaties, is daarbij de belangrijkste vraag. In het voorgaande hoofdstuk werd al kort geschetst 

wat de belangrijkste kenmerken waren van De Tsjerne, Quatrebras en Asyl. Het literaire 

maandblad De Tsjerne had gedurende de gehele periode vooral een bloemlezend karakter, 

Quatrebras stond bekend als experimenteel en Asyl werd als provocerend beschouwd. 

Quatrebras en Asyl werden allebei opgericht uit onvrede over de literaire koers van De Tsjerne.  

Wanneer men De Tsjerne vanwege haar relatief neutrale opstelling ten opzichte van de 

contemporaine Friese literatuur zou beschouwen als een medium van de geconsacreerde 

generatie, dan zou dat er op kunnen wijzen dat Quatrebras en Asyl de tijdschriften van een 

protesterende avant-garde waren. Als dat zou kloppen, dan hadden de auteurs die publiceerden in 

De Tsjerne, volgens de theorie van Bourdieu, een hogere literaire leeftijd dan die van Quatrebras 

en Asyl. Bovendien zouden alle drie de tijdschriften dan onderdeel van een strategie kunnen zijn 

om een bepaalde literatuuropvatting aan te vallen of te verdedigen.  
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Het is lastig om in een relatief klein literair veld als dat van Friesland objectief  

vast te stellen wat de literaire leeftijd van een enkele auteur is. Op zichzelf staande artikelen in 

een lokale krant of tijdschrift kunnen daar eerder van invloed zijn op iemands status dan een 

zelfstandige boekpublicatie in een kleine oplage. Desondanks is het wel van belang om in grote 

lijnen te kijken naar de maatschappelijke of literaire positie van de meest invloedrijke auteurs 

binnen een redactie, omdat dat namelijk bijdraagt aan de algemene beeldvorming van een 

tijdschrift.  

Om een conclusie te trekken over de consecratiegraad van een tijdschrift is het niet 

voldoende om de focus te leggen op meewerkende individuen. Men moet bijvoorbeeld ook de 

situatie van het Friese literaire veld, dat reeds in het vorige hoofdstuk is geschetst, mee laten 

wegen. Van belang zijn zeker ook de verschillen en overeenkomsten tussen de drie tijdschriften, 

met name waar het gaat om de redenen van oprichting, de invulling en ontwikkeling van de 

tijdschriften en de redactionele organisatie. In het volgende hoofdstuk wordt daar uitgebreid 

aandacht besteed.  



3. De Friese literaire tijdschriften  

Een manier om te bepalen of een literair tijdschrift geconsacreerd of avant-gardistisch genoemd 

kan worden, is het onderzoeken van de relaties tussen het tijdschrift en de andere instituties in 

het literaire veld. Op het gebied van de materiële productie geven de verhoudingen tussen het 

tijdschrift en zijn uitgeverij, subsidieverstrekkers, concurrenten en auteurs een belangrijke 

indicatie van de mate waarin het blad geconsacreerd is. Een andere manier is het onderzoeken 

van het verloop van de loopbanen van de belangrijkste auteurs van het tijdschrift in de context 

van datzelfde tijdschrift. Hoe meer auteurs zelfstandig in boekvorm publiceerden of belangrijke 

maatschappelijke functies bekleedden, hoe meer zij het vertrouwen hadden van uitgeverijen, 

critici en lezers en hoe hoger de consecratiegraad van het tijdschrift kon zijn waar zij hun 

medewerking aan verleenden.  

In dit hoofdstuk wordt de aard van het conflict onderzocht tussen de Friese literaire 

tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl in de periode van 1946 tot 1969. Er wordt een 

beschrijving gegeven van de invulling en ontwikkeling van deze literaire bladen en er wordt 

beschreven hoe zij zichzelf positioneerden binnen het Friese literaire veld. Vervolgens wordt 

onderzocht hoe de tijdschriften op elkaar reageerden. Daarbij staat de reactie van het reeds 

bestaande blad op de oprichting van het nieuwe blad centraal, omdat de komst van een nieuw 

tijdschrift binnen het literaire veld meestal een heroverweging van de bestaande relaties tussen 

de instituties vereist. Hoe de drie tijdschriften ondanks het conflict toch tot een fusie konden 

komen, wordt in paragraaf 3.5 beschreven.  

3.1. De Tsjerne  

3.1.1. ‘De bining forbritsen’  

In januari 1946 verscheen het eerste nummer van het literaire maandblad De Tsjerne, een 

initiatief van politicus en schrijver Fedde Schurer. Het tijdschrift was een voortzetting van het in 

de oorlog eenmalig en illegaal verschenen blad De Rattelwacht. In totaal bestond De Tsjerne 

drieëntwintig jaargangen en het blad verscheen gemiddeld elf keer per jaargang. Eind 1968 

verscheen De Tsjerne voor het  



laatst, het blad fuseerde met de twee andere Friese literaire tijdschriften Quatrebras  

en Asyl tot het tweemaandelijkse Trotwaer.  

De doelstellingen van De Tsjerne werden door 

redactievoorzitter Schurer beschreven in het artikel ‘De 

bining forbritsen’ [‘De binding verbroken’] in het 

januarinummer van 1946. Achteraf werd dit artikel 

beschouwd als een markering van het startpunt van een 

nieuwe, naoorlogse Friese literatuur. Jo Smit schreef 

hierover in 1968: “(‘De bining forbritsen’) is in wichtich 

stik, it hat it pathos fan de Bifrijing, it hat de fisy fan in 

sjenner” [“(...) is een belangrijk stuk, het heeft het pathos 

van de Bevrijding, het heeft de visie van een  

waarzegger”].
88 

 

Schurer schreef in zijn openingsartikel dat De Tsjerne moest creëren, informeren en 

bekritiseren, waarbij de sleutelwoorden “frijheit en skientme” [“vrijheid en schoonheid”] waren. 
89 

De Tsjerne zou een literair tijdschrift moeten worden, met voldoende ruimte voor jonge 

auteurs en met bijdragen over muziek, beeldende kunst, film, architectuur en toneel. Ook aan 

andere literaturen, zoals de Engelse of Scandinavische, moest aandacht besteed worden. Het was 

de bedoeling dat Friese schrijvers in De Tsjerne “wer in laboratoarium fine, wirkwinkel for it 

stylexperiment, for it nij besiikjen” [“weer een laboratorium vinden, een werkplaats voor het 

stijlexperiment, om wat nieuws te proberen”].
90 

Een officieel puntsgewijs beginselprogramma 

werd pas in november 1950 gepubliceerd in een prospectus die de abonnees bij het reguliere De 

Tsjerne-nummer ontvingen.
91 

Daarin werden dezelfde doelstellingen genoemd als in 1946, maar 

werd benadrukt dat De Tsjerne zowel een  

92  

dienende als een leidende rol vervulde. 

In het artikel ‘De bining forbritsen’ uit 1946 pleitte Schurer ook voor het verbreken van de 

verbinding tussen de Friese literatuur en de Friese Beweging. Volgens Schurer zou in Friesland 

te vaak een soort volkskunst aangeprezen worden, die gebaseerd was op regionalisme en folklore 

en die niets met echte kunst te maken  
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had. Ook moest de auteur niet langer een leidend figuur in de voorhoede van de  

Beweging zijn, want door vrij te zijn van het bewegingsapparaat kon de literatuur zich beter 

ontwikkelen. De “propagandistyske opdracht yn tsjinst fen ’e nationale saek” [“de 

propagandistische opdracht in dienst van de nationale zaak”] moest niet langer de belangrijkste 

functie van literatuur zijn, maar “ús forhâlding to registrearjen ta it wûnder: ta de natûr, ta de 

minske, ta God” [“ons vermogen om het wonder te registreren: de natuur, de mens, God”].
93 

 

In de praktijk kwam de scheiding tussen Beweging 

en literatuur in De Tsjerne niet gemakkelijk tot stand. Dat 

kwam mede doordat redactieleden als Tamminga en 

Folkertsma actief waren in Bewegingsverenigingen. 

Auteur Anne Wadman, die eveneens in de redactie zat, 

was daarentegen een absoluut voorstander van de breuk 

tussen literatuur en Beweging. Dit verschil in standpunten 

leidden tot polemieken in De Tsjerne, zoals die tussen 

Wadman en vaste medewerker Inne de Jong in 1953. 

Wadman stelde “dat nasionael pathos earder in 

stan-yn-’e-wei is foar de opbloei fan in nije litteratuer. De 

jonge dichters (...) wolle Fryske skriuwers wêze, mar hja 

wurde twongen om Fryske skriuwers to wêzen, en dêr 

tankber foar to wêzen ek noch” [“dat nationaal pathos 

eerder een obstakel is voor de bloei van een nieuwe 

literatuur. De jonge dichters (...) willen Friese schrijvers 

zijn, maar zij worden gedwongen om Friese schrijvers te 

zijn, en daar ook nog dankbaar voor te zijn”].
94 

 

Pas in de jaren zestig kon men voor het eerst in twee 

eeuwen spreken van een Friese literatuur die los stond van 

de Bewegingsideologie.
95 

In die periode begonnen 

schrijvers als Hessel Miedema en later ook Trinus 

Riemersma en Bauke de Jong zich af te zetten tegen het 

provinciale en elitaire karakter van de Friese literatuur en 

zij kozen daarom voor een andere, vaak stadse en 

taboedoorbrekende thematiek. Riemersma schreef vanaf 

1963 gedurende zes jaar voor De Tsjerne, Miedema en De Jong manifesteerden zich vooral in 

respectievelijk Quatrebras en Asyl.  
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De rol die de redactie aan De Tsjerne had toebedeeld binnen de Friese literatuur,  

die van een registrerend literair maandblad, is vrijwel onveranderd gebleven tussen 1946 en 

1968. Het Friese literaire veld waarbinnen De Tsjerne als tijdschrift functioneerde, was 

daarentegen wel aan verandering onderhevig. Een nieuwe groep schrijvers eiste een eigen plek 

op in de literatuur en zette zich daarbij af tegen de gevestigde orde. Beïnvloed door de Vijftigers 

brachten zij de Friese literatuur in aanraking met het experiment. De Tsjerne-redactie koos er 

voor om aan deze ontwikkeling weinig aandacht te besteden. De Tsjerne registreerde de Friese 

literatuur op haar eigen manier, dus alleen datgene dat de redactie geschikt achtte voor haar 

lezers werd geplaatst. Voor experimentele literaire bijdragen was nauwelijks ruimte in De 

Tsjerne. De redactie was van mening dat het Friese experiment bij het tijdschrift Quatrebras 

hoorde.
96 

Met dit standpunt gaf zij impliciet een negatief waardeoordeel over experimentele 

literatuur. Het plan om in 1956 een speciaal De Tsjerne-nummer met experimenteel werk uit te 

geven ging niet door, omdat de redactie het gevaar van persiflage te groot vond.
97 

Taboedoorbrekende artikelen waren uit den boze uit angst voor abonneeverlies en voor het in 

gevaar brengen van subsidies en de samenwerking met stichting Je Maintiendrai.  

De conservatieve houding van De Tsjerne ten opzichte van de contemporaine Friese 

literatuur kwam het maandblad in de loop der jaren op kritiek te staan, zowel van medewerkers 

als van redactieleden. De Tsjerne-redactie zou een tunnelvisie hebben en te weinig aandacht 

besteden aan vernieuwende literatuur en aan werk van beginnende schrijvers. Toch was de 

redactie zich wel enigszins bewust van de kritische geluiden en de veranderingen in het literaire 

veld. Daarom publiceerde zij in 1965 een artikel over het gevaar van meningsverschillen in een 

klein taalgebied als Friesland en riep zij op om binnen de Friese literatuur de eenheid te 

bewaren.
98 

Desalniettemin slaagde de redactie er niet goed in om te anticiperen op de kritiek. Op 

den duur beïnvloedde dit de relaties tussen De Tsjerne en de andere instituties binnen het veld. 

Het had een negatieve uitwerking op het literaire imago van De Tsjerne en daardoor ook steeds 

meer op de artistieke relaties met medewerkers van het maandblad.  
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Voor de uitgever en de subsidieverstrekkende overheidsinstanties daarentegen  

was het serieuze en behoudende karakter van De Tsjerne juist positief: het tijdschrift wilde een 

breed lezerspubliek bereiken en stootte daarom niemand voor het hoofd. Het plaatsingsbeleid 

van De Tsjerne, gecombineerd met het maatschappelijk aanzien dat het blad had verworven in de 

provincie, bezorgde het tijdschrift een goede en betrouwbare naam bij de investeerders. In de 

hiernavolgende subparagraaf wordt verder ingegaan op de relaties tussen De Tsjerne en de voor 

het tijdschrift belangrijkste instituties in het literaire veld: de uitgever en de schrijvers, die, 

samen met overheidssubsidies, de materiële productie van het blad mogelijk maken.  

3.1.2. Positie van De Tsjerne binnen het Friese literaire veld  

De eerste jaargang van De Tsjerne verscheen onder redactie van Freark Bergstra, Jan Piebenga, 

Fedde Schurer, Douwe Tamminga en Anne Wadman. Zoals ook te zien is in ‘schema 3: 

samenstelling van de redactie (De Tsjerne, 1946-1968)’ hieronder, maakten in totaal 

eenentwintig schrijvers gedurende een kortere of langere periode deel uit van de redactie. Zes 

van deze schrijvers zaten slechts bij één nummer in de redactie: drie assisteerden eenmalig bij 

een themanummer en drie anderen waren onderdeel van de nieuwe Trotwaer-redactie, die 

verantwoordelijk was voor het laatste nummer van De Tsjerne in 1968. Bij De Tsjerne maakten 

vrouwelijke schrijvers op geen enkel moment deel uit van de redactie. Opvallend waren de lange 

redactielidmaatschappen van het drietal Folkertsma, Schurer en Tamminga. Folkertsma was 

bijna zestien jaargangen redactielid, Schurer was dat gedurende negentien jaargangen en 

Tamminga zat maar liefst tweeëntwintig jaargangen in de redactie. De invloed die zij op de koers 

van het tijdschrift konden uitoefenen, was daardoor relatief groot.  

 

Naam  Periode  Vereniging  Verschijningsfrequentie  Lezer

s  

     
Algemeen      
De Fleanende Krie  1954 Kristlike Fryske Folksbibleteek  Jaarlijks (’54-’59); drie/jaar (’59-)  10000  

Frysk en Frij  

1945-196

6 

1972-199

7  

Parseforiening ‘Freonen fan Frysk en frij’  

Wekelijks; maandelijks (’72-’74)  5000  

It Heitelân  
1919-196

2  

Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse  
Maandelijks  1000  

De Strikel  1958 Fryske Bibleteek  Maandelijks  1500  

Het Vrije Volk  1952-196

7  

Partij van de Arbeid  Wekelijks  n.b.  

     
Beweging      
It Ambyld  1953-197

2  

Frysk Boun om Utens  Onregelmatig  n.b.  

De Frijbûtser  1962 Frysk Nasionale Partij  
Onregelmatig (’62-‘67); maandelijks 

(’67-)  
n.b.  

Fryslân Oerein!  
1932-197 Federaesje fen Fryske Studinteforienings  

Vijf/jaar  350  



 

1-3= tijdschriftnummer 1 tot en met 3 

1/2 =dubbelnummer  

Schema 3 -samenstelling van de redactie (De Tsjerne, 1946-1968)  

De eerste drie jaargangen werd De Tsjerne uitgegeven bij de Amsterdamse uitgever Bigot 

& Van Rossum. Vanaf 1949 tot en met 1955 droeg de Dokkumer uitgever Kamminga zorg 

voor De Tsjerne. Stichting Je Maintiendrai was eigenaar van uitgeverij Kamminga. Deze 

stichting verstrekte subsidies aan culturele en educatieve projecten, had grote belangen in 

Friese media en was onder andere mede-eigenaar van de Leeuwarder Courant. Halverwege 

de jaren vijftig koos de stichting er voor om de verouderde Kamminga-drukkerij van de 

hand te doen. Het Kamminga-fonds werd overgedragen aan uitgeverij Laverman te 

Drachten, maar het maandblad De Tsjerne bleef in handen van Je Maintiendrai.
99 

De reden 

daarvoor was waarschijnlijk dat het maatschappelijk aanzien van De Tsjerne en van enkele 

individuele medewerkers op positieve wijze bijdroeg aan het imago van de stichting en 

haar activiteiten in Friesland.  

Bij het merendeel van de redactievergaderingen was een vertegenwoordiger van de 

stichting Je Maintiendrai aanwezig, die de redactie op de hoogte hield van de financiën en 

die tegelijkertijd het bestuur van de stichting op de hoogte hield van de redactionele 

plannen. Op die manier hadden beide partijen een goed beeld van wat er op financieel en 

artistiek gebied gaande was. De stichting bemoeide zich verder  
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Naam  Periode  Vereniging  Verschijningsfrequentie  Lezer

s  

     
Algemeen      
De Fleanende Krie  1954 Kristlike Fryske Folksbibleteek  Jaarlijks (’54-’59); drie/jaar (’59-)  10000  

Frysk en Frij  

1945-196

6 

1972-199

7  

Parseforiening ‘Freonen fan Frysk en frij’  

Wekelijks; maandelijks (’72-’74)  5000  

It Heitelân  
1919-196

2  

Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse  
Maandelijks  1000  

De Strikel  1958 Fryske Bibleteek  Maandelijks  1500  

Het Vrije Volk  1952-196

7  

Partij van de Arbeid  Wekelijks  n.b.  

     
Beweging      
It Ambyld  1953-197

2  

Frysk Boun om Utens  Onregelmatig  n.b.  

De Frijbûtser  1962 Frysk Nasionale Partij  
Onregelmatig (’62-‘67); maandelijks 

(’67-)  
n.b.  

Fryslân Oerein!  
1932-197

0  

Federaesje fen Fryske Studinteforienings  
Vijf/jaar  350  

De Gouden Tiid  
1956-197

0  
Boun fan Kristlik Fryske Jongerein  

Acht/jaar (’56-’60); maandelijks (’60-

’70)  
500  

De Katholieke Fries  1949-196

7  

Roomsk Frysk Boun  Zes/jaar  800  

Lyts Frisia  1952 Jongfryske Mienskip  Maandelijks  150  

De Stiennen Man  
1945-199

0  
Frysk Nasionael Boun  

Maandelijks (’45-’50); wekelijks (’50-

59’); tweewek. (’59-’68); driewek. 

(’68-’79); tien/jaar (’80-’90)  

250  

De Stim  
1927-199

7  
Kristlik Frysk Selskip  

Wekelijks (’27-’65); maandelijks 

(’65’74); tien/jaar (’74-’90); zes/ jaar 

(’90’97)  

800  

     
Beroep      
De Oesdrip  1969 It Skriuwersboun  Drie/jaar  n.b.  

De Tieme  1952-196

2  

It Frysk Amateurtoaniel  Maandelijks  375  

It Waerglês  1952-196

6  

Boun fan Fryske Kunstners  Onregelmatig  n.b.  

     
Wetenschappelijk      
It Beaken  1938 Fryske Akademy  Zes/jaar  1750  

De Vrije Fries  1839 Fries Gen. van Geschied-, Oudheiden Taalkunde  Jaarlijks  n.b.  

Us Wurk  1952 Frysk Ynstitút RuG  Vier/jaar; later twee/jaar  450  

Jaargang →  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
1

2  

1

3  
14  

1

5  
16  

1

7  

1

8  

1

9  

2

0  

2

1  
22  23  

Jaar (19--)→  46  4

7  

48  4

9  

5

0  

5

1  

52  53  54  55  56  5

7  

5

8  

59  6

0  

61  6

2  

6

3  

6

4  

6

5  

6

6  

67  68  

Naam  Geb.                         
Bergstra, F.  1914                         
Bylsma, M.  1941                       11   
Dam, F.  1924         -                
Folkertsma, E.  1893     -                    
Fridsma, B.  1905      1/

2                    
Jong, B. de  1931                        11/12  

Jong, S. de  1935                        11/12  

Leiker, S.  1914                         
Nauta, L.  1929                         
Piebenga, J.  1910                         
Ploeg, D. v.d.  1930                       - 

1-9  

Popma, L.  1938                         
Riemersma, T.  1938                       - 

1-9,11/12  

Schurer, F.  1898                        



nauwelijks met de inhoud van het tijdschrift. Zij kon er immers op rekenen dat de redactie iedere 

maand weer een tijdschrift afleverde volgens het beproefde recept, dus met bijdragen van auteurs 

met enig aanzien en zonder artikelen waar iemand aanstoot aan kon nemen. In 1966 zag de 

stichting zich toch gedwongen om gebruik te maken van haar machtige positie om een initiatief 

van de redactie tegen te gaan. De stichting stuurde twee belangrijke vertegenwoordigers om de 

redactie er van te weerhouden een fusie aan te gaan met Quatrebras en Asyl. Door die fusie zou 

de controversiële Asyl-redacteur Bauke de Jong in de redactie komen en dat zou de reputatie van 

de stichting kunnen schaden.
100 

Later in dit hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan.  

Het aantal abonnees van De Tsjerne schommelde rond de vijfhonderd, waarmee het blad 

het grootste Friese literaire tijdschrift van zijn tijd was. Ondanks dit redelijke lezersbestand was 

de redactie in de beginjaren genoodzaakt om haar lezers regelmatig te vragen om nieuwe 

abonnees te werven of om vrijwillig een financiële bijdrage te storten. De kosten om De Tsjerne 

uit te geven waren aan het begin van de jaren vijftig ongeveer driehonderd gulden per nummer.
101 

Deze kosten waren voor rekening van de uitgever en waren opgebouwd uit onder andere de 

kosten voor de productie en verzending, de honoraria voor medewerkers en een vast gage voor 

de redactieleden. Het uitbrengen van De Tsjerne was echter niet winstgevend. Per jaargang 

verloor de uitgever ongeveer duizend gulden op deze opdracht.  

Om de verliezen enigszins het hoofd te kunnen bieden, werd vanaf 1949 binnen de redactie 

gesproken over het aanvragen van subsidies. Opvallend daarbij waren de informele gesprekken 

die de redactieleden daarover voerden met invloedrijke personen. In de vergaderingsnotulen 

werd melding gemaakt van gesprekken met de Commissaris der Koningin van Friesland, met de 

fractieleden en -voorzitters van de Partij van de Arbeid en de Antirevolutionaire Partij in de 

Provinciale Staten, met Friese leden van de Tweede Kamer, met de hoofdredacteur van de 

Leeuwarder Courant Piebenga en met de directeur van de regionale omroep Leiker. Ook sprak 

de redactie met hoogleraar Jelle Brouwer, die op zijn beurt aanbood om met bestuurders te 

praten van de Nederlandse Maatschappij der Letteren te Leiden, die de tijdschriftensubsidie van 

de overheid mocht verdelen.
102 

Vooral Schurer had veel belangrijke connecties door zijn 

werkzaamheden als regionaal P.v.d.A.-politicus, als  
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hoofdredacteur van het dagblad Friese Koerier en later ook als Tweede Kamerlid in Den Haag.  

Vanaf 1952 ontving De Tsjerne een rijkssubsidie van een kleine duizend gulden, die 

toegekend werd door de Raad voor de Kunst. In de loop van de jaren zestig liep dit bedrag op tot 

bijna drieduizend gulden per jaar. De Tsjerne werd daarmee gelijkgesteld aan Nederlandse 

literaire bladen als Libertinage, Podium, De Nieuwe Stem en De Gids. Van het Provinciale 

Anjerfonds ontving het Friese maandblad een jaarlijkse bijdrage van enkele honderden guldens 

en van de Provinciale Staten kreeg De Tsjerne zo nu en dan een soortgelijk bedrag als bijdrage in 

de kosten voor het publiceren van reproducties van beeldende kunst.
103 

Met deze 

overheidsbijdragen was De Tsjerne weliswaar nog steeds verliesgevend, maar stichting Je 

Maintiendrai vond dit aanvaardbaar.
104 

De stichting had waarschijnlijk meer baat bij de winst van 

symbolisch kapitaal, oftewel van enig aanzien binnen het culturele veld, dan bij het relatief 

kleine verlies van economisch kapitaal.  

De Tsjerne was het meest gelezen Friese literaire blad en was daarom aantrekkelijk om in 

te publiceren, dat gold voor zowel de gevestigde auteurs als voor de beginnende. Kopij voor De 

Tsjerne kon door iedereen aangeleverd worden. Meestal gebeurde dat op verzoek van de 

redactie, maar ook ongevraagd kon men bijdragen opsturen, zo was te lezen in de colofon. Een 

bijdrage werd geplaatst wanneer het merendeel van de redactieleden het stuk positief had 

beoordeeld. Door kopij te weigeren, kon het voorkomen dat de redactie de betreffende auteur 

tegen zich in het harnas joeg.
105 

De meest opvallende reactie in dit geval was die van Tjitte 

Piebenga, die besloot om een eigen literaire blad, Asyl, op te richten, om zijn geweigerde kopij 

alsnog ergens geplaatst te krijgen.  

De drempel om iets naar de redactie te sturen was dus relatief laag, waardoor het 

maandblad een groot aantal medewerkers had: in totaal hebben 237 verschillende auteurs, 

pseudoniemen meegerekend, minimaal één keer in De Tsjerne gepubliceerd. Een groot aantal 

vaste medewerkers, zoals Inne de Jong, Sjoerd Spanninga en Pieter Terpstra, maar ook 

redactieleden als Schurer en Folkertsma hadden al zelfstandige publicaties op hun naam staan 

voordat zij in De Tsjerne publiceerden. Ook gedurende de periode dat zij aan De Tsjerne 

meewerkten, brachten ze eigen werk uit. Hoe meer  
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van deze geconsacreerde auteurs in het maandblad publiceerden, hoe groter het  

vertrouwen werd dat uitgeverijen, critici en lezers hadden in het tijdschrift.  

