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Foaropwurd

As bern bin ik Annie M.G. Schmidt en Diet Huber misrOn. Myn helden wiene

Bruintje Beer, Dik Trom en Goudelsje. Hoewol't op de kweekskoalle berne-

literatuer noch net oan 'e oarder kaam, rekke ik troch myn wurk yn it butengewoan
underwiis begjin jierren 60 troch it alle dagen foarltzen op 'e smaak. Us beide

soannen Jurjen en Gosse fersterken dat en meiinoar belibben wy hiel wat las-
aventoeren. Sy makken, dat ik tagelyk mear belangstelling foar de eftergrunen fan
berneliteratuer krige. As paranymfen foarmje sy no foar my in stipe yn 'e r6ch.

Mar oare minsken hawwe my ek ynspirearre. Oan it begjin stie Botsje Bouma fan
boekhannel De Tille en letter haad fan de jeugdbibleteek yn Ljouwert dy't my sti-
mulearre it paad fan dy berneliteratuer op te gean. Yn it Landelijk Platform voor
kinder- en jeugdliteratuur lieten  minsken as Toin Duijx en Hugo Verdaasdonk
sjen, dat berneliteratuer ek in underwerp is om jin wittenskiplik mei dwaande te
hAlden. De sniebal begOn doe te r61jen en brocht ein jierren santich fragen fan de
tydskriften Hjir en De Pompebleden om besprekken fan berne- en jongereinlitera-
tuer foar dy tydskriften te leverjen. Letter kaam der it Friesch Dagbiad by der't ik
sOnt   1985 in rubryk yn fersoargje, de leste jierren   yn in wyklikse sekwinsje.
Tagelyk wijde ik ek fierdere st,idzje oan dy berneliteratuer, by Nederldnsk M.U.-A

as in apart fak, dat by de doktoraalstudzje Frysk op in skripsje dtrOn, dy't Qnder de
titel Net foar bem! Jeugdltin tusken 1930 en 1980 yn oarspronklik-fryske berne- en

jongereinliteratuer (Amsterdam/Kiel, 1990) yn de rige Co-Frisica publisearre
waard.

Op it med fan de Fryske berne- en jongereinliteratuer moat noch in soad under-

syk dien. Hedzer Drent kaam yn 1994 mei it earste promoasje-undersyk datoan-

geande, dat yn boekfoarm ferskynde under de titel Durk en Djoke wurde wier
grutter: Wearden en noarmen yn oarspronklik Frysk proaza foar bern en jon-
gerein. Derneist  binne  inkelde  stddzjes  yn  it  ramt  fan  de  st,idzje  Frysk  dien,  dy't  yn

artikelfoarm ferskynden of net publisearre waarden. Nei oarspronklik Fryske

bernepoezij is net earder Ondersyk dien, dy't boppedat min dokumintearre is.
Fansels docht men Ondersykswurk net sunder help fan oaren. Nei't ik yn 1995 lit

ein set bin mei it systematysk wurkjen oan dit Ondersyk, hat in hiele rige minsken,
elk op eigen wize, my holpen en bystien. Freonen dy't mei in inkeld wurd my wer
ynspiraasje besoargen om fierder te gean, oaren dy't parten tekst dy't klear wiene

mei in kritysk each besjen woene. Ik tink dtrby oan de goerie fan myn keamer-

genoat op de Fryske Akademy, Pieter Duijff, oan de help fan Doete Stienstra en
Nine Troost dy't my tige skewielden mei har opmerkings. Babs Gezelle Meerburg

wiisde my op swakke steeen yn myn redenearring en Toin Duijx holp net allinne by
de foarmjouwing fan de tabellen, mar joech ek tige weardefolle krityk op de tekst.
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Jan Apperloo soarge dat it Ingelske jaske goed paste; of course, mistakes are my
responsibility! Freark Dam, de eardere konservator fan it Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaasjesintrum, soarge foar oanfolling by de gegevens fan de
auteurs. Al dy minsken wol ik op dit plak tige fan herten tanksizze!

Dy tank jildt ek in tal ynstellings. Alderearst is dat 'ds' FLMD mei syn mei-
wurkers dy't altyd wer klear stiene om ynformaasje te jaan. Hiel wat oerkes binne
der trochbrocht krekt as op de Provinsjale Bibleteek fan Fryslan, ek sa'n 'Fund-
grube',  foar  wa't  yn de Frisistyk Ondersyk docht. Lanlike ynstellings  as  NBLC  en
letter NLMD, der't Boek en Jeugd in plak krige hat, ha my, benammen yn de
persoan fan Jeannette Kok, oan ferskate details holpen. Foar undersikers fan berne-
literatuer is de Internationale Jugendbibliothek yn Munchen sa'n bytsje it paradys.
Yn  'e  maitiid fan  1994 koe ik der tanksij in stipendium foar seis wike literatuer-
undersyk dwaan, dat de basis foarme hat foar myn andersyk. Yn septimber 1999
koe ik da nochris twa wike trochbringe om alderhanne saken nei te rinnen. Tusken
alle bemeliteratuer Ut de hiele wrdld mei byhearrende teoretyske eftergrunliteratuer
hat de Fryske der yn de LIB ek syn plak fOn. Ik bin bliid dat ik deroan meiwurkje
koe as tsjinprestaasje foar de tsjinstferliening en de waarme belangstelling dy't ik
der underfine mocht. Ynstellingen krije gesicht troch har meiwurkers en dat wie by
alle neamde ynstellings in freonlik en behelpsum gesicht. Ik bin dat gesicht, dy
meiwurkers dus, tige erkentlik foar de help.

Yn dy erkentlikheid wol ik ek myn wurkjouwer, de Fryske Akademy, beluke.
Om't ik it Ondersyk yn myn eigen tiid dien haw, jildt dy tank it einstadium fan dit
undersyk, de realisearring yn boekfoarm. Trudy Childs wol ik derby mei care
neame, krekt as Dick Eisma, dy't tige akkuraat wie yn syn korreksje fan it manu-
skript. Ik bin bliid dat it boek by dit ynstitut utkommen is.

Oan 'e ein binne noch trije persoanen net neamd. Alderearst binne dat myn beide
promotoaren, Hugo Verdaasdonk en Alex Riemersma. It wie in aardichheid om te
sjen hoe goed dy beiden elkoar oanfollen. Ik haw it wurkjen mei harren as tige
ynspirearjend en weardefol Onderfun.

De 16ste dy't ik hjir neame wol, is myn libbenskammeraat Sikke. Hy hat my yn de
6frOne jierren net allinne alle romte en de nedige morele stipe jun, mar hat
boppedat in soad wurk foar my weinommen. DEr wol ik him op dit plak dan ek foar
betankje.



I

Fraachstelling en beskriuwing fan it undersyk

I.1 Ynlieding

Yn dit undersyk wol ik in globale beskriuwing jaan fan oarspronklik Frysktalich
poetysk materiaal (fersen, lieten) dat tusken 1900 en 1983 yn bondels foar jonge
bern (0-12 jier) beskikber steld is. By dy globale beskriuwing leit de klam op de
feroarings yn dat materiaal en de materiaalkar. It Bndersyk wol oantoane dat dy
feroarings te krijen hawwe mei it doel, dtr't auteurs en samlers fan dy poezij har
wurk mei dien hawwe. Ik meitsje Onderskied tusken in pedagogysk-didaktysk, in
taalpolityk en in literer doel. Ynhaldlike analyse yn de foarm fan wurkymmaninte
ynterpretaasje en struktuer-analyse is hjir net oan 'e oarder. Wol spilet de ynhald
mei, as it giet om sjenreyndieling en sil dy ynhald sa no en dan ek brukt wurde as

foarbyld en yllustraasje by guon ferskynsels. It giet om poezij dy't yn bondels fan
mear as ien auteur, saneamde blom16zings of sammelbondels, en yn bondels fan ien
auteur, publisearre is.

It doel dat auteurs en samlers mei dy bondels hawwe, is ek 6f te lieden ut de
maatskiplike kontekst der't it materiaal yn ta stAn komt. Foar de Fryske bernepoezij

is it underwiis yn it Frysk fan grut belang; oerheidsmaatregels yn ferbAn mei dat
Bnderwiis hawwe fan ynfloed west op de feroarings fan de doelstellings foar it
skriuwen en gearstallen fan bondels (sjoch I.7). Oare fermiddens as hushalding,
tsjerke en bibleteek spylje by it bepalen fan dat doel in minder wichtige rol, wylst
de bernepoezij yn tydskriften as Onderdiel fan in grutter en tige fariearre gehiel

publisearre wurde (sjoch ek II.2).
It is min nei te gean watfoar rol de htish8ldings yn Fryslitn spylje by de oerdracht

fan bernepoezij. Sa untbrekke gegevens oer it persintaazje Frysktalige h,ishaldings
oan it begiin fan de tweintichste ieu. Systematyske sifers komme earst beskikber by

it undersyk fan Boelens en Van der Veen (1956) en dat fan L. Pietersen tit 1967
(Pietersen. 1969). Nije Ondersiken folgie yn 1980 (Gorter e.0., 1984) en yn 1994
(Gorter en Jonkman, 1995). In gearfetting fan de sifers yn ferban mei de thustaal

jout de leste (Gorter en Jonkman, 1995. s. 16):
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Thustaal yn 1967, 1980 en 1994 (Yn %) '67 '80 '94

Frysk (en Nederlansk bf in oare (streek)taal)           71               56             54
Nederlansk (inkeld)                                        13          33         34
streektaal (en twa talen, gjin Frysk)                   16          11          12

-                                                                   -                                                             -

mei-inoar 100 100 100'

Hoewol't foar de trije neamde Gndersiken de ynwenners fan Frysldn fan 12 jier en
Alder underfrege binne, kin der by de oantsjutting 'thlistaal' fan ditgien wurde, dat
dy ek troch de jongere bern yn sokke hushaldings brukt wurdt. As de brOkte thus-
taal Frysk is, hoecht dat lykwols noch net yn te hdlden, dat yn sokke hlishaldings
omtinken is foar de oerdracht fan Fryske berneliteratuer i.c. bernepoezij. Undersyk
nei it bruken fan bygelyks Fryske bakerrimen by it opbringen fan bern is oant no ta
noch net dien.

De bibleteken hawwe foar de Fryske (berne-)literatuer as gehiel en foar de berne-
poezij yn it hjir beskreaune tiidrek mear spesifyk net fan grutte betsjutting west. It
Frysk nimt sawol wat it tal titels as wat it tal utlienings oanbelanget in lyts plak
binnen dy bibleteken yn (Jansma. 1986, ss. 50-52). It omtinken foar Fryske berne-
en jongereinliteratuer (tenei BJL) komt yn dat fermidden mar stadich op gleed. It
Frysk Utjefte Founs (tenei FUF) hat by de foarsjenning yn materiaal yn de twadde
helte fan it undersykstiidrek in beskieden rol spile (sjoch ek II.3.3).

De tsjerke nimt in hiel eigen plak yn. Fan de oprjochting fan Kristlik Frvsk Sel-
skip (tenei KFS; 1908) en Roomsk Frysk Boun (tenei RFB; 1917) 6f is troch dy
fermiddens ivere foar mear Frysk yn tsjerke. Earst let komt daby ek omtinken foar
religieuze bernepoezij. Yn dat ferbAn hat it ynstit,lt fan de sneinsskoalle noch it
measte oanlieding west ta produksje en seleksje. Der sil yn it neikommende besjoen
wurde, oft dat konsekwinsjes hat foar it doel dat by produksje en seleksje fan reli-
gieuze bernepoezij spile hat (II.2 en IV.2.4).

Yn dit Ondersyk wurdt allinne dy poezij behannele dy't ornearre is foar bern oant
en mei likerndch 12 jier, de leeftyd dBr't trochstrings it basisunderwiis op ferlitten
wurdt. De ynspanningen foar underwiis yn it Frysk konsintrearje har fan 1907 6f
foar it grutste part op it leger Onderwiis en boppedat is foar de Aldere jongerein net
folle poezij ferskynd yn it hjir beskreaune tiidrek. Allinne yn de foardrachtbondels,
ornearre foar de foardrachtkrigen foar Onder mear learlingen fan it fuortset under-
wiis, is materiaal te finen foar dy doelgroep.

De media yn de foarm fan la·anten en tydskriften binne fan belang yn ferbdn mei
taalpolitike en pedagogysk-didaktyske bedoelings, en foarmje tagelyk in poadium
foar (oankommende) auteurs, benammen dy media dy't in bernerubryk hawwe.
Spesjale tydskriften foar bern spylje datoangeande likegoed in rol. De Fryske dei-
bltden, de Leeuwarder Courant (tenei LC), it Friesch Dagblad (tenei FD) en de
Heerenveense, c.q. Friese Koerier (tenei FK), hawwe in lang skoft fan it hjir be-
skreaune tiidrek bernerubriken, dy't foar in grut part tsjinnen as ferfanging c.q.
oanfolling op it Onderwiis yn it Frysk. Der tsjutte de opnommen leskes op, krekt as
de korrespondinsjerubriken mei de jonge lezers, dy't beide ek te finen binne yn de

i By it neisjen fan dizze gegevens die bliken, dat fan Gorter en Jonkman (1995) twa ferzjes
besteane, ien mei gegevens yn dizze leste kolom, dy't by optellen in ferskil sjen litte
(55-34-10) en in ferbettere ferzje, sOnder dat dat yn kolofon of op titelpagina oanjOn is.
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bernerubriken fan (famylje)tydskriften. Boppedat befetsje beide soarten berne-
rubriken, sawol yn de deibleden as yn de tydskriften, neist proaza ek geregeldwei

poezij. Guon dichters sammelje dat wurk letter yn eigen bondels of it is yn sammel-
bondels te finen.

Wat de tydskriften oanbelanget, giet it hjir net om literBre tydskriften lykas
bygelyks it foaroarlochske De Holder (1926-1929) of it neioarlochske De Tsjerne
(1946-1968). Yn dy tydskriften is amper of gjin belangstelling foar BJL.2 Wol falt
by dy literere tydskriften nei de oarloch in feroaring yn de relaasje mei de Fryske
Beweging (tenei FB) te konstatearjen. Dy beweging ferdwynt mear nei de efter-
grOn: de auteurs nimme ofstan fan taalpolitike doelen by it skriuwen. Dat is net
direkt it gefolch fan in konflikt tusken auteurs en dielnimmers oan de FB. De fer-
widering wurdt stilwei en stadichoan grutter mei as ynset fuort nei de oarloch it
manifest fan Fedde Schurer (1898-1968)3: 'De bining ferbrutsen'. It plak fan fer-
skinen fan dat manifest is al opmerklik. Schurer publisearret it net yn ien fan de
Selskipstydskriften, mar yn it mei troch him oprjochte liter2re tydskrift De Tsjerne
(1946). Schurer stelt yn dat manifest Onder mear, dat de skriuwer syn wurk as
'biwegingsfactor dien' hat. It is alderearst de FB dy't him losmeitsje moat fan de
bining. Mar by de dichter is dy bining ek tebrutsen, hy is frij. It manifest is teken-
jend foar it tinken oer literatuer yn dy jierren, dat net alderearst in relaasje seach
mei de taalpolitike doelstellings fan de FB. Hoewol't it manifest foar de Fryske BJL
net fan direkte ynfloed west hat, jout it wol stipe oan de analyse yn dit undersyk.

It binne de famyljetydskriften Sljucht en Rjucht (tenei S&R) en /t Heitelan dy't
mei bernerubriken al foar de oarloch plak romje foar de jonge 18zers. Dy famylje-
tydskriften hawwe in grutter berik as de literere tydskriften en mei dertroch is har
ynfloed grutter. It kristlik wykbltd  De Stim fen Frysldn nimt yn de jierren
1928-1941 wat in tuskenposysje yn: Oan de iene kant is it in 'opiny-bled', oan de
oare kant 'soe (it) tagelyk in populair gesinsbled weze moatte' neffens de redaksje.
It befettet dan ek in 'berneherne mei taalles, natuerkennisse en ferhalen' (Leo H.
Bouma, It Beaken, 1981, ss. 134 en 135). De fersoargers fan de bernerubriken bin-
ne deselden as de auteurs yn of gearstalders fan bondels. Har rubriken binne peda-
gogysk-didaktysk oriYntearre; de opnommen staveringsleskes tsjutte der op, dat de
gearstalders de 16zers alfabetisearje wolle.

Tusken 1963 en 1966 ferskynt it tydskrift foar aldere bern (10-14 jier) Flits. Dat
tydskrift hat yn dy sin bining mei de FB, dat Bewegingsorganisaasjes as litjouwers
fungearje. It nije oan it tydskrift is dat de taalpolitike bedoelingen minder dtidlik yn
de ynhdld dtkomme. Sa wurde net mear staveringsleskes opnommen of materiaal dt
de Fryske tradysje, mar wol spesjaal foar it tydskrift skreaun, literBr wurk en wurk
Ot de krekt earder publisearre, eigentiidske literatuer. Dat is in oanwizing dat it yn

2    In positive dtsOndering binne de besprekken fan Lolle Nauta en Douwe Tamminga fan
bondels fan Diet Huber en Tiny Mulder yn De Tsjerne (sjoch haadstik ID.
Yn it neifolgiende wurdt by de earste kear neamen fan in auteur syn of har bertejier en
eventueel stjerjier opnommen.

4       It tydskrift is op inisjatyf fan E.B. Folkertsma tit it KFS wei oprjochte en hat ek nei de oar-
loch, mei de namme De Stimfan Fryslan, bestien, soms as wykbled, oare tiden as moanne-
bldd. oant it yn 1996 om finansjele reden ophold te bestean. Sjoch ek /t Beaken, spesjaal
numer oer Fryske tydskriften, 1981, XLI[I, ss. 61-158.
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de doelstellings foar it tydskrift net alderearst mear giet om it oanlearen fan de ei-
gen taal, mar om ferdivedaasje yn dy taal (sjoch H.3.3).

Foardragen en sjongen binne by bernepoezij twa wichtige funksjes, dy't al by it
widzebern nei foaren komme en letter, binnen en buten de skoalle, ek fan belang
binne. It binne twa aktiviteiten dy't yn de Fryske mienskip in grutte rot spylje en
faaks tsjutte op it feit, dat it Frysk fral belibbe wurdt as orale taal. Binnen it
underwiis binne spoaren fan dy orale kultuer te finen yn de sammelbondels, dBr't,
oars as yn Nederlanske skoalboeken, noch wolris poezij Ot dy kultuer yn opnommen
is.

De kategoryen fers en liet hawwe har eigen konsekwinsjes yn gebrOk en litjefte.
De ferbining mei it underwiis leit yn it gebruk fan fers en liet by foardragen en
sjongen, yn de skoalle sels en, faak yn it ferlingde derfan, by foardrachtkrigen en
koaren. Fers en liet sille fanwegen har eigen karakter yn de underskate paragrafen
fan haadstik II apart omtinken krije.

I.2 Fryske bernepoizij foar 1900

Yn de 19de ieu hat it Frysk noch gjin manske skriftkultuer. Wol binne teksten lit it
Aldfrysk fan de Midsieuwen  en  is  it  wurk  fan de 17de-ieuske dichter Gysbert Japicx
(1603-1666) en fan in pear minor poets ut de 18de ieu foarhannen. Oan de Frjen-
tsjerter universiteit wurdt it wurk fan Gysbert Japicx troch professor E. Wassen-
bergh (1742-1826) bestudearre. Yn de  18de en begjin  19de ieu is de Fryske litera-
tuer winliken allinne in orale, hoewol't de skriftlike kultuer wol yn opkomst is. Dat
docht bliken dt it nije, oarspronklike wurk, dat oan it begjin fan de 19de ieu  fer-
skynt. De bruorren Halbertsma nimme de foarstap en hawwe yn har wurk boppedat
omtinken foar bern. Har heilingen of sintsprinten hawwe underskriften op ryms,
wylst yn De Lapekoer fen Gabe Skroor (1822, 1829, 1834) neist wurk foar fol-
woeksenen ek bernepoezij te finen is. Yn de twadde helte fan de 19de ieu skriuwe
Waling Dykstra (1821-1914), Cornelis Wielsma (1845-1922) en Frederike fan
Hallum (Johanna Frederika Rutgers, 1846-1930) poezij foar bern. De earstneamde
stiet noch sterk under ynfloed fan de Hollanske auteur Hieronymus van Alphen
(1746-1803), waans bondel bernefersen Proeve van kleine Gedigten voor Kinderen
lit  1778 yn Fryske oersetting  fan  H.G.  van  der Veen (1816-1887) Iitkaam  under  de
titel Line rbnkes foar bern (1852). Waling Dykstra skriuwt yn de jierren fyftich fan
de njoggentjinde ieu fiif bondeltsjes mei bernepoezij6 en hdldt him letter neist syn
wurk foar folwoeksenen fral dwaande mei it bewurkjen fan fabels foar bern yn
proaza, dy't er finder mear publisearret yn it bled S&R. By Wielsma en Frederike

5 Sjoch Kalma, 1968 en Breuker en Boerma, 1997.
6       De fiif bondeltsjes, skreaun doe't Dykstra krekt heit wurden wie, binne:

Blownekranske for da  Fryske berntsjes. Rym en onrym.Freantsjer. 1851: Husnocht for de
bern.  In boekje mei moaye printsjes  en  ri,nkes der by. Preantsjer,  1852;  De blide berntsjes.
In boekje mei moaye printsjes, en rimkes der by, Freantsjer, I18531; Learsum tiidfordrieu
for de  bern.  In boekje mei moave printsjes  me i  rimkes de r by . Preantsjer  It 18531:  Simmer-

nocht.  In printeboekje for de bern:  mei  rimkes en  sangkjes, Preantsjer It 18531.
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fan Hallum krije bernlike gefoelens en it berneperspektyf mear har gerak.7 Alle
neamde bondels binne net werprinte, hoewol't poezij fan Wielsma en inkeld ek fan
Dykstra wol yn tweintichste-ieuske blomltzingen te finen is.

Neist it skriuwen fan nije literatuer hAlde guon fan de neamde literatoaren harren
dwaande mei it sammeljen fan folkslieten. Krekt as by it sammelwurk yn West-
Europa,  sa' t  dat  yn I.4 sketst wurde  sil,  giet  it  by de Fryske aktiviteiten  op  dat  med
benammen om lieten. De bruorren Halbertsma   i:it de earste helte  fan   de   19de   ieu

steane, as goede fertsjintwurdigers fan de Romantyk, iepen foar de folksliteratuer
en jouwe dy mei har wurk in nije ympuls. Dat se each hiene foar it belang fan
kwalitatyf goed materiaal op it med fan lieten, docht bliken lit in sitaat yn it ferhaal
'It Boalserter Nut' fan Joast Halbertsma (1789-1869).8 Halbertsma lit syn haad-
persoan it folgiende oer it folksliet op strjitte en skoalle sizze:

Gabe:  Hie  'k mar wat te  sjongen, mynheer. Want  de  lietjes fen uus  boerefolk is
sok tuug, minsoe jinfe«ye, datminin Friesis:  sa laf as luzen, in smarg er by
(Lapekoer, 1829, s. 160).
... De folkslietjes, dy se de ben opp'e skoalle tapye wolle, dy binne wol troch
tweintig prefesters ytigge: de gouden prys hawwe se stritsen: sy matte perfoas
moai weaze; in as de ben fen skoalle binne wolle s' er nin bek fen opdwaan.
Min Net se nooit op strjitte,  in heel komselden yn geselskip (Lapekoer, 1829, s.
162).

De folksskriuwer Waling Dykstra, dy't yn syn wurk folle mear belearjend te wurk
giet, Ontlient syn ideeen foar in grut part oan de Ferljochting. Yn in titel as Lear-
sum tiidfordrieu for de bern (1852) en yn de bernefersen sels komt dat d,idlik nei
foaren. Deugden as iver, tankberens en tefredenens wurde deryn oanpriizge. Hoe-
wol't Dykstra each hat foar de bernewrdld, is it bern sels net subjekt yn syn fersen.
Yn in soad gefallen sprekt de folwoeksene it bern ta of stekt syn fermoanjende

finger omheech. Deugd en deugdsumens hdldt er de bern bygelyks foar yn de leste
strofe fan it fers 'Mei de bernefaem' (Simmernocht, [t 1853], s. 10)

Dus  berntsjes,  wol fen Lisbet leare.
Docht immen altiid trou sin plicht,
D8r het er foardeel fen en eare,
En, wol bisioen,  den fait it licht.

Stiet Waling Dykstra syn oarspronklik wurk foaral yn de tradysje fan de Fer-
1jochting, syn sammelwurk past mear by de Romantyk. Dat sammeljen docht er

7      Fan Wielsma ferskynde yn de 19de ieu Onder oare En thryetal rimkes for de bern, [1872]
en For de bern, ['t Hearrenfean, 1886]. Johanna Frederika Rutgers publisearre under har
skriuwersnamme 'Frederike fan Hallum' har bondeltsjes Rymkes. sangkjesfoear litse b2n

[1878] en Memmeboekje foear litse b2n [1879] yn eigen behear. Sy hie by har sneins-
skoalle- en klupwurk foar Hallumer bern ferlet fan Frysk materiaal. Doe't bliken die, dat
dat net foarhannen wie, makke se it sels.

8      It ferskynde foar it earst yn De Lee koerfen Gabe Skroor, II, 1829 en is ek yn de lettere
Rimen en Teltsjes, 1871; 1993 (12de pr.) meinommen.
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allinne en yn 'e mande mei de skriuwer Tsjibbe Gearts van der Meulen
(1824-1906). De samlingen dy't yn boekfoarm litkomme, befetsje ek bernelieten.g

I.3 Bernefolkspoizij yn de tweintichste ieu

Yn de earste helte fan de 20ste ieu wurdt net folle publisearre op it m&1 fan de
Fryske BJL yn it algemien en likemin op dat fan de folksbernepoezij. It omtinken is
mear rjochte op it opsetten en de ynhald fan Onderwiis yn it Frysk. Binnen dat ramt
wurdt wol it belang fan BJL sjoen en ferskine by de tiid lAns bondels mei lasstof. It
binne benammen blomltzings lit earder ferskynd wurk, sammelbondels, neffens de
Ondertitels en foaropwurden foaral rjochte op de Fryske skoallen en it underwiis yn
it  Frysk  dat  nei 1907 stadich begjint  op te kommen. Dy blomidzings binne  yn  de
earste helte fan de 20ste ieu ornearre foar de heechste klassen fan de legere skoalle,
om't allinne yn dy klassen de lessen Frysk jOn waarden. Earst mei de wetjouwing
fan   1955  komt it Onderwiis  oan de jongere  bern  op it aljemint. De boeken  ut  de
jierren dBrfoar befetsje om dy reden net in soad fersen lit de orale kultuer. In
inkelde kear binne bakerrimen en boarterslieten opnommen yn in proazaferhaal of
as bledfolling, lykas dat foar beide gefallen yn it Great Teltsjeboek for Fryske bern
(1932) fan S. Kloosterman (1876-1938) en T. Hellinga-Zwart (1880-1963) dien is.

Tagelyk mei it omtinken dat it Onderwiis yn de earste helte fan it  ndersyks-
tiidrek freget, rekket de folksbernepoezij as sammel- en Ondersyksobjekt yn FryslAn
sels wat op 'e eftergrOn. Hoewol't der gjin aparte Fryske samlingen ferskine, wurde
Fryske foarbylden fan bakerrimen wol opnommen yn guon Holldnsktalige bondels
op   dat mBd; earder barde   dat   al   yn de 19de-ieuske bondel   fan   J. van Vloten
(1818-1883), yn de 20ste ieu folge troch bondels lit 1936 fan de gearstalders S.
Troelstra- Bokma de Boer (1860-1939)'0 en J. Pollmann (1902-1972) en ut 1947
fan Dien Kes (1907-1953)", Jop Pollmann en Piet Tiggers (1891-1968) (sjoch I.4).
Ta de samling fan Troelstra-Bokma de Boer, dy't se yn de rin fan har libben
opboude, heart ek it (Fryske) materiaal ut har jonge jierren.

Nei de Twadde Wrdldoarloch hat folksliteratuer lang in fertochte klank, fer-
oarsake troch de ideeen dBroer en it misbrOk derfan troch it Nasjonaal-Sosjalisme.
It nasjonalistyske aspekt makket, dat dy literatuer ynearsten net mear sa populer is.
Nei alle gedachten sil de folksbernepoezij der ek Onder te lijen hdn hawwe. It
duorret oant de jierren sechstich en santich, ear't der yn Fryslan wer belangstelling
komt foar dy poezij. Dieuwke Winsemius (1916) en Jant Visser-Bakker
(1906-1992) sammelje Fryske bakerrimen en jouwe dy elk lit yn in bondel: Ferskes

9 Dykstra joech yn  1848 syn Doaitse mei de Noardsce balke: Frysce sankjes tit. Yn 'e mande
mei T.G.  van der Meulen komt yn  1856 dt: /n doas JOI aide snipsnaren, der't yn  1882 in
fermeardere dtjefte fan ferskynt. Neffens Van Dijk (1999. s. 319) hat de Nederlinske
samler J. van Vloten dy dtjefte bestudearre en hat dy in stimulhns west foar syn eigen
sammelwurk. Sels jout Dykstra syn beide dielen Uit Frieslands Volksleven (1896)lit. dar't
6nder oare lieten yn te finen binne, net allinne Fryske, mar ek Hollhnske, relatearre oan
de  spultsjes  dy't bern boartsje.

10 Bekend wurden Onder har pseudonym Nynke fan Hichtum.
" Mei tank oan mefrou K. Kes lit Borculo.
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dy't Beppe foar lis Sjongt (1962)fan de earste en Hop hop hynke (1977; 19832) fan
Visser-Bakker. De earste titel lit sjen, hoe't Winsemius de rol fan de oerdracht

foaral by in eardere generaasje leit: de beppe sjongt de alde lieten, net de mem.
Dtrmei stiet se yn in tradysje, sa't dy ek by Enzensberger (1929) te finen is. 12

Befetsje de beide neamde bondels allinne de 'Alde' folkspoezij, yn oare bondels

stiet sawol nij oarspronklik wurk as (sporadysk) ek folkspoezij. Yn de tydskriften
wurdt sa foar en nei neist nij materiaal ek omtinken jun oan bakerrimen en oare

folksbernepoezij. Barend van der Veen (1890-1968) nimt yn syn bernerubryk yn it
tydskrift S&R tusken  1927  en  1929  in tal boarterslieten  lit de orale tradysje op.  Yn
guon gefallen wurde 18zers oproppen materiaal datoangeande te leverjen, lykas op
in fersyk fan twa beukerjuffen yn Frysk en Frij fan 10-6-1949.

I.4 It sammeljen fan bernefolkspoiizij yn in bredere, Westeuropeeske kontekst

Dizze paragraaf wol sjen litte, hoe't it sammeljen fan bernefolkspoezij yn FryslAn,
sa't dat hjirfoar oan 'e oarder kaam, yn in Westeuropeeske tradysje stiet. Sa untstie
ein 18de, begjin  19de  ieu.  dat wol sizze  yn de begjintiid  fan de Romantyk,  in  soad
belangstelling  foar de folkspoezij,  ek de folkspoezij  foar  bern.  Sa' t  yn I.2 opmurken
waard, gie it derby neist bakerrimen benammen om lieten. De Dtitske filosoof en
Ondersiker Johann Gottfried Herder (1744-1803) wie Onder ynfloed fan de Ingelske
letterkundige Thomas Percy (1729-1811)13 mei it sammeljen fan lieten begun, dy't

er publisearre yn Alte Volkslieder (1774), letter yn twadde printinge as Volkslieder

(1778-1779) (Bausinger, 1968, s. 12). Herder wie op syn bar mei dat sammeljen it
foarbyld foar A. von Arnim (1781-1831) en C. Brentano (1778-1842), dy't begiin

19de ieu har ferneamde samling Des Knaben Wunderhorn ferskine lieten
(1805-1808) mei yn in oanhingsel bernelieten. Ien fan har boarnen wie it Holsteini-
sche /diotikon (1800-1806) fan J.F. Schotze, dat lykas oare idiotika ut dy tiid
bernerimen befettet. 14 Sunt hawwe hiel wat samlers har foarbyld folge, lykas de
Diltsers Karl Simrock (1802-1876) en Franz Magnus Bohme (1827-1898).15 Sy
hawwe mei har metoade fan sammeljen en ynterpretearjen lang de rjochting oan-
jun. Benammen BOhme hat mei syn sykjen nei mytologyske eftergrOnen en oar-
sprong yn de lieten oant fier yn de twadde helte fan de 20ste ieu neifolgers hAn.
Hans Magnus Enzensberger neamt dy mytologyske dtlis yn syn ynlieding by de
samling Allerleirauh (1961) 'voreilig' en sjocht it begiin fan dy bernefolkspckzij as

12    Yn it neiwurd by syn samling Allerleirauh. 19622, s. 355 seit er: 'Auch die GroBeltern
mogen frilher eine groBe Rolle bei dem Geschiift des Weitersagens gespielt haben. 1hnen

wurden und werden die Jungsten gern anvertraut' [kursivearring fan my, JWL]. Sjoch ek

I.4.

13 Fan Thomas Percy ferskynde yn  1765 it bekende wurk Retiques OfAncient Poetry.
I4 Neffens Gerstner-Hirzel, 1973, s. 923.
15   Simrock is bekend wurden mei Qnderskate samlingen folksliteratuer, Onder mear: Das

deutsche Kinderbuch. Altherkammliche Reime. Lieder.  Erzahlungen. Obungen. Rathsel und

Scherze fiir Kinder gesammelt (1 856).

Bahmesyn Deutsches  Kinderlied und Kinderspiel. Volksuberlieferungenaus allen Landen
deutscher Zunge (1897) wurdt yn hjoeddeiske sekundtre literatuer noch altyd nei ferwiisd.
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'dunkel und vieldeutig' (Enzensberger, 1961, s. 349). Fierders leit Enzensberger
der de klam op, dat (yn syn tiid) op in soad plakken yn Europa it folksliet dea is,
mar dat it bernerym noch altyd libbet. Hy wiist derby op de orale kultuer fan de
famylje, dEr't dat rym binnen funksjonearje kin. Sa, seit er, wurdt dat rym brukt en
kriget it dertroch ek de kans om te funksjonearjen. Neist in soad wurdearring foar it
sammelwurk fan Enzensberger kaam der ek krityk. Sa is Bruno Horst Bull kritysk
oer it gebrOk fan de boarnen troch Enzensberger (Bull, 1967, ss. 161-164). Neffens
Bull hat de samler guon fan dy boarnen net sels under eagen han, 6fgeand op in tal
'Schonheitsfehler'. Bull karakterisearret de samling wol as 'die einzige bedeutende
und filr Kinder bestimmte und geeignete Kinderreimsammlung seit der Jahr-
hundertwende', mar fynt dy yn wittenskiplik dn yn 'volkstumlich' opsicht net it
(Dlitske) standertwurk. Wat it earste oanbelanget, hat Enzensberger oan de iene
kant ferzjes fan de tekst keazen dy't neffens syn foarbyld Des Knaben Wunderhorn
'altertumelnder und umstandlicher' lykje, oan de oare kant hat er 'moderne Ein-
schube hineingekittet'.  Foar wat it folksaardige oangiet,  hat de samler neffens  Bull
tefolle syn eigen gefoel folge.

In oare belangrike samler fan bernelieten yn Datslan is Ernest Borneman
(1915-1995), dy't de lieten dt in hiel spesifike ynfalshoeke besjocht. Fan him fer-
skynden trije sttidzjes oer 'ferbeane' lieten fan bern (Borneman, 1973; 1974; 1976),
der't it 'sexuelle Weltbild von Kindern und Jugendlichen' yn nei foaren komt, sa't
Lutz ROhrich it yn syn foaropwurd by it earste diel stelt (Borneman I, 1973, s. 7).
Troch it taboe-karakter funksjonearje datsoarte lieten meastentiids yn de orale kul-
tuer. Opfallend by dat subsjenre fan lieten is dat de oerdracht in minder hiifrargysk
karakter hat; hjir giet it net om oerdracht fan folwoeksenen nei bern, mar fynt dy
oerdracht plak tusken bern Onder elkoar. De earder neamde Dunger (Von Wedel-
Wolff, 1982, s. 9) hat ek wiisd op datsoarte oerdracht. Ien fan de oarsaken fan oer-
dracht tusken bern sil te krijen hawwe mei de rebelly tsjin folwoeksenen sa't dy lit
guon fan dy lieten sprekt. It oerdrachtspatroan tusken bern komt binnen it ramt fan
dit undersyk net oan 'e oarder, reden dat sokke lieten hjir net behannele wurde
(sjoch ek II.2).

Yn deselde tiid as Enzensberger en Borneman begiinne yn IngelAn Iona Opie
(1923) en Peter Opie (1918-1982) mei har sammelwurk en stiidzje op it mdd fan de
bernekultuer. Neist boartersguod en oare ferskynsels ut de bernekultuer sammelen
sy bernepoezij, dy't yn underskate bondels utkommen is, lykas 77:e O)(ford Diction-
ary of Nursery Rhymes (1951), The Oxford Nursery Rhyme Book (1955) en The
Oxford Book of Children's Verse (1973). De bondels binne net allinne wichtich yn
ferban mei it fastlizzen fan it sammele materiaal, mar benammen ek troch de anno-
taasjes dtrby. Mei har samlingen en it kommentaar delop hawwe beide Ondersikers
in byld sketst fan de Ontjouwing dy't de bernekultuer, yn har gefal de Ingelske, yn
de rin fan de tiid makke hat.

In bekende Amerikaanske litjefte fan bakerrimen is The Annotated Mother Goose
- Nursery Rhymes old and new (Baring-Gould en Baring-Gould, 1962). De benea-
ming 'Mother Gooserhymes' wurdt yn de Amerikaanske tradysje foar bakerrimen
brukt, wylst 'nursery rhymes' de Britske beneaming is. Beide gearstalders fan de
bondel typearje de bakerrimen frij dizenich mei: 'the beloved heritage of Nobody-
Really-Knows how many countries or how many centuries' (Baring-Gould en
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Baring-Gould, 1962, s. 11). Wol komt it konsept 'erfgoed' hjir nei foaren. Yn de
annotaasjes by har samling besykje se mear helderheid te jaan troch it kom6f fan de
rimen nei te gean en farianten op te spoaren.

Farianten binne ek te finen yn de ferneamde samling fan J. van Vloten, Neder-
landsche Baker- en Kinderrijmen (1871/1969), wylst de samling fan S. Troelstra-
Bokma de Boer as basis tsjinne hat foar de litjefte Het spel van moeder en kind
(Troelstra-Bokma de Boer en Pollmann, 1936). Jop Pollmann joech yn 1947 mei
Dien Kes en Piet Tiggers de beide bondels Kinderzang en Kinderspel lit, dy't in
soad brukt binne sjoen it grutte tal printingen:6 Alle trije neamde samlingen

befetsje neist Nederldnske ek Fryske fersen en lieten.

I.5 De Fryske Beweging

Spesifyk foar it oerdrachtsproses binnen de Fryske situaasje is de rol fan de FB as
wichtige inisjator en stimulator. Dy beweging hat syn grunslach buten it Qnderwiis,
hoewol't in soad dielnimmers dt it underwiis komme. De FB leit de klam op de
gel,rukswearde fan it Frysk binnen de maatskiplik-kulturele, taalpolitike doelstel-
ling. Dat spilet foaral yn de earste helte fan it beskreaune tiidrek, as de FB him eins
allinne noch mar rjochtet op de domeinen Onderwiis en tsjerke. Foar wat dat laste
domein oangiet, wurdt troch it kristlik oriYntearre part fan de FB stribbe nei in
fersterking fan it religieuze aspekt. De taaloerdracht binnen de hushdlding lit yn it
undersykstiidrek in frij stabyl byld sjen, nettsjinsteande it feit, dat de taalpolitike
tradysje binnen de domeinen fan underwiis en tsjerke benammen Nederl nsktalich
wie en dat yn in soad gefallen noch altyd is. De FB stiet foar de posysje fan it Frysk
yn dy 18ste beide runten en set him dtrfoar yn. Foar wat it underwiis oanbelanget
giet it de FB om it realisearjen fan underwiis yn it Frysk. Yn it ferlingde derfan
haldt de FB him dwaande mei it stimulearjen en it inisjearjen fan de produksje fan
BJL i.c. bernepoezij.

De beneaming Fryske Beweging is yn syn algemienens bedoeld as karakterisear-
ring fan de underskate selskippen mei har leden. Van der Schaaf (1977) defi-
niearret dy beweging sa:

De Fryske biweging moat sjoen wurde as in stribjen. at of net troch middel fan
forieningen, nei it rjochtdwaen fan in folk dat fan bitinken is yn greater
steatsforban kultureel en polityk syn gerak net krigen to hawwen (s. 7).

Leit yn dy formulearring de klam op it folkskarakter, de praktyk is dat de FB him
untjun hat ta benammen in taalbeweging, in beweging dus dy't him ynset foar de
emansipaasje fan it Frysk. De FB wol dy taal in folweardich plak jaan binnen de
Onderskate ynstittisjes fan de maatskippij yn de provinsje Fryslan. Van der Schaaf
neamt dat aspekt fan de klam op de taal yn syn skiednis oer dy beweging, as er
skriuwt:

16     Kes, Pollmann en Tiggers, 1947. Diel Ibelibbet yn 1981 de leste, sechstjinde printinge en
diet H de leste, fyftjinde. De bondels binne neffens in meidieling fan de dtjouwer (1999)
sOnt dy laste printingen litferkocht rekke en net wer litjun.
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De  Fryske  biweging  rikt ;vol oer de grinzen fan  in taelbiweging  hinne,  mar  har
greate fortsjinst hat dochs west it weiheljen fan de folkstael fit de steat fan
underhearrichheit.  mei  allie  bifrijende  en forheffende  litwurking dy 't dat hie op
de gewoane minsken (s. 5).

Nei de kolleezjes fan professor Wassenbergh oer Gysbert Japicx en de feesten om
dy 17de-ieuske dichter hinne (1823) dy't oanjouwe, dat der begjin 19de ieu belang-
stelling  is  foar de Fryske kultuer, folget yn  1844 de earste ynstitusjonalisearring  fan
de FB. Dan rjochtsje T.R. Dykstra (1820-1862), H.S. Sytstra (1817-1862) en J. van
Loon  (1821-1903) it Selskip for Fryske mel- en sk«tekennisse (tenei Selskip  1844)
op. It binne foaral minsken ut de middenstan en lit it fermidden fan liberale boeren,
dy't lid wurde. Derom betsjut de oprjochting fan it KFS, yn 1908, en fan it RFB, yn
1917, in 'verbreding en verdieping' (Brouwer, 1958, 'De Friese Beweging', s. 98).
Jongere en mear radikale 'Bewegers' ferienigje harren yn 1915 yn de Jongfryske
Mienskip (tenei JFM) mei as biedwurd 'Fryslan en de wrald'. De jongerein, wy
hawwe it dan oer de jeugd fan likern6ch boppe de sechtsjin jier, organisearret him
yn de rin fan de ieu yn underskate aparte organisaasjes. te begiinnen by it bOn Jong
Fryslan (1905) fan it Selskip 1844 oant en mei it Boun fan  Kristlik  Fryske Jonger-
ein (1956), de jongerein6fdieling fan it KFS. Dameist organisearje studinten harren
yn aparte ferienings mei de Natio Frisica oan de Vrije Universiteit fan Amsterdam
as   ldste  (1898).  Sa  Ontstiet in palet oan organisaasjes mei ddrneist spesifike  doel-
organisaasjes as de Alge,niene Fryske Underrjuchtkommisje (tenei AFUK; 1925;
1928), de Provinsiale Undenvys-Rie fen Fryslan (tenei PUR: 1928-1990), Us Frysk
Berneboek (tenei UFB; 1940-1993) en it Boun fan Fryske kunstners (1941-1967).

De oprjochting fan de Fryske Akademy (tenei FA; 1938) wurdt lyksa tit de runten
fan de FB wei ynspirearre. Nei de Twadde Wraldoarloch wurdt foar de spesifike
FB-selskippen en -bOnen in oerkoepeljend orgaan en aksjesintrum oprjochte, te wit-
ten de Riedfan de Fryske Biweging (1945). Der binne fan it begjin oan yn fertsjint-
wurdige  it  Selskip  1844,  it  KFS,  it RFB  en it Boun fan Frysk-Nasjonale Jongerein
(oprjochte yn 1936).17

Hoewol't de FB yn it begjin fan de Twadde Wraldoarloch by de besetting troch de
Dlitsers even faai like te stean om Onder ynfloed fan it nasjonaal-sosjalisme te reit-
sjen, bleau dy ynfloed beheind en hat it foar de fierdere untjouwing fan it underwiis
amper of net fan belang west:8 Van der Schaaf seit oer de rol fan de FB (Van der
Schaaf, 1977, s. 347):

17     Gegevens tit Brouwer,  1958 en Van der Schaaf,  1977. It Boun fan Frysk Nasjonate Jon-
gerein wurdt by it dider wurden fan syn leden omdoopt ta Fosk Nasionaal Boun. Dat Boun
is yn 1970 opholden te bestean (De Stiennen Man, 4-12-1970).  Yn  1980 bestiet de  Ried
ut fertsjintwurdigers fan de stipers en fan de selskippen: Selskip 1844, KFS, RFB, Frysk

Boun om  utens en  Federaasje fan  Fryske Studinteferienings  (De  Stiennen  Man,  1-5-1981,
s. 52). De Idste hatyn 1982 inoare namme krige: Federaasjefan Fryskejongereinferienin-
gen (Ibidem, 12-2-1983, s. 5).

'a    Ien gefal fan swierrichheden yn ferbdn mei in berneboek is bekend. Sa kaam yn 1946 it
proazaferhaal Yn en om de Koaibosk fan G. Burgy Ot by Us Frysk Berneboek. It hie de
bedoeling west dat dat boek yn  1943  al  litkomme soe, neffens it jiertal op de titelpagina.
Dat waard ynearsten opkeard troch papierkrapte, wylst nei de oarloch it NSB-ferline fan
de skriuwer op 'e nij foar utstel soarge (Van der Weg, 1995b, s. 13).
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De organisearre Fryske biweging kaem lit de bisetting wei sfinder blaem, mar
ek sunder folle yllegale  g[Ans.  De Selskippen hiene de leste  tiid wol  sahwat op
non-aktyf stien, mar forbean en untboun wiene hja net. ... Dat twa haed-
bistjurders fan it Selskip-1844 (Jan Eisenga, at neanid, en J. Hylkema) troch
har halding de oarloch net oerlibbe hiene, hold gjin forban mei aktivens op it
Fryske nQd.

19

Wol waarden alderhanne rapporten skreaun oer de nije tiid dy't mei de befrijing
wankte, Onder mear oer keunst en kultuer (Hiddema en Bangma, 1994, s. 7), mar
de BJL kaam dBrby noch net yn sicht. Wat it iverjen foar underwiis yn it Frysk
oanbelanget, wie it binnen de FB net altyd de Alde sang, wiene de liedslju it net
altyd iens.w Dochs hat de FB as gehiel frijwat foar dat Onderwiis dien, en yn it
ferlingde ddrfan foar de Fryske berneliteratuer. Neist de aksje foar underwils yn it
Frysk spile de FB in oantrunjende rol by de produksje fan learldsmiddels. DBrby

giet it om de produksje fan materiaal foar it underwiis, mar ek foar aktiviteiten
buten de skoalle, lykas foardrachtkrigen. Dat leste materiaal wurdt faak wol wer yn
it underwiis brukt. Yn ferbAn mei de untjouwing fan learlesmateriaal, i.c. de Fryske
bernepoezij, wurket de FB lykas sein mei net-artistyk bepaalde, taalpolitike
doelstellings. Iverjen foar Onderwiis en berneliteratuer betsjut foar de FB emansi-

paasje en fersteviging fan de posysje fan it Frysk. Sy wol dat benammen berikke
troch middel fan it Onderwiis, mar de grutte handikap ddrby is dat it Frysk binnen
dy ynstitusje sa'n beheind plak hat. Dat jildt tige sterk foar it begjin fan de be-
skreaune perioade, mar giet ek oan 'e ein fan dat tiidrek, nettsjinsteande de wetlike

maatregels, noch altyd op.

I.6 Literere organisaasjes

Neist de FB, dy't benammen in inisjearjende rol spile en in proses op gong brocht
hat, binne ek oare organisaasjes fan belang foar de Fryske BJL, hoewol't dy harren

mear rjochtsje op artistike doelstellings. Alderearst giet it dtrby om it Boun fan
Fryske kunstners, oprjochte  op  1  maart  1941  en    yn  'e  maitiid  fan   1942  troch  de

Diltsers ferbean. Begiin jierren fyftich giet it Boun in ftizje oan mei de Friese21

Kunstkring, in feriening fan byldzjende keunstners.22 Yn 1967 hdldt it Boun op fan

19 Mear oer de hilding fan de FB yn oarlochstiid yn Van der Schaaf, 1977, Wijbenga,
1975/1978 en Zondergeld, 1978.

20 Sjoch hjirnei foar de 6fwikende h8lding fan in wichtich man op dat mtd, Piter de Clercq

(IL 3.1).
2'    Neffens in skriuwen fan it Boun yn july 1945 oan de leden (argyf Frysk Lftterkundich

Museum en Dokumintaasjesintrum (tenei FLMD)). De Nederlandsche Kultuurkamer dEr't
keunstners har by oanslute moasten, waard 25 novimber 1941 oprjochte.

..

"-    Dy fuzje moat yn 1950 of 1951 west hawwe. De gearkomste dBr't in nij bestjoer stimd

wurde moat. is op 25 augustus (sOnder oantsjutting fan it jier). Nei dy flizje wurdt it Boun
Onderferdield yn seksjes, foar Bnder oare muzyk, toaniel en foardracht, en literatuer. De
earste gearkomste fan de seksje literatuer is op 21 maart 1952 dEr't Onder oare it nije
bestjoer fiat krije moat. (gegevens: FLMD).
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bestean, wylst twa nije ferienings oprjochte wurde. ien foar byldzjende keunstners
en ien foar auteurs fan literer wurk, de 18ste mei de namme /t Skriuwersboun
(1969). It doel fan dat 18ste bun is koartsein de befoardering fan de Fryske litera-
tuer. Yn de statuten is dat as folget omskreaun (De Oesdrip, 1969, nr. 1, s. 4):

1. It doel fan it Skriuwersboun is de bifoardering fan de stoflike en geastlike
bilangen fan 'e Fryske skriuwers, mei it each op de bloei fan de literatuer yn
Frystan.
2. It boun bistribbet dat doel troch it oparbeidzjen mei gaedlike ynstansjes en
ynstellingen en fierders troch alle middels dy't tsjinstber weze kinne, lykas
mooglikerwize it halden fan gearkomsten, it forskine litten fan utjeften, it
titskriuwen fan priisfragen,  it litstjuren fan stikken,  it  organisearjen  en
meidwaen oan protestaksjes, it fortsjintwurdige wBzen by manifestaesjes en
Anderhaiden fan kontakten mei de oerheit.

Ut dy wurden sprekt in stribjen om as fakbun te fungearjen foar de by it bun oan-
sletten auteurs. Aksjes yn ferban mei it lienrjocht litte dEr wat fan sjen. It duorret
noch oant 1978 (Hiddema en Bangma, 1994, s. 85), ear't binnen it bun omtinken
komt foar BJL en de wurkgroep Berneboekepraat ynsteld wurdt (1979). Dy wurk-
groep is oprjochte by gelegenheid  fan it ynternasjonale  Jier fan  it  bern en bestiet
noch altyd. Berneboekepraat hat in oanfiterjende funksje en komt geregeldwei mei
ideeen foar produksje, werprinting en presintaasje fan de Fryske BJL (Berneboeke-
praatsjes, 1994).

Wat in tuskenposysje nimt de Koperative Utjowerij (tenei KU) yn. Oan de iene
kant wurket dy as in kommersjele dtjouwerij, oan de oare kant is de dtjouwerij by
de oprjochting yn 1970 opset as in koaperaasje fan auteurs dy't net alderearst op
winst lit is. De organisaasje mei in bestjoer en leden wurket noch altyd as sadanich.
Dat makket, dat de KU by de literdre organisaasjes foar skriuwers rekkene wurde
kin.

I.7 Leger underwiis en Frysk

Oan it begjin fan de tweintichste ieu untstiet omtinken foar it belang fan underwiis
yn   it   Frysk   en yn relaasje dermei foar berneliteratuer.   Yn   de   19de   ieu is berne-
literatuer, i.c. bernepoezij, in saak fan partikuliere belangstelling en is it each noch
net  sa  bot op underwiis  yn it Frysk rjochte.   Fan   1900 6f feroaret dat lykwols  en
sjogge underwiisminsken en oare iverders foar Onderwiis yn it Frysk de needsaak
fan goed Onderwiis en yn it ferlingde ddrfan fan berneliteratuer i.c. bernepoezij. Yn
dit undersyk wurdt in relaasje lein tusken dat underwiis en de untjouwing fan de
bernepotdj, troch sjen te litten hoe't bepaalde Onderwiismaatregels fan de oerheid
soargje foar dtwreiding fan de BJL, i.c. de bernepoezij. It Onderwiis is as ynstitlisje
fan belang by produksje en seleksje;  yn it neifolgjende sil dat fierder litwurke wur-
de. Dy relaasje stipet de metoade fan yndieling dy't by de beskriuwing fan it korpus
yn   haadstik II folge   is. De Fryske bernepoezij tusken    1901 en 1980/1983   en   de
saken dy't dBrmei anneks binne, wurde yn dat haadstik nammentlik yn ferban
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brocht mei it Onderwiis yn it Frysk fan dat tiidrek, oan de han fan in tal Onderwiis-

maatregels fan de oerheid. Dy maatregels hawwe in ympuls west foar de Fryske
berneliteratuer yn syn algemienens en foar de Fryske bernepoezij mear yn it by-
sOnder en fungearje derom as markearringspunt. Se hawwe boppedat effekt op de
doelgroepen ddr't foar produsearre wurdt. It giet om de folgjende maatregels:

1.Yn 1907 jouwe Provinsjale Steaten fan Frys1811 in subsydzje foar Onderwiis yn
it Frysk nei skoaltiid. It giet derby om de bern ut de heechste klassen fan it

leger Onderwiis.
2. De wetlike maatregels   fan    1937   mei in wiziging   fan de (lanlike) Leger-

Underwiiswet binne lyksa bedoeld foar de heechste klassen fan de legere
skoalle.

3. De  wetsferoaring  fan 1955 rjochtet  him  ek  op de leechste klassen   en  jout
sadwaande ympulsen foar it skriuwen foar de jongste skoalbern.

4. De  ferplichtstelling fan Onderwiis  yn it Frysk  op de legere skoalle wurdt  yn
1980 ynfierd.

Foar't dy laste maatregel ynfierd wurdt, is it Onderwiis yn it Frysk ymplisyt bedoeld

foar Frysktalige bern, fan 1980 6f is dat ek foar net-Frysktaligen, foar alle bern.
Fan de jierren santich 6f wurdt dan ek besocht alle leeftydsgroepen te betsjinjen, al

soargje de finansjele middels faak foar in kwantitative beheining.
De FB hat yn de earste helte fan de tweintichste ieu fan belang west by it stimu-

learjen fan underwiis yn it Frysk. Yn de lettere jierren, as al in begjin mei Onder-

wiiswetjouwing makke is, wurdt besocht noch fierder ynfloed lit te oefenjen en de
posysje fan it Frysk yn it underwiis fuort te sterkjen. It hjir presintearre undersyk

beheint him dtrby ta it beuker- en leger underwiis; it fuortset underwiis is buten

besk6ging litten. DBr komt de diskusje oer Onderwiiswetjouwing folle letter op
gong; fan 1968 6f wurdt aktyf aksje fierd, wat yn wetjouwing resultearret mei as
earste doelgroep de learlingen fan de brBgeklassen (1968); nei de mooglikheid fan
Frysk as eksamenfak (1970) folget as foarlopich leste resultaat de ferplichtstelling
fan it Frysk yn de basisfoarming fan it fuortset  nderwiis (1993)

De produksje fan oarspronklik wurk, foar in part Ontstien Iit artistike driuwfear
en ambysje fan de auteur, hat foar in oar part te krijen mei ferlet yn it  ild. Dy
stelling giet foar wat it Fryske taalgebiet oanbelanget benammen op foar produ-

sinten, skriuwers dy't Sawol lit it underwiis komme as dielnimmer binne oan de FB.
Dy omstannichheid makket, dat sy it ferlet, dat troch bewegingsidealen konkreet

makke is, yn de deistige situaasje fan it anderwiis sels konstatearje en Onderfine
kinne. In soad Fryske auteurs fan literatuer foar folwoeksenen en bern wiene en
binne yn it Onderwiis wurksum.23 Boppedat is it grutste part fan dy auteurs, be-
nammen deselden tit de 19de en ut de earste helte fan de 20ste ieu, belutsen by de
FB en kinne ideologyske motiven harren bewege om yn it ferlet oan learlds-
materiaal te foarsjen. Faktoaren as persoanlike feardichheden en ambysje sille
derby lykwols foar beheining soargie.

By it op gong kommen fan underwiis yn it Frysk moatte learltsboeken foar-
hannen wBze. Yn tiden dat net foldwaande oarspronklik wurk produsearre wurdt,
moat lit al besteand, Alder wurk, proaza sawol as poezij, keazen wurde mei soms

23    Sjoch under oare it artikel fan Bilker, 1996.
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oersettings dtroan tafoege, en wurde saneamde blom18zings, sammelbondels sa't se
hjir neamd wurde, gearstald. Neist it praktysk nut - it beskikber stellen fan gen6ch
materiaal - kin it produsearjen fan sokke sammelbondels ek fuortkomme Rt de
doelstelling erfgoed dt earder tiden oerdrage te wollen.

I.8 Undersyksprobleem en opset fan it undersyk

De fraach fan dit Ondersyk is: Hokker feroarings Ondergiet de Fryske bernepoezij
yn de tweintichste ieu? Us antwurd is: de feroarings hawwe te krijen mei de be-
doelings, der't dy poezij mei presintearre wurdt, dat wol sizze skreaun en yn boek-
foarm sammele wurdt.  Fan it begjin fan de tweintichste ieu 6f oant de jierren fyftich
binne dy doelstellings fan taalpolitike en pedagogysk-didaktyske aard. It giet derom
bern yn de leeftyd oant en mei de legere skoalle in korpus poezij oan te bieden dat
harren Frysk praten en/of lezen leart. Dy bedoelings bliuwe oant hjoeddedei ta
bestean. Lykwols wurdt fan de jierren fyftich 6f hieltyd mear Frysktalige poezij
oanbean   dy' t artistike doelstellings tsjinje   wol.   It   doel   is   yn dat gefal   net   mear
primtr om bern Frysk 18zen en praten te learen; it doel is benammen harren este-
tyske wille te besoargien. SOnt dy tiid wurdt poezij oan bern oanbean, der't of
pedagogysk-didaktyske of artistike doelstellings mei neikommen wurde. Us Onder-
syksprobleem is:

Hoe  kin dat  Anderskied  (en  dy feroaring) yn  doeistellings f2ststeld  wurde yn  in
grut  korpus   boelaitjeften  fan  bernepoizij.   dat  it   grutste  part  fan  de  tweintichste
ieu onifiemet?

Us basisstelling is (Bourdieu, 1984), dat materiaal dat artistike doelstellings tsjinje
wol, him lient ta smaakreproduksje tusken de generaasjes. Wat it 'bBste' lit de lite-
rtre produksje fan in tiidrek achte wurdt, wurdt - mei feroarings lit soarte - oan
jongere generaasjes trochjOn. Wat it 'beste' achte wurdt, bepale ynstitusjes as titjou-
werijen, literatuerkrityk, sjuerys fan prizen, ensafuorthinne. It underwiis fungearret
inkeld as oerdrachtsynstansje,   as   'trochjouluk'.   It   is  net  in   ynstit,isje  dy't   sels   yn-
floed hat op it bepalen fan wat as it 'btste' oanmurken wurdt, mar wol der wol
garant foar stean, dat dat 'btste' oan jongere generaasjes oerdroegen wurdt.