Een relatief kleine groep auteurs was verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de 

publicaties. Vijfenveertig auteurs, een vijfde deel van alle auteurs die ooit hebben meegewerkt, 

publiceerden in tien of meer nummers en namen daarmee bijna tachtig procent van de publicaties 

voor hun rekening.
106 

De vijftien redactieleden waren samen verantwoordelijk voor ongeveer 

veertig procent van alle bijdragen in De Tsjerne. Zij moesten zorgen voor kwalitatieve artikelen 

om het chronisch tekort aan goede kopij aan te vullen, iets waar de redactie op bijna iedere 

vergadering melding van maakte.
107 

Daarom waren zij, samen met enkele andere belangrijke 

auteurs, gezichtsbepalend voor het tijdschrift.  

Om nieuwe kopij te verzamelen schreef de redactie een aantal keren een prijsvraag uit. Erg 

succesvol waren deze prijsvragen niet. In de uitslag van de De Tsjerne-prijsvraag in 1946 voor 

het beste korte verhaal klaagde de redactie dat het “nofliker west hawwe as har (de karkommisje) 

taek hwat swierder west hie” [“fijner geweest was wanneer haar taak (de jury) wat zwaarder was 

geweest”].
108 

Voor de prijsvraag in 1949 voor de beste jonge dichter ontving De Tsjerne 

gedichten van veertien deelnemers, maar het niveau daarvan was volgens de redactie dusdanig 

laag dat de derde prijs niet eens uitgereikt kon worden.
109 

De twee winnaars van de 

sonnettenprijsvraag uit 1951 waren nota bene twee redactieleden van De Tsjerne en de drie 

inzendingen voor de hoorspelprijsvraag in 1966/1967 waren te slecht om een prijs aan toe te 

kennen.
110 

Een enkele keer deed de redactie een directe oproep aan de lezers om kopij in te 

sturen, dat gebeurde onder andere bij de themanummers ‘De lichte muze’ in 1957 en 1966 en bij 

het jongerennummer in 1967.  

Om het contact met de lezers en medewerkers te onderhouden, organiseerde De Tsjerne zo 

nu en dan een literaire bijeenkomst in Friesland. Tijdens deze middagen stond een bekende 

auteur of een pas verschenen Friese bundel centraal of discussieerde men over de ontwikkeling 

van de Friese literatuur in het algemeen of in relatie tot andere literaturen. De symposia waren 

openbaar toegankelijk, medewerkers en abonnees betaalden geen of minder entree. Ook werd er 

in 1952 een De Tsjerne 
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weekend in Amersfoort georganiseerd door de Fryske Boun om Utens, de vereniging voor 

Friezen buiten Friesland, waar gediscussieerd werd over Friese literatuur en voordrachten 

werden gehouden door medewerkers van De Tsjerne.
111 

Ook organiseerde De Tsjerne een enkele 

keer een medewerkersvergadering, waar de redactieleden in gesprek gingen met medewerkers en 

waar men kon discussiëren over de toekomst van De Tsjerne.  

Het grootste punt van kritiek, van zowel de redactieleden als van de medewerkers 

gedurende het gehele bestaan van De Tsjerne, was dat de redactie zich te weinig betrokken 

voelde bij beginnende schrijvers en dat deze nieuwkomers op hun beurt zich niet thuis voelden 

bij het tijdschrift. Al vanaf de beginjaren van het maandblad ondernam de redactie pogingen om 

meer jongere schrijvers voor zich te winnen, maar slaagde daar nauwelijks in. Er waren wel 

jongere auteurs die in De Tsjerne wilden publiceren, maar de redactie was van mening dat hun 

bijdragen over het algemeen nauwelijks goed genoeg waren om geplaatst te worden.
112 

In de loop 

der jaren heeft de redactie weliswaar een enkele keer een jongere auteur gevraagd om redactielid 

te worden, maar de voorkeur voor nieuwe redactieleden ging meestal uit naar een bekende, 

ervaren en vaak bevriende auteur.  

In de jaren zestig vond binnen de redactie een omslag plaats. Naar aanleiding van een 

kritische brief van redactielid Van der Ploeg aan zijn 

collegaredactieleden werd in 1964 een 

medewerkersvergadering georganiseerd, waar onder 

meer gesproken werd over de noodzakelijke relatie 

tussen De Tsjerne en de jonge, beginnende auteurs. Niet 

lang daarna bleek voorzitter Schurer zelfs bereid te zijn 

om zijn functie neer te leggen. Hij had meer vertrouwen 

in jongere auteurs gekregen tijdens een 

schrijversweekend in Koartehemmen.
113 

Op zijn laatste 

vergadering in november 1964 leidde het voorstel van 

Leiker om de jonge Riemersma in de redactie te vragen 

tot een emotionele uitbarsting van oudgediende Folkertsma. Folkertsma wilde absoluut niet 

samenwerken met Riemersma en  
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weigerde om mee te werken aan wat hij de ‘huidige ontwikkeling in de Friese literatuur’ 

noemde.
114 

Daarmee doelde hij op de in zijn ogen zedenloze en beledigende moderne Friese 

literatuur, waar tijdschrift Asyl het resultaat van zou zijn. Folkertsma legde zijn 

redactielidmaatschap per direct neer en verliet zonder verder commentaar de vergadering. 

Tamminga was daarna nog het enige redactielid dat al vanaf het eerste nummer bij De Tsjerne 

betrokken was. Hij was er weliswaar voorstander van om meer jongeren bij De Tsjerne te 

betrekken, maar was er ook van overtuigd dat de aankomende schrijvers veel te weinig te bieden 

hadden om in zijn maandblad te mogen publiceren.
115 

 

In de loop van 1965 werd de nieuwe redactie van De Tsjerne door de tijdschriften 

Quatrebras en Asyl uitgenodigd voor een gesprek over de toekomst van Friese literatuur. Uit 

deze uitnodiging bleek dat De Tsjerne-redactie toch enigszins vertrouwen had weten te winnen 

binnen het literaire veld door een redactionele verjonging door te voeren. De geplande fusie 

tussen de drie bladen mislukte echter en De Tsjerne kreeg daar de schuld van. Het tekort aan 

kopij werd in de periode daarna zo nijpend, dat de redactie vermoedde dat een aantal vaste 

medewerkers vanwege het fusiedebacle niet langer hun naam wilde verbinden aan De Tsjerne.
116 

Daar kwam bij dat Fedde Schurer vanaf oktober 1965 weigerde om nog langer samen te werken 

met het door hemzelf opgerichte De Tsjerne.
117 

Hij was verbolgen over het artikel ‘It bearen fan 

lilke Douwe’ [‘De ophef van boze Douwe’]
118 

van redactielid Nauta. Daarin bekritiseerde Nauta 

zijn collega-redacteur Tamminga vanwege diens standpunt over Asyl-redacteur De Jong, die de 

voormalig De Tsjerne-redacteur Folkertsma in een essay fors had bekritiseerd.
119 

De breuk tussen 

Schurer en De Tsjerne deed het imago van het blad waarschijnlijk weinig goed.  

In de loop der jaren kwam De Tsjerne dus steeds meer onder druk te staan door 

toenemende kritiek van buitenstaanders, maar ook van medewerkers en redactieleden. Dat 

gevestigde auteurs bijdragen leverden aan De Tsjerne, leverde het blad weliswaar veel aanzien 

op. Dit symbolische kapitaal, in de vorm van aanzien en erkenning, werd  
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door de uitgever, de vaste medewerkers en de overheidsinstanties als positief beschouwd. De 

schrijvers die pas begonnen met hun carrières, de auteurs die De Tsjerne dus moeilijk aan zich 

wist te binden, beschouwden het conservatieve imago van het blad juist als negatief. De 

erkenning die het blad kreeg van officiële instanties werd door de nieuwkomers beschouwd als 

een bevestiging van het ouderwetse karakter van het maandblad. De claim van de redactie dat De 

Tsjerne een bloemlezing leverde van de contemporaine Friese literatuur, dus dat het maandblad 

alle literaire genres en stromingen in Friesland registreerde, was niet langer houdbaar. Hun 

definitie van literaire kwaliteit werd niet langer voor vol aangezien. De Tsjerne had een 

koerswijziging nodig, maar die leek niet plaats te kunnen vinden zolang de lang zittende 

redactieleden Schurer, Folkertsma en Tamminga hun lidmaatschap niet hadden neergelegd.  

Als geconsacreerd tijdschrift bleek De Tsjerne onlosmakelijk verbonden te zijn met zijn 

bedenkers. Zolang het drietal Schurer, Folkertsma en 

Tamminga hun naam aan het blad verbond, bleef het blad 

vertrouwen houden van de uitgever en het merendeel van 

de medewerkers en lezers. Deze drie schrijvers genoten 

namelijk niet alleen aanzien binnen het literaire veld, maar 

ook in het maatschappelijke veld. Na het gelijktijdig 

opstappen van Folkertsma en Schurer eind 1964, slaagde 

de nieuwe redactie, onder wie Riemersma, Van der Ploeg 

en Nauta, er niet in om het imago van het blad te 

verjongen. De fusiepoging die in 1966 werd ondernomen, 

zorgde bovendien voor een dalend vertrouwen van 

medewerkers en lezers in de redactie van De Tsjerne.  

Pas in 1968, nadat ook Tamminga was afgetreden, kreeg een nieuwe groep auteurs de kans 

om invulling te geven aan De Tsjerne. Het imago van het tijdschrift was binnen het Friese 

literaire veld toen al zo beschadigd dat de nieuwe redactie weinig meer kon doen om dat te 

verbeteren. Zij slaagde er nauwelijks in om nog voldoende kwalitatieve kopij te verzamelen en 

het vinden van nieuwe redactieleden leek onmogelijk.
120 

De Tsjerne bleek een zinkend schip en 

de drie relatief onervaren  

120 

De Tsjerne archyf, Notulenboek III en IV, verslagen van 7 augustus 1967 tot en met 5 april 1968.  

 



redactieleden konden het niet meer redden. Toen ook lezers en medewerkers zich met  

de organisatorische problemen gingen bemoeien door als klein collectief een open brief aan de 

redactie te schrijven, zag de redactie zich genoodzaakt om, in samenspraak met de medewerkers, 

een wijziging van de bestaande koers door te voeren. 
121 

In oktober 1968 ging De Tsjerne daarom 

alsnog een redactionele fusie aan met Quatrebras en Asyl.
122 

 

3.2. Quatrebras  

3.2.1. ‘Snipper-program’  

Het Friese literaire tijdschrift Quatrebras verscheen in 1954 onder redactie van Marten Brouwer, 

Lambert Mulder en Sybe Sybesma. Het blad was een voortzetting  

van het tijdschrift De Golle: het eerste nummer van 

Quatrebras was tevens het laatste nummer van De Golle.
123 

De Golle was het orgaan van De Mieren [De Maaiers], een 

groep Friese studenten uit Amsterdam. Zij kenden elkaar van 

de studentenvereniging Cygnus Resurgens. Onderling 

startten zij een leesportefeuille op, waarmee zij elkaar literair 

werk toestuurden. In juni 1953 veranderde de 

leesportefeuille in het tijdschrift De Golle. Wie de redactie 

van dat blad vormden, was onduidelijk.  

In het blad zelf werd daar geen enkele mededeling over 

gedaan. Het initiatief lag in ieder geval bij het drietal Uilkje Boersma, Hindrik Brouwer en Kobe 

Hanenburg.
124 

 

In het openingsartikel ‘Tableau de la troupe’ in het eerste nummer van De Golle, kondigde 

Hindrik J. Brouwer, de “Direkteur fan it Miere-theater”, de komst van zijn gezelschap aan, 

waarbij het tijdschrift werd voorgesteld als een circus waarin de artikelen en medewerkers de 

circusacts waren.
125 

Brouwer stelde dat het blad geen vooropgezet plan had en dat de lezer 

vanzelf zou ontdekken welke richting De Golle  
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zou inslaan. In de colofon van het tweede en derde nummer stond al iets meer  

informatie: “De Golle bifettet wurk van jonge oankommende fryske skriuwers” [“De Golle bevat 

werk van jonge aankomende Friese schrijvers”].
126 

 

De studenten zagen het als hun missie om de Friezen in Friesland meer cultuur bij te 

brengen. De kunst van de Vijftigers was daarbij de belangrijkste inspiratiebron. Niet alleen 

seksuele taboes moesten doorbroken worden, maar ook de taboes die lagen op het ridiculiseren 

van een persoon of kwestie.
127 

De Mieren hield als georganiseerde groep echter al gauw op te 

bestaan. Het vierde nummer van De Golle was daarom tegelijkertijd het eerste nummer van het 

nieuwe en experimentele tijdschrift Quatrebras, om op die manier de vernieuwende bedoelingen 

van De Golle voort te zetten. De eerste jaargang bestaat dus uit drie nummers van De Golle en 

één van Quatrebras, vanaf de tweede jaargang werd de tijdschriftnaam Quatrebras gehanteerd.  

Quatrebras heeft tussen 1953 en 1966 negen jaargangen bestaan, met een gemiddelde van 

zes uitgaven per jaargang. Strikt genomen bestond er ook een tiende jaargang: bij het laatste 

nummer van de negende jaargang ontving de lezer één brief, die ondertekend was door een 

nieuwe Quatrebras-redactie en die de gehele tiende jaargang moest voorstellen.
128 

In die brief gaf 

de redactie haar visie op de mislukte fusiepoging tussen de redacties van De Tsjerne, Quatrebras 

en Asyl. Omdat zij De Tsjerne en stichting Je Maintiendrai verantwoordelijk hielden voor het 

stuklopen van die fusie, gingen Quatrebras en Asyl zich gezamenlijk beraden op de toekomst. 

De redactieleden van Quatrebras waren gedesillusioneerd door de gang van zaken en de brief 

markeerde het einde van Quatrebras als zelfstandig tijdschrift.  

Het eerste nummer van Quatrebras, dat is het vierde nummer van de eerste jaargang, 

opende met een redactioneel artikel.
129 

De redactie verklaarde daarin dat zij dezelfde richting 

wilde aanhouden die De Golle inmiddels was ingeslagen. Omdat de groep De Mieren niet meer 

bestond, was het tijdschrift omgedoopt tot Quatrebras. Het blad werd vanaf dat moment niet 

langer gestencild uitgegeven, maar geprint bij de Studentendrukkerij Poortpers. Naast literaire 

bijdragen wilde Quatrebras ook  
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artikelen opnemen over beeldende kunst en muziek, zowel in tekstuele vorm als in de  

vorm van reproducties als bladmuziek, foto’s of etsen.  

Opvallend is dat in datzelfde nummer een tweede redactioneel stuk is opgenomen over de 

visie van de redactie. Hoewel de redactie in het artikel ‘Snipperprogram’ benadrukte dat zij niet 

van plan was om een programmatische vlag te hijsen, voelde zij zich toch gedwongen om enkele 

programmatische opmerkingen te maken.
130 

De reden hiervoor was het artikel van De 

Tsjerne-voorman Schurer, ‘Hwerom die ‘De Tsjerne’ net mei?’ [‘Waarom deed ‘De Tsjerne’ niet 

mee?’].
131 

Daarin stelde Schurer dat hij een auteur los zag van diens privé-leven en dus van diens 

politieke keuzes. Dit schreef hij naar aanleiding van kritiek op De Tsjerne, omdat het blad in het 

verleden teksten had gepubliceerd van auteurs die, op last van de Ereraad voor de Letterkunde, 

niet mochten publiceren. Schurer zette in zijn artikel vraagtekens bij de noodzaak van de 

Ereraad, omdat Friesland en De Tsjerne zelf goed in staat zouden zijn om Friese auteurs te 

beoordelen.
132 

 

Schurers artikel viel niet in goede aarde bij de pas opgerichte Quatrebrasredactie. In het 

artikel ‘Snipperprogram’ stelde zij daarom dat Schurer met zijn artikel niet alleen Friesland in 

een kwaad daglicht stelde, maar ook dat hij Friese kunstenaars voor schut zette. Quatrebras vond 

dat een kunstenaar in zijn uitingen positie moest kiezen en dat kon alleen maar die van de totale 

vrijheid zijn. Daarmee wilde ze duidelijk maken dat een kunstenaar in dienst van de bezetter, 

nooit een echte kunstenaar kon zijn. Kunstenaarsschap en compromis sloten elkaar per definitie 

uit.
133 

Dit standpunt vormde de basis van Quatrebras en van het experimentele karakter dat het 

blad in de loop van de tijd verder ontwikkelde.  

Quatrebras besteedde veel aandacht aan de vormgeving van het blad, dit in tegenstelling 

tot de vormgeving van De Tsjerne, dat wat betreft de inhoud en het formaat gedurende 

drieëntwintig jaar weinig veranderde. Door het invoegen van gekleurde of transparante vellen 

zonder tekst, door het integraal opnemen van pagina’s uit telefoonboeken, door stukken 

krantentekst in de eigen teksten te plaatsen of zelfs door stukken uit het papier te knippen, 

maakte de Quatrebras-redactie als het ware een collage van haar blad. Enkele speciale nummers 

van Quatrebras kregen een heel afwijkende vormgeving: het nummer ter ere van de kunstenaar 

Jan Murk de  
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Vries bestond bijvoorbeeld uit 8 losse schetsen op stevig papier in een papieren mapje en het 

nummer dat geheel in het teken stond van Hessel Miedema’s gedicht ‘De greate wrakseling’ 

bevatte onder meer uitklapbare pagina’s.  

Quatrebras experimenteerde ook veelvuldig met de typografie.
134 

Teksten werden in 

verschillende lettertypes weergegeven, dat kon zelfs in één nummer per bijdrage verschillen. 

Ook werden de teksten zo nu en dan geheel of gedeeltelijk gedraaid weergegeven, zodat de lezer 

het tijdschrift moest draaien om te kunnen lezen. Bij deze vormgevingsexperimenten moet 

worden aangetekend dat de redactie deze alleen kon uitvoeren wanneer de manier van drukken 

dat toeliet. In de eerste jaargang bestond die mogelijkheid niet, waardoor het uiterlijk van 

Quatrebras toen qua formaat en lettertype veel weg had van De Tsjerne. Bovendien was geld 

vaak de beperkende factor om met kleur en reproducties flink uit te pakken, zo liet de redactie zo 

nu en dan weten in redactionele stukken of een begeleidende brief bij het tijdschrift.  

Het was niet alleen de vormgeving van Quatrebras die het blad een experimenteel karakter 

gaf, ook het taalgebruik verschilde van dat in De 

Tsjerne. In 1960 schreef Lolle Nauta over het 

taalgebruik in de vijfde jaargang van Quatrebras: 

“De woorden die in Quatrebras gebruikt worden 

(…) verschillen radicaal van het woordgebruik in 

de officiële Friese literatuur. Het woordgebruik in 

Quatrebras is slordiger. Men bekommert zich 

weinig om Fries idioom, gebruikt rustig een half of 

helemaal niet verfrieste Hollandse term, als men 

geen Friese woorden tot zijn beschikking heeft en 

maakt in alle opzichten fouten, die de meesters van 

de Friese taal zullen doen rillen. Het mag vreemd 

klinken, maar ik vermag dit feit niet alleen als een ‘negativum’ aan te merken. (…) In 

Quatrebras slaat het taalgebruik neer van bepaalde lagen van de Friese bevolking, die b.v. in De 

Tsjerne niet aan het woord komen. Dat blijkt niet alleen uit de slordigheid, maar ook uit het 

moderne karakter van de Quatrebras-taal. Bioscoop, radio, televisie, café en asfalt hebben deze  

134 

Zie daarvoor de voorbeelden in Bijlage II: Binnenwerk van Quatrebras.  

 



taal gevormd, bepalen zijn aard en uitdrukkingswijze, zodat men inderdaad door deze taal heen 

andere mensen ziet dan die men tot nu toe in de Friese literatuur tegenkwam.”
135 

 

Waar het ging om de inhoudelijke verschillen tussen De Tsjerne en Quatrebras, merkte 

Nauta het volgende op: “(…) de Friese literatuur, plattelandsliteratuur als zij is, [wordt] 

geïsoleerd. Zij dreigt het exclusieve bezit van een kleine groep te worden, wier beheersing van 

het Fries evenredig is aan de uitholling van het Fries buiten deze groep. De mentaliteit nu van 

Quatrebras is een stedelijke. Men vindt in dit tijdschrift gedichten over het ontvolkte platteland, 

over boeren op bromfietsen, kortom literaire produkten, die zonder industrialisatie en moderne 

techniek niet te denken zijn.” 
136 

 

Quatrebras was dus duidelijk een heel ander tijdschrift dan De Tsjerne. Met het periodiek 

wilden redactie en auteurs niet de bestaande Friese literatuur imiteren of evenaren, maar juist een 

eigen koers uitzetten en daarmee wat toevoegen of zelfs veranderen aan de bestaande situatie 

binnen het Fries literaire veld. Daar waar De Tsjerne een statische vormgeving had en zich sterk 

maakte voor correct Fries taalgebruik, deed Quatrebras precies het tegenovergestelde. Deze 

bewuste keuze had echter wel gevolgen voor de positie van het blad binnen datzelfde Friese 

literaire veld. De relatie tussen Quatrebras en haar uitgever, lezers en de overheid was daardoor 

van een heel andere aard dan het geval was bij De Tsjerne.  

3.2.2. Positie van Quatrebras binnen het Friese literaire veld  

Tussen 1954 en 1966 hebben elf mannen voor een bepaalde periode deel uitgemaakt van de 

redactie van Quatrebras. Tot en met de vijfde jaargang had Quatrebras drie redactieleden, 

daarna werd dit opgeschroefd naar vijf en zelfs enige tijd naar zeven redactieleden. In ‘schema 4: 

samenstelling van de redactie (Quatrebras, 1953-1966)’ is te zien dat Marten Brouwer 

gedurende het bestaan van het blad betrokken is geweest bij Quatrebras. Ook medeoprichter 

Lambert Mulder verbond negen jaargangen zijn naam aan het blad. De redactieleden Brouwer, S. 

de Jong, Veeman, en Jan Kroes, van wie de laatstgenoemde niet in Quatrebras, maar wel enkele 

keren in  
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De Tsjerne had gepubliceerd, waren verantwoordelijk voor de brief uit 1966 die de tiende 

jaargang voorstelde.  

 

*=De eerste 

drie nummers 

van deze 

jaargang 

werden 

gepubliceerd 

onder de 

naam De 

Golle 

**=geen 

uitgave, de 

10e jaargang 

is een brief aan de abonnees  

Schema 4 -samenstelling van de redactie (Quatrebras, 1953-1966)  

In totaal hebben 51 auteurs, pseudoniemen meegerekend, in negen jaargangen een tekstuele 

bijdrage geleverd aan Quatrebras en De Golle. Een vergelijking met De Tsjerne, waaraan in de 

eerste negen jaargangen bijna 140 auteurs, inclusief pseudoniemen, hebben meegewerkt, laat 

zien dat omgerekend meer dan tweemaal zoveel auteurs meewerkten aan De Tsjerne dan aan 

Quatrebras.
137 

 

Tweederde deel van alle bijdragen in Quatrebras werd geschreven door een vijftal auteurs, 

Mulder, S. de Jong, Miedema, Brouwer en J. de Jong. Zij maakten allen op een bepaald moment 

voor korte of lange tijd deel uit van de redactie. Ella Wassenaer leverde een belangrijk aandeel in 

de poëzie, mede dankzij haar dichtbundel ‘Reade runen’. Van de elf redacteurs publiceerden er 

acht in De Tsjerne voordat Quatrebras bestond of voordat ze toetraden tot de 

Quatrebras-redactie.  

Het stond iedereen vrij om kopij voor Quatrebras op te sturen naar het redactieadres dat in 

elk nummer vermeld stond. In het voorwoord van een nummer waarin drie jonge schrijvers 

centraal stonden, stelde redacteur Mulder: “(...)  

137 

Zie voor een overzicht van de alle medewerkers van de drie tijdschriften het schema van 

Bijlage III.  

Naam  Periode  Vereniging  Verschijningsfrequentie  Lezer

s  

     
Algemeen      
De Fleanende Krie  1954 Kristlike Fryske Folksbibleteek  Jaarlijks (’54-’59); drie/jaar (’59-)  10000  

Frysk en Frij  

1945-196

6 

1972-199

7  

Parseforiening ‘Freonen fan Frysk en frij’  

Wekelijks; maandelijks (’72-’74)  5000  

It Heitelân  
1919-196

2  

Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse  
Maandelijks  1000  

De Strikel  1958 Fryske Bibleteek  Maandelijks  1500  

Het Vrije Volk  1952-196

7  

Partij van de Arbeid  Wekelijks  n.b.  

     
Beweging      
It Ambyld  1953-197

2  

Frysk Boun om Utens  Onregelmatig  n.b.  

De Frijbûtser  1962 Frysk Nasionale Partij  
Onregelmatig (’62-‘67); maandelijks 

(’67-)  
n.b.  

Fryslân Oerein!  
1932-197

0  

Federaesje fen Fryske Studinteforienings  
Vijf/jaar  350  

De Gouden Tiid  
1956-197

0  
Boun fan Kristlik Fryske Jongerein  

Acht/jaar (’56-’60); maandelijks (’60-

’70)  
500  

De Katholieke Fries  1949-196

7  

Roomsk Frysk Boun  Zes/jaar  800  

Lyts Frisia  1952 Jongfryske Mienskip  Maandelijks  150  

De Stiennen Man  
1945-199

0  
Frysk Nasionael Boun  

Maandelijks (’45-’50); wekelijks (’50-

59’); tweewek. (’59-’68); driewek. 

(’68-’79); tien/jaar (’80-’90)  

250  

De Stim  
1927-199

7  
Kristlik Frysk Selskip  

Wekelijks (’27-’65); maandelijks 

(’65’74); tien/jaar (’74-’90); zes/ jaar 

(’90’97)  

800  

     
Beroep      
De Oesdrip  1969 It Skriuwersboun  Drie/jaar  n.b.  

De Tieme  1952-196

2  

It Frysk Amateurtoaniel  Maandelijks  375  

It Waerglês  1952-196

6  

Boun fan Fryske Kunstners  Onregelmatig  n.b.  

     
Wetenschappelijk      
It Beaken  1938 Fryske Akademy  Zes/jaar  1750  

De Vrije Fries  1839 Fries Gen. van Geschied-, Oudheiden Taalkunde  Jaarlijks  n.b.  

Us Wurk  1952 Frysk Ynstitút RuG  Vier/jaar; later twee/jaar  450  

Jaargang →  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
1

2  

1

3  
14  

1

5  
16  

1

7  

1

8  

1

9  

2

0  

2

1  
22  23  

Jaar (19--)→  46  4

7  

48  4

9  

5

0  

5

1  

52  53  54  55  56  5

7  

5

8  

59  6

0  

61  6

2  

6

3  

6

4  

6

5  

6

6  

67  68  

Naam  Geb.                         
Bergstra, F.  1914                         
Bylsma, M.  1941                       11   
Dam, F.  1924         -                
Folkertsma, E.  1893     -                    
Fridsma, B.  1905      1/

2                    
Jong, B. de  1931                        11/12  

Jong, S. de  1935                        11/12  

Leiker, S.  1914                         
Nauta, L.  1929                         
Piebenga, J.  1910                         



‘quatrebras’ wol lykwols ek in eksperimenteel wurk-atelier wêze. Dêrom is hjir altiten  

gelegenheit ta it punlisearjen [publisearjen] fan wurk dat faeks noch net like sterk fan foarm, mar 

qua inhâld dochs genôch nijsgjirrige elementen ynhat” [“‘quatrebras’ wil ook een experimenteel 

werkatelier zijn. Daarom is hier altijd gelegenheid om werk te publiceren dat vaak nog niet even 

sterk van vorm is, maar qua inhoud toch genoeg interessante elementen in zich heeft”].
138 

 

Quatrebras ontving geen structurele rijkssubsidie, zoals De Tsjerne dat vanaf een bepaald 

moment wel kreeg. Een nadeel daarvan was dat het nauwelijks mogelijk was om auteurs een 

normaal honorarium toe te kennen. Bovendien had het blad geen financieel draagkrachtige 

uitgever of stichting achter zich staan. Voor de redactie was het daarom niet gemakkelijk om het 

blad rendabel te maken. Al in de derde jaargang kondigde zij het faillissement aan van het 

tijdschrift. De schuld bedroeg in april 1957 een kleine 400 gulden en wanneer de redactie de 

jaargang zou afmaken, kon de schuld oplopen tot wel 1500 gulden.
139 

 

Om de ongeveer honderdvijftig abonnees tegemoet te komen, werd het plan bedacht om in 

het vervolg aan geïnteresseerden, tegen een kleine vergoeding, enkele keren per jaar een gedicht, 

verhaal of tekening te sturen. Eind 1957 verscheen alsnog het vijfde nummer van de derde 

jaargang. Door het blad te stencilen in plaats van te printen waren de drukkosten lager dan 

voorheen. Een nadeel was dat er typografisch gezien minder mogelijkheden waren. Een 

oplossing daarvoor vond de redactie in het versturen van typografisch experimentele stukken als 

losse bijdragen aan de abonnees.
140 

 

Om als zelfstandig tijdschrift een bijzonder literair project te kunnen realiseren, diende de 

redactie in 1959 een aanvraag in bij het Provinciaal Anjerfonds voor een eenmalige subsidie van 

tweehonderdvijftig gulden. Met dat geld wilde zij Ella Wassenaers dichtbundel ‘Reade runen’ 

als een speciaal nummer van de vijfde jaargang uitgeven. Het verzoek om een bijdrage werd 

door het fonds afgewezen, omdat het bestuur het niet verantwoord vond dat “door het uit 

publieke middelen gevoede Anjerfonds financiële steun wordt verleend aan een orgaan, waaraan 

in brede kring aanstoot wordt genomen, ook al zal de subsidie alleen worden gebruikt voor de  
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uitgifte van een buitengewoon nummer, waarin gedichten worden opgenomen, die op  

141  

zichzelf de toets der kritiek kunnen doorstaan”. 

In een kritisch redactioneel artikel schreef Quatrebras-redacteur Mulder dat de secretaris 

van het Provinciaal Anjerfonds vooraf geen obstakel zag voor subsidiëring, omdat het fonds 

graag financiële ondersteuning bood aan artistieke initiatieven van jongeren. Enkele anoniem 

gebleven deskundigen op het gebied van Friese literatuur raadden het fonds echter af om met 

Quatrebras in zee te gaan vanwege het soms onethische taalgebruik van het blad.
142 

Volgens De 

Tsjerne-redacteur Tamminga, die over deze kwestie een kritisch artikel publiceerde, nam het 

bestuur van het Anjerfonds deze beslissing vanwege een speciaal Quatrebras-nummer met 

poëzie van Hessel Miedema dat eerder in de vijfde jaargang was uitgegeven. Deze publicatie was 

volgens Tamminga in strijd met de goede smaak, omdat Miedema “oer erotyske saken mient 

skriuwen te moatten yn it idioom fan in dokwerker” [“over erotische zaken meent te moeten 

schrijven in het idioom van een dokwerker”].
143 

Desondanks waren Tamminga en met hem 

anderen in de Friese media van mening dat Quatrebras de subsidie wel had moeten ontvangen. 

Tamminga beschouwde het als een vorm van censuur, dat een tijdschrift op buitenliteraire 

gronden steun werd geweigerd. Overigens verscheen, zoals gepland, aan het einde van de vijfde 

jaargang Wassenaers bundel. De tekorten die waren ontstaan op de begroting werden door de 

lezers met vrijwillige bijdragen aangevuld.
144 

 

Het tijdschrift Quatrebras was in eerste instantie niet een doel op zich, zoals De Tsjerne 

dat was. De redactie beschouwde het blad als een medium om mensen met dezelfde interesse bij 

elkaar te brengen. Daarom werden af en toe zogenaamde ‘Brasfeesten’ in Gorredijk en De 

Veenhoop georganiseerd en hielden medewerkers en geïnteresseerden in hun eigen woonkamers 

bijeenkomsten waar auteurs konden voordragen uit eigen werk. Met kunstgalerie ‘De blauwe 

hand’ in Harlingen organiseerde Quatrebras later de eerste Friese filmliga. Daar werden drie jaar 

lang experimentele Europese films vertoond, die elders in de provincie niet te zien  

145  

waren.  
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Het kostte Quatrebras moeite om het tijdschrift regelmatig te laten verschijnen:  

tijdens de laatste twee jaargangen duurde het vaak maanden voordat er weer een nieuw nummer 

verscheen. De Tsjerne daarentegen was een goed georganiseerd blad met veel aandacht voor 

propaganda voor de eigen naam. Opvallend was dat, in tegenstelling tot De Tsjerne, Quatrebras 

wel verkrijgbaar was bij boekhandels in Leeuwarden, Drachten, Sneek en bij een enkele 

boekhandel in Amsterdam. Aan de losse verkoop van De Tsjerne was om onduidelijke redenen 

in de loop der jaren een einde gekomen. Naar aanleiding van het gegeven dat Quatrebras wel in 

de boekhandel verkrijgbaar was, besloot de redactie van De Tsjerne in 1965 om ook haar 

tijdschrift weer naar boekhandels te sturen.
146 

 

Voor gevestigde auteurs was Quatrebras niet aantrekkelijk om in te publiceren; het 

tijdschrift had voor hen te weinig status. Het blad kreeg geen overheidssubsidies en de 

redactieleden onderhielden geen contacten met hoogwaardigheidsbekleders, zoals dat bij De 

Tsjerne wel het geval was. De opinie in de reeds bestaande media over Quatrebras was weinig 

positief van aard, vooral door het experimentele en daardoor afwijkende karakter van de 

vormgeving en de inhoud van het blad. Quatrebras had ook te maken met een grillige 

verschijningsfrequentie en had op het gebied van honoraria weinig te bieden aan de 

medewerkers.  

In de loop van de jaren zestig leek dus de rek uit Quatrebras te zijn. De zes nummers van 

de negende jaargang werden met moeite uitgebracht, verspreid over twee jaar, ondanks dat aan 

die jaargang maar liefst zeven redactieleden meewerkten, onder wie vier nieuwe leden. 

Halverwege de negende jaargang, in 1965, was er contact tussen Quatrebras en de stichting Je 

Maintiendrai, de financiële kracht achter De Tsjerne. Dit contact zou uitgelegd kunnen worden 

als een laatste redmiddel voor het tijdschrift. Een directe samenwerking tussen Quatrebras en Je 

Maintiendrai kwam echter niet van de grond. Omdat de situatie van alledrie de Friese literaire 

bladen in de tweede helft van de jaren zestig weinig florissant was, nam Quatrebras samen met 

Asyl het initiatief tot fusiegesprekken met De Tsjerne, waarop in paragraaf 3.5 verder wordt 

ingegaan. De redactie van Quatrebras had inmiddels, met het oog op de fusie, besloten om het 

blad niet meer uit te brengen. Toen de fusie eind 1966 op het laatste moment afketste, stond de 

redactie van Quatrebras met lege handen en was een brief aan de lezer het enige dat nog restte.  
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3.3. Asyl  

3.3.1. ‘Tsjerne farwol!’  

Op 18 november 1963 verscheen het eerste nummer van het literaire tijdschrift Asyl. Het blad 

stond onder redactie van Bauke de Jong en Tjitte Piebenga, zoals ook te zien is in ‘schema 5: 

samenstelling van de redactie (Asyl, 1963-1966)’. Van Asyl verschenen in de periode van 1963 

tot en met 1966 in totaal zes nummers, verdeeld over twee jaargangen. In totaal hebben tien 

auteurs in het blad gepubliceerd.
147 

Het idee om Asyl op te richten kwam van Piebenga, die een 

medium zocht waarin hij zijn kritische artikel ‘Tsjerne farwol!’ [‘Tsjerne vaarwel!’] kon 

publiceren. Dat artikel ging over de inhoudelijke ontwikkeling en de zelfvoldaanheid van De 

Tsjerne.  

 
Schema 5: samenstelling van de redactie (Asyl, 1963-1966)  

Het was Piebenga’s bedoeling om het stuk te publiceren in De Tsjerne zelf, het blad waarvan hij 

al jaren medewerker was. De redactie van het literaire maandblad nam Piebenga’s kritiek wel ter 

harte, maar achtte zijn artikel niet geschikt voor  

148 149  

publicatie.Het artikel zou te weinig op feiten zijn gebaseerd.De zelfbenoemde “angry young 

man”
150 

Piebenga bood de redactie vervolgens aan om enkele persoonlijke aanvallen uit het 

artikel te verwijderen, maar het besluit van De Tsjerneredactie stond vast. Omdat ‘Tsjerne 

farwol!’ volgens Piebenga op “bûten-literaire grounen” [“buiten-literaire gronden”]
151 

werd 

afgewezen, liet hij de redactie weten dat hij nooit meer in De Tsjerne wilde publiceren. Zijn 

artikel zou hij plaatsen in een  

147 

Tien auteurs is inclusief de redactieleden en pseudoniemen. Zie voor een overzicht Bijlage III. 
148 

De Tsjerne archyf, D. Tamminga, ‘Ysbrechtum 15 juni 1961’ (in: doos 7, map ‘jan/okt ’58-des ’61, M o’m 

Z’). 
149 

De Tsjerne archyf, Notulenboek III, verslag van 8 juni 1961. 
150 

De Tsjerne archyf, T. Piebenga, 

‘Arum, 10 juli 1961’ (in: doos 7, map ‘jan/okt ’58-des ’61, M o’m Z’). 
151 

T. Piebenga, ‘De salonfähigkeit 

fan De Tsjerne’, Asyl 1, no. 2 (1963/1964), 23.  

Naam  Periode  Vereniging  Verschijningsfrequentie  Lezer

s  

     
Algemeen      
De Fleanende Krie  1954 Kristlike Fryske Folksbibleteek  Jaarlijks (’54-’59); drie/jaar (’59-)  10000  

Frysk en Frij  

1945-196

6 

1972-199

7  

Parseforiening ‘Freonen fan Frysk en frij’  

Wekelijks; maandelijks (’72-’74)  5000  

It Heitelân  
1919-196

2  

Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse  
Maandelijks  1000  

De Strikel  1958 Fryske Bibleteek  Maandelijks  1500  

Het Vrije Volk  1952-196

7  

Partij van de Arbeid  Wekelijks  n.b.  

     
Beweging      
It Ambyld  1953-197

2  

Frysk Boun om Utens  Onregelmatig  n.b.  

De Frijbûtser  1962 Frysk Nasionale Partij  
Onregelmatig (’62-‘67); maandelijks 

(’67-)  
n.b.  

Fryslân Oerein!  
1932-197

0  

Federaesje fen Fryske Studinteforienings  
Vijf/jaar  350  

De Gouden Tiid  
1956-197

0  
Boun fan Kristlik Fryske Jongerein  

Acht/jaar (’56-’60); maandelijks (’60-

’70)  
500  

De Katholieke Fries  1949-196

7  

Roomsk Frysk Boun  Zes/jaar  800  

Lyts Frisia  1952 Jongfryske Mienskip  Maandelijks  150  

De Stiennen Man  
1945-199

0  
Frysk Nasionael Boun  

Maandelijks (’45-’50); wekelijks (’50-

59’); tweewek. (’59-’68); driewek. 

(’68-’79); tien/jaar (’80-’90)  

250  

De Stim  
1927-199

7  
Kristlik Frysk Selskip  

Wekelijks (’27-’65); maandelijks 

(’65’74); tien/jaar (’74-’90); zes/ jaar 

(’90’97)  

800  

     
Beroep      
De Oesdrip  1969 It Skriuwersboun  Drie/jaar  n.b.  

De Tieme  1952-196

2  

It Frysk Amateurtoaniel  Maandelijks  375  

It Waerglês  1952-196

6  

Boun fan Fryske Kunstners  Onregelmatig  n.b.  

     
Wetenschappelijk      
It Beaken  1938 Fryske Akademy  Zes/jaar  1750  

De Vrije Fries  1839 Fries Gen. van Geschied-, Oudheiden Taalkunde  Jaarlijks  n.b.  

Us Wurk  1952 Frysk Ynstitút RuG  Vier/jaar; later twee/jaar  450  

1 1 1 1 1 1 2 2



bestaand of een nieuw tijdschrift: niet om De Tsjerne te pesten, maar om de Friese  

literaire situatie op te frissen.
152 

 

Het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift Asyl opende, zoals men kon verwachten, met 

‘Tsjerne farwol!’. Daarin stelde Piebenga dat De Tsjerne geen visie had en nauwelijks initiatief 

toonde met betrekking tot de Friese cultuur. De redactie van het literaire maandblad trad zelden 

als een eenheid naar buiten en verzuimde tevens om te schrijven over Friese muziek, beeldende 

kunst en toneel.
153 

Dat De Tsjerne geen serieuze aandacht besteedde aan andere Friese literaire 

tijdschriften, was volgens Piebenga een bewijs dat het blad weinig inzicht had in de 

contemporaine literaire situatie in Friesland. Het maandblad hield zich verre van de kritische 

geluiden die in andere bladen te lezen waren en Piebenga hekelde het feit dat de redactie van De 

Tsjerne daardoor nooit tot zelfreflectie kwam.
154 

 

De Tsjerne beledigde door zelfingenomenheid en 

een afwijzende houding tegenover elke vorm van 

verandering alles wat met de Friese culturele situatie te 

maken had, aldus Piebenga. De keuze van De Tsjerne 

om in 1962 Sjoerd Leiker en Reimer van Tuinen in de 

redactie op te nemen, twee schrijvers die volgens 

Piebenga al tot de oudere generatie behoorden, was 

daarom een regelrechte belediging aan het adres van de 

jongere medewerkers. Voor Piebenga waren deze 

redenen genoeg om afscheid te nemen van De Tsjerne, 

“literair tydskrift foar âlde  

hearkes, dy ’t de lêste tritich jier net oars as har eigen 

wurk lêzen hawwe” [“literair tijdschrift voor oude mannetjes, die de laatste dertig jaar niets 

anders gelezen hebben dan hun eigen werk”].
155 

 

Volgens De Jong en Piebenga moest de Friese literatuur een modernere, maatschappelijk 

en politiek geëngageerde literatuur worden. De Friese literatuur zou een hoger niveau moeten 

nastreven, door afstand te nemen van provincialisme en door nieuwe literaire genres te 

adapteren. De Tsjerne stond voor hen symbool voor  
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een oude, statische en onontwikkelde Friese literatuur, waarbinnen de Friese auteur  

Anne Wadman de enige positieve uitzondering vormde. Het officiële beginselprogramma van 

Asyl werd gepubliceerd in het tweede nummer en vatte kort maar krachtig samen waar het 

tijdschrift voor stond: “(Foar alle positivelingen dy ’t it (nòch) net witte, mar dy ’t it perfoarst 

witte wolle). Wy binne tsjin -De Tsjerne-. Wy binne foar -Asyl-” [“(Voor alle positivo’s die het 

(nòg) niet weten, maar die het persé willen weten). Wij zijn tegen -De Tsjerne-. Wij zijn voor 

-Asyl-“].
156 

 

Piebenga had weliswaar geschreven dat het niet zijn bedoeling was om De Tsjerne te 

pesten, maar in de praktijk van Asyl pakte dat iets anders uit. De eerste jaargang werd volledig 

gevuld met bijdragen van De Jong en Piebenga en het leeuwendeel van de artikelen was 

uitermate kritisch over de redactie en de medewerkers van De Tsjerne of was zelfs ronduit 

provocerend van aard. Toch was er ook ruimte voor proza, poëzie, essays en recensies van films, 

boeken en toneelstukken. Bovendien bracht Asyl onder de naam ‘Asylrige’ [‘Asylreeks’] 

tweemaal een bundel uit, met poëzie van G.N. Visser en met drie toneelstukken van Piebenga, 

De Jong en Jehannes Spyksma.  

Piebenga en De Jong stencilden zelf de nummers van Asyl en hadden dus voor hun 

tijdschrift geen banden met een uitgeverij of stichting. De fictieve stichtingen uit de colofon op 

het voorblad, waardoor Asyl zogenaamd werd uitgegeven, dienden om kritiek te uiten. “De 

stifting ‘je ne maintiendrais pas’” was bijvoorbeeld een duidelijke verwijzing naar de stichting Je 

Maintiendrai, die verantwoordelijk was voor de uitgave van De Tsjerne. Met de “stifting ta 

ûnderlinge biwijreking yn de tsjerne” [“stichting voor onderlinge bewieroking in de tsjerne”] 

benadrukte Asyl het gebrek aan een kritische visie binnen De Tsjerne en met de “stifting ta 

sporadysker forskinen fan quatrebras” [“stichting voor sporadischer verschijnen van quatrebras”] 

werd een verwijzing gemaakt naar het onregelmatig verschijnen van Quatrebras.
157 

 

Het was niet mogelijk om Asyl in een boekhandel te kopen of om een abonnement te 

nemen op het blad: Asyl was gratis. Toch werd bij elk nummer een alinea op het voorblad 

besteed aan de prijsinformatie. Op het eerste nummer van Asyl stond dat de prijs van een 

abonnement vastgesteld was op “f 0,00 yn ’t jier, studinten kinne asyl ûnder opjefte fan 

ûnderwiisynstelling krije foar de heale priis, militairen en bern foar neat” [“f 0,00 per jaar, 

studenten kunnen asyl onder opgave van  

156 

Redaksje, ‘Program’, Asyl 1, no. 2 (1963/1964). 
157 

Zie 

omslagen Asyl 1 en 2 (1963-1966).  



onderwijsinstelling krijgen voor de helft van de prijs, militairen en kinderen voor niets”] 
158

. Dit 

was een duidelijke parodiëring van de colofon van De Tsjerne, waarin sinds 1956 stond dat 

“studinten, learlingen middelbere skoallen en kwekelingen mei opjefte fan namme 

ûnderwiisynstelling” enige korting op een abonnement konden krijgen.
159 

Dat de prijs van Asyl 

vastgesteld was op “neat, bilêsting inbegrepen, Schurer en Leiker moatte bitelje” [“niets, 

belasting inbegrepen, Schurer en Leiker moeten betalen”] illustreerde de houding die Asyl 

aannam ten opzichte van de redactieleden van De Tsjerne.
160 

 

Men zou kunnen twisten over de status van Asyl als literair tijdschrift. Dat riep het blad 

over zichzelf af door bijvoorbeeld prozastukken te plaatsen als ‘In stream fan lucht’ [‘Een 

stroom van lucht’] in het tweede nummer, waarin personages figureerden die dezelfde namen 

hadden als de redacteuren van De Tsjerne en die applaudisseerden wanneer één van hen een 

scheet liet. Deze bijdragen waren bedoeld om te provoceren en hadden niet per definitie een 

literair karakter, zeker niet in de context van de vele andere opmerkingen over De 

Tsjerne-redactie. Asyl begon bijna ieder nummer met de rubriek ‘It bernehoekje’ [‘Het 

kinderhoekje’], waarin op humoristische wijze gepoogd werd om De Tsjerne te parodiëren of 

simpelweg belachelijk te maken.  

Ondanks dat het literaire niveau van de bijdragen sterk wisselde, heeft Asyl zich in slechts 

zes nummers onsterfelijk gemaakt binnen de Friese literatuur. Dit kwam uiteraard door de 

persoonlijke verdiensten van Piebenga als dichter bij De Tsjerne, maar vooral door de kritische 

artikelen die Bauke de Jong schreef over De Tsjernevoorman Folkertsma. Deze artikelen 

veroorzaakten een rel binnen de Friese literatuur. De redactie van De Tsjerne was bang dat 

belangrijke schrijvers van De Tsjerne zouden overlopen naar Asyl. Deze angst droeg bij aan de 

felle discussies tussen de twee bladen, die soms gevoerd werden met beschuldigingen en 

beledigingen als argumentatie.  

3.3.2. Positie van Asyl in het Friese literaire veld  

Asyl nam een bijzondere positie in binnen de Friese literatuur, omdat het geen banden had met 

uitgeverijen en in het eerste jaar geen bijdragen opnam van andere schrijvers  
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dan de twee redactieleden. Bovendien ontving Asyl geen subsidie: het blad was gratis 

verkrijgbaar en dus niet te koop in boekhandels. Toch kan niet worden beweerd dat het tijdschrift 

zich onttrok aan de dynamiek van het contemporaine literaire veld. De komst van Asyl zorgde 

weliswaar niet voor een herverdeling van het economisch kapitaal, omdat alle geldstromen intact 

bleven en ook de betalende abonnees van de andere twee tijdschriften hun abonnementskeuze 

niet hoefden te heroverwegen. Asyl was juist een nieuwe en belangrijke factor in de strijd 

vanwege de herverdeling van het symbolisch kapitaal in het Friese literaire veld.  

Asyl boezemde angst in bij de gevestigde auteurs, met name bij hen die zitting  

hadden in de redactie van De Tsjerne. Het tijdschrift 

Quatrebras werd door de gevestigde auteurs van De 

Tsjerne beschouwd als een weinig interessant blad 

van ongetalenteerde en naïeve jongeren, maar Asyl 

werd nauwlettend in de gaten gehouden. Dit blad 

was immers opgericht door een belangrijke dichter 

van De Tsjerne, Tjitte Piebenga, en het gerucht ging 

dat een aantal andere schrijvers, zoals Anne 

Wadman, Lolle Nauta en Geart Jonkman, ook de 

overstap van De Tsjerne naar Asyl overwoog. 
161 

Van 

deze drie auteurs heeft uiteindelijk alleen Wadman 

eenmalig een bijdrage aan Asyl geleverd. Desalniettemin vreesde De Tsjerne dat hun lezers 

waarde zouden hechtten aan de kritische woorden van Asyl en dat hun blad daardoor 

imagoschade zou oplopen.  

Het was echter niet alleen het verlies van lezers dat De Tsjerne uiteindelijk parten speelde. 

Het waren ook de interne discussies over Asyl die de ondergang van De Tsjerne versnelden. De 

kritiek van tijdschrift Asyl verdeelde de redactie van De Tsjerne. Een direct gevolg van een 

polemiek tussen de twee bladen was dat oprichter Schurer eind 1965 zijn verdere medewerking 

aan De Tsjerne opzegde.
162 

Het verlies van deze gezichtsbepalende en geconsacreerde auteur had 

uiteraard gevolgen voor de status van De Tsjerne. Daarbij weigerde redactielid van het eerste 

uur, Douwe Tamminga, na een pennenstrijd rondom de persoon van Folkertsma in 1965, om 

samen te werken met Bauke de Jong van Asyl. Daarom besloot hij, mede onder druk  
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van stichting Je Maintiendrai, om de op handen zijnde fusie tussen Asyl, Quatrebras en De 

Tsjerne in 1966 af te blazen.
163 

Dit standpunt, waar Riemersma en Van der Ploeg zich bij 

neerlegden, leidde tot het vertrek van redactielid Nauta, die zonder fusie geen toekomst zag voor 

De Tsjerne. Ook deze redactionele ontwikkelingen, waarbij Asyl dus als katalysator diende, 

schaadden het imago van De Tsjerne.  

3.4. Reacties op elkaar  

Quatrebras en Asyl werden opgericht uit onvrede over De Tsjerne, het tijdschrift dat zij 

beschouwden als het symbool van een elitaire en provinciale Friese literatuur. Om een beter 

beeld te kunnen krijgen van de relaties tussen de drie tijdschriften onderling, wordt in deze 

paragraaf beschreven hoe zij reageerden op elkaar. De reactie van het reeds bestaande tijdschrift 

staat daarbij centraal, omdat de komst van een nieuw tijdschrift binnen het literaire veld een 

heroverweging van de bestaande relaties tussen de instituties vereist. Hier gaat het dus om hoe 

De Tsjerne op de komst van Quatrebras en Asyl reageerde en hoe Quatrebras reageerde op Asyl.  