Om smaakreproduksje mooglik te meitsjen moat der, buten it underwiis, in
spesifike ynfrastruktuer waze mei beoardielers fan wurk (poezij) dat artistike
doelstellings neikomme wol. Earst as sa'n ynfrastruktuer bestiet, kinne auteurs in
artistike reputaasje neistribje. Sy betsjinje dan in algemien publyk dat troch boek-
hannels berikt wurdt. Sy publisearje by algemiene litjouwerijen - dy't har produkt
yn de boekhannel 6fsette - en wurde troch (artistike) spesjalisten beoardiele yn
algemiene tydskriften. Sy presintearje har as 'frije auteur', dus los fan it eventuele
oare berop dat sy foar har libbensunderhald beoefenje moatte, en krije in artistike
reputaasje. Allinne dat wurk dat in artistike reputaasje hat - en dan leafst ek noch
in grutte reputaasje - is gaadlik foar smaakreproduksje. Dat wurk jildt ommers as it
'btste' ut in bepaald tiidrek. In skaaimerk foar in artistike reputaasje is dat dy oan
de iene kant bOn is oan in tiidrek: de auteur jildt as sterk oan kwaliteit yn
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ferhalding ta syn/har generaasjegenoaten, it wurk jildt as represintatyf foar in
bepaald tiidrek. Oan de oare kant stiet in artistike reputaasje relatyf los fan de tiid
der't  it  wurk  yn  untstien    is: it wurdt ommers oerdroegen oan 18zers  lit letter tiden.

De posysje fan de berne- en jongereinliteratuer hat yn de tweintichste ieu in

wichtige feroaring Ondergien. Ynearsten wurdt lasmateriaal foar bern net sjoen as
fan artistike wearde. It soarget foar ferdivedaasje of it leart bepaalde saken. Gean-

dewei, fan de jierren fyftich 66 wint de berne- en jongereinliteratuer oan literBre

status. It wurk fan Annie Schmidt (1911-1995) is represintatyf foar dy untjouwing.
Sy is de earste auteur yn Nederlan dy't wurk foar bern skriuwt der't literere kwali-
teit oan takend wurdt (cf. Linders, 1999). Yn har spoar folgje oare auteurs, ek yn

Fryslan. Stadichoan untstiet in ynfrastruktuer der't berne- en jongereinliteratuer as
foarm fan literatuer yn beoardiele wurdt (cf. De Vries, 1989). Wurk dat ornearre is

foar bern en dat artistike doelstellings neikomme wol, fine wy earst fan healwei de
jierren fyftich 6f.

Materiaal dat taalpolitike of pedagogysk-didaktyske doelstellings neikomme wol,
lient him folle minder of hielendal net ta smaakreproduksje. It wurdt skreaun en

sammele mei de bedoeling bepaalde leardoelen te berikken: oefening yn it praten

en 16zen fan bepaalde foarmen fan taal. It materiaal is folslein undergeskikt oan dy

doelstellings. It 'beste' materiaal is dat wat it (taalpolitike of pedagogysk-didak-
tyske)    doel it baste tsjinnet. Sok materiaal is sterk    oan    tiid   bun.    It km altyd
ferfongen wurde troch oar materiaal dat mear 'eigentiidsk' achte wurdt en/of gaad-
liker fun wurdt foar it taalpolitike of pedagogysk-didaktyske doel. Om't mei it
materiaal gjin smaakreproduksje bedoeld wurdt, is it der ek tige fetber foar om
yndie ferfongen te wurden. De auteurs en de blomldzers/samlers fan dat materiaal

dogge dat zit in oare maatskiplike funksje wei as it skriuwerskip. In soad fan it
materiaal lit it hjir beskreaune korpus tsjinnet taalpolitike doelstellings, 6fkomstich
fan de FB: presintaasje fan oefenmateriaal om de kennis en it brOken fan de Fryske
taal te ferbetterjen en te befoarderjen. In korpus potzij yn it Frysk tsjinnet de taal-

politike bedoelings fan de FB minder goed as Onderwiis yn it Frysk. Dat leste is

bedoeld om derfan op oan te kinnen dat it Frysk op alle mt(len dy't Onder de skoal-

fakken falle, brOkt wurdt.
It foargeande jout in mooglikheid om antwurd te jaan op de Ondersyksfraach. De

ferskate doelstellings (taalpolitike foar artistike   oer)   dy' t de poezij   yn os korpus
tsjinje wol, kinne faststeld wurde troch ferskate yndikatoaren yn acht te nimmen.

Dy yndikatoaren - op it nivo fan de auteurs en op dat fan de sjenres - litte kon-
kluzjes ta oer de doelstellings dy't de sammelbondels en de bondels fan yndividuele

auteurs tsjinje wolle.

Yndikatoaren op it nivo fan de auteursi

1. Utfal en weromkommen fan auteurs
Allinne materiaal dat artistike doelstellings neikomme wol, lient him ta smaak-

reproduksje; allinne sok wurk en syn auteur kinne in artistike reputaasje krije. De
omfieming, dtr't it materiaal him yn ta smaakreproduksje lient. docht dan bliken Ot

it tal kearen dat deselde auteurs yn lettere tiidrekken wer keazen wurde. Lettere

gearstalders fan sammelbondels reprodusearje de kar fan har foargongers, as it giet
om gedichten dtr't frijwat artistike wearde oan takend is. DBrfoaroer wurdt hjir fan
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materiaal dat benammen taalpolitike doelstellings neikomme moat, yn it foar sein,
dat yn elk tiidrek in soad auteurs ilt eardere tiidrekken litfalle. Sy wurde yn lettere
tiidrekken net mear (of folle minder) yn nije sammelbondels opnommen. Dy titfal
fan auteurs jout de yndikaasje fan in behindige of ofwazige artistike reputaasje.

2. Werprintingen
As it wurk fan in auteur in oansjenlike artistike reputaasje kriget, wurdt de kans
grutter dat it ek foar lettere generaasjes beskikber bliuwt. Blom18zingen, wer-
printingen fan aparte bondels of in titjefte fan sammele wurk binne it oanwiisde
middel ta smaakreproduksje, as it giet om wurk fan yndividuele auteurs. Sjoen tls
stelling dat materiaal dat primer of allinne taalpolitike of pedagogysk-didaktyske
doelstellings neistribje wol, sterk oan tiid bun is, wurdt hjir yn it foar sein, dat
aparte bondels fan auteurs mei sok materiaal fdar de jierren fyftich amper oan-
wezich binne en tsien of tweintich jier letter amper of net op 'e nij litjun wurde.
Mei de bondels dy't in literdr-artistike doelstelling neistribje, leit dat oars, lykas
bliken dwaan sil by aparte bondels fan auteurs fan nei 1950.

3.  Ynstittisjonele  ferbunens
Der is socht nei ferskil tusken it tal kearen dat auteurs ,:it eardere tiidrekken foar-
komme yn sammelbondels lit lettere tiidrekken (dat is it ferskil tusken smaak-
reproduksje: it weromkommen fan artistike auteurs yn lettere tiidrekken, en titfal: itferdwinen fan 'taalpolitike' auteurs yn lettere tiidrekken). As dat ferskil fOn wurdt,
meie wy ta it fierder underbouwen fan de understelling, dat dat in ferskil yn arti-
stike reputaasje oanjout, dus in ferskil yn gaadlikens fan it wurk ta smaakrepro-duksje, de >nstittisjonele ferbunens fan de dichters en fan de gearstalders fan
sammelbondels yn acht nimme. Under ynstittisjonele ferbOnens wurdt hjir ferstien
in lidmaatskip, in bestjoerlike funksje of in oanstelling. Yn it foar wurdt hjir fan
sein dat auteurs fan wa't it wurk yn in letter tiidrek net mear (of folle minder as
earder) yn nije sammelbondels foarkomt in ynstit,lsjonele ferbunens hawwe mei de
FB en/of mei it Onderwiis. Dy ferbOnens wurdt hjir ynterpretearre as in yndikator
fan belutsenens by taalpolitike en pedagogysk-didaktyske doelstellings. Fan auteurs
fan wa't yn in letter tiidrek wol wer wurk yn nije sammelbondels foarkomt, wurdt
yn it foar sein dat sy folle minder as de oare groep auteurs in ferbOnens hawwe mei
de FB of mei it underwiis. Dy auteurs hawwe, sa't no al sein wurdt, earder in fer-
bunens mei artistike organisaasjes, dat wol sizze organisaasjes dy't de belangen fan
auteurs behertigje dy't de algemiene boekemerk betsjinje of organisaasjes dy't arti-
stike kwaliteitsbeoardieling jouwe. Dy ferbunens wurdt hjir as yndikator fan belut-
senens by artistike doelstellings ynterpretearre.

Yndikatoaren op it nivo fan de sjenres.
It hjir beskreaune korpus befettet in grut tal sjenres. Guon komme ut de orale
tradysje (widzelieten, bakerrimen, boarterslieten), de measte ut de skriftlike tradysje
(religieuze en didaktyske poezij, gelegenheids-, foardracht- en poesy-albumpoezij,
en potzij foar folwoeksenen).  Op ien nei is gjinien fan dy sjenres spesifyk ferbOn
mei taalpolitike of mei artistike doelstellings. Dy iene dtsundering is de poazij foar
folwoeksenen dy't yn bondels ornearre foar bern opnommen is. It giet foar it mea-
stepart om poezij fan dichters (lit in resint of fierder ferline) mei in literere repu-
taasje.
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Foar wurk dat artistike doelstellings neikomme wol, jildt dat it net oan in spesi-

fike gebrukskontekst of gel)rukssituaasje bun is. LBzers wurde achte it wurk yn de
frije tiid te 16zen, zit kulturele belangstelling, om skientme te undergean - net by

spesifike gelegenheden of Onder spesifike omstannichheden. De poezijsjenres dy't
yn it hjir presintearre korpus neffens tal it sterkst fertsjintwurdige binne, under-
stelle in gebrOk dat krekt wol oan in bepaalde kontekst of situaasje bOn is: didak-
tyske poezij (underwiis), foardrachtpoezij (foardrachtkrigen), gelegenheidspoezij

(feestlike barrens) en religieuze poazij (benammen tsjerke/skoalle).
4. Gebrukskonteksten fan  sjenres

In relative oerfertsjintwurdiging yn sammelbondels fan poezij dy't oan spesifike
gebrukskonteksten bun is. wurdt hjir ynterpretearre as in yndikator fan taalpolitike

doelstellings. De bedoeling der't soksoarte poezij mei makke en oanbean wurdt is
Frysktalich materiaal beskikber te stellen foar gebruk yn spesifike situaasjes.

Op basis fan dy yndikatoaren kinne de feroarings beskreaun wurde dy't it korpus yn
de rin fan de tweintichste ieu undergiet. Derby wurdt oannommen, dat de FB har
taalpolitike doelstellings it meast adekwaat realisearret as it Frysk in faste en brede

posysje yn it Dnderwiis kriget. Dy posysje is de doelstelling fan it iverjen fan de FB
foar maatregels yn it foardiel fan it underwiis yn it Frysk by Provinsjale Steaten en
by de Ryksoerheid. It slagget de FB om maatregels ynfierd te krijen dy't de posysje

fan it Frysk yn it Onderwiis fersterkje. Dat binne de maatregels sa't dy yn de jierren
1907, 1937, 1955 en 1980 nommen wurde foar respektivelik underdis yn it Frysk
bOten skoaltiid, underwiis yn de beide heechste klassen, Frysk as fiertaal en as fak,
en, as leste, Frysk as ferplichte fak. De earste maatregel wurdt troch Provinsjale
Steaten fan Frysldn nommen, de laste trije fan de Ryksoerheid hawwe te krijen mei

in wiziging yn de Leger-Underwiiswet (sjoch ek I.7). De jierren der't dy maatregels
yn ynfierd wurde, foarmje hjir it litgongspunt om peiltiidrekken fdst te stellen foar
de fierdere analyse fan it korpus. By elk fan de nommen maatregels docht him in

feroaring foar yn it belang fan it materiaal yn it hjir beskreaune korpus. As de
posysje fan it Frysk yn it underwiis marzjinaal is, foarmje de (sammel)bondels frij-
wol it iennichste ynstrumint om bern op skoalle yn kontakt te bringen mei Frysk-
talich 16smateriaal. Neigeraden de maatregels de posysje fan it Frysk yn it Onder-

wiis ferbreedzje en fersterkje, nimt it eksklusive belang fan de (sammel)bondels as
ynstrumint om bern op skoalle Frysk 16ze te litten 6f. Dan komt ommers oarsoar-
tich les- en 16smateriaal yn it Frysk beskikber. Dan winne oare get,rukskonteksten

oan belang of halde dat.

By it besjen fan it korpus yn in taI peiljierren wurde de folgiende feroarings fer-
wachte:

1. Oant  1950  sil in grutte litfal fan dichters lit eardere peiljierren yn sammel-

bondels lit lettere peiljierren oantroffen wurde.
2. Nei    1950 en benammen   yn de jierren santich komme auteurs werom   yn

sammelbondels lit in letter peiljier.
3. Oant 1950 binne der amper bondels fan yndividuele auteurs  dy't yn lettere

peiljierren noch beskikber binne, troch werprintinge of yn de foarm fan sam-
mele wurken.
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4. Nei  1950 en benammen yn de jierren santich fine wy yndividuele poezijbondels
lit in earder peiljier (benammen ft de jierren fyftich en sechstich) dy't yn in
letter peiljier noch beskikber binne.

5. Oant 1950 treffe wy frijwol allinne dichters en gearstalders fan sammelbondels
oan dy't ferbOn binne mei de FB en/of mei it Onderwiis.

6. Nei  1950  nimt  it tal dichters  ta  dat gjin ferbOnens  mei  de  FB  en/of mei  it
Onderwiis hat. mar wol ferbOnens mei in beropsferiening foar keunstners en/of
mei in ynstansje dy't literatuer op kwaliteit beoardielet.

7. Foar 1950 dominearje yn yndividuele bondels en yn sammelbondels gedichten
Ot sjenres dy't bOn binne oan spesifike gebrukskonteksten: underwiis,
foardrachtkrigen.

8. Nei 1950 Ontbrekke dy sjenres hast alhiel yn yndividuele bondels; dy bondels
komme benammen fan auteurs dy't mei har wurk artistike doelstellings tsjinje
wolle.

De omfang ddr't auteurs yn de rin fan 'e tiid yn litfalle, sil oanjun wurde moatte
troch nei te gean hokker auteurs itt de tsien meast keazen auteurs yn in bepaald
peiltiidrek noch hearre ta de tsien meast keazen auteurs yn in letter peiltiidrek. It
tal kearen dat in auteur mei wurk fertsjintwurdige is yn bondels 1:it in bepaald tiid-
rek wurdt hjir ynterpretearre as in yndikator fan it belang dat yn dat tiidrek oan syn
of har wurk takend wurdt.

Yn de opset fan it undersyk sille nei de kwantitative beskriuwing fan it 6ndersyks-
korpus (haadstik II) de folgiende punten behannele wurde:
- Alderearst wurdt oan de hAn fan fjouwer peiltiidrekken oanjun, hoe't troch wer-

helling en fariaasje yn kar in kearn Ontstiet fan wurk fan de meast keazen au-
teurs, auteurs dy't byldbepalend binne troch it tal kearen dat har wurk keazen
wurdt foar de sammelbondels. De peiltiidrekken wurde bepaald troch underwiis-
maatregels   fan de oerheid. De seleksje wurdt yn bondels presintearre   dy' t   in
fariaasje sjen litte fan blom18zings, skoallasboeken en oeuvrebondels fan ien
bepaalde auteur (haadstik III).

- Yn datselde haadstik III wurdt sjoen nei de bAn fan auteurs mei de Fryske
Beweging en/of mei oare, mear artistyk bepaalde runten as bygelyks it Skriuwers-
boun en wurdt beskreaun hokker foarums gearstalders fan sammelbondels
betsjinje.

-  De beskriuwing fan de Onderskate sjenres en de kontekst der't se yn brukt wurde,
is te finen yn haadstik IV.

-  Haadstik V presintearret de konkluzjes fan dit Ondersyk.
- Yn in tal taheakken is ien en oar yn tabellen litwurke.
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Korpus: ferantwurding en beskriuwing

II.1 Ynlieding

Yn dit haadstik sil it korpus (sjoch taheakke  1) foar it Ondersyk neffens in yndieling
yn trije tiidrekken ferantwurde (II.2) en beskreaun wurde (II.3). Om't de klam leit
op de rol fan it Onderwiis by produksje en seleksje fan bernepoezij (sjoch I.7) sil be-
sjoen wurde hoe't yn elk tiidrek Onderwiismaatregels ta stAn komme en folgie
dernei twa beskriuwende paragrafen oer fers en liet. Yn dy beskriuwing wurde de
Onderskate bondels, dy't yn it oanbelangjende tiidrek ferskynd binne, behannele.

II.2 Ferantwurding fan it korpus

It korpus fan 6ndersyk bestiet lit oarspronklik Fryske poezij foar bern (0-12 jier)
dy't yn boekfoarm publisearre is tusken 1900 en 1980/1983. Dy 6fbeakening yn tiid
is  relatearre  oan  in tal Onderwiismaatregels.  Yn 1901 wurdt yn Nederl8n  de  lear-

plicht ynfierd, mei as yndirekt gefolch de earste offisjele oerheidsmaatregel foar
Frysk underwiis yn 1907, folge troch de wetswizigingen fan  1937,1955 en  1975 en

de ynfiering fan dy 16ste yn 1980. It belang fan dy oriYntaasjepunten sil fierder ut-
wurke wurde yn II.3. De litwreiding fan it korpus ta it jiertal  1983 hat te krijen mei
de peiltiidrekken (sjoch haadstik III).

Yn dit Ondersyk is keazen foar in beheining fan it korpus ta selsstannige publi-

kaasjes yn boekfoarm. Dtrmei binne bernerubriken yn tydskriften en kranten Ot-
sletten, der't de poezij as losse tekst tusken oare tekstsoarten opfierd is. Boppedat
hawwe dichters yn guon gefallen de fersen of lieten lit sokke rubriken letter
bondele. In foarbyld fan sok bondeljen is it boek Bern (1927) fan B. van der Veen,
dy't deryn in kar lit syn poezij byinoar brocht lit de bernerubryk yn it tydskrift S&R.

It giet yn it korpus om poezij foar bern. Dat hat te krijen mei de fraachstelling

dy't him rjochtet op (folwoeksen) produsinten en samlers fan bernepoezij en har
doelstellings. Ek tusken bern kin sprake wtze fan produksje, mar dat bart Onbewust

sOnder in eksplisyt doel yn pedagogysk, taalpolityk of literer perspektyf. In boek as

Us eigen herntsje (1976), in bondeling fan ynstjoerd wurk fan bern foar de berne-
rubryk mei deselde namme yn it FD, is ddrom net yn it korpus opnommen. Sjong-
en   resitearboekjes  foar in algemiene doelgroep binne dtrmei  ek   dtsletten,   foar  sa-
fier't net in fermidden foar bern lykas skoalle en hOshAlding as doelgroep neamd
wurdt. Dat tsjut op sjongbondels as bygelyks Frysk Lieteboekje for eltsenien
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(1902), Fryslan sjongt (1943) en Lieteboek - Algemiene samling fan aide en nije
Fryske sangen (1948). In boekje as Frysldn sjongt bygelyks sil grif wol yn it under-
wiis brukt weze. It giet hjir lykwols om de yntinsje fan dtjaan. De inisjatyfnimmers
fan de earste printinge kamen dt studintefermiddens en rjochten har ek foar har
doelstellings op dat fermidden.

In twivelgefal is de ynfolling fan it begryp jongerein; yn de jierren tachtich en
njoggentich fan de tweintichste ieu wurdt dat begryp smeller ynfolle as yn de earste
helte fan dy ieu. Hjoeddedei wurdt der frij algemien de jeugd fan likern6ch boppe
de tolve, trettjin jier mei oantsjut, de jeugd fan  nei de basisskoalle. Earder waard ek
jongere jeugd under dy term begrepen. Dat docht under oare bliken ut de Ondertitel
by de bon(tel Jongerein draecht foar -  in samling foardrachten foar de jongerein
(fan   9   oant   &   16 jier) (1956). Om't it begryp 'jongerein' hjir neier presisearre
wurdt en it boek twa rubriken foar de leeftyd oant en mei 12 jier befettet, past de
bondel foar dat part yn it korpus.

De auteur mei har of syn tekst stiet sintraal yn dit undersyk, om't it hjir om in
literer en net om in musikologysk Ondersyk giet. Yn it Ontsteansproses fan in liet is
de tekst yn in soad gefallen primBr en wurdt dy earst yn in letter stadium op muzyk
set. Dat wurdt yllustrearre troch in bondel as Hup sQpengrottenbrij (1978). Neist
eigen teksten hat de komponist ek teksten fan oare auteurs tit earder ferskynde
bondels op muzyk set.' Dochs draacht de muzyk troch de funksje foar it unthdld, de
mnemotechnyske funksje, by oan it  ntsteansproses fan meast keazen teksten en
skriuwers. LOddragers binne dBrom by skriftlik lietemateriaal fan belang; sy kinne
dy lieten in bredere fersprieding jaan. By in tal bondels t;it it korpus is in plaat fer-
skynd mei in seleksje oan lieten fit dy bondels. Dat binne Sjong mar tai (de wer-
titjefte fan de fjouwer dielen Rt 1967), Kwek kwek mine,nyn (1976) en de hjirboppe
neamde bondel Hup supengrottenbrij. Dy luddragers binne yn it korpus by dy
bondels meinommen mei dBroerhinne noch twa platen, te witten Sinterklaesferskes,
tagelyk litjun mei de bondel Ferskes en forhalen (1973), en As it wer desimber is
(1983), mei lieten dy't tusken 1949 en 1967 publisearre waarden yn de tydskriften
Frysk en Frij en  It Heitel£in, en yn bondels.

It sjenre fan de sjongspullen is net yn dit Qndersyk belutsen, om't hjir sprake is
fan in oar sjenre, it toaniel. Sa komme yn bygelyks By de boer - sjongspiltsje for
tytse bem (1936) fan Barend [van der Veen] wol lieten foar, mar dy binne letter net
yn bondels opnommen. Dy lieten hawwe allinne yn de kontekst fan it toanielstik in
bestean. Oars leit dat mei de bondel Dochsels (1983). De deryn opnommen lieten
binne bedoeld om dy yn toaniel te ferwurkjen. Dochs befettet it boek gjin toaniel-
stik, mar is it in bondel lieten mei oanwizings foar bern en learkreften. De lieten
kinne dus ek hiel goed selsstannich, sunder toaniel, har tsjinsten bewize.

In probleem foarmet ek it boek fan T. Hellinga-Zwart, It boek fen Hessel en
Nynke (1930). Sy brOkt har ferhaal as in foech ramt foar de underskate fersen en
lieten lit de munlinge en skriftlike tradysje; it giet derby lykwols yn earste ynstinsje
om it ferhaal yn proaza. Dtrom is it boek net yn it korpus meinommen. Wol wurdt

' Ut de bondels Dei Sinne (1964) fan Jant Visser-Bakker en Tutte mei de linten (1955) fan
Diet Huber.
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dy bysundere litjefte yn it oanbelangjende tiidrek (II.3.1) en by de sjenres (IV) koart
efkes neamd.

In wichtich kritearium foar it feststellen fan it korpus is oarspronklikens. Dochs
befettet it korpus, neist oarspronklik Fryske religieuze lieten, ek oersettings fan
psalmen en gesangen, ferspraat oer in tal bondels. Ut soarte binne oersettings fan
oarsprong ofkomstich ilt in oare kultuer as de Fryske. Nettsjinsteande dat kinne se
ta de Fryske kultuer komme te hearren, as se nammentlik anonym wurden binne en
de brOkers dy oersette poazij yn it eigen repertoire opnimme. De Fryske oersettings
fan psalmen en gesangen foarmje datoangeande in apart gefal. De FB kriget earst

yn it begjin fan de tweintichste ieu each foar it belang fan it Frysk yn it religieuze
libben, benammen yn tsjerke. Hoewol't de FB yn de njoggentjinde ieu lit ein set en
in algemiene ynstit,isje as it Selskip  1844 dan foarme wurdt, organisearje de krist-
like Friezen har earst begiin tweintichste ieu yn it KFS (1908) en it Griformeard
Selskip for Fryske Tad- en Skriftekennisse (1930), beide foar protestanten, en yn it
RFB (1917), ornearre foar Roomsk-Katoliken. De opkommende ferpyldering yn dy
dagen hat (18r ek in oandiel oan levere. De sfear yn Bewegingsfermiddens wie be-
nammen yn de njoggentjinde ieu frij 6fwarrend en fijannich foar it kristlike part
fan de Fryske befolking oer. De ferneamde folksskriuwer Waling Dykstra stelt yn
syn wurk nochal gauris de skynhillichheid en skynfrommens fan dOmnys en oare
foaroansteande kristenen oan 'e oarder.

Foar dy wat antykristlike stimming yn it kamp fan de FB oer stiet de antyfryske
halding binnen de tsjerken. Dat wie in halding dy't by de geastliken, faak 6f-
komstich fan bOten Frysldn, fun wurde koe, mar net minder by it gewoane tsjerke-
folk, de Friezen sels ynbegrepen. De anekdoate oer it Alde wyfke dat by de earste
Fryske preek fan ds. G.A. Wumkes (1869-1954) derlit run, is wol tekenjend foar it
algemiene tinken yn dy tiid.2 Sy  n, dat der dy sneins 'komeedzjespyljen' yn
tsjerke wie. It bruken fan it Frysk wie yn it tinken fan in soad Friezen ferbun oan
toaniel en fermaak, net oan de mear earnstige en libbensbesk6glike saken fan it
libben. Dy halding is neffens Dndersiken yn de jierren tachtich en njoggentich earst
oan 'e ein fan de tweintichste ieu feroare.3

Dat hat as gefolch, dat de religieus-kristlike bernepoezij yn Fryslan nochal let op
gong komt en dat yn de earste helte fan de tweintichste ieu amper religieuze poifzij
foar it kristlik-Fryske bern beskikber is. Foar 1900 wie wol in tal psalmen oerset.4
Johanna Frederika Rutgers, better bekend wurden Onder de skriuwersnamme Frede-
rike fan Hallum, sette yn de jierren sechstich en santich fan de njoggentjinde ieu
under oare in tal psalmen en gesangen oer.5 It duorret lykwols oant 1961, ear't de

2      Ds. Wumkes hold dy preek yn Tsjom, 3-1-1915. It wie de earste offisjele Fryske tsjinst,
noch sOnder Fryske psalmen en gesangen dy' t doe noch net rynsk yn eigentiidske oersetting
beskikber wiene. (Brouwer, 1958, lernma 'Preek, Friese'). De earste Fryske preek yn in
net-offisjele tsjerketsjinst waard in jier d6rfoar utsprutsen troch S.K. Bakker (17-5-1914)
(Ibidem).

1      Sjoch foar mear ynformaasje oer dy undersiken: Got-ter e.0., 1984; Jansma, 2000.
4          Sa sette de 17de-ieuske dichter Gysbert Japicx om 1655 hinne 52 psalmen oer, in ieu letter

folge troch Jan Althuysen (1715-1763) mei 101 psalmen (1755). Sa noen dan waard ynde
19de ieu noch wolris in inkelde psalm oerset (Popkema, 1983).

5     Brouwer-Prakke, 1960; Van der Weg-Laverman, 1980.
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earste offisjele, troch twa tsjerken gearstalde en goedkarde bondel ferskynt.6 De
Nederlansk Herfoarme Tsjerke en de Grifformearde Tsjerken yn Nederlan nimme
de twadde, yngeand feroare printinge fan it Frysk Psalm- en Gesangboek (1955) yn
1961  foar har rekken.  It boek ,it  1955  is de opfolger fan It Boek fan 'e psalmen
(1947) mei oersettings fan Fedde Schurer. In hiel nije bondel, ek foar rekken fan de
tsjerken, is it Lieteboek foar de tsjerken (1977), de Fryske wjergader fan it Neder-
lanske Liedboek voor de kerken (1968) (Popkema, 1983, ss. 147-148; 151). Dy
psalmen en gesangen hearre earder ta de religieuze kanon fan de tsjerke as ta de
literere kanon, al binne se net alhiel frjemd op dat 16ste med. Krekt de kristlik-
Fryske Beweging wol him ynsette foar de posysje fan it Frysk binnen de tsjerken en
achtet de kanon fan lieten dy't dBr gongber is, fan grut belang foar kultueroerdracht
binnen de religieuze opfieding, lykas yn it karbrief fan it KFS festlein is.7 Dy
tsjerklike kanon hat ek binnen de protestantsk-kristlike skoallen in wichtige funksje
- yn it wykliks oanlearen fan in psalmfers mei in apart sifer op it rapport, sa't dat
oant foar koart gongber wie -, krekt lykas by it sneinsskoallewurk. Derom kin dBr
yn dit undersyk, foar safier't sokke oersettings yn sammelbondels opnommen
binne, net alhiel oan foarbygien wurde. It giet dErby yn de measte gefallen om oer-
settings ,it of oer it Nederlansk. By de gesangen fit de leste offisjele bondel, Liete-
boekfoar de tsjerken (1978), is ek sjoen nei de oarspronklike talen.

In goed foarbyld fan dy ynspanning fan de kristlik-Fryske Bewegingsorgani-
saasjes om materiaal te ferskaffen is it bondeltsje Hwa sjongt mei7 (1930). De
opnommen lieten binne op ien nei allegear oerset of bewurke. Dy oersettings binne
neffens it foaropwurd 'fen sangen, dy't yn Kristelike hushaldings en op Kristelike
Skoallen folle songen wirde,   mei hwet Psalm- en Gesangfersen'.  It iene oarspron-
klike liet, 'Yn de iere moarn' fan (ds.) Lutsen (Wagenaar; 1855-1910), is oernom-
men fit it Nij Frysk Lieteboek (1886). By trije oare numers stiet glin oantsjutting

6        By it begiin fan de tweintichste ieu sette G. Postma (1847-1925) 98 psalmen oer (f 1905),

wylst AM. Wybenga en G. Rypma (1878-1963) alle psalmen yn it Frysk joegen. Fan
Wybenga syn letter litjOne bondel It Psatmboek yn Fryske bin'ming, (Boalsert, 1923),
waarden 67 psalmen earst yn it tydskrift Yn zis eigen Tael publisearre (1909-1918). Rypma

syn berimings waarden foar in part publisearre yn it tydskrift For Roomsk FrysMn en yn
de karl8zing ut syn wurk Ik haw myn dreamen hawn enfragen (Boalsert, 1965). (Popkema
1983).

7       J. Popkema (1983, s.  149) seit, datasyn 1908 it KFS oprjochte wurdt, 'It ferfryskjen fan'e
Bibel... dtdruklik yn it program (stiet); it ferfryskjen fan 'e psalmen net.' Yn k6st 4,5
wurdt wol sydlings dernei ferwiisd mei de wurden: '(Dit wyt, (ntl. it brlken fan de Fryske
taal, JWL) siket it to birikken troch:) ... it as kinsttael to foredeljen foaral troch Christlike
skriuwerij en sang.' Popkema syn formulearringjildt allinne foar it tiidrek 1909 oant 1927.
Yn dat 18ste jier wurdt it karbrief nammentlik feroare en stiet yn k6st 5, c: 'De titjefte to
bifoarderjen fen de Bibel, it psalmboek en liturgyske skriften yn it Frysk.' Sa bliuwt it
tenei yn it karbrief stean, nei't it op in gearkomste fan it Selskip fan 24 oktober 1959 op 'e
nij faststeld en goedkard wurdt en it karbriefyn 1961 yn brosjuerefoarm publisearre wurdt.
Yn in program fan winsken dt 1935: Hwet wol it Kristlik Frysk Selskip.p Kristtik Frysk
Nationael Programfen Winsken wurdt dat nochris mei klam neamd yn haadstik IL 'Oer de
tsjerke', skift 7: 'It Kristlik Frysk Selskip achtet it gaedlik, det de tsjerken fen Frysldn ...

tagelyk arbeidzje of arbeidzje litte oan de oersetting fen 'e Bibel, de psalmen, de gesangen
en de liturgyske skriften.' (ss. 6,7).
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fan oersetting of wize, mar dBr skimeret it Nederlanske ekwivalint dildlik troch de
Fryske tekst hinne. Neist in tal algemien geastlike en sekuliere, Frysknasjonaal
kleure lieten befettet it bondeltsje tolve psalmoersettings en trettjin gesangen. It

boekje is net allinne gearstald foar de leeftydsgroep fan de bern op de legere
skoalle. Wol seit it foaropwurd dat it dtjfin is 'Op oanstean fen it Kristlik Frysk
Selskip' en ornearre foar de kriten fan dat Selskip, Afukkursussen, hushdldings en
'Kristelike Skoallen'. It boekje is  ek  yn dat opsicht yllustratyf foar  it  wurk fan  dit
part fan de FB. It is net allinne bedoeld foar de eigen gearkomsten, mar ek foar fer-
middens dBrbOten.

Yn Taheakke 1 is it gronologysk oardere korpus te finen.

II.3 Underwiismaatregels en bernepoezij

II.3.1  Earste oerheidsmaatregels yn ferbdn mei Frysk underwiis (1900/1907 oant
1937)

II.3.1.1 Ynlieding
Yn it jier 1901 wurdt yn Nederlan de learplichtwet ynfierd. Dy wet befettet gjin
bepalings oer it Onderwiis yn it Frysk. Dochs is dy wet fan belang as oriYntaasje-
punt, om't mei it ynfieren fan de learplichtwet de rop om Frysk yn it underwiis
sterker wurdt. P. de Clercq (1849-1934) bygelyks pleitet yn syn brosjuere Oer de
Bifoardering fen  en it Undenviis yn de fryske  Tael  lit  1900 foar Frysk underwiis en

hy grypt dtrmei al foartit op de folksskoalle dy't it doel fan de learplichtwet is. Yn
it tydskrift Yn tis eigen mel (tenei YT), orgaan fan it KFS, skreau S. Huismans

(1873-1924) der yn 1920 it folgjende oer:

... de frije  Friezen (hawwe) hjar frijheit misbrukt ta neatdwaen.  En dat moat
yen safollesto mear moeije, nou't it Hollansk Andenviis yn Frystan SAnt de
uste  20,30 jier fortsjiendubele  is yn bitsjutting.
a.  Forearst troch it ynfierenfen 'e  Learplichtwet. It  Fryske folk is  gjin fijan fen
goed Anderwits en gjin frjeon fen analfabetisme. Mar it sprekt fensels, det
salang it noch net under it biwdld fen 'e Lkarplichtwet stie, it syn Alde tael
suverder  biwarje  koe,  as  nou err. 1920, ss. 160-161).

In jier earder as de learplichtwet wie De Clercq syn wichtige brosjuere oer Frysk
Onderwiis ferskynd. It wie in taljochting by it foarstel dat er yn  1900 yn de jierlikse
gearkomste  fan it Selskip  1844  die.8 Dir besprekt de auteur foaral twa punten  yn:
alderearst de winsklikheid fan 'gewoan underwiis' yn it Frysk yn de 'folksskoalle'
en as twadde in leargong foar Onderwizers, beide bedoeld foar it behald en de litbou
fan it Frysk, want, seit er:

8     Doe noch de iennichste organisaasje fan de Fryske Beweging: It Selskip for Fryske Tael-
en Skriftenkennisse. LEtter, doe't mear selskippen untstiene, waard dat yn 1844 oprjochte
Selskip koartwei it Ald Selskip. ek wol it Selskip 1844, neamd.  Foar it gemak bruk ik de
Mste oantsjutting.
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Scil  in  tael yn  hjar fleur bliuwe,  den  is der undendis  nedich  en dit  nammers  to
mear as hja, der dy tael sprekke en skriuwe, neist en om en by hjar hawwe in
tae! fen deselde stamme (De Clercq,  1900, s. 2).

De Clercq jout oan, dat goede learmiddels derby Onmisber binne. Foar it Frysk
'sprekken', de orale kultuer dus, is de hushalding en it oare sosjaal ferkear wichtich
neist 'toanielspyljen of it foarbringen fen stikken'. Mei dat leste bedoelt er nei alle
gedachten foardragen. Foardragen wie yn de earste helte fan de tweintichste ieu, as
ferfolch op de njoggentjinde ieu mei syn WinterjOnenocht, in wichtich Onderdiel
fan de literBre orale kultuer en is dat hjoeddedei - benammen foar bern en jon-
gerein - noch: Neffens De Clercq is dat toanielspyljen en foardragen fan grut
belang foar it behald fan in taal. Hy sitearret derby as stipe foar syn stelling de
'Fader fen 'e Flaemske Biweging', Jan Frans Willems (1793-1846), dy't de 'oude
rederijkkamers' yn de tiid fan de Fr8nske oerhearsking (1793-1814) in
'oefenplaats', ja, hast 'de laatste schuilplek voor de Nederlandsche taal in onze ge-
westen' neamt (De Clercq, 1900, s. 4). De Clercq draacht dat idee oer op it Frysk.

Hy skriuwt yn syn brosjuere, dat it Selskip in taak hat by de neamde aspekten fan
Frysk Onderwiis en leargongen foar learkreften.'0 Mar foar't it Selskip dBrta  oer-
giet, sille der, sa't er seit, learmiddels weze moatte, foar taal en styl, foar sjongen
(kursivearring fan my, JWL), en foar oare fakken (De Clercq, 1900, s. 7). It manko
oan literatuer - hy hat it hjir yn syn algemienens oer literatuer, net oer berne-
literatuer - soe neffens him opfolle wurde kinne mei it oersetten fan 'forneamde
boeken, dy't yn rju oare talen ek oerset binne' (De Clercq, 1900, s. 3). De Clercq
bedoelt mei dy boeken grif wurken lit de wraldliteratuer, dy't yn de rin fan de tiid
in plak yn de ynternasjonale kanon krige hawwe. Dy oersettingen kinne neffens De
Clercq wer as foarbyld tsjinje foar it skriuwen fan oarspronklik Fryske 'rym en
Onrym' (De Clercq, 1900, s. 3). Hy stelt fit, dat it Selskip foar de learmiddels in
priisfraach Otskriuwt. As dat gen6ch oplevere hat, lan mei de oare punten lit ein set
wurde en sille gemeenten en provinsje oantrune wurde moatte; de gemeenten fan-
wegen it underwiis op de folksskoalle en de provinsje yn ferban mei de foarming
fan de learkrdften foar har nije taak. Opfallend is dat De Clercq gjin taak foar de
ryksoerheid neamt. Hy beiirgumintearret dat sa:

9        Sent 1941 wurdt alle jierren in foardrachtkriich holden, sunt 1968 under de namme FeRs-
tival, dat yn it ferfolch noch neier oan 'e oarder komt (yn H.3.2.1 en yn IV.2.7). Sjoch ek
Van der Weg-Laverman, 1997.

'0       Hy brOkt d8rby al de termen 'legere akte' en 'middelbere akte'. As de oplieding foar lear-
kr8ften Frysk fan  1915  6f mear stat krijt, earst troch tadwaan  fan de underwiiskommisje
fan it Selskip  1844 en letter,  nei de oprjochting fan de Provinsiale Underwiisrie  en  de
AFUK (1928), fan dy beide ynstitilsjes, is al rillegau sprake fan in Leger-Onderwiisakte.
Fan 1925 oant 1956 wurdt de oplieding dBrfoar troch de AFUK fersoarge. Earst yn 1955
wurdt de akte by K.B. in Ryksakte (10-9-1955; Boelens e.0., 981, s. 170), wylst de M.U.-
akten noch wat letter yn datselde jier  1955  en yn 1957 offisjeel troch it Ryk erkend wurde
(K.B. 8-12-1955 en K.B. 30-1-1957; Brouwer, 1958, lemma 'Onderwijs inhet Fries'). De
Clercq wie syn tiid aardich foanit mei syn ideeen datoangeande.
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It  (ntl.  it befoarderjen fan  undenviis  yn it  Frysk,  JWL) jitdt  hjir  gjin  algemien
LAnsbilang, om der help fen it Ryk of fen it  "Nut" for to freegien,  mar it  is in
saek dy't - al wol it mannichien net rjucht oan - dubeld fortsjinnet, det se
bihertige en mei foartholpen wirdt fen de Friezen en fen hjarren der fer-
plichting oan Frysldn hawwe (De Clercq, 1900, ss. 12-13).

Yn 1907 wurdt foar it earst in offisjele mooglikheid foar Frysk underwiis oan bern
bean. It Selskip 1844 tsjinnet   in jier derfoar   (1906) in fersykskrift by Deputearre
Steaten fan FryslAn yn om in funs te stiftsjen dat dat underwiis mooglik makket.
Wylst fan de kant fan de ryksoerheid yn dy tiid noch gjin ympuls litgiet nei Frysk
underwiis, biedt de provinsjale oerheid dy mooglikheid wol. Provinsjale Steaten

jouwe, nei it foarstel yn 1906 noch 6fwiisd te hawwen, yn 1907 gehoar oan it
neamde fersykskrift en stelle finansjes beskikber foar it jaan fan Frysk underwiis
oan bern fan de heechste learjierren fan de legere skoalle. Der is ien beheining: dat
underwiis kin allinne nei skoaltiid jun wurde, om't der giin wetlike bepaling is,
dy't in plak op it lesroaster mooglik makket.

Dat De Clercq it Frysk underwiis wol tagedien is, hie er yn de boppeneamde bro-
sjuere al dtidlik oanjun.  Op  syn litstel oangeande de priisfraach  oan it Selskip  1844
is dat Selskip yn 1904 yngien. Dizze 18neigner en rintenierjende bankdirekteur dy't
him yn Fryslan nci wenjen set hat, hdldt it net by wurden, mar hy stelt ek jild be-
skikber. Sa stelt er op de oprjochtingsgearkomste fan it KFS (1908) f 150,-
beskikber foar in priisfraach, mei as doel in gaadlik Frysk 18sboek foar de kristlike
skoallen ut te jaan (Van der Schaaf,  1977, s.  180). Dat leveret spitigern6ch neat op,
om't der mar ien, net-priisweardige ynstjoering is (YT, 1910, ss. 154, 155). Dernei
docht er dat nochris  foar it Underwiisfouns for de Fryske  Tael.  It funs is  yn  1907
troch it Selskip 1844 oprjochte en kriget yn datselde jier in provinsjaal subsydzje

fan f 500.- taskikt. Yn 1909 wurdt it fOns yn in stifting underbrocht. Tenei sille lit
dat fOns learmiddels en lesjouwers bekostige wurde. 11

Yn de jierren tweintich stribje de Bewegingsselskippen oanhAldend nei regulier,
wetlik ftstlein Frysk underwiis, dus underwiis dat net mear nei skoaltiid jun wurdt,
mar in plak kriget op it lesroaster. Sy dogge dat troch middel fan brieven oan de
Minister fan Underwiis en oan de Twadde Keamer. Hoewol't De Clercq yn syn bro-
sjuere fan 1900 ek regulier underwiis yn it Frysk foarstie, is er der ful op tsjin, dat
de Bewegingsorganisaasjes dtrfoar de ryksoerheid ynskeakelje wolle. Yn in brief
oan de minister fan Underwiis skriuwt  er,  dat syn stAnpunt  dboer  sunt   1900  net
feroare is: 12

Neen, onie regeering doet beter geheel buiten het 2e punt (nl. sa't er sets
skriuwt: omtrent het onderwijzen der Friesche taa! op de lagere scholen in
Friesland, JWL) te blijven en dat aan de Friezen zelf over te laten. Het

" Van der Schaaf,  1977, s.  175. It funs bestiet noch altyd, al is it de leste jierren wat yn
sliepende tasthn. De 18ste desennia, as foar it fak Frysk ryksmiddels ynset wurde kinne,
wurde bysundere dgeften as de metoade Ingelsk-Frysk foar basisskoallen, Ik tear Ingetsk,
Ljouwert, 1989 subsidiearre. Demeist kinne de eardere beukerskoallen en de hjoeddeiske
pjutteboartersplakken om subsydzje foar it oanskaffen fan Fryske berneboeken freegje.

12 Brief sitearre yn Feitsma,  1986, ss. 88-89.
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onderwijs in Friesch op de lagere openbare zoowel als bijzondere scholen
buiten de gewone lesuren wordt in Friesland zonder bezwaar verkregen. ... Ik
verlang geen antwoord, doch dit schrijven is ... particulier voor U bestemd. (5
Juli 1927).

De Clercq skriuwt as privee-persoan, wylst de minister earder fan de Bewegings-
organisaasjes adressen mei oanbefellings krige hat foar it Onderbringen fan Frysk
underwiis yn de underwiiswetjouwing:3 Dat dy Bewegingsorganisaasjes de under-
wiissaken ek as praktysk underwerp op 'e wurklist hawwe, docht bliken tit de
oprjochting fan de AFUK. Dy organisaasje is yn 1925 Ontstien,it de Onderwiis-
kommisje fan it Selskip  1844.  Yn 1928 wurdt de organisaasje fernijd en nimme fiif
selskippen de ferantwurdlikheid foar it riden en farren fan de AFUK op har (Sel-
skip  1844,  KFS,  RFB,  JFM  en de Upstalbeam;  Van der Schaaf,  1977,  s.  261).  Oant
1937 hat de AFUK as taak it organisearjen fan leargongen Frysk foar bern buten
skoaltiid en it kontrolearjen dBrfan. Derneist wurdt les- en lesmateriaal foar dy
kursussen Ontwikkele. De earste taak ferfalt nei de wiziging fan de Leger-Under-
wiiswet  yn 1937. Derfoar  yn   it plak komme  dan  de  Folk- en Gealeargongen  foar
net-learplichtigen (Tinkboek, [1948], s. 244). Datselde jier 1928 begjint de PUR
mei syn wurk as advysorgaan foar de provinsjale oerheid. Boppedat rint de sub-
sydzje foar de AFUK oer de PUR, dy't in kontrolearjende taak foar de AFUK oer
hat en yn it algemien in liedende taak foar it Frysk Onderwiis (Dykstra-Sloot, 1990,
s. 3). De provinsjale oerheid ferheget yn 1928 har subsydzje foar it Frysk underwiis
flink: de PUR kriget ynstee fan de f500,- dy't oant dan ta alle jierren oan it Under-
wiisfuns bydroegen waard, tenei f7000,- foar har wurk, dat benammen ornearre is
foar de AFUK-leargongen. Dy leargongen omfetsje fiif soarten kursussen:
-  lessen oan bern lit de heechste klassen fan de legere skoalle,
-  oplieding ta de Fryske akte,
-  opliedingskursussen foar learkraften oan dy akte-opliedings,
- lessen Frysk oan ULO en HBS en
-  in simmerkursus foar folwoeksenen
(Wumkes, 1949, s. 288; Zondergeld, 1978, ss. 158-159).

Yn  it begjin  fan de jierren tritich wurdt de wichtige wetswiziging  fan  it jier  1937
taret. Fernijing fan de Fryske BJL moat men yn dy jierren benammen sykje yn de
hoeke fan it proaza, al hat dy fernijing mear mei kwantiteit as mei foarm en ynhald
te krijen. De PUR skriuwt yn 1930 en 1935 priisfragen lit foar ferhalen. Der kom-

14me in fiiftal bekroaningen tlt, dy't letter ek allegear publisearre wurde.
Der komt binnen Bewegingsfermiddens hieltyd mear diskusje oer it belang en de

needsaak fan Frysk Onderwiis. Yn 1931 wurde in Fryske Onderwiisdei en in kon-
ferinsje oer dat underwerp holden, dBr't foar it earst de Onderwiisynspeksje by de

13    Sjoch Onder mear YT 1919, ss. 201-205, en Feitsma 1986.
l 4 De priisfraach fan 1930 leveret as priiswinder op J. van der Ploeg mei syn Torda de

sigetmerhoun ( 1930) (HeitelAn 1931, s. 145). Yn 1935 (Ibidem, 1935, s. 75) wurde fjouwer
titels bekroand: /n Fryskejongestiid fan T. van der Ploeg (1935); De kar fan N.J. Haisma
(1936); De P6lebern fan J. Visser-Bakker (1938); Telts» fen de komkommerploech fan
A. Meester-de Vries (1938).
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plannen foar Onderwiis  yn it Frysk behelle wurdt. 15 Guon ynliedingen  dy't  op  dy
beide manifestaasjes holden wurde, under oare dy fan S.E. Wendelaar Bonga
(1887-1961), wurde skriftlik fBstlein.16 Al dy aktiviteiten rinne dteinlik dt op de
wetswiziging fan 1937 (sjoch fierder II.3.2).

II.3.1.2 Fersen yn bondels tusken 1900 en 1937
Yn 1904 skriuwt de underwiiskommisje fan it Selskip  1844 Op utstel  fan De Clercq
in  priisfraach  lit foar it skriuwen of gearstallen  fan 'in 18sboekie yn twa dieltsjes'.
De kommisje bestiet lit trije bestjoerders  fan it Selskip   1844,  dy' t alle trije  lit  it  un-
derwiis komme. C. Wielsma, J. Hornstra (1856-1932) en O.H. Sytstra (1858-1939).
Yn it tydskrift Forjit my net/ (tenei Fmn) wurdt de priisfraach mei de betingsten
bekend makke (Fmn, novimber 1904, ss. 193-195). De doelgroep fan de te
skriuwen boekjes   is de leeftydskategory   'fen    11-12   jier'. Oare betingsten binne
Onder mear:

Lesstoffe, dy op tastannen yn Fryslan slacht. scil hjar for it doel fensels
alderearst  eigenje,  dochs  wirdt it kiezen fen de ynhdld net  neijer foarskreaun

Der wirdt kreas frysk yn de boekjes forlange en platte en rouwe ef nlge tael
is deryn to mijen.

De   stavering  yn  it   boekje  moat  weze   neffens  de   rigels,   dy  yn   1876  fen  it
Selskip for Fryske Tae!- en Skriftenkennisse Rststeld binne en troch it Frysk
Wirdboek tapast wirde (Fmn, 1904, s. 194).

De karmasters wurde yn datselde berjocht bekend makke. It binne: C. Wielsma,
T.E. Halbertsma (1848-1912), J. van Loon (1855-1920),17 O.H. Sytstra en J. Horn-
stra.

In jier letter publisearret it tydskrift it ferslach fan de karmasters (Fmn, novimber
1905, ss. 193-197). By de njoggen binnenkommen ynstjoeringen is wurk fan sa'n
nivo, dat trije dtrfan bekroand wurde kinne. P. Sipma (1872-1961), doedestiids On-
derwizer yn Grins,18 wint de earste priis fan f 100,- mei syn Frysk 12s- en tael-
boekje, dat yn twa dielen dtkomt (1906), en sa oan ien fan de stelde betingsten, it
leverjen fan twa dielen, foldocht. De dielen befetsje proaza en poezij en wurde troch

de karkommisje as folget beoardiele:

ts   Yn: Wumkes, 1949. s. 295. Wumkes seit dtr under mear: 'It hat grif in fout fan 'e
biweging west dat nea rieplachte waerd mei de ynspekteurs. Soks moast him bisnije. Nou
wiene  hja foar it earst dtnoege.'

16 J.K. Dykstra hie it op de underwiisdei oer taalunderwiis en de easken dy't d8roan steld
wurde moatte. Fan S.E. Wendelaar Bonga syn thing op de Onderwiiskonferinsje, mei de
titel: Frysk  Underwiis,  eask fen Moderne Paedagogyk. ferskynde in skriftlike delslach yn

it tydskrift YT. 1932. ss. 17-30.
I7 Dat is net de Jac. van Loon, de stienfabrikant en mei-oprjochter fan it Selskip 1844: dy wie

yn   1903 al ferstoarn. Dizze (Jimke)  van  I.non  wie  fan  1882  6f haad  fan  de  skoalle  yn
Mitselwier,  der't er  yn  1920 ek ferstoar.

18   Hy hat him yngeand mei de bestudearring fan it Frysk dwaande hdlden en d2roer
publisearre.  tter (1930) waard er de earste lektor Frysk oan de universiteit yn Grins.
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De  skriuwer hji«en joech foar6f in flinke  litiensetting fen  it plan fen syn wirk,
dat foar in great part, ..., in blom18zing wier lit underskate skriuwers. De
stikken waerden geregeldwei swierder, en fral ek om de opgaven, dy't tige
planmatich yninoar set wierne, makke dit wirkje in flinke yndruk (Fmn.
novimber 1905, s. 194).

Foar wat de opnommen poezij yn de sammelbondel oanbelanget, jildt wierskynlik it
begryp blomuzing net foar alle fersen, as del teminsten blomleze Itt earder ferskynd
wurk under ferstien wurdt. Sels seit de gearstalder yn syn foaropwurd, dat syn tekst
'for in great part (kursivearring fan my, JWL) in blomlBzing wBze (moast), om
gen6ch forskaet fen stof en styl to hawwen en om lis skriuwers en dichters kinnen
to learen.' Foaral dat 16ste is in wichtige Citspraak yn ferban mei de syktocht nei
meast keazen skriuwers.  Fan  de 27 fersen yn beide dielen binne  16 al earder fer-
skynd en jildt dus de beneaming 'blomlBzing: Dy fersen binne 6fkomstich lit njog-
gentjinde-ieuske bondels as it Frysk Lieteboek (1876) fan J. van Loon en M. de
Boer, it Nij Frysk Lieteboek (1886) fan P.J. Troelstra en P.H. de Groot, C. Wielsma
syn For de bern (1886) en de sammelbondel Blide Bernkes (1898), wylst ,it de
Ri,nen en Teltsjes (1871) fan de bruorren Halbertsma en Rt de bondel Min suchten
en min sangen (1859) fan Tsj.G. van der Meulen elk ien fers komt. Twa fan de oar-
spronklike fersen binne fan Sipma sels, wylst it fers 'De yndiking fen de Sudersd'
as auteur S.K. S# naw neamt. Oare skriuwers fan tweintichste-ieusk wurk binne
Jan fen 'e Gaestmar (= J.J. Hof; 1872-1958) en Sj. de Zee (1867-1954).

De karkommisje fan de priisfraach kende in dielde twadde priis fan elk f 50,- ta
oan de bondels Yn eigen tun - Frysk /2sboekje (1909) fan J.J. Hof, dat krekt as
Sipma syn ynstjoering neffens betingst fan de priisfraach lit twa dielen bestie, en
oan de Wartenser underwizer E. Zwart (1857-1952) syn iendielige Us doarp: LBs-
boekje for Fryske bent (1907).20 Beide ynstjoerings befetsje, lykas it wurk fan de
earste priiswinder, proaza en poezij. It boekje fan Zwart wurdt troch de karkom-
misje as folget beoardiele:

Dit bifette  in flot forteld forhae!  tit it doarps-bernelibben op  'e  menear fen de
boekjes fen Scheepstra en Ligthart. ... Oer it alge,nien wier der net folle for-
skot fen ferskes,...  Dochs, al wier hjir en d2r de tael sims hwet swak, erkinde
men, det dit wirkje fortsjinstelik biarbeide wier en as  berne!6sboek grif tige ge-
skikt (Fmn, novimber 1905, s. 195).

De bondel beheint him foar wat de poezij lit oare boarnen oangiet, ta de njoggen-
tjinde-ieuske bondels For de bern (1886) en Blide Bernkes (1898) mei ien fers tit it

19      S.K. Sipma (1824-1904) wie befreone mei Waling Dykstra; hy wie al ferstoarn doe't dizze
16sboekjes ferskynden. Faaks dat er dit 'fragmint' op fersyk fan de gearstalder noch
skreaun hat.

20     Yn 1919 jout gwart in 16sboekje tit mei inkeld proaza: Ut de aide tiid, dat lykas de titel al
oanjout, alde, 19de-ieuske stikken jout, dy't Zwart foar bern bewurke hat, mei om't der
ferlet is fan goede berneboekjes. It skriuwen derfan, seit er yn it foarwurd, is net elkenien
syn wurk.
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tydskrift For Hils en Hiem (1889), wylst twa boartersferskes lit de orale tradysje
komme.

By ferliking fan de bondels fan Sipma en Zwart docht bliken dat de beide gear-
stalders lit hiel ferskillende boarnen keazen hawwe. Dy kar hat konsekwinsjes foar
de toan fan it gehiel. By Sipma past dy mear by folwoeksen 18zers, wylst Zwart him
by de kar fan syn boarnen mear op de doelgroep fan de bern rjochtet. Dy leste kiest
dBrom fit wurk dat spesifyk foar bern bedoeld is. Sipma hat dat foar in part ek dien,
mar makket derneist gebrOk fan mear algemiene bondels. Sa kiest er bygelyks it
'Frysk folksliet' fan E.H. Halbertsma (1797-1858) en 'It Heitel ' fan J.L. van der
Burg (1864-1905) as begjin en Iltsetter fan syn twadde diel, lieten dy't net foar bern
skreaun binne, mar lit de skriftlike tradysje foar folwoeksenen komme.

Twa fersen binne by beide gearstalders te finen, en wol de fersen 'Reedriders-

sankje' fan J. Hornstra en 'Memme rjuchterhdn' fan H. van Warners (1847-1913),
beide oernommen,it de bondel Blide Bernkes (1898).

J.J. Hof is autodidakt op it mBd fan it Frysk. Ynearsten is er beropsmiliter, mar
letter (1901) wurdt er sjoernalist by de 'Hepkema's Krante', sa't it Nieuwsblad voor

Friesland yn 'e folksmOle meastentiids, nei syn haadredakteur, neamd waard. In
berime printsjeferhaal dat er foar dy krante skreau, ferskynt yn 1903 yn boekfoarm
under de titel Jan Moalker syn hyngsteriden ef De Wylde Ruter fen Snits. Dy be-
rime klucht fan hundert jier lyn, sa't er dat yn syn foaropwurd 'For de bern' fertelt,
publisearret Hof under pseudonym:  Jan fen 'e Gaestmar, in pseudonym dat er letter
faker foar syn literer wurk brukt.

Syn bydrage foar de priisfraach fan it Selskip 1844 stjoert er Qnder eigen namme

yn. Hy wol mei dy ynstjoering in lesboek foar Aldere bern en foar grutten biede,
lykas yn syn foaropwurd te 18zen stiet. De kategory 'aldere bern' komt oerien mei

de doelgroep dy't de subsydzjejouwers en plannemakkers op it each hawwe by de
nije Onderwiismaatregel fan 1907: de bern dt de heechste klassen fan de legere
skoalle. Hof syn bondel hat wat in oar karakter as dy fan Sipma en Zwart, dy't
dochs mear literBr fan aard binne en fiktyf proaza en poezij biede. Hof wol syn
167.ers oer it eigen gea fertelle, dEr't de skiednis in rom part by tabedield wurdt. Syn
beide boeken kinne brakt wurde by it fak dat yn letter jierren mei it predikaat
'geakunde' betitele wurdt. De karmasters wurdearje dat aspekt fan syn ynstjoering:

In tige fortsjinstelik wirkje oer Frystan, Fryske tael en skiednis, d2r't in bulte
flyt op dien is.... (196:) For hwette alder bern ek fen in jier ef  16,  koe  it yet
skoan tsjinje as 1%s-learboek yn 'e goede  sin fen it wird (Fmn, novimber 1905,
ss. 195-196).

Yn de ynformative proazastikken ferwurket Hof poezij fan oaren, dat er, lykas er yn
it foaropwurd seit, wat oanpast hat. Sa brukt er Onder oare wurk fan E.H. Hal-
bertsma, benammen yn it earste diel, fan wa't er it fers 'De Likeblommen' as
selsstannich Onderdiel opnimt. Fierders steane nochal wat anonime fersen yn dat
rinnende proaza, dy't nei alle gedachten fan Hof sels binne.21 Yn diel II steane trije

21      Twa fersen hat er, sunder boarnefermelding, oernommen it syn eigen bondel Klankboarne

(1906), te witten it fers 'Der dt nou!' dat as selsstannich fers opnommen is, en 'Hjir binn'
we yn 't echte wetterldn'. d6r't er twa kear in fragmint yn in rinnend ferhaal fan
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selsstannich opnommen fersen. Twa binne anonym, wylst fan de tredde, 'Wald-
sang', de auteursnamme Harmen Sytstra (1817-1862) yn de ynh81dsopjefte stiet. De
beide fersen sunder auteursfermelding is diskear mei wissichheid fan te sizzen, dat
se fan de gearstalder sels binne.22

Hoewol't de karkommisje ynearsten de trije ynstjoeringen fan Sipma, Zwart en
Hof mei in selde priis bekroanje wol, kriget Frysk la- en taelboekje fan Sipma
dochs de earste priis fanwegen de goede didaktyske stipe dy't de gearstalder oan de
Onderwizer jout. De kommisje sjocht dy boekjes as in 'foarloaper, in ynlieding ta de
beide oare' (Fmn, novimber 1905, s. 197). It boekje fan Zwart is net allinne tige
gaadlik om op skoalle te brOken, mar ek om thus yn te 18zen, wylst Hof sines 'in
flink en den ek nuttich boek is for flirdere stildzje' (Fmn, novimber 1905, s. 197).
Mei dy trije bondels is materiaal beskikber foar de lessen Frysk buten skoaltiid, sa't
dy sOnt de provinsjale subsydzje fan 1907 jun wurde. De bondeltsjes mei (Fryske)
Oranjelieten dy't yn 1909 dtkomme, binne lyksa in gefolch fan de Onderwiismoog-
likheden op dat stuit (sjoch ek II.3.1.3).