3.4.1. De Tsjerne en Quatrebras  

Op het moment dat het tijdschrift De Golle in juni 1953 zijn entree maakte in het Friese literaire 

veld, was De Tsjerne ruim zeven jaar het enige literaire blad in Friesland. De komst van De 

Golle was geen verrassing voor De Tsjerne-redactie. Al in november 1951 hoorde zij dat de 

Friese studenten uit Amsterdam met een eigen literair initiatief zouden komen. Het plan van de 

De Tsjerne-redactie om met een literair weekend meer jongeren bij de Friese literatuur te 

betrekken werd daarom bevroren en de redactie stelde zich afwachtend op.
164 

 

Een half jaar voordat het eerste nummer van De Golle verscheen, noemde De 

Tsjerne-voorman Schurer De Mieren in het redactionele artikel ‘Us ûndergroun’ [‘Onze 

ondergrond’]. Daarin beschreef Schurer een dialoog die hij in een droom voerde met een 

onbekend persoon en laat hij de ander iets opmerken over De Mieren: “Mar ik bin bang dat dit 

ek ophâldt (…) de deadsdriuw en it selsmoartamateurisme fan jim jonge Werthers.” “Mienst de 

Mieren grif?” “Wit ik folle fan Mieren. Ik ken  
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inkeld de Wylde Mier (…)” [“Maar ik ben bang dit ook ophoudt (…) de dadendrang en het 

zelfmoordamateurisme van jullie jonge Werthers”. “Je bedoelt zeker de Maaiers?” “Weet ik veel 

van Maaiers. Ik ken alleen de Wilde Maaier (…)”].
165 

Ook al goot Schurer de impliciete 

vergelijking tussen Goethes personage en De Mieren in de vorm van een verzonnen dialoog, hij 

liet hiermee toch doorschemeren dat hij vond dat de literaire ambities van de Friese studenten in 

Amsterdam nergens toe zouden leiden.  

Aanvankelijk sprak men binnen De Tsjerne-redactie af om De Golle na drie nummers te 

recenseren. 
166 

De relatie tussen de beide bladen werd echter op scherp gezet door het kritische 

artikel ‘Snipper-program’ in het vierde nummer, dat tegelijk het eerste nummer van Quatrebras 

was. Bovendien werd in datzelfde nummer met het nodige sarcasme een literatuurmiddag 

aangekondigd, die voor Quatrebras-lezers gratis toegankelijk was en waarvoor de lezers van De 

Tsjerne entree moesten betalen. De voorgenomen recensie in De Tsjerne bleef vervolgens om 

deze redenen uit.  

Het verzoek van Quatrebras om met De Tsjerne een ruilabonnement aan te gaan, wilde de 

De Tsjerne-redactie niet honoreren.
167 

Met zeven andere tijdschriften had het blad in die periode 

wel ruilabonnementen.
168 

Toen De Tsjerne-redacteur Wybenga twee maanden later zijn 

mederedacteuren opgaf als abonnees van Quatrebras, volgens de notulen “by forsin” [“per 

vergissing”], weigerde iedereen de toegestuurde kwitantie te betalen, “om’t se neat foar in 

abonnemint fiele op sa’n wankel ûndernimmen” [“omdat ze er niets voor voelen om een 

abonnement te hebben op zo’n wankele onderneming”].
169 

De aanval op Fedde Schurer en diens 

maandblad had tot gevolg dat Quatrebras in de beginjaren inhoudelijk overwegend negatief 

benaderd werd door de redactie van De Tsjerne. Schurer beschreef Quatrebras in 1955 zelfs als 

“in periodike demonstraesje fan ûnmacht as Fryslân noch komselden sjoen hat” [“een periodieke 

demonstratie van onmacht zoals men dat in Friesland nog zelden heeft gezien”]
.170 

 

De oprichting van Quatrebras werd daarentegen wel als een positieve ontwikkeling 

beschouwd. De Tsjerne-redactie sprak er over tijdens vergaderingen, maar wijdde weinig 

redactionele ruimte aan dat aspect. Wel besprak Tamminga een enkele keer de inhoud van 

Quatrebras. Naar aanleiding van het op handen zijnde  
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faillissement van Quatrebras in 1957, schreef Tamminga in De Tsjerne: “Foarop mei stean it 

bisef, dat yn de krityk dy’t Quatrebras in pear kear yn De Tsjerne krige hat, de wurdearring foar 

it ûndernimmen sèls – in gearbondeling fan oankommende skriuwers – ryklik swak trochklonken 

hat” [“Voorop staat het besef, dat in de kritiek die Quatrebras een paar keer in De Tsjerne kreeg, 

de waardering voor het ondernemen zelf – de bundeling van aankomende schrijvers – redelijk 

zwak doorgeklonken heeft”].
171 

In 1959 schreef dezelfde Tamminga daarom dat de 

subsidieaanvraag van Quatrebras bij het Anjerfonds onterecht was geweigerd.
172 

 

Uiteraard hadden beide bladen een heel andere visie op wat literaire kwaliteit was. Dat leidde 

onder meer tot een pennenstrijd tussen De Tsjerne en Quatrebras, begin jaren zestig, over 

experimentele poëzie en dichtkunst in het algemeen. Terugkijkend op die periode schreef Jo 

Smit in 1968, in een essay in opdracht van De Tsjerneredactie: “Quatrebras hat sjen litten dat de 

nije dichtkunst foaral in saek is fan de jeugd” [“Quatrebras heeft laten zien dat de nieuwe 

dichtkunst vooral een zaak is van de jeugd”].
173 

Vijftien jaar na de oprichting van De 

Golle/Quatrebras, vlak nadat het ter ziele was gegaan, kreeg het tijdschrift daarmee toch nog 

enige erkenning van het establishment binnen het Friese literaire veld.  

3.4.2. De Tsjerne en Asyl  

In het Friese literaire veld waarin het tijdschrift Asyl in 1963 zijn entree maakte, waren al een 

decennium lang twee andere literaire bladen actief. Zowel Quatrebras als De Tsjerne hadden een 

vaste schare medewerkers en lezers om zich heen verzameld en daarmee een bepaald literair 

imago opgebouwd. Het belangrijkste doel van Asyl was echter niet het inbreken op de bestaande 

verdeling onder tijdschriften, maar het bekritiseren van de contemporaine literaire situatie in 

Friesland om opwaardering en modernisering van de literatuur te bewerkstelligen. Asyl had 

immers geen abonnementsmogelijkheid, geen uitgever en was bovendien gedurende de eerste 

jaargang een tweemanstijdschrift. Dit betekende dat de deelnemers in het veld in eerste instantie 

niet verplicht werden om hun keuze voor een bepaald tijdschrift te herzien, zoals dat wel het 

geval was toen Quatrebras naast De Tsjerne ging bestaan.  
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Binnen de redactie van De Tsjerne zorgde de 

oprichting van Asyl, in tegenstelling tot die van 

Quatrebras tien jaar eerder, wel voor de nodige 

ongerustheid. De eerste keer dat aan Asyl werd 

gerefereerd in een redactievergadering van het 

maandblad, was eind 1963, vlak na het verschijnen van 

het eerste nummer van Asyl. Redactielid Leiker vond dat 

de kritiek op De Tsjerne steeds meer op een hetze begon 

te lijken. Hij wilde de kritiek van auteurs desondanks 

niet serieus nemen, omdat het lezersaantal het tegendeel 

zou bewijzen.
174 

Waarschijnlijk ligt in dit argument ook de reden waarom de redactie besloot om 

geen enkele aandacht aan het blad te schenken: tot april 1965 werd in De Tsjerne met geen 

woord gerept over het tijdschrift Asyl. Wel werd in december 1964 een bundel van de Asylrige 

besproken door Tamminga, maar het tijdschrift kwam in die bespreking inhoudelijk niet aan 

bod.
175 

 

Het is zeer opvallend te noemen dat De Tsjerne geen redactionele ruimte vrijmaakte voor 

een beschouwing van dit nieuwe Friese literaire tijdschrift. Asyl was namelijk vanaf december 

1963 op bijna iedere vergadering van De Tsjerne-redactie onderwerp van gesprek. De 

ontwikkeling van Asyl werd op de voet gevolgd. Dat blijkt ook uit de correspondentie tussen de 

beide bladen, meerdere malen is er schriftelijk contact geweest over inhoudelijke zaken. Een 

voorbeeld hiervan is de brief die Tamminga in april 1964 uit naam van De Tsjerne stuurde aan 

Asyl, waarin hij wees op enkele feitelijke onjuistheden over De Tsjerne die in het tweede 

nummer van Asyl waren gepubliceerd.
176 

 

Vooral redactielid Folkertsma was erg ongerust over de recente ontwikkeling in Friesland. 

Tweemaal kaartte hij tijdens een vergadering aan dat hij geruchten had opgevangen over een 

mogelijke samenwerking tussen Asyl en de door De Tsjerne hooggeachte auteurs Nauta, 

Wadman en Jonkman.
177 

Hij vond dat die schrijvers positie moesten kiezen, nu er drie 

tijdschriften met elkaar een conflict hadden. De andere redactieleden meenden dat de situatie niet 

zo ernstig was als Folkertsma dacht,  
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maar wel werd besloten om een redactioneel artikel te publiceren over de noodzaak en de functie 

van De Tsjerne binnen het contemporaine Friese literaire klimaat. Dat artikel werd in het 

januarinummer van de twintigste jaargang gepubliceerd.
178 

 

In april 1965 verscheen voor het eerst een artikel over Asyl in De Tsjerne. ‘In spultsje fan 

bline Bauke’ [‘Een spelletje van blinde Bauke’] was een felle reactie van Tamminga op een 

essay dat Asyl-redacteur De Jong geschreven had over De Tsjernemedewerker Folkertsma. 

Tamminga bleef lange tijd doorgaan met zijn strijd tegen Asyl, ook nadat de fusie met Asyl en 

Quatrebras al was afgeketst. Het meest opvallende was wel dat hij in 1967 de oorzaak van het 

ontstaan van Asyl niet bij De Tsjerne legde, maar bij Quatrebras: “De woartel fan alle spjalt 

sjoch ik lizzen by de redaksje fan…quatrebras. As doetiids jonge skriuwers lyk as Marten 

Brouwer, Hessel Miedema en noch in pear oaren keardels útmakke, minder gau moed ferlern 

jown en har artistike ûnlustgefoelens der ûnder krige hiene, dan hie in fodde as Asyl der noait 

kommen” [“De bron van alle onenigheid ligt volgens mij bij de redactie van…quatrebras. Als er 

toentertijd jonge schrijvers als Marten Brouwer, Hessel Miedema en nog een paar anderen waren 

geweest, die minder snel de moed verloren hadden en hun artistieke onlustgevoelens hadden 

weten te beheersen, dan zou een vod als Asyl er nooit gekomen zijn”].
179 

Deze conclusie van 

Tamminga is opmerkelijk, omdat Asyl immers nooit onder stoelen of banken stak dat het was 

opgericht uit onvrede over De Tsjerne. Dit artikel van een voornaam redactielid als Tamminga 

illustreerde de onwil, of misschien wel het onvermogen, van De Tsjerne en zijn redactie om de 

hand in eigen boezem te steken waar het ging om een kritische reflectie op de positie van het 

eigen maandblad in het veranderende Friese literaire veld.  

3.4.3. Quatrebras en Asyl  

De jongste van de twee Friese literaire bladen, Quatrebras, bevond zich al in zwaar weer toen 

Asyl zijn entree in het veld maakte. Tussen de achtste en de negende jaargang, dat was in de 

periode van mei 1963 tot mei 1964, verscheen Quatrebras een jaar lang niet vanwege 

organisatorische problemen.
180 

Het tijdschrift Asyl kwam  
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daardoor pas voor het eerst ter sprake in een artikel over moderne poëzie in het eerste  

nummer van de negende jaargang. Deze bijdrage kwam van het nieuwe Quatrebrasredactielid 

Steven de Jong en was een bewerking van een tekst die hij in december 1963 tijdens een lezing 

had voorgelezen. De Jong beklaagde zich over de houding van de Friese media ten opzichte van 

poëzievernieuwingen. Daarbij merkte hij op dat ook Asyl de ontwikkeling in de Friese poëzie 

was ontgaan “en it hat dêrmei fuort syn oerstallichheit bewiisd” [“en het heeft daarmee meteen 

zijn overbodigheid bewezen”].
181 

Bovendien schreef hij in de inleiding bij zijn stuk, dat hij het 

onbegrijpelijk vond dat “b.d.j.”, oftewel Asyl-redacteur Bauke de Jong, dezelfde achternaam 

durfde te dragen als de Friese dichters Inne de Jong, J.D. de Jong, Jelle de Jong en hijzelf.
182 

Hoewel Quatrebras over het algemeen positief was over het vroegere dichtwerk van 

Asyl-redacteur Tjitte Piebenga, leek het blad dus een negatieve houding aan te nemen ten 

opzichte van het tijdschrift Asyl. De bewering die Piebenga eind 1964 deed, dat hij 

medeoprichter was van Quatrebras en dat hij na een meningsverschil was opgestapt, werd door 

Quatrebras-redacteur Theo Jensma aan de hand van bewaarde correspondentie dan ook gelijk 

ontkracht: Piebenga had slechts geholpen bij de administratie van het blad.
183 

 

Voor een experimenteel tijdschrift als Quatrebras, waarvan de medewerkers niet 

terugdeinsden voor enige provocatie van de bestaande orde, lag de reactie op Asyl wellicht niet 

in de lijn der verwachting. De aandacht die aan Asyl werd besteed, was heel summier. Net als De 

Tsjerne dat verzuimde bij de oprichting van Quatrebras, schreef ook Quatrebras geen 

literair-kritische beschouwing over het tijdschrift Asyl, dat toch een nieuwe actor was binnen het 

Friese literataire veld. De belangrijkste oorzaak hiervoor was waarschijnlijk te vinden in de 

organisatorische en financiële problemen waar de redactie mee te kampen had. Beeldbepalende 

redactieleden als Jelle de Jong en Hessel Miedema hadden inmiddels de redactie verlaten, 

waardoor de cohesie binnen de groep minder werd, de interne crisis groter en de doelstellingen 

van vroeger steeds meer vervaagden. Miedema schreef hierover aan redacteur Jensma in de 

zomer van 1965: “Weet je wat het ook is jongen, die hele Quatrebras-generatie van studenten in 

Amsterdam is toch uitgestorven, definitief Amsterdammer geworden of  
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pommerant in de provincie, en steeds aangevuld met jongens die niet echt de provincie uit zijn 

geweest, dat red je toch nooit?”
184 

 

Een andere reden voor de terughoudendheid van 

Quatrebras in haar mening over Asyl zou ook kunnen liggen in 

de wens om tot een fusie te komen met datzelfde Asyl. In de 

hiervoor genoemde brief eindigde Miedema met: “Nou jullie 

doen maar. Ga maar fuseren met Asyl.”
185 

Deze brief was 

gedateerd op 20 juli 1965. Er van uitgaande dat Miedema wist 

waarover hij schreef en dat deze opmerking geen verwensing 

was, zou dat betekenen dat er gesprekken waren tussen 

Quatrebras en Asyl over een fusie. Hoe langer de twee partijen met dit plan bezig waren, hoe 

langer Quatrebras zich natuurlijk terughoudend wilde opstellen, of moest opstellen, ten opzichte 

van het tijdschrift Asyl.  

3.5. De fusie tussen De Tsjerne, Quatrebras en Asyl  

De veronderstelling dat Quatrebras zich halverwege 1965 al aan het oriënteren was op een 

nieuwe toekomst, wordt versterkt door de hypothetische kwestie die op 15 juni 1965 aan de 

redactie van De Tsjerne werd voorgelegd door de heer Spiekhout, in zijn functie van 

vertegenwoordiger van de stichting Je Maintiendrai.
186 

Spiekhout wilde weten of de redactie van 

De Tsjerne bezwaar zou aantekenen, wanneer Quatrebras subsidie zou krijgen van Je 

Maintiendrai. De redactie had daar geen bezwaren tegen, omdat volgens haar beide tijdschriften 

zeer verschillend waren van karakter. Quatrebras was een blad voor experimenten en De Tsjerne 

was veel sterker gericht op literaire registratie, zo beargumenteerde redactielid Tamminga. Het 

was uiteraard niet aannemelijk dat een professionele instantie als stichting Je Maintiendrai, dat in 

1965 een eigen vermogen had opgebouwd van bijna een miljoen gulden,
187 

deze hypothetische 

kwestie naar buiten zou brengen als er niet al gesprekken geweest waren tussen de stichting en 

Quatrebras of als Je Maintiendrai geen contact zou willen met Quatrebras. Het is overigens 

onduidelijk of Je Maintiendrai wist van de fusieplannen tussen Asyl en Quatrebras. Hessel 

Miedema was, zo bleek uit zijn brief,  
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enkele weken later daar wel van op de hoogte.
188 

Een samenwerking tussen  

Quatrebras en Je Maintiendrai kwam overigens niet van de grond.  

In november 1965 ontving De Tsjerne-redactie een brief die ondertekend was door Steven 

de Jong van Quatrebras en Tjitte Piebenga van Asyl. Zij schreven daarin dat zij, als 

vertegenwoordigers van hun tijdschrift, met elkaar hadden gesproken over de literaire situatie in 

Friesland en dat zij tot de conclusie waren gekomen dat een gesprek daarover zonder inbreng van 

De Tsjerne niet compleet was. Ze stelden daarom een overleg voor tussen hen tweeën en een 

drietal afgevaardigden van De Tsjerne. Quatrebras en Asyl vonden dat in 1965 de tijd rijp was 

voor een dergelijk overleg, omdat de relatief nieuwe redactie van De Tsjerne veel opener 

geworden was en veel meer aandacht had voor jongeren.
189 

 

De Tsjerne-redacteur Tamminga had grote moeite had met Asyl als gesprekspartner en 

daarom werd besloten dat één redacteur, Sjoerd Leiker, een informeel gesprek zou beleggen met 

de twee briefschrijvers.
190 

Tijdens het eerste gesprek kwam een fusie niet aan de orde, wel werd er 

gediscussieerd over in hoeverre Friesland zich de luxe van drie literaire tijdschriften kon 

permitteren. Het was niet de bedoeling om ruchtbaarheid te geven aan het overleg en de 

gesprekken die daaruit volgden, maar Je Maintiendrai was er waarschijnlijk wel van op de 

hoogte. Een vertegenwoordiger van de stichting was vaak aanwezig bij de vergaderingen van De 

Tsjerne-redactie en beide partijen hadden veelvuldig contact met elkaar.  

De Tsjerne-redacteur Lolle Nauta zag vanaf het begin al veel voordelen in een fusie tussen 

de drie bladen. De negatieve houding van Tamminga in deze kwestie deed Nauta in januari 1966 

besluiten om uit de redactie van het maandblad te stappen. Om Nauta van gedachten te doen 

veranderen, bood Tamminga aan om alsnog akkoord te gaan met een gesprek tussen de voltallige 

redacties van de drie tijdschriften.
191 

Tot dan toe weigerde hij dat vanwege zijn aversie jegens 

Asylredacteur De Jong, naar aanleiding van diens spraakmakende essays over Folkertsma. In de 

loop van 1966 werden uiteindelijk meerdere informatieve bijeenkomsten gehouden tussen de 

drie bladen, waarin een samenwerking steeds vaker onderwerp van gesprek was. Doordat Nauta, 

Tamminga en Leiker per januari 1967 hun redactielidmaatschap van De Tsjerne sowieso al 

wilden neerleggen, zouden Van der  
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Ploeg en Riemersma als enige redactieleden over blijven. In juli 1966 werd daarom binnen de 

redactie van De Tsjerne besloten dat in oktober aan Asyl en Quatrebras het voorstel gedaan zou 

worden om een fusie aan te gaan.
192 

 

Op 15 oktober 1966 gingen alle redacties akkoord met het plan voor een redactionele fusie. 

Quatrebras en Asyl hielden als zelfstandige bladen op te bestaan en werden opgenomen in De 

Tsjerne. De redactie van het vernieuwde De Tsjerne zou gevormd worden door vijf 

redactieleden: drie redactieleden van De Tsjerne (Van der Ploeg, Riemersma en Nauta), één 

redactielid van Quatrebras (Steven de Jong) en één van Asyl (Bauke de Jong). Het doel van de 

nieuwe redactie was het “fierder oparbeidzjen fan it Fryske skriuwerspotentieel yn ien literair 

tydskrift dat yn de takomst (sy it kontroversieler) in wurkplak en in laboratorium wêze mei foar 

de agraryske en urbaniseare geasten” [“verder samenwerken van het Friese schrijverspotentieel 

in één literair tijdschrift dat in de toekomst (zij het controversiëler) een werkplaats en een 

laboratorium mag zijn voor de agrarische en stadse geesten”].
193 

 

Al gauw bleek dat uitgever Je Maintiendrai niet tevreden was met de gang van zaken. De 

stichting was bang voor reputatieschade wanneer Bauke de Jong zitting nam in de redactie van 

het nieuwe blad. Bovendien wilden zij dat Tamminga, als ervaren redacteur, nog een jaar 

aanbleef om de veranderingen in goede banen te leiden.
194 

Tamminga ging daarmee akkoord, 

maar wilde niet samen met Bauke de Jong in een redactie zitting te nemen. Zonder de 

medewerking van Bauke de Jong wilde Steven de Jong van Quatrebras niet fuseren en zonder 

een fusie weigerde Nauta om nog aan De Tsjerne mee te werken. De fusie ketste dus af en na het 

vertrek van Nauta en Leiker bestond De Tsjerne-redactie in 1967 nog maar uit drie personen. 

Van december 1966 tot april 1968 is er in de vergaderingsnotulen van De Tsjerne geen enkele 

aantekening gemaakt over de fusie en de gevolgen daarvan. Quatrebras en Asyl waren inmiddels 

opgehouden te verschijnen en hun redacties waren verbitterd over de stukgelopen fusie.
195 

 

In de twee jaren na de fusiepoging kreeg De Tsjerne met steeds meer organisatorische 

problemen te maken. In 1968 werd Leo Popma aangenomen als vervanger van Tamminga, maar 

de nieuwe driemansredactie van De Tsjerne slaagde  
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er niet in om nog andere redactieleden aan te trekken. Bovendien kampte het maandblad met een 

groter wordend kopijtekort, volgens de redactie omdat de medewerkers van Asyl en Quatrebras 

en andere schrijvers gedesillusioneerd waren en daarom geen bijdragen meer wilden leveren aan 

De Tsjerne.
196 

In september van 1968 verliet bovendien Riemersma de redactie, omdat hij zijn 

mening over de stukgelopen fusie van 1966 had herzien en nu vond dat de fusie destijds nooit 

geblokkeerd had moeten worden.
197 

Het was duidelijk dat De Tsjerne in crisis verkeerde. Om een 

discussie te houden over de toekomst van De Tsjerne, organiseerde de redactie op 5 oktober 

1968 een bijeenkomst voor de medewerkers van haar maandblad, waarbij ook de 

vertegenwoordigers van Quatrebras en Asyl welkom waren. 
198 

Tijdens die bijeenkomst besloot 

Van der Ploeg om uit de redactie te stappen en koos Riemersma er voor om weer tot de redactie 

toe te treden. Ook Steven de Jong van Quatrebras, Bauke de Jong van Asyl en Geart van der 

Zwaag sloten zich aan bij de Popma en Riemersma, waarmee de redactionele fusie alsnog tot 

stand was gekomen. Gezamenlijk vulden zij nog een laatste aflevering van De Tsjerne, een 

dubbelnummer voor de maanden november en december van 1968. Elk van de nieuwe 

redacteuren schreef een korte reactie als voorwoord bij het nummer: Leo Popma richtte zich tot 

de “leave abonnee” [“lieve abonnee”], waarna op hij op sarcastische wijze uiteenzette dat niets 

De Tsjerne in de toekomst zou kunnen overtreffen, Bauke de Jongs reactie was zonder woorden, 

hij zweeg.
199 

 

Stichting Je Maintiendrai, de uitgever van De Tsjerne, werd door de zogenoemde 

‘oktoberrevolutie’ voor het blok gezet, maar wilde de nieuwe redactie desondanks een jaar de 

kans geven om zich te bewijzen. Een belangrijke voorwaarde was dan wel dat redactielid Bauke 

de Jong zich zou gedragen.
200 

De samenwerking liep echter al direct spaak: de nieuwe redactie 

wilde niet werken onder die voorwaarde omdat zij dat censuur vond en Je Maintiendrai wilde 

niet verder omdat zij telefonisch uitgescholden zou zijn door Bauke de Jong. De oplossing werd 

gevonden in het oprichten van een nieuw tijdschrift dat bij een andere uitgever werd 

gepubliceerd. Na het laatste nummer van De Tsjerne verscheen in 1969 bij uitgeverij Miedema 

de eerste aflevering van Trotwaer.  
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In deze hele kwestie nam stichting Je Maintiendrai een bijzondere positie in. De stichting 

maakte aanvankelijk geen onderdeel uit van het literaire veld: zij financierde De Tsjerne, maar 

hield zich verder niet bezig met de materiële of symbolische productie of met de distributie van 

Friese literatuur. De stichting zag een investering in het maandblad vooral als een investering in 

het eigen imago, maar dat maakte haar niet per definitie een actor in het literaire veld. Op het 

moment dat de stichting Je Maintiendrai inspraak eiste in de samenstelling van een nieuw, door 

haar te financieren tijdschrift, trad een externe economische macht toe tot het veld. Deze ingreep 

leidde tot een schending van de relatieve autonomie van het veld.  