Ofsjoen fan datsoarte litjeften rint it yn it earstoan sawol mei de lessen Frysk as
mei de dtwreiding fan de Fryske BJL noch net sa hurd. De Earste Wraldkriich lit,
al is Nederlan neutraal, syn ynfloed jilde. In protte aktiviteiten op Frysk Onder-
wiismed wurde yn de jierren tusken 1910 en 1920 net untwikkele. Nije berne-
literatuer ferskynt yn dat desennium allinnich yn de bernerubriken fan S&R en /t
Heiteldn en ynsidinteel yn de oare tydskriften, mar net yn boekfoarm.

De jierren tweintich leverje wat dat oanbelanget in gruttere rispinge. Der komme
mear kursussen, berneleargongen, sa't se dan neamd wurde, bOten skoaltiid, mei
mear bern. Sa wurdt yn  1926 oan fiif iepenbiere en  ouwer kristlike legere skoallen
in leargong jun, dBr't mei-elkoar 60 famkes en 61 jonges oan meidogge (Fryslan,
1926. s. 110). Dat is gans minder as by it begjin yn 1907, doe't mei dat wurk lit ein
set waard op 16 iepenbiere en ien la:istlike skoalle.23 Fergelike mei it jier 1915
lykwols, doe't mar 46 bern oan Uouwer iepenbiere skoallen de leargongen folgen,
kin fan ferbettering praat wurde (Fmn, 1915, s. 41 e.f.). Dy ferhege belangstelling
fan de jierren tweintich sil te krijen han hawwe mei de aktiviteiten fan de beide nije
ynstituten AFUK en PUR (sjoch II.3.1.1)

Troch de kursussen komt der ferlet fan mear en nij materiaal. Yn 1917 is al ris
opmurken dat it twadde diel fan Sipma te slim is foar bern (Fryshin, 1917, ss.
114-116), der't yn 1925 de konstatearring op folget dat Sipma syn boekjes oan
ferfanging ta binne (YT, 1925, ss. 72-73). It measte materiaal, benammen wat de
poezij oanbelanget, komt noch ut de foarige ieu. AFUK en PUR besykje dBr foar it
proaza wat oan te dwaan troch  yn de jierren tritich priisfragen foar berneferhalen ut

opnommen hat.  It leit foar de hdn,  ek al om't fan de oare fersen  yn it proaza wol de dichter
neamd wurdt, dat hy dat foar syn eigen fersen net nedich fun. It gehiel. proaza en poezij,
is ommers fan syn hdn.

22

It  iene,  'Yn  't  haeililn',  befettet  fragminten  fit  it  fers  mei  deselde  titel dt Klankboarne
(1906); 'De stddrdt en de lAnrdt'  is te finen yn Hof syn bondel Fan eigen tiid en folk
(1951). Fierders is yn de rinnende tekst in fragmint fan in fers (anonym) opnommen, dat
Onder de titel 'Maeitiid yn 'e WAlden'  yn Hof syn boppeneamde bondel ,it  1906 te finen
is. Dat sterket my noch mear yn de miening dat de anonime fersen fan Hof sels binne.

21   Tinkboek [ 1948], s. 240. Hjir wurde giin tallen learlingen neamd.
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te skriuwen. Foar poezij yn boekfoarm is sa't it liket minder omtinken; wol wurde

yn de bernerubriken fan de tydskriften of as bledfolling yn bondels geregeldwei fer-
sen en lieten foar bern publisearre.

Yn ferban dermei komme wy geregeld de namme fan J.K. Dykstra (1893-1977)
tsjin. Hy hfildt him net allinne teoretysk en bestjoerlik mei underwiissaken dwaande

- hy hat letter in skoft wethdlder fan underwiis yn Ljouwert west (1946-1958) -
mar leveret ek materiaal, didaktysk en literBr. Ofkomstich ut it underwiis wurket

Dykstra in skoft yn de sjoernalistyk en is er by jonge 18zers bekend wurden as
redakteur fan in bernerubryk yn de LC Onder de skriuwersnamme 'Omke Jan'.24 Yn

dy rubriken leart er de bern har eigen taal skriftlik te bruken troch korrespondinsje

mei harren, en nimt er boppedat literere bydragen op. Syn namme is ek te finen
under underskate gedichten yn tydskriften lykas S&R en It Heitelan, benammen yn
de bernerubriken fan dy ble(len, en yn sammelbondels, ornearre foar skoalgebruk.
Sels stalt er sa'n bondel foar it Onderwils gear mei in oare oankommende skriuwer
dt dy tiid, Barend van der Veen. Dy bondel ferskynt yn twa dielen Onder de titel In

twirre yn it 116f (1928; 1929). Ferlike mei de sammelbondels fan Sipma, Zwart en
Hof is by Dykstra en Van der Veen sprake fan in (graduele) feroaring. Dykstra nimt
mear as syn trije foargongers it bern as litgongspunt, sawol yn ferban mei de brOkte

taal as mei it perspektyf. In aardich foarbyld dtrfan is te finen yn it earste diel fan
de hjirfoar neamde bondel, dBr't Dykstra it jonkje Pier sprekkend ynfiert en under-
wiles ek noch in bekend bakerrymke yn de fjirde strofe ferwurket. Hjir folgje de

earste  ouwer strofen fan de yn totaal fyftjin (Dykstra en Van der Veen, 1928, s. 3):

Ik bin al hielhiel great, seit Heit,
Ik bin al fjouwer jier.
Lyts suske  hjit fen Anneke,
ikke net. ik hjit Jen Pier.

Us Anneke is noch mar hiel lyts,
Dy kin noch net goed ite;
Twa toskjes hat se nou noch mar,
D8r kin se sa mei bite.

Us heit is great en o sa sterk,
Hy kin my samar tille.
Hy tilt my oan de souder ta
En den haw ik sa'n wille.

Ik kin ek hiel moai sjonge fen
Hophop,  hophop,  hophynke:
Det hat tis mem my juster leard,
Nei Ljouwert om in pynke.

24 Dy namme hie syn foargonger, Sybe D. de Jong, yntrodusearre (neamd yn it ynterview mei

Dykstra syn opfolger as besoarger fan de bernerubryk, Welmoed Dykstra-Talsma, alias
Muoike Wike, yn Frysk en Frij, 2-9-1978).
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Ofsjoen fan de sammelbondels en fan lieteboeken (sjoch II.3.1.3) dy't Dykstra yn 'e
mande mei oaren titjout, is amper wurk fan syn han yn boekfoarm ferskynd,
nettsjinsteande alles wat er foar bern yn kranten en tydskriften skreaun hat.25 Allin-
ne it op rym sette ferhaal Fen tsien lytse pykjes (1929), in fariant fan it tsien-lytse-
negerkesmotyf, ferskynt yn  1929 yn boekfoarm. Ferliking mei alder wurk jout op 'enij ferskillen oan. Dat jildt foar de taal, mar benammen foar it uterlik, as men dit
boekje ferliket mei Jan fen 'e Gaestmar syn Jan Moalker syn hyngsteriden fan
1903. Dat leste is benammen yn syn yllustraasjes tige datearre mei hierdracht en
klaaiing  tit  de  18de ieu. Dykstra syn boekje sjocht  der moai fersoarge en  mear pas-
send by syn tiid,it, yllustrearre troch de keunstner Sjoerd Kuperus (1893-1988),
dy't letter frij bekend wurden is mei syn bistetekeningen, under oare yn Afoarke
(1943).26

In oare opkommende auteur yn dy jierren tweintich, yn relaasje ta J.K. Dykstra
hjirfoar al neamd, is Barend van der Veen. Van der Veen, fan oarsprong kapper, is
yn Fryslan benammen bekend wurden troch syn toanielspyljen en syn poppekast-
foarstellings. Derneist hat er skreaun, foar folwoeksenen, mar benammen foar bern.
Syn earste literBre produkten foar bern skriuwt er foar it famyljewykbled S&R. Yn
1926 nimt er fan Madzy, pseudonym fan Jantsje Terpstra (1876-1941), de berne-
rubryk yn dat bltd oer. Hy jout, yn tsjinstelling ta syn kollega-bernehoekeredakteur
J.K. Dykstra, letter wol in seleksje fan dat tydskriftewurk yn boekfoarm lit. It gietderby on, proaza en poazij yn de bondel Bem: Teltsjes en ferskes (1927). Mei
deselde J.K. Dykstra jout er yn twa dielen de al neamde sammelbondel In twirre yn
it hafut (1928; 1929). Krekt derfoar ferskynde it mal-18sboek De foargonger fan de
Onderwiisman S.E. Wendelaar Bonga, dy't tige aktyf is binnen  it KFS. It boek biedt
neist de staveringslessen lesstof 'foar bern dy't it technysk lezen mei it Holl8nsk
leard  ha',   sa' t de gearstalder  yn syn foarwurd  seit. It befettet neist njoggentjinde-
ieusk wurk fan Eeltsje Halbertsma, Waling Dykstra en Cornelis Wielsma ek kon-
temporen wurk fan J.K. Dykstra, Barend [van der Veen] en A.M. Wybenga
(1881-1948).

It wurk fan J.K. Dykstra likegoed as dat fan Barend van der Veen befettet, ferlike
mei har foargongers, eleminten, dy't benammen te krijen hawwe mei in oar, mear
op it bern oriYntearre perspektyf. Dat perspektyf fine wy ek al yn it wurk fan
skriuwers as Cornelis Wielsma en Frederike fan Hallum. It wurk foar bern fan de
beide auteurs komt lit de jierren santich en tachtich fan de 19de ieu. Hoewol't se yn
de earste desennia fan de tweintichste ieu beide noch libje, leverje se dan gjin nij
wurk mear. Dochs is fan Wielsma yn frijwat tweintichste-ieuske sammelbondels
noch wurk te finen, soks yn tsjinstelling ta dat fan Rutgers. Har wurk wurdt yn
1924 noch wol op 'e nij en bewurke yn boekfoarm titjOn,27 mar komt net foar yn
sammelbondels en tydskriften. Faaks hat dat te krijen mei de - ynearsten -

25      De literatuerkundige dr. Kl. Dykstra. soan fan J.K. Dykstra, hat dwaande west de troch syn
heit yn skriften optekene gedichten te bewurkjen. Hy woe d6r in dtjefte fan meitsje, mar
is, ear't it safier wie, begjin 1997 stoarn.

26        It ferhaal  fan A Meester-de Vries  is  sOnt it earste ferskinen yn  1943 frij populer wurden.
Dat is Onder mear df te lezen oan it taI printingen: yn 1984 ferskynde de sande printinge.
De yllustraasjes fan Kuperus ha dEr neffens (munlinge) uteringen fan 16zers oan bydroegen.

27 Troch P. de Clercq yn /t Fryske Wirkfen Johanna Frederika Rutgers. Birgum, 1924.
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partikuliere litjefte fan har fersebondels; dBrtroch is it wurk wierskynlik allinne yn

Hallum, it wenplak fan de skriuwster, bekend wurden en hat it net de kans krige in
widere fersprieding te krijen. Doe't it yn de frij rigoreuze en rOge bewurking fan
1924 by in Citjouwer ferskynde en dtrmei wol better te krijen wie, is it wurk like-
goed net populer wurden.

It measte kontemporBne dichtwurk lit it behannele tiidrek leit frijwat fersille oer
de Onderskate tydskriften en kranten   der't de dichters yn publisearje. Sammel-
bondels stiet ek noch wol wurk fan kontemporene dichters yn, mar fersebondels fan
ien dichter ferskine amper. It wurk fan J.K. Dykstra en B. van der Veen, benam-
men dat fan Dykstra, is dBrmei eins wat unsichtber bleaun. Tydskriften binne min-

der piken fan ien dei as kranten, mar ek dy media hawwe dochs in minder lang
bestean as boeken. Sammelbondels binne ornearre foar it Onderwiis en fungearje
foaral as learmiddels.

It byld fan de Fryske BJL yn syn gehiel yn dy jierren foar de Twadde Wrald-
oarloch is yntrovert fan aard; de literatuer is konsintrearre op wat der binnen de
provinsjegrinzen, binnen it eigen lytse fermidden en de bernewrdld te r&len is. De
FB is tige rjochte op it underwiis, en dBrmei op de eigen identiteit en it oerdragen

dBrfan. Dat makket dat der net safolle omtinken is foar wat der buten de grinzen
fan Fryslan te reden is. Wat op it med fan de butenlanske BJL yn de jierren
tweintich en tritich ferskynt, is net sa bekend yn dizze kontreien, wurdt yn alle ge-
fallen net folle mei dien. Der wurde bygelyks giin oersettings publisearre en ek
fierder wurdt net nei oare literatueren ferwiisd. Binnen de Nederlanske BJL fan
dyselde tiid hat Nynke fan Hichtum bygelyks wol omtinken frege foar de mearke-
skat dt alderhanne kultueren, dy't se oersette en yn bondels publisearre, en op be-
heindere skaal foar de Ingelske BJL.28 Allinne al troch de skoallen sil de Neder-
Mnske berneliteratuer better bekend west hawwe by Fryske bern as de Fryske. In
oerienkomst tusken de twa berneliteratueren is dat yn beide it proaza foar master

opslacht. De Nederlanske bernepoezij fan dy jierren hat as opfallend skaaimerk it
motyf fan it leave en oanfallige bern, wat hiel dudlik nei foaren komt yn it wurk fan

de yllustratrise en auteur Rie Cramer (1887-1977). In soad auteurs neame harsels

'tante', in typearjende karakterisearring yn dat ferbAn. Dochs is yn dy poezij ek
sprake fan fernijing yn ferban mei it berneperspektyf en fan humor.29

By  de Fryske literatuer foar folwoeksenen   leit dy ynfloed fan butenof  sOnt   1915

wat oars. De yn dat jier oprjochte JFM stelt him hiel eksplisyt op 'Fryslan en de
wrald' yn, lykas it biedwurd fan de Mienskip seit. De literatuer lit dy hoeke lit wol
wat tekens fan fernijing sjen, mar beheint him foar it grutste part ta de literatuer
foar folwoeksenen. Yn it tydskrift fan de Mienskip, Frisia (1917-1936), komt gjin

28     A.A. Milne's Winnie-the-Pooh fit 1926 ferskynde yn 1929 al yn in Nederlanske oersetting

fan Nynke fan Hichtum. Alice in Wonderland (1865) fan Lewis Carroll ferskynde
d8rfoaroer earst  yn 1947 yn it Nederlinsk (oersetters C. Reedijk en A. Kossmann). De

Fryske oersetting liet noch langer op him wachtsje; dy ferskynde yn 1964 mei Tiny Mulder
as oersetter. Winny de Poeh ferskynde earst yn 1992 yn in Fryske oersetting fan M. en D.
Visser.

29    Anne de Vries wiist hjirop (De Vries, 1994, s. 19 e.f.), as er him ferset tsjin de 'geringe

waardering' foar de 20ste-ieuske bernepoezij fan foar de Twadde Wraldoarloch, dy't Harry
Bekkering yn De hete Bibelebontse berg hat (Heimeriks en Van Toorn, 1989).
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bernerubryk foar. Dochs soe krekt fan de JFM belangstelling foar de 'Gouden Ieu'
fan de Ingelske BJL ferwachte wurde kinne, om't it each fan dy organisaasje sterk
op Ingeldn rjochte is. Shakespeare wurdt wol yn it Frysk oerset, mar omtinken foar
it wurk fan Lewis Carroll (1832-1898) en Edward Lear (1812-1888) komt earst yn
de jierren fyftich, sechstich troch auteurs as Diet Huber en Tiny Mulder. De JFM is
dan mear nei de eftergrun rekke.

De tydskriften S&R en It Heitelan hawwe wol omtinken foar bern. Al rillegau
fan it begjin 6f wurdt plak ynromme foar de jonge 18zers mei in aparte rubryk foar
harren. It bled It Heitelanm neamt dy doelgroep sels yn syn begjinselferklearring, as
it  yn  1919  lit ein  set:  'Net scil forgetten wirde stikken  op to nimmen  for de  bern'.
Der is dan ek fan it begjin 6f in bernerubryk yn te finen, krekt as yn it al earder
begOne wykbmd S&R.3' Dy beide tydskriften binne giin Bewegingsorganen yn de
sin fan ferieningsorgaan, mar kinne karakterisearre wurde as famyljetydskriften,
tydskriften foar in breed publyk, foar ald en jong, dy't foar it meastepart ferdive-
daasjelektuer jouwe. Dochs jilde by Frysktalige tydskriften, ferdivedaasje of net, op
de eftergrun altyd wer taalpolitike arguminten foar it gebruk fan it Frysk, krekt
om't dy taal giin neutrale, mar in markearre taal is. Om't it feit dat sokke tydskrif-
ten it Frysk as fiertaal hawwe, net fanselssprekkend is, yn de earste helte fan de
tweintichste ieu teminsten net, jout it brOken fan dy fiertaal yn in tydskrift, mar ek
it 16zen fan sa'n tydskrift, al in beskate taalbewustens oan. Troch in temin oan
Onderwiis Ontstiet in behindering foar akseptaasje fan Frysktalige media. De hAl-
ding fan de konsumint makket dat de produsint fan sok Frysktalich materiaal syn
(Frysk) taalgebruk ferantwurdzje moat. De arguminten kin en sil hy by de ynstit,isje
fan de taalbeweging sykje en fine. Foar in part nimme dy tydskriften yn har
bernerubryk ek noch de rol fan it underwiis oer troch neist it ferdivedaasje-elemint
yn de foarm fan poezij, riedlings, ferhalen ensfh. ek leskes op te nimmen om dEr-
mei de 16zers it Frysk skriuwen by te bringen. De korrespondinsje yn dyselde ru-
briken tsjinnet yndirekt itselde doel. Neist de al neamde tydskriften S&R en It
Heiteldn hat it tydskrift Folk en mel dat doel noch dtidliker titwurke. It is gjin fa-
myljetydskrift lykas de beide oaren, mar rjochtet him eksplisyt op de bern tn har
grutbringers, Alden, fersoargers en underwiisminsken. It wurdt litjun troch de

32Fryske Underrjucht Liga en hat sa'n tsien jier bestien (1932-1942).
Frysk underrjocht yn it reguliere underwiis wurdt yn dy jierren hieltyd konkreter,

en  wurdt  by  wet  fan 1937 offisjeel regele. Neist taalmetoaden  foar  dy nije foarm  fan
Onderwiis is lesstof nedich. Auteurs foar bern dy't har spoaren al fertsjinne hawwe,
binne der net in soad. By en neist de neamde priisfragen komt nij talint nei foaren,
dat him ynearsten lykwols allinne mei proaza dwaande haldt.33 De sammelbondels

r       Fan  1919  oant  1926  wykbl8d,  dtrnei  oant de  ein  yn  1962,  mei  in  underbrekking yn  de
Twadde Wrdldoarloch, moannebl6d.

31 Earst ien jiergong yn 1889/1890, dernei fan 1897 6f oant en mei it oarlochsjier 1941. Nei
de Twadde Wrbldoarloch fuortset as Frysk en Frij.

32
Gegevens oer it ferskinen fan de underskate tydskriften komme lit it artikel fan Andrys
Stienstra yn It Beaken, 1981, ss. 64-69.

33 Jant (Visser-)Bakker dy't yn dy jierren debutearret mei Fen twa lytse famkes (1932),
publisearret yn Haakma syn bondel (sjoch hjirnei) in pear fersen, mar komt earst in pear
desennia letter mei bondels oarspronklike poezij en folkspoezij; sjoch ek IL3.3.
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dy't Iitkomme, lykje har mear op it frijetiidslezen fan bern te rjochtsjen, lykas
bliken dwaan kin lit de titel Nei skoaltiid (1930). gearstald troch S. Boonstra.34 It
Great Teltsjeboek (1932) fan Simke Kloosterman en T. Hellinga-Zwart, mei de
trije dBrfan 6flate boekjes Lyts Teltsjeboek (1932), liket yn alle gefallen hiel dtidlik
foar de frije tiid bedoeld te wezen. De boeken befetsje gjin foaropwurd, mar op 'e
ban fan de trije 16stneamde boekjes steane in pake en beppe mei in jonkje 6fbylde.
Dat jonkje haldt de folwoeksenen in boek foar mei it Onderskrift: "Hjir moatte pake
en beppe ut foarleze". Dermei wurdt in hint yn de rjochting fan thuslBzen j8n.

Beide litjeften, dy fan Boonstra en dy fan Kloosterman/Hellinga-Zwart, befetsje

proaza en poezij. By Boonstra giet it derby foar in part om wurk dt de njoggen-
tjinde ieu. Foar wat de fersen oanbelanget binne trije fan E.H. Halbertsma en
 ouwer fan Piter Jelles (Troelstra) (1860-1930) opnommen, wylst yn in ferhaal fan
L. Wagenaar in pear bakerrimen steane. By de tweintichste-ieuske nammen falle dy
fan Fedde Schurer en A.M. Wybenga op, dichters dy't yn dy jierren namme krije.
Fan har binne gesange-oersettings en psalmberimings opnommen.

In oare sammelbondel, dy fan K. Haakma (1904-1958), Fen eigen groun (1935),

falt op troch    it goed fersoarge uterlik,    dBr't de yllustraasjes    fan Ids Wiersma
(1878-1965) manddlich oan binne. De iltjouwer fan it boek, Kamminga fan Dok-
kum, stie bekend om de keunstsinnige foarmjouwing fan syn boeken. Mar ek de
ynhdld is oars as dy fan eardere bondels. De njoggentjinde ieu is noch net alhiel
ferdwOn, mar bliuwt beheind ta fjouwer bewurke, 'neifortelde' proazaferhalen.
Neist mear kontempor6n wurk is der boppedat mear omtinken foar it bernlik
perspektyf, ek yn de poezij, en binne de temata ut de bernewrald keazen.

Eigentiidske auteurs as Jant (Visser-)Bakker, J.K. Dykstra en Haakma sels komme

mei poezij en soms ek mei proaza oan it wurd.
Dat it yn dy jierren noch gjin wiztinsje is ek by it uterlik fan de boeken om

kwaliteit te tinken. docht wol bliken lit in trijetal lytse, tige ienfdldich titjune boek-
jes:  Snypsnaren (1934), Ut beppe' fodkoer (1935) en Fodtsjes en flardtsjes (1936)
fan gearstalder J. Piebenga (1910-1965). De titel dy't Piebenga oan it 1Bste boekje
meijoech,   past   op alle trije. Wylst   yn it bondeltsje   zit 1934 benammen poezij   te

finen is, fan 6.o. J.K. Dykstra en Barend van der Veen, mei in stikmannich folks-
lietsjes, befetsje de oare beide mear proaza, al untbrekke der de fersen ek net.

In wat aparte publikaasje is it proazaferhaal It boek fen  Hessel  en Nynke (1930)

fan T. Hellinga-Zwart. It boek is it neamen wurdich, om't it yn in rinnend ferhaal
oer in hlishalding in grut tal fersen en lieten befettet, de measte folksbernelieten of
bakerrimen en boarterslieten. Daby binne ek in pear hollansktalige opnommen
neist in pear lieten lit de Fryske literBre tradysje as 'De dage riist' fan T.E. Hal-
bertsma en 'Driuw nou myn boatsje' fan P.J. Troelstra. Oerdracht fan dy fersen en
lieten is in dtidlik tema yn dat ferhaal, dat dertroch hast as in ramtferhaal foar de
opnommen folksbernelieten en -fersen fungearret.

34    Fansels kin dy titel ek slaan op it underwiis-nei-skoaltiid sa't dat doe noch foar it Frysk

gou.
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II.3.1.3 Lieten yn bondels tusken 1900 en 1937
Neist potzij om te 18zen en foar te dragen wurde lieten skreaun, fersen dy't in
meldij meikrije. It liet is foar it oerdragen fan kultureel erfgoed in wichtich feno-
meen. Poezij mei in wize lit him makliker memorisearje en is dbmei in gaadlik
middel by de oerdracht. Derneist hat it liet as kombinaasje fan tekst en meldij in
sterke sosjale en binende funksje binnen bepaalde mienskippen. Binnen de rOnten
fan de FB is dat, benammen yn de earste helte fan de tweintichste ieu, ek it gefal.
Binnen dy Beweging bestiet belangstelling foar sjongen yn it algemien. Der kin sels
praat wurde fan in koartradysje, lykas O.H. Sytstra Rststelt yn ferbin mei de
organisaasje  der't   hy  in   liedende  rol   yn   spilet:   it  Selskip 1844 (Fryslan, 1926, ss.
17-22). DBrby giet it om koaren foar folwoeksenen. Sa no en dan komme wy yn
tydskriftartikels en 18zingen oer Frysk Onderwiis opmerkings tsjin, dy't derop wize,
dat dielnimmers oan de FB it belang fan sjongen by de oerdracht fan it Frysk as
taal ynsjogge. Dat wurdt yn it Manifest fen de Provinciale Underwys-rie oan de
Friezen (16 April 1928) fan de dan krekt oprjochte ried sa under wurden brocht:

Alle  learkr2ften fen heger,  middelber en leger underwiis yn Frysian bine wy al
daelk ynmoedich op it herte om dochs fral it underrjucht yn tael en sanri
(understreking fan my. ]WL), skiednis en ierdrykskinde safolle  as kin litgean to
litten fen it Fryskeigene en Idns dy wei Ijeafde for it heiteldn wekker to
meitsjen en to forsterkjen.

De selskippen litte it net allinne by wurden, mar jouwe bondeltsjes mei lieten lit. Dy
wurde brOkt by it sjongen op har gearkomsten, binne lykwols ek bedoeld foar it
sjongen thus en op skoalle. Titels as Frysk Sangboekje (1911) en Hwa sjongt meip
(1930), beide litjun troch of op oanstean fan it KFS, binne sokke boekjes en wize
neffens de foaropwurden yn de rjochting fan de krekt neamde doelstellingen. De
IFIM stelt sels in Kommisje for muzyk en sjongkinst fen de Jongfryske Mienskip yn
en leit d8rmei de klam op it belang fan dat sjongen. De kommisje jout al yn  1920 in
bondel op muzyk sette bernegedichten lit under de titel Berne-sankjes. Yn dy
bondel binne fiif oarspronklike fersen fan J.K. Dykstra en J. v.d. Meij, op muzyk
set troch S. Sonnema en J. van der Laan, opnommen en ien dat tit it 'Leechlansk'
(= Nederlansk) oerset is.

Letter nimt de Onderwiisorganisaasje fan de Bewegingsselskippen, de AFUK, de
ideeen fan de Jongfryske muzykkommisje oer. Yn 1935 jout de Sub-kommisje A
fan de AFUK, de kommisje dy't him dwaande hdldt mei it underwiis yn it Frysk op
de iepenbiere skoallen, it bondeltsje Fryske sangen lit. It foaropwurd begiint mei in
foech begjinselferklearring mei it each op de sang:

It Fryske folk scil net weiwirde salang as oer Fryslan de eigen Fryske sangen
yet klinke. Mei ds aide lieten to hoedzjen en nije yn swang to bringen wirdt net
allinne de ban oanhelle dy't Friezen oan hjar memmetae! bynt, mar ek de
folkskreft forgreate (Fryske sangen, 1935, s. 2).
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It boekje is bedoeld foar hOs en skoalle, lykas datselde foaropwurd seit. Krekt as de

hjirboppe neamde Selskipboekjes is ek dit boekje damei ornearre foar in brede

doelgroep, al makket benammen de jongerein der in wichtich part fan,it.
As yn in bepaalde kultuer giin 'eigen' komponisten beskikber binne, sille

dichters of gearstalders fan sammelbondels har behelpe moatte mei besteande wi-
zen. By Fryske bondels dt de njoggentjinde ieu stiet boppe fersen geregeldwei
oanjun, op hokker wize it fers songen wurde kin, lykas yn it bondeltsje Blide
Bernkes ut 1898. Ek tweintichste-ieuske bondels is soks yn te finen. Yn de jierren
tweintich begiint de Onderwizer/komponist Paulus Folkertsma (1901-1972) lykwols
mei syn aktiviteiten; hy jout oarspronklike muzyk by de fersen fan dichters en
makket sa namme yn Fryslan.35 Sa komponearret hy meldijen by teksten lit de nei-
littenskip fan de Grouster skoalmaster C. Wielsma en kinne yn 1929 twa dielen For
sjongende bern ferskine, in hiele oanwinst neist it besteande, frijwat ferdldere
materiaal. Yn 1920 wiene komponisten as S. Sonnema en J. van der Laan foar it
boek Berne-sankjes Folkertsma yn dat komponearjen foargien, soks yn opdracht
fan de boppeneamde Kommisje fan de JFM.

Hoe't in auteur ta meast keazen auteur wurde kin, wurdt yllustrearre mei in fers
fan J.K. Dykstra,  it fers  'Op it buthusbankje:  SOnder wize komt it foar it earst foar

yn de sammelbondel /n twirre yn  it h4f / (ss.  35  en  36).  Fan in wize foarsjoen is it
te finen yn de bondel For skoalle en hus (1935) fan de  nderwizer J. Gorter

(1887-1952)36. en mei in oare meldij yn de bondel fan J.L. de Jong (1889-1963),
Ien fen  sang  en  ien fen sin (1940). Wike Zylstra (1893-1964) publisearret it, sunder
wize, mar wol sitearjend lit it bondeltsje fan De Jong, yn har boekje Opsizferskes
foar skoalle en hils (1948).37

Neist de sjongbondeltsjes fan de jierren tweintich komme yn 1935 twa nije
bondels lit: Fryske sangen en J. Gorter syn For skoalle en hits. Gorter syn boekje
befettet njoggen eigentiidske sangen. In tal lieten hat Gorter fan muzyk foarsjoen,
wylst er fan guon ek de tekst foar syn rekken nommen hat, mei dtrneist bydragen
fan oare tekstdichters en komponisten. Yn it foaropwurd fan it bondeltsje Fryske

sangen wurdt oanjun, hokker doelgroep de gearstalders fan de Sub-kommisje A fan

de  AFUK foar eagen stien   hat. Sy doele op gebrOk op skoalle  en  yn   ' e hOs, lykas
Gorter dat mei syn bondel ek die, mei boppedat it sjongen op gearkomsten. It
beswier fan eardere bondeltsjes mei dat doel wie dat se allinne de tekst joegen. Hjir
binne de lieten dtrom foarsjoen fan in muzyknotaasje, yn siferskrift, krekt as it
bondeltsje fan Gorter. De ynhald beheint him net ta spesifike bernelieten, mar
befettet ek lieten lit de Fryske literdre tradysje as Wdldsang, H,vet bistou leaflik en

35 Hjoeddedei is de Paulus Folkertsmastichting, dtr't under mearde widdo fan de komponist
in bestjoerssit yn hat. warber yn it propagearjen fan syn wurk.

*     Mei tank oan D.J. van der Meer en de frou fan Reduzum.
37 Dat it liet ek by it publyk populBr west hat, wurdt nochris Onderstreke mei in skriuwerij

yn it wykbled Frysk en Frij (28-1-1989). Utdereaksjes dochtblikendatitlietynde jierren

tritich en (jirtich op de beukerskoalle en legere skoalle fan Holwert, Wergea, Warten en
Berltsum oanleard is. De soan fan de auteur, de literatuerkundige dr. Klaes Dykstra
(1924-1997),  kin de Frysk-en-Frijl8zers femije, wa't de auteur is.  Yn De Fleanende Krie,

it tydskrift foar de Kristlik Fryske Folksbibleteek (tenei KFFB) wurdt dy skriuwerij in
seistal jierren letter nochris oerdien (febrewaris en maaie 1995).
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oaren, mei derneist in inkelde kanon en ien (troch J.K. Dykstra oerset) Sinteklaas-
liet.

Folkertsma jout  yn  1932  in  bondeltsje  mei  seis  kanons  lit  under  de titel Seisres-
om, der't er sels yn it foaropwurd fan seit, dat mar 'in inkelden ... wol troch
skoallebern songen wirde (kin)' (Folkertsma, 1932, giin side-oantsjutting).

In frij singelier skift foarmje de Oranjelieten (sjoch ek IV.2.6). Yn de tydskriften
is hjir en dBr in fers ta oantinken fan de berte fan prinsesse Juliana opnommen,
lykas in widzeliet fan H. van der Zee (1842-1913) (yn S&R (1909). De gearstalder
fan de bondel In dei for de Prins(es) (1909), G.H. van der Veen (1863-1950),38 hie
al earder by in heuchlik Oranjebarren sa'n bondel Oranjelieten ferskine litten. Dat
wie de titel Hwa sjongt mei op Keninginnedei (1898) by de la,oaning fan Wilhel-
mina ta keninginne. De nije bondel is foar bern ornearre neffens de findertitel, 'Fiif
sangkjes for bern, op nije ienfdldige wizen'. en wierskynlik skreaun foar de berte
fan de prinsesse. De titel tsjut der al op, mei't de froulike foarm tusken heakjes
oanjOn is en wurdt noch besterke troch de opmerking by ien fan de lieten: 'as 't in
prinses wurdt'. De boektitel  is in wurdboarterij  mei it sechje  'in  dei foar de prins',
in frije dei dus. Alle fiif lieten is op de earste twa siden in wize fan opnommen en
se binne ek alle fiif yn it Frysk. Dat is opmerklik te neamen, om't it by sa'n nasjo-
naal Nederlansk barren hielendal net gewoan west hawwe sil, dat de te sjongen
lieten yn it Frysk wiene.

Van der Veen is net de iennichste dy't sokke Frysktalige Oranjelieten litjOUt. Der
binne mear boekjes dtkommen, al binne dy lokaal beheind, lykas de titel fan by-
gelyks Sangkjes en lietsjes op it Prinsesjefeest to Wirdum (1909) al oanjout. Dat
boekje befettet neist Fryske ek HollAnske Oranjelieten. In lyksoartich boekje ,it
Idaerd, Sangkjes en lietsjes op it Jutianafeest to Idaerd (1909) steane seis Fryske
lieten en ien Hollfinske yn. Dy binne undertekene troch v. W. to W., da't hast wol
wis H. van Warners mei bedoeld is, ien fan de gearstalders fan de al earder neamde
bondel Blide Bernkes (1898).39 Faaks binne yn de underskate doarpen wol mear
sokke lokale bondels untstien, en hawwe de gearstalders fan elkoar oernommen,
lykas dat by boppeneamde bondeltsjes krelasa it gefal is. De skoallen en doarpen
mei skriuwende en eventueel komponearjende Onderwizers wiene derby dt soarte yn
it foardiel. Copyright sille de gearstalders fan bondels har net om bekroade hawwe,
ek al om't hjir sprake is fan lokaal gebruk. De Auteurswet is nammers fan 1912 en
koe hjir dus noch net tapast wurde.

H.3.1.4 Gearfetting
Nei de ferantwurding fan it korpus yn II.2 is yn II.3 tit ein set mei de beskriuwing
dErfan en de kontekst der't it yn ta stan komme koe, en wol dat part fan it korpus
dat  ferskynd is tusken  1900 en  1937.  Der is sketst,  hoe't de FB in liedende rol  hie
by it  krewearjen foar Frysk Onderwiis en  hoe't it earste resultaat behelle waard  mei

38 Soan fan de ferneamde Fryske skriuwer Hjerre G. van der Veen dy't it dichtbondeltsje
Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778) fan H. van Alphen yn it Frysk oersette
(1852). G.H. van der Veen wie, lykas syn heit Onderwizer (Wadman, 1955, s. 238).

39 De katalogus fan de Provinsjale Biblioteek fan Frysldn (tenei PBF) neamt Van Warners
as auteur. Sjoch ek III.2.6 d6r't under 'Gelegenheidspoezij' de Oranjelieten behannele
wurde.
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it provinsjaal subsydzje foar Fryske lessen buten skoaltiid (1907). De ut de FB
fuortkommen organisaasjes fan AFUK en PUR hawwe oan dat krewearjen bydroe-
gen. Yn de rin fan it besprutsen tiidrek wurdt troch aksje, korrespondinsje mei
provinsje en ryk, en konferinsjes besocht dy mooglikheden lit te wreidzjen. Dat

slagget mei de wetswiziging fan 1937, wat tagelyk de ein fan it earste Ondersyks-
tiidrek oanjout.

Yn gearhing mei dat opkommende Frysk underwiis untstiet ferlet oan les- en lds-
materiaal. De FB hat ek by de produksje derfan, yn gearwurking mei it Onderwiis,
tige aktyf west. Yn it ferlet wurdt foarsjoen troch middel fan de bernerubriken fan
de underskate tydskriften, troch it litskriuwen fan priisfragen en troch produksje fan

sammelbondels. De doelgroep der't foar produsearre wurdt, is benammen dy fan de
Aldere (legere) skoalbern, yn oerienstimming mei de Onderwiismooglikheid, dy't
allinne op dy leeftydsgroep rjochte is.

Foar wat it sjenre fan de bernepoezij oanbelanget, wurde foaral sammelbondels

mei proaza en poezij publisearre. Derby is it each fan de samlers noch foar in grut
part op de njoggentjinde ieu rjochte, benammen yn de earste helte fan dit under-

sykstiidrek. Fan nij, kontemporen wurk is amper sprake;  J.J. Hof en J.K. Dykstra
komme mei in berime ferhaal, der ferskine in trijetal bondeltsje mei Oranjelieten en
Barend van der Veen fersoarget in bondeling fan syn yn tydskriften ferskynde
wurk. DBrneist ferskine benammen yn de jierren tweintich en tritich in tal liete-

bondeltsjes. Dy gripe, lykas de sammelbondels, ek foar in grut part werom op de
eardere dichtersgeneraasje ut de njoggentjinde ieu. Wol is der yn de jierren tritich
omtinken foar de orale tradysje yn de foarm fan bakerrimen en boarterslieten.

In (frij beheinde) nije dichtersgeneraasje foar bern komt op yn de twadde helte
fan dit tiidrek, fan de jierren tweintich 6f.  De rol fan guon tydskriften as S&R en /t
HeiteMn en kranten as de LC en Het Vdye Volk mei har bernerubriken Onder

lieding fan Onder oare J.K. Dykstra en B. van der Veen, hawwe dBrby in wichtige
rol spile. Jant (Visser-)Bakker, dy't benammen yn it twadde en tredde undersyks-

tiidrek namme kriget, makket yn dit earste tiidrek har debut. Troch de ferbunens
fan it opkommende Frysk Onderwiis mei de FB-ynstitusjes funksjonearret de berne-

literatuer, de bernepoezij, benammen yn dat ramt fan underwiis en FB.

11.3.2 Fan earste wetlike mooglikheid (1937) oant de twatalige skoalle (1955)

II.3.2.1 Ynlieding
De rop om regulier Frysk Onderwiis, dy't yn de jierren tritich hieltyd luder wurdt,
liedt yn 1937 ta in wiziging fan en oanfolling op de Leger-Underwiiswet (1920),
dy't as folget formulearre wurdt:40

Daar. waar naast de Nederlandsche taal een streektaal in levend gebruik is,
kan onder lezen en Nederiandsche taal eenige kennis van die streektaal
begrepen zijn.

40    Kest 2 fan de Leger-Underwiiswet 1920 mei in nij tredde lid, publisearre yn Staatsblad,
22 maaie 1937. Sjoch ek: Piebenga, 1937, s. 1, en Van Dijk 1982, s. 46.
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Mei dy wetswiziging skept de ryksoerheid wetlike mooglikheden foar it Frysk as
fak op de legere skoalle, al wurdt it Frysk net by namme neamd. Yn Fryslan
hearsket by de Bewegingsorganisaasjes in eufoaryske stimming, dy't troch J. Pie-
benga sa under wurden brocht wurdt:

Det wier in dei en in died dy't yn it Skiedboek fen Fryslan wol mei gouden
letters opteikene wirde mei. Der kinne fen dy dagen w8ze, dy't in omkear, in
fornijing, in greate moedige ynset bitsjutte yn yens persoantik libben; dit wier
sa'n dei yn it mear as twatuzenjierrich bistean fen lis frysk folk. (Piebenga.
1937, s. 1)

It  wurk fan  de AFUK kriget troch de wetswiziging tenei in oar karakter,  no't  dy
organisaasje him net mear direkt dwaande halde hoecht mei it organisearjen fan
berneleargongen. De skoallen kinne tenei sels it underwiis yn it Frysk fersoargje.
Dat wol net sizze dat nei 1937 alle skoallen yn Frysldn omtinken jouwe oan it fak
Frysk. Dochs binne der yn 1938 al goed tritich skoallen der't it Frysk yn it learplan
stiet.4'  In jier letter wurdt  yn it tydskrift  Folk  en  Tael  in  tal  fan 102 legere skoallen
neamd, der't it Frysk as fak ynfierd is, tritich iepenbiere en twaensantich bysun-
dere. Op in totaal fan 538 legere skoallen betsjut dat goed njoggentjin persint.
Derneist wurde sa'n fyi'tjin skoallen en fjouwer gemeenten neamd, dBr't plannen
besteane.42 Yn 1946 is dat persintaazje yndie oprun en wol nei goed fiifentweintich
persint: fan de 551 legere skoallen yn Fryslan wurdt dan op 142 derfan Fryske les
jun (Tinkboek [1948], s. 246).

De AFUK rjochtet him tenei mear op it kursuswurk foar folwoeksenen. Om't
folwoeksenen fakentiids giin Frysk underwiis yn har eigen skoaltiid han hawwe,
krije sy op lettere leeftyd ferlet fan Onderrjocht yn it Frysk en yn de eigen literatuer
en skiednis. Jierren letter. as yn de jierren santich de ferplichtstelling fan Frysk yn
it leger underwiis tichterby komt, wurdt it titjaan fan learmiddels foar de legere
skoalle in wichtich punt op it wurkprogramma fan de AFUK (sjoch ek II.3.3.1).

De Twadde Wrdldoarloch makket, dat saken, ek yn Onderwiislan en op it mBd
fan 'e BJL, oars rinne as tocht en bedoeld wie. Binnen de Bewegingsrunten fer-
skoot de oandacht ynearsten nei oare saken as it Ondermis. Yn de oarlochsjierren
hat it bestjoerende twamanskip fan E.B. Folkertsma (1893-1968) en ds. J.J. Kalma
(1907-1991) hmden en kearen om de FB yn it 'rjochte' spoar te hdlden en net te be-
sykjen relaasjes mei de nije machthawwers oan te gean.43 Mei dBrtroch rekket it
omtinken foar it Onderwiis - en yn it ferlingde dBrfan de berneliteratuer - by de FB
wat op de eftergrun. Wol wurdt oan it begjin fan de oarloch, yn 1940, de
organisaasje UFB oprjochte, in foech berneboekeklup, dy't mei wat feroaring yn
opset en organisaasje oant 1993 ta bestean bleau. Troch middel fan priisfragen
kriget UFB har manuskripten, dy't yn gearwurking mei underskate litjouwers op de
Fryske merk ferskine. Foar dit Ondersyk nei bernepoezij is fan de fyftich by UFB
litkommen boeken allinne it yn 1981 utkommen boekje fan A. Brouwer-de Beer
(1896-1979) fan belang, dat by it folgjende tiidrek behannele wurdt. Alle oare

4'        Ut it ferslach  fan de Krystgearkomste  fan  it KFS, publisearre  yn YT, Bybled  1938,  s.   1.
41       Folk en Tael, 1, 1939, nr. 9, s. 2.
43

Sjoch Zondergeld, 1978, benammen de haadstikken VI en VII.
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titjeften fan UFB binne proazawurken. Dy organisaasje is fierders nijsgjirrich, om't
deryn de bining mei it Onderwiis oan de iene kant en de FB oan de oare kant d,idlik
nei foaren komt. UFB is giin selskip dat him rjochtet op it befoarderjen fan it Frysk

yn it algemien, mar in organisaasje mei in mear beheinde doelstelling, it stimu-

learjen fan Frysk 18zen troch bern. UFB hat wol sterke personiele binings mei de
FB. DBrneist komt in grut part fan de bestjoersleden tit it Onderwiis en spilet dat
underwiis by de fersprieding fan de boeken in grutte rol. By de jierlikse Sinteklaze-

aksje kinne de bern nammentlik fia de skoallen de boeken fan de UFB keapje.
In oare organisaasje, dy't yn dyselde oarlochsjierren har oprjochting belibbet

(1941), hat mear mei poezij te krijen: de kommisje foar de organisaasje fan de pro-

vinsjale foardrachtkriich. Dy kommisje organisearret yn opdracht fan de PUR 'in
kriich yn it foardragen fan Fryske poezij, werfoar hja prizen beskikber stelt' en is
bedoeld foar learlingen 'fen it middelber en tariedend heger underwiis'.44 Yn 1968
- om even oer de grinzen fan it hjir behannele tiidrek te sjen - kriget dy la:iich de
namme FeRstival. Hoewol't de doelgroep foar bedoelde kriich buten it bestek fan

dit Ondersyk falt, wurdt de organisaasje hjir dochs neamd yn ferb&n mei de foar-
drachtkultuer. Foar en nei binne op in soad plakken foardrachtkrigen organisearre,
foar folwoeksenen, foar learlingen fan it fuortset Onderwiis, mar net minder foar
bern fan de legere skoalle. Faak waarden de krigen foar dy 1Bsten op lokaal of ge-
meentlik nivo organisearre, dBr't ek Bewegingsorganisaasjes har stientsje oan
bydroegen. Oant 1996 skreau bygelyks de krite Bitgum fan it KFS foardrachtkrigen
lit foar legere-skoallebern.45 It lokale karakter sprekt ek sterk by de litjeften fan de
foardrachtbondels Sprek mar ta...! en Wylge-katsjes (sjoch fierder II.3.2.2).

Yn de oarlochsjierren wurdt in soad lezen en ek skreaun, al wurdt net in protte
publisearre. Sensuer troch de Dlitsers en papierkrapte hawwe mei dat leste te

krijen. Dat wurdt dildlik yllustrearre oan de swierrichheden dy't UFB Ondermn by
it zitjaan fan ien fan har boeken.46 Omtinken foar de Fryske BJL is net folle fan te
fernimmen. De measte tydskriften dBr't soks yn barre kin, ferskine net mear en fan
in tradysje datoangeande is yn de jierren foar en yn de oarloch noch giin sprake. De
oarlochsomstannichheden hawwe op de literatuer foar folwoeksenen en it tinken
dBroer wol ynfloed han. benammen wat de tinkbylden oer de ferhalding tusken FB
en literatuer oangiet. Fedde Schurer publisearret oer dat leste fuort nei de oarloch it
manifest 'De bining forbritsen', yn it earste nOmer fan it nij oprjochte litertre
tydskrift De Tsjerne (Schurer, 1946, ss. 1-5). Mei dat manifest hat Schurer dtidlik
net it each han op BIL. Dy literatuer wurdt yn it earstoan net yn it tydskrift

44 Sitearre neffens de notulen fan de PUR (bewarre by it FLMD) fan 19-10-[1940].In moanne

earder, yn de gearkomste fan dy rie op 9-9-[1940] komt it nije bestjoerslid, prof. Verde-
nius.  mei in litstel foar in 'recitearkriich,  yn de trant fen de Vondelkriich to Amsterdam',
om't der op dat stuit neat dien wurdt  'for de learlingen fen H.B.S., Gym, Kweekskoalle'.
Yn 1941 Mldt de kommisje foar de earste kear sa'n foardrachtkriich (notulen PUR fan
12-3-1941 en 28-6-1941).

4S     Doe't de learkreften fan de beide skoallen yn it doarp yn de jierren njoggentich neist it
foardragen fan Fryske fersen ek de mooglikheid jaan woene Nederldnske fersen foar te

dragen. heakke de organisearjende krite 6f. Dat paste net yn de doelstellings fan dy krite.
Neffens freonlike meidieling fan Durk van der Schaaf, Bitgummole.

46    It giet om it boek fan Burgy, Yn en om de koaibosk (sjoch ek I.5).
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besprutsen en in bernerubryk is alhiel giin sprake fan.47 Wadman syn roman Fioele
en faem (1948) soarget dBrneist yn de folwoekseneliteratuer lit dy tiid foar in foar-
sichtige fernijing. 48

Skriuwers fan BJL lykje net oan de oare koerts, sa't Schurer dy oanjoech, mei te
dwaan. Sy pakke de tried fan foar de oarloch wer op en geane op itselde stramyn
fan doe fierder, lykas dat fierder yn Nederlan ek barde. De untjouwing binnen de
Fryske BJL yn dy tiid is noch altyd ferbun mei dy binnen it Onderwiis. Yn dy earste
jierren nei de oarloch bepale FB en Onderwiis mei har taalpolitike en pedagogysk-
didaktyske doelstellings de koerts.

Op  de  underwiiskonferinsje  yn 1948 pleitet    P. Post, meiwurker  fan it Nutssemi-
nadum voor Pedagogiek yn Amsterdam, foar twatalich Onderwiis. Yn de jierren
tritich wie de diskusje oer dat Onderwerp al op gong kommen. Nei oanlieding fan
dy diskusjes wurdt yn 1950 mei in proef lit ein set op njbggen skoallen, de sa-
neamde 'proefskoallen', der't 745 learlingen en seisentweintich learkrBften by
belutsen binne.49 By dy proef is it Frysk yn de earste trije learjierren fan de legere
skoalle fier- en lestaal. Yn de middenklassen trije en Uouwer wurdt it Nederlansk
stadichoan ynfierd, wylst yn de 16ste twa klassen Frysk noch wol as fak jun wurdt,
mar net mear fiertaal is. It foarsichtich pedagogysk te wurk gean mei dy 'proef-
skoallen' komt polityk yn in streamfersnelling nei it barren op 'Kneppelfreed' (16
novimber 1951).50 De proef wurdt yn  1955 by wet yn in reguliere oanpak omset. Yn
H.3.3.1 wurdt de wetswiziging en de untjouwing fan de twatalige skoalle fierder
litwurke en besprutsen.

Tagelyk mei de nije Onderwiismooglikheden liket feroaring op it mEd fan de
berneliteratuer, en dan benammen op dat fan de poezij, oan 'e ein fan it hjir be-
hannele tiidrek troch te brekken mei it wurk fan de dichteres Diet Huber (1924).
Dat sil fierder litwurke wurde yn II.3.2.2.

H.3.2.2 Fersen yn bondels tusken 1937 en 1955
It jier 1937 mei dan foar it Onderwiis in belofte ynhalde mei de wetlike maatregel
fan de ryksoerheid, dy't tagelyk in befestiging fan in groeide praktyk ynhAldt, yn de

47     Yn de jierren fyftich besprekke Douwe Tamminga (1956) en Lolle Nauta (1958) wol it
wurk fan de auteurs Diet Huber en Tiny Mulder, mar dat bliuwe ynsidinten.

48      Allinne al it dekor fan de grutte st6(1, d6r' t de roman fan Wadman him yn 6fspilet, jout  in
tsjinstelling mei it plattel8nsproaza fan foar de oarloch.

49 Gegevens ut De Jong en Riemersma, 1994. It doel wie mei tsien skoallen te begjinnen (s.
18); de tabel op s. 20 jout oan, dat dteinlik njoggen skoallen oan de earste proef diel-
nimme, en dat ien skoalle 6fheakke.

50       Op dy dei, in freed, tsjinne de rjochtsaak tsjin Fedde Schurer, dy't yn syn krante De Friese
Koerier in artikel skreaun hie oer de rjochterlike macht en dy syn omgean mei it Frysk.
Troch alderhanne omstannichheden untstiene der rellen op it Saailln, it plein d6r't it
Gerjochtshdf oan leiten d&'t op freed altyd merk holden wurdt, dy't in soad minsken lukt.
Byde betinking fan Schurer syn hundertste bertedei yn 1998 waard Onder mear in sympoa-
sium holden oer Fedde Schurer as politikus, beweger, dichter, dtr't ien fan de lazingen,
dy fan Peter Boomsma, oer de betsjutting fan Kneppelfreed gie. De 18zingen binne Onder
boppeneamde titel titkommen yn de rige 'Byskriften' fan it FLMD (numer 20; Ljouwen,
1998). Boomsma syn lazing wie basearre op syn boek, Boomsma, 1998.
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situaasje fan de BJL komt foarearst net folle feroaring. Der ferskynt net in soad nij
materiaal.

Underwizers as Jan Piebenga en S.M. van der Galien (1905-1986) sille, lykas har
foargongers, ut har eigen praktyk wei it ferlet fan nij materiaal field hawwe. Beide
komme mei nij 18smateriaal, al is de ynhdld net oer alle boegen nij. Sa grypt
Piebenga as gearstalder fan it Frysk /2sboek, dat yn 1938 yn twa dielen dtkomt,
werom op 19de-ieusk materiaal.   Fan  de 25 fersen  op 39 bydragen  yn  diel  ien  yn
totaal komme s8n fan auteurs ut de 19de ieu, wylst ien fers fan Gysbert Japicx
opnommen is. By de 25 bydragen yn diel twa binne tolve fersen, mei fjouwer ut de
19de ieu en nochris twa fan de 17de-ieuwer Gysbert Japicx.  Yn syn foaropwurd jout

er oan, hoe't hy syn wurk as blomlezer sjocht. Dat bestiet ut it jaan fan in earste

ynlieding yn de literatuer, lit it oerdragen fan literBr erfskip. Dat litertre erfskip
liket by him yn de 19de-ieuske literatuer te lizzen, hoewol't der op dat stuit wol op
beheinde skaal kontemporBne literatuer beskikber is, sa't hjirfoar beskreaun is.
Piebenga set boppedat it Frysk underwiis en de taak dy't de skoalle daby hat yn in
religieus ramt. De taak fan Frysk underwiis is net allinne mar in kwestje fan taal-

befoardering, mar komt dt djippere motiven wei, sa't er seit:

... lit de ynlike winsk, om de skoalle midden yn it folkslibben to setten as in
tsjinjend en opfiedend ynstitlit, det der aihiel mei forwoechsen is;  lit de  earbied

for it eigene, det God de fryske minske ynskepen hat en det him, net allinne,
mar dochs earst en fral, yn de tael uteret; lit de oertsjuging, det de skoalle net
as greatste taek hat it learen fen fiere en hege en frjemde kindichheden, mar it
oanbringen fen ijeafde for Skepper en skipping, for natuer en skiednis, for 't
deistichwirk en 't ienfaldichformeits. (Piebenga, I, 1938, s. 4).

Wiene de beide dielen by earste ferskinen benammen op it kristlik underwiis

rjochte, lykas lit boppesteand sitaat bliken docht, by werprintinge fan de boekjes yn
1954  hawwe de bondels in breder karakter krige. Parten  lit it foaropwurd  dy't

spesifyk op de kristlike skoallen slagge, binne weilitten. Dochs binne wol op 'e nij
religieus tinte fersen opnommen, al binne it oare en is it tal lytser as yn de earste

printinge. Yn de earste printinge fan diel I steane fouwer religieuze fersen, dBr't
by de twadde printinge twa oare foar yn it plak komme. By de twadde printinge fan
diel twa is mar ien religieus fers opnommen. der't yn de earste printinge noch
fjouwer, hoewol oare, fan te finen binne. De bewurking fan beide dielen komt net

allinne Ot yn in oare kar fan de religieuze fersen, mar ek yn dy fan de 19de-ieuske

fersen. Dat hat foar it neist te krijen mei de swierrichheidsgraad fan de earste

printinge, lykas op te meitsjen falt tit in brief fan utjouwer Wolters oan Piebenga: 5I

Nu is het na een zeker aantal jaren wel weer mogelijk een kleine herdruk te
geven om het versleten materiaal te vervangen. Wellicht ware dit debiet te
stimuleren door een sterk verbeterde herdruk te geven. Uit het grotere debiet
van het eerste deeltje blijkt ook wel dat over het algemeen iets te moeilijke stof

"      Brief fan 7-7-1944, bewarre by it FLMD.
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werd gekozen. Een voorlopenje met nog eenvoudiger leesstukjes ware dus weI
te proberen.

De werprintingen ferskine yn 1954, tagelyk mei it yn de brief neamde foargonger-
dieltsje. De ynhald is wat ienmldiger, mar is net modernisearre. Ek no oerhearskje
de auteurs zit de  19de en begjin 20ste ieu en komme de kontemporBne auteurs am-
per oan bod.

It foargongerdieltsje foar jongere bern, ut ein  irde en fyfde klasse, dat oan de
rige tafoege wurdt (1954), is algemien, net-religieus fan aard. In utsOndering dBrop
foarmet it bernegebetsje dat oernommen is dt de bondel oersettingen fan Fedde
Schurer, Loffen alle tiden (1934). Fierders befettet dit diel wat de poezij oanbe-
langet, likegoed noch fiif 19de-ieuske fersen en in like grut tal lit de tiid fan foar de
oarloch. De oare tolve fersen binne fan kontemporBne dichters as G. Baarda (1915),
W. Altena (1917-1987) en J. Piebenga sels.

S.M. van der Galien, dy't fan  1930 6f feste meiwurker is fan de bernerubryk yn it
tydskrift /t Heitelan en der Onder oare in samling rymriedsels foar leveret,52 jout dy
taste kategory lit yn it boekje For nut en nocht (1938). Yn itselde ferskiningsjier
1938 as it riedselboekje publisearret Van der Galien in samling spultsjes dt syn
bernetiid Onder de titel: Hwet wy as bern boarten. Yn syn foaropwurd seit de auteur
dat er guon fan de spultsjes oernommen hat dt Waling Dykstra syn Uit Frieslands
Volks/even (1896), mar de measten optekene hat lit eigen Onthdld en troch by oaren
nei te freegien. Dtrmei is yn dit boekje orale kultuer festlein. Fierders komme
alderhanne spultsjes oan 'e oarder, dy't Van der Galien yn underskate kategoryen
underbringt. Ek hjoeddedei feraldere spultsjes as tipeljen en topjen wurde be-
skreaun. In soad fan dy spultsjes krije rymkes mei, dy't by it boartsjen songen of
opsein wurde. Dat sjongen en opsizzen wiist op de orale kultuer dy't mei de
spultsjes anneks is.

Yn it foaropwurd by Van der Galien syn sammelbondel Eigen paden lans. ek at

1938, wiist Wendelaar Bonga op it feit, dat it Frysk as fak noch gjin Onderfining
fan jierren hat, dy't yn lear- en lasboeken ferarbeide is. Der wiene wol kursussen
buten skoaltiid, sa't er seit, 'mar Kursusles yn 'e frije tiid is dochs altyd hwet oars
as in fak op it Lcari)lan en under skoaltiid' (Van der Galian, 1938, s. 3). Hy sprekt
syn foarkar lit foar in 'karsamling' fan underskate skriuwers, boppe in 'forhael-
18sboek' fan ien skriuwer om iensidigens foar te kommen. It boek fan Van der
Galien kin brukt wurde, sa't Wendelaar Bonga skriuwt, nei 'in rige ienfaldige
leskes' en in ferhaall6sboek. Neist proaza binne, oars as by Piebenga, foar it grutste
part eigentiidske fersen opnommen, benammen fan H. de Jong (1884-1982) en Jant
Visser-Bakker. Twa fersen binne 19de-ieusk, ien fan J.J. Kiestra (1814-1891), dat
yn 1847 foar it earst publisearre wurdt, en ien fan J. van der Burg tit 1898:3 Fiif
fersen wurdt gjin auteur fan neamd; fan dy fiif is yn alle gefallen ien, 'Trije kear
saun', fan de gearstalder sels.54

52

Yn jiergong 1937, yn underskate 6fleverings Sjoch ek IV.2.5.2.
53

Kiestra  syn fers ferskynde  foar it earst yn Friesche  Volks-Almanak voor het jaar  1848.
Snits, 1847. Dat fan Van der Burg ferskynde yn Fmn, 1898.

54   Under it pseudonym S. Galjeman publisearre Van der Galien dit gedicht earder yn It
Heiteldn fan 1938, s. 118.
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Ut de hoeke fan it Griffonneard Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse.
oprjochte yn 1930 as reaksje op it mear radikale 1Od fan it KFS, is de sammel-

bondel dy't J. van der Mark (1898-1972) foar de kristlike skoallen gearstalt Onder
de titel: By honk (1939). De potzij fan W. Cuperus (1891-1966) en A.M. Wybenga
lit de bondel waard foar in part earder publisearre yn it tydskrift fan dat selskip, it
GrOformeard Frysk Tiidskrgt, of yn it FD.55 Foar in oar part befettet de bondel nij
materiaal. De ynspekteur fan it Leger Underwiis, L. van der Zweep, sprekt yn syn
foaropwurd syn wurdearring foar it opnommen materiaal fit. De opnommen fersen

binne neffens  him,  'net,  lyk as safolle Holldnske, to heech  for it bernebrein'.  Hy

hopet dat it boekje syn fortuten dwaan sil:

Ta stipe fen 'e kinde oan us goede lan en syn rike tae[, om hwaens weargea
men  sykje  moat.  Ta  untjowing fen  it  Fryske  w2zen.  (Van der  Zweep yn:  Van  der
Mark, 1939, s. [3]).

Begjin jierren fyftich komt in 10sboek foar de middelklassen yn trije dielen Iit Onder
de titel: De Br ge. De boeken binne gearstald en skreaun troch learkrBften fan de
'proefskoallen' (sjoch II.3.2.1). Lykas  yn it foaropwurd  by it  yn   1952  ferskynde  diel
I sein wurdt, hat men driuwend ferlet fan Fryske lesstof, net allinne yn de middel-
klassen, de doelgroep dy't yn de undertitel fan it boek neamd wurdt, mar ek yn de
begjinklassen. Om't neffens it foaropwurd 'skriuwers en litjowers it net sa maklik
hawwe yn in lyts taalgebiet', binne de Onderwiislju sels oan it skriuwen gien. Hoe-
wol' t it foaropwurd dermei suggerearret as soene de learkreften alle bydragen  sels
skreaun hawwe, is dat foar wat de poezij oanbelanget net it gefal. It earste diel be-
fettet neist proaza benammen poezij fan J. K. Dykstra en ien fers fan Dam Jaarsma

(1914-1991).56 Yn alle gefallen de helte fan Dykstra syn bydragen waard boppedat
al earder, yn de jierren tweintich en tritich, publisearre. Ferlet is der wol fan de
karlBzing, lykas bliken docht lit de werprintingen (1954 en 1957). Dat it boek goed
Ontfongen wurdt, is ek oanlieding ta it gearstallen fan in twadde diel (1954). It fer-
skaat oan auteurs fan poezij is yn dat twadde diel grutter. Neist Jaarsma en Dykstra

leverje R. Postma-Stolk (1927), T. Straatsma-Wiersma (1904-1995), M.S. (= Mar-
ten Sikkema 7) en underwiisman G. Baarda fersen. Dat diel kriget yn 1959 in
werprinting. Yn 1962 ferskynt in alhiel op 'e nij bewurke edysje fan de beide dielen

I en II, mei koart dtrnei it tredde diel fan De Br2ge (1966); dat 1Bste sil yn para-

graaf II.3.3.2 behannele wurde.

S'     Opmurken yn in besprek fan it boek yn Gri#ormeard Frysk Tiidskrift, jiergong 7, numer

11/12, febr.-mrt. 1939, s. 16.
56    Sa't yn haadstik IV bliken dwaan sil, komt Dam Jaarsma net ut it Onderwiis, wylst J.K.

Dykstra yn de tiid dat dizze bondel ferskynt net mear yn it Onderwiis sets wurket.
w      Neffens de dichter Marten Sikkema (pseudonym foar G.A. Gezelle Meerburg (1918)) sels

moatte yn alle gefallen de fersen 'Hoanne aventOr'  en 'De jachtpartij' fan him weze (brief
fan   16-5-1999).  Dan  leit  it  foar  de  hhi te konstatearjen  dat  it fers 'Klaes,  Durk  en  it
waergl6s', dat lykas de beide oaren mei M.S. undertekene is, ek fan Marten Sikkema is.
De dichter is foaral bekend wurden as oersetter en as auteur fan oarspronklik wurk,
benammen poezij en koarte ferhalen, foar folwoeksenen.
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J. de Haan (1906-1978) publisearret yn 1945 in berime Abc-boek, It Abieboek for
Fryske Bern, dat sterk tinken docht oan it Nederlanske A is een aapje lit de 19de
ieu (sjoch IV.2.5.1).

E.S. de Jong (1918) komt yn  1946 mei it bondeltsje Foar fleurige fanikes./,  mei
ferskes dy't bedoeld binne foar saneamde poesy-albums. Hy jout neist 16 fersen ek
oanwizings oer de fierdere ynrjochting fan sa'n album. By de measten skimeret it
Nederldnske foarbyld dildlik troch de tekst hinne, al wurdt dat foarbyld net mei sa-
folle wurden neamd.

Sa't de gearstalster yn har foaropwurd oanjout, is it bondeltsje Opsi· ferskesfoar
skoalle en htls (1948) fan W.L. Zylstra ut 'e praktyk fan de skoalle wei untstien.
Dizze underwizeres is tige aktyf binnen de FB fan de jierren Uirtich en fyftich en
kin mei har krewearjen ien fan de pioniers fan de twatalige skoalle neamd wurde.
Har bondeltsje befettet wurk fan underskate skriuwers, meastentiids kontemporene,
ddr't in part earder fan publisearre west hat. Fan de 28 opnommen fersen is by alve
in wize fan in besteand liet oanjOn. Soms is dat in algemien bekende, fan guon
oaren wurdt it fynplak yn eardere bondels neamd. By oare as liet kwalifisearre
poezij is dat net it gefal en moat men konkludearje, dat dy wize doe yn it orale sir-
kwy in bepaalde bekendheid hie.

De bondel Raeikes fan  'e  greppelskant  - yn  eigen miede  gearswile foar de  bern,
dy't Barend van der Veen yn 1955 yn it 1jocht jout, befettet foardrachtmateriaal
foar bern. It binne fersen, dy't Van der Veen, lykas de undertitel al oanjout, op
underskate plakken earder publisearre hat.

De foardrachtebondels Sprek mar ta ..../. dat de tiid lAns yn seis dielen ferskynt
(1952-1965), en Wy/gekatsjes, der't twa dielen fan ditkomme (1953, 1954) binne
sammelbondels mei oer it generaal wurk ut de jierren tritich. Fan diel III fan de
earste titel 6f krije ek nijere auteurs in plakje yn de bondels. Sporadysk binne noch
fersen   t  de  19de ieu te finen, lykas  yn  diel  II fan deselde titel  it  fers 'Us Bijke'  fan
C. Wielsma en 'De kikkert' fan Waling Dykstra, wylst Wielsma en J. Hornstra ek
noch yn diel IV foarkomme. Wylgekatsjes ferskynt yn twa dielen foar 'de foar-
drachtkrigen to Ljouwert', lykas de undertitel fan it twadde diel seit en is neffens de
titelbeskriuwing fan de PBF yn syn gehiel 'foar de legere skoallen' bedoeld. (1953;
1954). De dielen I (1952) en II (1953) fan Sprek mar ta ...! ferskine ynearsten
neffens de undertitel foar de 'foardrachtkriich under learlingen fan Snitser skoal-
len' en wurde yn 1954 folge troch in tredde diel. It (jirde diel fan 1955 is tagelyk
foar de kriich yn Ljouwert en yn Snits ornearre, wylst it fyfde diel allinne foar Ljou-
wert ferskynt (1958). Yn de jierren sechstich wurde de earste twa dielen werprinte
foar gebruk yn Ljouwert (II.3.3.2). Dat de gearstalders fan neamde bondels har net
beheine ta de learlingen fan it fuortset underwiis. mei neist de oantsjutting by de
bondels Wylgekatsjes bliken dwaan ut de ynhfildsyndieling fan de bondels Sprek
mar ta...! De fersen under 'Groep I' binne omearre foar 'learlingen fan legere
skoallen'.

Underwilens binne jonge auteurs as Diet Huber en Tiny Mulder (1921) begun
mei wurk foar bern. Dtrneist is Jant Visser-Bakker, dy't yn de jierren tritich debu-
tearret, benammen warber op it mBd fan it proaza en hat se in soad belangstelling
foar de folkspoezij foar bern. Dy belangstelling komt under oare ut yn de bondel /t
boek foar de Fryske bern (1954), dy't se tegearre mei Tiny Mulder gearstalt. It
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boek giet de tiden fan it jier bylans mei proaza en poezij fan beide gearstalders-
auteurs en befettet neist Alde folksrymkes en riedsels ek fersen en twa lieten mei

muzyknotaasje. It boek lit al wat in oare ynstelling foar berneliteratuer oer sjen; it

rjochtet him net mear op de skoalle, mar wol it lezende bern ferdivedaasje jaan. De

yllustraasjes binne fan Diet Huber, in dubeltalint, dy't krekt derfoar mei fersen de-

butearret yn de bernerubryk fan de krante De Heerenveense Koerier (15-3-1952).58

Dy fersen wurde bondele ta it boek Tutte mei de linten, dat yn 1955 foar it earst

ferskynt. Huber har fersen binne ynspirearre op it wurk fan de Ingelske dichter

Edward Lear en de Nederlanske Annie M.G. Schmidt. Har poezij betsjut kwa
foarm en ynhmd in fernijing binnen de Fryske BJL yn it boartsjen mei taal en it

bruken fan frijere dichtfoarmen. Fan har fersen kin sein wurde, dat se sOnt it earste

ferskinen ta de kearnteksten fan de Fryske BJL hearre; se wurde noch altyd foar-

droegen en funksjonearje yn de orale kultuer. Folwoeksenen en bern kinne in part
fan har wurk lit 'e holle sitearje en dogge dat ek. Dat jildt benammen foar de

bondel Tutte mei de linten, dtr't de auteur de toan mei set foar har oar wurk. Dat

har wurk grut sfikses hie en hat, docht ek bliken lit de tsiende printinge, dy't dy
bondel yn 1993 belibbe. It titelfers lit in hiel oare toan hearre as dy fan it doe

gel,ruklike wurk. It folget hjir (Huber, 1955, s. 5):

Tutte mei de linten
busfol sinten
busfol kattebrea
slojke blau, slofke rea.
Rok mei risseltsjes
pruk meifrisseltsjes
gatsjes yn 'e wanten
gatsjes yn 'e hoas
gatsjes yn 'e earen
gatsjes yn 'e noas.
Wolst net nei my hearre
krup  mar  yn 'e fearren
goeije joun
goeije moarn
Tune mei de linten
komt
der

oan!

De typografy spilet by dit wurk, mei de yllustraasjes fan de skriuwster, syn eigen

rol. It oare wurk fan Huber en dat fan oan har besibbe auteurs as Tiny Mulder en

Berber van der Geest (1938) komt yn paragraaf II.3.3.2 oan 'e oarder.

58 Diet Huber debutearre yn de krante  fan dy datum mei it Frysktalige  fers 'It winkeltsje'.
Feitliken makke se al earder har debut mei it Holldnsktalige fers 'Kaa-boebelebom' yn

deselde krante fan 24-12-1951. De krante hjit letter De Friese  Koerier.
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II.3.2.3 Lieten yn bondels tusken 1937 en 1955
Yn it hjir beskreaune tiidrek hat in tal muzykdtjeften foar algemien gebruk fan yn-
floed west op it Fryske muzikale libben. It boekje Frvslan sjongt begjint syn triomf-
tocht yn 1943; yn 1996 komt de tsiende, bewurke, werprintinge fan de bondel lit.
De earste printinge waard yndertiid op oanstean en Onder redaksje fan de studinte-
ferienings litjun en is yn dy fermiddens in soad brukt. Yn 1948 ferskynt dErneist it
Frysk Lieteboek, mei in oare ynhald, mar krektsa foar algemien gebruk. Yn beide
bondels manifestearje har in stikmannich komponisten, dy't ek wichtich west haw-
we foar de untjouwing fan de bernesang. Dy komponisten binne: Paulus Folkert-
sma, dy't yn it earste, hjir behannele, tiidrek lyksa in bydrage levere op it med fan
de bernelieten, Jan Lieuwes de Jong, A. Komter-Kuipers (1867-1943) en A. Brou-
wer-Prakke (1901-1990). Folkertsma leveret in eigen bondel. Komter-Kuipers
draacht benammen  by oan  De Jong syn bondel Ien fen  sang en  ien fen sin  (1939),
wylst Brouwer-Prakke de muzyk fan A. Scholten (1910-1944) syn bondeltsje For
de hjeldagen (1947) fersoarget.

De fleurich dtjune sammelbondel fan De Jong ferskynt yn 1939 en slacht wol
oan, sjoen de werprintinge yn 1942. Underskate komponisten en tekstdichters
hawwe in bydrage oan de bondel levere. Foar wat de dichters oanbelanget binne dat
benammen kontempor6ne dichters, hoewol't ek de 19de-ieuske skriuwers T.G. van
der Meulen en C. Wielsma, de earste mei in bewurke tekst, 'Memme Widze-
sang',59 en de twadde mei 'Us Bijke'60 en 'It berneklokje'm, fertsjintwurdige binne.
It fers fan Van der Meulen is op muzyk set troch A. Komter-Kuipers, wylst De
Jong, de gearstalder fan de bondel, de teksten fan Wielsma in wize meijoech. Neist
in tal teksten 6fkomstich lit besteande sammelbondels foar it underwiis,62 op muzyk
set troch underskate komponisten, binne in pear nije teksten opnommen, mei derby
de opmerking: 'm. frj. tastimm. fen de dichter (oernomd)', wylst it boekje besli:it
mei tsien kanons. Derfoar binne acht 'alde rymkes' brukt, der't folksrymkes yn dy
tiid faker mei oantsjut wurde. De oare twa kanons binne de fersen 'Aeisykje' fan
D.J.,63 en 'Frjeonen, lit de flaggen swaeije', mei deryn de titelrigel 'Ien fen sang en

59 Poar it earst yn Min suchten en,nin sangen -  In hanfol blommen Ut de Walden, de Friesen
oanbean fen -. Freantsjer: Telenga, 1859.

60     Foar it earst publisearre yn En thryetal rimkes for de  bern. sl., s.a. [1872], troch De Jong
oernommen Ilt Blide bernkes of Elk sjongt syn liet, Ljouwert: Van der Velde, 1898.

61      Fear it earst publisearre yn For de bern, s.1. ['t Hearrenfean]: J. Hepkema, s.a. [1886]; ek
oernommen tit Wide Bernkes, 1898.

62    De brOkte bondels, yn de folchoarder fan de bondel sels, binne:
Wendelaar Bonga, S.E., Us Tad. Dokkum, s.a. [1928]
Piebenga, J., Frysk lasboek Grins/Batavia, s.a. [1938]
Sipma, P., Frysk th- en taelboek/e L s.1., s.a. [Leiden, 1906]
Haakma, K., Fen eigen groun L Dokkum, s.a. [1935]
[Warners,  H.  van e.o.], Wide bernkes [of Elk sjongt syn liet] Ljouwert,  1898.
[Dykstra, J.K./B. van der Veen], /n twirre yn it h  I en Il Dokkum, s.a. [1928/1929].
[Piebenga, J.],Snypsnaren. Ljouwert, 1934.
Wendelaar Bonga, S.E., De foargonger. Dokkum: Kamminga, s.a. [1927]

63

De Jong hat it fers fan Dirk Jelles Troelstra (1870-1902), broer fan Piter Jelles, oemommen
dt J. Piebenga syn Frysk Lksboek, diel L  1938. ss. 24-25. Dy hat it op syn bar oemommen

lit it tydskrift For hlis en hiem,  1888. ss. 144-145.
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ien fen sin', fan J.H.B. (= J.H. Brouwer (1900-1981), doetiidsk skriuwer fan de
PUR). De muzyk yn De Jong syn bondel is werjun yn siferskrift.

Kanons lykje yn it beskreaune tiidrek en krekt derfoar popultr te wBzen. Dat kin
te krijen hawwe mei de fakansjekampen. dy't yn de jierren tritich en Oirtich, ek
binnen de FB, in bloeiend bestean hawwe. Sang en muzyk foarmje in wBzentlik
underdiel by dy fakAnsjebesteging. It sjenre fan de kanons is tige gaadlik foar mei-
elkoar sjongen en sil syn populariteit oan dy fakansjes te tankjen hawwe. De
dielnimmers deroan moatte Onder de illdere jongerein en jong-folwoeksenen socht

wurde, lykas de kampen foar studinten en Jongfriezen under lieding fan Douwe
Kalma en de boeksutelderskampen foar de jongerein lit it KFS-fermidden sjen litte
(De Stim 16-6-1939). Mar net allinne by dy Aldere jongerein binne kanons frij
populer. ek op skoalle wurdt dy foarm fan sjongen troch jongere bern beoefene.
Foar dy jongere doelgroep ferskynt yn 1944 fan Paulus Folkertsma in bondeltsje
mei kanons under de titel Dll earst en den ikkel; de titel jout de wize fan sjongen by
kanons dildlik oan.

Krekt as yn De Jong syn boekje lit 1940 befetsje de bondeltsjes Sjong mar ta,
gearstald troch it Musikologysk Wurkforban fan de FA in 6fdieling mei kanons. De

ienfaldich dtjane, Uouwerdielige rige - de dielen 1 en 2 binne fan 1953, diel 3 fan
1955, wylst yn 1958 in ijirde diel oan de rige tafoege wurdt - befettet sawol oar-

spronklike as oersette bernelieten. Yn 1967 ferskine alle Uouwer dielen yn ien ban,
wierskynlik tagelyk mei in 10ddrager yn de foarm fan in langspylplaat (sjoch

II.3.3.3). Opfallend is it grutte tal brukte folkswizen lit eigen lAn en itt it bOtenldn;
fierders binne guon aldere teksten lit de tradysje opnommen. In soad oersettings
binne fan de hAn fan Marten Sikkema.

Bewegingssankjes binne te finen yn in bondeltsje fan Paulus Folkertsma en
Barend van der Veen: Hwa giet mei? - In sawntal biwegingssankjes (1947). Hoe-
wol't net alle san opnommen lieten in wize meikrige hawwe - ien is oantsjut as in
opsisfers - wurdt de bondel dochs yn dizze paragraaf neamd fanwegen de under-
titel, dy't it liet-elemint oanjout. Folkertsma hat de wizen levere foar dit yn oblong-
formaat litfierde boek foar beukers.

De leeftydsgroep fan de beukers wurdt ek betsjinne mei Jan Slofstra (1910-1999)
syn Beukerboekje / (1950). Yn it foaropwurd konstatearret de gearstalder, dat it
boekje foar de 'allerlytsten noch to slim wdze (sil)'. mar dat it altyd better is 'as de
Holl8nske ymport  dy't  se net forsteane  en  dus net bigripe'. Hy karakterisearret
himsels op datselde plak as 'de samler' en docht it fersyk om him materiaal ta te
stjoeren foar in twadde dieltsje. D  soe de konkluzje ut lutsen wurde kinne, dat de
opnommen lieten net (allegearre) fan syn han binne. Dat is lykwols net oanjun. Yn
alle  gefallen  ien  liet,  it fers 'Wetterdrupkes',  is fan Slofstra  sels. It wurdt letter  op-
nommen yn Sjong mar ta!, diel 1 (1953). Yn de ynhaldsopjefte is oanjun, dat de
tekst fan J. Slofstra is mei as wize in Boheemske folkswize.

Yn ferban mei de desimberfeesten komme in pear boeken koart nei elkoar lit.
Barend van der Veen jout syn Ljochte uren yn donkere dagen (1946), wylst E.S. de
Jong twa sinteklazeboeken gearstalt: Frysk Sinteklazeboek (1945) en Sinteklaes Ke-

poentsje - Sinteklazeboek (1946). Van der Veen syn boek beheint him net ta it feest
fan fiif desimber, mar jout ek proaza en poezij yn ferban mei it krystfeest. It sinte-
klaasferhaal tsjinnet as in ramtferhaal foar poezij yn de foarm fan boarterslieten en
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sinteklazelieten, wylst derneist in sjongspul opnommen is. It part oer it krystbarren
is lyksa as ramtferhaal opset, mar jout mear langere ferhalen mei dtryn lieten.
Fjouwer derfan wiene, mei in wize, earder te finen yn Scholten syn bondel For de
hjeldagen (1947). Van der Veen hat yn syn bondel fersen en lieten opnommen; by
de lesten wurdt allinne in inkelde kear de wize fan in bekend liet neamd. Foar it
oare wurde de wizen blykber bekend ferundersteld.

De Jong syn beide boeken beheine har, lykas de titels al oanjouwe, ta it sinte-
klazefeest. De earste sammelbondel dt 1945 befettet wurk lit tydskriften en bondels,
hoewol't net altyd it fynplak ferantwurde is. Deryn wurde, neist fersen, ek lieten,
sOnder muzykskrift, mar wol mei in wize-oantsjutting, jOn. In singelier foarbyld fan
dat 16ste is it liet 'De trouwe ridder' fan A.M. Wybenga, dat op de wize fan it be-
kende peaskeliet 'Daar juicht een toon' songen wurde kin. In tal Alde folksrymkes,
linder oare lit in almenak fan 1671, en Wielsma syn Sint-Piterliet, hjir as 'Sinte-
klaessankje' presintearre, fertsjintwurdigje de tradysje. Dtrneist is kontemporBne
poezij opnommen fan Jekke van Dyk (f 1913-1986), J.K. Dykstra, Jan Piebenga,
W.J. Koopmans (1869-1953) en fan de gearstalder sels. It sinteklazeboek fan 1946
is de helte lytser. Trije fan de opnommen lieten hawwe in muzyknotaasje meikrige
(yn siferskrift), wylst it 18ste liet allinne in wize-oantsjutting hat. Derneist befettet it
boek noch  in  fers fan  E.S.  de Jong  sels mei it 'tsien-lytse-negerkesmotyf.

Wike Zylstra publisearret   yn    1955 it boekje Fan Sinteklaes en Swane   Pyt  mei
oersette en oarspronklike sinteklazelieten.64 Allinne by it fers 'As de dagen donker
wurde' jout se dichter en komponist, yn beide gefallen Dam Jaarsma, oan. Fan de
oare fersen docht se dat foar wat de teksten oangiet net, mar neamt se wol de
wizen, der't ien en oar op songen wurde kin. Dat kinne Nederlanske sinteklaze-
lieten weze, mar yn in pear gefallen hat de gearstalster wizen keazen fan Fryske
lieten foar folwoeksenen  as  'Doe't  Pake jit feint wie'  en 'To Boalsert op 'e merke'.
In tal fersen hat earder yn tydskriften of yn oare sammelbondels publisearre west.
Sa stiet it bekende 'Sinteklaes komt op syn hynder / Ut it fiere Spanje wei' fan J.K.
Dykstra ek yn de bondel Fryske sangen (1935).65

Religieuze lieten foar bern binne te finen yn de bondeltsjes foar it sneinsskoalle-
wurk  Ut de mule fen lytsen  (1940) en  For de hjeldagen mei oarspronklik Fryske
(kristlike) feestlieten. It leste   komt   yn    1947    dt   en   is gearstald troch Andrd   R.
Scholten, dy't dan al ferstoarn is, en de komponiste A. Brouwer-Prakke. It earste is
lyksa fan de han fan Scholten, bystien troch Sjouk Bierma (1892-f 1972),66 en
befettet neist  in tal oersettings trije oarspronklike lieten  fan de 17de-ieuske dichter
Gysbert Japicx, fan Fedde Schurer en fan Scholten sels. Foar it twadde boekje haw-
we, neist in tal teksten fan de samler sels, syn broer M.K. Scholten (1904-1987), en
de auteurs Barend van der Veen en J. Visser-Bakker fersen levere foar krysttiid,

64       Yn 1958 ferskynt in troch Meinte Walta yllustrearre werprintinge mei deselde lieten, mar
yn in oare folchoarder. Faaks hat dat mei de opmaak en it nije (oblong)formaat fan it boek
te krijen.

65
De beskriuwing yn de katalogus fan de PBFjout by Zylstra har bondel as tekstauteurs: J.K.
Dykstra, J. Veenstra, C. Wielsma e.0.

66     Sjoch foar har bertejier Dolk e.0., 1957, s. 70; mei tank oan frou R. Bierma-van der Zee.
Har stjerjier is rekonstruearre oan 'e han fan eigen oantinkens.
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Peaske en Pinkster, wylst it boekje oan begjin en ein in moarns- en junsgebed mei-
krige hat.

Religieuze lieten binne ek opnommen yn de dielen twa en trije fan de earder
neamde bondeltsjes Sjong mar m.'.

II.3.2.4 Gearfetting
Lykas yn it earste tiidrek (1901-1937; sjoch II.3.1) is yn it tiidrek fan dizze para-
graaf, 1937-1955, de ban tusken underwiis en berneliteratuer c.q. bernepoezij

likegoed noch sterk. Foar wat it underwiis oangiet, rinne underwiiskonferinsjes en
Kneppelfreed  fit  op de wetswiziging  fan  1955  dy't de twatalige skoalle mooglik
makket en dBrmei Frysk Onderwiis titwreidet ta alle leeftydsgroepen fan de legere

skoalle. De underwiismaatregel fan 1937 wie beheind ta de heechste klassen fan de

legere skoalle.
Dy leeftydsgroep fan Aldere bern wurdt mei de bernepoezij fan dit tiidrek foar in

grut part betsjinne oer de aktiviteiten fan foardragen en sjongen. Dy leverje in
wichtige bydrage oan 'e belangstelling fan auteurs en blomlders foar bernepotzij,
lykas Onder oare bliken docht tit de bondels dy't mei it each op dy aktiviteiten fer-
skine. De yn de oarloch oprjochte kommisje dy't tenei de provinsjale foardracht-
kriich organisearret, spilet dtrby foar it fuortset Onderwiis in wichtige rol. Mar yn it
leger Onderwiis is der likegoed omtinken foar foardragen en sjongen, dat sawol fan
de FB itt as fan de runte fan dat underwiis lit stimulearre wurdt.

In nije dichtersgeneraasje, dy't oan 'e ein fan it foarige tiidrek al foarsichtich
begOn mei te dwaan, komt no in bytsje mear nei foaren. Dochs wurdt yn sammel-
bondels ek noch altiten 19de-ieuske poezij opnommen. Dat tsjut op omtinken foar
de tradysje lykas dat ek litkomt yn feestboeken foar Sinteklaas en krysttiid mei it
opnimmen fan alde folkspoezij.

Auteurs fan kontemportn wurk lykje dat ynearsten noch net ilt in literBre doel-
stelling wei te produsearjen,  ek net yn de tiid fan nei de Twadde Wraldoarloch.
Schurer syn manifest 'De bining forbrutsen' yn De Tsjerne hat op de Fryske BJL
net oanwiisbere ynfloed han. Earst yn de jierren fyftich komt stadichoan feroaring
mei in ferskowing yn de rjochting fan in literer perspektyf. Dat ferrint yn gearhing
mei algemiene untjouwings yn de BJL, dy't him hieltyd mear as in foarm fan
literatuer presintearret. Binnen de NederlAnske BJL is Annie M.G. Schmidt dBr in

foarbyld fan. Yn har fuotleasten folgje Fryske auteurs as Diet Huber en Tiny Mul-
der. De del),ltbondel Tutte mei de linten fan de earste, dy't oan 'e ein fan dit tiidrek
ferskynt, betsjut in kearpunt yn de Fryske BJL. Tiny Mulder bringt, neist de sam-
melbondel /t boekfoar de Fryske bern (1954), har earste eigen bondel foar bern nei
1955 lit en komt dBrom yn de folgiende paragraaf oan 'e oarder.

De ban fan auteurs mei it Frysk underwiis en mei de Bewegingsorganisaasjes is
yn it hjir beskreaune tiidrek noch sterk oanwezich. Foar de oarloch jildt dat foar
auteurs en samlers as J. Piebenga, S.M. van der Galien en J. van der Mark. Nei de
oarloch binne foaral Jant Visser-Bakker en W.L. Zylstra tige aktyf. Beide lykje by
de produksje fan har teksten foar in part ynspirearre te wezen troch de 6nderwiis-

situaasje mei de krapte oan las-learmiddels. Oare auteurs yn it hjir beskreaune
tiidrek komme foar in grut part lyksa lit de rOnten fan underwiis en FB (sjoch ek

III).
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Neist in tal sammelbondels, dy't spesifyk foar it Onderwiis bedoeld binne,
ferskine ek oarsoartige bondels. Soms wurdt yn titel of undertitel noch in ban lein
mei   dat  Onderwiis,   lykas  dat  yn   oantsjuttings  as ' . . . foar skoalle en hui utkomt.
Oaren binne mear algemien bedoeld, foar gebrOk thlis en yn it ferieningswurk. It
wurk fan Diet Huber, oan 'e ein fan it hjir beskreaune tiidrek, leit dy ban mei it
underwiis net. Har bondel Tutte mei de linten hat net mear sa'n op skoallegebruk
rjochte undertitel, wylst yn de titel sels de nocht oan taal en taalboarterij troch-
klinkt. Dtrmei kriget de literere bedoeling fan de auteur mei har wurk kontoeren en
helpt sy de Fryske bernepoezij dat nije paad op. Yn de folgjende paragraaf sil dat
fierder litwurke wurde.

II.3.3 Fan twatalich Qnderwiis (1955) nei Frysk yn basisskoalle as fiertaal en as
ferplichte fak (1980)

II.3.3.1 Ynlieding
Yn dizze paragraaf sil de fierdere untjouwing fan it underwiis yn it Frysk en dy fan
de Fryske berneliteratuer tusken 1955 en 1980/1983 besjoen wurde. Sa kriget it
Onderwiis yn 1955 stal yn de twatalige skoalle, wylst yn 1980 it Frysk as fak yn it
basisunderwiis by wet ferplicht steld wurdt. It Onderwiis kin mear syn eigen paad
gean en hinget minder 6f fan aksje fan de FB. Ek by de Fryske berneliteratuer i.c.
de bernepoezij is sprake fan in untjouwing nei mear selsstannichheid.

Yn it begjin fan de jierren fyftich wurdt, lykas wy yn paragraaf II.3.2.1 seagen, in
begjin makke mei twatalich underwiis yn de earste klassen fan de legere skoalle.
Nei in lange en brede maatskiplike diskusje wurdt yn 1955 in wetlike mooglikheid
skepen foar twatalich underwiis yn de provinsje Frysldn. Dat haldt yn, dat, lykas by
de proefskoallen, Frysk as fiertaal brukt wurde kin yn de earste trije learjierren en
as fak jun wurde kin yn de oare learjierren fan de legere skoalle. It Frysk wurdt as
fakultatyf fak Onder de letter W tafoege oan kest 2 fan de Leger-Underwiiswet en
kest 3 wurdt wizige lykas folget:

Daar waar naast de Nederlandse taal de  Friese taal of een streektaal in levend
gebruik is, kan het leerplan bepalen dat ten hoogste tot in het derde leerjaar
de Friese taal of die streektaal mede als voertaal bij het onderwijs wordt
gebezigd (Wijziging Lager-Onderwijswet 1920, Staatsblad 1955, s. 558).

Troch dy wetswiziging krije de proefskoallen in wetlik erkende status as twatalige
skoalle. Stadichoan wreidet it tal skoallen him tit. Begun it yn 1950 mei njoggen
proefskoallen, tusken 1965 en 1968 jilde 84 skoallen as twatalich, wylst dat tal him
yn de jierren santich fan de tweintichste ieu stabilisearret ta sa'n 70 skoallen. Rek-
kene neffens it totale tal skoallen fan likern6ch 530 tusken 1965 en 1968 betsjut dat
yn ferban mei de boppe neamde 84 skoallen in persintaazje fan 15%, wylst foar de
jierren santich in persintaazje   fan   sa' n 13% jildt (De Jong en Riemersma, 1994,
s. 20).

Al rillegau wurdt  nderkend, dat it mei sokke tallen net ta kin. Om de oantallen
learlingen omheech te heljen ropt it KFS de bestjoeren fan protestants-kristlike
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skoallen yn in brief op 'om de mooglikheden fan de Wet-Cals ta to passen' (De
Stim, 28-9-1956). Yn in artikel yn datselde tydskrift (De Stim, 19-1-1962) wurdt
opmurken, dat it frijwillich meidwaan oan twatalich Onderwiis net gen6ch winst
foar it Frysk opleveret. It persintaazje dielnimmende skoallen liket op it earste ge-
sicht noch wol aardich, mar de skriuwer stelt fest, dat it by dy skoallen fakentiids
om lytse skoallen giet. Sadwaande is it tal learlingen dat Frysk underwiis folget, net
heech.

Dy situaasje bliuwt bestean oant de folgiende stap: de ferplichtstelling fan it fak
Frysk  foar  alle  bern  yn it leger Onderwi is.  It  KFS  giet  derfoar  yn   ' e pleit  by  Depu-
tearre Steaten fan de provinsje Fryslan en freget omtinken foar dy ferplichtstelling
(De Stim, 24-11-1967). De Ried fan de Fryske Beweging, it oerkoepeljende orgaan
fan de Onderskate Bewegingsselskippen, siket kontakt mei it ryksregear. It resultaat

is, dat it regear de 'Commissie Friese-Taalpolitiek' ynstelt mei Onder oare it Onder-
wiis yn de taakstelling (1969). Nei oanlieding fan it einrapport fan dy kommisje

(1970) wurdt op inisjatyf fan de Twadde Keamer de wet foar it leger anderwiis yn
1975 op 'e nij wizige. Yngeand op 1 augustus 1980 wurdt it Frysk in ferplichte fak
op de Fryske legere skoallen:

Voor de scholen in Friesland omvat het leerplan tevens het vak in artiket 2
genoemd onder W.
Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een streektaal in levend
gebruik is, kan het leerplan bepalen dat de Friese taal of die streektaal mede
als voertaal bij het ondenvijs wordt gebezigd. (Wijziging Lager-Onderwijswet
1920, Staatsblad 1975, s. 271).

Beide wetswizigingen, dy fan 1955 en dy fan 1975, hawwe, neist de direkte ynfloed
op it underwiis sels, yndirekt ek ynfloed op de untjouwing fan de Fryske berne-
literatuer hAn, lykas dat mei eardere offisjele maatregels fan de oerheid op Onder-

wiismed it gefal wie. De wetswiziging redusearret it belang fan de skoalle as wich-
tichste gebrukskontekst foar Fryske bernepoezij. Tagelyk fergruttet dy it tal bern dat
by steat is om Frysk (yn de frije tiid) te 16zen. De ferplichting fan 1980 makket dy
ynfloed twingender, om't de litwreiding fan it tal bern dat tenei Frysk Onderwiis

kriget, omfangriker is. DBrtroch komt der noch mear ferlet fan 18smateriaal, ek al

yn de jierren fddr dat jier 1980, as de ferplichtstelling yn sicht komt. It draait dan
net mear allinne om learlesmateriaal, sa't dat under oare levere wurdt yn de foarm

fan blomltzings foar klassikaal gebrOk, mar ek om sammelbondels dy't mear op
18spromoasje en sadwaande mear op rekreatyf en literBr 16zen rjochte binne. Yn it
hjir beskreaune tiidrek ferskynt fan beide soarten ien. Alderearst is dat de rige Ut
de wundere litdragerij fan Tj. Piebenga  (1935),  dy't  tusken  1975  en  1981  yn  trije
dielen ferskynt.67 Neffens de Ondertitel 'Nije 18sfoarmen' binne de boeken ornearre

foar it 18sOnderwiis yn de skoalle. De oare sammelbondel, B7777 (1980), ferskynt ek
yn trije dielen, mar mei in minder didaktysk rjochte doel, dat yn it foaropwurd sa
formulearre wurdt:

67    Yn 1975 ferskynt diel IL yn 1977 diel Ien yn 1981 diel m.
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It doel fan dizze blom12zing is de bern nijsgiirrich te meitsjen nei Fryske
berneboeken. Sa fan: 'Hee, dat boek soe 'k no wol ris 12ze wolle: (Bizzz 1,
1980, s. 3).

DBrmei drukke de gearstalders lit, dat sy har mear op it rekreative lezen rjochtsje as
har kollega Piebenga. Dochs wurdt yn it foaropwurd fan B,m ek dy oare doel-
stelling neamd: 'Dit boekje kin thus lezen wurde, mar it is fansels ek tige gaadlik
foar yn 'e klasse' (Bzzzz  1,1980,  s. 3; kursivearring fan my, JWL).  Mei dy formu-
learring kin doeld w ze op it bruken by it lesunderwiis, mar likegoed op it rekreatyf
lezen yn de klasse.

De skoalbibleteek kriget mei troch oare didaktyske ynsjoggen oer bygelyks fleksi-
bel underwiis in wichtich plak yn it skoallibben. Yn dy bibleteek is non-fiksje te
finen, mar ek fiksje, literatuer foar bern. De ban tusken skoalbibleteek en de regu-
liere, iepenbiere bibleteek rint yn in soad gefallen sOnt de oprjochting yn 1961 fan
dy tsjinst oer de Centrale Bibliotheek Dienst Friesland. By dat bibleteekwurk komt
it spesifike omtinken foar Fryske BJL letter op gong. It begjint yn 1968/1969 mei
de 'rijkspost Friese Taal', ynformeel ek wol it 'Fries subsidie' neamd. Dat is in
doelsubsydzje fan it ryk boppe de reguliere ryksbydragen foar bibleteken en is or-
nearre foar de iepenbiere bibleteken yn Fryslan. Dy bibleteken ferkeare yn in aparte
posysje yn ferban mei de Fryske literatuer dy't neist de Nederlansktalige oanskaft
wurde moat. In part fan it subsydzjejild komt yn it FUF, dBr't Fryske dtjeften, ek
utjeften foar bern, tit subsidiearre wurde. Nei 1980 mei it subsydzjejild neist de
boektitjeften lyksa oan 18sbefoarderjende projekten bestege wurde.68 It mns, dat
Frysktalige dtjeften subsidiearret, en, by hege utsundering, ek Nederlansktalige, as
dy in relaasje mei Fryslan hawwe, is mei Ontstien op oantrtin ut de bibleteekwrald.
De bibleteken en har koepel, de Centrale Bibliotheekdienst Friesland, binne d8rom,
mei de stichting It Fryske Boek. yn it bestjoer fertsjintwurdige. Opmerklik is, dat de
FB mei syn organisaasjes d8rby Ontbrekke. It inisjatyf ta it ynstellen fan dat fOns
komt dan ek net by de FB wei, lykas dat by in doelorganisaasjes as de AFUK it
gefal wie. Boppedat hat de bibleteekwrald by it oprjochtsjen fan it FUF it each mear
rjochte han op de liter re kwaliteiten fan in wer te printsjen boek en it 18sferlet fan
lieners ut de bibleteek as om taalpolitike arguminten by it wer-litjaan. Dat sil de
reden west hawwe, dat wol /t Foske Boek, in ynstelling dy't dtjouwers en skriu-
wers fertsjintwurdiget, frege is en net de Bewegingsselskippen. Neist nije dtjeften
rjochte it FUF him op it subsidiearjen fan werprintingen fan min of mear klassike
boeken foar folwoeksenen en foar bern. Fan 1973 6f stelle Deputearre Steaten fan

68    De koepel foar de bibleteken yn Frysldn, Centrale Bibliotheekdienst-Fries/and, hat sOnt
1991 in sintrale stipefunksje Fryske taal en kultuer. Bibletekarissen kinne yn dat ramt in
kursus Fryske literatuer folgie, d8r't ek plak ynromme is foar de BJL. Troch it FLMD
binne trije fan sokke kursussen organisearre. Fierders hat de CBD sOnt  1991 yn gearwur-
king mei de Afuk in tai Fryske 18sbefoarderingsprojekten opset en wurdt fan dy CBD dt
meiwurke oan aktiviteiten om de Kinderboekenweek hinne, ek rjochte op Fryske BJL, en
oan de Fryske Berneboekesjuery. Boppedat hat de ynstelling it sekretariaat fan it Pla(foarm
usbefoardering Taalryk Fryslan. Al dy aktiviteiten falle lykwols buten it bestek fan dit
Ondersyk. De gegevens oer it wurk fan de CBD komme tit de Notitie  ' Friese  taal  en
cultuur.  aismede streektalen  in  Fryslan', fan Siets Ypenga, 1998.
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Fryslan in bedrach fan f 30.000,- beskikber foar it befoarderjen fan de utjefte fan
berneboeken. Tenei jout it FUF advys oer it subsidiearjen fan berneboeken oan de

Provinsiale  Kommisje Bifoardering Frysk Taelgebruk. Yn dat ramt wurde nije boe-
ken as Hop hop hynke fan J. Visser-Bakker en Hup  supengrottenbrij  fan H van der
Meer (1938) subsidiearre. It fOns is yn 1984 troch it provinsjaal bestjoer oernom-

men, doe't dat in nije regeling foar subsidiearring fan litertre litjeften ynstelde.69
De bining tusken FB en Fryske literatuer waard yn 1946 troch Fedde Schurer

ferbrutsen ferklearre (sjoch II.3.2.1). Sa'n brek sil lykwols noait radikaal en folslein
weze kinne; sa is de ynfloed fan dy Beweging ek yn de berneliteratuer fan dit tredde
tiidrek te fernimmen, faak fia de ynstitlisje fan it Onderwiis. Itselde tydskrift De
Tsjerne, der't Schurer syn manifest yn publisearre, stelt yn 1959 oan in tal auteurs

de fraach, oft se har noch ynspirearre fiele troch de FB. In aardich antwurd yn
ferban mei de BJL wurdt jOn troch Inne de Jong (1894-1975), auteur fan Onder oare
it earste berneboek dat troch UFB litjun is, Jonges fen Gaesterlan (1941):

Jonges fan Gaesterlan (ik neam dit silnder skrupules, al hat by its de
jeugdlitteratuer net de wearde en it omtinken, dy't hja yn Ingelan en Frankryk
hat) wie it antwurd op in needrop fan Jan Piebenga: jow us lektuer foar lis
bern, der is driuwend forlet. Hjir wie de biweging sunder mis de ympuls, al
tinkt men, at skriuwende, der net mear oan. (De Tsjerne, 1959, s. 183).

Schurer sets blykt yn de rin fan 'e jierren minder radikaal as er yn syn Citspraak fan
1946 liket te wtzen. Sa lit er yn 1962 in hiel oar lOd hearre, mei tagelyk wat in oare

ynfalshoeke:

Foar sa'n mienskip (nt[.  in  'folksmienskip', JWL) is de literatuer in teken fan
noch bistean sawol as in bitingst ta fierder bistean. Der is wolris sein dat de
Fryske biweging de bitsjutting fan 'e literatuer oerskatte, ..., mar ik bigjin hoe
langer hoe  mear to  leauiven dat  it fuortbistean fan de Fryske folks,nienskip fan
de literatuer en fan har allinne ojhingje sil. ... Nea hat op 'e skriuwers in
greater forantwurding lein as bouwers en hoeders fan 'e tael as nou (De
Tsjerne, 1962, s. 387).

De AFUK groeit yn de jierren santich en tachtich lit ta de wichtichste zitjouwer fan
BJL. Neist it fersoargien fan kursussen foar folwoeksenen is it de taak fan it ynstitut
om de skoallen fan learmiddels te foarsjen foar it underwiis yn it Frysk. Om dat te

finansierjen wurdt it Learmiddelfuns ynsteld.70 It begryp 'learmiddels' wurdt yn de
rin fan de jierren troch de AFUK tige breed sjoen en beflapt ek BJL, oarspronklik
en oerset. It feit dat it Fryske taalgebiet in relatyf lyts tal sprekkers hat, makket, dat
auteurs fan oarspronklik Frysk wurk lang net oan de fraach nei nij wurk foldwaan
kinne. Derom begjint  de  AFUK  oer de grinzen te sykjen. Yn earste ynstAnsje  giet  it

daby benammen om non-fiksjeboeken, mar ek printeboeken nimme yn de jierren

69         Argyf FUP. bewarre yn it FLMD.
m     It LtarmiddelfOns wurdt yn 1973 oprjochte mei provinsjale stipe (Zondag, 1986, s. 83) en

krijt  yn  1976 ek stipe  fan it Ministearje fan Underwiis en Wittenkippen  foar 'de soarch

foar de produksje en it forsprieden fan learmiddels'. (Pompeb12den. 1976, s. 93).
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santich in prominint plak yn. Foar it oare giet it by de oersettingen oant 1980 om
proaza, in trend dy't yn de jierren tachtich trochset. Om't sawol oerset wurk as
proaza net binnen it ramt fan dit undersyk passe, wurdt dEr fierder net op yngien.

Derneist leverje oare dtjouwers, lykas Qnder oare De Friese Pers, in (beskieden)
bydrage oan de Fryske BJL. Boekeklup de KFFB skriuwt in priisfraach foar berne-
boeken lit,71 lykas de organisaasje dat ek foar folwoeksenen docht. Op dy wize kri-
get de KFFB har manuskripten foar boekdtjeften, dy't produsearre wurde yn
gearwurking mei utjouwer A.J. Osinga. De KU, yn 1970 oprjochte en dreaun troch
in tal skriuwers, hat ek berneboeken yn it litjeftefuns, krekt as litjouwers as De Terp
en Frysldn.

Famyljetydskriften as S&R en /t HeiteMn hiene geregeldwei in bernerubryk. Mei
har opfolgers, Frysk en Frij en De Strikel, is it mei it geregeld ferskinen fan sa'n
rubryk dien. Frysk en Frij hat in tal jierren nei de oprjochting yn 1946 sa'n rubryk,
mar yn 1959 haldt dy rubryk in skoft op mei allinne ynsidinteel in bydrage foar de
bern. Dat feroaret earst oan 'e ein fan de jierren santich, mei de rubryk Fryskje
Fry,   dy't lykwols net sa lang bestien hat72 en as opfolger de selsstannige Berne-
krante kriget.73 De redaksje fan De Striket hat by it begjin oars goede plannen en
seit yn it earste numer:

De redaksje fan De Strikel wol tit op in Frysk kultureel moanne612d ... in bl2d,
dat net fij  is fan in bernehoekje (omtiat d8r ek attitenforlet fan skynt to w2zen),
.... (De Strikel, 1958, s. 1).

In skoftke wurdt dy rubryk ek oanholden, mar nei 1966 ferdwynt dy en wurdt, lykas
by Frysk  en Fny, mar in inkelde kear proaza of potzij foar bern publisearre. Tus-
ken 1975 en 1977 besiket Eppie Dam it nochris mei de rubryk: 'In Strikeltsje foar
de bern', mar dBrnei bliuwt it wer by ynsidintele bydragen. Bewegingstydskriften as
De Stim, De Stiennen Man, De Katholike Fries en Lyts Frisia['4 hawwe gjin berne-
rubryk (mear 75 en biede ek oars amper BJL oan. Yn de jierren dat de dichter en
Onderwizer Jan Dotinga (1934) redakteur fan De Stim is (1963-1969),76 leveret dy
geregeldwei neist gedichten foar folwoeksenen ek bernefersen.

7i

Spitigern6ch moast de KFFB d8r yn 1991 om finansjele oarsaken mei ophilde, hoewol't
wol, faak yn 'e mande mei oaren, nije berneboeken yn it funs opnommen wurde. Sa fer-
skynde yn 1998 wer in berneboek by de boekeklup. Dat bart lykwols net mear neffens de
formule fan in priisfraach.

72 De rubryk ferskynde fan 24 novimber 1979 oant en mei 16 maaie 1981.
73 De Bernekrante is fan septimber 1981 oant en mei juny 1992 tsien kear jiers ferskynd en

wurdt yn 1992 opfolge troch De HoWer foar bern fan de basisskoalle. Foar wat dldere bern
ferskynt in jier nei de earste Holder (, 1993) dBrneist Sjedbrr!!! De beide 18ste tydskriften
hearre by de dtstjoerings fan de Fryske skoalleradio- en televyzje, al kinne se ek los d8rfan
18zen wurde. Mei yngong fan septimber 1998 folget opfolger Switsj deselde koerts.

74

Tydskriften fan resp. it KFS, it Boun fan Frysk-nasjonale Jongerein/Frysk Nasjonael Boun,
it RFB en de JFM.

75 Sjoch foar wat De Stint oangiet ek de opmerking yn I. 1.
76

Dotinga stiet yn it kolofon fan it blBd fermeld fan 29 novimber 1963 6f oant en mei
jannewaris 1969.
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Oare media d 't sa no en dan dichtwurk foar bern yn te finen is, binne de pro-

vinsjale deibl6den. FD, de Heerenveense Koerier (letter FK) en de LC, de trije
kranten dy't oan it begjin fan dit tiidrek yn Fryslan ferskine,77 hawwe yn dy tiid alle

trije in bernerubryk. De rubryk yn de LC, 'Praethoekje foar de bern', wurdt nei it
tiidrek fan J.K. Dykstra mei as pseudonym Omke Jan (1928-1930), fuortset troch
twa 'muoikes', muoike Wike (= W. Dykstra-Talsma; (1896-1988) fan 1931 oant en
mei 1952 en muoike Jant (= J. Visser-Bakker) fan 1953 oant en mei 1979.78

Diet Huber fersoarget tusken 1952 en 1961 'De kleine koerier' yn de Heeren-
veense Koerier c.q. FK, in twatalige rubryk, dBr't se yn 1952 har debut as dichteres

yn makket. Letter folget se Annie M.G. Schmidt op by it deibltd Het Parool

(1959-1968).
Yn it FD fersoarget Tiny Mulder fan 1951 oant en mei 1983 de bernerubryk 'Us

eigen herntsje',79 dy' t wakker deselde opset hat as dy yn de LC mei taalleskes, kor-

respondinsje mei de lezers en proaza en potzij. De rubriken besykje bern oer de
drompel fan Frysk lezen en skriuwen hinne te helpen. De taalleskes ferdwine, as de
skoallen wetlik mear gelegenheid krije dy taak oer te nimmen.

Bern oer de drompel helpe is ek it doel fan it bernetydskrift Flits, dat ferskynt
tusken 1963 en 1966. It tydskrift, en dat is opmerklik, wurdt yn 'e mande dtjan
troch in tal Bewegingsorganisaasjes.m DBrmei jouwe dy organisaasjes oan, dat se
neist de alfabetisaasje fan Fryske bern each hawwe foar it belang fan Fryske BJL en
it oerdragen fan literere kultuer. De doelgroep wurdt yn de Onderskate jiergongen
wikseljend oanjun. mar bestrykt trochinoar rekkene de Aldens tusken tsien en sechs-

tjin jier.81 De redaksje wurdt foarme troch minsken lit it Onderwiis82 en ek de

haadynspekteur fan it leger underwiis, L.F. Kleiterp, hat belangstelling (De Stien-

nen Man, 1962, 24, s. 2). Sjoen de oplage fan it tydskrift wurdt it wol 18zen. By de
earste jiergong hat it bled noch in fiifhundert lezers, de twadde jiergong komt al by
achthundert bern (De Stiennen Man, 1964, 4, s. 8), wylst yn 1964 de tuzen helle
wurdt (Frysk en Frij, 21-1-1964). Neist ferhalen en non-fiksjoneel proaza, puzels,
nifelwurkjes en tekeningen fan de 18zers sels wurdt yn hast alle numers fan Flits

77 De FK, earder Heerenveense Koerier, is yn 1969 mei de LC fusearre.
78 Neffens eigen sizzen yn in ynterview mei de skriuwster yn Frysk en Frij fan 25-5-1985 hat

Jant  Visser-Bakker dy rubryk fersoarge fan  1953  oant  1979. Op 18-9-1978 wurdt  yn de
rubryk sels omtinken oan it 25-jierrich jubileum fan muoike Jant jOn.

'9       As Tiny Mulder yn  1983 ophdldt, wurdt de rubryk noch in oantal jierren troch oaren fuort-
set. Yn 1981 is de rubryk, fanwegen de ekonomyske tastdn yn de krantewrdld. al mei de

helte ynkoarte, nettsjinsteande protesten fan 18zers (brief redaksje fan  11-12-1981).
80       Te witten (neffens de Ondertitel  fan it tydskrift): Selskip 1844, Kristlik Frysk Selskip,

Frysk Nasionael Boun, Roomsk Frysk Boun, Jongfryske Mienskip, Frysk Boun om Utens

en Stifting SchylgeralSn, mei stipe fan it Underwiisfouns foar de Fryske Tael.
w       Neffens it kolofon yn it tydskrift: Earste jiergong (1963): jongerein fan  11 oant  16 jier. 2de

jiergong: earst  11  oant  14 jier, fan it febrewarisnumer df oant en mei de ein yn  1966:  10

oant  14 jier.
82 Haadredakteur/samler is de sjoernalist H. de Boer, 6fkomstich tit it Onderwiis, mei as re-

dakteuren G. Elzinga, haad fan de iepenbiere skoalle yn Goaiingaryp, en L. van der Leij,
haad fan de iepenbiere skoalle fan Munein (De Stiennen Man 1962, numer 24, s. 2). Nef-
fens it kolofon heart J. Boersma, haad fan de kristlike skoalle yn Gau, ek by de redaksje,
al wurdt dy yn it Stiennen Man-artikel net nearnd.
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poezij opnommen fan auteurs as G. Elzinga (1937) en Dam Jaarsma. Dan al
bekende auteurs as Diet Huber en Jant Visser-Bakker drage net oan de ynhald fan it
bled by. Dat sil benammen te krijen hawwe mei de leeftydsgroep, der't beide
auteurs foar skriuwe. Diet Huber skriuwt foar bern oant sa likern6ch seis jier. Jant
Visser-Bakker, oars tige by it underwiis belutsen, kiest har doelgroep foar wat it
proaza oangiet oant likern6ch tsien, tolve jier. By poazij beheint se har lykwols
krekt as Diet Huber mear ta de jongere doelgroep. Flits is, lykas sein, bedoeld foar
16zers boppe de tsien.

It tydskrift hat oars wol ynfloed h n op de produksje fan BJL, al liket dat yn it ge-
fal fan bygelyks redakteur Elzinga beheind te bliuwen ta de tiid fan syn redakteur-
skip, dat yn tsjinstelling ta in oare auteur, Dam Jaarsma. Elzinga leveret - faaks ilt
kopijkrapte - yn de rin fan de fjouwer jiergongen frijwat fersen, sa'n trettjin.
Tagelyk draacht er yn dy tiid ek fersen oan oare tydskriften by. Sa stiet yn De
Strikel fan 1962 ien fers fan him en wurde benammen yn it underwiisbldd De
Pompebudden yn de jierren dat Flits bestiet, geregeldwei fersen fan him publi-
searre.83 Dat dat te krijen hat mei syn wurk foar Flits. leit wol foar de han. Dy
fersen binne net bondele, lykas dat earder by oaren, bygelyks mei wurk fan Barend
van der Veen, wol barde.84 Elzinga is nei it Flitsaventoer - nei noch in pear by-
dragen yn De Pompebledden (1967, 1968) - fan it toaniel ferdwOn. Hy liket in
auteur te wBzen dy't net fan de FB ut ta Frysk skriuwen kommen is, mar as under-
wiisminske. Dat is in nijsgjirrich gegeven, om't it oanjout, dat net allinne Bewe-
gingsminsken each hiene foar it belang fan Frysk underwiis en kultueroerdracht.
Yn de trije sammelbondels dy't tusken 1962 en 1979 ferskine, is ek wurk fan
Elzinga te finen. De earste bondel, Hwa wol it wurd ha?, ferskynt yn 1962, in jier
foar't Flits lit ein set. Omdat yn twa letter by deselde iltjouwer litkommen bondels
mei foardrachten hieltyd fersen ut dy earste bondel oernommen wurde,85 is it te be-
gripen, dat it wurk fan Elzinga,it Flits net yn dy bondels te finen is, mar wol guon
fersen fan him lit De Pompebl2dden en De Strikel, dy't er al earder publisearre. De
foardrachtebondel Sprek mar ta VI (1965) en de blomlazing foar it learlBsOnder-
wiis, De Brege III (1966), befetsje beide in fers fan Elzinga, beide earder publi-
searre yn De Pompeb!2dden (1962, ss. 47/48; 1964, s. 229). Elzinga liket syn
relative bekendheid yn Fryske fermiddens allinne oan Flits en yn it ferlingde derfan
oan it underwiisbltd De Pompebl2dden te tankjen te hawwen. Tagelyk mei Flits,
dat net dy wurdearring krige hat, dy't it bl&1 sunder mis fertsjinne, is it wurk fan
Elzinga feitliken weiwurden.

Oars leit it mei Dam Jaarsma. Hy is gjin redakteur fan Flits, mar draacht gauris
in gedicht by. Hy is wol bekend yn Bewegingsfermiddens, is in skoft redakteur fan
It Heitelan (1955-1957) en komt troch syn wurk as samler fan Fryske folkskeunst

83 In oanrin is ien fers yn De Pon,peb/2dden fan 1961. D8rnei draacht er yn 1962 Uouwer
fersen by, yn 1963 trije, 1964 trije, yn 1965 twa, yn 1966 trije, en >n 1967 en  1968 elk ien.

84      Van der Veen syn bydragen oan de bernerubryk fan S&R ferskynden yn de bondel Bem fan
1927.

85 Yn de bondel Foar   't   buordtsje   C1971) wurdt dat mei safolle wurden sein. De oare is
Grtiskes (1979). De bondels kamen tit by De Terp
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yn oanrekking mei de Fryske folksliteratuer.86 Ear't Flits ferskynde, liet de auteur

op it med fan de berneliteratuer al fan him hearre. Sa publisearre er de bondels

Frysk blomme-alfabet - ABC (1957) en Fan bern en beesten (1963). Ut 16stneamde
bondel wurdt twa kear in fers yn it tydskrift opnommen mei d8rneist acht nije

fersen. Dy nije fersen binne lykwols net yn de bondel In boek fol bisten (1974) te
finen. dy't Jaarsma nei it ophalden fan Flits publisearret.

Yn totaal binne yn it tydskrift 39 fersen opnommen. Twa fan dy 39 binne oer-

nommen dt in earder ferskynde bondel, de hjirboppe neamde Fan bern en beesten

(1963) fan Dam Jaarsma. Neist it wurk fan G. Elzinga, Dam Jaarsma en inkelde
18zers binne de dichters G. Baarda, Sj. Koopmans (1915-1986), T. Mulder en
M.W.H. de Weerd mei wurk fertsjintwurdige. Alle  ouwer auteurs publisearje
letter sels ek bondels mei bernefersen. Lykwols is allinne it iene fers fan Koopmans
yn Flits letter yn har bondel /t giet der oan wei (1971) opnommen. De fersen lit
Flits binne al mei al net in lang libben gund.

Nettsjinsteande de krityk op it uterlik fan it tydskrift Flits tsjut it tal 16zers derop,
dat it bl&1 yn de tiid fan ferskinen wol funksje hAn hat. It duorret oant de jierren
tachtich, ear't op 'e nij in medium foar de bern,it dy leeftydsgroep, de Bernekrante

ferskynt.
Neist de wetlike feroarings foar it underwiis yn it Frysk hat de algemiene emansi-

paasje fan de BJL yn dit tredde Ondersykstiidrek foar mear beweging soarge op it
med fan de berneliteratuer as yn de beide foargeande tiidrekken. Neist boekiltjeften
en bernerubriken yn de deibl8(len tsjut it omtinken foar in spesifyk medium foar
bern yn de foarm fan tydskriften as Flits en syn opfolgers derop. De ferplicht-

stelling fan it Frysk as fak op de basisskoalle (1980) bringt yn de jierren santich in
stream fan oersettings op gong, benammen fan yn koproduksje produsearre
printeboeken. De dichtbondels  foar  bern  ut dy selde tiid binne allegear oarspronklik
Frysk.87 Faaks hat dat te krijen mei de swierrichheidsgraad fan it oersetten fan

poezij

II.3.3.2 Fersen yn bondels tusken 1955 en 1980
Mei de dtwreiding fan de Onderwiismooglikheden krije ek de jongere groepen om-
tinken. It wurk fan dichteressen as Diet Huber en Tiny Mulder is lyksa rjochte op

dy leeftydsgroep.
Nei har debut yn de FK en har earste bondel Tutte mei de linten (1955) komt Diet

Huber yn  1957  mei in twadde bondel, De Mdtbroekmich. Sa't wy yn de foarige
paragraaf seagen, komt it liter6re aspekt yn har wurk lit yn it omtinken foar de taal
as sadanich en it boartsjen dtrmei. Yn dizze twadde bondel wurdt dat patroan
fuortset. De dichter D.A. Tamminga (1909) seit fan Diet Huber har earste bondel

yn in besprek it folgjende:

86     Jaarsma sammele benammen folksferhalen foar de Volkskundecommissie fan de Konink-

lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), in kommisje dy't underdielis
fan it Instituut voor Diatectologie, Volkskunde en Naamkunde. Oan dy namme wurdt fan
1919 6f de namme P.J. Meertensinstituut tafoege, letter feroare yn Meertensinstituut.

87    De earste edysje fan de katalogus Bemeboekewizer (1979) hat ien rubryk 'Folksrymkes,
ferskes en sankjes', mei tsien titels. De rubriken 'Rymkes en opsisferskes' en 'Sjong-
boeken'  Gt de twadde edysje  ( 1981) hawwe acht respektivelik fiif bondels.