Het is niet vreemd dat juist Tamminga zich achter de opvatting van stichting Je 

Maintiendrai schaarde: enerzijds had hij een hekel aan Bauke De Jong en anderzijds was hij de 

nieuwe verpersoonlijking van De Tsjerne, het blad dat altijd geprobeerd had om de relatie met 

stichting Je Maintiendrai goed te houden. Daarbij was Tamminga, van alle betrokken 

redacteuren, de meest geconsacreerde auteur van dat moment. Een samenwerking met 

beginnende of zelfs controversiële auteurs kon voor hem een verlies betekenen van in ieder geval 

symbolisch kapitaal. Hij had weinig vertrouwen in het functioneren van de nieuwe redacteuren 

en een eventueel falen zou ook zijn status aantasten. Tamminga had dus niets te winnen bij de 

fusie, maar des te meer te verliezen.  

Hoe anders was dat bij de redactieleden van Asyl en Quatrebras en bij de nieuwe 

redactieleden van De Tsjerne. Zij stonden nog onderaan de hiërarchie van het literaire veld, 

hadden maar weinig te verliezen en zagen daarom vooral voordelen in een samenwerking. Nadat 

Tamminga vertrokken was bij De Tsjerne kon daarom alsnog een fusie tot stand komen. Door 

stichting Je Maintiendrai dit keer buiten de besluitvorming te houden, hielden de drie redacties 

zelf de volledige macht om te beslissen over hun eigen toekomst. De oude garde van De Tsjerne 

was er niet meer en de nieuw redactie wilde volledige vrijheid. Er was een wisseling van de 

macht gaande in het Friese literaire veld. Als buitenliteraire factor had stichting Je Maintiendrai 

dat volledig over het hoofd gezien en werd zij verrast met een ongewenste fusie. Dat de 

samenwerking tussen stichting Je Maintiendrai en de nieuwgevormde redactie daarna meteen 

spaak liep, was dan ook een gevolg van dit veranderende literaire veld.  



4. Verdediging van het kapitaal  

In ieder literair veld voeren de deelnemers een strijd om zoveel mogelijk kapitaal, symbolisch of 

economisch, te bemachtigen. Deze strijd vormt de basis van conflicten tussen gevestigde 

schrijvers en de nieuwkomers, oftewel tussen de geconsacreerde generatie en de avant-garde. Op 

basis van het voorgaande hoofdstuk, waarin de karakteristieken van het drietal literaire 

tijdschriften in het Friese literaire veld tussen 1946 en 1969 werden geschetst, zou men kunnen 

aannemen dat De Tsjerne een publicatiemedium was van de geconsacreerde generatie en 

Quatrebras van de avantgarde. Asyl had weliswaar overeenkomsten met de avant-garde 

generatie, maar was wat betreft karakter niet bepaald te vergelijken met Quatrebras. Asyl zou 

dan een aparte status innemen in het veld.  

Wanneer de verschillende literaire generaties binnen een veld de strijd met elkaar aan gaan, 

hanteren zij een bepaalde argumentatie die voortkomt uit de hoeveelheid symbolisch kapitaal die 

zij inmiddels hebben bemachtigd. De gevestigde generatie doet moeite om het kapitaal te 

behouden en de avant-garde, de nieuwkomers, probeert juist kapitaal te verkrijgen. Bourdieu 

stelde vast dat geconsacreerde auteurs de avant-garde daarom beschuldigen van lege pretenties 

en een gebrek aan literair talent en dat de avant-garde op zijn beurt alles afwijst of parodieert wat 

de voorgaande generatie heeft gemaakt.
201 

 

Door te bepalen wat voor soort argumentatie de tijdschriften hanteren om hun aanspraak op 

symbolisch kapitaal te verdedigen, kan het antwoord op de centrale vraag van dit onderzoek 

duidelijker geïllustreerd worden. Dat was de vraag in hoeverre het conflict tussen De Tsjerne, 

Quatrebras en Asyl beschreven kan worden in termen van avant-garde en geconsacreerde 

artistieke generaties. In dit hoofdstuk wordt daarom onderzocht in welke mate en op welke 

manier de tijdschriften op elkaar reageerden in een conflictsituatie. Twee belangrijke conflicten 

staan daarbij centraal, namelijk de kwestie ‘Snipper-program’ (1954) en de kwestie ‘Folkertsma 

– De Jong’ (1965). In dit hoofdstuk wordt eerst de aanleiding van de conflicten geschetst, waarna 

een beschrijving volgt van de reacties die destijds op dat onderwerp in de Friese literaire bladen 

zijn gepubliceerd. Vervolgens wordt onderzocht of deze reacties exemplarische uitlatingen 

waren voor een bepaalde literaire generatie en of dat iets  
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zou kunnen zeggen over de status van het betreffende tijdschrift in het Friese literaire  

202  

veld. 

4.1. De kwestie ‘Snipper-program’  

4.1.1. Het conflict  

De overheid en werkgeversorganisaties hadden in 1953 hun bedenkingen over de viering van de 

nationale bevrijdingsdag op 5 mei.
203 

Het grootste bezwaar was het vrijaf geven van werknemers 

op die datum. Het Nationaal Herdenkingscomité had van 5 mei tot dusver nog geen echte 

landelijke feestdag weten te maken en bovendien waren grote delen van Nederland al eerder dan 

5 mei 1945 bevrijd. Op advies van de Stichting van de Arbeid, een overkoepelend orgaan van 

werkgevers en vakbonden, besloot de regering om de viering van de verjaardag van koningin 

Juliana en van de bevrijding in het vervolg samen te laten vallen. Op 30 april, Koninginnedag, 

kregen werknemers in het vervolg een halve vrije dag en wie op 5 mei alsnog vrij wilde hebben, 

kon een snipperdag opnemen.
204 

 

Dit plan leidde tot verontwaardigde reacties in de samenleving. De redacties van een aantal 

literaire tijdschriften protesteerden door in april 1954 gezamenlijk een themanummer uit te 

brengen, getiteld ‘Nationale Snipperdag’. De negen tijdschriften die meewerkten aan het 

nummer waren De Gids, Maatstaf, Podium, Het Boek van Nu, Critisch Bulletin, Kroniek van 

Kunst en Kultuur, De Nieuwe Stem, Ontmoeting en Roeping.
205 

Het tiende tijdschrift dat 

uitgenodigd was om aan dit project mee te werken, was De Tsjerne. De reden waarom De 

Tsjerne uiteindelijk afzag van deelname, was de basis van een groot conflict tussen dat blad en 

het pas opgerichte Quatrebras.  

Eind 1953 spraken de redacteuren van de tien literaire tijdschriften in Amsterdam over het 

themanummer ‘Nationale Snipperdag’. Fedde Schurer en Freark  
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Dam waren de afgevaardigden van De Tsjerne.
206 

Gezamenlijk werd besloten dat er één 

voorwaarde was waar de deelnemende bladen aan moesten voldoen: zij mochten geen werk 

gepubliceerd hebben van een door de Ereraad voor de Letterkunde bestrafte auteur, vóórdat 

diens publicatieverbod voorbij was. De bladen die zich daar wel schuldig aan hadden gemaakt, 

konden alsnog meedoen aan ‘Nationale Snipperdag’ als zij afstand namen van de betreffende 

publicaties. De redacties van De Gids en Roeping gaven gehoor aan deze oproep, De Tsjerne 

deed dat niet.  

Friese schrijvers als Douwe Kiestra en R.P. Sybesma waren veroordeeld tot een 

publicatieverbod van viereneenhalf jaar.
207 

Zij hadden echter al in De Tsjerne gepubliceerd 

voordat hun straf voorbij was. Ook Douwe Kalma, die veroordeeld was tot een publicatieverbod 

van zeven jaar, publiceerde al vanaf 1948 onder zijn eigen naam in het blad.
208 

Als De Tsjerne 

afstand had genomen van deze bijdragen, dan had het blad mee kunnen doen aan ‘Nationale 

Snipperdag’. Schurer en Dam waren echter van mening dat het project onder de gestelde 

voorwaarde niet langer meer een puur literaire, maar ook een politieke aangelegenheid was 

geworden. Zij besloten daarom zelf om niet mee te werken aan het protestnummer. Op de 

eerstvolgende De Tsjernevergadering, op 12 januari 1954, lichtten zij hun collega-redacteuren in 

over dit besluit, die daar vervolgens allen mee akkoord gingen.
209 

 

Een maand na het verschijnen van ‘Nationale Snipperdag’ werd in De Tsjerne voor het 

eerst aandacht aan deze protestactie besteed. Schurer verklaarde in het korte artikel ‘Hwerom die 

‘De Tsjerne’ net mei?’ [‘Waarom deed ‘De Tsjerne’ niet mee?’] waarom zijn maandblad zich 

had terug getrokken uit het project, maar bovenal wilde hij reageren op J.B. Charles’ artikel in 

Maatstaf, waarin geschreven werd dat De Tsjerne “de zuivering aan haar laars had gelapt”.
210 

Schurer bestreed deze beschuldiging ten stelligste. Hij riep in herinnering dat zijn maandblad 

was voortgekomen uit de in de oorlog illegale uitgave De Rattelwacht en hij benadrukte dat de 

redactieleden, “as boargers” [“als burgers”], wel degelijk voor de zuivering waren. De Tsjerne 

erkende het strafrecht van de Nederlandse rechtbanken, maar was  
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het er niet mee eens dat kunstenaars apart bestraft werden: schrijvers moesten beoordeeld 

worden op hun talent en niet op hun verleden. “Yn elk gefal woene wy dêr yn Fryslân net oer 

kedize litte troch in Amsterdamske bysûndere rjochtbank, neamd eareried. Wy hawwe sels gefal 

foar gefal bioardielje wollen” [“In elk geval wilden wij er in Friesland niet over laten beslissen 

door een Amsterdamse bijzondere rechtbank, genaamd ereraad. Wij hebben zelf geval voor 

geval willen beoordelen.”].
211 

 

In tegenstelling tot wat Schurer op de vergadering van 

12 januari 1954 meedeelde aan zijn collegaredacteuren, 

namelijk dat hij en Dam zelf het besluit namen om niet mee 

te doen, beweerde hij nu dat De Tsjerne niet mee mocht 

doen aan ‘Nationale Snipperdag’: “it Fryske tydskrift, dat 

bydragen opnimt fan âld politike delinkwinten, jowt dêrmei 

net to kennen dat it it nasionael-sosialisme byfalt, mar dat it 

bigryp hat foar it forskeel tusken boargerdeugd en 

kunstnerskip. Op dizze  

forklearring (…) is ‘De T[s]jerne’ ûnweardich kard om fan dit selskip fan suvere tsjûgers diel út 

te meitsjen.” [“het Friese tijdschrift, dat bijdragen opneemt van voormalige politieke 

delinquenten, geeft daarmee niet aan dat het blad het nationaalsocialisme steunt, maar dat het 

begrip heeft voor het verschil tussen burgerdeugd en kunstenaarsschap. Op basis van deze 

verklaring (…) is ‘De Tsjerne’ onwaardig bevonden om van dit gezelschap van zuivere getuigen 

deel uit te maken.”].
212 

 

Schurers weergave van de feiten lokte een tegenreactie uit bij J.B. Charles. In diens 

ingezonden brief in het julinummer van De Tsjerne, citeerde hij zijn collega Bert Bakker, de 

initiatiefnemer van ‘Nationale Snipperdag’. Volgens Bakker werden Schurer en Dam op een 

gegeven moment op de hoogte gebracht van de gestelde voorwaarden aan deelname aan het 

project. Bakker schreef hierover aan J.B. Charles: “toen (…) werd van hun kant gezegd: ‘Dan 

kunnen wij ook niet meedoen, want wij trekken ons van die zuivering niets aan en nemen 

herhaaldelijk werk op van mensen die niet mogen schrijven’. Daarop konden wij niet anders dan 

vaststellen, dat De Tsjerne in dit verband, nota bene voor dit herdenkingsnummer, inderdaad niet 

zou kunnen meedoen. (…) Schurer [is] echter in de meest vriendschappelijke stemming  
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vertrokken.”
213 

Volgens Bakker en J.B. Charles kwam De Tsjerne dus zelf tot de  

conclusie dat het blad niet mee kon doen en werd het geenszins daartoe gedwongen.  

Vlak voordat deze brief van J.B. Charles werd gepubliceerd, verscheen het eerste nummer 

van het nieuwe Friese literaire tijdschrift Quatrebras, de voortzetting van De Golle. De 

redacteuren van Quatrebras voelden zich, door de verklaring van Schurer, verplicht om stelling 

te nemen tegen De Tsjerne. Volgens de Quatrebrasredactie was het inmiddels waarschijnlijk dat 

de literaire elite van Nederland dacht, dat de provincie Friesland geen waarde hechtte aan 5 mei 

als nationale feestdag. Bovendien kon het eigen Friese volk gaan denken dat alle Friese 

schrijvers achter het regeringsbesluit stonden om 5 mei als feestdag af te schaffen.
214 

Het nieuwe 

Quatrebras wilde een ander Fries geluid laten horen en deed dat in het artikel 

‘Snipper-program’. Dit was de aanleiding voor een aantal korte, maar kritische stukken in De 

Tsjerne en Quatrebras, dat bepalend werd voor de relatie tussen beide bladen in de jaren die 

volgden.  

4.1.2. Reacties  

Vier belangrijke reacties staan centraal in dit conflict tussen De Tsjerne en Quatrebras. 

Allereerst was dat het ‘Snipper-program’ van de Quatrebras-redactie en vervolgens de reactie 

daarop van De Tsjerne-redacteur Jan Wybenga, ‘By de lapekoer fan Quatrebras’ [‘Bij de 

lappenmand van Quatrebras’]. Een jaar later, in de tweede helft van 1955, verschenen nog eens 

twee artikelen naar aanleiding van deze kwestie. Dat waren ‘Twa hânwizers’ [‘Twee 

handwijzingen’] van Schurer in De Tsjerne en als reactie daarop ‘In jier to let’ [‘Een jaar te laat’] 

van de Quatrebras-redactieleden Brouwer en Mulder.  

De recente ontwikkelingen rond De Tsjerne en ‘Nationale Snipperdag’ deed de redactie 

van Quatrebras besluiten om toch enkele programmatische opmerkingen te publiceren en zij 

deed dat in het ‘Snipper-program’. Brouwer, Mulder en Sybesma vonden dat Schurer de Friese 

kunstenaars voor schut had gezet, omdat hij kunstenaars in dienst van de bezetter gelijkstelde 

aan andere kunstenaars. Kunstenaarsschap en compromis sloten elkaar per definitie uit, vond de 

redactie: een kunstenaar die zich neerlegde bij de regels van de bezetter, kon nooit een echte 

kunstenaar zijn.  

213 

J.B. Charles, ‘Waarom De Tsjerne niet meedeed’, De Tsjerne, juli 1954, 222. 
214 

Redaksje, ‘Snipper-program’ Quatrebras 1, no. 4 (1953/1954), 15.  



Quatrebras “(…) wit en doar sizzen dat yn wezen alle kunst aktueel ankere en dus tendintieus is. 

Dat de kunstner yn syn kreaesje net oars kin en net oars docht as posysje kieze. En dit is yn 

earsten altyd de posysje tsjin ûnminsklikens, tsjin ûnfrijheit, tsjin ûnfrede. En syn kar biskiedt 

syn talint” [“(…) weet en durft te zeggen dat in wezen alle kunst in de actualiteit is verankerd en 

dus tendentieus is. Dat de kunstenaar in zijn creatie niets anders kan en doet dan positie kiezen. 

En dit is in de eerste plaats altijd een positie tegen onmenselijkheid, tegen onvrijheid, tegen 

onvrede. En zijn keuze bepaalt zijn talent”].
215 

 

Wat Schurer eveneens verweten werd, was dat hij door zijn verklaring de bestaande 

vooroordelen over Friesland had aangewakkerd. Door te pleiten voor een autonome Friese 

zuivering van de kunsten, zou het Friese nationalisme door critici weer in de schaduw gezet 

kunnen worden van het fascisme. Toen Schurer schreef dat “wy hawwe sels gefal foar gefal 

bioardielje wollen” was het bovendien onduidelijk of hij met “wy” De Tsjerne, alle Friese 

auteurs of zelfs heel Friesland bedoelde, aldus de Quatrebras-redactie. Kritiek op de zuivering 

was volgens haar vlak na de oorlog gepast geweest, maar niet pas een decennium later.
216 

 

Er was tevens kritiek op de contemporaine Friese literatuur, die “yn syn foaroanmannen 

weromfoel ta in aestheticisme á la Tachtich” [“in zijn leiders weer terugging naar een 

estheticisme á la de Tachtigers”].
217 

Schurers veelgeprezen pamflet ‘De bining forbrutsen’ uit 

1946 was in de ogen van de Quatrebras-redactie lang niet zo invloedrijk als veelal werd 

aangenomen. De oorzaak van het dalende aantal literaire werken dat zich puur op Friese cultuur 

oriënteerde lag in het feit dat de wereldpolitiek steeds meer kon doordringen tot de persoonlijke 

levenssfeer van iedereen in Friesland, dus ook van de kunstenaar: “(...) wy jongeren witte, dat 

foar ús it Frysk-nationale engagement net forbrutsen is, mar opnommen yn in wider 

algemien-minsklik engagement” [“(…) wij jongeren weten, dat voor ons het Friesnationale 

engagement niet verbroken is, maar opgenomen is in een breder algemeenmenselijk 

engagement”].
218 

Niet alleen positioneerde de Quatrebras zichzelf hiermee duidelijk als een 

jongerengroep in een door ouderen gedomineerd literair landschap, ook uitte zij kritiek op het 

bekendste artikel uit De Tsjerne. Een tegenreactie kon niet uitblijven.  
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De eerste reactie op ‘Snipperprogram’ van de kant van De Tsjerne kwam niet  

van Schurer of Dam. Dat lag in de lijn der verwachting omdat zij direct betrokken waren bij het 

projectoverleg. Toch was het redacteur Jan Wybenga die zich in ‘By de lapekoer fan Quatrebras’ 

kritisch uitliet over de aanval van de Quatrebras-redactie. Het artikel werd geplaatst in hetzelfde 

nummer als waarin de brief van Charles stond. De reden waarom Schurer of Dam niet en 

Wybenga wel reageerde, werd niet vermeld in de notulen van De Tsjerne. De enige genoteerde 

opmerking over de hele gang van zaken kwam van Dam. Tijdens de vergadering in juni 1954 

merkte hij op dat de zaak naar zijn mening wel wat opgeblazen werd, omdat de bijeenkomst in 

Amsterdam in goede verstandhouding was beëindigd.
219 

Op dat punt was de redactie het 

blijkbaar eens met Charles, hoewel Schurer in zijn eerdere verklaring anders deed vermoeden: 

hij repte toen met geen woord over een vriendschappelijke sfeer en benadrukte enkel het geschil 

tussen De Tsjerne en de organisatie van ‘Nationale Snipperdag’.  

Opvallend is dat Wybenga in zijn artikel nauwelijks een poging deed om de kritiek van 

Quatrebras omtrent het terugtrekken van De Tsjerne te weerleggen. Iets meer dan een derde van 

zijn artikel besteedde hij aan de uitleg dat het eigen Friese geluid van Quatrebras niet meer was 

dan “hwat geprottel yn ’e brijpot” [“wat gepruttel in de pappot”].
220 

Dat het ‘Snipper-program’ 

volgens hem anoniem gepubliceerd werd, was in dat licht bezien een goede zaak, omdat de 

stilistische kwaliteit ver onder de maat was. De vragen die door Quatrebras gesteld werden over 

het standpunt van de voltallige De Tsjerne-redactie in deze zaak, werden door Wybenga 

afgedaan als “fragen nei dingen dy’t him net oangeane” [“vragen naar dingen die hem niets 

aangaan”].
221 

Over de kritiek op Schurers opmerkingen over de zuivering, was het enige dat hij 

schreef: “Botte dúdlik is it net. It hat hwat te krijen mei suvering, oarlochssolidariteit, talint, 

gefaer foar de bûtenwacht oer en mear fan dat” [“Erg duidelijk is het niet. Het heeft iets te maken 

met zuivering, oorlogssolidariteit, talent, gevaar voor de buitenwacht en meer van dat”].
222 

 

Wybenga schreef het artikel, omdat hij enkele kanttekeningen wilde plaatsen bij de 

opmerkingen van Quatrebras over de literatuur in Friesland. In haar ‘Snipperprogram’ schreef 

de redactie dat de huidige vooraanstaande Friese auteurs waren  
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teruggekeerd naar een estheticisme á la de Tachtigers. Omdat Quatrebras geen namen noemde 

of verzuimde om het Tachtigers-estheticisme in de Friese literatuur preciezer te duiden, 

bestempelde Wybenga deze opmerkingen als onwetendheid en niet ter zake doende. Daarom 

beschuldigde hij zijn opponenten ervan dat zij over dingen spraken die er helemaal niet waren.
223 

 

Over hoe de kunstenaar zich verhield tot de werkelijkheid, bestond ook verschil van 

mening. Quatrebras stelde dat de werkelijkheid “skreaut, raest, flammet op en klaget oan, yn alle 

sellen fan in hiel tafallich fleis-en-bloed-minske dy’t it sjocht (…): de kunstner” [“schreeuwt, 

raast, vuurt op en klaagt aan, in alle cellen van een willekeurig vlees-en-bloed-mens die het ziet 

(…): de kunstenaar”].
224 

Wybenga vond dat de werkelijkheid zoals Quatrebras die voorstelde een 

kunstmatige was: de relatie tussen kunstenaar en werkelijkheid was er juist een die langzaam 

groeide, zonder dat de kunstenaar daar erg in had. Over de opvatting dat een kunstenaar in zijn 

kunstwerk positie moest kiezen, waren beide partijen het eens, maar Wybenga voegde daar aan 

toe: “(…) de ‘oankommende’ skriuwers yn it Frysk dogge dat ek, hja kieze meastepart foar in 

puérile romantyk (…). En hja skriuwe hast allegearre min” [“(…) de ‘aankomende’ schrijvers in 

het Fries doen dat ook, zij kiezen meestal voor een kinderlijke romantiek (…). En zij schrijven 

bijna allemaal slecht”].
225 

 

Deze reactie van Wybenga, samen met de ingezonden brief van Charles, was voorlopig het 

laatste dat het maandblad over deze kwestie publiceerde. Op een vergadering in september 1954 

besloot de redactie gezamenlijk dat de polemiek Schurer-Charles voor gesloten verklaard moest 

worden.
226 

Het was daarom opvallend dat Schurer, een jaar na het ‘Snipper-program’, alsnog met 

een korte reactie kwam op de kritiek van Quatrebras. Hij deed dat in een tweetal alinea’s in een 

artikel dat in totaal zes pagina’s lang was. ‘Twa hânwizers’ werd gepubliceerd in juni 1955, een 

maand na het verschijnen van een speciaal herdenkingsnummer, waarin De Tsjerne stil stond bij 

de tien jaar die Nederland inmiddels bevrijd was. Schurer betoogde dat, sinds de oorlog, taal en 

omgangsvormen verruwden door een algemene devaluatie van normen, waarden en evangelie. 

Deze ontwikkeling kwam volgens hem voort uit de oorlogsjaren, omdat men toen niet langer kon 

vertrouwen op persoonlijke of zelfs  
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gewone menselijke verhoudingen. In de Nederlandse literatuur kwam dit volgens hem  

terug in een cynisch wereldbeeld en in een taalgebruik dat de schrijvers “op in boekebal of by in 

priisútrikking foar itselde boek net yn de mûle nimme doare soene” [“op een boekenbal of bij 

een prijsuitreiking voor hetzelfde boek niet in de mond zouden durven nemen”].
227 

Hij 

benadrukte dat de taalverruwing meestal in omgekeerde verhouding stond tot het talent van de 

schrijver en dat dit verschijnsel ook in Friesland niet langer vreemd was. Enigszins trots noemde 

hij in dit verband het tijdschrift Quatrebras: “Nammen neame wol ik yn dit gefal wól dwaen. Ik 

haw it each op de him as ‘jongerein’ oantsjuttende redaksje fan ‘Quatrebras’, in periodike 

demonstraesje fan ûnmacht as Fryslân noch komselden sjoen hat. It is bêst en reedlik, dat in 

moderne en talintfolle jongerein in âlder laech ienkear omfier rint (…). Mar it wurdt inkeld mei 

talint forantwurde. It omfier rinnen allinne is net genôch” [“Namen noemen wil ik in dit geval 

wél. Ik doel op de zich als ‘jongeren’ aanduidende redactie van ‘Quatrebras’, een periodieke 

demonstratie van onmacht zoals men dat in Friesland nog zelden heeft gezien. Het is goed en 

redelijk dat een moderne en talentvolle groep jongeren een oudere laag een keer omver loopt 

(…). Maar dat wordt alleen met talent verantwoord. Het omver lopen alleen is niet genoeg”].
228 

 

Schurer reageerde vervolgens op het ‘Snipper-program’ met een persoonlijke aanval op 

Quatrebras-redacteur Sybe Sybesma: “De hear Sybe Sybesma moat himsels ris ôffreegje oft hy 

nou krekt de oanwiisde man wie om de redaksje van De Tsjerne to ûnderstean op politike 

suverens en yn fortinking fan nasionael-sosialistyske fielings to bringen” [“De heer Sybe 

Sybesma moet zichzelf eens afvragen of hij nou wel de aangewezen persoon was om de redactie 

van de Tsjerne op het matje te roepen over politieke zuiverheid en haar te verdenken van 

nationaal-socialistische gevoelens”].
229 

Deze aanval was gericht op Sybesma, omdat diens vader, 

R.P. Sybesma, door de ereraad veroordeeld was tot een publicatieverbod van viereneenhalf jaar. 

Desondanks publiceerde deze R.P. Sybesma, zoals eerder in dit hoofdstuk werd vermeld, al in 

De Tsjerne voordat zijn straf was uitgediend. Schurer bracht hier dus het verleden van de vader 

in als argument tegen het standpunt van de zoon. Behalve de opmerking van Schurer dat hij het 

erg vond dat Quatrebras niet leek te begrijpen  
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dat De Tsjerne niet met dat blad in gesprek wilde over dit onderwerp, werd over deze kwestie 

verder niets meer geschreven in het maandblad.  

Niet lang na de publicatie van ‘Twa hânwizers’ 

kwamen Brouwer en Mulder van Quatrebras met een 

reactie.
230 

In het artikel ‘In jier to let’ meldden de twee 

schrijvers zich al een jaar te verwonderen over het uitblijven 

van een inhoudelijke reactie van De Tsjerneredactie. 

Wybenga schreef weliswaar een korte reactie op het 

standpunt van Quatrebras over kunst, esthetiek en de 

verankering van kunst in actualiteit, maar verder hulde De 

Tsjerne zich een jaar in stilzwijgen over de kwestie.
231 

Dat 

Schurer een jaar na dato alsnog met enkele opmerkingen over dit onderwerp kwam, verbaasde de 

redactie van Quatrebras dan ook.  

De kritiek van Schurer raakte volgens Brouwer en Mulder kant noch wal. Dat hij Sybe 

Sybesma één en ander aanrekende was volkomen onterecht, omdat het ‘Snipper-program’ een 

redactioneel stuk van drie personen was. Dat had Schurer kunnen weten en de aanval op 

Sybesma kon daarom alleen persoonlijk van aard zijn, en in dat geval “is dizze trap ûnder de 

naule wol de suverste demonstraesje fan ‘fourrouwing yn persoanlike forhâldingen’, dy’t 

Schurer mar betinke kinnen hie” [“is deze trap onder de gordel wel de zuiverste demonstratie van 

‘verruwing van persoonlijke verhoudingen’, die Schurer maar had kunnen bedenken”].
232 

Bovendien deed Schurer geen enkele poging om de lezers van De Tsjerne uit te leggen wat 

Quatrebras nou feitelijk verkeerd gezegd had en ging hij een eventuele polemiek uit de weg.  

Brouwer en Mulder uitten het vermoeden dat zij een jaar geleden niet iets verkeerds 

gezegd hadden, maar juist iets verkeerds hadden gedaan: “(…) wy binne nammentlik forskynd. 

En foar dat forskinen fan in oar tydskrift njonken de Tsjerne binnen de redaksjeleden fan de 

Tsjerne blykber deabinaud” [“(…) wij zijn namelijk verschenen. En voor dat verschijnen van een 

ander tijdschrift naast De Tsjerne zijn de  
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redactieleden van De Tsjerne blijkbaar doodsbenauwd”].
233 

De beschuldiging van Schurer, dat 

Quatrebras een periodieke demonstratie van onmacht was, kon volgens de 

Quatrebras-redactieleden nooit standhouden: vier van de vijf gedichten in datzelfde juninummer 

van De Tsjerne als waarin Schurers kritiek stond, waren afkomstig van vaste medewerkers van 

Quatrebras. Brouwer en Mulder kwamen daarom tot de conclusie dat De Tsjerne niet alleen 

keek naar talent en kwaliteit, maar ook naar concurrentiemotieven: “(…) hja besiket to wêzen in 

periodike demonstraesje fan macht. (…) Mar hat de Tsjerne dan ek noch bistaensrjocht as bona 

fide tydskrift?” [“(…) het probeert een periodieke demonstratie van macht te zijn. (…) Maar 

heeft De Tsjerne dan ook nog bestaansrecht als bonafide tijdschrift?”]  

4.1.3. De argumentatie  

Het was niet Schurers bedoeling om met zijn uitleg over ‘Nationale Snipperdag’ een polemiek 

aan te gaan met een ander dan J.B. Charles, laat staan met het andere Friese literaire blad dat nog 

bekend was onder de naam De Golle.
234 

De argumenten die Schurer gebruikte, hadden dus geen 

directe betrekking op het conflict tussen De Tsjerne en Quatrebras: dat conflict ontstond pas na 

publicatie van het ‘Snipperprogram’. De reden voor Quatrebras om het ‘Snipper-program’ te 

publiceren, was dat het blad een ander geluid wilde laten horen in de kwestie rondom het 

afhaken van De Tsjerne bij het landelijke tijdschrifteninitiatief ‘Nationale Snipperdag’. 

Quatrebras wilde de verschillen benadrukken tussen het eigen blad en De Tsjerne en deed dat 

voornamelijk door kritische vragen te stellen over het standpunt van Schurer en zijn 

mederedacteuren over deze zaak.  

Door Schurer te beschuldigen dat hij de bestaande vooroordelen over Friesland en de 

Friese Beweging zou versterken, was Quatrebras doelbewust bezig om het maandblad een 

reactie te ontlokken. Schurer stond immers bekend als een gerespecteerd schrijver en politicus 

met hart voor Friese taal en cultuur. Quatrebras provoceerde dus door het gezag van Schurer en 

De Tsjerne te ondermijnen. Een andere manier waarop de Quatrebras-redactie dat deed, was door 

het in twijfel trekken van de impact van Schurers artikel ‘De bining forbritsen’. Door op te 

merken dat Quatrebras wél wist hoe de verhouding tussen literatuur en het Friese nationalisme  
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was veranderd, wilde het blad laten zien hoe blind De Tsjerne-redactie was voor  

moderne ontwikkelingen en hoe gedateerd haar visie op literatuur moest zijn.  

De Tsjerne was tot dan toe het enige literaire tijdschrift in Friesland sinds de oorlog, 

waardoor het blad de grenzen van het literaire veld kon beïnvloeden. De redactie kon bepalen 

welke auteurs kwalitatief werk leverden en wie daardoor publicatie verdienden. Daarmee had zij 

grote invloed op de dominante definitie van de Friese literatuur en kon zij de voorwaarden 

stellen waar de andere actoren in het veld aan zouden moeten voldoen. Door een discussie te 

starten over de definitie van ‘auteur’ en ‘kunstenaar’, deed de Quatrebras-redactie een eerste 

poging om de dominante denkwijze over literatuur en kunst aan te vechten. Dat zij daarbij 

subversieve strategieën gebruikte, is typerend voor de avant-garde oftewel de nieuwkomers in 

het veld.  

Wybenga was de eerste die een reactie schreef in De Tsjerne. Een groot deel van zijn 

artikel gebruikte hij om te verduidelijken dat het de Quatrebras-redactie ontbrak aan talent. Hij 

schreef dat de nieuwkomers slechte auteurs waren. Hij nam het ‘Snipper-program’ inhoudelijk 

niet serieus en bestempelde de tekst als kwalitatief ondermaats. Hoe kleiner Wybenga zijn 

opponent maakte, hoe groter De Tsjerne moest lijken. Deze houding, dit superioriteitsgevoel, 

vertaalde zich ook in de weigering om de kritische vragen uit het ‘Snipper-program’ te 

beantwoorden. Het waren vragen naar zaken waar Quatrebras niets mee te maken had, schreef 

Wybenga. Daarmee gaf hij aan dat De Tsjerne zich niet wenste te verantwoorden tegenover een 

ander tijdschrift. De opmerkingen in Quatrebras over de Friese literatuur en over ‘De bining 

forbritsen’, deed Wybenga dan ook af als verzinsels van een onwetende redactie.  

De reden dat een reactie van Schurer op het ‘Snipper-program’ in eerste instantie uitbleef, 

zou gezocht kunnen worden in datzelfde superioriteitsgevoel. Het is goed mogelijk dat Schurer 

het niveau van de kritiek in Quatrebras niet de moeite van het reageren waard vond. Wellicht 

was hij in de veronderstelling dat het nieuwe Friese tijdschrifteninitiatief zou doodbloeden 

wanneer het werd genegeerd. Dat Schurer een jaar na het verschijnen van ‘Snipper-program’ 

alsnog reageerde op de kritiek, zou enerzijds uitgelegd kunnen worden als een persoonlijke 

rancune tegen Quatrebras en Sybesma in het bijzonder en anderzijds als een ergernis over het 

succes van Quatrebras in de eerste jaargang: het blad verscheen regelmatig en de redactie wist 

enkele belangrijke medewerkers van De Tsjerne, zoals Tjitte Piebenga en Marten Brouwer, aan 

zich te binden. Inhoudelijk gezien was Schurers kritiek niets anders dan het neerhalen van de 

avant-garde generatie, waarbij hij generalisatie niet uit de weg ging. Door zijn beweringen over 

Quatrebras te verpakken in een artikel over normen en waarden, probeerde hij het contrast 

tussen De Tsjerne en het jongerenblad te maximaliseren en daarmee zijn eigen blad in een 



positief licht te plaatsen. Op die manier zou De Tsjerne het symbolische kapitaal in de vorm van 

erkenning, het schaarse goed waar volgens Bourdieu altijd strijd om is in het literaire veld, zo 

veel mogelijk kunnen behouden.  



In een reactie op deze kritiek beschuldigde Quatrebras Schurer van het onvolledig 

informeren van zijn lezers. Niet alleen zou hij het ‘Snipper-program’ verkeerd gelezen hebben, 

ook liet hij zijn persoonlijke wrokgevoelens prevaleren boven zijn positie als objectief 

literatuurbeschouwer. Met deze argumenten werd gepoogd om het gezag van zowel Schurer als 

dat van zijn tijdschrift te ondermijnen. Door onder meer te stellen dat de houding van De Tsjerne 

ten opzichte van Quatrebras voortkwam uit concurrentieoverwegingen en dus uit angst voor 

abonneeverlies, provoceerde Quatrebras niet door te schelden, maar juist door een versie van de 

waarheid te verkondigen die De Tsjerne niet graag gepubliceerd zag. Dergelijke uitlatingen 

konden, ongeacht het waarheidsgehalte, van invloed zijn op de relaties tussen De Tsjerne en de 

verschillende instituties in het veld zoals de schrijvers en lezers, de uitgeverijen en 

subsidieverstrekkers. Ondanks dat De Tsjerne dus niet vreesde voor de literaire kwaliteit van 

Quatrebras, vreesde het maandblad wel voor aantasting van de goede naam en voor verlies aan 

inkomsten. Daarom hield De Tsjerne de groep nieuwkomers met argusogen en op afstand in de 

gaten.  

De houding van De Tsjerne-redactie was typerend voor wat Bourdieu de geconsacreerde 

generatie noemt. De beeldbepalende redacteuren van het maandblad hadden inmiddels zowel 

economisch als symbolisch kapitaal binnen het literaire veld vergaard. Daarmee konden zij de 

meeste invloed uitoefenen op wat de dominante definitie van Friese literatuur was, oftewel 

bepalen wat voor soort literair werk goed genoeg was voor publicatie. Door te reageren op de 

groep nieuwkomers in het veld, gaf de gevestigde generatie het bestaan van die groep toe. Met 

het negeren van de nieuwkomers, hoopten de geconsacreerde auteurs dat alles bij het oude kon 

blijven. Door gebruik te maken van subversieve methodes, probeerden de auteurs rondom 

Quatrebras op hun beurt een reactie te ontlokken aan De Tsjerne-redactie. Dit is typerend voor 

een avant-garde. De beginnende auteurs wilden de dominante positie  



van de gevestigde auteurs en hun literaire zienswijze aanvechten, maar kon dat alleen  

wanneer de groep bestaansrecht had in het literaire veld, dus dat zij werd opgemerkt. Het conflict 

tussen De Tsjerne en Quatrebras was dus een typisch conflict tussen een geconsacreerde 

generatie en een avant-garde.  

4.2. De kwestie Folkertsma -De Jong 
235 

 

4.2.1. Het conflict  

Al vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw was journalist en essayist Eeltsje Boates 

Folkertsma (1893-1968) een bekende in de wereld van de Friese Beweging.
236 

Hij was vanaf 

1915 enige tijd lid van de Jongfryske Mienskip en zocht later aansluiting bij het Kristlik Frysk 

Selskip [Christelijk Fries Genootschap], waarvan hij in 1924 voorzitter werd. Folkertsma werd in 

1928 hoofdredacteur van het weekblad De stim fen Fryslân, dat door diezelfde vereniging werd 

uitgegeven: aan dat tijdschrift  

zou hij nog veertig jaar zijn naam verbinden. Tussen 1919 en 

1943 assisteerde hij dominee G.A. Wumkes bij het 

vervaardigen van een Friese vertaling van de bijbel. 

Folkertsma richtte zich niet op het schrijven van proza of 

poëzie, de zelfstandige publicaties van zijn hand waren 

voornamelijk essaybundels.
237 

 

Vanuit een orthodox-christelijke achtergrond zocht 

Folkertsma in zijn essays naar een manier waarop het 

christelijk beginsel een rol moest vervullen in de  

contemporaine samenleving. Als Fries-nationalist geloofde hij bovendien in een Natio Frisica, 

een Friese staat die door God was verordonneerd. In navolging daarvan riep hij in 1929 op om 

een zelfbestuur voor Friesland na te streven. Samen met Fedde Schurer en anderen voerde hij 

een koerswijziging door binnen het Kristilik Frysk Selskip: voorheen richtte dit Selskip zich 

vooral op het gebruik van de Friese taal in de kerk, maar in de toekomst moest het zich ook sterk 

maken voor het Fries op  
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scholen en in de communicatie tussen burger en overheidsinstanties.
238 

Op zijn 

christelijk-nationalistische visie, die Folkertsma veelvuldig uitte in De stim fen Fryslân, werd 

weinig zichtbare kritiek geuit. Pas na de oorlog werd kritischer gekeken naar de opvattingen en 

boodschap van deze essayist.  

In 1951, in het septembernummer van De Tsjerne, plaatste Wadman in de recensie ‘Tinken 

út ’e mythe wei’ [‘Denken vanuit de mythe’] kanttekeningen bij de essaybundel ‘Eachweiding’ 

[‘Gezichtsveld’] van Folkertsma. Wadman was van mening dat de bewondering voor Folkertsma 

vooral gebaseerd was op diens taalgebruik, schrijfstijl en reputatie, in plaats van op de inhoud 

van zijn essays. Folkertsma schreef in lange, beeldende volzinnen met een monumentaal 

aandoend taalgebruik, maar hij imponeerde niet door de inhoud van zijn ideeën.
239 

Destijds werd 

binnen de gelederen van De Tsjerne weinig aandacht besteed aan wat Wadman over het werk 

van zijn collega-redacteur geschreven had. Toen Bauke de Jong echter ruim een decennium later 

fel van leer trok tegen Folkertsma, werden relaties binnen de Friese literatuur zo op scherp gezet, 

dat de gevolgen nog jaren merkbaar bleven.  

Het eerste artikel dat De Jong publiceerde over de veelgeprezen Friese auteur, was ‘E.B. 

Folkertsma, ús bêste tsjerkeblêdtsje-essayist grif; of; De doarpsidioat as essayist’ [E.B. 

Folkertsma, ons beste kerkenblaadje-essayist; of; De dorpsidioot als essayist’], dat begin 1965 

verscheen in Asyl. Begin 1966, in het laatste nummer van Asyl, volgden de artikelen ‘E.B.F.: 

Frysk-nasjonael Idoal’ [‘E.B.F.: Fries-nationaal idool’] en ‘De demokraty fan E.B. Folkertsma’ 

[‘De democratie van E.B. Folkertsma’]. Het was vooral het eerste artikel over Folkertsma dat 

opschudding veroorzaakte. Dat artikel kan om die reden worden beschouwd als een directe 

aanleiding voor het conflict tussen De Tsjerne en Asyl, dat escaleerde tegen een achtergrond van 

een reeds verstoorde relatie.
240 

 

De Jong groeide naar eigen zeggen op in een literair klimaat waarin Folkertsma en diens 

werk op veel ontzag konden rekenen. De reden daarvoor was hem nooit duidelijk geworden, 

maar omdat die mening wijdverbreid was, zocht hij de oorzaak van zijn onbegrip bij het niveau 

van de Friese literatuur in het algemeen, maar vooral ook bij zichzelf. Nadat hij, jaren later, door 

het werk van schrijfster Rixt ontdekte hoe kwalitatief hoogstaand de Friese literatuur ook kon 

zijn, begon hij zijn “anarchistyske  
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sneuptocht” [“anarchistische zoektocht”] in de literatuur. De Jong wilde een hernieuwde 

confrontatie aangaan met het werk van Folkertsma, omdat er “hwat geniaals yn [sit] om mei 

neatsizzende retoaryk de rop fan essayist op west-europeesk nivo te krijen. Mar dat kin dan ek 

allinne mar yn fryslân” [“er wat geniaals in [zit] om met nietszeggende retoriek de status van een 

essayist op West-Europees niveau te krijgen. Maar dat kan dan ook alleen maar in Friesland”].
241 

 

De nadruk legde De Jong in ‘E.B. Folkertsma, ús bêste tsjerkeblêdtsje-essayist grif’ op 

Folkertsma’s essays uit de bundels ‘Toer en tsjerke’ [‘Toren en kerk’] (1934) en ‘Eachweiding’ 

(1950). Ter illustratie werden drie hoofdartikelen uit De stim fen Fryslân uit 1938 en 1939 

integraal in Asyl afgedrukt. Aan de hand van citaten wilde De Jong aantonen hoe onleesbaar de 

essays konden zijn door het overdreven wollige taalgebruik en hij gaf daarbij op sarcastische 

wijze commentaar: “spitigernôch duorret it mar eefkes dan komt f [Folkertsma] aansetten mei ‘a 

priori’, dat er sà moai fynt dat er der gouris mei yn’e waar is (…). En as f dan bigjint oer ‘it a 

priori dat a posteriori, dat dogma wurden is’, nou, dan leau ik it wol” [“Jammer genoeg duurt het 

maar even en dan komt F aanzetten met ‘a priori’, dat hij zó mooi vindt, dat hij het graag 

gebruikt (…). En als F dan begint over ‘het a priori dat a posteriori, dat dogma geworden is’, 

nou, dan geloof ik het wel”].
242 

Ook schreef De Jong over hoe weinig wetenschappelijk en hoe 

bekrompen Folkertsma’s opvattingen over geloof, volk en samenleving waren en uitte hij kritiek 

op de persoon Folkertsma zelf, als leider in de Friese Beweging, als dialecticus en als vroom 

hoofdredacteur.  

De Jong kon geen enkel begrip opbrengen voor Folkertsma’s werk dat reeds dateerde van 

de jaren ‘20 en ’30. Niet voor diens schrijfstijl en woordkeuze, maar al helemaal niet voor het 

inhoudelijke aspect. Zijn opvattingen waren volgens De Jong uitermate dubieus te noemen. De 

essayist schreef bijvoorbeeld over de Germaanse kracht en de christelijke genade die vlamden in 

het Friese volk en bepleitte de eenheid in “geast en tael (…), ras en bloed” [“geest en taal, ras en 

bloed”] van alle Friese volkeren in Europa. Ook schreef hij dingen als: “Hwa’t hjar bern in 

Fryske opfieding jowe, biwarje Fryslân’s tael en folkseigen net allinne, mar ek hege seedlike, 

FryskGermaensk-Christlike wearden” [“Wie zijn kinderen een Friese opvoeding geeft, bewaart 

niet alleen Frieslands taal en volksaard, maar ook de hoge zedelijke FriesGermaans-christelijke 

waarden”]. Meer dan eens verruilde De Jong zijn sarcastisch  
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getinte opmerkingen dan ook voor een meer ongezouten mening over Folkertsma en diens 

gedachtengoed: “dizze antisemitysk ynfektearre farizéer skuort de bek ek (…) iepen oer de 

seedlike bidoarnens fan de moderne literatuer, alhiel neffens de striidrop yn ’t kristlike: wol 

moardzje, net neuke” [“deze antisemitisch geïnfecteerde Farizeeër doet ook z’n mond open over 

de zedelijke bedorvenheid van de moderne literatuur, geheel volgens de christelijke strijdkreet: 

wel moorden, niet neuken”].
243 

 

De beschuldiging dat Folkertsma niet wars was van antisemitisme, werd De Jong later zeer 

kwalijk genomen, vooral door De Tsjerne-mannen Tamminga en Schurer. Toch onderbouwde hij 

zijn aantijging met citaten uit een drietal artikelen uit De stim fen Fryslân, die geschreven waren 

door Folkertsma. Om er zeker van te zijn dat iedereen de citaten in de juiste context kon lezen, 

liet De Jong ‘De jage Joad’ (I en II) en ‘Ahasveros’ integraal in Asyl opnemen. Het waren 

hoofdredactionele artikelen die verschenen rond de jaarwisseling 1938-1939 en gingen over 

Friese en Joodse  

244  

volkeren en de betekenis van antisemitisme. 

In het eerste deel van ‘De jage Joad’ schreef Folkertsma onder meer: “Ekonomysk, polityk, 

seedlik ken it yn it bilang fan lân en folk wêze, ja sels need habbe, de Joadske macht yn to 

koartsjen en it Joadske tal to forminderjen” [“Economisch, politiek en zedelijk kan het in het 

belang van land en volk zijn, ja zelfs noodzakelijk zijn, de Joodse macht in te korten en het 

Joodse aantal te verminderen”]. De Jong schreef daarover dat “wylst yn dútsklân de synagogen, 

joadske winkels en wenten rikje komt e.b.f. ta in útspraek, dêr’t by eefkes trochtinken út folget 

dat de joademoard seedlik forantwurde wêze kin” [“terwijl in Duitsland de synagogen, joodse 

winkels en woningen roken, komt e.b.f. tot een uitspraak, waaruit met enig doordenken volgt, dat 

de jodenmoord moreel verantwoord zou kunnen zijn.”].
245 

Dat Folkertsma deze stukken schreef 

voordat Nederland in oorlog raakte met Duitsland, vond De Jong geen excuus: begin jaren dertig 

publiceerden dagbladen al nieuwsberichten over de discriminatie en vervolging van joden in 

Duitsland. Bovendien wist Folkertsma wel wat er gaande was in Europa, zo bleek uit het tweede 

deel van ‘De jage Joad’: “De Joad bestiet nou ienris gâns oars as wy: lichaemlik en geastlik hat 

er hwet oan him dat ús tsjinstiet, en sa scil it him ek wol mei ús gean. (…) Mei de macht fan syn 

jild, syn wird, syn geast hat er gâns goed dien, mar ek folle  
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ferkeard. De feiten lizze der ta: yn Ruslân, yn Poalen, yn Dútsklân, rounom, en dat er by tiden sa 

forfolge wirdt, is net skild fen ’e folken net alinnich, mar sines mei” [“De Jood bestaat nu 

eenmaal heel anders dan wij: lichamelijk en geestelijk heeft hij wat over zich dat ons tegenstaat, 

en dat zal andersom ook wel zo zijn (…) Met de macht van zijn geld, zijn woord, zijn geest heeft 

hij veel goeds gedaan, maar ook veel verkeerd. De feiten liggen er: in Rusland, Polen, in 

Duitsland, rondom, en dat hij soms zo vervolgd wordt, is niet de schuld van die volken, maar 

mede van  

hemzelf”].
246 

 

De Jong richtte zijn kritiek zich dus op drie aspecten van Folkertsma’s werk: de schrijfstijl, 

de waardering en vooral ook de inhoud. Hij begreep niet hoe iemand die dergelijke essays 

schreef, zelfs twee decennia na de oorlog nog op veel respect kon rekenen binnen het Friese 

literaire veld. Dat rekende hij ook Jan Piebenga (19101965) aan, oom van zijn Asyl-collega Tjitte 

Piebenga en auteur van ‘Koarte skiednis fen de Fryske skriftekennisse’ [‘Korte geschiedenis van 

de Friese letterkunde’].
247 

De Jong zette dus ook zijn vraagtekens bij de deskundigheid van 

Piebenga, die in 1965 hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant was. 
248 

In het motto van zijn 

artikel citeerde hij uit passages over Folkertsma die in Piebenga’s boek stonden en voegde er zijn 

eigen commentaar aan toe: “ “…de bêste essayist grif dy’t Fryslân oan nou ta oplevere hat.” Soe 

dy man noait fan wadman heard ha? “Der is ek bûten Fryslân yn Nederlân net iens safolle 

skreaun yn dizze ieuw, dat dit peil birikt.” Soe dy man noait fan du perron, ter braak, vestdijk, 

prof. huizinga, jan romein net ien heard ha?” [“ “… zeker de beste essayist die Friesland tot nu 

toe opgeleverd heeft.” Zou die man nooit van Wadman gehoord hebben? “Er is ook buiten 

Friesland niet eens zoveel geschreven in deze eeuw, dat dit peil bereikt.” Zou die man nooit van 

Du Perron, Ter Braak, Vestdijk, prof. Huizinga, Jan Romein gehoord hebben?”]
249 

 

Deze publicatie van De Jong in Asyl werd hem niet in dank afgenomen. De relatie tussen 

De Tsjerne en Asyl was reeds verstoord, maar met de kritiek op Folkertsma en Piebenga maakte 

De Jong zich ongeliefd bij een groot deel van het  
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literaire establishment in Friesland. Het kritisch in memoriam voor Jan Piebenga, dat De Jong 

een klein jaar later uitsprak op de radio, verbeterde deze verhoudingen niet. Reacties op ‘E.B. 

Folkertsma, ús bêste tsjerkeblêdtsje-essayist grif’ konden niet uitblijven. Het was de eerste keer 

dat in De Tsjerne uitgebreid gereageerd werd op de aanhoudende kritiek van Asyl.  

4.2.2. Reacties  

Anders dan men zou verwachten, waren het niet de twee tijdschriften die met elkaar een 

pennenstrijd aangingen. De verschijningsfrequentie van Asyl was daar debet aan. Het duurde nog 

zeker negen maanden voor het volgende, en laatste, nummer van Asyl verscheen. Het waren twee 

redactieleden van De Tsjerne die onderling met elkaar in debat gingen. Het artikel van De Jong 

bracht namelijk een felle discussie teweeg binnen de redactie van De Tsjerne. Op een 

redactievergadering in maart 1965 bleek dat alle redacteuren het er over eens waren dat de toon 

van De Jong niet juist gekozen was, maar over de inhoud van zijn stuk verschilden de meningen. 