12                                                                               Korpus: ferantwurding en beskriuwing

Soks (ntl. 'in elemintaire nocht oan de ritmyske fitdrukkingen yn tael: JWL) is
it bern eigen,... It is dizze forleme oergroun d8r't tsjintwurdich modeme
dichters  mei  har  'eksperiminten'  op oanslute  en fuortbouwe wolle.  Diet  Huber
soe men dan ek mei rjocht in eksperiminteel dichteres neame kinne. Har
bisykjen om los to kommen fan  de sedekunde  en om de  hanneling,  de anekdote
opgean to litten yn fantastyske taelboarterijen, is har seldsume  goed ofgien.
(Tamminga, 1956, ss. 155-156).

Oft Tamminga mei de wurden 'in eksperiminteel dichteres' doelt op de Neder-
lanske eksperimintele dichters fan de jierren fyftich of op de Fryske dichters om it
literere tydskrift Quatrebras hinne, is net dudlik. Dat 18ste tydskrift wie krektlyn
(1954) lit ein set as tsjinhinger fan it yn har eagen tradisjonele De Tsjerne. In oare
mooglikheid is dat Tsjerneredakteur Tamminga dat eksperimintele set as tsjinstel-
ling foar 'it anekdotyske en moralistyske bernegedicht' oer, dat, seit er, 'by ils altyd
noch de boppetoan (fiert)'.   Yn alle gefallen is dildlik,  dat Diet Huber har beide
bondels it begjin fan in nij tiidrek yn de Fryske BJL markeare. Dermei falle it stuit
fan nije underwiismooglikheden en nije mooglikheden foar de berneliteratuer yn
1955 min of mear gear.

By foardrachtkrigen foar bern fan de legere skoalle, mar ek by de jongste groepen
fan it FeRstival, bern fan 12 jier 67, is har wurk lykas dat fan benammen Tiny
Mulder populBr.88 Dat feit sil meiholpen hawwe oan it grutte tal werprintingen fan
Huber har earste bondel. Nei't se in skoftlang wurk yn it Nederlansk skreaun hat,
komt Diet Huber yn de jierren santich wer mei nij Frysk wurk. Yn 1976 ferskynt
fan har it royaal dtjfine De Teltsjebeam, in ramtferhaal yn proaza mei by it ferhaal
passende poezij. Har Fryske Poesyalbumferskes (1979) en It abee fan Boukje
(1980) hawwe in spesifike, troch gebruk en doelgroep bepaalde funksje. Marijke
Haaima-Hoekstra (1931) komt yn 1981 lyksa mei in boekje albumferskes under de
titel  Ta in oantinken fan. Earder al,  yn 1962, bringt W. Dykstra-Talsma, de auteur
dy't as Muoike Wike de bernerubryk yn de LC fersoarge, in bondel Albumferskes
fit, yn 1968 folge troch in boekje mei berneriedsels. Op it ske,p. In tal fan dy ried-
sels binne op rym set, reden om se yn dit Ondersyk by it skift fersen te behanneljen.
Se dogge tinken oan folksrymkes, sa't dy as riedsels in subsjenre fan de didaktyske
poezij foarmje (sjoch IV.2.5.2). Har bondel albumpoezijlit 1962 is Ontstien lit har
eigen samling, sa't se yn it foaropwurd skriuwt:

88    Alderearst docht dat bliken lit de bondels Fersefariaasje, gearstald troch folwoeksenen,
dEr't de jonge foardragers ut kieze kinneendy'tsunt 1968 elk jier ferskine. Saakje Zijlstra
hat de 24 bondels besjoen dy't tusken 1968 en 1991 ferskynd binne. Sa komt TinyMulder
d6r  mei 43 ferskillende fersen  yn  foar.  Fan Diet Huber ferskynt  yn   1974  foar it earst  in
gedicht yn de jierlikse bondel dat noch fiif kear werhelle wurdt, hoewol't har wurk earder
ek al keazen waard. Yn it argyf fan de Provinsiale Underwiis Rie is te sjen, hoe't yn 1957
en  yn  1961  wurk fan Diet Huber foardroegen is.  As de foardragers foar de einkriich sels
kieze, is it Tiny Mulder dy't wint. Mei 24 kear stiet sy boppe-oan, folge troch Jurjen van
der Meer (18 kear), Froukje Annema en Jelle Bangma (beide  12 kear) en Diet Huber (11
kear). (Zijlstra, 1992; Argyf PUR, FLMD).



II.3 Underwiismaatregels en bernepotzij                                                                     13

Trochdat ik as findenvizeres en as "praethoekje-muoike" in soad albums Ander
eagen hawn ha, krige ik de kans, gans fryske ferskes by elkoar to swyljen
(Dijkstra-Talsma, 1962, s. [3]).

Der soe men lit konkludearje kinne, dat hiel wat fan dy ferskes oarspronklik binne.
Sa te sjen binne gjin oersettings fan de meast bekende Holl nske fersen ut dit sjenre
opnommen. It is oars wol it fertroude type mei in soad moraal en sa no en dan wat
humor.

Fan   Tiny  Mulder  ferskynt   yn   1957   har  debut,   de  dichtbondel  foar bern Juffer
Kuorkebier, nei't se mei Jant Visser-Bakker /t boek foar de Fryske bern (1954) lit-
jun hie. De debutbondel befettet fersen foar Aldere bern, dy't, mei dertroch faaks,
oer it generaal wat langer binne as dy fan Diet Huber. It op rym neifertellen fan in
(grappich) foarfal is hjir sterker fertsjintwurdige as by Diet Huber, hoewol't it
omtinken foar taal ek by har wiist yn de rjochting fan in litertre doelstelling. Nei in
tal dichtbondels foar folwoeksenen en de oersetting fan James KruB (1926-1997)
syn Mein Urgro»ater und ich. in berneboek mei proaza en poezij, ferskynt yn
1975 har twadde bondel poezij foar bern: De ttinkabouter en oare htmannen.
Temata Ot de bernewrdld wurde yn lange, ferheljende fersen, mar ek yn koartere
fersen Onder wurden brocht. DBrneist is it fantastyske elemint Bnderwerp, wylst it
boartsjen mei taal ek in wichtich skaaimerk fan dizze bondel is. Dat 1Bste komt
goed lit yn it fers 'mar de spin ...'. dtr't hjir de earste helte fan sitearre wurdt
(Mulder, 1975, s. 24):

Molt soms de mol en kout de kou, / tjipt de ljip en douket de dou,
beart  soms  de  bear en pinkt de  pink, / bijt de  bij  en finket  de fink?
Na
Mar de  spin,  myn bern, / spint  sunder jern
syn kleedtsjes fan it fynste kant,
dy't er tusken de ttlken spant;
ik en dou en hy en sy / dogge 't de spin sa knap noait nei.

Foar har is it moaie oan de bernewrald, dat dy syn eigen logika hat sunder ob-
stakels nei wunder en lok. It is in wrald fan heal fantasy, heal realiteit. DBrneist wie
har eigen jeugd boarne foar it skriuwen (Strikel, nov. 1959). Foar har unsinfersen
waard se ynspirearre troch Lewis Carroll mei syn Alice's Adventures in Wonder-
land (1865), dat se yn it Frysk oerset hat (1964). Foar Diet Huber wie dy ynspi-
raasje benammen te finen by de fersen fan Edward Lear. Lolle Nauta (1929)
ferliket yn De Tsjerne it wurk fan beide dichteressen en de potinsjele 18zer dtrfan
en karakterisearret dy 18ste sa:

Hwat Diet Huber direkt  tagonklik is [lts: makket, JWL] troch har libbene,
anistike fantasij, moat Tiny Mulder yndirekt  bimasterje mei help fan it
yntellekt. ...  It bern fan Tiny Mulder is bihalven skoaljonge en .... Tsjerne16zer
ek rebel. It hat der nocht oan en stek de kultuer, der't it fan libbet, lit en troch
ris goed de gek oan. ... Diet Huber ... har bern libje net allinne op de plakken,
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 r' t de minske it hinisels permittearret karnaval to halden, mar oeral dkr' t  er
it hi,n noch tastiet on, to libjen (Nauta, 1958, ss. 214-215).

Tiny Mulder leveret neist proaza de jierren troch geregeldwei wurk foar de jierlikse
dtjeften Fersefariaasje, karbondels foar de dielnimmers oan it FeRstival. Dy falle
lykwols troch de aldere doelgroep fan boppe de tolve jier bOten it bestek fan dit
Ondersyk.

It wurk fan Diet Huber en Tiny Mulder hat ynfloed han op jongere, lettere dich-
ters. Benammen it wurk fan Berber van der Geest is der in foarbyld fan. De auteur,
dy't debutearret mei dichtwurk foar folwoeksenen, komt yn 1983 mei har earste
berneboek, It a/d kammenet. DBryn hat se it kammenet lit de titel de rol fan in foech
ramt jun, dtr't se ferhalen en fersen foar beukers yn opslein hat. It liket dBrmei op
de opset fan De Teltsjebeam (1976) fan Diet Huber.

Baukje Wytsma (1946) debutearret yn 1976 mei har bondel Romke  Timen  Tomke.
dy't folge wurdt troch De rare richelroek (1978) en it moai titfierde Flintertlitsjes

( 1982). Har fersen foar beukers  yn de earste beide bondels  en  foar wat Aldere  bern
yn de 16ste jouwe foarfallen lit it deistige libben fan de doelgroep en lykje dan foaral
op it wurk fan Tiny Mulder. In oare kear fertelle se oer in fantasywrdld, mei yn-
floed fan Diet Huber, wylst in tredde skift fersen sterk tinken docht oan baker-
rimen. In foarbyld fan it lestneamde skift is it 'Ferske' itt har earste bondel
(Wytsma, 1976, s. 18):

Ipeltsje-sipeltsje-krint
in stzir is net in sint.
In boer is net in ijskoman.
Hoe  fynst  myn  nij  read  lint???

Boartsjen mei taal is ek by Wytsma in opfallend skaaimerk fan har fersen. Earst nei
de jierren tachtich wurdt Wytsma mei har dichtwurk foar folwoeksenen in bekend
auteur binnen de Fryske literatuer. Dan komme ek mear bondels foar bern fan har
tit. under oare har al neamde Flintertutsjes (1982), en wurket se mei Akky van der
Veer (1943) gear yn de saneamde Frou Hilarides-projekten. Yn de trije boeken oer
Frou Hilarides, dy't ferskynden by gelegenheid fan de Berneboekewike. fersoarge
Wytsma de poezij. Dy falle lykwols bOten it ramt fan it hjir beskreaune tiidrek. 89

Minder bekend is it wurk fan auteurs as J. Reinalda (1914-1988), M.W.H. de
Weerd  en S. Koopmans.  Fan de earste ferskynt  yn   1962 it bondeltsje Spr«ie.  In
selde soarte fan bondel is Boanlik Bigiin (1964) fan De Weerd, dy't derneist twa
kear in poetyske bydrage leveret oan it bernetydskrift Flits (1964). Yn syn wurk is
omtinken foar temata en emoasjes ut de bernewrAld en foar de orale tradysje. Yn de
jierren santich publisearret Sjouk Koopmans har beide bondels It giet der oan M'ei

(1971) en En de minister sit yn 'e jister (1977). Neist underwerpen ut it libben fan
aldendei, dBr't faak it topografysk bepaalde doarps- en (in inkelde kear) stedslibben
in grutte rol yn spilet, wurdt yn oare fersen de fantasij mei dat deistige libben

89 It giet d6rby om de folgjende trije dielen: Disse en Jinge en frott Hitarides, Grou,  1987;
Frou Hilarides en it Museum foar Moderne Keunsten. Grou, 1988; De saak Hilarides,
Grou, 1989.
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fermongen. DEryn liket har wurk op dat fan Tiny Mulder. De fersen binne benam-

men ferheljend fan karakter.
In tal bondels dat yn dy jierren ferskynt, is ornearre foar foardragers, lykas

Jongerein draecht foar (1956), J. Stienstra (1915-1986) syn Hwa ;vol it wurd ha?

(1962) en T. Beintema (1912-1991) syn Foar 't buordtsje (1971). Dat der wol ferlet
fan materiaal is, docht bliken,it it feit, dat de earste bondel yn it jier fan ferskinen

noch in werprintinge kriget. De ynhald is neffens de Ondertitel bedoeld foar 'jon-
gerein (fan 9 oant f 16 Jier)' en is yn trile 6fdielings, neffens leeftyd, underferdield.
Yn de twadde ofdielingw binne twa fersen lit de bondel Tutte mei de linten (1955)

fan Diet Huber opnommen. Neist in tal oare kontemportne en eardere dichters foar
bern is ek wurk fan auteurs foar folwoeksenen opnommen. Bernepoezij fan 19de-
ieuske dichters as W. Dykstra, J. Hornstra, P.J. Troelstra, H.G. van der Veen en C.
Wielsma stiet neist wurk fan J.K. Dykstra en M. Sikkema, mar ek fan D.A. Tam-

minga en Fedde Schurer, auteurs dy't benammen foar folwoeksenen dichte hawwe.

Yn de bondels fan Beintema en Stienstra is mear wurk fan Diet Huber en Tiny
Mulder te finen, neist wurk fan oare kontemportne en eardere dichters foar bern.

It wurk dat E.S. de Jong syn bondel Eintsje Peteintsje (1965) befettet, hat de au-
teur neffens de Ondertitel foar beukers bedoeld. De opnommen albumferskes hearre

by in aldere leeftydsgroep. Fierders is it in grienmank fan proazaferhaaltsjes en
Onderskate soarten poezij, der't ek oersettings by lykje te wezen, hoewol't dat net

oanjun is. De opnommen bernegebedsjes en ien liet fertsjintwurdigie it religieuze
elemint yn de bondel. De Jong hat syn teksten makke by besteande, Eastenrykse

printen.
9I

Fan deselde gearstalder is it bondeltsje Koekyntsjes (1970). Fan de opnommen
'opsizferskes foar bern'. sa't se yn it foaropwurd karakterisearre wurde, is ien in
oerset fers fan Adama van Scheltema (1877-1924) en wurdt fan twa oanjOn, dat se

earder yn Fryske tydskriften publisearre west hawwe. Dochs binne fan de oare 45 in
tal likegoed earder ferskynd. Sa ferskynden bygelyks trije fersen   fan    Ypk   fan   'e

Heide earder yn De Strikel,92 wylst twa fersen fan oare dichters earder yn Folk en
Tael publisearre waarden.93 Fierders is it fers 'Us Bijke' fan C. Wielsma. foar it

earst publisearre yn 1872, opnommen.
Foar de leeftydsgroep fan de beukers ferskine twa dielen lietsjes en opsisferskes

Foar its beukers (1966). Neist in tal oersettings en in inkeld bakerrymke is oar-

spronklik wurk opnommen, mei yn in soad gefallen in muzyknotaasje. It doel hat

90        Yn  ferbln  mei de leeftydsgroep fan de legere skoalle, c.q. basisskoalle  dy' t  by de  kar fan
it  dichtwurk as dtgongspunt nommen is, binne  fan de bondel Jongerein draecht foar  al-
linne de earste beide 6fdielings meinommen yn it undersyk. De earste 6fdieling is ornearre

foar de bern fan njoggen en tsien jier. de twadde foar dy fan alve oant trettjin jier.
91    Dat docht bliken lit it besprek fan dit boekje yn it FD, 9-10-1965: 'De plaetsjes binne fan

Eastenrykse kom6f, mar de klaeijing fan Fryske en Eastenrykse berntsjes untrint inoarren

neat mear en harren boartersguod allikemin.'
92 .

Kening Oaljekoek' yn De Strikel fan 1962, s. 78, 'Dy domme KOkeldOk' yn dat selde

numer, s.  127 en ' Spintsje Tierelintsje', s.  144. De auteur publisearre in tiidlang ek yn oare

tydskriften, mar der is fan har glin bondel akommen.
"      Sa stiet E.S. de Jong syn 'Op bBd' yn de jiergong 1939, nOmer 3, en Jekke fan Dyk har 'Us

hintsje' yn jiergong 1940, nOmer 9.



16                                                                       Korpus: ferantwurding en beskriuwing

blykber west om mei noch mear dielen te kommen. Yn it foaropwurd fan it twadde
diel wurdt nammentlik om mear materiaal frege, om't de kommisje mei dtjaan
trochgean wol. Dy kommisje wurdt net mei safolle wurden neamd, mar oan de Cit-
jouwer, de FA, te sjen moat it hjir om de kommisje BeukerOnderwiis fan it Paeda-
gogysk Wurkforban fan de FA gean.94 Dy kommisje hat ek in oar boek tit de neam-
de rige foar beukers taret, te witten Winterstierkes (1967). Neffens in opmerking op
it titelblEd is dit in 'earste samling forhalen en opsizferskes foar bern fan 4 oant 7
jier'.  Dat jout  de  suggestje,  as  soe  it  boek  ek  de earste  bondel  yn  de rige Foar ds
beukers wBze. Dy suggestje doocht dus net, om't yn it jier dtrfoar al twa dieltsjes
yn de rige ferskynd binne. Winterstjerkes bestrykt it tiidrek fan de feesten fan Sinte
Marten oant en mei krysttiid en jout der ferhalen en fersen foar. Meldijen binne net
werjOn en yn de ynhaldsopjefte is net oanjOn, oft guon fersen as liet bedoeld binne
of oerset binne, al soe men dat leste fan de earste strofe fan it Sinte Martenfers al
sizze. Dat giet sa (Winterstjerkes, s. 6):

Alf novimber is de dei, / dat myn  ljochtsje, / dat myn Ijochtsje,
alf novimber is de dei, / dat myn ljochtsje baeme mei.

Neist de rige Foar tis beukers is yn de rin fan de jierren in rige fan 23 numers
Beukerbrint ferskynd. De rige is alwer in inisjatyf fan it Paedagogysk Wurkforban
fan de FA en is nei it (jirde dieltsje troch litjouwerij de AFUK oernommen.w Yn
tige ienmldich litjune boekjes wurdt stof foar de beukerskoalle yn de foarm fan fer-
halen, fersen en/of lieten oanbean. Net alle dieltsjes wurde hjir behannele, om't in
tal allinne proaza befettet. Yn de nOmers VI (1970), VII (1974) en XVI (1976)
steane de tiden fan it jier sintraal, te witten de winter, de maitiid en de hjerst, diel
VIII (1974) giet oer blommen, wylst it tema fan XII (1975) feest is. Numer XV
(1976) befettet neffens de titel 'Fan alles hwat', Onder oare bakerrimen, wylst yn
diel XVI (1976) neist proaza opsisferskes fan Baukje Wytsma, Aafje Beeksma en
Jant Visser-Bakker te finen binne. Diel XXIII (1978) befettet neist proaza sawol
fersen as lieten, under oare lit Diet Huber har bondel Tutte mei de linten. De oare
dieltsjes mei lieten komme yn II.3.3.3 oan 'e oarder.

Produktive dichters as Dam Jaarsma en Jant Visser-Bakker jouwe yn dit tiidrek
in tal bondels  fit, de earste trije en de 18ste  acht. De earste,  fan  wa' t hjirfoar  al  syn
sammeljen  fan  folksferhalen  neamd  is,  komt  yn  1957 mei Frysk Blomme-alfabet,

94    De Fryske Akademy hat neist profesjonele wurkers, dy't by it ynstitut yn tsjinst binne,
wurkferbannen, d8r't amateurs oparbeidzje mei de fakminsken op alderhanne m6d, lykas
op dat fan literatuer en pedagogyk.  Yn it haadkarbrief (1970) wurdt it doel fan de 'Stich-
ting Fryske Akademy' sa omskreaun:

KBst 2 - Doel: 1. 'De stifting hat as doel it ynstdnhilden fan in wurkmienskip, dy't him
litleit op it bioefenjen fan de wittenskip dy't mei Frys18n. it Fryske folk en syn kultuer
yn al syn uteringen en  yn de wiidste omfieming to krijen hat'.
Yn kBst 3 oer de 'Middels om it doel to forwtzentlikjen' stiet under mear under 1.:  'De
stifting bisiket ta har doel to kommen troch: a. It foarmjen fan wurkforbannen,
wurkgroepen, stildzjerounten en kommisjes'.

95 Neffens opjefte fan de PBF wie dat yn 1966, wylst it FLMD it twadde dieltsje it jiertal
1967 meijout.
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yn 1963 mei Fan bern en beesten, dat yn 1974 folge wurdt troch In boek fol bisten.
Dat leste is krekt as it earste in Abie-boek, mar is wol mear ferheljend fan opset.
Lykas de titels al oanjouwe, spylje planten en bisten in promininte rol.

Jant Visser-Bakker publisearret yn 1957 in boekje mei boarterslieten en -fersen:

Sionge en boartsie (1957). It is wurk dat yn de skoalpraktyk Ontstien is, om't 'der
...   sa' n bitter bytsje brukber   spul   (is)   foar lis Fryske beukers en lytse skoalbern',
lykas de auteur yn har foaropwurd seit. Hoewol't de titel suggerearret as soe it hjir
allinne om lieten gean, jout de auteur neist dy bewegingslieten ek opsisfersen en
toaniel yn de foarm fan sjongspultsjes. Se hat har boekje mei oarspronklik wurk
ornearre foar bern fan fouwer oant njoggen jier. De wizen binne yn siferskrift wer-
jun. In jiermannich letter ferskynt fan har han in bondel opsisferskes foar beukers
Dei sinne (1964). Bisten nimme ek by har in grut plak yn en it ferheljende gehalte
fan de fersen is heech mei d8rneist plak foar gefoelens. Yn 1967 komt yn in sober-
der uterlik De moanne Kikeloer fan har h8n ilt. De fersen binne frijwat langer,
wylst de brukte taal ek wat dreger is as dy yn de foarige bondel. Ynfloed fan Diet
Huber is te fernimmen yn in fers as 'Fifafetsje hie in petsje'; de earste strofe giet as

folget (Visser-Bakker, 1967, s. 5):

Lytse Fetsje, fifafetsje,
hie in pipapetsje op.
En dat petsje, pipapetsje,
siet in strykstrakstrikje op.

Mar ek op skrift steld wurk fit de orale tradysje foar bern komt yn de jierren sechs-
tich en santich belangstelling foar. Dieuwke Winsemius en Jant Visser-Bakker
binne wichtige samlers op dat med (sjoch fierder II.3.3.3). Yn de styl fan dy orale
tradysje dichtet Visser-Bakker fersen foar jonge bern, dy't se utjout under de titel
Pyjke lokomeolke (1977). Yn 1983 komt se mei in ferfolch op dat bondeltsje, Pyjke
lokomety/ke rint as 't spoar. Neist temata lit de eigentiidske wrald as Onderskate
automerken binne ek heksen, in gegeven lit de tradysje, Onderwerp fan in fers
(Visser-Bakker, 1977, ss. 13, 29-31). Fierders skriuwt Visser-Bakker fersen as fer-

wurkingsstof by de metoade  Stap fwar stap  foar de Fryske skoalleradio.  Fan de trije
simpel litjune dieltsjes mei Ferskes (1975) befettet it tredde allinne fersen fan de

gearstalster, wylst yn de oare beide ek wurk fan oaren opnommen is, Onder oare fan
dichters as Diet Huber en Durk van der Ploeg (1930). Yn it earste diel binne in
pear (oersette) sinteklaas- en krystlieten opnommen. Foar it oare giet it om fersen.

In bondel mei in mear lokaal karakter is De Swellebalke (1965), dy't neffens in
fermelding op it titelbled sammele is troch it 'Frysk wurkforban "de Lege
GeaEn":96 In ferneamde auteur foar folwoeksenen   lit dy kriten, D.H. Kiestra
(1899-1970), leveret it titelgedicht, wylst in oare meiwurkjende dichter, J. Veenstra

(1910-1971), geregeldwei (ek under it pseudonym Evert Jans) poezij bydraacht oan
kranten en tydskriften as de FK, De Pompeb12dden en  Frysk en Frij. De bondel

befettet neffens de undertitel 'in samling albumferskes en boarterssankjes'. By de

96    De LEge Geaan is in regio mei in rige doarpen Onder Snits.
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twadde kategory, de boarterssankjes, is fan de measten gjin wize oanjOn. Twa kear
is dat wol it gefal, wylst fan twa oaren in wize fan in bekend liet oanjun wurdt.

Sammelbondels foar skoallen ferskine net in soad mear. De bondel De Brege III
(1966), der't earder de dielen I (1952) en II (1954) fan ferskynden, kin men under
dat haad sette. Yn it foaropwurd fan it tredde diel wurdt it slikses fan de beide
foargeande dielen memorearre: 'Yn koarte tiid wiene der trije printingen nedich'.
Om't it tal twatalige skoallen tanimt, seit G. Sinnema yn dat foaropwurd, is no in
folsleine searje 18sboeken opset. Sadwaande is dit tredde diel ornearre foar it fjirde
learjier, earste helte.97 Neist fersen fan J.K. Dykstra en Dam Jaarsma binne fer-
tsjintwurdige: G. Elzinga, de redakteur fan it tydskrift Flits, G. Baarda, dy't ek oan
dat tydskrift meiwurket en de al earder neamde J. Veenstra, dy't under oare fersen
'om foar to dragen' yn De Pompebudden publisearret. Baarda bondelet letter syn
yn tydskriften en sammelbondels publisearre wurk yn Soere supenbrij en sukenaai
(1983).

De auteur A. Brouwer-de Beer, pakesizzer fan Waling Dykstra, docht dat krekt sa
mei har hjir en der ferskynde wurk. Har bondel Bokke de hoanne en oare teltsjes
en ferskes (1981) ferskynt, mei troch it krewearjen fan har dochter A. Fokma-
Brouwer (1926-1998), yn de rige utjeften fan UFB.98

J. Vledder-van der Knoop (1925) en G.H. VIedder (1926), en Tjitte Piebenga
komme mei bondels proaza en poezij fan eigen hhi. It hat der alles fan, dat dy nij
wurk befetsje en net tit earder wurk sammele binne. Fan it echtpear Vledder fer-
skynde in lytse rige fan trije dielen, opset nei de tiden fan it jier; allinne de maitiid
untbrekt. It binne bondels ferhalen, toaniel en fersen mei de twa bern Jan en Klas
as haadfiguer, lykas de Ondertitels oanjouwe, in foech ramtferhalen dus. De trije
dielen Sinnedagen (1964), Iiljersttriedden (1970) en Wintenville (1977). rjochte op
get,ruk yn skoallen, binne gelyk fan opset; proaza is it wichtichste sjenre mei yn de
dielen 1 en 2 trije fersen en yn diel 3 twa. Guon derfan binne as in toanieldialooch
opset.

Tjitte Piebenga woe mei syn bondels Ut de dndere litdragerij (1975: diel II;
1977: diel I; 1981: diel III) neffens de undertitel 'Nije lesfoarmen' biede. Dy under-
titel wurdt yn de boeken sels net ferantwurde, mar past yn de diskusje fan dy tiid
oer nije foarmen fan lesunderwiis. De skriuwer krige fan de AFUK de opdracht ta it
skriuwen fan de rige. Yn de opnommen fersen spilet de topografy in grutte rol:
guon fersen hawwe in Fryske plaknamme as dtgongspunt, wylst yn oaren bepaalde
oare lokaasjes in rol spylje.

Foar wat lytsere bern ferskynt fan deselde auteur in boartlik foarmjun bondeltsje.
/n mantsje fan plezier (1982). Op ferskillende kleuren papier hat de auteur elk fan
de tritich opnommen ferskes in printsje meijun. In foarbyld derfan is it folgiende,
dat sterk oan bakerrimen tinken docht (Piebenga, 1982, s. 16):

pake teake / is in niantsje
mei sti'n tomme / en sk'n hantsje

vi   Neffens de kartoteken fan de PBF is foar de twadde helte fan it  irde learjier en de
learjierren dBrnei giin diel mear ferskynd.

98 Frou Fokma wie yn dy tiid bestjoerslid fan de Stifting UFB (Van der Weg, 1995b, ss. 9,
47).
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mei in flage / op 'e  hoed
o wat is dy / pake goed

Gie it by de eardere sammelbondels benammen om learlesboeken foar de skoallen,
yn 1980 ferskynt in nij soarte blomlezing yn trije dielen, 87777 1-3. De bondels
binne noch wol bedoeld foar de legere skoalle, resp. foar de klassen 1 en 2, klassen

3 en 4, en klassen 5 en 6. Se befetsje in blomltzing,it de kontemporBne Fryske
berneliteratuer en binne op oanstean fan en yn gearwurking mei de wurkgroep
'Berneboekepraat' fan it Skriuwersboun titjun. Neffens it foaropwurd hawwe de
bern sets in seleksje makke en de boekjes ek yllustrearre. Se binne net yn it foarste

plak as learlBsboek bedoeld. It nije aspekt fan de boekjes komt ut yn it doel sa't dat
yn it foarwurd omskreaun is: de bern nijsgjirrich meitsje nei de boeken der't tit
blomlezen is. De boekjes binne net al te krekt litjun sjoen de boarnefermelding,

dtr't it in pear kear mis mei gien is; dat makket it beiintwurdzjen oan dat doel
dreger. Poezij is opnommen fan auteurs as Diet Huber, Sjouk Koopmans, Tiny
Mulder, Jant Visser-Bakker en Baukje Wytsma, allegear auteurs dy't foar bern
skriuwe. Mar ek dichters dy't net as sadanich te boek steane, lykas Joop Boomsma
(1945), Meindert Bylsma (1941) en Anne Hellinga (1931) binne fertsjintwurdige
yn it foar de aldste skoallebern bedoelde tredde diel. Hielendal Onbegryplik is dy
kar net, as men sjocht,it hokker boarne se komme: de bondels Fersefariaesje fan it
FeRstival. Ddr docht ut bliken, dat dy foardrachtkriich geunstich ynwurket op it
fenomeen fan meast keazen skriuwers en har teksten.

Dat kin ek sein wurde fan foardrachtkrigen dy't op in bepaald plak organisearre
wurde. Yn de beskriuwing fan it tiidrek oant 1955 hawwe wy dBr al wat fan sjoen

nei oanlieding fan de bondels foar de Snitser en Ljouwerter foardrachtkrigen, te
witten Sprek mar ta ... 1-IV (1952-1955) en Wylgekatsjes I, H (1953, 1954) (sjoch
II.3.2.2). Ljouwert liket begjin jierren sechstich dat inisjatyf wer op te pakken. It
organisearjende komitee nimt de Snitser boekjes Sprek mar ta ... (1952; 1953) mei
teksten, dar't de foardragers ut kieze kinne, mei ham en gram oer; allinne it om-
slach is ferskillend (Ljouwert, 1961; 1962). De Ljouwerter dieltsjes komme yn in
nije rige.99 Se lykje wat tusken in oare rige skood te wtzen. Sa is yn 1955 al mei
oernimmen begun. Wa't fan wa oernommen hat, is net d,idlik, om't yn dat jier sa-
wol troch 'Ljouwert' as troch 'Snits' itselde diel IV utjan wurdt mei allinne oare
omslaggen. It Ljouwerter komitee komt yn 1958 en yn 1965 - dat leste dus nei de
beide nije dielen lit 1961 en 1962 - noch mei in fiifde en sechsde diel, (18r't blykber
net in selde diel fan Snits foaroer stiet. Wurk fan Diet Huber, Tiny Mulder, Jant
Visser-Bakker en oare, jongere dichters komt earst yn de dielen V en VI oan bar,
mar dat hat alles te krijen mei de tiid fan Ctjefte fan de Onderskate dielen.

In sammelbondel mei wurk lit 22 bondels, dy't op twa nei allegear nei de Twadde

Wraldoarloch ferskynd binne, is Gruskes (1979). De bondel jout in aardich oersjoch
fan de Fryske bernepoezij, dBr't tradisjoneel wurk neist   it   wurk fan eigentiidske
auteurs as Diet Huber, Tiny Mulder en Baukje Wytsma yn opnommen is. Sa't wy
hjirfoar by it foarbyld fan G. Elzinga al seagen, befettet de bondel Onder oare earder

publisearre wurk dt de bondels Hwa wol it wurd ha? (1962) en Foar 't buordisje

99        De  oantsjutting  'nij'  is  fan  de  PBF.
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(1971). Dat jout oan, dat gearstalders fan sammelbondels hieltyd wer wurk fan oare
sammelbondels oernimme.

II.3.3.3 Lieten yn bondels tusken 1955 en 1980
Fan de bondels mei lieten dy't yn it hjir beskreaune tiidrek fan 1955 oant en mei
1980 ferskine, foarmje guon in fuortsetting fan earder rinnende projekten. De rige
Beukerbilnt is sa'n projekt en de sjongboekjes Sjong mar tal foarmje in oarenien.
Yn 1958 ferskynt it firde diel fan dy leste rige; de fouwer dielen wurde yn 1967
bondele yn ien bdn. It  irde diel befettet neist oersettings fan folkslieten Cit oare
talen ek folkswizen mei dBrop in nije tekst. In trijetal lieten is oarspronklik Frysk
neffens tekst en meldij. Ien fan dy trije, de kanon 'It muzyk giet troch de buorren'
op tekst en muzyk fan P. Folkertsma, is oant en mei de tsiende, fernijde printinge
ek opnommen yn de algemiene sjongbondel Fryslan sjongt (1943; 1996'5. It liet
liket ddrmei part fan in tradysje te wezen. It stie earder yn Folkertsma syn bondel
DQ earst en den ikke! lit 1944.

De auteur Dieuwke Winsemiusioo publisearret de bondel Ferskes, dy't Beppe foar
tis sjongt (1962) en jout d8rmei de kultueroerdracht yn hannen fan de generaasje

fan paken en beppen. De bondel befettet bakerrimen, sa't dy fan generaasje op
generaasje yn it orale sirkwy oerdroegen wurde. Guon derfan binne ek mear fer-
spraat yn eardere skriftlike boarnen te finen.101 Nij is, dat Winsemius se yn ien bon-
del by elkoar publisearret en in helpmiddel biedt oan kultueroerdragers om de orale
tradysje libben te hAlden yn in kultuer db't de klam leit op de skriftlike kultuer.

Neist de gearstalders fan de sjongbondels Sjong mar ta! en Dieuwke Winsemius
sammele de auteur Jant Visser-Bakker fersen en lieten dt skriftlike en mOnlinge
boarnen en jout se de resultaten fan dat sammelwurk yn Onderskate bondels lit.
Popul8r wurdt har bondel Hop hop hynke (1977), dy't yn 1983 in werprintinge
belibbet. Dy befettet mei 'skurte-, widze- en strjitsankjes' it resultaat fan har sam-
melwurk tusken 1932 en 1972, sa't se yn har foaropwurd skriuwt. As har wich-
tichste skriftlike boarne neamt se Waling Dykstra, In doas fol alde snipsnaren
(1856)102, It orale gebruk op strjitte, yn har bernetiid yn Akkrum en letter yn Easter-
mar en de Trynwalden foarmje in oare boarne, der't se yn de jierren tritich it
nedige fan fBstlei. De grutste helte komt tit de orale literatuer: fan de yn totaal 104
fersen wurdt fan 67 in mOnlinge boarne opjun. Faak wurdt derby it plak oanjOn,
soms wurdt de karakterisearring 'algemien bikend' brukt. Guon lieten lit de bondel
komme lit mear as ien boarne, skriftlik of munling, wylst neist Frysk ek rymkes yn
de Fryske dialekten opnommen binne.

100 Dieuwke Winsemius, 6fkomstich lit FryslAn, hat it grutste part fan har oeuvre yn it Neder-
lansk skreaun. Yn it Frysk ferskynden fan har it proazaferhaal Krommelomke (1961) en it
hjir behannele bondeltsje mei bakerrymkes. Yn it Frysk oerset waard har boek Grote Pier
(1958; Fryske oersetting as Grutte Pier yn 1987).

101       Under mear yn Waling Dykstra, Uit Frieslands Volksleven, diel IL  1896. en yn tydskriften.
102 Visser-Bakker neamt gjin jiertal en jout de titel mei 'In doaze mei dlde snypsnaren'  net

alhiel korrekt wer. Dykstra stelde dy bondel gear yn 'e mande mei T.G. van der Meulen,
in ko-auteur dy't Visser-Bakker ek net neamt.  Yn  1856 kaam de earste jefte dt Onder de
yn de tekst neamde titel, folge troch in dtwreide werprintinge yn  1882 mei in licht wizige
titel'. In  doazefol  aide  snypsnaren.
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Frij radikaal set de gearstalster fan de bondel Printsjes by rymkes en boartery
(1969) yn it foaropwurd de toan. Sy seit der:

By  aids krigen de  bern ek in opfieding:  memmen  enfral  beppen  pielden  mei  it
oanlearen fan folksrieme rymkes. Hiel jong at moast  it bern leare net by alle
wissewasjes de tilt nei gulen to setten (selsbihearsking). ... In bern, dat jong
trochsetten leard hat, r6dt him better as ien, dy't eigen unlust altiid botfiere
kin. Ek mei 't each hjirop, wol dit boekje in bydrage leverje ta in iere
alfabetisearring fan it fryske bern.

Dermei stelt Poai fan de Poaskep6lle (pseudonym fan Janneke Ratsma
(1896-1976)) kultueroerdracht as Onderdiel fan de pedagogyk foarop. It duorret in
tal jierren, mar yn 1978 reagearret it tydskrift De Stiennen Man op iroanyske wize
op de bondel en it uterlik derfan yn in artikeltsje under de kop 'eat:ste Fryske
punkboek'. Benammen de earste   sin   fan it foaropwurd   is de besprekker   yn   it
ferkearde kielsgat sketten:

Mar de ynlieding makket alles wer goed (ntl. nei opmerkings oer it suterige
uterlik, JWL): Poai Punk, rjucht yn de leare der op tit om it lilke en unfoege yn
de wraid en de minske nei foaren to heljen, wit fuortdalik mei har earste
wurden it w)zen fan de punk to reitsjen: "By dlds krigen de bern ek in op-
fieding".  Pst  (punk sij  tank)  is  dat nou net  mear  sa.  Mar al it neamen fan dat
sadistysk stikforline is punk. (De Stiennen Man,  1978,8 sept., s.  10).

It bondeltsje is dtjun yn hanskrift mei tekeningen, wierskynlik fan de gearstalster
sels, hoewol't dat net neamd wurdt. Efteryn wurdt fan likern6ch de helte fan de
opnommen lieten in wize, fan Paulus Folkertsma, jOn. 103 Neist oarspronklik Fryske
lieten is yn alle gefallen ien liet oerset.'w By dat 18ste liet is ek in dOns beskreaun.

It sammeljen en publisearjen troch Dieuwke Winsemius, Janneke Ratsma en Jant
Visser-Bakker is in bydrage oan it op skrift stellen fan de orale tradysje. SOnt
Waling Dykstra (Uit Frieslands volksleven, 1895-1896) is dat net mear systematysk
dien.'05

Foar beukers is de al earder neamde rige Beukerbunt (II.3.3.2) mei oant de jier-
ren santich underskate dieltsjes.106 De boekjes befetsje proaza en/of poezij, fersen en
lieten. Diel XIV (1976) lit de rige is in wat tsjokkere bondel mei allinne lieten.

Foar deselde doelgroep is ek it tige ienmldich titjane bondeltsje fan de musikus
Pytsje Pebesma (1942), Berneferskes (1980). Natuer en bisten en de eigen

103 Dat is likegoed net oanjun, mar wurdt fermeld yn it bibliografysk systeem fan de PBF.
*    Ek dat it oerset is, wurdt net oanjOn, mar it liet "t Skip moat sile' moat wol in oersetting

wtze fan it bekende Nederldnske liet "t Schip moet zeilen, het scheepje ligt aan wal'
(Kinderzang en Kinderspet, 19534, s. 22).

'05     Yn T. Hellinga-Zwart har It boekfen Hessel en Nynke (1930) is de bernefolkspoezij yn in
ferhaal ynbede.

106 It giet om yn totaal 17 dielen, dy't ferskynden tusken 1966 en 1977, wylst neffens opjefte
fan it FLMD yn 1978 noch in diel 23 titjOn wurdt. Oft de dielen 18 oant en mei 22 oerslein
binne, is net rjocht dudlik
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hushalding steane sintraal yn it oarspronklike wurk, dat op trije fersen nei troch de
auteur sels op muzyk set is. Koarte ienstrofige lieten hawwe meldijen mei in lytse
omfang en in ienfaldich ritme.

Fan de musikus Hindrik van der Meer ferskine koart efterinoar twa bondels; de
earste, Kwek kwek minemyn (1976), mei teksten fan de musikus sels en de twadde,
Hup stipengrottenbrij (1978), mei teksten fan fjouwer Fryske auteurs, under oare
trije fan Diet Huber zit har bondels Tutte mei de linten (1955) en De Matbroelonich
(1957), en acht fan Jant Visser-Bakker. De helte derfan publisearre de lestneamde
auteur earder yn har bondel Dei Sinne (1964). De beide boeken fan Hindrik van der
Meer hawwe in royaal formaat en binne troch de keunstner Aizo Betten (1938)
yllustrearre.

Mei de bondel Dochsels, dat as earste fan in rige fan trije yn 1983 ferskynde,
wolle de auteurs Bylsma en Wytsma mooglikheden biede ta in feroaring yn de
kultuer sa't dy op skoallen wie. Op alderjOnen binne yn dy tiid kant-en-kleare
musicals wakker populBr. It dubele fan de titel fan de bondel jout al oan. wBr't de
auteurs op ta wolle. Sy biede in tal lieten dy't troch de bern sels ta in toanielstik of
muzykstik ferwurke wurde kinne.

Op it med fan de religieuze lieten hawwe de yn it Frysk oersette psalmen en
gesangen lang de haadrol spile (sjoch ek H.2). Earst yn 1959 komt de bondel Blide
Stinimen  mei nije oarspronklik Fryske lieten,it. krekt  as syn foargonger  dt   1947,
For de hjeldagen, ornearre foar sneinsskoalle en hilshdlding, mar diskear ek foar in
breder gebrOk yn skoalle en feriening. It boekje hat blykber wol yn in ferlet
foarsjoen;   yn de jierren santich wurdt nammentlik troch   de   Ried   fan de Fryske
Beweging in kommisje ynsteld dy't in nij boekje tariede moat. Dat keallet nochal
swier troch drokke beuzichheden fan de gearropper fan de kommisje (De Stiennen
Man, 1971, 29-1; ibidem, 1973, 7-9; ibidem, 1974, 12-4). It duorret dan ek noch
oant 1985, ear't in fernijde, utwreide werprintinge fan de bondel lit 1959 ferskynt.

Fan earder neamde Pebesma komt yn 1980 neist har hjirboppe besprutsen bon-
deltsje mei beukerlieten ek noch in op 'e selde wize dtjun boekje Bibelferskes tit. In
tal bibelferhalen hat se op ienfdldige wize op tekst en muzyk set. Har beide bondel-
tsjes binne net sa bekend wurden. Wol binne letter in pear religieuze lieten op-
nommen yn de fernijde werprintinge fan Blide Stimmen (1985). Bibellieten binne
ek te finen yn de wat breder opsette bondel Wat in gelok (1983), der't yn 1990 in
ferfolch op komt. In wurkgroep hat de bondel mei wurk fan de dichters Eppie Dam
(1953), Folkert Verbeek (1931) en Hindrik van der Meer en in tal komponisten
redigearre en dtjun.

By dy presintaasje dy't teksten in mear duorsum karakter jaan kin, hearre ek de
saneamde luddragers. Foar it hjir beskreaune tiidrek binne dat in lyts tal gram-
mofoanplaten. Sa kamen fan Hindrik van der Meer twa platen dt mei in seleksje fit
syn beide bondels Kivek  kwek  minemyn  en   Hup  supengrottenbrij.  Earder  al  fer-
skynde in langspylplaat mei in seleksje lit de  ouwer sjongbondels Sjong mar ta!,01

107 It jiertal fan dtjefte is oant no ta net trasearre, mar oan de klean fan de bern op de be-
geliedende foto te sjen moat de plaat ut de jierren sechstich wdze. It soe weze kinne, dat
de plaat tagelyk of fuort nei de dtjefte fan de fouwer bondeltsjes yn ien ban (1967)
ferskynd is.
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De desimberfeesten, en dan benammen it sinteklazefeest, jouwe ek altyd wer oan-
lieding ta it dtjaan fan bondels proaza en poezij en platen of oare luddragers. Op dy
platen wurde de lieten songen om sa as stipe te tsjinjen fan wat yn boekfoarm
publisearre is. Sa ferskynt in single under de titel Sinterklaasferskes. dy't heart by
it boek  Ferskes  en forhalen (1973). De titel fan it boek jout al oan, dat it proaza en
poezij befettet. Fan de acht opnommen lieten is allinne fan ien liet oanjOn, dat it
oarspronklik Frysk is, troch it neamen fan de dichter, Jan Eisenga (1908-1943). It
fers waard earder publisearre yn in bondel mei syn wurk, dtkommen nei syn dea
Onder de titel Strider en dichter (1945). DBr hie it ek in wize fan de auteur mei-
krige, dy't yn de bondel fan 1973 net meinommen is, likemin as by de oare lieten in
wize fermeld is. Dat is troch it meileverjen fan de plaat ek net sa needsaaklik. Yn
in nij Sinteklazeboek Cit 1991 stiet it liet fan Eisenga wol mei tekst tn wize. Yn
1983 komt de plaat As it wer desimber is... itt, dBr't sinteklazelieten op te finen bin-
ne lit aldere boarnen. 108

It Sint-Piterfeest, dat yn febrewaris fierd wurdt, liket in soad op it sinteklazefeest,
mar is lokaal beheind ta it plak Grou. It feest hat - yn dit tiidrek foar it earst - in
pear bondels mei lieten oplevere, gearstald troch in pleatslike kommisje, en wol de
bondels 'k Wit ien dei yn 't jier (1959), Pipernlitsankjes (1962) en Grou sjongt fan

Sint Piter (1982). De 19de-ieuske auteur C. Wielsma, dy't wy al earder by it be-
sprek fan oare bondels tsjinkamen, hat mei de earste rigel fan syn liet de titel foar it
boekje  ut 1959 levere.   Dat liet komme wy sawol yn bondels sinteklazelieten  as  yn
dy foar it Sint-Piterfeest hieltyd wer tsjin. It liket sadwaande al part fan de tradysje
wurden te wezen. 109

II.3.3.4 Gearfetting
It hjir beskreaune tiidrek tusken 1955 en 1980/1983 set ut ein mei de nije mooglik-
heid fan twatalich underwiis, der't op beheinde skaal gebrOk fan makke wurdt. De
diskusje oer Frysk underwiis. foarearst noch beheind ta it leger underwiis. letter
atwreidzjend nei it fuortset underwiis, wurdt taspitst op de ferplichtstelling fan it
Frysk yn it leger underwiis, yn 1975 by wet bekraftige en yn 1980 ta litfier brocht.

Foar de Fryske berneliteratuer hat dat kwantitative gefolgen. By de titels dy't
tusken 1955 en 1980 ferskynd binne, sit in soad nij en oarspronklik wurk. Dat wurk
is neist de poezij lit de orale en de skriftlike tradysje yn foardrachtbondels en yn
eigen bondels te finen. Foardragen bliuwt noch lang in wichtige aktiviteit, krekt
lykas sjongen. Foardrachtbondels binne foaral yn de earste helte fan dit tiidrek dan
ek noch aardich fertsjintwurdige. Sa befetsje de hjir besprutsen bondels foar foar-
drachtkrigen neist wurk fan auteurs as J.K. Dykstra, K. Haakma en yn guon gefal-
len de 19de-ieuske dichters C. Wielsma en W. Dykstra likegoed wurk fan auteurs,

108       Dy boamen binne O.o.  it Sinteklazeboek fan Wike Zylstra fan  1955,  it boek Winterstjerkes
(1967) en de periodiken Frysk en Frij (1949, 1952 en 1954) en It HeiteMn (1951)

m     It liet komt under oare foar yn Fan Sinteklaes en Swane Pyt (1955) fan Wike Zylstra as sin-
teklazeliet en yn Sjong mar tal ((le sammelbondel  fan   1967)  as  Sint-Piterliet.  De  dichter
hat lang skoalmaster yn Grou west en dtr in grutte rol yn it kulturele libben spile. It leit
foar de han, dat er syn liet sawol foar it Grouster Sint Piterfeest as foar it mear algemiene
sinteklaasfeest bedoeld hat. De tekst jout d& alle mooglikheden ta.
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dy't yn de jierren fyftich begiinne te skriuwen. Diet Huber en Tiny Mulder binne
db foarbylden fan; har wurk is gauris yn de sammelbondels te finen.

Giet it by boppeneamde poezij benammen om poezij op it sekuliere med, de reli-
gieuze potzij, foaral yn de foarm fan lieten, kriget tusken 1955 en 1983 ek omtin-
ken. Sa ferskine in pear spesifyk religieuze bondels foar bern mei in soad oerset
wurk, mar ek mei oarspronklik wurk. Yn guon mear algemien oriYntearre lietebon-
dels is neist de sekuliere lieten boppedat religieus materiaal opnommen.

Foar de desimberfeesten Sinteklaas en krysttiid liket al wat in tradysje te Qnt-
stean, as men 6fgean mei op de ynhdld fan boek en plaat, dy't yn de rin fan de jier-
ren sOnt 1955 ferskynd binne. Faaks dat de sjongtradysje by dy beide feesten noch
frij sterk bewoartele is yn it libben fan skoalle en hus en sa meiwurket oan it
foarmjen fan in bestdn oan kearnteksten.

Opfallend is dat yn de rin fan dit tredde tiidrek it tal sammelbondels 6fnimt en
hieltyd mear dichters har wurk yn eigen bondels publisearje. Diet Huber en Tiny
Mulder rinne derby foarop, folge troch auteurs as Jant Visser-Bakker, Mart de
Weerd, Sjouk Koopmans, Baukje Wytsma, Tjitte Piebenga en Berber van der Geest.
Dat hat te krijen mei it Ontstean fan in mear literBr oriYntearre ynfrastruktuer en
mear literBre doelstellings fan neamde auteurs.



I[I

Patroanen yn de kar fan auteurs fan Fryske
bernepoazij: weromkommen en utfal fan auteurs

III.1 Ynlieding

Yn dit haadstik sil beskreaun wurde wa't de meast keazen auteurs binnen it korpus
binne en wat har relaasjes binne mei de ynstittisjes fan underwiis, FB en keunst-
nersfermiddens. Meast keazen auteurs binne dy auteurs, fan wa't yn in  ouwertal
peiltiidrekken de measte fersen of lieten keazen binne foar de Onderskate sammel-
bondels en dy't dBrmei byldbepalend binne foar de Fryske bernepoezij fan de twein-
tichste ieu. Dat kinne auteurs wBze lit de Fryske tradysje of ut de kontemporene
bernepoezij. De peiltiidrekken binne groepearre om de jierren 1907, 1937, 1955 en
1980 hinne. De offisjele underwiismaatregels fan dy jierren, dy't ftwreiding fan
Frysk Onderwiis as gefolch hawwe, soargie yn it ferlingde dErfan binnen de Fryske
BJL foar nije inisjativen en feroarings. Fansels spylje de gearstalders fan sammel-
bondels derby in wichtige rol. Dtrneist jout de publikaasje fan eigen bondels oan,
dat de doelstellings fan auteurs feroarje yn litertre rjochting (sjoch ek II.3.3.4). By
beide, sawol by de auteurs as by de gearstalders fan sammelbondels, is de relaasje
mei de FB en oare, mear artistyk bepaalde runten fan belang yn ferban mei de
fraachstelling nei feroaring yn doelstelling. Ferbining mei dy runten jout in oan-
tsjutting fan de doelstelling dEr't auteurs en gearstalders de bernepotzij mei
produsearje en selektearje, te witten in pedagogysk-didaktyske en, yn ferban der-
mei, taalpolitike doelstelling of in literBr-estetyske. Yn dit undersyk wurdt de tiid
dat de FB de seleksjes dominearret, fergelike mei de tiid dat de FB folle minder
ynfloed op de seleksje fan tekstmateriaal hat. Fierders is neigien, hoe't yn de peil-
tiidrekken by it gearstallen fan bondels gebruk makke is fan de orale tradysje en oft
dy tradisjonele potzij it hiele tiidrek in bliuwend karakter hat of ferdwynt under

ynfloed fan de feroaring yn doelstelling by it gearstallen fan sammelbondels.
Om foldwaande materiaal foarhannen te hawwen kin it Ondersyk nei de meast

keazen auteurs net beheind wurde ta de neamde peiljierren, mar binne dy jierren 1:it-
wreide ta hieltyd in tiidrek  fan  fiif jier. Derby is keazen  foar  ien jier  fddr it peiljier
en de trije jier dBrnei. De kar foar in tiidrek fan fiif jier boppe ien inkeld jier hat
twa arguminten:
a)in wetlike maatregel hat in oanrintiid
b)wetlike maatregels hawwe tiid nedich foar ymplemintaasje, dat wol sizze, dat it

in tal jierren duorret, ear't sokke maatregels har effekt yn learltsmateriaal c.q.
berneliteratuer hawwe.
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Dat wetlike maatregels har foarskiednis hawwe. ear't it ta in offisjele feststelling
komt, docht dildlik bliken tit de situaasje om 1937 hinne. De diskusje oer de moog-
likheid foar Frysk underwiis binnen de legere skoalle begjint al yn de jierren twein-
tich en komt mei de wetswiziging fan 1937 offisjeel ta in resultaat. Men soe derfoar
kieze kinne it peiltiidrek  om 1937 hinne  lit te wreidzjen  ta de jierren fan begjin
jierren tweintich 6f. Dat is net dien, om't in motivearre seleksje lit it hiele kori)us
fan 1900-1983 analysearre wurde sil. Boppedat leit soks foar elk peiljiertal wer
oars. De oanrintiid fan de oerheidsmaatregels is (keunstmjittich) beheind bleaun ta
ien jier, foar6fgeand oan it jiertal fan de offisjele maatregel. Foar wat de oerheids-
maatregel fan it earste peiljier 1907 oangiet, wie de diskusje ek al earder begun. Yn
1906 hiene Deputearre Steaten fan Fryslan, lykas yn 1907, in foarstel dien ta it jaan
fan subsydzje foar Fryske lessen bOten skoaltiid. Dat waard doe noch 6fwiisd, mar
in jier letter oannommen. Foar wat de wetlike maatregel yn 1955 oanbelanget, gie
it om befdstiging fan wat sunt it ynstellen fan de saneamde 'proefskoallen' yn 1951
groeid wie. 'Kneppelfreed' (16 novimber 1951) makke, dat de saken datoangeande
yn in fersnelling kamen (sjoch ek II.3.2.1). De kommisje-Wesselings kaam mei
oanbefellings, dy't yn in wiziging fan de Leger-Underwiiswet har beslach krigen.
De wetswiziging dy't yn 1980 ynfierd waard, wie yn 1975 al faststeld en krige fan
dy datum 6f Onder oare kontoeren troch de applikaasjekursussen foar it Onder-
wizend personiel, dy't oeral yn de provinsje holden waarden, en troch de ryksstipe
foar it LearmiddelfOns fan de AFUK (sjoch H.3.3.1).

DBrneist wurkje dy wetlike maatregels, lykas sein, mei har distrieling en ynfloed
ek nei it offisjele jiertal fan de ynfiering troch, net allinne op it Onderwiis as sa-
danich, mar yn it ferlingde derfan lyksa op de produksje fan de berneliteratuer. Dat
resultearret yn de folgjende tiidrekken, dy't neier undersocht wurde sille:

I:   1906-1910 (mei 1907 as kearnjiertal)
II:   1936-1940 (mei 1937 as kearnjiertal)

III:    1954-1958 (mei 1955 as kearnjiertal)
IV:   1979-1983 (mei 1980 as kearnjiertal)

Alderearst giet it derom nei te gean fan hokker auteurs yn dy  ouwer tiidrekken
wurk publisearre is. Ut de ynventarisaasje (taheakke 2) docht al gau bliken, dat it
iene undersyksblok mear opleveret as it oare. Sa ferskynt yn 1907 mar ien bondel,
Us doaT fan E. Zwart. Dat leit wol foar de han, om't de tweintichste-ieuske Fryske
BJL as gehiel en de Fryske bernepoezij as Qnderdiel derfan suver fan it neat lit wei
begjinne moat en yn dat jier noch mar oan it begjin fan in untjouwing stiet. De
19de ieu hat ek wol bernepoezij oplevere, mar dat bliuwe noch ynsidinten fan in
tafallige auteur, dy't op in bepaald stuit ferlet hat, faak in pragmatysk gebruksferlet,
fan berneliteratuer. Dat wurdt oars as it underwiis him begjint te Ontjaan; tagelyk
mei dy untjouwing komt ek de (fraach nei) berneliteratuer op. D,idliker as yn it jier
1937 sels, as hielendal neat ferskynt, sjogge wy dat yn de jierren deromhinne, mar
noch mear yn it jier  1955.  Dan komt in stream mei gans mear materiaal as de ear-
dere jierren op gong.

Yn it neikommende sil by elk tiidrek neigien wurde, hokker auteurs it meast
keazen wurde yn it oanbelangiende tiidrek om sa in 'top-tsien' fan auteurs gear te
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stallen. De sintrale fraachstelling freget net om in dtputtende beskriuwing; dBrom
bliuwt de kar beheind ta maksimaal tsien skriuwers. Om't de tiidrekken I en II
oan 'e ein fan 'e list fiif, respektivelik tsien auteurs mei in selde oantal fersen (twa)
opleverje, is foar wat dy tiidrekken oangiet keazen foar in beheining ta auteurs mei
mear as twa fersen. De bondels der't it wurk fan dy auteurs yn publisearre is, binne
bondels mei wurk fan mear as ien auteur, saneamde sammelbondels. In folslein
oersjoch fan de tallen fersen fan de auteurs yn de Onderskate bondels is te finen yn
taheakke 3, mei tabellen foar elk fan de fouwer peiltiidrekken en fan alle fouwer
tiidrekken meiinoar. DBrneist bepale ek de bondels fan ien auteur it byld fan de fer-
oarings; dErom is yn taheakke 3 boppedat in tabel te finen dy't de untjouwing yn de

peiltiidrekken oanjout yn ferban mei de publikaasje fan dy eigen bondels.
Nei it ftststellen fan de list fan meast keazen auteurs sille ferbiningen toand

wurde fan dy auteurs en de gearstalders mei underwiis, FB en Skriuwersboun. Dat
is neigien troch te sjen, oft de persoanen om wa't it giet, lid binne fan ien fan de
Selskippen dy't meiinoar de FB foarmje. In oare oanwizing foar har belutsenens is,

oft sy lid binne fan in kommisje dy't troch sa'n selskip of in kluster derfan gear-
stald is. In organisaasje as de AFUK hat in dtldlike relaasje mei de FB, om't yn it
bestjoer de Onderskate Bewegingsorganisaasjes fertsjintwurdige binne. Dat leit even
oars foar de PUR (1928-1990). Dy is yn 1928 nei oanlieding fan in advys/rapport
fan dr. G.A. Wumkes troch it provinsjaal bestjoer oprjochte. De PUR kriget dermei
in formele status as (semy-)oerheidsynstansje. De leden fan de Ried wurde troch

Deputearre Steaten beneamd. Dyselde Wumkes seit yn syn hoedanichheid as foar-
sitter fan de PUR dat syn rie by de feroarings yn de Leger-Underwiiswet mear
berikke  kin  as de 'biweging: i Hoewol't  dBr  wat fan konkurrinsje tusken de beide

organisaasjes lit bliken docht, komt dat net nei buten en binne sawol PUR as FB yn
dy jierren, nei de earste wetlike oanset fan  1937, drok yn 't spier om de Onderwiis-
mooglikheden foar it Frysk fierder lit te wreidzjen. Iverjen foar Frysk Onderwiis
jout ek in oantsjutting yn de rjochting fan belutsenens by de FB en de taalpolitike
doelstellings fan dy beweging.

It lidmaatskip fan literBre organisaasjes as it Boun fan Fryske kunsmers of It
Skriuwersboun tsjut op mear literBr-artistike doelstellings fan auteurs, wylst it as lid
dielnimmen oan de KU ek yn dy rjochting wiist.

III.2 Tiidrek I: 1906-1910

Yn it earste tiidrek om it peiljier 1907 hinne jouwe fiif gearstalders in bondel lit
mei eigen wurk en/of wurk fan oaren, te witten J.J. Hof, P. Sipma, G.H. van der
Veen, H. van Warners en E. Zwart. Derby binne de trije priiswinders fan de troch it

Selskip 1844 dtskreaune priisfraach  foar in lesboek, P. Sipma,  J.J.  Hof en E. Zwart.
Trije gearstalders komme ek yn de list fan meast keazen auteurs foar, te witten J.J.