Van der Ploeg stond naar eigen zeggen kritisch tegenover de vooroorlogse opvattingen van 

Folkertsma, maar hij keurde de manier waarop De Jong dit naar voren bracht, absoluut af. Nauta 

verklaarde juist geschrokken te zijn van wat Folkertsma geschreven had en hij was het daarom 

eens met de strekking van De Jongs artikel. Tamminga daarentegen noemde het Asyl-artikel 

“infaem” [“schandelijk”] en liet weten dat hij een tegenreactie had geschreven om voorgoed af te 

rekenen met De Jong.
250 

Zijn mederedacteuren gingen akkoord met plaatsing van Tamminga’s 

stuk, maar Nauta hield zich uitdrukkelijk het recht voor om ook zijn eigen reactie in De Tsjerne 

te publiceren.  

Nadat Nauta op een volgende vergadering liet weten in het julinummer zijn stuk te willen 

plaatsen, meldde Tamminga dat hij ook daarna de discussie wilde blijven voortzetten. Daarbij 

meldde hij, dat in zijn opinie, Bauke de Jong bij voorbaat moest worden uitgesloten van 

deelname aan die discussie vanwege diens ‘primaire’ schrijfstijl.
251 

De standpunten van de twee 

andere redacteuren, Leiker en Riemersma, werden niet expliciet vermeld in de notulen. Schurer, 

die vlak voor de oorlog een vaste medewerker van De stim fen Fryslân was, was per december 

1964 al uit de redactie van De Tsjerne vertrokken en hij publiceerde zijn kritiek op De Jong in 

het  
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blad Frysk en Frij.
252 

In oktober van 1965 ontving De Tsjerne van dichter Sjoerd Spanninga nog 

een artikel naar aanleiding van Nauta’s bijdrage, maar dat werd, ondanks dat de meerderheid van 

de redactie vóór plaatsing was, overbodig bevonden en daarom niet gepubliceerd.
253 

Tamminga 

had daardoor in De Tsjerne het laatste woord over de kwestie.  

In het aprilnummer van 1965 verscheen Tamminga’s artikel ‘In spultsje fan bline Bauke’ 

[‘Een spelletje van blinde Bauke’], waarin hij niets dan kritiek had op de handelswijze en de 

gedachtengang van de Asyl-redacteur. Het was eigenlijk Tamminga’s bedoeling om in het 

aprilnummer van De Tsjerne een artikel te wijden aan Folkertsma’s opvattingen over literatuur, 

zo schrijft hij. In De stim fen Fryslân maakte Folkertsma zich namelijk al enige tijd druk over de 

erotische scènes in het werk van Jan Wolkers en Trinus Riemersma, dus vond Tamminga dat het 

tijd was om iets over de verschuiving van taboes te publiceren. Het artikel van De Jong over 

Folkertsma weerhield hem er van om zijn plan door te zetten. Hij beschreef dit als volgt: “Sjoch, 

it kin bestean dat bruorren fan itselde hûs it ûniens binne oer de oanklaeijng fan in keamer (…) 

Mar hwannear’t dan in houn (…) tsjin alle muorren de poat optilt, sille dy beide de diskusje 

stake en besykje it loebes de keamer út to krijen. Sa’n pisjende mopshoun is der op ’t heden 

dwaende yn it tydskrift Asyl. Syn namme is bauke de jong” [“Kijk, het kan gebeuren dat broers 

die in hetzelfde huis wonen, het oneens zijn over de aankleding van een kamer (…) Maar 

wanneer vervolgens een hond bij alle muren zijn poot optilt, zullen beiden de discussie staken en 

proberen om het beest de kamer uit te werken. Zo’n ‘plassende mopshond’ is op dit moment 

bezig in het tijdschrift Asyl. Zijn naam is bauke de jong”].
254 

 

Tamminga had veel respect voor Folkertsma’s beschouwingen en voor de strijd die hij 

voerde om het Fries als cultuurtaal sterk te maken. Dat er een kritische analyse van Folkertsma’s 

werk geschreven werd, juichte Tamminga alleen maar toe. De motivatie en opbouw van De 

Jongs analyse in Asyl, kon voor hem echter niet door de beugel. Bij gebrek aan wat voor 

schrijftalent dan ook, zou De Jong, vervuld van blinde haat, de essays van Folkertsma in stukjes 

geknipt hebben en die zonder hun context hebben geïnterpreteerd. Ook verzuimde De Jong om 

bepaalde woorden en opvattingen in de essays, zoals het woord ‘Germaensk’ of de uitspraken 

over het  
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Joodse volk, los te zien van de besmetting die ze door de Tweede Wereldoorlog hadden 

gekregen. Daarbij zou De Jong artikelen van Folkertsma achterwege laten, omdat die niet zouden 

passen in het antisemitische beeld dat hij probeerde te schetsen van de essaysist.
255 

Tamminga 

verweet de Asyl-redacteur kortzichtigheid en vond dat hij bevooroordeeld schreef. De Jong had 

zich klaarblijkelijk onvoldoende verdiept in de achtergronden van de essays en de wijze waarop 

de bundels tot stand waren gekomen.  

In ‘In spultsje fan bline Bauke’ werd meerdere malen het woord “mopshoun” 

[“mopshond”] gebruikt om te verwijzen naar De Jong, evenals “amokmakker-oppoepeklompen”, 

“kwattelder” en “destruktiveling” [“ruziezoeker-oplandarbeidersklompen”, “krabbelaar” en 

“destructiveling”
256

]. Met dergelijke bewoordingen probeerde de auteur te benadrukken dat De 

Jong weinig talentvol was en geen verstand van zaken had. Dat “de asylknaep” integraal een 

artikel uit de De stim fen Fryslân had afgedrukt ter illustratie, werd door Tamminga afgedaan als 

een “demonstraesje fan eigen ûnmacht ta in analyse” [“demonstratie van eigen onkunde om een 

analyse te maken”]. Ook was het ongehoord dat De Jong sprak over Folkertsma als “oer ‘dy 

man’ en ‘dy jonge’, as sette er in earste-jiers to plak” [“over ‘die man’ en ‘die jongen’, alsof hij 

een eerstejaars terecht wees”]. Ter afsluiting van zijn artikel schreef Tamminga nog enkele 

opmerkingen, waaruit zijn boosheid duidelijk naar voren kwam: “Ik sjoch der dêrom fan ôf om 

mei sa’n destruktiveling yn ‘e takomst op hokfoar wize ek to polemisearjen of om in roune tafel 

sitten te gean. (…) Sa’n gefal bauke de jong kin jin ynienen tryst meitsje. Hwant sokke 

desperado’s hoege mar ien stjitsje en it binnen de Mussert-jonges fan moarn” [“Ik zie er daarom 

van af om met zo’n destructieveling in de toekomst op wat voor manier dan ook te polemiseren 

of om een ronde tafel te gaan zitten. (…) Zo’n geval bauke de jong kan je ineens triest maken. 

Want zulke desperado’s hebben maar een duwtje nodig en het zijn de Mussert-jongens van 

morgen”].
257 

 

In het zomernummer van De Tsjerne in 1965 verscheen ‘It bearen fan lilke Douwe’ [‘De 

ophef van boze Douwe’] van De Tsjerne-redacteur Nauta. Hij had gemerkt dat er in de diverse 

Friese media, zoals in tijdschrift De Strikel en dagblad Leeuwarder Courant, maar ook op 

radio-omroep R.O.N.O., aandacht was voor de  
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kwestie Folkertsma -De Jong. Nauta constateerde echter dat in tegenstelling tot wat Schurer in 

Frysk en Frij en Tamminga in De Tsjerne deden, door anderen wel werd ingegaan op de inhoud 

van De Jongs artikel. Het ging volgens Nauta namelijk om het antisemitisme en dat onderwerp 

werd door Schurer en Tamminga nauwelijks aangeroerd: “Hja wolle it net wier hawwe fansels 

en begjinne dêrom to skellen en to rachen” [“Zij willen uiteraard dat het niet waar is en beginnen 

daarom te schelden en te razen”].
258 

 

In een vraaggesprek met Tom Pauka voor 

VARA-radio over deze kwestie, op 10 april 1965, 

had Schurer beweerd dat de antisemitische 

uitspraken in de teksten van Folkertsma niets 

anders waren dan citaten van antisemieten, en dat 

Folkertsma die juist wilde bestrijden.
259 

Nauta deed 

Schurers bewering echter af als klinkklare onzin en 

besloot in zijn artikel geen aandacht meer te 

besteden aan de woorden van Schurer: “de man 

dy’t foar de hjoeddeiske literatuer oer allinne mar 

wurden as ‘ynfantyl’ bitinken, is sa njonkelytsen 

yn fryslân in tragyske figuer” [“de man die voor de moderne literatuur alleen maar woorden als 

infantiel en tragisch kan bedenken, is zo langzamerhand in Friesland zelf een tragisch figuur”].
260 

Nauta richtte zijn pijlen vooral op Tamminga, omdat hij vond dat De Tsjerne-lezers het recht 

hadden om te weten wat De Jong nu werkelijk geschreven had en dat stond niet in Tamminga’s 

artikel van april.  

In navolging van de kritiek in ‘In spultsje fan bline Bauke’, vond ook Nauta dat De Jong te 

weinig geprobeerd had om de persoon Folkertsma en diens werk in de juiste tijd te plaatsen. Hij 

benadrukte echter dat het woord ‘Germaensk’ al in 1934 besmet was, en dus niet pas sinds de 

oorlog. Bovendien benaderden alle gebruikte citaten in De Jongs artikel het centrale thema van 

Folkertsma’s essays, namelijk het streven naar een christelijk-Germaanse samenleving in 

Friesland, “en it is my persoanlik, lykas bauke de jong, folslein ûnbegryplik dat men dit lêze kin 

–sels al  
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soene alle sitaten, hwat ik net leau, út har forbân skuord wêze-sûnder der hartstikke  

mislik en biroerd fan to wurden” [“en het is mij persoonlijk, net als Bauke de Jong, volkomen 

onbegrijpelijk dan men dit kan lezen –zelfs al zouden alle citaten, wat ik niet geloof, uit hun 

verband gehaald zijn-zonder er hartstikke misselijk en beroerd van te worden”].
261 

 

De kritiek van Tamminga, dat de Jong niet begreep dat Folkertsma op dialectische wijze 

het onderwerp beschreef, werd door Nauta verworpen. De Jong noemde de dialectische 

denkwijze expliciet in zijn artikel. Daarbij waren de vooroordelen van het antisemitisme 

duidelijk in Folkertsma’s teksten terug te vinden, “hja wurden allinne ynboud yn in kristilike 

theology, mar oft dat de foaroardielen ûnskuldiger makket, is tige de fraech” [“zij worden alleen 

ingebouwd in een christelijke theologie, maar of dat de vooroordelen onschuldiger maakt, is nog 

maar de vraag”].
262 

Aan het slot van zijn artikel concludeerde Nauta dat het een grote verdienste 

was van De Jong dat hij deze kwestie aan de orde stelde en dat de felle reactie van de oudere 

generatie niets kon veranderen aan de beginnende ‘entmythologisierung’ van Folkertsma.  

In het daaropvolgende nummer van De Tsjerne, in september 1965, schreef Tamminga 

‘Twa man yn ’e grêft?’ [‘Twee man in de kuil?’]
263 

, een weerwoord op de kritiek van zijn 

mederedacteur. Nogmaals benadrukte hij dat zaken in het juiste perspectief beschouwd moesten 

worden: een naoorlogse antisemiet was niet hetzelfde als iemand die, voorafgaand aan de oorlog, 

een dialectische uitleg van een theologische interpretatie van de hetze tegen joden gaf.
264 

De 

“diskriminearjende wize” [“discriminerende wijze”] waarop Nauta over Schurer schreef, was 

bovendien ongehoord. Dat Schurer het bediscussieerde artikel van Folkertsma wél in de juiste 

historische en psychologische context plaatste, was niet de actie van een tragisch figuur, maar 

pleitte juist voor het inzicht en de ervaring van Schurer. Nauta’s beeld van een “byljende 

âlderein” [“huilende oudere generatie”] werd door Tamminga afgedaan als grotesk.  

Wat Tamminga nog het meest dwars zat, was dat Nauta zijn artikel in het aprilnummer had 

afgedaan als een stuk dat in een emotionele bui was geschreven. “It  
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stik wie dúdlikerwize in protest tsjin de vulgaire wize hwerop yn it tydskrift Asyl immen dy’t 

him kenne liet as ûnderwrâldfiguer op in skriuwer as E.B. Folkertsma omhaffele” [“Het stuk was 

duidelijk een protest tegen de vulgaire wijze waarop in het tijdschrift Asyl iemand die een 

onderwereldfiguur bleek te zijn, een schrijver als E.B. Folkertsma beschadigde”].
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Tamminga 

zou naar eigen zeggen hetzelfde protest hebben geschreven wanneer De Jong een andere auteur 

had aangevallen. Het ging hem dus niet om de aanval op Folkertsma in het bijzonder, maar 

vooral om de manier waarop de schrijver werd benaderd. Dat Nauta het aansnijden van deze 

kwestie een grote verdienste vond van De Jong, was voor Tamminga onbegrijpelijk en hij vroeg 

zich daarom af of Nauta zelf bezig was om nieuwe Friese mythen te creëren.  

4.2.3. De argumentatie  

Het conflict tussen De Tsjerne en Asyl, maar ook tussen De Tsjerne en Quatrebras, leek 

uitgevochten te worden door enkele individuen, namelijk door een aantal redacteuren van de drie 

tijdschriften. Toch was het meer dan alleen een verschil in persoonlijke opvattingen. De visie die 

in Quatrebras verkondigd werd in de kwestie ‘Snipper-program’, werd onderschreven door de 

gehele redactie. De redactieleden profileerden zich als een groep nieuwkomers, waardoor 

Quatrebras als nieuw medium positie in nam binnen het Friese literaire veld en het blad een 

eigen identiteit kreeg. Voor nieuwkomer Asyl gold dat het blad, ondanks dat de 

tweemansredactie zichzelf niet als een groep nieuwkomers in het veld beschouwde, een bepaald 

standpunt representeerde dat door beide redacteuren werd onderstreept. De redactie was als het 

ware Asyl en andersom.  

Van redactionele eensgezindheid was bij De Tsjerne niet altijd sprake. Al sinds de 

oprichting van het maandblad oefende de gevestigde generatie de grootste invloed uit binnen die 

redactie. Deze conservatieve stroming werd gerepresenteerd door redactieleden als Schurer, 

Folkertsma en Tamminga. Wanneer mederedacteuren een andere of modernere koers 

prefereerden, zoals een Wadman, Wybenga of Nauta, delfden die het onderspit.
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Zij kregen wel 

de kans om hun mening te ventileren in De Tsjerne, maar, zoals ook in dit hoofdstuk blijkt, 

Schurer of Tamminga had  
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Vanwege zijn gedrevenheid en zijn functie 

als eindredacteur was Tamminga vaak de hoofdrolspeler in de redactionele conflicten van De Tsjerne.  



eigenlijk altijd het laatste woord. Ondanks een sporadisch gepubliceerd tegengeluid,  

bleef De Tsjerne een representatief instituut van de geconsacreerde generatie. Het conflict tussen 

De Tsjerne en de andere twee bladen was dus niet alleen een conflict tussen individuen of 

opvattingen, maar ook een conflict tussen literaire generaties.  

Anders dan de Quatrebras-redactie in het conflict tussen De Tsjerne en Quatrebras over 

het ‘Snipper-program’, presenteerde De Jong zich in ‘E.B. Folkertsma, ús bêste 

tsjerkeblêdtsje-essayist grif’ dus niet specifiek als vertegenwoordiger van een grote groep 

gelijkgestemde auteurs. Hij schreef het artikel in Asyl vanuit zijn eigen verontwaardiging over de 

status van het werk van Folkertsma. De Jong vond het niveau van diens teksten erg laag en vroeg 

zich af waarom de essayist anno 1965 nog steeds lof werd toegezwaaid. Hij wilde zich daarom 

verdiepen in de vorm en stijl van Folkertsma’s essays, maar diens opvattingen stuitten hem zo 

tegen de borst, dat De Jongs uiteindelijke beschouwing het karakter van een persoonlijke aanval 

kreeg.  

De kritiek op Folkertsma was echter niet de belangrijkste reden van De Jongs latere 

langdurige veroordeling binnen de Friese literatuur. Die reden lag in zijn poging om aan te 

tonen, dat voor een aantal gevestigde Friese schrijvers de status van een auteur belangrijker was 

dan de intrinsieke waarde van diens teksten. Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de 

algemeen aanvaarde Friese literatuurgeschiedenis en daarmee dus bij het specifieke proces dat de 

Friese literatuur had gemaakt tot wat zij was. De Jongs artikel was een aanklacht geworden tegen 

de geconsacreerde auteurs die de dominante Friese literatuurdefinitie hadden meebepaald.  

De Jong was niet bereid om zich stilzwijgend neer te leggen bij de bestaande geschiedenis 

van het Friese literaire veld. Net als vele andere nieuwkomers in het veld maakte hij gebruik van 

subversieve strategieën. Echter, met zijn artikelenreeks over Folkertsma en het kritisch in 

memoriam over Jan Piebenga overschreed hij een morele grens bij veel deelnemers in het veld. 

Hij klaagde over het veldproces waarvan hij zelf onderdeel uitmaakt en zijn kritiek tastte de 

beginselen van het spel aan. Het kwam hem op een negatieve sanctie te staan, waardoor hij niet 

langer kon functioneren binnen het Friese literaire veld. Op buitenliteraire gronden, dus niet 

specifiek vanwege het niveau van De Jongs literatuur of kritieken, sloten enkele gezagdragende 

actoren in het veld hem uit van aanspraak op symbolisch kapitaal: Tamminga en  



stichting Je Maintiendrai deden dat bijvoorbeeld in 1966, door te proberen om De  

Jong uit te sluiten van deelname aan het nieuw op te richten fusietijdschrift.
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Vlak na de publicatie van De Jongs artikel gaf Tamminga in De Tsjerne zijn reactie 

daarop. Ter illustratie van de ontstane situatie binnen de Friese literatuur, beschreef Tamminga 

zichzelf en Folkertsma als broers binnen een afgebakende ruimte en was De Jong een lastige 

hond die de ruimte binnendrong. Daarmee maakte hij duidelijk hoe volgens hem de onderlinge 

relaties lagen: Folkertsma maakte onderdeel uit van een groep gewaardeerde auteurs, schrijvers 

die door tijd en status aan elkaar verwant waren. Het was volgens Tamminga ongepast om over 

een dergelijk gerespecteerd persoon kritiek te uiten, zeker wanneer dat gebeurde door een jonge 

criticus die zichzelf nog nauwelijks bewezen had. Als verdediger van de heersende literaire 

normen in het Friese literaire veld, ging Tamminga in de aanval tegen De Jong. De dominante 

literatuurdefinitie en de status van de gevestigde schrijvers waren echter niet met objectieve 

argumenten te verdedigen, omdat die immers bepaald werden door een leerproces en door 

gewenning. Tamminga kon daardoor bijna niet anders dan zijn visie verdedigen door De Jong 

verbaal aan te vallen.  

In ‘In spultsje fan bline Bauke’ werd De Jong meerdere malen beledigd en uitgescholden. 

Vanwege zijn leeftijd zou De Jong nooit kunnen weten wat de werkelijke gang van zaken was 

rondom het publiceren van Folkertsma’s stukken in De stim fen Fryslân en in boekvorm. De 

Jong was per definitie onvoldoende geïnformeerd en zijn poging om Folkertsma te bekritiseren 

was dan ook een geforceerde actie. Daarbij was het gebruik van citaten uit verschillende 

artikelen van Folkertsma, volgens Tamminga, enkel een demonstratie van onmacht en een 

gebrek aan talent. Tot slot stelde Tamminga dat Folkertsma geen antisemiet was, maar dat Bauke 

de Jong zélf een Mussertjongen van de toekomst zou kunnen worden.
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Met deze uitlating wilde 

Tamminga vooral de geloofwaardigheid van De Jong verder in twijfel trekken en tegelijkertijd 

kon hij daarmee het contrast tussen het, naar zijn mening, kwalitatief hoogstaande werk van zijn 

eigen generatie en de inferieure stukken van De Jong nogmaals benadrukken.  
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Anton 

Mussert was mede-oprichter van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB) en 

vanaf 1942 ‘Leider van het Nederlandse volk’. Na de oorlog werd hij het symbool voor 

landverraad.  



Een reactie op Tamminga’s aanval op De Jong kwam van Lolle Nauta. Nauta  

had door zijn studie, werk en publicaties reeds veel aanzien verworven in het Friese literaire 

veld. Hij was een wetenschapsfilosoof en publicist, maar geen literair auteur of fervent 

aanhanger van de Fryske Bewegingsideologie zoals Tamminga of Schurer dat waren. Zijn kritiek 

kon daarom niet beschouwd worden als een uiting van een nieuwe generatie auteurs die als doel 

had om de heersende generatie aan te vallen. Het was juist een reactie van een wetenschapper 

die, als deelnemer binnen het literaire veld, toch vanaf de zijlijn van datzelfde veld kritisch keek 

naar het verloop van auteursgeneraties. Nauta benadrukte dat ook in zijn stuk. Hij onderschreef 

De Jongs conclusie over de antisemitische uitlatingen van Folkertsma. Dat het formuleren van 

deze conclusie en het bekritiseren van enkele andere geconsacreerde auteurs, De Jong wél en 

Nauta niet werd aangerekend, was vooral een resultaat van het verschil in status tussen beide 

auteurs.  

Door Tamminga te verwijten dat die de lezers van De Tsjerne onvoldoende objectief had 

geïnformeerd en daardoor een verkeerd beeld had geschetst van het conflict, ondermijnde Nauta 

bewust het gezag en de deskundigheid van zijn mederedacteur. Door enige historische feiten aan 

te halen, wees Nauta hem op zijn ongelijk over de veronderstelde onwetendheid van Folkertsma 

inzake de vervolging van Joden. Ook bij de analysemethode van Tamminga zette Nauta enige 

kanttekeningen: hij zou opmerkingen van De Jong verdraaid of buiten hun context hebben 

weergegeven, zodat die beter binnen zijn betoog zouden passen. Met krachtige bewoordingen 

deelde Nauta Tamminga en Schurer in bij de oudere generatie schrijvers en hij was van mening 

dat die moest berusten in de komst van de nieuwe generatie, waar De Jong deel van uit maakte.  

Tamminga nam in De Tsjerne het laatste woord in deze discussie. In een viertal punten 

somde hij op wat hem ergerde aan Nauta’s stuk, waarbij hij benadrukte dat hij bij zijn eerdere 

standpunt bleef, namelijk dat over het historische kader waarin Folkertsma’s uitlatingen geplaatst 

hadden moeten worden. Tamminga liet merken dat hij het ongepast vond dat Nauta beledigende 

opmerkingen maakte over Schurer en hemzelf, maar hij reageerde duidelijk minder fel dan in 

zijn artikel over De Jong. Hij schold Nauta bijvoorbeeld niet uit, zoals hij dat bij De Jong wel 

deed. Ook werd Nauta niet beticht van een gebrek aan talent of kennis. Wel werd zijn visie op 

deze kwestie bekritiseerd, omdat die uiteraard afweek van die van de gevestigde auteurs. In dit 

tweede artikel ging Tamminga dus kort in op enkele inhoudelijke opmerkingen  



van Nauta, iets dat Tamminga had nagelaten toen hij reageerde op De Jongs  

publicatie.  

Aan het einde van zijn betoog wilde Tamminga nog aan de lezer duidelijk maken dat Nauta 

zijn eerdere artikel volledig verkeerd begrepen had. Dat de toon van zijn eerste stuk zo negatief 

was en dat hij De Jong had uitgescholden, was volgens hem “dúdlikerwize in protest” [“duidelijk 

een protest”] tegen de “vulgaire wize” [“vulgaire wijze”] waarop De Jong over Folkertsma 

schreef. Het was geenszins een emotionele uitbarsting, zoals Nauta veronderstelde.
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Hij 

probeerde met dit laatste punt Nauta’s geloofwaardigheid in twijfel te trekken, maar hij 

demonstreerde daarmee vooral de krampachtige wijze waarop de gevestigde generatie van 

schrijvers vast hield aan haar positie. Bij gebrek aan objectieve argumenten voor de heersende 

hiërarchie in het literaire veld, werden krachtige bewoordingen gebruikt om het contrast tussen 

de geconsacreerde auteurs en de nieuwkomers zo groot mogelijk te laten lijken. Dat was de 

makkelijkste manier om tegenover de avant-garde en andere critici in het veld de eigen positie te 

verantwoorden.  
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Conclusie  

In de periode tussen 1946 en 1968 ontwikkelde het Friese literaire veld zich tot een goed 

functionerend veld, met onder meer een eigen corps van bewaarders, een eigen dynamiek en 

veldhiërarchie en met bovendien een geleidelijke ontwikkeling in de richting van een grotere 

relatieve autonomie. De literaire tijdschriften vervulden daarbinnen een belangrijke rol, zowel bij 

de materiële als bij de symbolische productie van Friese literatuur. De specifieke eigenschappen 

van het medium waren daar debet aan. Een regelmatige verschijningsfrequentie zorgde voor een 

aanhoudende stroom van nieuwe literatuur en nieuw talent. Bovendien vormden de bladen een 

geschikt podium voor recensies en polemieken, die konden bijdragen aan de kritische receptie 

van de contemporaine Friese literatuur.  

De Tsjerne was in de jaren na de oorlog een tijdlang het enige literaire tijdschrift in 

Friesland. Door het pamflet ‘De bining forbritsen’ van Schurer in het openingsnummer van De 

Tsjerne en door een indrukwekkende lijst van redacteuren en medewerkers wist het maandblad al 

snel na de oprichting de aandacht op zich te vestigen. Het was de bedoeling dat De Tsjerne 

ruimte bood aan beginnende én gevestigde literaire auteurs, wat resulteerde in een maandblad 

met een bloemlezend karakter. Met dat concept werd een breed lezerspubliek bereikt en groeide 

De Tsjerne uit tot een interessant medium voor schrijvers, subsidieverstrekkende instanties en 

uitgeverijen. Enkele beeldbepalende redacteuren, zoals Schurer en Folkertsma, waren intern 

geconsacreerd in het literaire veld, waardoor zij gebruik konden maken van hun persoonlijke 

status of hun werkkring om invloed uit te oefenen op de relaties tussen De Tsjerne en andere 

instituties in het veld. Zij bepaalden ook de conservatieve koers van het maandblad en wilden 

daarbij nagenoeg geen concessies doen. Dit veroorzaakte zo nu en dan botsingen binnen de 

redactie, waarbij de behoudende stroming altijd aan het langste eind trok.  

Het experimentele Quatrebras was vooral een podium voor een nieuwe groep beginnende 

auteurs, die zich liet inspireren door onder meer de Vijftigers. Zij zagen zich niet 

vertegenwoordigd in De Tsjerne en richtten daarom een eigen periodiek op. Het blad kreeg geen 

structurele subsidies en had maar weinig bekende medewerkers. Toch wist Quatrebras al vrij 

snel een eigen plek binnen de Friese literatuur te veroveren. Het was een tijdschrift dat 

experimenteerde met typografie en illustraties en het liefst gewone taal gebruikte. De komst van 

Quatrebras betekende een verandering in de veldstructuur: in plaats van één, waren er ineens 

twee literaire bladen. Diverse instituties in het veld, zoals de schrijvers, uitgevers, 

subsidievertrekkers maar ook de lezers, moesten hun keuze voor De Tsjerne heroverwegen, iets 



waar de redactie van De Tsjerne angstig voor was.  



De oprichting van Asyl resulteerde daarentegen nauwelijks in een herstructurering van het 

veld. Asyl werd gratis verspreid en de redactie van het blad onderhield nagenoeg geen banden 

met andere instituties dan de schrijvers. Asyl was net als Quatrebras opgericht uit onvrede over 

de literaire koers van De Tsjerne. Het idee om het blad op te richten ontstond bij Piebenga na een 

herhaaldelijke weigering van De Tsjerne om diens kritische artikel, dat over de koers van De 

Tsjerne ging, te publiceren. Asyl vertegenwoordigde geen grote groep gelijkgestemde auteurs, 

maar was, zeker in de eerste jaargang, een tweemanstijdschrift. Veel redactionele ruimte werd 

besteed aan het bekritiseren van de contemporaine Friese literatuur en het provoceren van de 

redactie van De Tsjerne.  

Gedurende bijna het gehele bestaan van Quatrebras en Asyl bevonden de twee bladen zich 

in een conflictsituatie met De Tsjerne. De oorzaak van het conflict tussen De Tsjerne en 

Quatrebras lag vooral in het verschil in opvatting over de heersende definitie van literatuur. Als 

belangrijkste literaire tijdschrift van Friesland kon de redactie van De Tsjerne de standaard van 

de literatuur en daarmee ook de voorwaarden van het spel bepalen waar de andere actoren in het 

veld aan moesten voldoen. Het spel veroorzaakte de dynamiek en daarmee de hiërarchie in het 

literaire veld. Al vanaf het eerste nummer van Quatrebras verzette het blad zich tegen deze 

dominante positie van De Tsjerne. Met behulp van subversieve strategieën probeerde Quatrebras 

een eigen plek te veroveren binnen het Friese literaire veld. Economisch of symbolisch kapitaal 

had de groep rond Quatrebras nog niet, waardoor het zich makkelijk kon onderscheiden van De 

Tsjerne en niets te verliezen had. De Tsjerne was als geconsacreerd tijdschrift inmiddels in bezit 

van beide soorten kapitaal en was geenszins van plan om daar iets van af te staan aan een groep 

nieuwkomers. Door onder meer te benadrukken hoe gedateerd de literaire visie van De 

Tsjerne-redactie was, werd continu geprobeerd om de opponent een reactie te ontlokken om op 

die manier bestaansrecht af te dwingen. Deze handelswijze is typerend voor de artistieke 

generatie die Bourdieu avant-garde noemde.  



De manier waarop de twee bladen op elkaar reageerden in een conflictsituatie, zoals in de 

polemiek die ontstond na de ophef over De Tsjerne en ‘Nationale Snipperdag’, bevestigt 

duidelijk dat er hier inderdaad sprake was van een conflict tussen een avant-garde en een 

geconsacreerde literaire generatie. In het openingsartikel van Quatrebras positioneerde de 

redactie zich meteen recht tegenover De Tsjerne om zo het gezag van het maandblad en diens 

belangrijkste redacteur Schurer te ondermijnen. Door te provoceren en ongemakkelijke vragen te 

stellen hoopte men op een reactie. Die reactie van De Tsjerne kwam er ook: het blad reageerde 

door de nieuwkomers als talentloos en onwetend te bestempelen en men wenste zich tegenover 

een dergelijke groep niet te verantwoorden over redactionele besluiten. Ook deze reactie was 

typerend voor een literaire generatie, namelijk voor de geconsacreerde of gevestigde generatie.  

In het conflict tussen De Tsjerne en Asyl lagen de verhoudingen net even anders. Asyl was 

mede opgericht door een gewaardeerd medewerker van De Tsjerne, iemand die dus geen 

nieuwkomer was in het veld. De redactie van Asyl wilde misstanden in de Friese literatuur aan de 

kaak stellen en was daardoor een belangrijke factor bij de verdeling van het symbolisch kapitaal: 

Asyl had niets te verliezen. Het was juist de combinatie van die houding en van een bekend 

auteur als redacteur, dat werd gevreesd door de redactie van De Tsjerne. De subversieve 

methodes die Asyl er op na hield om De Tsjerne te bekritiseren, konden het imago van dat 

maandblad flinke schade toebrengen. De redactie van De Tsjerne kon Asyl echter geen 

tegenstand bieden, omdat een reactie in haar ogen gelijk stond aan erkenning. Daarbij bestond 

ook de angst dat meer medewerkers zouden overstappen naar Asyl en De Tsjerne economisch of 

symbolisch kapitaal zou verliezen. Asyl werkte daardoor als een katalysator in de ontstane 

redactiecrisis die uiteindelijk leidde tot de opheffing van De Tsjerne. Het tijdschrift Asyl had dus 

wel degelijk overeenkomsten met de avant-garde, vooral waar het gaat om de manier waarop de 

geconsacreerde generatie werd benaderd. Toch was Asyl niet een periodiek van nieuwkomers die 

zich in groepsverband verzetten tegen de heersende regels van het Friese literaire veld. Asyl 

neemt daarom een aparte status in binnen de Friese literaire tijdschriften.  

Het belangrijkste conflict tussen Asyl en De Tsjerne, dat ontstond naar aanleiding van De 

Jongs essays over De Tsjerne-coryfee Folkertsma, illustreert deze bijzondere positie die Asyl 

innam in het veld. In de genoemde Asyl-artikelen werd namelijk niet alleen de dominante 

denkwijze van het literaire veld aangeklaagd die werd uitgedragen door De Tsjerne. Het waren 

vooral de regels van het spel die werden bekritiseerd, regels waar volgens Bourdieu iedere 

deelnemer zich aan diende te houden om te kunnen functioneren binnen een veld. Het uiten van 

kritiek op datgene dat de geconsacreerde auteurs had gemaakt tot wat zij waren, kwam De Jong 

op een negatieve sanctie te staan van gezagsdragende actoren in het Friese literaire veld. Waar 



een avant-garde bereid was om op te gaan in het spel, daar zette Asyl, De Jong in het bijzonder, 

zich dus buiten het spel.  



Ondanks de langlopende conflicten werd in 1965 door Asyl en Quatrebras een eerste 

aanzet gegeven tot een fusie met De Tsjerne. Het proces dat voorafging aan de uiteindelijke fusie 

tot het tijdschrift Trotwaer bevestigt nogmaals dat er sprake was van verschillende literaire 

generaties met een eigen periodiek. De Tsjerne leunde van oudsher zwaar op beeldbepalende 

redacteuren als de geconsacreerde auteurs Schurer en Folkertsma, zowel voor wat betreft de 

literaire koers als voor het imago. Met hun vertrek leverde De Tsjerne daarom ook in op 

geloofwaardigheid en op vertrouwen van de instituties in het veld. Wat Bourdieu inherent achtte 

aan de ontwikkeling van de avant-garde, zag men ook gebeuren bij Quatrebras: in de loop der 

jaren viel de groep rondom Quatrebras langzaam uiteen. Het gezamenlijke doel uit de 

beginperiode was naar de achtergrond verdwenen. Een aantal auteurs kwam tot een zelfstandige 

publicatie, waardoor de consecratie van de avant-garde toenam. Het symbolisch kapitaal kwam 

echter bij slechts enkele auteurs terecht, wat vervolgens de cohesie van de groep verminderde. 

Bij het tweemanstijdschrift Asyl waren het vooral praktische redenen die het voortbestaan van 

het blad in gevaar brachten.  

In eerste instantie ketste de fusie af, grotendeels door toedoen van een buitenliteraire 

factor, namelijk de geldschieter stichting Je Maintiendrai die bedenkingen had bij de 

samenstelling van de nieuwe redactie. Dit was mede een gevolg van de sanctie die het veld aan 

De Jong had opgelegd naar aanleiding van het conflict tussen Asyl en De Tsjerne. Dat de fusie 

uiteindelijk toch van de grond kwam, had vooral te maken met het besef van alle partijen dat de 

drie tijdschriften in zwaar weer verkeerden en afzonderlijk geen toekomst meer hadden. Het 

Friese literaire veld was inmiddels voorgoed veranderd. Nieuwe schrijvers en lezers dienden zich 

aan en een samengaan van de drie tijdschriften tot een nieuw periodiek was daarom meer dan 

noodzakelijk.  

Het nieuwe hoofdstuk in de Friese literatuurgeschiedenis, dat men na de Tweede 

Wereldoorlog opensloeg, werd dus gekenmerkt door enerzijds een gezamenlijke drang om de 

Friese literatuur naar een hoger plan te tillen en anderzijds door de meningsverschillen over de 

manier waarop dat zou moeten gebeuren. Het langlopende conflict tussen de Friese literaire 

tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl vond daarin zijn oorsprong. Twee van de drie 

tijdschriften vertegenwoordigden duidelijk een literaire generatie: het conservatieve De Tsjerne 

was het blad van de geconsacreerde generatie auteurs, het experimentele Quatrebras behoorde 

tot de avant-garde. Het kritische Asyl had voor wat betreft de gebruikte subversieve strategieën 

weliswaar kenmerken van een avant-garde generatie, maar de onwil om zich volledig onder te 

dompelen in de regels van het literaire veld én het feit dat Asyl niet het periodiek was van in 

groepsverband opererende aankomende auteurs, heeft tot gevolg dat het blad geen avant-garde 



genoemd kan worden, maar dat het een bijzondere positie bekleedde in het Friese literaire veld. 

Ondanks de vele verschillen tussen de De Tsjerne, Quatrebas en Asyl, hebben zij dus 

afzonderlijk van elkaar, gezamenlijk, maar ook in relatie tot elkaar, veel betekend voor de 

ontwikkeling van de moderne Friese literatuur.  
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Bijlage I: Enkele omslagen van De Tsjerne, Quatrebras en Asyl  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Bijlage II: Binnenwerk van Quatrebras  



 



 



Bijlage III:  

Schema’s van de aantallen publicaties per medewerker per tijdschrift  

Gebruikte afkortingen:  

Po=Poëzie Pr=Proza Es=Essays Kr=Kritiek To=Toneel Re=Recensies Red=Redactioneel 

Ov=Overig V.Po=Vertaalde poëzie V.PET=Vertaald proza, essay of toneel  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Suggesties voor verder onderzoek  

Onderzoek naar literaire tijdschriften is altijd omvangrijk, mede door de specifieke 

eigenschappen van het medium. Er zijn daarom nog voldoende onderwerpen die in de toekomst 

nadere bestudering verdienen. Hier volgen enkele suggesties:  

-De verhouding tussen De Tsjerne en Podium: Net als De Tsjerne werd ook het landelijke 

literaire tijdschrift Podium opgericht in 1946 en werd het in 1968 opgeheven. Enkele Friese 

auteurs, zoals Anne Wadman werkten zelfs enige tijd mee aan Podium. Het zou interessant 

kunnen zijn om te onderzoeken hoe de twee bladen zich tot elkaar verhouden, zowel wat betreft 

ontwikkeling en organisatie, als wat betreft de positie van het tijdschrift ten opzichte van het 

eigen literaire veld.  

-Literaire tijdschriften in relatie tot andere media:  

Literaire tijdschriften reageren vaak op elkaar, maar even zo vaak zijn zij zelf het onderwerp van 

aandacht in andere media. Kranten recenseren bijvoorbeeld vaak de nieuwe uitgave van een 

tijdschrift en op de radio wordt de inhoud besproken. Menig tijdschriftauteur was bovendien bij 

meerdere media werkzaam. In de kwestie Folkertsma -De Jong zette de discussie zich al gauw 

voort in andere media dan de tijdschriften waar de kwestie ontstond. De verhouding tussen 

literaire tijdschriften en andere media kan daarmee een boeiend onderzoek opleveren.  

-Inhoudelijke ontwikkeling van een tijdschrift:  

De inhoud van een tijdschrift is afhankelijk van de keuzes die een redactie maakt. De redactie 

bepaalt wie de vaste medewerkers zijn en welke teksten wanneer worden gepubliceerd. Het 

plaatsingsbeleid, vergaderingsnotulen, correspondentie, kritische artikelen in en over het 

tijdschrift en het literaire werk zelf zouden onderzocht kunnen worden om tot een uitspraak te 

kunnen komen over de inhoudelijke ontwikkeling en de eventuele oorzaken die tot die 

ontwikkeling leidden.  



-De fusie, en daarna?  

Na de fusie van De Tsjerne, Quatrebras en Asyl ontstond een nieuw tijdschrift, genaamd 

Trotwaer. Literair-historisch onderzoek naar generaties in de Friese literatuur in de jaren 

zeventig en tachtig zou verder inzicht kunnen bieden in de dynamiek van het Friese literaire veld 

en de vorming van de hiërarchie die daaruit voortkomt.  



Geraadpleegd materiaal  

Literatuur  

-Anbeek, T., Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985. 

Amsterdam: De Arbeiderspers, 1990.  

-Boltendal, R., Koerier tussen gisteren en morgen. De geschiedenis van Je 

Maintiendrai Friesland: 1944-984. Drachten: Friese Pers Boekerij, 1985.  

-Boonstra, H., Martinikerkhof 23. 50 jaar Radio Noord. Bedum: Profiel, 1996.  

-Bork, G. van en Verkruijsse, P. (red.), De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen 

tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Weesp: De Haan, 1985.  

-Bourdieu, P., Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Gekozen door Dick Pels. 2
e 

dr. 

Amsterdam: Van Gennep, 1992.  

-Bourdieu, P., De regels van de kunst: wording en structuur van het literaire veld. Amsterdam: 

Van Gennep, 1994.  

-Broersma, M., Beschaafde vooruitgang: de wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002. 

Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 2002.  

-Deyssel, L van, De scheldkritieken. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979.  

-Dorleijn, G. en C. van Rees, De productie van literatuur: het Nederlandse literaire veld 

1800-2000. Nijmegen: Vantilt, 2006.  

-Gezelle Meerburg, B.A., 'Hwant wij binne it nijs ûnder en boppe de sinne': "De smearlappen" 

fan Anne Wadman en "Fabryk" fan Trinus Riemersma as 'fernijende' Fryske romans. 

Leeuwarden: Fryske Akademy, 1997.  

-Huizinga, J.J., Friesland en de Tweede Wereldoorlog. Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, 

1996.  

-Nauta, L., Stasjonearre yn Fryslân: essays, besprekken en polemiken. Leeuwarden: Fryske 

Akademy, 1999.  

-Nooy, W. de, Richtingen en lichtingen: literaire classificaties, netwerken, instituties. 

Rotterdam: Universiteitsdrukkerij Erasmus, 1993.  

-Oppewal , T. (red), Zolang de wind van de wolken waait: geschiedenis van de Friese literatuur. 

Amsterdam: Bert Bakker, 2006.  

-Piebenga, J., Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse. Drachten: Laverman, 1957. 

Oorspronkelijke eerste druk: 1939  

-Piersma, T., J. Hoekstra, en A.M.J. Riemersma, Koarte biskriuwing en rubrisearring fan it 

tydskrift De golle (3 nûmers, 1953-'54), 'quatrebras' (9 jiergangen, 1954-'66). Groningen: 

Fryske ynstelling fan ‘e Rijksuniversiteit, 1978).  

-Poortinga, Y., Préokkupaesje of frije kreativiteit. De ûntwikkeling fan de moderne Fryske 

literatuer (1915-1965). Leeuwarden: Fryske Akademy, 1965.  



-Rees, C. van, en G. Dorleijn, De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld: 

aandachtsgebied literatuuropvattingen van de Stichting Literatuurwetenschap.’s-Gravenhage: 

Stichting Literatuurwetenschap, 1993.  

-Riemersma, Tr. (red.), Hoe binne de helten fallen: Bauke de Jong syn ûnkristlike krústocht. 

Franeker: Venus, 2006.  

-Schaaf, Sj. van der, Skiednis fan de Fryske biweging. Leeuwarden: De Tille, 1977.  

-Wielen, H.G.W. van der (voorz.), Kultureel perspektyf: Nota fan de Fryske Kultuerried 

foar it Provinsiaal Bistjûr fan Fryslân. Z.p. : Stichting Fryske Kultuerrried, 1961.  

Literatuur (artikelen)  

-‘Besluit Fryske Akademy en Biwegingsried: Nieuwe spelling Fries experimenterenderwijs 

invoeren bij onderwijs’ in: Leeuwarder Courant, 26 augustus 1968. -‘Bevrijdingsdag officieel 

één met Koninginnedag’, in: Leeuwarder Courant,4 februari 1954. -Bourdieu, P., ‘The field of 

cultural production: or the economic world reversed’ in: Poetics, no. 12, 1983. -Bourdieu, P., 

‘The market of symbolic goods’ in: Poetics, no. 14, 1985. -T. Brattinga, ‘Oer en om De Golle’ 

in: Alternatyf, no. 1, 1974. -Breuker, Ph., ‘Literatuer en Beweging’ in: Hjir, no. 4, 1981. -‘Je 

Maintiendrai wol it in jier oansjen mei de neie Tsjerne’, in: Friesch Dagblad, 12 oktober 1968. 

-‘Koninginnedag ook bevrijdingsdag?’, in: Leeuwarder Courant, 24 maart 1953. -Miedema, 

H.T.J., ‘Levensberichten: Klaas Fokkema’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse 

Letterkunde te Leiden 1970-1971. Leiden: E.J. Brill, 1972. -Miedema, H.T.J., ‘Levensberichten: 

Jelle Hendriks Brouwer’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te 

Leiden 1980-1981. Leiden: E.J. Brill, 1982. -‘Om de Nationale Snipperdag’, in: Leeuwarder 

Courant, 1 mei 1954. -‘Ook extra toelagen voor Fries literair werk’, in: Leeuwarder Courant, 20 

maart 1964. -Rees, C. van, ‘Consensusvorming in de literatuurkritiek’ in: H. Verdaasdonk (red.), 

De regels van de smaak. Amsterdam: Nijsen, 1985. -Schurer, F., ‘Hwat wol de Leeuwarder 

Courant?’, in: Frysk en Frij, 26 maart 1965. -Stienstra, A., ‘List fan Fryske periodiken neffens 

earste jier fan ferskinen’ in: It Beaken, no. 2, 1981. -Tamminga, D., ‘Jan Tjittes Piebenga’ in: 

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1967-1968. Leiden: E.J. 

Brill, 1969.  



-‘Tweetalig onderwijs’ in: Leeuwarder Courant, 1 september 1967.  

-Verdaasdonk, H., ‘Literary magazines as media for publishing literary texts’ in: Poetics, 

no. 18, 1989.  

-‘Weinig nieuw materiaal voor tweetalige scholen: wachten is op vereenvoudiging spelling 

Fries’ in: Leeuwarder Courant, 1 augustus 1968.  

Audio:  

-Vries, G. de (pres.), ‘Dokumintêre oer it literêre tydskrift Quatrebras' in: (radioprogramma; 

Leeuwarden: Omrop Fryslân). Uitzenddatum: 23 december 1982.  

-Mark, A. van der (pres.), ‘Dokumentêre oer it nei-oarlochske literêre tydskrift -De Tsjerne-’ 

in: De koperen tún (radioprogramma; Leeuwarden: Omrop Fryslân). Uitzenddatum: 29 april 

1982.  

Internet  

-Fonds voor de Letteren, ‘De doelstelling van het Fonds voor de Letteren’, Fonds voor de 

Letteren, 1999-2007, http://www.fondsvoordeletteren.nl (geraadpleegd op 13 februari 2007).  

-Historisch Centrum Leeuwarden, ‘Kneppelfreed’, Kneppelfreed, 

http://www.kneppelfreed.nl (geraadpleegd op 15 februari 2007).  

-Kristlike Fryske Folks Bibleteek, ‘KFFB: De iennichste boekeklub yn Fryslân’, KFFB, 

2000-2006, http://www.kffb.nl (geraadpleegd op 2 november 2006).  

-Letterkundig museum, ‘Literaire prijzen’, Literaire prijzen database, 

http://www.literaireprijzen.nl/index.php (geraadpleegd op 19 oktober 2006).  

Stichting It Fryske Boek, ‘Wat docht It Fryske Boek’, It Fryske Boek, 

http://www.fryskeboek.nl (geraadpleegd op 13 november 2006).  

-Stipriaan, R. van (red.), De Nederlandse klassieken anno 2002, Digitale Bibliotheek voor de 

Nederlandse Letteren, http://www.digitalebibliotheek.nl/letterkunde (geraadpleegd op 3 februari 

2007).  

Tijdschriften:  

-'Asyl: literair tydskrift' (1963-1966). -'A-wyt: Tweetalig literair tijdschrift (Frij prottetalig 

literair tiidskrift)' (1967-1968). -'De Golle: litterair wurk fan 'De Mieren' ' (1953-1954). 

-'Quatrebras' (1954-1966). -'De Teannewadder' (1961-1963). -'Trotwaer' (1969-2003).  

-'De Tsjerne: litterair tydskrift' (1946-1968).  



Archivalia:  

De Tsjerne archyf (Ryksargyf Tresoar, Leeuwarden) – nog niet officieel geïnventariseerd. 

Archief van literair maandblad De Tsjerne (1946-1968) als onderdeel van het archief van 

stichting Je Maintiendrai  

Doos 3: ‘de tsjerne archyf; notulen; kranteknipsels; oktober 1968’  

-Notulenboek I: 1946-1949 -Notulenboek II: 1949-1950 -Notulenboek III: 1950 -… 

-Notulenboek IV: 1968 -…  

Doos 7: ‘de tsjerne archyf; korrespondinsje 1956-1968’  

 

Citaat Willem Kloos:  

-Kloos, W., ‘Literaire Kroniek’ in: De Nieuwe Gids, no. 3, 1886.  

Naam  Periode  Vereniging  Verschijningsfrequentie  Lezer

s  

     
Algemeen      
De Fleanende Krie  1954 Kristlike Fryske Folksbibleteek  Jaarlijks (’54-’59); drie/jaar (’59-)  10000  

Frysk en Frij  

1945-196

6 

1972-199

7  

Parseforiening ‘Freonen fan Frysk en frij’  

Wekelijks; maandelijks (’72-’74)  5000  

It Heitelân  
1919-196

2  

Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse  
Maandelijks  1000  

De Strikel  1958 Fryske Bibleteek  Maandelijks  1500  

Het Vrije Volk  1952-196

7  

Partij van de Arbeid  Wekelijks  n.b.  

     
Beweging      
It Ambyld  1953-197

2  

Frysk Boun om Utens  Onregelmatig  n.b.  

De Frijbûtser  1962 Frysk Nasionale Partij  
Onregelmatig (’62-‘67); maandelijks 

(’67-)  
n.b.  

Fryslân Oerein!  
1932-197

0  

Federaesje fen Fryske Studinteforienings  
Vijf/jaar  350  

De Gouden Tiid  
1956-197

0  
Boun fan Kristlik Fryske Jongerein  

Acht/jaar (’56-’60); maandelijks (’60-

’70)  
500  

De Katholieke Fries  1949-196

7  

Roomsk Frysk Boun  Zes/jaar  800  

Lyts Frisia  1952 Jongfryske Mienskip  Maandelijks  150  

De Stiennen Man  
1945-199

0  
Frysk Nasionael Boun  

Maandelijks (’45-’50); wekelijks (’50-

59’); tweewek. (’59-’68); driewek. 

(’68-’79); tien/jaar (’80-’90)  

250  

De Stim  
1927-199

7  
Kristlik Frysk Selskip  

Wekelijks (’27-’65); maandelijks 

(’65’74); tien/jaar (’74-’90); zes/ jaar 
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800  

     
Beroep      
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De Tieme  1952-196

2  
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Boun fan Fryske Kunstners  Onregelmatig  n.b.  

     
Wetenschappelijk      
It Beaken  1938 Fryske Akademy  Zes/jaar  1750  

De Vrije Fries  1839 Fries Gen. van Geschied-, Oudheiden Taalkunde  Jaarlijks  n.b.  

Us Wurk  1952 Frysk Ynstitút RuG  Vier/jaar; later twee/jaar  450  
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