Hof, H. van Warners en E. Zwart. Yn de sammelbondels fan de kontemportne
auteurs dy't tagelyk ek samler binne, J.J. Hof en E. Zwart, binne guon fersen

anonym opnommen. Beide samlers neame yn har rinnende proazatekst, dy't ek net

Notulen fan in PUR-gearkomste op 18-9-1939 (FLMD).
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undertekene is, de auteurs fan de oare opnommen fersen wol. Boppedat binne fan
Hof in tal fan dy anonime fersen yn lettere bondels te trasearjen. Dat makket dat de
anonime fersen, krekt as it net Ondertekene proaza, wol fan de gearstalders sels
w8ze moatte.2

De meast keazen auteurs tit dit tiidrek binne:

J.J. Hof - 16 fersen
H. van Warners - 10 fersen
C. Wielsma - 10 fersen
E. Halbertsma - 9 fersen
W. Dykstra - 7 fersen
E. Zwart - 7 fersen
H.S. Sytstra - 4 fersen
Gysbert Japicx - 3 fersen

Yn boppesteande list, dy't destillearre is ut de tabel yn taheakke 3, is te sjen, dat yn
dit earste tiidrek kontemporene auteurs en auteurs lit de Fryske tradysje beide sterk
fertsjintwurdige binne. Fan Wielsma en Dykstra, dy't beide yn dit tiidrek noch ak-
tyf binne, is foaral wurk lit de  19de ieu selektearre.

De meast keazen auteurs hawwe allegear in ban mei de FB. Sa is J.J. Hof tige
warber yn dat fermidden, soms as bestjoerder, mar faker as 'stikelder' mei in hiel
eigen miening, dy't foar hiel wat konflikten soarget. Benammen de Jongfriezen
moatte it gauris belije. Troch syn krityske aard betanket er bygelyks yn 1930 nei
syn beneaming ta twadde skriuwer fan it Selskip 1844 al rillegau, om't er fynt dat it
Selskip te min docht. DBrfoar is er foarsitter fan de krite Hearrenfean (1902-1906)
en fan  1926 6f tredde bysitter fan it Selskipsbestjoer. Fierders is er redakteur fan it
Selskipsorgaan Frystan (1917-1921), fan It Heitelan, dat fan 1922 oant 1925 troch
it Selskip litjun wurdt en is er nei de oarloch redakteur fan it wykblEd  Frysk  en  Frij.
Hy is in kenner fan de Fryske folkstaal.

H. van Warners en C. Wielsma komme beide lit it underwiis en ferfolje fierders
noch bestjoersfunksjes binnen de FB. Wielsma is tusken 1903 en 1913 foarsitter fan
it  Selskip  1844 en Van Warners is lid fan datselde Selskip. Boppedat  sit de leste  yn
de redaksje fan it famyljebled S&R en is er foarsitter fan de krite Wurdum fan it
Selskip  1844.

Op it  irde en fyfde plak steane de 19de-ieuske auteurs Eeltsje Halbertsma en
Waling Dykstra. Har wurk lit de hjir opnommen sammelbondels is underdiel fan de
Fryske literere tradysje.

By E. Zwart is de relaasje mei de FB anneks mei it underwiis; hy wurket nam-
mentlik as underwizer en is in grut foarstanner fan en iverder foar Frysk Onderwiis.

2      Sjoch foar Hof syn wurk de noaten deroer yn 113.1.2. Foar wat de sammelbondel fan E.
Zwart, Us doa,p, oanbelanget, stipet de 8ld-konservator fan it FLMD, Freark Dam, dy
stelling. Foar in 18zing oer Zwart yn Wergea (1973) hie Dam him foaral konsintrearre op
dy bondel en it like him net mear as logysk, dat de anonime fersen d6ryn fan Zwart wiene,
temear om't de auteur faker foar bern dichte hat, sjoch de bondel Blide Bemkes. Neist dy
fan Zwart binne ek in tal fan de yn dy bondel publisearre fersen fan Hornstra, Van Warners
en Wielsma, wol Ondertekene, yn Us doa,p opnommen.
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Hy wint de twadde priis by de Selskipspriisfraach en is net allinne samler fan de

hjir bedoelde bondel, mar draacht ek sels wurk by. Earder ferskynde al wurk fan
him yn de bondel Blide bernkes (1898).

It sande en achtste plak wurdt ynnommen troch de 19de-ieuske Harmen Sytstra

en de 17de-ieuske Gysbert Japicx mei op 'e nij wurk tit de Fryske literere tradysje.

Gearfetsjend kin oangeande tiidrek I (1906-1910) sein wurde, dat mei de 17de-
ieuske auteur Gysbert Japicx, en de 19de-ieuske auteurs W. Dykstra, E. Halbertsma
en H.S. Sytstra de Fryske tradysje in plak binnen de bernepoezij krige hat. Fan twa

auteurs, G.H. van der Veen en H. van Warners, ferskynt in eigen bondel mei

Oranjelieten. De auteurs en gearstalders fan it wurk lit dit tiidrek binne sterk op de

taalpolitike idealen fan de FB rjochte en hawwe in dildlike bAn mei dy FB. De ano-
nime folkstradysje is mei alve fersen fertsjintwurdige.

III.3 Tiidrek II: 1936-1940

It twadde tiidrek tusken 1936 en 1940 lit sjen dat de kwantiteit aardich oanwint.
Foar it kearnjier 1937, as neat ferskynt op it med fan de bernepoezij, jildt dat net,
mar de oare jierren leverje mear op. By de ferskynde bondels is gjin inkelde eigen,

mar giet it om sammelbondels. Van der Galien publisearret neist in sammelbondel
foar it Onderwiis twa bondels mei in spesifyk sjenre: ien mei boarterspoezij en ien
mei (750) riedsels yn proaza en poezij. Benammen de laste makket dat it tal tradi-
sjonele fersen yn dit tiidrek tige heech leit. Yn syn sammelbondel Eigen paden Mns
nimt er neist it wurk fan fjouwer oare auteurs fiif fersen anonym op. Wierskynlik
binne dy fan himsels.3

Samlers ut dit tiidrek binne S. Bierma,  S.M. van der Galien, J.L. de Jong,  J. van

der Mark, J. Piebenga en A.R. Scholten. Fan harren leverje allinne Van der Galien

en Piebenga ek in eigen bydrage. Alle samlers hawwe bannen mei de FB. Sa is S.
Bierma fan 1933 oant 1937 skriuwster fan de Mienskip for Fryske FolksOntjowing
(de eardere Jongfryske Mienskip), dy't yn har tiid as bestjoerslid krite fan it Selskip
1844 wurdt.

De musikolooch en samler J.L. de Jong jout gauris muzykbydragen oan de Fryske
tydskriften en set Frysktalige poezij op muzyk of sammelet de muzyk fan oaren dat-

oangeande.
Skoallehaad Van der Mark is lange jierren warber yn it bestjoer fan de KFFB. Dy

organisaasje  wurdt  yn   1934  oprjochte  troch  it  KFS  en it Grifformeard Selskip for
Fryske Tael- en Skriftekennisse. oars &jin freonen, mar dy't 'hjir in mienskiplike
klankboaiem (funen)'.4 Van der Mark wurdt yn 1937, op oanstean fan A.M.

3       By de measte fersen yn Eigen paden hins hat Van der Galien de auteur neamd, allinne by

in fiiftal net. Yn alle gefallen ien dErfan is fan himsels (sjoch 113.2.2). Dat jout my reden

oan te sluten by de resinsint yn Fryslan (1938, s. 65), dy't seit: 'Van der Galien sels hat
yet al ris hwet ta dizze karsamling levere; alteast fen him scille de stikjes wol w6ze dtr' t

neat under stiet.'
Stomjende kr2ften,  1984, s. 7.k Grifformeard Setskip for  Fryske Tael-  en  Skriftekennisse
is in 6fsplitsing fan it KFS; de inisjatyfnimmers fine de leden fan dat laste Selskip te ra-

dikaal. Benammen de ideeen fan KFS-lid Fedde Schurer moatte it belije. De haadredakteur
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Wybenga, bestjoerslid en bliuwt dat oant 1965, it grutste tal jierren as twadde foar-
sitter en fan 1959 oant 1965 as foarsitter. Wybenga ken him, om't er dt itselde
doarp, Nijewier, komt. Dat ferklearret faaks ek it grutte tal fersen fan Wybenga yn
Van der Mark syn sammelbondel By honk. Fierders nimt er, neist in fers fan W.
Cuperus, skriuwer fan it Grifformeard Selskip, Onder oare proaza op fan ien fan de
oprjochters fan dat Selskip, ds. J. Douma. It grutte tal fersen fan Wybenga ferteke-
net it resultaat al wat, om't de dichter allinne mei ien oerset fers yn ien fan de oare
bondels, it twadde diel fan Piebenga syn Frysk Msboek, foarkomt. Sa'n selde
fertekening jildt foar de fiif fersen fan J.K. Dykstra, dy't alle fiif yn it sjongbondel-
tsje lenfen  sang  en  ienfen  sin te finen binne.

A.R. Scholten rjochtet as studint yn Leiden in Fryske st,idzier(Inte op (1930)
(Van der Schaaf 1977, 268) en is as dumny tige warber yn it propagearjen fan de
Fryske preek yn tsjerke. Hy fielt him ferbun mei it fermidden fan de Jongfriezen:

Van der Galien en Piebenga hearre neist har samlerwurksumheden ek by de
meast keazen auteurs.

De meast keazen auteurs lit dit tiidrek binne:

A.M. Wybenga - 14 fersen
Gysbert Japicx - 6 fersen
J. Piebenga - 6 fersen
J.K. Dykstra - 5 fersen
S.M. van der Galitn - 5 fersen
F. Schurer - 4 fersen
H. de Jong - 3 fersen
Tsj. G. v.d. Meulen - 3 fersen
H.S. Sytstra - 3 fersen

De tabel yn taheakke 3 jout foar dit tiidrek oan dat it tal kontemporBne auteurs hjir
krekt even grutter is as dat lit de Fryske literere tradysje. Dochs spilet dy tradysje
noch tige mei. Benammen it hege, twadde plak fan de 17de-ieuske auteur dt dy
tradysje, Gysbert Japicx, is opmerklik  yn dit rychje, in dichter   dy' t   yn dy jierren
fannijs yn 'e belangstelling stiet. Syn fers 'By 't opgean fen 'e sinne' komt sawol
foar yn it earste diel fan Piebenga syn Fosk  sboek as yn it sjongbondeltsje foar
sneinsskoallen fan Bierma en Scholten. P. Sipma iit it foarige tiidrek naam itselde
fers mei yn syn twadde diel (1906).

fan it FD, Daniel van der Meulen, hat yn dy kwestje in dominante rol spile. In bloeiend
bestean  hat it 6fskieden selskip  net  hAn; it bestie  fan   1930  oant   1945,  doe't  it  stil
weiwurden is (Van der Schaaf, 1977, 273-275).

s    Anne Wadman beskriuwt him yn in In Memoriam (De Tsjerne, 1946, ss. 163-167) as
Mienskipsidealist (ntl. fan de Jongfryske Mienskip, JWL), al seach er de idealen fan dy
Mienskip yn it 18st fan syn libben as in oerwun stAnpunt, neffens Wadman. 'Dy't ienris syn
libben yngien wie mei de proklamaesje fan in "groter droom" einige syn libben mei it
meitsjen fan ferskes foar Sneinskoallen. Fan litterair eachpunt kin men it spitich, ja tragysk
neame en in jammerdearlik forsin, fan de minsklike kant bisjoen is it hast heroysk fan
selstucht en selsbiperking' Ubidem, s. 166).
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Fan de kontemporene auteurs is A.M. Wybenga de dichter fan benammen reli-

gieus wurk. Hy is yn 1908 ien fan de oprjochters fan it KFS en skriuwt mei de
earste bestjoersleden, ds. S. Huismans en G. Kamerling, tariedende stikken dBroer

yn it FD (Van der Schaaf 1977, 180). Yn 1914 is er lid fan de dan ynstelde propa-

gandakommisje fan it KFS en wurket er mei oan de selskipsorganen De Stim en
YT; fan 1921 6f is er de 'bestjoerder'6 fan it 1Bstneamde tydskrift. Letter leveret er

ek in inkelde bydrage oan it Grifformeard Frysk Tiidskrift, it tydskrift fan it earder-

neamd Grifformeard Selskip. dEr' t er ek lid fan is.7 Hy hat in aktive rol by it op-
rjochtsjen fan de KFFB, is dEr boppedat de earste trije jier foarsitter fan.

De Onderwizer J. Piebenga is aktyf lid fan it KFS en roert him as ien fan de jon-
gerein ek binnen de oare fermiddens fan de FB. Fan  1938 6f is er (ein)redakteur fan
It Heiteldn. Hy is boppedat ferbun oan de Fryske Underrjucht-Liga. Yn dy leste

hoedanichheid makket er trije boekjes foar bern, dy't sa goedkeap mooglik op 'e
merk brocht wurde om de Fryske bern mar oan it 18zen te krijen.8 Nei de oarloch

wurdt er sjoernalist en is hy dejinge, dy't as steatelid (fan de Partij van de Arbeidl
it Frysk yn de offisjele sittingen begiint te brOken (Van der Schaaf 1977, s. 355).

De auteur J.K. Dykstra komt lit in sosjalistyske hoeke. Hy wurket as Onderwizer

en as sjoernalist, is aktyf binnen de FB en set him tige yn foar Frysk underwiis. Sa

is er foar de oarloch sjef-redakteur fan de Fryske edysje fan Het Vrije Volk en re-

dakteur fan It Fryske FolksbMd en lyksa redakteur fan it nei-oarlochske Frysk en
Frij. Fierders is er tusken 1936 en 1939 samler fan Fryshin, it wykbled dat troch it

Selskip 1844 dtjan wurdt, wylst  er  yn   1936 ek twadde skriuwer  fan dat Selskip
wurdt. Sawol yn de kranten LC en Volkablad voor Friesland as yn it tydskrift /t
Heiteldn fersoarget er in Frysktalige bernerubryk. Nei de oarloch is er steatelid foar

de Partij van de Arbeid en tusken 1946 en 1958 wethalder fan underwiis fan de

st&1 Ljouwert. Yn dy 18ste funksje soarget er der foar, dat learkr6ften by it iepenbier
Onderwiis yn syn gemeente, yn it besit fan de Fryske akte, derfoar in beleanning

krije.

Van der Galien is mear de literator dy't him by syn literere wurk neist it Neder-

l nsk ek fan it Frysk betsjinnet en oan ferskate Fryske tydskriften meiwurket. Sa is

syn namme te finen yn de bernerubriken fan /t HeiteMn, S&R, YT en De Stim. Fan

dy  rubryk  yn it earstneamde tydskrift wurdt  er  yn 1930 feste meiwurker,  as  de  ru-
bryk yn ferban mei it tanimmen fan it Frysk underwiis op 'e nij opset wurdt; hy
wurdt yn dat tydskrift oantsjut as 'berneboekeskriuwer'. De bernerubryk yn De Stim

fersoarget er nei de oarloch as einredakteur Onder de namme Sibe-om. Syn b n mei
de FB bliuwt beheind ta it lidmaatskip fan it KFS.

Fedde Schurer is lykas A.M. Wybenga in auteur dy't benammen foar folwoek-
senen skriuwt, en mar tige ynsidinteel ek foar bern. Hy wurdt op lettere leeftyd

Onderwizer en komt nei in konflikt op de kristlike skoalle fan De Lemmer by it

6        Mei dy term sil haadredakteur of einredakteur bedoeld w0ze.

7     Sjoch de ledelist 1935 fan it Grifformeard Selskip, bewarre yn it FLMD.
8        It  giet  hjir  om de  tige  ienfdldich litjune boekjes Snypsnaren  (1934), Ut beppe' fodkoer

(1935) en Fodtsjes en flardtsjes (1936). It 16ste boekje falt yn it hjir beskreaune peiltiidrek.
Yn it earste stiet foaryn in foech motto, dat de bern oantrunet om te lezen: 'Wol dit boekje
Itze / En der wiis mei weze, / Altyd goed biwarje / En  't for smoargens sparje, / LBs it. les

it, kear op kear, / Den komt der letter wis wol mear!'
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iepenbier underwiis yn Amsterdam (1930). Schurer is yn de jierren tweintich tige
aktyf yn it KFS en heart dan by de radikale opposysje binnen dat Selskip mei E.B.
Folkertsma, Inne de Jong en Gerben Brouwer (1902-1982) (Van der Schaaf, 1977,
ss. 241, 245). As dichter debutearret er yn it tydskrift fan dat Selskip, YT. Hy is ekredaksjelid fan dat tydskrift (1925-1936) en fan oare tydskriften, under mear fan
Frisia (1927-1935), rjochtet yn de Twadde Wraldoarloch it yllegale tydskrift De
Rattelwacht (1944) op en is oprjochter en redakteur fan it literere tydskrift De
Tsjerne, dBr't er syn earder neamde manifest 'De bining forbritsen' yn publisearret
(sjoch ek II.3.2.1). Fan syn dichtwurk foar folwoeksenen en syn oersettings fan
psalmen en gesangen binne foarbylden te finen yn de sammelbondels foar skoallen
yn tiidrek II, wylst yn tiidrek III syn fersen in inkelde kear ek noch yn foardracht-
bondels foarkomme. Nei de oarloch wurdt Schurer haadredakteur fan de Heeren-
veense c.q. Friese Koerier en wurdt in haadartikel fan syn hdn yn dy krante oan-
lieding ta 'Kneppelfreed' (1951) (sjoch ek II.3.2.1).

H. de Jong, fan wa't Van der Galien trije fersen yn syn sammelbondel Eigen
paden Mns opnimt, is de auteur Hoatse de Jong. It tredde fers oer 'Jelsum en syn
underhearrichhe(len' jout dat al oan: Jelsum wie it wenplak fan dy auteur.9 Hy is
meiwurker fan it tydskrift S&R;  twa fan de fersen lit Van der Galien syn bondel
stiene earder yn dat tydskrift. Demeist  is er  lid fan it Selskip  1844.

Ut de 19de ieu komt it wurk fan de auteurs Tsj. G. v.d. Meulen en H.S. Sytstra.
Dy 18ste wie, lykas Gysbert Japicx, ek yn it foarige tiidrek fertsjintwurdige.

Peiltiidrek II (1936-1940) lit, lykas it earste, in personiele belutsenens by de FB
sjen fan gearstalders en auteurs. DBrneist is der omtinken foar de skriftlike tradysje
yn benammen it wurk fan Gysbert Japicx. De anonime folkstradysje komt yn dit
tiidrek royaal oan bod mei 154 fersen en lieten.

III.4 Tiidrek III: 1954-1958

Omtinken foar it literBre aspekt fan berneliteratuer komt yn it tredde tiidrek lit yn it
feit, dat auteurs sels faker bondels begjinne te publisearjen. Se drage minder by oan
spesifike sammelbondels, blomlezings foar it 18sQnderwiis mei pedagogysk-didak-
tyske en taalpolitike doelstellings. Fan dy sammelbondels foar it underwiis ferskine
yn it hjir behannele tiidrek mar twa op in totaal fan alve sammelbondels. wylst seis
bondels fan ien auteur ferskine. Derneist komme fiif foardrachtbondels lit. T. (Su-
dema-)Mulder en J. Visser-Bakker binne neist (meast keazen) auteurs mei bydra-
gen oan oarmans bondels ek auteurs fan eigen bondels en gearstalders fan de
sammelbondel It boek foar de Fryske bent (1954).

De meast keazen auteurs ut dit tiidrek binne:

M. Sikkema - 27 fersen
T. (Sudema-)Mulder - 19 fersen
J.K. Dykstra - 17 fersen
G. Baarda - 12 fersen

9      Syn dochter Mentha de Jong befdstige, dat de fersen fan har heit binne (1999).



III.4 Tiidrek III: 1954-1958                                                                                      93

J. Eisenga - 12 fersen
T. Straatsma - 11 fersen
D. Jaarsma - 10 fersen
J. Visser-Bakker - 9 fersen
C. Wielsma - 8 fersen
D. Huber - 7 fersen

De tabel yn taheakke 3 lit dfidlik sjen, hoe't de produksje yn dit tiidrek tige tanimt,
mei in groeiend ferskaat oan auteurs. Boppedat is opfallend hoe't in grut tal auteurs

dt tiidrek II litfallen is yn it foardiel fan kontemporBne auteurs; J.K. Dykstra dEr-
foaroer hat noch altyd in heech plak yn de ranglist mei sels in heger tal fersen as yn

H.

De auteur Marten Sikkema komt yn de oarloch as Onderduker yn 'e kunde mei it

Frysk en de Fryske kultuer, ferdjippet him dBryn en wurket in tal jierren as wit-
tenskiplik meiwurker oan de FA (1946-1959). Bekend is er foaral wurden troch syn

dichtwurk, dat yn 1961 mei de Gysbert Japicxpriis bekroand wurdt, en troch syn
koarte ferhalen. Hy is in warber lid fan it Boun fan Frysk-Nasjonale Jongerein, in
selskip dat fuort nei de oarloch under oare ivere hat foar it oprjochtsjen fan in
Fryske folkshegeskoalle op Skylge. Dat ynstitut hat neist alderhanne oare aktivi-
teiten foar folwoeksenen ek simmerkampen foar bern organisearre. Marten Sikke-
ma is fierders begjin jierren fyftich sa aktyf yn it FB-fermidden, dat er yn  1952, nei
Kneppelfreed, oppakt wurdt. Hy wurdt, mei oaren, fertocht fan de produksje fan in
struibrief oer dy saak (Van der Schaaf,  1977,  s. 369; Boomsma,  1998,  s. 92). Troch

syn wurk by de FA komt er ek yn oanrekking mei it Musikologysk Wurkforban fan
dat ynstitut; syn meiwurking oan de bondels Siong mar tal fan it wurkferban is
dartroch Ontstien.'0

Tiny Mulder is sjoernaliste by it FD en hat lange jierren in literae rubryk by dy
krante en by de RONO (Regionale Omroep Noord en Oost), der't se ek berne-
boeken yn besprekt. Foar it FD fersoarget se tusken 1959 en 1983 in bernerubryk
(sjoch ek II.3.3.1). It taalpolitike en pedagogysk-didaktyske aspekt is yn har rubryk
noch fertsjintwurdige yn de taalleskes en de korrespondinsje. mei derneist literere

bydragen fan oaren, fan har lezers en fan harsels. Hoewol't Tiny Mulder gjin be-
stjoersfunksjes binnen de FB ferfollet, is se wol lid fan it KFS en letter fan de JFM.
Aktiver is se binnen de literer-artistike ynstitdsjes; sa is se lid fan it Boun fan
Fryske kunstners, der't se om 1966 hinne la'ela even in bestjoersfunksje yn hat, en
fan syn opfolger, it Skriuwersboun. By de oprjochting fan dat 16ste bun yn 1969 is
se oanwezich en se is fan 1978-1981 bestjoerslid; d8rneist is se warber as lid fan de

wurkgroep Berneboekepraat (sjoch I.6).
J.K. Dykstra docht ek yn de jierren foar de oarloch al mei binnen de Fryske BJL

(sjoch III.3) en bliuwt aktyf yn tiidrek III.
De auteurs G. Baarda, J. Eisenga en T. Straatsma (1907-1966) wurkje yn it

Onderwiis; de leste wie ek al warber yn it tiidrek foar de oarloch. Baarda skriuwt
neist bernepoezij revuen en bernetoaniel en hdldt 16zings oer bernehumor, wylst

10 Marten Sikkema fertelde my, hoe't Th. Lambooy, lid fan it Musikologysk Wurkforbdn, yn
dy tiid geregeld by him kaam mei bepaalde wizen en him dan frege, oft hy dEr in tekst by

meitsje woe. Sels wie Sikkema net lid fan dat wurkferbdn.
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Straatsma in soad oer fOgels en natuer skriuwt. Sy binne foaral lit it underwiis wei
by de Fryske BJL belutsen. De Onderwizer Jan Eisenga wurdt yn de oarloch fusil-
learre. Syn fersen, ek dy foar bern, wurde nei syn dea troch freonen litjun (Brouwer
en Van Dam,  1948). Hy wie in 'aktyf haedbistjurslid' fan it Selskip 1844; syn dea
wie neffens Van der Schaaf benammen in grut ferlies foar it Selskip 'om't it ...
dochs al net sa'n great kader hie' (Van der Schaaf, 1977, s. 344).

Dam Jaarsma hat yn de foaroarlochske jierren in foarsichtich begiin makke mei
syn literdre aktiviteiten en set dy yn de jierren fyftich troch. Piebenga fynt 'syn
toanaerd ... suver Jongfrysk, almeast Kalmiaensk' en fynt dat it libben yn Jaarsma
syn dichtwurk 'forfolklorisearre en forpoetisearre wurdt' (Piebenga, 1957, s. 276).
Dat sil alles te krijen hawwe mei syn folkloristysk wurk foar it Instituut voor Dia-
lectologie, Volkskunde en Naamkunde, it lettere (P.J.) Meertensinstituut (sjoch ek
II.3.3.1). Hy is bekend yn Bewegingsfermiddens; sa is er in skoft redakteur fan /t
Heitelan (1955-1957). Derneist stiet er op de ledelist fan it Boun fan Fryske
kunstners ( 1953) en is er om 1970 hinne lid fan it Skriuwersboun.

Auteur, samler en Onderwizeres Jant Visser-Bakker is tige warber foar Frysk un-
derwiis. Foar dat underwiis hat se in soad wurk skreaun. poezij en proaza, dat neist
it Onderwiis Onder oare funksjonearre by foardrachtkrigen. Sels seit se db yn in
ynterview oer:

Ik ha faeks de skriuwerij wol hwat tofolle opoffere oan it underwiis. Mar der
wie forlet fan,nateriael.  Der wie  gewoan net genoch.  Uijir, oktober 1913, s. 6).

Hoewol't se, krekt as har kollega-samler Tiny Mulder, as 'Frysksinnich' typearre
wurde kin yn dy sin dat se foar Fryske belangen opkomt, is de ban mei de FB as
ynstitilsje folle losser en hat se bygelyks gjin bestjoersfunksjes binnen dy beweging.
Wol is se aktyf lid fan it Skriuwersboun en wurdt se letter boppedat koart nei de
oprjochting yn 1970 lid fan de KU (Sijens en Van der Veer, 1995, s. 177). Dy
titjouwerij wurdt dreaun troch in koOperaasje fan skriuwers, dy't earder troch lite-
rere as troch taalpolitike motiven ynspirearre binne (sjoch I.6).

Cornelis Wielsma is de iennichste auteur lit it begiin fan it undersykstiidrek, dy't
ek yn dit peiltiidrek noch yn de list fan meast keazen auteurs foarkomt, al is er fer-
like mei peiltiidrek I sakke fan it tredde nei it njoggende plak.

Neist de beide bondels dy't yn tiidrek III fan har ferskine, is Diet Huber ek mei
san fersen yn sammelbondels fertsjintwurdige, hoewol't se dan noch mar krekt har
debut makke hat. By har binne de bannen mei de FB frijwat los wurden, al is it
aspekt fan de eigen taal foar har wol hiel wichtich. Sy hat meiwurkster fan
underskate kranten west. Sa begjint se by de FK, der't se mei har fers 'It win-
keltsje' har debut as Frysk dichteres makket (15-3-1952). As opfolchster fan Annie
M.G. Schmidt by Het Parool wurdt se yn har skriuwerij foar bern tige stimulearre
troch Wim Hora Adema (1914-1998), in bekende persoanlikheid yn de Neder-
lanske berneboekewrald fan dy tiid. By de FK is Fedde Schurer, haadredakteur fan
dy krante, har stimulator. Se moetet him foar it earst krekt nei Kneppelfreed, as
Schurer in aardige ferbining mei har wurk leit. Hy seit dan, sa't de skriuwster yn in
artikel fertelt:
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En wat sa raar wie, dat 12ste berneferhaal fan jo moat my grif noch troch de
holle spile ha.  Dat fan dy maan-apen dy't foar master opslaan op 'e moanne.
Want doe't ik dy kantonrjochter tsjinoer my hie tocht ik hyltiten:  'W2r likesto
dochs op ... komst my sa bekend foar ... Dy kop fan dy ... dy nine eagen ... jar
In  echte  maan-aap,  ddi biste!' (Strikel, simmernumer 1990, s. 47).

Huber fertelt yn datselde artikel, dat Schurer har benammen beynfloede hat wat de
skriuwtechnyske, de talige kant, en dan benammen it Frysk, oanbelanget. Sy neamt

dan lykwols net in Bewegingsargumint, mar in litertr:

Ik waard fereale op it Frysk, de WQnderlike wurden, de klanken, de  synonimen,
de waannte. As ik it Frysk wurdboek opsioech sprongen my de ideein, de asso-
siaasjes as fonkjes temjitte. (Strikel, 1990, s. 48).

Oan 'e ein fan dizze paragraaf kin steld wurde, dat yn tiidrek III (1954-1958) neist

(beheind) omtinken foar earder iltjQn wurk eigentiidsk wurk de foarkar hat. De bdn
fan auteurs en gearstalders mei de F13 is folle losser wurden. Bestjoerslidmaat-
skippen binnen dy FB binne net mear fanselssprekkend. De literBre doelstelling
komt lit yn de eigen, net foar it Onderwiis ornearre bondels, dy't auteurs publisearje
en yn it lidmaatskip fan it Bounfan Fryske kunstners. It underwiis en it iverjen foar

Frysk underwiis binne noch wol sterk fertsjintwurdige yn de persoanen fan J. Vis-
ser-Bakker, J.K. Dykstra en G. Baarda. De earste beide auteurs wiene ek al yn tiid-
rek II aktyf; sy soargje foar kontinuTteit. Wat de anonime folkstradysje oangiet,
binne yn dit tiidrek 22 fersen of lieten op dat mBd yn sammelbondels opnommen,
mear as yn tiidrek I, mar gans minder as yn II.

III.5 Tiidrek IV: 1979-1983

Yn de jierren fan peiltiidrek IV wurdt de trend trochset, sa't wy dy yn it foarige
tiidrek al seagen: dichters komme noch mear mei eigen bondels en binne sa mear

yndividueel literer dwaande. Der ferskine gans minder sammelbondels foar it On-
derwiis en de ban mei de FB wurdt hieltyd yndirekter. Foarbylden fan eigen bon-
dels binne dy fan auteurs as M. Haaima-Hoekstra, P. Pebesma en T. Piebenga. Mar
ek fan auteurs  dy' t  wol  yn de sammelbondels foarkomme,  hat  in  tal  ien  of twa eigen

bondels publisearre. De auteurs Tiny Mulder en Meindert Bylsma binne, mei Dou-
we Kootstra, ek samler (en wol fan de trije dielen 87774. Twa oare sammelbondels
ferskine anonym.

De meast keazen auteurs ut dit tiidrek binne:

E. Dam - 18 fersen
D. Huber - 14 fersen
J. Visser-Bakker - 13 fersen
F. Verbeek - 12 fersen

B. Wytsma - 11 fersen
T. Mulder - 9 fersen
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G. Baarda - 6 fersen
M. Bylsma - 6 fersen
D. Jaarsma - 6 fersen
J.K. Dykstra - 4 fersen

De tabel oer it hjir behannele tiidrek (taheakke 3) lit goed sjen, hoe't mar in be-
heind tal skriuwers lit tiidrek III ek yn IV te finen is; de bedoelde skriuwers binne
boppedat ek noch sakke op de list fan meast keazen auteurs. Dat jildt foar de
auteurs Mulder, Baarda, Jaarsma, mar benammen foar de yn 1977 ferstoarne J.K.
Dykstra dy't fan it tredde plak nei it laste, tsiende plak ferhuze is. Jant Visser-
Bakker en Diet Huber dBrfoaroer binne in pear trimen heger kommen.

In tal auteurs, te witten Diet Huber, Jant Visser-Bakker, Tiny Mulder, G. Baarda,
Dam Jaarsma en J.K. Dykstra, stiene yn it foarige tiidrek ek op de list mei meast
keazen skriuwers. Dtr waard konstatearre dat de ban mei de FB by de earste fjou-
wer net mear op it foarste plak stiet. Se skriuwe net direkt op taalpolitike grOnen,
mar hawwe in literer doel mei har skriuwerij, lykas titkomt yn har ferbinings mei
literBr-artistike fermiddens. Dat jildt foaral foar Huber en Mulder. Jant Visser-
Bakker komt, lykas Baarda, dt it underwiis en hat mei har wurk neist in literer doel
ek in pedagogysk-didaktysk doel: it produsearjen fan materiaal foar it underwiis yn
it Frysk.

Eppie Dam begiint op de Onderwizersoplieding yn Dokkum yn it NederlAnsk te
skriuwen. Stimulearre troch de dosinten Frysk en skriuwen, J. Knol (1936) en L.
Post-Beuckens, de auteur Ypk fan der Fear (1908-1983), skeakele Dam oer op it
Frysk. Dochs hat er yn syn skriuwerslibben oant no ta hieltyd wer dy beide talen
6fwiksele, lykas bygelyks ek Diet Huber dat docht.

By Diet Huber hat dat twatalich dichterskip as gefolch dat se ek yn Nederldnske
hAnboeken neamd wurdt." Yn 1982 komt har wurk ynternasjonaal nei foaren, as
har It abee fan Boukje in earfolle fermelding by de Premio Europeo fan de univer-
siteit fan Padua kriget.

Mei Folkert Verbeek komt in net-underwizer nei foaren; de dichter is husskilder
mei as frijetiidsbesteging dichtsjen, foaral foar bern, en keunstskilderjen.

Baukje Wytsma en Meindert Bylsma komme wol ut it underwiis, lykas Baarda en
Dykstra. Dochs skriuwe de earste twa, krekt lykas Eppie Dam, net yn it foarste plak
foar it underwiis. Sy skriuwe mei literBre bedoelingen yn de taal dy't harren it
meast eigen is, it Frysk. Sa publisearret Baukje Wytsma eigen bondels dy't net yn
(under-)titel of foarwurd blyk jouwe foar skoallen bedoeld te when. Allinne yn de
bondel Dochsels, dy't se tegearre mei Meindert Bylsma makket, wurdt dy skoalle
neamd, mar dan net as didaktyske ynstitilsje, mar mear yn rekreative sin, yn dy be-
tsjutting dat de bondel foar de jierlikse alderjun brOkt wurde kin. Baukje Wytsma is
lid fan it Skriuwersboun en hat yn dat Boun boppedat bestjoersfunksjes han. Fier-
ders hat se lid west fan de wurkgroep Berneboekepraat.

Bylsma   wie   yn    1968 mei Josse   de   Haan   (1941) en Geart   van der Zwaag
(1924-1989) de inisjatyfnimmer fan Operaesje Fers, poEzij oer de telefoan. Hy is in

"      Sa komt har namme trije kear foar yn it register fan De hele Bibetebontse berg (1989) en
hat se yn it I.zxicon van de Jeugdliteratuur en yn Het ABC van de jeugdliteratuur (1995)
in yngong.
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dichter dy't foar folwoeksenen en foar bern skriuwt. Geregeldwei draacht er by oan
de jierlikse karbondel Fersefariaasje, der't de dielnimmers oan de foardrachtkriich
FeRstival har kar lit dwaan kinne. Hy is fan 1974 oant en mei 1982 redakteur fan it
literBre tydskrift Sonde en is aktyf lid fan it Skriuwersboun.

Leden fan in ynstittisje fan de FB binne by de tsien meast keazen auteurs lit dit
tiidrek amper mear te finen. Lykas neamd yn III.4 is bygelyks Tiny Mulder wol lid
fan ien of mear FB-selskippen, mar wart se har dEr net bestjoerlik of as kom-
misjelid. Wol binne seis fan de tsien auteurs, te witten Meindert Bylsma, Diet
Huber, Dam Jaarsma, Tiny Mulder, Jant Visser-Bakker en Baukje Wytsma lid fan
it Skriuwersboun.

Gearfetsjend kin oer dit tiidrek IV (1979-1983) sein wurde, dat der oan de iene
kant amper noch direkte ferbinings binne mei de ynstitusjes fan de FB. Oan de oare
kant hawwe auteurs en gearstalders wol noch altyd ferbinings mei it Onderwiis; fan
de tsien neamde auteurs komme seis lit it underwiis. te witten G. Baarda, M. Byl-
sma, E. Dam, J.K. Dykstra, J. Visser-Bakker en B. Wytsma. It Skriuwersboun liket
it plak fan de FB by de produksje fan Fryske bernepoezij oernommen te hawwen.
Seis fan de tsien meast keazen auteurs binne lid fan dat Boun en hawwe dBr, de
iene wat mear as de oare, aktyf yn west. It omtinken foar de anonime folkstradysje
is ferlike mei de foargeande tiidrekken mei de trije fersen yn dy sfear sterk efter-
dtgien.

III.6 Gearfetting

Yn de foargeande paragrafen fan dit haadstik is de rispinge oan meast keazen
auteurs lit fjouwer tiidrekken presintearre. Dy tiidrekken wiene groepearre om de

yn ferban mei Onderwiismaatregels wichtige peiljierren 1907, 1937, 1955 en 1980
hinne mei hieltyd ien jier derfoar en trije dernei. Hoewol't it materiaal frij beheind
fan omfang is, koe der mei wurke wurde. Troch dizze analyze wurde sa stadichoan
de kontoeren fan it sketste gehiel dudliker. Alderearst jildt dat foar de fersen lit de
tradysje. Dtrby is underskie makke tusken twa skiften binnen dy tradisjonele poe-
zij, nammentlik yn it foarste plak de fersen,it de anonime folkstradysje, der't gjin
dichter (mear) fan bekend is, en twads dy lit de Fryske literBre tradysje fan foarige
ieuwen mei by namme bekende auteurs. Yn de tabellen fan taheakke 3 binne dy
beide skiften lit elkoar holden, de earste Onder it kopke tradisjoneel en de twadde
under de auteursnammen.

Wat de fersen lit de earstneamde tradysje oanbelanget is it opfallend, dat yn it
leste tiidrek, IV (1979-1983), mar trije fersen lit de anonime folkstradysje te finen
binne, te witten it widzeliet 'Suze nane poppe' yn de bondel Dochsels / (1983) en
twa Sint-Piterlieten. De beide deroan foar6fgeande tiidrekken jouwe aardich mear:
tiidrek II (1936-1940) leveret 28 fersen yn dy kategory op mei dBroerhinne twa
bondels, dy't dBr alhiel oan wijd binne, yn totaal 154 fersen. Tusken 1954-1958
(tiidrek III) binne 22 folkstradisjonele fersen yn de underskate bondels te finen. Yn
tiidrek I (1906-1910), as noch net in soad bondels poezij ferskine, is ek it tal fan dy
anonime folksfersen wat beheinder, mar relatyf is in tal fan alve op yn totaal 97
fersen noch ridlik heech.
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Tagelyk mei de anonime folkstradysje falt ek in ferskowing yn de belangstelling
foar de eigen Fryske literBre tradysje, yn it wurk fan de 17de-ieuwer Gysbert Japicx
en in tal 19de-ieuske auteurs, waar te nimmen. Sa komt de namme fan Gysbert
Japicx yn tiidrek I trije kear foar en yn  II seis kear, wylst syn namme yn de leste
beide tiidrekken net mear neamd wurdt. Dat hat te krijen mei it Ontstean fan berne-
poezij dy't dwaande is literere status te krijen. It is dan net mear nedich om in
klassike Fryske auteur dy't foar folwoeksenen skreau, op te nimmen yn boeken dy't
foar skoalbern ornearre binne. Datselde kin sein wurde fan de 19de-ieuske auteurs
E. Halbertsma en T.G. van der Meulen, dy't ek allinne yn de earste beide tiidrek-
ken foarkomme. W. Dykstra haldt it wat langer lit. Syn namme is oant en mei it
tredde tiidrek yn de ynhfildsopjeften te finen, wylst Wielsma syn wurk yn alle
 ouwer tiidrekken foarkomt.

Kontemporen wurk is fan it earste tiidrek 6f wol fertsjintwurdige, mar is yn de
tiidrekken I en II noch tige beheind. It oanpart fan sok wurk wurdt earst yn de rin
fan de hjir beskreaune tiid grutter. It tal eigen bondels fan auteurs is ynearsten ek
net grut. Sa ferskine yn tiidrek I twa fan sokke bondels, yn tiidrek II giinien, wylst
dat tal  yn de 1Bste twa tiidrekken oanwint ta 6 yn it tredde en  12 yn it leste.

Werprintingen binne in teken fan it favoryt wurden fan in bepaalde skriuwer,
lykas by de dichtbondel fan auteur Diet Huber, Tutte mei de linten, mei syn tsien
werprintingen dtkomt. It FUF hat him nei oanlieding fan fragen tit it 18zerspublyk
wei tusken 1969 en 1984 ynset foar werprintingen fan berneboeken, mei as resul-
taat under oare werprintinge fan de bondels Tune mei de linten en Frysk Blomme-
a(fabet fan Huber en Jaarsma (1973) en Ju#er Kuorkebier fan Mulder (1978).12

De ferbOnens fan auteurs en samlers mei de ynstitilsjes fan FB, underwiis en
literere runten spilet by it opspoaren fan de underskate doelstellings sa't dy yn de
sintrale fraachstelling nei foaren kaam, in wichtige rol. Sa binne kontemporBne
auteurs lit de tiidrekken I en II ferbOn mei FB en mei underwiis. In grut tal derfan
binne auteurs foar folwoeksenen dy't troch har belutsenens by de FB ynsidinteel ek
foar bern skriuwe. Yn it ferlingde derfan kin feststeld wurde, dat pedagogysk-
didaktyske, mar foaral ek taalpolitike doelstellings foar harren fan grut belang
binne by de produksje en seleksje fan bernepoezij. Yn tiidrek III is dat al folle
minder it gefal, wylst de meast keazen auteurs fan it leste tiidrek mear affiniteit
hawwe mei literere doelstellings as mei de taalpolitike fan de FB. Har belutsenens
by keunstnersferbannen as it Boun fan Fryske keunstners en it Frysk Skriuwers-
boun, sa't dy hjir sketst is, jout dat oan.

"      Argyf FUF by it FLMD.
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Sjenres yn in feroarjende kontekst

IV.1 Ynlieding

Yn haadstik II is it korpus neffens in yndieling yn trije tiidrekken behannele; mei
help fan de peiljierren yn ferban mei underwiiswetjouwing is in struktuer yn de fer-
skynde poezij foar bern Ontstien, dy't de feroaring binnen it korpus dudlik makket.
Dernei binne yn haadstik III de meast keazen auteurs nei foaren helle yn har re-
laasjes mei de Onderskate ynstittisjes om sa de feroaring yn doelstelling by skriu-
wers en samlers op it spoar te kommen. Yn it neifolgiende wurdt de yn de neamde
tiidrekken ferskynde poezij neffens sjenre beskreaun en sil fan elk sjenre de
gebrukskontekst oanjun wurde om sa te sjen, oft him op it nivo fan de sjenres in

soartgelikense feroaring foardien hat.
De fraachstelling fan,is Ondersyk freget net in slutende yndieling fan de sjenres.

No jout de sekundere literatuer dy ek net.'  De undersiker Emily Gerstner-Hirzel  seit
dtrfan:

Die Sammler haben im allgemeinen keine groBe Sorgfalt auf die Gattungs-
einteitung verwendet, und die Forschung hat sich kaum mit diesem Problem
befaBt. (Gerstner-Hirzel, 1973, s. 941).

SOnt is der wat dat oangiet net sa'n soad feroare. By de yndielings dy't makke
binne, wurde underskate litgongspunten as yndielingskritearium brukt, lykas funk-
sje, foarm- en ynhaldsaspekten en leeftyd. In undersiker as Magda Mottd is har
bewust fan de swierrichheden by it kommen ta in slutende yndieling. Sy seit dBroer:

Bei der Zuordnung von Einzeltexten zu den genannten Kategorien (ntl. 'Erleb-
nis-', 'Reflexions-', 'Geschehenslyrik' en 'Sprachspiele'. IWL) ergeben sich
bekanntlich Schwierigkeiten, da die Grenzen fliej end sind. Solche Gruppie-
rungsversuche sollten demnach auch nicht ubenvertet werden. Sie dienen dem
Wissenschaftler als Ordnungsprinzip, das bei der vergleichender Betrachtung
einzeiner Texte von Nutzen sein kann (Mott6,1983, s. 49).

m Bygelyks: Enzensberger, 1961; Abel-Struth, 1971; Gerstner-Hirzel, 1973, 1984; Franz,
1979, 1988; Van Coillie, 1980,1982; Lorbe, 1984; Heimeriks en Van Toorn, 1989.
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Oft strange dan wol relative grinzen tusken sjenres lutsen wurde kinne, hinget fan
de Ondersyksfraach of. As dy net easket dat gongbere grinzen tusken sjenres
problematisearre wurde - en dat is yn dizze sttldzje it gefal - kinne de gongbere yn-
dielings brukt wurde. In tal fan de yn de folgjende paragraaf foarstelde sjenres bin-
ne net strang fan elkoar te skieden. Sa is under it kopke 'Religieuze poezij' (IV.2.4)
krekt as under 'Gelegenheidspotzij' (IV.2.6) feestpoEzij te finen, by it earste skift
spesifyk religieus fan karakter, by it twadde mear sekulier bepaald.

De yndieling sa't dy hjir presintearre wurdt, is opsteld neffens de sjenres sa't dy
har yn it beskreaune korpus bernepoezij manifestearje. Fierders is neigien, oft de
gebrukskontekst fan de sjenres feroaret om sa de feroaring yn doelstelling fan
auteurs te trasearjen. De tradisjonele sjenres binne fakentiids bOn oan spesifike
gebrOkssituaasjes  - oars as de frije tiid, sunder neiere beheining - en foarmje in
yndikator fan taalpolitike doelstellings (sjoch ek I.8). Loslitten fan dy spesifike
gebrukskontekst wiist op mear artistyk-literBre doelstellings.

De kategoryen fers en liet, sa't dy earder oan 'e oarder kamen, kinne as aparte
sjenres opfette wurde. Dy yndieling is yn in tal paragrafen fan it foarige haadstik
(II.3.1, H.3.2, II.3.3) tapast en sil hjir, foarsafier't dy yn ferban mei de oare sjenres
noch in aparte funksje hat, mear sydlings oan bod komme.

IV.2 Yndieling en beskriuwing fan de sjenres

Op grOn fan de sekund8re literatuer en fan it materiaal yn it Ondersykskorpus sille
de neikommende sjenres yn dit haadstik behannele wurde:

- Widzelieten [IV.2.1]
- Bakerrimen [IV.2.2]
- Boarterspoezij [IV.2.3]
- Religieuze poezij [IV.2.4]
- Didaktyske poezij [IV.2.5]
- Gelegenheidspoezij [IV.2.6]
- Foardrachtpoezij [IV.2.7]
- Poesy-albumpoezij [IV.2.8]
- Poezij foar folwoeksenen [IV.2.9]

IV.2.1 Widzelieten

By it widzeliet tinke wy oan bernepoezij, ofkomstich ut de orale tradysje, dy't troch
folwoeksenen binnen de net-ynstitlisjonele sfear fan de hrishalding songen wurdt
om sa it (widze)bern ta rest te bringen. Tagelyk wurde troch middel fan de aspekten
ritme, klank en meldij de earste begjinsels fan taal en muzyk oan it bern oer-
droegen: It is de alderearste poezij der't it bern mei yn oanrekking komt. Dizze

2 Sjoch Bamberger, 1965, s. 114. dy'tin lezing fan de Noarske undersykster Jo Tenfjord
oanhellet: 'sie wies nach, daB Wortklang, Rhytmus, Melodie im Kleinstkind Empfindungen
wachrufen, die tatsiichlich  mit dem Wortinhalt identisch  sind'.
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aspekten komme nei foaren yn de formulearring, sa't it Lexikon der Kinder- und
Jugendliteratur dy jout:

Das    Wliegenlied]     ist     eine    funktionsorientiene     Gattung     des     Kinderliedes,

charakterisiert durch einfache Textform unterschiedlichsten Inhalts, oft mit
lautmalenden und an die Kindersprache angelehnter Wortwahl und meist
charakteristischer Melodienfiihrung (Kinderliedterno). Das W. ist eine rhyth-
misch wirksame Einschlafhige fur das Kleinkind.  (Doderer,  1975-1982, lemma
'Wiegenlied').

De beneaming widzeliet jout al oan, dat it hjir om poezij giet dy't songen wurdt.
Ommers, de folwoeksen fersoarger besiket troch middel fan sjongen it bern del te
bBdzjen. Emily Gerstner-Hirzel leit de klam op it belang fan it widzeliet en seit
derfan:

Das Wiegenlied bildet eine der wichtigsten funktionellen Gruppen des Kinder-
lieds und unter den nicht von Kindern, sondern fur Kinder geschaffenen und
verwendeten die umfangreichste. (Gerstner-Hirzel, 1984, s. 9).

Vahle neamt it widzeliet de 'Ursprungsform' fan it berneliet (Vahle, 1988, s. 45).
Al is de ynhald fan de tekst dy fan de folwoeksene, yn ritme en wize komt it neffens
him ticht by it berneliet sa't him dat yn de bakerrimen manifestearret. Faak wurde
de widzelieten dan ek by it sjenre fan de bakerrimen rekkene, lykas bygelyks
samlers as J. van Vloten (Van Vloten, 1871/1969) en S. Troelstra-Bokma de Boer
(Troelstra-Bokma de Boer en Pollmann, 1936) dat dogge. Nettsjinsteande dat wur-
de se hjir dochs apart set fanwegen de frij iensidige kommunikaasje, sa't dy by
widzelieten plakfynt. Wol is it ferskil tusken beide soarten poezij gradueel en net
absolilt fan aard. De sjongende folwoeksene ferwachtet wol reaksje fan it bern, mar
dan yn gefoelens fan rBst en noflikens. By it Alder wurden fan it bern kriget dy
reaksje hieltyd mear de foarm fan in talige reaksje, begjinnend mei lytse luden fan
wolbehagen en titgroeiend yn meisjongen of neisizzen. Dan is it de bar oan baker-
rimen.

Foar de kar fan in apart sjenre fan widzelieten is yn de sekundere literatuer stipe
te finen, under oare by Franz Magnus Bohme, Karl Wehrhan, Iona en Peter Opie
en Ph. van Voorst van Beesd. Bdhme en Wehrhan sette it widzeliet apart Gnder de

lyryske bernepoezij (BOhme, 1897, s. VIII; Wehrhan, 1909, s. 14/15).
De Ingelske undersikers Iona en Peter Opie diele it widzeliet lyksa in apart plak

ta. Dat liet heart neffens harren, mei de 6ftelrimen, de riedsels en it 'infant amuse-

ment' (Onder oare pibaferskes), ta in 'special class of rhymes' (Opie, 1951, ss.  12,
18-19). De auteurs lizze fierders net Ot, wat se krekt mei dy 'special class' bedoele.
Wol wize se derop, dat it widzeliet 'has been declared to be the genesis of all
song'.3 in aspekt dat wy hjirfoar ek al by Vahle fOnen.

Sy sitearje derby Sir Edmund Chambers mei: 'It must be remembered that the dance was
not the only primitive activity, the rhythm ofwhich evoked that of song. The rocking of the
cradle was another'.  (Opie  1951,  s.  18).
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Van Voorst van Beesd wiist op it feit, dat folwoeksenen de widzelieten dtfiere. Sy
wol dy dan ek net ta de 'kinderfolklore' rekkenje, mar ta de frouljusliteratuer. It
widzeliet is yn har optyk in frouljusliet, om't it benammen froulju binne, dy't har
mei de oerdracht fan dit liet dwaande hAlde (Van Voorst van Beesd, 1986).

Fryske 'folks'-widzelieten dt de orale kultuer binne mar in pear fan oerlevere, en
dy dan ek noch tanksij de skriftlike Rstlizzing dBrfan. 'Suze nane poppe' wurdt as
it Fryske widzeliet yn ferskate bondels fan ,is korpus opnommen.4 In pear kear
komme wy ek it 'Sliep skiepke, (c.q. popke) sliep' lit de folksoerlevering tsjin. Foar
it oare befettet it korpus widzelieten,it de skriftlike kultuer.

Yn de bondels fit de earste twa hjir beskreaune tiidrekken is it omtinken foar dit
sjenre net grut, mei om't de aktiviteiten dan mear konsintrearre binne op it plak fan
it Frysk yn 'e (legere) skoalle. Der is alderearst ferlet fan learlhmateriaal. Inkeld
mar binne yn bondels widzelieten te finen. Dat hat fansels ek te krijen mei de
leeftydsgroep der't dy learlasboeken foar bedoeld binne. Skoalbern ilt de heechste
klassen hawwe gjin belangstelling foar widzelieten. In oare oarsaak kin wtze, dat
skriftlik fdstlizzen noch net sa nedich achte waard, om't de lieten yn de mOnlinge
kultuer yn libben gebrOk wiene. Eins is it yn dat ferban opmerklik te neamen, dat
yn guon sammelbondels foar de skoalle dochs widzelieten opnommen binne, lykas
yn dy fan Boonstra en Piebenga. Dtr giet it om fersen lit de skriftlike tradysje, lykas
it 'Widzesankje' (Boonstra 1930, ss. 52-53; Piebenga 1954: s. 9) en de 'Widzesang
fen 't stmanswiif (Boonstra 1930, ss. 51-52), beide fan P.J. Troelstra, dy't blykber
sa fan belang achte wurde, dat se ek binnen de ynstitlisje fan it underwiis nei foaren
helle wurde.

Derneist is yn it earste tiidrek by de tydskriftredaksjes omtinken foar oerlevere
widze- en bakerrimen en wurde dy yn de Onderskate tydskriften opnommen. Boppe-
dat ferskine yn dy tydskriften geregeldwei 'nije' widzelieten. Dat stiet in lyts syd-
paadsje yn ferban mei de widzelieten nei dy tydskriften ta.

It liket derop,  dat de keunstwidzelieten  yn de Fryske tydskriften tusken    1900  en
1955 oer it algemien be:intwurdzje oan de yndieling sa't wy dy by Wehrhan seagen,
dy't se by de lyryske bernepoezij pleatste. De hjir bedoelde Fryske widzelieten
steane net yn bepaalde, pedagogysk-didaktyske rubriken foar bygelyks Alden, mar
binne as 'losse' bydragen opnommen. De measten binne fan (manlike) dichters,
wierskynlik krekt heit wurden. Net mear as twa fan de 26 widzelieten dy't yn totaal
tusken 1906 en 1941 yn it famyljetydskrift S&R publisearre wurde, binne troch in
frou skreaun. Trije fan dy 26 komme lit de orale kultuer. In ferliking mei it famylje-
tydskrift Frysk en Frij, dat in grut part fan de tiidrekken twa en trije bestrykt,5 lit
sjen, hoe't it omtinken foar dit sjenre yn dy tiid is. Fan de alve widzelieten, dy't yn

4    It liet komt ek yn it Midfrysk, yn it Skiermuntseagersk en yn it Neder18nsk foar. Yn it
Dutske Eastfrysldn is dit liet yn 'niederdeutsche Fassung' te finen. D8r giet it sa: 'Suse
Nanne Paupe / Uns Kind lag in dii Griiupe, / Vader und Mauder stind wit van Hus, / da kan
wi nig berU:upe. / Vader is na Engelland / un halt uns Kind 'n Ilideband, / Uideband mit
Krallen, / da kann uns Kind in fallen, / Ilideband mit Knoopen, / da kann uns Kind in
Lcopen.' (Baudrexel,   1980, s. 55).

5    It tydskrift ferskynde as wykbled tusken 1945 en 1966; it sette yn 1972 wer lit ein, en
ferskynde tusken dat jier en 1998 6fwikseljend as moanneblld en as wykbl&1. Yn it 18ste
jier fan syn bestean, 1997, ferskynde it bled ien kear yn de trije moannen.
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de jierren tusken 1945-1980 yn dit leste tydskrift ferskine, komme trije ut de orale
kultuer en binne twa in bewurking lit in oare taal. De oare seis binne fan (manlike)
auteurs. Ien fan dy auteurs, Dam Jaarsma, hold him dwaande mei it sammeljen fan
literBre folkskeunst tit it orale sirkwy, benammen ferhalen (sjoch ek II.3.3.1 en
III.4). Hoewol't men op grun derfan ferwachtsje soe, dat er ek widzelieten zit dy
orale kultuer yn syn bondels opnimme soe, is dat net it gefal. Wol is yn syn eigen
poetysk wurk foar bern ynfloed fan dy kultuer te fernimmen, lykas yn it fers 'De
fokse  en   de   slak',   dat jin tinken docht  oan it alde folksferhaal   oer in hurdrin-
wedstriid tusken de hazze en de skyldpodde.

Widzelieten binne yn de hiele hjir beskreaune tiid fertsjintwurdige. Sa fine wy
hjir en dBr ien yn de bondels, bygelyks yn Frysk les- en taelboekje I (Sipma I, 1906,
s. 10) mei in fers tit de skriftlike tradysje, dat ek yn Ien fen sang  en  ien fen  sin (De
Jong, 1940, s. 13) foarkomt en der in wize meikrige hat.6 Fierders binne yn Sjong
mar m (II, 1953, ss. 9, 26) en yn de twadde, litwreide printinge fan Opsidferskes

foar skoalle en hus (Zylstra, [1948], 1963: s. 7) ek widzelieten opnommen. Dy
komme sawol,it de munlinge as it de skriftlike kultuer. It al neamde, mOnling oer-
levere 'Suze nane poppe' wurdt foar wat de hjir beskreaune tiid oanbelanget skrift-
lik ftstlein yn it Great Teltsjeboek for Fryske Bern (Kloosterman/Hellinga-Zwart,
1932, s. 184), yn Sjong mar ta, (I, 1953, s. 3) en yn it bondeltsje BeukerbAnt XIV

(1977).  Earder  is  it te finen  yn de 19de-ieuske bondel In  doas fol alde  snipsnaren
fan Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen (1856, s. 11).

It laste tiidrek lit mear omtinken sjen foar it optekenjen fan poezij fit de munlinge
kultuer, faaks om't dy kultuer sa njonkelytsen yn it neigean rekket. Twa bekende

nammen op dat m&1 binne Dieuwke Winsemius en Jant Visser-Bakker. Neist har

eigen wurk halde de beide auteurs har ek dwaande mei it sammeljen fan folkspoezij
foar bern (sjoch ek II.3.3) dy't se publisearje yn respektivelik de bondels Ferskes

dy't Beppe foar lis Sjongt (1962) en Hop hop hynke (1977). In lytse persiflaazje op
Alde en nije widzelieten soe men it 'Widzesankje' foar in beareberntsje (Huber,
1957, s. 22), mar benammen 'Widzesankle fan in flie' (Huber, 1976, ss. 40-41)
neame kinne.

Mar komselden befetsje widzelieten in religieus aspekt. Benammen yn de keunst-

poezij komt inkeldris in religieus kleurke of in religieuze opmerking foar. Sa spylje
sawol yn it widzeliet fan T.G. van der Meulen as yn it 'Widzeliet fan it stmanswiif
fan P.J. Troelstra ingels in weitsjende rol, in bekend motyf binnen dit sjenre.

Der kin konstatearre wurde, dat yn alle trije besprutsen tiidrekken (beheind) om-
tinken is foar it sjenre fan de widzelieten. Neist skoalboekjes as dy fan Sipma,
Boonstra en Piebenga en de bondels fan Kloosterman/Hellinga-Zwart, is it sjenre te
finen yn samlingen bakerrimen mei ek widzelieten en yn sjongboekjes. De gebruks-
kontekst beheint him ta de ynformele, net oan ynstitusjes ferbune, runte fan hils-

hillding en famyljelibben.

6      It is it fers 'Memme widzesang' fan T.G. van der Meulen, foar it earst publisearreyn Min
suchten en min sangen (1 859). Frou A Komter-Kuipers hat it fers fan in wize foarsjoen.



104
Sjenres  yn  in feroarjende  kontekst

IV.2.2 Bakerrimen

Under bakerrimen falt de poezij, sa't dy opsein of songen wurdt by it fersoargien en
grutbringen fan bern tusken likern6ch nul en  ouwer jier. Dy bakerrimen binne
bedoeld om bepaalde feardichheden te oefenjen, sawol lichaamlik as talich. Kuier-
ferskes bygelyks jouwe it oefenjen fan it rinnen in ympuls, wylst it beneamen fan de
dielen fan it eigen gesicht it bern yn 'e kunde komme litte mei lichem en byhear-
rende taal. Sosjalisaasje yn de omgong mei minsken en muzikale foarming binne in
pear oare aspekten.

Yn gronologyske folchoarder neffens leeftyd fan de doelgroep folgje de baker-
rimen op de widzelieten. Krekt dy beide sjenres libje sterk binnen de orale kultuer,
dy't troch de skriftkultuer lykwols frijwat bedrige wurdt. It sammelwurk fan de
potzij lit dy sjenres moat dan ek, sa't wy dat by de widzelieten al seagen, be-
nammen yn it 1jocht fan dy bedriging besjoen wurde.

De bewegingsromte fan de doelgroep foar bakerrimen, en dBrmei is de gebruks-
kontekst jun, is beheind ta it net-ynstitlisjonele thils fan Alden en neie famylje. Yn
dy situaasje fungearje benammen alden en de foargeande generaasje fan paken en
beppen as oerdrachtsynstansjes. De Britsk-Ingelske beneaming 'nursery rhymes' lit
dy beheining ta it hus sjen, lykas dat ek dtkomt yn de Dtitske namme 'Kinder-
stubenreim' (Bohme, 1897, s. V; Gerstner-Hirzel, 1973, s. 9527; Franz, 1979,
s. 49); dy stiet njonken de mear algemiene term 'Ammenreimen'. Sawol de Britsk-
Ingelske namme as de Dtitske fan Bohme c.s. jouwe oan, dat it hjir giet om de pot-
zij fan de bernekeamer yn it Alderlik hus, dus net om de boarterslieten fan skoal-
plein of strjitte, of de poesy-albumfersen, dy't beide by it libben buten it eigen hOs
hearre.8 Foar wat de tiid fan it undersykskorpus oangiet, kin yn it tredde tiidrek ek
hieltyd mear de lieding fan pjutteboartersplakken as oerdrachtsynstansje tafoege
wurde: De lokale beheining ta hus (en pjutteboartersplak) jout tagelyk in relaasje
oan  mei de leeftyd  fan de doelgroep. De bakerrimen binne ornearre foar de jonge
bern, dy't noch in lytse aksjeradius binnen it famyljelibben hawwe.

De namme fan it sjenre tsjut ek op dy leeftydsgroep. Oarspronklik wiene baker-
rimen fersen en lieten dy't troch de baker foar en mei it lytse bern sein of songen
waarden. Hjoeddedei soe oerdracht troch de baker allinne foar de widzelieten jilde
kinne, sjoen de koarte tiid - acht oant tsien dagen -, dat in baker yn in hlishal(ling
ferkeart. Earder fersoarge sy de lytse bern langer en droech se ek by oan de

7 Gerstner-Hirzel feroaret Bohme syn yndieling wol en bringt bygelyks de 'Schaukel- und
Kniereiterlieder', by Bohme in apart skift, Onder by de 'Kinderstubenreime'.

8      It is opfallend, dat yn it Lexikon (Doderer, 1975-1982) de beide begripen 'Ammenreim'
en 'Kinderstubenreim' net apart opnommen binne, mar gearbrocht mei oare folksberne-
lieten under it lemma 'Kinderreim', in begryp dat ek oaren faak yn dy omfieming bake.
De gearstalder fan dat Lexikonartikel, Christian Freitag, beheint him by de beskriuwing
dan ek net ta de bernekeamer, mar neamt ek de rimen foar 'Kindergarten und Schule, auf
Spielplatzen, an StraBenecken' en jout as ferspriedingsmooglikheid neist it boek radio- en
t.v.-litstjoerings.

9          De  Stichting  foar de Fryske Pjutteboartersplakken wurdt earst yn  1989 by notariele akte
ftstlein en dtrmei ynstitusjonalisearre (neffens freonlike meidieling fan drs. Auke van der
Goot, foarsitter fan dy Stichting).
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opfieding fan wat 8ldere bern; sadwaande koe it begryp 'bakerrimen' untstean.
Derfandinne faaks ek, dat it widzeliet troch undersikers yn in soad gefallen by de
bakerrimen rekkene wurdt (sjoch ek IV.2.1). Neffens de funksje kin men de baker-

rimen, lykas de widzelieten, (pedagogyske) gebrOksliteratuer of -lyryk neame

(Bausinger, 1968, 248; Maier, 1980, s. 51).
T. Hellinga-Zwart neamt yn it folgjende sitaat memmen en beppen as troch-

jouwers fan de folksliteratuer:

Se songen 'r in lietke by, (ntl. by it toudOnsjen, JWL), in frjemd ald lietke, det
se fen hjar Mem heard hienen en Mem fen Beppe en Beppe wer fen Oare-
beppe.10

J. Piebenga slilt him dBrby oan mei syn titel Ut beppe' fodkoer (1935). Dat net elk
der sa oer tocht, mei bliken dwaan lit de titel dy't de 19de-ieuske auteurs en samlers

Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen oan har samling bakerrimen yn
In doas fol Aide snipsmaren (1856), joegen: 'Sangkjes en Rimkes op mem,ne skirte

en op heite knibbel' (kursivearring fan my, JWL). It hat der alles fan, dat baker-

rimen, lykas widzelieten,  yn de measte gefallen as frouljuslieten sjoen wurde (sjoch
foar wat de widzelieten oangiet Van Voorst van Beesd, 1986).

Njonken keunstlieten giet it by dit sjenre, lykas sein, foaral om poezij lit de mun-
linge tradysje. Ommers, de bakerpoezij wurdt yn it munlinge ferkear tusken de

generaasjes hieltyd wer oerdroegen en trochjun. By dat oerdrachtproses binne in
11

soad farianten untstien, dy't oanjouwe, dat dat proses frij yntinsyf west hat.
Benammen by bakerrimen spylje pedagogysk-didaktyske bedoelings, sa't dy yn it

begjin fan de paragraaf neamd binne, in rol. Tagelyk mei dy bedoelings binne yn de
Fryske situaasje ek taalpolitike doelstellings fan belang. Net allinne de folwoeksen

oerdragers,it it pedagogyske Oild, lykas Alden en oare famyljeleden en de pjutte-
lieding, ek dielnimmers oan de FB achtsje it nedich, dat de bakerrimen trochjun
wurde. Sy wolle dat Frysk erfgoed oan nije generaasjes oerdrage. Dat begun al yn
de tiid fan de Romantyk, doe't bakerrimen sammelobjekt wiene, ek yn Fryslan, mei
samlers  as de Halbertsma's, Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts  van der Meulen

(sjoch ek I.2). It hjir behannele Ondersykstrajekt leveret krektsa syn samlers op mei
Barend van der Veen, S.M. van der Galien, W. Dykstra-Talsma, Dieuwke Win-
semius en Jant Visser-Bakker. Sa freget Barend (van der Veen) yn syn bernerubryk
yn S&R it folgiende:

10 Yn: Hellinga-Zwart,  T., It boek fen Hessel en Nynke,  1930,  s.  8.  It boek is in aardich

foarbyld fan gel)ruk fan poezij, hjir mear yn it bysunder bakerrimen, yn it deistige libben.
Sa mei Bauke, it lytse broerke fan Hessel en Nynke, op in bepaald stuit yn it ferhaal by
pake op 'e knibbel sitte. Dy sjongt dan in knibbelferske foar him en lit it jonkje op en del
wippe Ubidem, s. 151). Sjoch ek II.3.1.2." By in lazing fan Onderskreaune oer bakerrimen (8-4-1997 foar it Liter6r Histoarysk
Wurkferbdn fan de Fryske Akademy) droegen de taharkers yn de diskusje alderhanne

farianten by fan it knibbeldeuntsje 'Hop hop hynke'. Guon koene allinne in ynkoarte ferzje
sunder it part oer pake en beppe. Oaren hiene yn dat twadde part farianten; sa krigen bern
somtiden kofje mei koeke en soms sels in lekker gleske wyn, mochten oaren yn it spyn om
in stik koeke sjen en hie beppe by wer oaren in wyt skelkje foar.
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... Nou binne der oars forskate aide bernesankjes, sa lyk as Hop, hop hynke,
Ljouwert op in pynke, to Snits op in wite-brea, ensafoart; ... Betink jim ris,  ef
freegje mem ef heit,  ef omke,  ef moeike,  ef beppe,  efpake (S&R, 1927, s. 779).

Yn lettere numers publisearret Barend van der Veen yndie in tal ynkommen fersen
(S&R, 1927, ss. 803, 910-911; 1928, s. 27). S.M. van der Galien jout tsien jier
letter yn De Stim lyksa guon fersen, diskear allinne knibbelfersen (De Stim,
5-11-1937), mei yn in folgjend numer fan itselde tydskrift boarterslieten (Ibidem,
19-11-1937; sjoch IV.2.3). Hy docht dat sOnder foar6fgeande oprop. Van der Ga-
lien en Van der Veen hawwe de sammele bakerrimen net yn boekfoarm dtjun;
Dieuwke Winsemius, Janneke Ratsma en Jant Visser-Bakker dogge dat letter wol
(1962, 1969 (Poai fan de poaskep61le) en 1977). It giet by bakerrimen foar it grutste
part om folkspoezij dy't fan generaasje op generaasje oerdroegen wurdt en op in be-
paald stuit skriftlik Qstlein wurdt. Dat wurdt oanfolle troch keunstpotzij fan
auteurs lit de skriftlike tradysje of fan kontemportne dichters. Foar dy leste hawwe
de bakerrimen faak as foarbyld tsjinne. Yn it bondeltsje foar beukers Pxtke Loko-
metyjke (1977) fan Jant Visser-Bakker, mei syn fingerferske en oanwiisferskes fan
it eigen lichem, en yn it ferfolch derop, Pylke lokometyjke rint as 't spoar (1983) is
dat goed te sjen.

Yn bondels, ornearre foar (beuker-)skoallen, en dus foar wat Aldere bern, binne
de bakerrimen, yn earste ynstansje dus bedoeld foar in jongere doelgroep, ynsi-
dinteel ek te finen. Sa steane se yn Beukerbunt XIN en XV (1976) en yn Foar ds
beukers, I en II (1966). Fierders nimt J. Piebenga soksoarte materiaal op (Piebenga,
1935) en is it yn de  ouwer bondeltsjes Siong mar ta/ (1953-1958) en yn It boek
foar de Fryske bern (1954) te finen.

De orale, skriftlik ftstleine. tradysje oerhearsket by de bakerrimen, yn de tiid fan
it hjir beskreaune korpus, mar ek dBrnei. De gebrukskontekst is foar it grutste part
de htishalding en it famyljelibben, hoewol't it Onderwiis yn de foarm fan beuker-
skoallen soms ek gebrOk makket fan it sjenre. Yn de jierren njoggentich komt de
fraach nei Fryske bakerrimen op 'e nij nei foaren. De fragen en reaksjes oer dy alde
bernepoazij by de radiorubryk 'PM-kanaal fiif fan Omrop Fryslan (1997) binne dEr
in teken fan, krekt as de ferkeap fan in nije bondel mei folksbakerrimen, Fan
hantsjeklap en sukerbak (1998):2

I\/.2.3 Boarterspoazij

Boarterspoezij is dy poezij dy't sein of songen wurdt by it boartsjen fan bern, in
gebrukskontekst  dy't  lykas de beide foarige sjenres, benammen ynformeel  fan  aard
is, mei inkeld ek gebrOk yn ynstittisjoneel ferbAn, binnen it Onderwiis. It sjenre
befettet, foar it op gong bringen fan it boartsjen, pof- of 6ftelfersen, en fierders

12    It boek. gearstald as lustrumbondel foar de Stichting /t Fryske Berneboek (1993-1998)
troch underskreaune, stie nei it ferskinen yn septimber 1998 in tal moannen op nOmer 1
fan de top-fiif fan meast ferkochte berneboeken. Dat resultearre yn in fyfde plak op de
Boeke Top 20 fan de Sutelaksje fan  1998, d8r't alle litertre sjenres, ek dy foar folwoek-
senen. op fertsjintwurdige binne (BoekeNijs. nr. 33. septimber 1998, s. 5).
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poezij foar rOnte- en rigespultsjes, wedstriidspultsjes en bewegingsspultsjes. Gie it
by de beide foargeande subsjenres fan widzelieten en bakerrimen benammen om in
oerdracht fan folwoeksenen nei bern, by de boarterslieten is dat aspekt net oan-
wezich. De munlinge oerdracht spilet him foar in grut part tusken bern underling
6f. Dochs wurdt dat aspekt   hjir net fierder litwurke,    om't   soks in oarsoartich
(Indersyk ferget.13 Lykas al earder oanjun is, bliuwt dit undersyk beheind ta de oer-
dracht fan folwoeksenen nei bern (II.2). Dat komt by dit sjenre ut yn it op skrift
festlizzen fan de boarterspoazij.

Neist de boarterspoezij dy't by it boartsjen sels brukt wurdt, soe poezij oer it
boartsjen lyksa ander dat skift begrepen wurde kinne, mei as foarbyld it 'Ljep-
perssankje' fan C. Wielsma. Dat fers wurdt foar it earst publisearre yn Wielsma syn
bondeltsje For de bent (1886) en wurdt letter yn sammelbondels opnommen.14 By it

beoardieljen fan de poezij op dy neamer wurdt lykwols in ynhaldlik kritearium oer

tematyk en ferwurking dtrfan hantearre, in kritearium dat yn dit Ondersyk net oan
'e oarder komt (sjoch ek I). Daom wurdt hjir allinne sjoen nei dy poezij dy't bern
by it boartsjen bruke foar safier't dy skriftlik fdstlein is, yn aparte bondels en inkeld
ek yn learltsboeken foar skoalle. Se komme foar it grutste part dt de orale tradysje;
in inkeld keunstboartersliet is sterk troch dy tradysje beynfloede.

De gebrukskontekst fan de boarterspoezij is it boartsjen fan de bern dy't op strjit-
te of skoalplein dy poezij bruke. Dy orale kultuer is neffens guon yn it neigean, in
reden foar underskate auteurs om de uteringen dBrfan op skrift Qst te lizzen. Dat
kin weze yn boeken dy't allinne datsoarte poezij befetsje, lykas de bondel Hwet wy
as bern boarten (S.M. van der Galien, 1938). Van der Galien wiist yn syn foarwurd

op it belang fan bewarjen en seit ddr:

Sa by  de  tiid 18ns is der g(Ins  hwet folkseigens yn lis  18,1 forrinnewearre,  toloar

gien yn 't forjitlik forline. Ek fen lis berneboartersspillen binne al in soad
weirekke en as men net oppast, forsillet der noch,near. D2rom kin in boekje as
ditte syn nut hawwe, omt it biwarje wol hwet faei stiet om foart to reitsjen.
(Van der Galien, 1938, s. [3]).

By Van der Galien fine wy gjin poffersen, mar wol poezij foar runte- en rige-

spultsjes, foar fersidespultsjes en heinderbalferskes. Wol neamt er de poffersen by it
part oer fersideboartsjen: 'De siker wirdt troch ompoffen oanwiisd' (Van der Ga-
lien, 1938, s. 11). Yn de boekjes H,va giet mei7 (B. van der Veen, 1947) en Sjonge
en  boartsje O.A. Visser-Bakker, 1957) mei allinne boarterslieten steane likemin
poffersen. De boarterslieten lit dy beide bondels binne fan de hRn fan de neamde

auteurs, al is wol ynfloed fan de orale (folks)kultuer te fernimmen. Jant Visser-
Bakker har beukerliet 'Sa, sa rinne de eintsjes' bringt jin de Alde folksrimen lyksa
yn it sin. De  ouwer strofen binne op itselde stramyn boud; fan dat liet folget de
earste strofe (Visser-Bakker, 1957, s. 21):

13 Sjoch bygelyks it unders>k dat dien is yn de Utertske wyk Lombok (Van Dijk. 1999)
14     Sjoch de bondels Blide bernkes (1898) en Us doarp (1907) fan E. Zwart, mar it fers stiet

net yn de beide bondels mei op muzyk sette fersen fan Wielsma lit 1929.
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Sa, sa rinne de eintsjes, / De eintsjes yn it gers.
Hja pikke  hjir,  hja pikke der / Hja wraggelje mar hwat hinne en wer.
Sa, sa rinne de eintsjes, / De eintsjes yn it gers.

Yn in pear oare bondels binne neist boarterslieten ek oare poezijsjenres opnommen.
De beide bondels fan J. Piebenga, Snypsnaren (1934) en Fodtsjes en fiardtsjes
(1936), en de bondel Printsjes by rymkes en boanery (Poai fan de poaskep61le,
1969) befetsje in soad materiaal lit de orale kultuer. De gearstalders fan dizze en
earderneamde boartersbondels litte dErmei sjen, dat se oerdracht fan dy poezij
wichtich achtsje. Dy oerdracht hawwe ek de auteurs D. Winsemius en J. Visser-
Bakker oan wurke. Sy achten njonken bakerrimen ek boarterspoezij fan belang en
namen dy sadwaande  op  yn har bondels Ferskes, dy't Beppe foar Iis sjongt  fan
1962 en Hop hop hynke fan 1977. De bondel De swellebalke - in samling album-

ferskes en boanerssankjes (1965) fan in wurkgroep fan Onderwiisminsken befettet
Onder oare boarterspoezij. Foar it oare steane de boarterslieten ferspraat yn
sammelbondels, lykas dy fan Slofstra (1950), De Weerd (1964), en yn sjong-
bondeltsjes as Siong mar ml (dl. 1-3; 1953-1955).

De measte boartersfersen komme mar ien kear yn it korpus foar. In inkeld fers is
yn mear as ien bondel te finen. Sa is it pofferske 'Ine Mine Melle, hwa scil telle, /
Ik of dou? Dou bist de kou!' (Piebenga, 1936, s. 5) yn  ouwer bondels opnommen 15
en liket dBrmei part fan de (orale) kultuer fan dy tiid te wBzen, krekt lykas it ferske
'Lange lange rige'.16

Dat boarterspoezij as gebrOkskontekst it ynformele fermidden fan de boartsjende
bern hat, is ek te sjen oan farianten, lykas dy by in pear pleachlieten mei lokaal
oanpaste nammen foarkomme.

IV.2.4 Religieuze poezij

By religieuze poazij tinke wy oan dy poezij, dy't helpe wol by it groeien en fer-
sterkjen fan it kristen wezen, sawol yn tsjerklike as yn persoanlike sin.17 Dat darby
ek it begryp 'tsjerklik' brOla wurdt, hat te krijen mei de psalm- en gesangoerset-
tings, dy't yn it korpus te finen binne en dy't benammen yn de tsjerklike liturgy
funksjonearje. 18 Hoewol't it begryp 'religieus' mear omfetsje kin as allinne it

15     It fers stiet, mei fariaasjes, yn Piebenga (1936, s. 5), Winsemius (1962), Poai (1969, s. 5)
en Visser-Bakker (1977, ss. 26, 57). De bondel fan Piebenga befettet sSn ferskillende
poffersen. De twadde oanhelling by Visser-Bakker is yn it Stedfrysk.

16     Dit fers is meinommen troch Van der Galien (1938, s. 22) en Poai (1969, s. 26), al is de
formulearring by de trije auteurs net alhiel deselde. Krekt dy farianten wize op de 6fkomst
lit de orale kultuer.

17 Hjir is, mei wat fariaasje, gebruk makke fan de definysje sa't dy under it lemma
'Erbauungsliteratur' te finen is yn Doderer, 1975-1982, s. 357: 'E. ist ein Sammelbegriff
fur alle Literatur, die "Hilfen zu Starkung und Wachstum personlichen Christseins" (M.
Doerne: Erbauung; in: Religion in Geschichte und Gegenwart, IL 1958) geben will.'

18 Sjoch ek wat dtroer sein is yn II.2. by de ferantwurding fan it korI)us, d6r't boppedat in
beskriuwing fan de sitewaasje binnen it kristlike part fan de FB te finen is.
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religieus-kristlike, wurdt yn dit undersyk dochs foar de 18stneamde, ta it kristendom

beheinde, begrypsynhald keazen. It materiaal yn it korpus jout dBr alle oanlieding
ta. In foarbyld derfan binne de hjir boppe neamde psalmen en gesangen, dy't dt dy
tradysje komme, krekt as sneinsskoallelieten en oare religieuze poezij lit it korpus.

De measte religieuze poezij foar bern bestiet (it lieten. Yn it korpus binne fiif
lietebondels mei allinne religieuze lieten te finen, en wol Ut de mule fen lytsen

(1940), For de hjeldagen (1947), Blide Stimmen (1959), Bibelferskes (1980) en

Wat in gelok (1983). Fan de oare lietebondels befetsje acht behalve sekuliere lieten
ek ien of mear religieuze lieten,19 wylst fan de oare sammelbondels yn fjirtjin ien of
mear religieuze fersen of lieten te finen binne.

It grutte tal lieten yn dit poezijsjenre hat te krijen mei de funksje binnen de
tsjerklike liturgy, sa't hjirboppe al sein is, mar ek mei dy op sneinsskoalle en yn de

kristlike skoalle. It psalmferske-opsizzen op moandeitemoarn, sa't dat lang moade
wie yn de protestantsk-kristlike skoallen, tsjutte lykwols op Nederlansktalige psal-

men (sjoch ek II.2). Dertroch Ontstie net in Fryske tradysje datoangeande. Mei de
sneinsskoalle liket dat wat oars te lizzen en is it ek makliker it Frysk te bruken,
om't it daby minder formeel, sunder ynstitdsjonele learplannen en sunder spesjaal

oplate learkreften giet. It materiaal foar de sneinsskoalle is dan ek relatyf sterk fer-

tsjintwurdige: fan de fiif hjirboppe neamde bondels mei allinne religieuze lieten,
wurde de earste trije yn de Ondertitel eksplisyt ornearre foar de sneinsskoalle. By it
bondeltsje For de Neldagen wurdt dBr it 'husgesin' oan tafoege, wylst de (folsleine)
undertitel by Blide Stimmen is: 'Tachtich Sneinsskoalle-lieten ek to bruken yn hus,

skoalle en foriening'. Is by de bondels fan Scholten tit 1940 en 1947 noch sprake
fan partikulier inisjatyf, de bondel Blide Stimmen is Qntstien lit in breed fermidden
fan (protestantske) tsjerken wei. Yn it foaropwurd wurdt dBrfan sein:

It sjongboekje, dat  hjirmei it ljocht sjucht,  is frucht fan in bisprek dat inkelde
jierren forlyn pleats foun tusken fortsjintwurdigers fan 'e Provinsiale Kom-
misje foar Evangeeljeforkundiging yn 'e fryske tael, fan 'e Kristlik Fryske

Mienskip (op frijs. grounslach) en fan it Forbdn fan fryske dumnys yn 'e
Grifformearde Tsjerken. Yn dizze gearkomste waerd Andersteand trijemanskip

(ntl. Hindrik J. Brouwer, Fedde Schurer, Bernard Smilde. JWL) oanwiisd om
de  Kommisje fan Redaksje  to foarmjen foar in  Frysk Sneinsskoallelieteboekje.

(Blide Stimmen, 1959, s. 6).

It stribjen wie, neffens dat foarwurd, om  'nij en oarspronklik spul'  te jaan, mar dEr

is de redaksje net alhiel yn slagge. Sadwaande binne oersettings opnommen, under

oare fan in tal bekende 'klassike' lieten. Derby binne gjin psalmen en gesangen.

Foar dy leste lieten wurdt troch de gearstalders ferwiisd nei it tsjerkeboek, dat yn
1959 yn twadde printinge underweis is.20

Nei' t  Frederike fan Hallum  yn   1870 de earste Fryske sneinsskoalle oprjochte  en
dBr ek materiaal foar skreau (II.2), duorret it oant de jierren Oirtich fan de 20ste

19 Derby binne sawol de fjouwer aparte dieltsjes Sjong mar ta/ as de seleksje derut yn ien
bondel elk foar ien bondel teld.

20    De twadde printinge ferskynt yn 1961 (Popkema, 1983, s. 148).
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ieu, ear't wer oarspronklik Fryske poezij foar sneinsskoallen ferskynt. Dat is it
wurk fan ds. A.R. Scholten, under oare publisearre yn Ut de mute fen lytsen (1940),

Behalve yn lietebondels is yn foardrachtbondels inkeldris in religieus fers te
finen. Poesy-albumfersen hawwe gauris ek in religieus elemint. Om't dat sjenre in
hiel eigen karakter hat en it religieuze mar ien aspekt fan it gehiel is, wurde dy
fersen yn in aparte paragraaf behannele (IV.2.8).

In gefal apart binne de trije dielen Frysk Usboek fan J. Piebenga (sjoch ek
II.3.2.2). Yn de earste printinge (1938) nimt de gearstalder neist sekuliere poezij ek
religieuze op. Yn diel ien bestiet dy poezij fit in psalm, twa gesangen en twa oare
lieten, allegear oersettings, wylst  yn  diel  twa  fan de 17de-ieuske dichter Gysbert
Japicx  en de 19de-ieuske  J.  van  Loon twa gebeden opnommen binne, njonken  in
19de-ieusk algemien-religieus fers en in krystfers fan de 20ste-ieuwer Fedde
Schurer. Yn de twadde printinge fan diel ien (1954) Ontbrekke de neamde fersen,
mar binne wol twa oare gesangfersen opnommen. Yn diel twa is yn de twadde prin-
tinge (1954) ynstee fan it iene 19de-ieuske gebed in oar gebed fan de 19de-ieuwer
H.S. Sytstra opnommen, wylst it mear algemien-religieuze fers lit dy 19de ieu fer-
fallen is. It foargongersdieltsje, dat tagelyk mei de twadde printinge fan de oare
beide ferskynt, befettet ien 'Bernebea', wylst it 1Bste fers, 'Foar Fryslans bern', neist
in Fryskheiteldnsk kleurkezi ek in religieus aspekt hat. Opfallend is, dat de gear-
stalder it begjin fan syn foarwurd by de earste printinge fan diel ien by de twadde
printinge weilitten hat. Hy seit dBr:

Nou't de gelegenheit der is, om op skoallen yn Frystan yn de skoaturen under-
rjucht yn de eigen tael to jaen,  kaem der tige forlet fen in blom12zing fen ien-
faldige, en dochs net to maklike bernelektuer, dy't, hwet ynhald en sfear oanbi-
lange, binammen for de Kristlike (understreking fan my, PNL) skoallen
ornearre wier. Sa'n blom!2zing wirdt hjirby nou oan dy skoallen oanbean.
(Piebenga, 1938, 1, s. 3).22

In aktueel tema, dat in religieus aksint meikrige hat, stiet yn de foardrachtbondel
Foar 't buordtsje (1971). It giet hjir om in fers fan Fedde Schurer, 'Petear mei
God', dat ynspirearre is op in berjochtsje oer in Amerikaanske soldaat, dy't op it
slachUild stjert. In oersetting fan in klassyk-Nederlansk religieus berneliet is te
finen yn Eintsje Peteintsje (1965), wylst ek Fryske sangen (1935) ien algemien-
religieus fers befettet.

It materiaal fan religieuze poezij yn it beskreaune korpus befettet bibelpoezij,
poezij foar de religieuze feesten en gebeden yn poezijfoarm

Bibelpoezij is de poezij dy't in neidichting fan in bibelpart is of dy't op in tema
derdt ynspirearre is. Alderearst binne dat de (berime) psalmen. D8r is al wat oer
sein yn II.2 by de ferantwurding fan it korpus. De Fryske psalmen dt it korpus
binne foar in grut part oersettings tit it Nederl8nsk en net in beriming fan de bibelse

21

Sjoch foar de ynfolling fan dat begryp IV.2.9.
22    Ek fierders hat Piebenga pregnante stikjes weilitten, lykas it neamen fan it 'fryske Nije

Testamint' en de opmerking oer de plicht fan 'de skoalle dy't it oandoar, hjar mei de
namme fen Kristus to neamen' (Piebenga 1,  1938, s. 5). Piebenga liket de twadde printinge
net mear eksklusyf foar de kristlike skoalle bedoeld te hawwen (sjoch ek II.3.2.2).
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psalmen Iit de oarspronklike taal wei. De Nederl nsktalige kanon op it med fan
psalmen en gesangen is yn dizzen fan grutte ynfloed, sawol wat de kar fan de
psalmen foar bern oanbelanget, as ek yn ferbdn mei de tsjerketaal, dy't yn it hiele
beskreaune tiidrek, fan 1900 oant 1980/1983, noch altyd it Nederlansk is. Hiel
stadich komt, mei troch it krewearjen fan de Bewegingsselsskippen KFS en RFB,
omtinken foar it Frysk yn de tsjerklike liturgy. Dochs is dat oan 'e ein fan it
besprutsen tiidrek noch altyd minym en kriget religieuze bernepoezij dan ek noch
mar amper de kans om ta in tradysje te wurden.

It is dtrom opfallend, dat Fryske oersettings fan psalmen yn de blomltzings fan
S.E. Wendelaar Bonga. S.M. van der Galien en J. van der Mark net foarkomme.23
Alle trije binne oars warber yn it kristlik oriYntearre part fan de FB, de earste bei-

den yn de runten fan it KFS, wylst Van der Mark bestjoerslid en foarsitter is fan de
KFFB (sjoch ek III.3). Van der Galien jout yn syn blomlezing wol proaza mei in
religieuze sfear, wylst Van der Mark ien fers opnommen hat lit de Fryske skiednis
mei in religieus aspekt: 'Bonifacius'.  Oan de oare kant moat feststeld wurde, dat de
gearstalders har bondels mear yn it algemien foar de 'Folksskoalle' bedoeld hawwe,
sa't ek yn de foarwurden by har bondels memorearre wurdt.24 Oars leit it mei de
bondels fan J. Piebenga en S. Boonstra. Yn de ynlieding by dizze paragraaf
(IV.2.4) seagen wy, dat Piebenga yn syn beide dielen Frysk /2sboek (1938) wol
psalmen (en ek gesangen) opnaam. Yn de bondel fan Boonstra, Nei skoaltiid
( 1930),   is dat lyksa it gefal. Beide gearstalders binne   lid   fan   it KFS, Boonstra,
underwizer yn Ljouwert,25 wat minder prominint as Piebenga, al stiet er wol op de
ledelist fan it KFS26 en hat er konneksjes mei minsken as Wendelaar Bonga en dr.
G.A. Wumkes. Yn in brief oan de leste skriuwt er:

Ik bin hielendal net oertsjuge fen de unmooglikheit om in Blom!2zing to krijen.
Det kin whl.  Dy moat den foaral oan twa easken foldwaen: de bern moatte it
mei nocht l@ze en it Kristlik bigjinsel nwat dtidlik titkomme. It uste bitsjut
fensels Invet oars as det de frommens der fingertsjok oplizze moat.  De tiid det
wy d2rtroch wt omit hert waerden, heart taitforline. (Nov.  1929)P

Yn deselde brief wiist er Wumkes mei klam op dy syn 'Bibelske fortellingen', nei
in krityske noat oer de 'doarpsstikjes' fan Wumkes. 'Dy [ntl. de bibelfertellingen,
JWL] binne moai', skriuwt er. 'Forjit dy net!'

Yn sjongboekjes fan it KFS binne ek in tal psalmen en gesangen opnommen. Dy
bondels binne yn it foarste plak bedoeld om bdikt te wurden op de gearkomsten fan

de organisaasjes KFS en RFB. Soms ek wurdt in gebrOk op skoalle neamd. As
foarbyld fan sa'n bondel is it boekje Hwa sjongt mei7 yn de paragraaf oer de

11     Yn Defoargonger (1927) fan S.E. Wendelaar Bonga komt wol ien gesang foar.
24 Wendelaar Bonga seit dat yn it foarwurd by Van der Galien syn Eigen paden lans (1938).

L. van der Zweep, underwiisynspekteur. skriuwt yn syn foarwurd by Van der Mark syn By
honk (1939) oer 'mannige Fryske skoalle',

15     Provinciale Almanak van Friesland voor het jaar 1929. (Bew. door Struiksma, N. en E.
Drijfhout). Lzeuwarden, s. 263.

26 Argyf bewarre by it FLMD.
'1     De brief bertst by it FLMD.
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ferantwurding fan it korpus (II.2) behannele. Yn it twadde diel fan in lytse rige
foardrachtbondels mei de titel Wylgekatsies (1954) binne lyksa in tal psalm- en
gesangoersettings opnommen. Dy boekjes binne dtjun by gelegenheid fan de
foardrachtkrigen, organisearre troch kriten, lokale 6fdielings fan under oare it KFS,
yn Ljouwert.28

It bondeltsje Ut de mule fen lytsen (1940) fan A.R. Scholten befettet in tal
psalmen en gesangen, mei derneist in liet fan de 17de-ieuske dichter Gysbert
Japicx, in tal oersettingen fan Nederlanske religieuze lieten en in liet fan de kon-
temporene dichter Fedde Schurer.

Behalve in streekrjochte bewurking fan in bibelpart kin poezij ek ynspirearre
wBze op in bepaald bibelpart. Oan de foardrachtbondel longerein draecht foar
(1956) draacht Schurer mei syn 'Jozefs dream' sa'n soarte bibelfers by. De Jozef lit
de titel is de Aldtestamintyske Jozef. dy't sprekkend ynfierd wurdt. De tsjerklike
gesangen, hjir en dBr ek yn sammelbondels ut it korpus opnommen, binne ek faak
in refleksje op bibelparten.

De lieten lit it bondeltsje fan Pebesma binne ornearre foar beukers. Seis lieten
derdt binne opnommen yn de bewurke twadde printinge fan Blide Stimmen (1985),
dBr'tde auteur nammers ek redaksjelid fan wie. De bondel Wat in gelok fan 1983 is
foar wat aldere bern fan de legere skoalle ornearre. It measte omtinken foar oar-
spronklike bibelpoezij foar bern falt yn it tredde undersykstiidrek.

De poezij foar de religieuze feesten omfettet poezij foar de kristlike feestdagen,
yn in soad gefallen de krystdagen. Dy poezij ferskynt faak yn de foarm fan lieten,
der' t it sjongen it feestlik gefoel by ferheget  en  sa it religieuze gefoel fersterket.  De
mear sekulier bepaalde feestpoezij, lykas it sinteklaasliet, komt under it skift
'Gelegenheidspoezij' oan de oarder (IV.2.6).

It bondeltsje For de hjeWagen (1947) befettet sAn lieten foar krysttiid en Epifany,
twa foar Peaske en ien pinksterliet. It is oarspronklik wurk, sawol nei tekst as wat
de muzyk oanbelanget. De muzyk is fan A.I. Brouwer-Prakke, wylst de teksten fan
Onderskate dichters binne, ek fan de gearstalder A.R. Scholten sels. Ien peaskefers,
sOnder wize, is tafoege troch de besoarger M.K. Scholten.29 It boekje hat as Onder-
titel 'Twadde bondel ferskes...' en ferwiist dBrmei nei it earder al ferskynde
sjongboekje Ut de millefen lytsen (1940). In oar bondeltsje fan deselde gearstalder,
Krystklanken (1946), befettet allinne oersettings.

In folgiende bondel foar sneinsskoallen ferskynt yn 1959 under de titel Blide
stimmen. De bondel is yndield yn Onderskate skiften, under oare de tsjerklike
feesten. Krysttiid kriget hjir ek it grutste tal: op de 80 lieten binne 25 foar dit feest
ornearre. As ferliking mei tsjinje, dat foar Peaske trije lieten opnommen binne, foar
Himelfeart ien en foar Pinkster twa. De oare 49 lieten binne bibellieten en mear
algemien-religieuze lieten, Onder oare in tal gebeden. De redaksje jout wol in fer-
antwurding fan de Nederlanske bondels. dBr't zit oernommen is. De boarnen fan
trije oarspronklik Fryske lieten wurde net neamd: 'Der stiet de griene Krystbeam

28     De nammen fan de gearstalders, G. Groustra, S. de Haan en F. Sytsma, litte sjen dat it hjir
om in inisjatyf fan it KFS en it RFB giet. De earste en de leste binne 6fkomstich ut it
fermidden fan it KFS, De Haan is lid fan it RFB.

29     M.K. Scholten wie in broer fan ds. A.R. Scholten, dy't it manuskript nei it ferstjerren fan
syn broer foar litjefte reemakke hat.
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wer' (Barend van der Veen yn: Scholten, 1947, ss. 15-17); 'Trije keningen kamen
om utens wei' (Scholten, 1947, ss. 20-21) en 'Peaske, Peaske is yn 't lan' (Ibide,n,
ss. 26-27), beide fan Scholten. De trije lieten binne net wer yn de twadde, bewurke

printing fan it boekje (1985) opnommen.
Neist de bondels mei allinne religieuze lieten befetsje lietebondels mei in mear

mingde ynhald fan religieuze en sekuliere lieten ek guon foar religieuze feesten. Yn
in soad gefallen giet it derby (al wer) om krystlieten. In foarbyld dBrfan binne de
bondeltsjes Sjong mar tai Yn alle fouwer dieltsjes binne, oersette of oarspronklike,
krystlieten opnommen. Ien oarspronklik liet. 'Fan Jezus' berte' yn diel IV, is fan de
han fan P.J. Troelstra, en waard foar it earst publisearre yn it tydskrift For hus en
hiem (1888, s. 290). Yn de sterk bewurke werprintinge fan 1987 binne dy feest-
lieten, lykas de oare religieuze lieten, ferdwun. In reden d8rfoar wurdt net jun. Oare
bondels mei krystlieten binne Fryske sangen (1935) mei in tal oersette krystlieten,
Ferskes (1975) en Beukerbunt (1976). De beide krystlieten lit de twadde bondel

binne oernommen lit Blide stimmen (1959) en Winterstjerkes (1967). Fan de trije
krystlieten dt Beukerbilnt is ien oerset.

Mar net allinne yn lietebondels, ek yn foardrachtbondels is in inkeld feestliet yn
de religieuze betsjutting te finen. It giet dan wer om it krystfeest, lykas yn Jonger-

ein draecht foar (1956) en yn Foar 't buordtsje (1971). De auteur Barend van der
Veen nimt in krystfers lit syn bernerubryk yn it tydskrift S&R (1927, ss. 867-868)
op yn it bondeltsje Bern, dat datselde jiers ferskynt. Letter nimt er datselde fers
noch in kear mei yn syn bondel Raeikesfan 'e greppelkant (1955).

In spesifike feestbondel as Ljochte Oren yn donkere dagen (1946) fan deselde
auteur bestrykt de desimberfeesten fan Sinteklaas en krysttiid. It begryp 'feest' is
hjir sawol religieus as sekulier fan ynhmd. De sekuliere feestlieten fan dy bondel
komme yn de paragraaf oer de gelegenheidspoezij oan 'e oarder. De religieuze
krystpotzij dEnit is ynbBde yn it ramt fan it neifertelde bibelske krystferhaal en in
ferhaal   lit it deistich libben.   Foar de meldijen ferwiist de auteur   nei it bondeltsje
F or de hjeldagen, dat in jier letter ferskynt as syn eigen bondel, mar dat 6fgeande
op dy ferwizing dan blykber al yn manuskript ree leit.

De op rym sette gebeden,it it sjenre fan de religieuze poezij hawwe as gebr ks-
kontekst yn it foarste plak de net-ynstittisjonele huslike earetsjinst; se wurde sein of
songen foar en nei it iten en by it op-bed-gean. Benammen by it jOnsgebed, it gebed
dat sein, mar meastentiids songen wurdt foar it op-bBd-gean, soe fan in orale tra-
dysje sprake weze kinne. Der moat wol de beheining oan tafoege wurde, dat dat it
gefal is foar safier't it Frysk yn htishaldings ek religieus in rol spilet. In inkeld
gebed is bedoeld foar gebrOk yn (sneins-)skoalle. Troch dat deistich gebrOk krije
sokke gebeden alle kans om yn de tradysje opnommen te wurden. Yn de tsjerklike
liturgy lykwols is datoangeande noch net folle romte foar it bern en syn uteringen
op it religieuze med.

It bondeltsje For de hjeldagen (1947) befettet, njonken feestlieten, in 'Moarnsbea
for bern' en in 'Joungebet', oarspronklik wurk, sawol wat de tekst as wat de muzyk
oanbelanget. It oare bondeltsje fan Scholten foar sneinsskoallen,  Ut de mute fen
lytsen (1940), befettet ien (oerset) gebed. De measte gebeden lit it korpus binne te

finen yn de sneinsskoallebondel Blide stimmen (1959),   al   giet   it   derby   yn   alle
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gefallen om oersettings. In tal d8rfan nimt E.S. de Jong oer yn syn Eintsje
Peteintsje (1965).

Yn twa dieltsjes fan de bondeltsjes Sjong mar ta! (IM, 1955; IV, 1958) binne op
in Noarske folkswize en op muzyk fan E.H. Grieg (1843-1907) twa gebeden
opnommen mei in tekst fan Marten Sikkema.

De foardrachtbondel Wylgekatsjes U (1954) nimt it oersette gebed 'Us leave
Hear' fan Fedde Schurer op, dat earder ferskynde yn in bondel oersettings fan de
dichter. L«fen alle tiden (1934, s. 61). In oar oerset gebed fan deselde dichter is te
finen yn it foargongerdieltsje by it Frysk Wsboek (1954) en wurdt letter wer yn
Blide Stimmen opnommen, ek yn de twadde printinge,it 1985.

De gebrukskontekst fan de religieuze poezij wurdt benammen foarme troch de
ynstitlisjes fan tsjerke en underwiis, mei dBrneist it ynformele, net-ynstittisjonele
fermidden fan de hilshalding.

IV.2.5 Didaklyske potzij

De gebrukskontekst fan de poezij yn dizze paragraaf is in learsituaasje. By dy
didaktyske poezij giet it net om de didaktysk-moralistyske fersen sa't dy te finen
binne by de 18de-ieuske Philantropijnen en Van Alphen, by de 19de-ieuske Waling
Dykstra of by de fersen fan 20ste-ieuske, maatskippij-krityske dichters. De yn dizze
paragraaf behannele poezij stiet fan 8lds yn de kontekst fan it underwiis, mar is yn
de rin fan de 1Bste twa ieuwen buten de formele, skoalske situaasje foaral yn de
hlishdlding teldne komme, d8r't de bern mei dy poezij, troch it oanlearen fan be-
paalde feardichheden, taret wurde op it skoallibben. Sa bringt ABC-poezij de bern
yn 'e kunde mei it alfabet, dogge tel- en siferfersen itselde foar de sifers en boartsje
riedsels, bedoeld foar wat aldere bern, mei taal yn it algemien. ABC-poezij en
siferfersen binne bedoeld foar de bern yn de leeftydskategory tusken likern6ch trije
en seis jier en hawwe krektsa in sterk boartlik karakter. Dy taalboarterij fynt Mottd
in wichtige karakterisearring fan moderne bernelyryk yn it algemien (Mott6, 1992,
s. 35). Sa'n karakterisearring jildt lyksa foar de Fryske berneliteratuer, lykas it
wurk fan moderne Fryske dichters as Diet Huber, Tiny Mulder, Berber van der
Geest en Baukje Wytsma dlidlik sjen lit. By de hjir behannele poezij kriget dat as-
pekt nochris apart klam. Riedsels skerpje boppedat it unthald fan de bern, har tin-
ken en har humor.

Kanons binne Onder oare bedoeld foar in boartlike wize fan muzykunderwiis. De
komponist P. Folkertsma jout twa bondels mei sokke kanons it, te witten: Seis-
resom (1932) en DO earst en den ikke (1944). Om't dit undersyk lykwols literer, en
net musikologysk fan aard is (sjoch ek II.2), wurde dy hjir fierder net behannele.

Yn it Ondersykskorpus is de ABC-poezij sterk fertsjintwurdige. It sjenre yn it
algemien is al aardich Ald en is yn syn begiinperioade sterk ferbun mei it Onderwiis.
In foarrinder fan de boeken binne de ABC-plankjes ,it de 15de ieu, letter mei in
hoarnlaachje oerdutsen en derom oantsjut mei de Ingelske term 'hombook'.30 Yn

3°       It alderearste 'hornbook' d8r't saakkundige Andrew W. Tuer fan heard hat, is fan likern6ch
1450 (Tuer, 1971, s. 5).
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de 15de en 16de ieu ferskine de earste ABC-boekjes mei dtsoarte it ABC, lykas op
de plankjes, mar boppedat dtwreide mei religieuze 16sstof as it Us Heit, de tsien

geboaden en de Apostoalyske belidenis fan it Leauwe. Koarte spreuken mei einrym
binne in begiin fan de ABC-poizij. Yn de 19de ieu wurde in soad fan dy ABC-
spreuken fBstlein. Yn guon gefallen giet it net it hiele alfabet bydel, mar wurde de
letters yn groepkes as oanset foar in fers brukt.

Ek net-fiksjonele, ynformative boeken waarden en wurde, mei Orbis sensualium

picms (1658) fan de Tsjechyske pedagooch Johann Amos Comenius (1592-1670) as
earste, neffens de oardering fan it alfabet dtjun. By dy boeken giet it lykwols net
mear om it oanlearen fan it alfabet, mar om utwreiding fan de wurdskat yn syn
algemienens en fan kennis fan de wrald.

Sunt de 16de ieu wurdt it ABC-boek, nei de hoanne dy't op foarkant of earste
side stiet, 'Hoanneboek' neamd (BrUggeman yn: Doderer, 1975-1982, Lemma
ABC-Bucher). De boeken sille ek yn Frysldn brukt waze, de Nederlanske ferzje dEr-
fan yn alle gefallen. Neffens Waling Dykstra stie de hoanne allinne yn de ABC-
boeken fan de 'grifformearde skoallen' en hiene de 'Luthersken en roomsken' dy
net (S&R, 1897, s. 337). Dat de hoanne ek yn Fryslan bekend is, tsjuget in heiling
fan.   Op de print,   dy't   yn 1828 ferskynt,   is in kleurige hoanne   te   sjen   dBr't   in
(Frysk) rym understiet fan Tsjalling Halbertsma (1792-1852):1

De ABC-boekjes moasten wike foar oare lesmetoaden en funksjonearren tenei
oant yn ds tiid ta net alderearst mear as learboek, mar benammen as poetysk-
keunstsinnige berneboeken, yn in soad gefallen as printeboek.32 DBrmei is dy skrift-
like keunstpoezij yn de net-ynstitusjonele sfear fan de htishdlding teldne kommen.

It Fryske alfabet hat syn eigen fonologyske problemen foar skriuwers fan ABC-
poezij. Sa kinne guon letters yn it Frysk net oan it wurdbegjin stean, lykas de v en
de z. Fierders leveret brekking, dat oars op dat plak ek net in soad foarkomt, in
diskrepansje tusken klankbyld en wurdbyld op, sa't wy dat by it wurd 'oargel'

sjogge. By Diet Huber har ABC-boekje komt dat wer oan 'e oarder. Oare letters as
dec, deqendex komme allinne yn lienwurden foar (sjoch foar de oplossing dy't
de auteurs keazen hawwe taheakke 5).

Fan de Uouwer Fryske ABC-boekjes foar bern,33 ferskynt it earste, It Abieboek for
Fryske Bern, yn 1945. De auteur derfan kiest by de earste letter foar in oar bekend
begryp ut de ABC-poezij, de apel. Neffens it titelbled is dat boekje fan Herman van
der Heide. Dat is lykwols de namme fan de yllustrator; de skriuwer is J. de Haan.34

De ynfloed fan it bekende Nederlanske ABC-fers: 'A is een aapje, dat eet uit zijn
poot, / B is de bakker, die bakt voor ons brood', is yn dit Fryske ABC-boek wol te
fernimmen. De Haan hat de tekst opset yn twarigelige rymkes mei in ritme dat
sterk oan dat fan it Nederldnske 'aapke-ABC' tinken docht. De P en de R jout hy
bygelyks it folgjende mei  (Van der Heide,  1945 [net numere  side]:

3'      De print is Ondertekene mei T.H., dat neffens Kalma, 1968 (s. 73) en Breuker en Boerma,
1997  (s. 45) stiet foar Tsjalling Halbertsma.

32    DBrneist is it sjenre fansels stadichoan in sammelobjekt foar folwoeksenen wurden.
33 Foar folwoeksenen waard sa no en dan ek wol ABC-poezij skreaun. In aardich foarbyld

dtrfan is it fers 'In Frysk gouden A-B-C', publisearre yn T.G. van der Meulen syn bondel

Aid en nij Ca. 1906, diel L s. 122).
34     Neffens de katalogus fan de PBF en dy fan it FLMD.
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P is in protter op 'e naedfen 'e skArre
R is in rup, dy krupt op 'e murre.

Foar in part jildt dat weromtinken oan it Nederlanske 'A is een aapje' ek foar it
byldwurk yn dit ABC-boek. Foar in oar part is der wat fan it Fryske lan yn werom
te kennen lykas by de boppeneamde protter (tichteby it Oleboerd) en in jasker by de
letter j. Yn it boekje hawwe de letters c, q, v, x en z, dy't lykas sein net oan it
Fryske wurdbegjin foarkomme, net in rymke meikrige. 35

Dam Jaarsma leveret twa boeken foar it sjenre fan de ABC-poezij, dy't beide
tematysk fan opset binne. Sa wurdt it alfabet yn Frysk Blomme-Alfabet/ABC (1957)

presintearre mei fertsjintwurdigers ut de blommewrbld. It boek kriget yn 1976 in
twadde, Onferoare printinge, der liket dus wol belangstelling foar west te hawwen.
In  boek fol bisten (1974) rjochtet him op de bistewrdld. It giet by beide bondels net
alderearst om it oerdragen fan kennis; de fersen hawwe in sterk narratyf karakter
mei blommen c.q. bisten as ferhaalfigueren, oardere neffens it prinsipe fan it alfa-
bet. lykas wy dat by Barth earder al seagen. Yn it earste boek is net eksplisyt oan-
jOn, dat it foar bern bedoeld is. Dochs kin dt in sitaat bliken dwaan, dat Jaarsma
grif de bern by syn doelgroep foar dit ABC-boek rekkenet.  By de letter B jout er in
dialooch tusken de beltsjeblom en fjouwer bern, der't de beltsjeblom Onder oare seit
(Jaarsma, 1957, s. [7]):

- Kom mar harren, berntsies, kom, [Onderstreking fan my, JWL]
Sjoerd en Nynke, Tsjerk en Seas,
Alles is hjir skjin en kreas.
Beppe sit op 't alde st6
By in lekker pantsje th .
Grif fortelt  se  wer fan Tomke,
Koekjes binne der yn 't trompke.

Hy behannelet yn dit boek alle letters fan it alfabet. Om't er neist de Fryske namme
fan de blommen ek de Latynske jout, kreearret er dermei de mooglikheid om foar
de letters c en v allinne de Latynske namme as litgongspunt te nimmen. Foar de
leste trije, de x, ij en z, wie dy oplossing der blykber net. DBrom set Jaarsma neist
de knipprint it folgjende fers (Jaarsma, 1957, s. [51]):

Foar x  en  ij  en  z / Ha wy de  nammen net.
Krije  dy  nou  gjin printsje mei?  / Dan kamen  se  der sneu foar wei.
Hja hearre dochs by 't alfabet / En derom ha wy x-ij-z
Yn ien kear yn 'e blommen set. / Dit is dan teffens it bisltit,
Hwant hjinnei is de rige lit.

35 It numer K2238 efterop soe op tastimming fan de 'Nederlandsche Kultuurkamer', in
ynstAnsje fan de Dutske besetter, tsjutte kinne (Landwehr, 1995, s. 20). De Haan is oars
in Onfertocht persoan, dy't Onder oare wegeret lid fan it Verbond van Journalisten te
wurden (Wybenga, 1975. ss. 146-148).
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By Jaarsma syn oare ABC-boek fertsjintwurdigje bisten de letters tit it alfabet, lit-
sein dan de letters v, x en z. De c dy't yn de bondel fan De Haan oerslein wie, is
hjir oan de 'chimpans6' takend. By de q, dy't De Haan net hat, hat Jaarsma in fer-
legenheidsopmerking opnommen: 'Witt' jimme altomets in dier dat mei in Q
bigjint? Wy hawwe spitigern6ch net sa'n namme fine kind'. (Jaarsma, 1957, s.
[33].

Diet Huber har It abee fan Boukje (1980) hat wat in oare reade tried as de foar-
gongers. Yn har ABC-boek giet it om episoaden ut it libben fan haadpersoan
Boukje. Neist dat ferban tusken de twarigelige fersen by elke letter is der ek noch in
formeel ferban: twa opienfolgiende fersen hearre neffens rym by elkoar. Hjir binne
de 'net-fryske' letters ek oerslein: de c, q, v, x en z untbrekke, wylst de auteur/

yllustratrise by de o foar it byld fan de letter, en net foar de klank keazen hat. Sy
ferbynt de o mei it wurd 'oargel', dat yn it Frysk dtidlik net mei de 0-klank be-
gjint.36

It 'Letterliet' fan Meindert Bylsma lit Dochsels / (1983, s. 26) soe men ek by dit

subsjenre Onderbringe kinne, al wurde de letters yn dat liet net yn alfabetyske
folchoarder brukt en misse se d8rtroch it basisprinsipe fan de alfabetyske oardering.

De ABC-poezij binnen it korpus is net-religieus fan aard mei ien dtsundering, it
fers fan Dam Jaarsma by de R fan de blom Reaskonk yn syn Frysk blomme-

alfabet/ABC (1957).

By riedsels, in oar Onderdiel fan de didaktyske poezij, sit it learelemint yn de
kennislitwreiding en it opskerpjen fan Onthald en tinken; del'neist la:ije ek humor en
taalboarterij har gerak. It giet hjir om riedsels op rym. Gerstner karakterisearret dy
riedsels, ynklusyf tonkjebrekkers, spreuken en siswizen, mei 'Sprachscherz' (Gerst-
ner, 1973, s. 952). It sjenre is aardich ald en wie yn de tiid fan de Renessanse al
favoryt (Opie, 1951, s. 15). Riedsels tsjinnen doe as ferdivedaasje, minder as lear-
poezij, yn fieurige gearsitten fan folwoeksenen en bern; se foelen dErmei buten in
spesifike gebrukskontekst en waarden fia de munlinge oerlevering trochjun.
Feitliken wiene se, lykas folksferhalen en oare folksliteratuer, net spesifyk foar bern
bedoeld. It boartlike karakter kriget in earnstige undertoan yn folksferhalen as de
mearkes. Der tsjinje dy riedsels as - soms fatale - beslissings oer it ferrin fan it
fierdere libben, of stiet de oplossing dBrfan sels mei foar libben of dea. Se wurde

formulearre yn de foarm fan proaza en fan poezij. As poezij wolle riedsels yn de rin
fan 'e tiid maklik bestjurje ta feste siswizen. der't noch amper in antwurd op fer-
wachte wurdt. Soms wurde se opnommen yn bondels mei boartersfersen. DBr is wat
foar te sizzen, om't it elemint fan boartsjen sterk oanw6zich is. al giet it dan net om
it fisike boartsjen, mar om it boartsjen mei taal.

It undersykskorpus befettet in tal riedsels, 6fkomstich lit de orale tradysje en
skriftlik festlein, soms yn aparte bondels, in oare kear as bl8dfolling yn sammel-
bondels. Frysktalige boekjes mei allinne riedsels binne net in soad fan ferskynd.
S.M. van der Galien joech de bondel For nut en nocht (1938) lit en W. Dykstra-
Talsma Op it ske,p (1968) Beide bondels befetsje foar it grutste part riedsels yn

16     Sjoch Van der Weg, 1982. Ria Bauer-van Wechem (1983) wiist ek op dat leste aspekt. Sy
skreau dat artikel nei oanlieding fan de bekroaning fan it boekje yn 1982. Doe krige it by
de 9de Premio Europeo di letteratura giovanile "Provincia di Trento" by de kategory
'didaktyske wurken'  in plak op de 'lista menzione'.
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proaza; in tal fan dy riedsels foar wat Aldere bern binne op rym. De gearstalders
hiene beide in bernerubryk yn tydskrift of krante (sjoch II.3.3.1  en III.3). Sa kamen
se oan de riedsels, foar in grut part grif 61komstich tit de munlinge kultuer. Yn in
besprek fan Van der Galien syn boekje wurdt der it folgjende fan sein:

D2rom hat it in goed ding west, det S.M. v.d. Galian oan it sneupen gien is om
al dy 8lde snypsnaren foar 't Ijocht to heljen en sa, sammele yn in foech
boekje, lit to jaen. ... Men kin bliid weze, det frijhwat aide riedlingen yn dit
boekje in plakfoun hawwe. (Volksblad voor Friesland, 15-10-1938).

Dykstra-Talsma is yn de rin fan de tiid in soad riedsels tsjinkommen, lykas se yn
har foarwurd seit, en hat dy yn it boekje sammele en iitjun (Dykstra-Talsma, 1968,
[s. 1]).

Neist beide neamde bondels befetsje ek Kloosterman/Hellinga-Zwart (1932),
Sudema-Mulder/Visser-Bakker (1954) en De Jong (1965) riedsels dt de manlinge
oerlevering. Faak wurde  se as bl8dfolling brukt, lykas ek yn Piebenga  ( 1954;  Foar-
gongersdieltsje).

Tel- en s(federsen fine wy soms as telfersen by de bakerrimen underbrocht, faak
yn kombinaasje mei fingerferskes. Guon fersen telle dan ek mar oant en mei fiif, de
limyt foar de iene han tn foar it jonge bern. Letter wurdt dat tal utwreide ta rigen
fan tolve (nei analogy fan de tolve apostels), tsien (nei analogy fan de tsien ge-
boaden) en fjouwer (tsjuttend op de  ouwer evangelisten) (Bett, [t 1970], s. 45-63).
Dy poezij is hjir by de didaktyske potzij Onderbrocht fanwegen it learelemint.

Yn it hjir behannele korpus is it religieuze elemint net werom te finen. It befettet
fierders gjin bondels mei allinne tel- en siferfersen. Diet Huber jout yn  1996 wol, as
in foech ferfolch op har ABC-boekje, /t telboekje fan Boukje (Ljouwert) tit.  Dat falt
lykwols buten  it  undersykstiidrek.   Oant 1980 binne  de si ferfersen yn Onderskate
bondels fan ien of mear auteurs te finen. Soms wurdt d8rby dtgien fan it telprinsipe.
In oare kear giet it om in boarterij mei de sifers, en tsjinje dy sifers as oangripings-
punt foar in fers.

Jant Visser-Bakker (1983) set de 'Tsien' as haadmotyf del (s. 38), krekt as Rei-
nalda mei har 'Ien - twa - trije' (Reinalda, 1962, s. 5). Echte rekkenferskes komme
ek foar. lykas bygelyks De Weerd syn 'Oan tsien ta' lit Boanlik Big/in (1964, s.  14)
en Wytsma har 'Rekkenferske' yn Romke Timen Tomke (1976. s. 11) en 'de tafel
fan san' yn Dochsels / (1983, s. 5). Dat leste aktivearret de 18zer troch de dtkomst
te rieden yn kombinaasje mei it byhearrende rymwurd. By dy leste kategory fan
rekkenferskes kinne wy ek de saneamde 6ffalfersen rekkenje. Meastentiids te be-
gjinnen by tsien falt hieltyd ien fan de figueren by de groep wei. Underwiles wurdt
de rekkenkeunst fan de bruker oefene. In foarbyld derfan is te finen yn it berime
ferhaal fan J.K. Dykstra: Fen tsien lytse pykjes. It Onderwerp liket spoaren fan de
munlinge tradysje te befetsjen. Sa set A.M. Wybenga it selde tema ek op rym yn
syn bondel Yn 'e nue pronk (Dokkum, 1932).37 Foar it oare giet it by de tel- en

siferfersen om keunstpoezij.

37 Dat iene fers hat giin reden west om de bondel yn syn gehiel yn it korpus op te nimmen.
Fan it fers stiet boppedat net oanjOn dat it foar bern bedoeld is.
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Diet Huber har 'Ien, twa trije' iit Tune mei de linten docht tinken oan it lit de
munlinge oerlevering 6fkomstige opsisfers mei deselde titel (Visser-Bakker, 1977,
s. 17), dat troch de gearstalster fan dy leste bondel earder alris fariearre is
(Visser-Bakker, Jant, Foar tiS beukers /, 1966). Huber har fers telt oant en mei
tsien en jout by elk trijetal sifers in strofe. Datselde fers is op muzyk set troch
Hindrik van der Meer (Hup supengrottenbrij, Ljouwert, 1978), in wichtich feno-
meen, om't it fers, ta liet wurden, makliker Qstholden wurdt.

IV.2.6 Gelegenheidspoizij

Lykas  it  wurd  al  seit,  giet  it  by it sjenre  fan de gelegenheidspoezij om poezij  dy' t  by
bysOndere gelegenheden foardroegen of songen wurdt. Dy gelegenheden binne. de

jierdei. it feest fan Sint-Marten, it sinteklazefeest, it Sint-Piterfeest en de feesten yn
ferban mei it keningshus. De poezij under dit kopke wurdt brOkt ta eare fan de per-

soan dy't by boppeneamde feesten sintraal stiet; passend by it aard fan dy gelegen-
heden binne dat foaral lieten. Sjongen is in aktiviteit dy't by dit sjenre mear
beoefene wurdt as foardragen, opsizzen of sels 18zen. Hiel unyk yn it korpus is it
ferske foar heite- en/of memmedei dat Pytsje Pebesma jout yn har bondeltsje Berne-

ferskes (1980).
Hoewol't de hjir behannele poezij, titsein de Oranjelieten, yn it algemien lit de

orale tradysje komt, leit dat foar it Frysk wat oars. Dtr lan op dat med amper fan in
tradysje sprutsen wurde en binne de (inkelde) jierdeislieten en de lieten ta eare fan

Sinteklaas foar in grut part oerset lit it Nederldnsk. De ynstit,isje fan it underwiis
spilet sydlings in rol by de fiering fan de underskate feesten. Allinne de Oranje-
lieten binne mooglik benammen bedoeld foar de skoalle en de doarpsfeesten, dEr't
dy skoalle in grutte rol by spilet. Foar it oare is de gel)rukskontekst dy fan de
feesten    sa' t   dy   yn de hushdlding   en it libben butendoar,    de   net-ynstitusjonele
fermiddens dus, en d8rneist yn de ynstittlsje fan de skoalle fierd wurde.

De dei fan de jierdei set faak yn - en wy hawwe it dan oer de fiering yn de hus-
hdlding - mei it sjongen fan in jierdeisliet. Yn de skoalsituaasje heart it sjongen fan

sa'n jierdeisliet likegoed ta de moares fan it skoallibben. Ut de deistige praktyk wei
moatte wy ftststelle, dat dat meastentiids in Nederldnsktalich lia is en dat der op
dit mBd gjin sprake is fan in Fryske tradysje. Yn It boek fen Hessel en Nynke
(1930) wurdt dat aardich yllustrearre. Tusken alle Fryske lieten lit de orale tradysje
yn dat boek wurdt in Nederlansktalich jierdeisliet jun. Om sa'n tradysje dochs op te
bouwen hawwe auteurs en samlers yn bondels ek Fryske jierdeislieten opnommen.
Sa hat J. Slofstra foar syn Beukerboekje (1950) ien dichte,38 dat de samlers fan
Sjong mar tal - sunder boarnefermelding - yn it twadde diel fan dy rige (1953) mei
noch in oar jierdeisliet opnommen hawwe. Beide binne op de wize fan in bekend
Nederlansk liet skreaun. .Se binne sawol foar de htishBlding as foar de skoalle
bedoeld.

18     Hoewol't dat yn it boekje net neamd is. fertelde Slofstra my dat de tekst fan syn han wie

(1998).
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By jierdei tinkt men net fuortendaliks oan in religieus aspekt, al is dat 6fhinklik
fan de brukers fansels wol mooglik. Fan de neamde jierdeisfersen wurdt yn de
twadde strofe fan Slofstra syn fers in religieuze segenwinsk utsprutsen. Dermei is
sa'n liet fansels te brOken troch Onderskate groepen; wa't it religieuze net oan-
sprekt, lit de twadde strofe wei.

Is  de jierdei mear partikulier beheind, it feest  ta eare  fan Sint Marten  op  11  no-
vimber wurdt algemien fierd, al is dat wol fan de leste desennia. 39 Dochs jout de
bondel For sjongende bern fan C. Wielsma dt 1929 ien Sint-Martenliet, mei fierder
noch ien yn de twadde printinge fan Opskferskes foar skoalle en htls (1963) en yn
de bondels Winterstjerkes (1967) en Printsies by rymkes en boarteny (1969). Jant
Visser-Bakker jout ien yn it Stedfrysk (Visser-Bakker,  1977, s. 44). Yn it fers fan J.
Reinalda lit Winterstjerkes is yn de earste strofe dlidlik it tradisjonele folksliet
werom te kennen. Dat is ek it gefal by twa ferskes foar dit feest yn Diet Huber har
bondel De Malbroebnich, dy't op oanwizing fan de auteur op de wize fan 'read,
read reugeltsje' songen wurde kinne.

Oare gelegenheden foar it brOken i.c. sjongen fan de hjir behannele poezij binne
de folksfeesten Sinteklaas en Sint-Piter. De beide feesten hawwe in soad fan me-
koar. Ferskillen binne te finen yn de datum (16r't it feest op fierd wurdt, Sinteklaas
op fiif desimber en Sint-Piter op 22 febrewaris, en yn de lokaasje. It Sint-Piterfeest
wurdt nammentlik allinne fierd yn Grou en omkriten, wylst it sinteklazefeest foar
alle oare parten fan Fryslan jildt. Oerienkomst bestiet net allinne yn de entoeraazje
- beide hilligen komme mei de boat oan en wurde by it oanlisplak troch bern
untfongen - de dan te sjongen lieten komme ek faak, op de namme nei, meiinoar
oerien. In bekend foarbyld fan dObel gebrOk fan lieten is it fers "k Wit ien dei yn 't
jier' fan de Grouster skoalmaster Cornelis Wielsma. Oarspronklik ferskynt it as 'en
Sinte  Klaes-sankje  for  de  bern'   yn   it tydskrift Iduna (1869, ss. 154-155) en wurdt

ek sa opnommen yn syn bondels For de bern [1886] en For sjongende bern, /
(1929), en yn de sammelbondel Us doarp (1907). Letter is it sawol yn sammel-
bondels mei Sinteklaze- as mei Sint-Piterlieten te finen. Dat kin ek maklik mei de
neutrale  formulearring   dy't   Wielsma   oanholden   hat.   Sa   stiet   it   yn it Frysk

Sinteklazeboek (1945) fan E.S. de Jong en yn Wike Zylstra har Fan Sinteklaes en
Swane  Pyt (1955). De earste hat keazen  foar de ferzje 1886, wylst Wike Zylstra dy
fan    1929   foar kar nommen    hat. De Sint-Piterkommisje   fan Grou brukt   it   fers,
ynklusyf de oarspronklik late strofe, yn 1959 as titelfers fan de bondel proaza en
poezij 'k Wit ien dei yn 't jier mei - lit soarte - Sint-Piterfersen en -lieten. Dy
bondel wurdt yn 1965 litwreide op 'e nij dtjun, wylst dBrtuskenyn noch in oare
bondel mei allinne Sint-Piterlieten ferskynt Onder de titel Piperntitsankies (1962).
Deryn is Wielsma syn liet op 'e nij as Sint-Piterliet te finen, krekt as yn Grou
sjongtfan Sint Piter (1982). De bondels mei Sint-Piterlieten leverje yn it algemien
mear oarspronklik wurk as dy mei sinteklazepoezij. Sint-Pie jout dtrmei wat fan
in eigen, orale en skriftlike, tradysje te sjen.

39 Ut eigen oantinkens is bekend, dat Sint Marten yn de jierren fjirtich en fyftich noch net
algemien fierd waard. Yn de inkelde R.K. enklaves yn Fr>sldn hat dat faaks oars lein.
Mear belangstelling yn oare hoeken fan FryslAn untstie earst oan 'e ein fan de jierren
sechstich en ddrnei.
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De bondels mei poezij foar it sinteklazefeest befetsje foar in part dt it Nederlansk
oersette lieten, foar in oar part neidichtingen op wizen fan Nederlanske lieten. De
sinteklazeboeken binne neist de boppe neamde: Sinteklaes Kepoentsje en Ljochte
Aren yn donkere dagen. beide fit  1946, it 1Bste foar Sinteklaas dn krysttiid bedoeld,
en Ferskes en forhalen (1973). By it leste boekje is in grammofoanplaatsje levere,
dat oars wol mooglikheden bean hie foar nije teksten en wizen. Foar de plaat As it
wer desimber is ... (1983) is wol socht nei oarspronklik Fryske lieten ut bondels en
tydskriften fan underskate auteurs en op muzyk set troch Fryske komponisten.40

Foar it oare steane de sinteklazelieten ferspraat yn tal fan bondels, fan Berne-

sankjes (1920) en Fodtsjes en flardtsjes (1936) of oant en mei boeken foar beukers
as Winterstjerkes (1967) en Beukerbunt XIV (1976). Hoewol't de poezij fan dat

sjenre lykas sein foaral songen wurdt, binne sels yn de foardrachtbondel Jongerein
draecht foar (1956) twa sinteklazelieten te finen en fansels ek yn de bondeltsjes

Sjong mar tal (1953-1955). In Sint-Piterliet is mar komselden yn dy algemiene
sammelbondels te finen, mar dat leit troch it lokaal beheinde karakter derfan foar
de han. Alhoewol't de feesten fan Sint Marten, Sinteklaas en Sint-Piter fan oar-

sprong religieus binne, hawwe dy yn de rin fan de tiid in sekuliere ynfolling krige.
Dat komt ek yn it korpus lit.

De saneamde Oranjelieten foarmje in subsjenre fan keunstlieten dat benammen
yn it begiin fan it hjir beskreaune tiidrek fertsjintwurdige is (II.3.1.3). Skoalmaster
Van der Veen joech nei it kroaningsbondeltsje Hwa sjongt mei op Keninginnedei
(1898) by de berte fan Juliana yn  1909 de bondel In dei foar de Prins(es) (1909).
Fan in oare skoalmaster, Van Warners, ferskynde de bondel Sangkjes en lietsjes op
it Prinsesjefeest to Wirdum (1909), dy't under in oare titel, Sangkies en lietsies op

it Julianafeest to Idaerd (1909), en mei de helte fan de ynhAld troch it tichtby liz-
zend Idaard oernommen waard.41 Faaks wiene de dichters lit 1938 minder by

Oranje belutsen en hiene sy fanwegen har eftergrun minder oanstriid de berte fan it
keningsbern Beatrix te fieren. In tal fan de dan aktive dichters hat sosjalistyske
sympatyen.42 J.K. Dykstra, dy't syn namme as dichter foar bern doe al Rstige hie,

wie sjoernalist by de Fryske edysje fan Het Vrije Volk, wylst er nei de oarloch wet-
halder fan Ljouwert wie (1946-1958) en lid fan de Provinsjale Steaten fan Fryslan,
beide foar de Panij van de Arbeid. Jan Piebenga, dy't om 1938 hinne ferskate

40    S  komt in tal lit Frysk en Frij en ut It Heitehin, wylst ek it Sinteklazeboek fan Wike
Zylstra en it boek Winterstjerkes as boarne tsjinne hawwe. Auteurs binne: T. Straatsma-

Wiersma, Tiny Mulder, A. Brouwer-de Beer, Dam Jaarsma (dy't mei 5 lieten it grutste tal
bydraacht), J. Visser-Bakker, J. Veenstra en Th. van der Schaaf. Komponisten binne John

de Rooy en Wiep Zijlstra.
41      Begjint it Wurdumer bondeltsje mei it Nederlansk en it Frysk folksliet mei ddby in pear

Nederldnske saneamde 'vaderlandse liederen' en Fryske lieten fan 0. Sytstra en J. van
Loon, it bondeltsje fan Idaard beheint him ta de twadde helte fan it Wurdumer boekje, dat
allinne fersen fan Van Warners befettet, ek ien Nederldnsktalich fers. Dat se fan Van
Warners wdze moatte,  is op te meitsjen dt de Ondertekening  'v.  W.  to W.'. Van Warners

wennet yn dy snuorje as pensjonearre Onderwizer yn Wurdum (S&R, 1913, s. 286). Yn it
bibliografysk systeem fan de PBF stiet syn namme by it Idaarder bondeltsje fermeld. Sjoch

ek M.3.1.3.
42 De sosjalisten yn de jierren tritich stiene frij unferskillich foar it Oranjehus oer. soene yn

alle gefallen gjin Oranjepoezij skriuwe. Neffens freonlike meidieling fan dr. J. Frieswijk.
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sammelbondels, Onder oare foar it Onderwiis, litjout, is nei de oarloch lyksa steate-
lid foar deselde partij en heart yn de jierren flak nei de Twadde Wraldoarloch by de
saneamde 'trochbraak'-minsken.43 Miskien leit de oarsaak ek yn it yn dy tiid sterk
belutsen wezen op it eigen fermidden, in aspekt dat fan de Fryske BJL ut de jierren
tritich yn syn gehiel sein wurde kin.44

It religieuze aspekt komt by de Oranjelieten lit yn it feit dat it jonge prinseske
Juliana 'In bea' tasongen wurdt yn de beide bondels fan Van Warners, wylst yn in
oar liet fan Van Loon in religieus kleure rigel te finen is. Yn de protestantsk-
kristlike skoallen spilet dbby mei, hoe't yn de oan dy skoallen besibbe tsjerken de
trits wurden: 'God-NederlAn-Oranje' belibbe waard. Hoewol't dat aspekt yn de jier-
ren tritich noch sterk jildt, liket dat Frysktalige tekstdichters dt dy runten dochs net
ynspirearre te hawwen ta it dichtsjen fan Fryske Oranjelieten.

IV.2.7 Foardrachtpofzij

In grut tal bondels yn it behannele korpus is spesifyk foar foardragen bedoeld, in
aktiviteit dy't benammen yn de kontekst fan in wedstriid, litgeande fan skoalle en
FB. plakfynt. Yn titels of undertitels wurdt faak op dat foardragen doeld. Ien
bondel, Raeikes fan 'e greppelskant (1955), neamt  it yn it foarwurd, (jirtjin oaren
hawwe yn de Ondertitel de termen 'opsisferskes', 'foardrachten', 'foardragers' of de
wurdgroep 'om foar te dragen'. Twa bondels jouwe har funksje yn de titel sels oan:
Opsiderskes foar  skoalle  en hus  (1948) fan Wike Zylstra en Jongerein draecht foar
(1956).

Wichtiger lykwols is de funksje fan it sjenre, der't dy titels en undertitels al op
wize. Foardragen spilet yn Fryslan fandlds in wichtige rot. It Winterjunenocht ,it de
19de ieu is der al in foarbyld fan, krekt lykas de deklamaasjewedstriden dy't yn de
20ste ieu foar tsjerklike jongereinferienings litskreaun wurde. Foar bern organi-
searje skoallen krekt sa wedstriden yn foardragen. Dat wurdt yn 1941 ynstitilsjo-
nalisearre yn in provinsjale foardrachtkriich foar learlingen fan it fuortset under-
wiis, organisearre troch de PUR, dy't yn 1968 de namme FeRstival kriget. Foar
jongere bern wurde yn it Ondersykstiidrek geregeldwei foardrachtkrigen organi-
searre troch kulturele rieden of troch kriten, de pleatslike 6fdielings fan de sel-
skippen binnen de FB.45 DErfandinne dat yn de sammelbondels mei foardracht-
poezij faak ek in 6fdieling foar de leeftydskategory fan de legere skoalle foarkomt.

By de bondeling fan foardrachtpoezij spylje dy foardrachtkrigen in wichtige rol.
Oan de dielnimmers wurdt materiaal beskikber steld yn de foarm fan spesjaal gear-
stalde foardrachtbondels. Dat de provinsjale foardrachtkriich derby fan ynfloed
west hat, yllustrearret it korpus mei it feit, dat ein jierren  irtich de earste spesifyk
foar dat foardragen bedoelde bondels litkomme, folge troch frijwat bondels yn de

43 Minsken dy't har as kristen by it sosjalisme, yn dy dagen fertsjintwurdige troch de Partii
van de Arbeid, oansleaten. Sjoch ek Van der Schaaf, 1977, s. 355.

44 Wol skriuwt Douwe Kalma foar /t Heiteldn (febr. 1938. s. 27) in fers oer de berte fan
Beatrix, mar dat wie foar folwoeksenen ornearre.

45       Sjoch  ek it ynterview  mei Ria Postma-Stolk  dy't  yn 1965 troch de Fryske Kultuerried
oanwiisd wurdt as adviseuze foar de foardracht yn Frysldn (Frysk en Frij. 2-4-1965).
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derop folgiende desennia. Foarbylden derfan binne de bondel Opskferskes foar
skoalle en hus (1948), dy't yn 1963 in dtwreide werprintinge kriget, de twa dielen

Wylgekatsjes lit de jierren fyftich en de seis dielen Sprek mar ta! ut de jierren
fyftich en sechstich yn twa edysjes, ien fan Snits en ien fan Ljouwert.46 Yn dy seis

dielen binne de fersen yndield neffens leeftydsgroepen mei de earste groep fersen

,itdruklik bedoeld foar it leger Onderwiis. Nei dy earste groep folget dan noch potzij
foar Aldere bern, dt it fuortset 6nderwiis. De bondels Wylgekatsjes waarden foar de

foardrachtkrigen op skoallen yn Ljouwert brukt, wierskynlik legere skoallen, al
wurdt hjir gjin leeftydsoantsjutting jun.47 Sa'n leeftydsyndieling is de bondel Jon-

gerein draecht foar (1956) wol neffens opset. De bondel nimt oer lit oare sammel-

bondels, lykas in lettere bondel, Grtiskes (1979) wer oernimt ut dizze, in ferskynsel
dat faker foarkomt. In aardich foarbyld (16rfan is de bondel Foar 't buordtsje
(1971). Samler T. Beintema seit der yn syn foarwurd oer:

Ndforkeapje is gjin plezierich wurk en dat komt jin as Frysk boekforkeaper
noch alris  oer as jin frege wurdt  nei  gaedlike foardrachten foar greatere  bem.
...   Wy hawive derby gebrak meitsje mocht fan de forplichte numers fan de

foardrachtkrigen oer in rige fan jierren fan de Prov. Underwiisrie. Fierder
waerd ek in mennich numers lit fis al lang litforkochte bondel "Hwa ;vol it
wurd lia?!" ... de kans jown om nochris oer de fuotljochten to kommen.

(Beintema, 1971).48

Yn de foardrachtbondels is poezij te finen dy't sammele is lit bondels fan ien auteur

en lit tydskriften, mar derneist tsjinje eardere foardrachtbondels dus as boarne.

Soms wurde fersen, ornearre foar it foardragen, ek wol as lieten br kt en oarsom.

Yn it bondeltsje len fen sang en ien fen sin (1939) steane guon lieten dy't letter yn
foardrachtbondels as Jongerein draechtfoar (1956) en Gniskes (1979) opnommen

binne.
Foardrachtpoezij hat fakentiids in heech narratyf gehalte. Dat komt al fit yn Jan

fen 'e Gaestmar syn ferhaal oer Jan Moalker syn hyngsteriden (1903) en yn J.K.
Dykstra syn Fen tsien lytse pykjes (1929). Ek yn de sammelbondels fan sokke

poezij is it fertellend gehalte heech mei berime bistefabels en oare, op rym fertelde,

(folks)ferhalen. De fersen yn bondels foar jongere leeftydsgroepen fertelle faak in
barren Ct de libbenswr ld fan beukers, lykas it opsisferske 'Fan twa lamkes' fan
G. Dam yn Opsi ferskes ( 1948, s. 3), dat ek yn diel VII ( 1974, s. 11) fan de rige
Beukerbunt stiet en letter nochris yn Gniskes (1979, s. 9).

In oar (ynhalds)aspekt by de foardrachtpoezij is it elemint dat faak mei de term
'Onsin' betitele wurdt of mei de Ingelske term 'nonsense'. Edward Lear brOkte dat

46    Diel ien oant en mei fjouwer ferskynden earst yn in Snitser edysje en d8rnei yn ien fan

Ljouwert, op diel trije nei, dEr't allinne in Snitser edysje fan fAn is. De dielen fiif en seis

ferskynden wierskynlik allinne yn Ljouwert. Gegevens neffens de kartoteek fan de PBF.

Sjoch ek It.3.2.1 en H.3.3.2.
47 Neffens it bibliografysk systeem fan de PBF soene de bondels Sprek mar m.' in fuortsetting

weze fan de Wytgekatsjes, mar dat moat betwivele wurde. It earste diel fan Sprek mar ta.'

komt yn de Snitser edysje in jier earder dt (1952) as it earste diet fan Wylgekatsjes (1953).

48 Neist samler fan in bondel wie Beintema ek boekferkeaper en litjouwer.
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begryp foar syn bemefersen.49 It is gauris yn bondels foar foardrachtkrigen te finen.
Is it fertelelemint sterk fertsjintwurdige yn de foardrachtpoezij fan alle trije tiid-
rekken, Onsin en taalboarterij komt benammen yn it wurk lit it tredde Ondersyks-
tiidrek foar. Neist it wurk fan Diet Huber heart dat fan Tiny Mulder dBr ek by. De
fersen lit de bondels fan Sjouk Koopmans, h giet der oan wei (1971) en En de
minister sit yn 'e jister (1977) fertoane deselde eleminten; se binne foar in grut part
ynspirearre op nammen, sawol geogralyske as oare, en boartsje op dy wize mei taal.

Yn it 18ste tiidrek wurde de sammelbondeltsjes foar FeRstival, oars bedoeld foar
Aldere jeugd, ek brOkt foar foardracht- en oare sammelbondels foar de Aldste bern
fan de legere skoalle. De foardrachtbondel Gniskes (1979) befettet in  ouwertal fer-
sen en it tredde diel fan 87777 fiif ut underskate bondels Fersefariaesje.

IV.2.8 Poesy-albumpofzij

De poezij dy't by it sjenre fan de poesy-albumfersen Onderbrocht wurdt, nimt in
apart plak binnen de bernepoezij yn. Gauris wurdt it 'gesunkenes Kulturgut' neamd
(Daan, 1965, s.220; Angermann, 1971, s. 439), kultureel erfskip dus, dat fan in
heger achte fermidden nei in troch de nammejouwers leger achte fermidden 6f-
sakke is. Dat hat te krijen mei trije faktoaren. Alderearst is dat it sosjale fermidden,
dBr't dy albums earder en letter yn rOlearren en rulearje. As twadde giet it om de
leeftyd fan de albumbesitters en it tredde punt hat te krijen mei it man/frou w zen.

It sosjale fermidden der't it ferskynsel fan de albums syn untstean oan untlient, is
in hiel oarenien as dat fan de hjoeddeistige poesy-albums. De oarsprong leit by de
alba amicorum yn de 16de en 17de ieu, dy't neffens Daan en Angermann noch in
foargonger hawwe yn it saneamde 'Stammbuch' of 'Standenbuch'. Dy boeken
fungearren yn de 15de ieu as in soarte fan adelsboek, der't de namme fan in edel-
man yn foarkomme moast, woe er oan in stekspul meidwaan meie. De freone-
albums fan in ieu letter waarden benammen brOkt troch studinten, dy't doedestiids
faak nei universiteiten fier fan hOs reizgen.

Yn  de  18de ieu folgen jonge froulju  dt de bettere rOnten it foarbyld  fan  har  stu-
dintebruorren; sy leine ek albums oan. Dy albums binne, krekt as dy fan har man-
like foargongers, faak losbledich; de teksten binne gauris fan ferneamde dichters,
wylst de klam op de (selsmakke) yllustraasjes leit. By dy 18sten fariearret it fan
akwarel en borduersel oant in kranske fan flochten hierren.r Mi(is 19de ieu foegje
de begoedige boargerij yn 'e sted en de rike boerefamyljes op it platteldn harren by
de besitters en brukers fan de freone-albums, letter yn dy ieu folge troch de arbei-
dersbefolking. D8rmei hat it gebruk him ferpleatst fan de hegerein nei mear leger
situearre fermiddens en fan jonge manlju-studinten nei jonge froulju.

Wat de leeftyd fan de skriuwers c.q. de doelgroep oangiet, falt te konstatearjen,
dat dy yn de rin fan in pear ieuwen nei Onderen gien is. It sjenre wurdt yn de rin

49 1£ar skreau tusken  1832 en  1836 foar de pakesizzer fan syn opdrachtjouwer Onsinfersen
dy't er publisearre Onder de titel A Book OfNonsense (1846). Dy bondel waard troch noch
trije oaren folge mei dat selde wurd 'nonsense' yn 'e titel (1871,1872,1877). (LExikon,
1975-1982; lemma: Lear, Edward).

50    Yn it Fries Museum te Ljouwert wurde in pear fan datsoarte albums bewarre.
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fan de 20ste ieu net mear beoefene troch manlike studinten of troch fammen tusken

de 14 en de 20 jier. It is no by it legere-skoallebern fan sa'n jier of njoggen 6f te-
lane kommen, hast allinne by famkes. 'Auteurs' yn de albums sels binne de leeftyd-

genoaten fan de besitters, mar ek folwoeksenen lykas famyljeleden en learkreften.

Angermann wiist derop, dat oan de feitlike funksje fan it 'Kulturgut' yn de re-
laasje fan minsken underinoar yn de rin fan de tiden net folle feroare is. It giet by

poesy-albumpoezij noch altyd om de relaasje tusken minsken, mear presisearre om

de freonskip, dy't yn it album stal kriget (Angermann, 1971, s. 439). Ien fan de
Dlitske nammen jout dBr aardich bliken fan troch it album 'Denkmal der Freund-

schaft' te neamen (Doderer, 1975-1982, lemma 'Poesiealbum').
Dat freonskipselemint is net allinne oan de poezij sels te fernimmen, mar mear

noch oan de gebrukskontekst mei alle hdlden en dragen deromhinne. Lykas fan
alds binne it allinne freonen, oan wa't frege wurdt om in bydrage yn dicht- of
spreukfoarm, yn dizze ieu litwreide ta de famylje. De soarch dy't de skriuwers oan
har bydrage besteegje, is in oar wichtich Onderdiel fan it gehiel. Orizjinaliteit wurdt

net sa sear wurdearre wat de ynhald oanbelanget, mar mear yn ferban mei de uter-

like fersoarging, in aspekt dat ek yn earder ieuwen in soad klam krige, sa't wy hjir-
foar al seagen. De poesy-albums hawwe fan it begjin 6f binnen in 'peergroup' fun-
gearre as in bemstiging fan relaasjes. Dat is yn de 20ste ieu noch altyd it gefal, al is
dy peergroup underwiles wol jonger wurden. De albumpoezij hat derby foaral yn de

net-ynstittisjonele sfear fan freonen, freondinnen dan benammen, en famylje in plak
krige. It is nijsgjirrich te sjen, hoe't de ynstitfisje fan de skoalle mear sydlings by it

sjenre belutsen is yn de foarm fan learkrtften, dy't - buten skoaltiid - har bydrage
oan it album leverje. Wol wurde se derfoar frege as fertsjintwurdigers fan it ynstitut
skoalle.

By dit sjenre is dudlik sprake fan tradisjonele teksten dy't fan generaasje op

generaasje oernommen wurde fan oaren. Typearjend dBrby is, dat it hieltyd wer om
deselde tradisjonele wearden giet. De fersen hawwe yn de measte gefallen dan ek in

didaktysk/moralistyske sfear. Foar de Fryske situaasje komt dBr in elemint by, dat
jin oan it saneamde Heimatgefoel tinken docht en dat him uteret yn in soarte fan

ferhearliking fan it Fryske Mnskip, de Fryske seden, noarmen en wearden en it oan-

befeljen fan in Frysk karakter, in eigen Fryske identiteit (sjoch ek IV.2.9). De Jong
(1946; 1965) en Dijkstra-Talsma nimme fersen op, der't Frysldn en de gefoelens
dermei anneks sintraal yn steane. Dijkstra-Talsma sitearret bygelyks 'Alde master',

dy't seit: 'Bliuw frysk fan holle en frysk fan hert!' (Dijkstra-Talsma, 1962, s. 13).
Opfallend foar albums fan Fryske bern is, dat de tradysje sterk Nederlansktalich

bepaald is. Dat sil foar in grut part te krijen hawwe mei de oerdracht fan de bern

Onderling. Folwoeksen famyljeleden hawwe lykwols dy tradysje ek sterk mei be-
paald troch te bruken wat al oanwtzich wie yn it eigen album. Dochs is fan Fryske

fermiddens lit besocht dBr wat oan te dwaan. E.S. de Jong wie de earste mei syn al

neamde Foarfleurigefamkes - Fryske a/bumferskes (Wolvegea, 1946). It aardige is

dat er ek omtinken hat foar de omballingen by it brOken fan poesy-albums. Hy

neamt yn in lytse ynlieding de Fryske nammen fan de moannen, jout oanwizings
oer oanhef en beslut en begjint mei in iepeningsfers foar de besitster fan it album.

Deryn giet er. krekt as by syn titel, lit fan froulike brOkers. Syn fersen befetsje de

tradisjonele motiven fan blommen as roas en ferjit-my-net en fan mear abstraktere
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begripen as lok en freonskip. In lyts tal fan de fersen hat in religieus-kristlike
ynslach. By de iltsprutsen kristlike auteur dy't De Jong is,5' soe men mear soksoarte
fersen ferwachtsje as it lytse tal dat er jout:  fan  de yn totaal 16 fersen hawwe trije in
religieus aksint. Opmerklik is, dat er fersen ut de Nederlanske kanon bewurket en
dus net mar blynwei oerset. Yn syn lettere bondel Eintsje Peteintsje nimt er neist
fersen lit oare sjenres ek in tal albumfersen op, allegear, op ien nei, oernommen lit
syn earste bondel op dit mEd.

Yn 1962 ferskynt in twadde bondeltsje mei allinne fersen  lit  it hjir behannele
sjenre, en wol W. Dijkstra-Talsma har Albumferskes. Yn in foarwurd neamt se har
boamen lit de praktyk fan underwiis en kranterubryk, en skriuwt se oer it 'forlet fan
f r y s k e albumferskes'. De litjouwer fan it boekje, Tabe Beintema, hie har neffens
it foarwurd oanjun, dat der fraach nei wie. It aardige is, dat se referearret oan in
soarte fan tradysje, om't se 'gans ferskes' sammelje koe. DBr kin men ut konklu-
dearje, dat der dus wol Fryske albumfersen wiene. In lytse helte fan De Jong syn
bondel fan 1946 is yn de bondel fan Dijkstra-Talsma werom te finen. Derneist
hawwe Onderwiisminsken faaks, anonym, ek har part oan de 18ste levere. In tal fer-
sen komt nammentlik ek foar, mar dan Ondertekene, yn de bondel De Swellebalke
(1965). Dy bondel, 'in samling albumferskes en boarterssankjes', lykas de
Ondertitel oanjout, is gearstald troch 'it Frysk wurkforbAn "de Lege Geaen"'. der't
nochal wat learkreften diel fan dtmeitsje. Oft it by dy Ondertekene fersen om
nijmakke, oarspronklik materiaal giet, is lykwols noch mar de fraach. As foarbyld
kin ien fan dy fersen, 'In blomke, in tOkje', tsjinje. Dat fers komt ek al (anonym)
foar yn de samling fan De Jong dt 1946 en waard yn 1933 al yn in album brukt.52
Faaks wiist de Ondertekening op it feit, dat it fers troch dy persoan ynbrocht, net
dichte, is. Spitigern6ch jout Dijkstra-Talsma net har eventuele boarnen, oare as de
poesy-albums,  dy't  se  yn har foarwurd neamt.  Yn De Swellebalke wurde ek gjin
boarnen neamd.53 Yn beide bondels is d6rneist amper in religieus aksint te fer-
nimmen. Dijkstra-Talsma hat op in totaal fan 62 fersen twa mei sa'n aksint en de
Swellebalke ien op de 27.

Dam Jaarsma poent de Fryske dichters fan berneferskes oan om mear fersen yn
dit sjenre te skriuwen (Jaarsma, 1965, s. 124). Diet Huber liket nei dy oprop fan
Jaarsma harke te hawwen. Sy presintearret teminsten yn har Foske Poesyalbum-
ferskes (1979) nijmakke fersen en jout sa keunstpoezij yn dat sjenre. Al earder nimt
deselde auteur in tal albumfersen op yn har De Teltsjebeam (1976). Befetten de

51 De auteur wie learkrBft by it kristlik Onderwiis, wie lang aktyf belutsen by it wurk fan de
Kristlik Fryske FolksBibleteek (KFFB) en gie yn syn lettere libben gauris foar yn
tsjerketsjinsten.

52 Nei in oprop yn Ut 'e Smidte, it meidielingebled fan de FA, fertelde frou T. Reitsma-
Dykstra fan Gerkeskleaster my, dat it fers al yn 1933 yn har poesy-album skreaun waard
(12-8-1999), wylst frou T. Bakker yn 1941 itselde fers mei in lytse fariant yn har album
krige (20-8-1999).

53    Ien fan de auteurs dy't oan de bondel bydroegen hawwe, K. Bijkerk-Folmer (1926), koe
der ek gjin opheldering oer jaan (1999). Sy fertelde, dat se troch Douwe Kiestra, ien  fan
de gearstalders fan de bondel, om in bydrage frege wie. De oaren koe se fierder net (mear),
ek net de auteur fan it hjir bedoelde fers, F. Odinga-Fokma.
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bondels fan De Jong en Dijkstra-Talsma fersen lit de folkstradysje, hjir binne it de

Alde motiven dy't in eigentiidsk jaske mei hjir en da wat iroanyske aksinten krije.
De al neamde bondel De Swellebalke (1965) is in sammelbondel mei album- en

boartersfersen. Oare sammelbondels, dy't wol alderhanne baker- en boartersfersen

jouwe, lykas Kloosterman/Hellinga (1930) en Piebenga (1934; 1935 en 1936), be-
fetsje frjemdern6ch gjin albumfersen. Datselde kin sein wurde fan de sammelbon-
dels Itt it korpus dy't benammen foar it Onderwiis ornearre binne. By dy
underwiisbondels kin men nei foaren bringe, dat se troch manlju gearstald binne,

dy't faaks mear op 1jeppen en aaisykjen as op dit spesifyk foar famkes ornearre

sjenre rjochte binne. Dat argumint jildt lykwols net foar de bondels fan Simke
Kloosterman en T. Hellinga-Zwart, auteurs dy't oars wol each hawwe foar tradi-
sjonele sjenres. Sy nimme dy poazij ek net op. Wol is in trijetal 'Alde albumferskes'
te finen by Sudema-Mulder/Visser-Bakker (1954). Ien ddrfan wurdt letter oernom-
men troch Dijkstra-Talsma (1962) en komt ek yn De Swellebalke (1965) foar, der
mei  auteur !54

IV.2.9  Poezij foar folwoeksenen

In apart slach binnen it korpus foarmet de poezij dy't ynearsten foar folwoeksenen
skreaun is, mar yn sammelbondels foar bern opnommen wurdt. It giet hjir om oar-
spronklik Fryske poezij  ut  de   19de en 20ste  ieu,  dy't de auteur yn earste ynstansje
net spesifyk foar bern publisearre hat. De gearstalder fan in sammelbondel foar
bern kiest lit wurk dat yn bondels of tydskriften al foarhannen is. Faak sil dy selek-
sje lit in kwantitatyf en kwalitatyf tekoart wei dien weze. Benammen yn it begiin
fan de 20ste ieu moat dat elemint in grutte rol spile hawwe, om't der doe noch
amper wurk foar bern wie. DBrneist lykwols sil by dy kar - bewust of unbewust -
oan de literBre tradysje tocht wBze. Yn de literatuer foar folwoeksenen hie him al in
beheind tal kearnteksten foarme, benammen yn de foarm fan lieten. De gearstalders
fan bondels foar bern hawwe dat wurk foar folwoeksenen sa wichtich fOn, dat se dat
oan bern trochjaan woene. De gebrOkskontekst fan it sjenre is benammen it under-

wiis, der't dy sammelbondels foar ornearre wiene.

Fan belang is de fraach, wat de bedoeling west hat om it yn dizze paragraaf be-
hannele skift yn bondels foar bern op te nimmen. Giet it om in spesifyk sjenre

fersen? Binne it bygelyks fersen dy't de eigen identiteit befdstigje wolle mei in soad
omtinken foar de Fryske natuer, it Fryske lanskip en de taal? Wurdt mei oare
wurden it 'Heimat'-gefoel fan de Idzer troch dy potzij bestevige? Sokke fersen

komme yndie yn it korpus foar, lykas bygelyks it 'Frysk folksliet' fan E. Halbertsma
en 'Wy, wy litte lis tael net farre' fan G. Colmjon (1828-1884). Sipma nimt se yn

syn beide dielen Frysk Hs- en taelboek (1906) op. neist de 'Wdldsang' fan H.S.
Sytstra, dy't ek yn it twadde diel fan Hof syn Yn eigen ttin (1909) te finen is. It
'Flaggeliet' fan de 18ste stiet yn Boonstra syn Nei skoaltiid (1930), wylst yn J.
Piebenga syn Frysk usboekje I (1938) 'eala fria Fresena' fan P.J. Troelstra te finen

54     Dat soe nochris op 'e nij pleitsje foar de stelling, dat de undertekening by guon fersen yn

De Swellebalke slacht op it ynbringen fan sa' n fers,  net op it meitsjen dtrfan.
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is. Mei dy fersen wurdt dus dildlik oanstjoerd op it trochjaan fan in eigen, Fryske
identiteit oan bern.

Soms moat ek de namme fan in dichter foar it heitelinsgefoel soargie lykas dy
fan de 17de-ieuske dichter Gysbert Japicx. Syn bekende 'By 't opgean fan de sinne'
hat J. Piebenga yn syn Frysk lesboek / (1938) pleatst, wylst er yn it twadde diel dBr-
fan lit itselde jier nochris twa oare fersen fan dy dichter opnimt: 'Jounbea' en
'MOze-boaste'.

In oar skift dat foar fersterking fan de eigen Fryske identiteit soargje kin, befettet
balladen mei in Frysk histoarysk tema. In foarbyld derfan stiet yn de foardracht-
bondel Foar 't buordtsje (1971): de 'Ballade fan de Wyldemerk' fan D.A. Tam-

minga.
By de mear neutrale folwoeksenepoezij, dy't samlers foar bern te befetsjen achtsje

- in oare kategory fersen yn dit skift - giet it om in ympresje. Dy kategory wurdt
yllustrearre mei twa natuerympresjes fan P. van der Burg (1893-1922) yn Fen eigen

groun (1935).

In noch sprekkender foarbyld is it bekende 'Wat bisto leaflik, rizende
simmermoarn'. Dit fers fan Waling Dykstra ferskynde foar it earst yn dy syn bondel
Blommekranske for da Fryske berntsjes (1851). It hat letter in (folks-)wize
meikrige en is wierskynlik dBrtroch populBr wurden. Wy fine it fuort yn it begjin
fan it undersykstiidrek al yn Sipma syn Frysk les- en taelboekje ut 1906.

Wendelaar Bonga en J. Piebenga nimme it  op  yn har boeken De foargonger (1927)
en Ut beppe' fodkoer (1935), wylst it ek te finen is yn Sjong mar ta! (1967). Dy
16ste bondel is in bondeling fan en tagelyk in seleksje lit de fouwer earder

ferskynde dieltsjes under deselde titel (1953-1958). It singeliere is, dat it fers net yn
ien fan dy  ouwer dieltsjes opnommen wie. 55

Dat de folwoeksenepotzij allinne yn sammelbondels te finen is, leit wol foar de
han. In auteur dy't syn eigen wurk yn in bondel bernepoezij iltjaan wol, sil d8rby it
each op dy bern rjochte hawwe. In gearstalder fan in sammelbondel is frijer by syn
seleksje fit wurk fan earder en letter. Sa befettet it korpus wurk fan de 19de-ieuwers
E. Halbertsma, H. Sytstra, T.G. van der Meulen en W. Dykstra. Mar ek 20ste-
ieuske dichters foar folwoeksenen is in bydrage fan meinommen. Sa is yn By honk

(1939) wurk fan A.M. Wybenga te finen, in auteur dy't meast foar folwoeksenen
skreaun hat. Yn de foardrachtbondel Wylgekatsjes I (1953) steane twa balladen fan
Fedde Schurer: it underwiles bekend wurden "k Wol it lot fan Tea besjonge' en
'Skipbrek', beide oarspronklik opnommen yn Op alle winen (1936), in bondel foar
folwoeksenen.

De poezij lit dit sjenre is ornaris opnommen yn bondels, bedoeld foar wat aldere
bern,56 foaral foar gebruk yn skoalle, mei dBrneist yn bondels foar foardrachtkrigen.
It religieuze elemint is eins allinne yn inkelde (oersette) psalmen en gesangen
fertsjintwurdige.

55 Yn de 18ste, tsiende printinge fan in oar lieteboekje, it algemiene Frysidn sjongt (1996),
is it liet noch altyd te finen.

56 Sjoch bygelyks de bondel Foar 't buordtsje (1971) mei as undertitel 'Foar hwat dldere
bern', dat under  oare wurk befettet fan beide neamde dichters,   mar  ek  fan  oare,   foar
folwoeksenen skriuwende, auteurs as Tsjits Peanstra (1924), Wybren Altena en Geart
Jonkman (1910-1970).
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Yn dit haadstik binne de Onderskate sjenres, sa't dy yn it korpus foarkomme, yn har
gebrukskontekst neier titwurke.

By de trije lit de orale tradysje 6fkomstige sjenres fan widzelieten, bakerrimen en
boarterslieten komme de taalpolitike bedoelings ut yn it op skrift ftstlizzen en sa
trochjaan fan Frysk erfgoed,it dy kultuer. In probleem docht him foar nei oanlie-

ding fan de sterke oanwBzigens fan boarterslieten yn peiltiidrek II (1936-1940). Dat
probleem is, dat dy poezij oan de iene kant bOn is oan in spesifike gebrukskontekst
(boarterssykly), mar oan de oare kant tsjut de skriftlike presintaasje fan krekt dy
poezij derop. dat dy los fan de gebrukskontekst lezen wurde moat. De sterke oan-
wezigens fan it sjenre hat te krijen mei histoaryske konservearjende doelstellings: it
bewarjen fan in stikje orale kultuer, sa't de samler, S.M. van der Galien, dat yn syn
foarwurd by de bondel seit (sjoch IV.2.3).

De religieuze poezij mei syn gebrukskontekst fan tsjerke, mei syn sneinsskoalle,
en underwiis, mar ek fan de religieuze kultuer fan de hlishalding, komt foar in part
ilt de skriftlike tradysje. De taalpolitike bedoelings binne derop rjochte ek op dat
med de posysje fan it Frysk te ferstevigjen. Wol hawwe wy hjir mei in probleem te
krijen, te witten de lette opkomst fan de religieuze poezij. Earst yn it laste peil-
tiidrek is sprake fan in substansjeel tanimmen fan religieuze poezij yn bondels.
Dochs is de ynstitlisje fan de tsjerke royaal foar dat laste peiltiidrek oanwezich en

aktyf. Yn haadstik II is sketst hoe't de halding fan de FB yn de 19de ieu foar de
tsjerke oer frij negatyf wie en earst feroare mei de oprjochting fan KFS (1908) en
RFB (1917). Derfoaroer wie binnen de tsjerke amper omtinken foar it Frysk en is
dat oant hjoeddedei noch altyd it gefal.

Ofsjoen  fan de orale tradysje,   dy' t skriftlik fastlein wurdt  en   sa  ta in soarte  fan
tradysje liedt, komme net bepaalde sjenres prominint nei foaren om sa in fest plak
binnen de tradysje te krijen. Didaktyske poazij, gelegenheids-, poesy-album- en
foardrachtpoezij binne sterk oan spesifike gebrukskonteksten bun, dy't taalpolityk
bepaald binne. Sa wiist Dam Jaarsma op it belang fan Fryske poesy-albumpoezij en
jout E.S. de Jong oanwizings foar it gebruk derfan (IV.2.8). Auteurs mei literere
doelstellings wolle har net mear oan sokke restriksjes bine en bruke dy tradisjonele
sjenres net mear of jouwe dBr in hiele eigen ynfolling oan. Dat docht bliken lit it
feit, dat yn de rin fan it Bndersykstiidrek mear eigen bondels fan auteurs ferskine.

In apart probleem foarmet de yn sammelbondels opnommen potzij lit de skrift-
like tradysje foar folwoeksenen. Yn de jierren fyftich fynt in grutte litfal fan dy
poezij plak. It binne krekt de dichters mei in literare reputaasje dy't dt it bestan fer-
dwine. It probleem dat him derby foardocht is dat it wurk fan dy dichters har krekt
ta smaakreproduksje lient. Dan liket it op it earste gesicht frjemd dat sy op in be-
paald momint frij radikaal litfalle. Dy utfal tsjut net op reputaasjeferlies. Wol moat
sein wurde, dat it wurk fan dy dichters altyd oant op in hichte in 'Fremdkarper'
west hat. It is net spesifyk foar bern skreaun. Dat it sa rom yn it korpus oanwBzich

is, is te ferklearjen iit de krapte oan materiaal dat in kulturele tradysje fan Frysk
taalgebrOk fertsjintwurdiget. Sa'n kulturele tradysje wurdt, benammen oan it begjin
fan de tweintichste ieu, hast allinne represintearre troch materiaal lit de orale tra-
dysje. Dy orale tradysje hat kultureel minder prestiizje as de tradysje, represintearre
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troch it wurk fan dichters foar folwoeksenen. Nei 1950, as de berne- en
jongereinliteratuer, ek yn Frysldn in literere reputaasje kriget, ferfalt de needsaak
om grutte mannichten poezij foar folwoeksenen op te nimmen yn bondels dy't foar
bern ornearre binne.

Yn taheakke 4 binne de sjenres, foar wat de peiltiidrekken (sjoch III) oanbe-
langet, gearfette yn in tabel.



V
Ferskowingen yn it aard fan de Fryske bernepoazij

tusken 1900 en 1983

Yn dit haadstik sil de sintrale Ondersyksfraach tit haadstik I beiintwurde wurde. Dy
fraach wie:

Hoe kin it underskied (en de feroaring) yn doelstellings Rststeld wurde yn in
grut korpus boekutjeften fan bernepoezij, dat it grutste part fan de tweintichste
ieu omfiemet?

Yn it Ondersteande sil dy fraach, mei help fan de yn I.8 neamde foarunderstellings
oer de feroarings yn de  ouwer peiltiidrekken, litwurke en beantwurde wurde. Sa
waard ferwachte,  dat by dichters  fan  foar   1950 in grutte litfal plakfine  soe  en  fan

har gjin bondels beskikber weze soene yn lettere tiidrekken, wylst in sterke belut-

senens by FB en underwiis ferwachte waard. Nei 1950 komme auteurs werom,

publisearje sy yndividuele bondels en makket de ferbOnens mei de FB plak foar
keunsmersferbannen. De poezij fan sjenres foar spesifike gebrukskonteksten soe
foar 1950 yn bondels dominearje en dernei hast alhiel untbrekke neffens dy fer-
wachtings.

As earste komt oan 'e oarder, hoe't de besprutsen peiltiidrekken feststeld binne.
Dy tiidrekken wiene: 1906-1910 (I); 1936-1940 (II); 1954-1958 (III); 1979-1983

(IV); se binne relatearre oan offisjele underwiismaatregels fan de oerheid. De be-
doelde maatregels tilt de jierren 1907, 1937, 1955 en 1980 meitsje de runte da't
underwiis yn it Frysk him yn 6fspilet, hieltyd grutter en wider en jouwe dermei de
skoalle in wichtige funksje yn it proses fan produksje en seleksje fan bernepoezij.

Foar wat de feroaring by auteurs en samlers oanbelanget die bliken, dat de foar-
Onderstellings yn haadstik I datoangeande, krekt wiene. It materiaal lit tiidrek I is
noch sterk op de 19de ieu rjochte mei auteurs dy't sawol foar folwoeksenen as foar
bern skreaune. Derby is benammen de earste kategory sterk fertsjintwurdige. Dat is
te begripen. sjoen de konstatearring dat de Fryske BJL. i.c. de bernepoezij, by it be-
gjin fan de tweintichste ieu suver lit it neat wei untstien is. Wol ferdwynt it aldere
wurk yn de rin fan de tweintichste ieu Itt de sammelbondels om plak te meitsjen
foar dat fan kontemportne dichters, dy't boppedat mear ferbOn binne mei berops-

ferienings foar keunstners en minder mei FB en/of underwiis. De jierren fyftich
foarmje dErby in markearringspunt. Yn de sammeltabel fan de skriuwers tit de fou-
wer tiidrekken (taheakke 3) is dat te sjen. Sa komme de 17de-ieuske dichter Gys-

bert Japicx en de 19de-ieuske Eeltsje Halbertsma, T.G.  van der Meulen en Harmen
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Sytstra allinne  yn de tiidrekken  I  en  II foar, wylst  de 19de-ieuske Waling Dykstra
noch oant en mei tiidrek HI meidocht.

Oant en mei tiidrek II ferskynt mar in inkelde bondel fan in yndividuele auteur,
lykas de bondel Bent (1927) fan Barend van der Veen. Boppedat wurdt dy bondel,
lykas dat yn I.8 al ferwachte waard, net werprinte en komt dy ek net yn sammele
wurk teldne. Dat feroaret fan tiidrek III 6f. De bondels fan in auteur as Diet Huber
bygelyks krije in tal werprintingen en binne dBrmei oant en mei tiidrek IV
beskikber.

Yn tiidrek I en II leverje guon auteurs, dy't benammen bekend wurden binne
troch har wurk foar folwoeksenen, ynsidinteel ek wurk foar bern. In grut tal fan de
litjeften is yn beide tiidrekken foaral op de skoalle rjochte. De auteurs en gear-
stalders tit dy tiid binne dan ek frijwol allinne mei dat underwiis en tagelyk ek mei
de FB ferbun. Yn III bliuwt de ferbOnens mei it (Inderwiis foar in part bestean, mar
hat in grut tal dichters en samlers dBrneist in bSn mei de beropsferienings foar
keunstners, te witten respektivelik it Boun fan Fryske kunsmers en h Skriuwers-
boun. Dy situaasje bliuwt oant en mei tiidrek IV bestean.

De litwreiding fan de doelgroep troch de underwiismaatregel fan 1955, as ek de
jongere leeftydsgroepen by Onderwiis yn it Frysk belutsen wurde, bringt ek fer-
oaring yn produksje en seleksje fan 18smateriaal. Tagelyk soarget dy feroaring foar
in sesuer binnen it korpus, dy't benammen klam kriget troch  it  wurk  fan  Diet
Huber en Tiny Mulder. Beide auteurs binne minder sterk mei Onderwiis en FB fer-
bun as eardere auteurs en ha mear liter6re bedoelings mei har wurk, sa't har
lidmaatskip fan boppeneamde keunstnersferbannen oanjout. Dat kearpunt yn de
Fryske BJL wurket troch yn tiidrek IV. Beide tiidrekken ferskille kwa karakter
Onderling net sa folle. Omtinken foar auteurs tit de 19de of de earste helte fan de
20ste ieu is der amper en it tal sammelbondels nimt sterk 6f. Fan de jierren fyftich
6f komme neist Diet Huber en Tiny Mulder ek oare kontemportne auteurs mei
litertre doelstellings nei foaren. In teken derfan is it tanimmend tal bondels fan
yndividuele auteurs dat publisearre wurdt (sjoch taheakke 3). Santjin fan de yn to-
taal tweintich eigen bondels ferskine yn de 16ste beide tiidrekken. Dy beide feiten,
minder sammelbondels en mear eigen bondels, ferklearje foar in part ek it 6f-
nimmen fan it tal fersen yn dy sammelbondels fan tiidrek IV. Samlers binne yn har
doelstellings rjochte op gebruk binnen in bepaald, spesifyk fermidden, hjir benam-
men binnen it Onderwiis. Auteurs dy't in eigen bondel publisearje, binne
datoangeande mear yndividueel dwaande.

Tige belangryk yn ferbAn mei de fraachstelling nei de feroarings is it punt, dat de
auteurs yn de rin fan it Ondersykstiidrek mei underskate ynstitusjes ferbOn binne.
Dy relaasje jout oan, mei watfoar doelstellings de auteurs har besibbe fiele en har
materiaal gearstalle, de pedagogysk-didaktyske fan it Onderwiis, de taalpolitike fan
de FB of de literere fan Kunsmers- en Skriuwersboun. Yn dit Ondersyk lei de klam
dan ek op dy ynstitusjes. Mear sydlings kamen de ynstitusjes fan tsjerke, bibleteek
en hdshalding oan bod. Foarbylden yn ferban mei de trije earstneamde ynstitfisjes
binne auteurs lykas oan de iene kant J.K. Dykstra, dy't in sterke relaasje hat mei de
ynstitusjes fan Onderwiis en FB, en Diet Huber oan de oare kant, dy't mear belutsen
is by de artistyk-liter8re runten.
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Yn it gehiel fan ynstitisjes dy't har yn Nederlan en derbuten trochstrings mei
BJL c.q. bernepoezij dwaande hblde, is de rol fan de FB in nij fenomeen. Dy
Beweging mei syn net-artistike, foar in part net-religieuze karakter, hat mei syn
taalpolitike doelstelling benammen yn de earste twa peiltiidrekken in wichtige fak-
tor west. Dat hat alderearst te krijen mei it untwikkeljen fan underwiis yn it Frysk,

der't dy ynstitilsje him foar ynset hat. Hoewol't de FB syn grunslach buten it Onder-
wiis hat, sjocht dy FB it underwiis as in wichtige ynstitlisje om taalpolitike doelstel-
lings te realisearjen. In soad dielnimmers oan dy Beweging komme boppedat lit it
Onderwiis. Yn it ferlingde derfan haldt de FB him ek dwaande mei it stimulearjen
en it inisjearjen fan de produksje en seleksje fan BJL, i.c. bernepoezij. By kwaliteit,
sa't de FB dy sjocht, draait it net alderearst om literBre, mar om talige kwaliteit. It
omtinken  foar  goed, geef Frysk  is  fan in pedagogysk-didaktyske kontekst  lit,  sa' t  dy

by it iverjen foar underwiis yn it Frysk bestie, ek goed te begripen. De FB as taal-
beweging rjochtet him tige neidruklik op emansipaasje fan de mal Frysk; it giet de
Beweging om it behald fan de taal mei as doel it Frysk te konsolidearjen, net

allinne op it nivo fan ynstittisjes en regeljouwing, mar it Frysk moat ek in fest plak
krije yn it deistich libben fan Friezen, te begjinnen yn dat fan Fryske bern.

De kulturele tradysje wurdt troch de FB en it underwiis as fanselssprekkend
presintearre. It is de FB der om te dwaan bern gefoelich te meitsjen foar de eigen

taal en it besef by te bringen fan eigenheid en de daby hearrende kulturele tradysje.
It Onderwiis wol de kulturele tradysje ek trochjaan, Onder oare troch middel fan
teksten yn sammelbondels. Gearstalders fan dy sammelbondels kieze derby net
allinne teksten ut de skriftlike, Fryske tradysje en fan kontempor8ne auteurs, mar
sjogge ek nei de orale en skriftlike anonime folkstradysje. Troch it opnimmen yn
sammelbondels kriget dat part fan de Fryske kultuer, dy't benammen as orale
kultuer belibbe wurdt, in skriftlik karakter en ferdwynt dy orale tradysje. Dat is
foaral bard yn de earste trije tiidrekken (sjoch under it kopke 'tradisjoneel' yn de
tabellen fan auteurs yn taheakke 3). Tiidrek IV hat net safolle omtinken foar de
anonime folkstradysje yn dy sin. dat dBr yn sammelbondels mar trije lieten (op in
totaal fan 138 fersen en lieten) fan opnommen binne, wylst de oare trije tiidrekken
respektivelik  11  (fan  de yn totaal  97  yn  I),  154  (fan  245  yn  II)  en  22  (fan  267  yn

III) fersen en lieten lit dy tradysje hawwe. Dat hat te krijen mei it oanwinnend
omtinken foar de kontemporene bernepotzij, sa't dat yn tiidrek III in oanset kriget
en yn IV tige sterk is, wylst derneist yn de rin fan de jierren sechstich en santich
folle minder sammelbondels ferskine. Wol ferskine yn it tredde undersykstiidrek,
tusken de beide 16ste undersochte peiljierren yn, noch twa samlingen bakerrimen.

Yn de earste helte fan it beskreaune tiidrek dominearje de FB en it underwiis de

seleksje. Troch it op gong kommen fan underwiis yn it Frysk untstiet ferlet oan
learlesmateriaal, dtr't foar in grut part troch minsken lit datselde underwiis oan
foldien wurdt. Neist de seleksje foar sammelbondels is it underwiis ek belutsen by
de produksje fan Fryske bernepoezij. De auteurs lit tiidrek I en II binne sterk mei
FB en underwiis ferbOn en har wurk, sammele yn learlesbondels foar dat Onderwiis,
wurdt benammen yn dy rOnten brukt. Dat jildt foar in part ek noch foar it tredde

tiidrek. Binnen de ynstitlisje fan it underwiis wurdt underwiis yn it Frysk lykwols
wat langer wat minder in striidpunt d&'t de FB him foar ynsette moat. Mei it mear
fanselssprekkend wurden fan dat underwiis as sadanich sprekke taalpolitike

arguminten foar learlBsmateriaal minder oan.
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De opkomst fan literer oriYntearre auteurs set yn mei it wurk fan Diet Huber en
Tiny Mulder yn de jierren fyftich mei as markearringspunt it ferskinen fan de
debtitbondel fan Diet Huber, Tutte mei de linten (1955). De kontekst dBr't dy beide
auteurs, benammen de earste, yn wurkje, hat minder as yn eardere tiidrekken mei                
dy fan FB en Onderwiis te krijen en wurdt mear foarme troch literer-artistike
rOnten. Dat jildt ek foar oare auteurs. De ferbining mei it underwiis bliuwt foar in
grut part bestean. DBrfoaroer wurdt de belutsenheid fan de FB by produksje en
seleksje fan Fryske bernepoezij hieltyd minder; auteurs en samlers binne hieltyd
mear mei runten as Keunstners- en Skriuwersboun ferbOn.

De feroarings sa't dy hjir beskreaun binne, fertoane benammen gearhing mei de
yn de jierren  1937 en 1955 nommen oerheidsmaatregels. Nei't yn 1937 de moog-
likheid fan underwiis yn it Frysk foar de Aldste bern binnen de skoalsituaasje
untstiet, bringt de wetswiziging fan 1955 dy mooglikheid foar alle jierren fan it
leger Onderwis.  Yn dy jierren kriget it underwiis yn it Frysk in basis en foarmet  sa
in beleanning foar it krewearjen fan de FB oant dan ta. Om't dy basis net fol-
dwaande wie foar it effektyf oanlearen fan it Frysk, is dBr yn de jierren dBrnei
fierder op boud. Dochs wurdt de rol fan de FB d8rby yn de rin fan de jierren ek
hieltyd minder.

Neist utwreiding fan de mooglikheden fan Onderwiis yn it Frysk, it stadich
weifallen fan de rol fan de FB en it oansluten fan auteurs by liter8re runten soene
faktoaren as bibleteekwurk, it manifest fan Schurer ('De bining forbrutsen', 1946),
de tsjerke en de BJL fan buten Fryslan ynfloed hawwe kinne op de feroarings yn it
weifallen fan sterk taalpolityk motivearre lesmateriaal foar de legere skoallebern.
Dy ynfloed is hiel ferskillend. Sa hat it bibleteekwurk earst yn it 18stoan troch it
Frysk Utjefte Founs (1968-1984) (beheinde) betsjutting han foar de produksje fan
Fryske bernepoezij. It funs die dat lykwols net lit taalpolitike doelstellings; wat
bestjoersgearstalling oangiet rjochte it him net op fertsjintwurdiging fan de FB tit,
mar op dy fan litjouwers (yn de Stichting It Fryske Boek) en 16zers. Dat tsjut op
minder ynfloed fan dy FB.

Foar wat it manifest fan Schurer oangiet, moat men jin 6ffreegie, hoefolle ynfloed
dat han hat op de Fryske literatuer yn it algemien en de BJL mear yn it bysunder.
Ien fan de auteurs foar folwoeksenen t:it dy tiid, D.A. Tamminga, seit dEr yn in
sk6ging efter6f it folgjende fan:

Ik ha letter lykwols gauris tocht dat it wol in moaie proklamaasje wie, mar
tagelyk »1 ik it allegear nochal teoretysk. Gjinien fan de lju dy't doe yn De
Tsjerne skreau, hat him der winliken oan halden. Fedde Schurer sels noch it
alderminst. (De Vries, 1999, s. 90).

It manifest jout nettsjinsteande dy opmerking fan Tamminga wol it klimaat wer
binnen de runten fan auteurs ut de jierren fjirtich en fyftich. Dat jildt foar auteurs
fan bernepoezij likegoed, al falt fuort nei de oarloch noch net folle feroaring te
konstatearjen en komt dy earst midden jierren fyftich op gong.

By de feroaring yn de jierren fyftich en dernei hawwe neist de hjirfoar beskreaune
faktoaren de jeugdliterere Ontjouwings fan  buten Fryslan likegoed har ynfloed han.
Dy Ontjouwings manifestearje har yn it feit, dat literatuerwittenskip en literere
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krityk mear each krije foar BJL. Literatuersosjology en resepsje-estetika krije each
foar dizze literatuer, dy't fierders opnommen wurdt yn it learplan fan de peda-
gogyske akademy en de oplieding foar beukerliedsters, wylst derneist faktydskrif-
ten, alhiel oan BJL wijd, ferskine (De Vries, 1989, s. 222). It oanwaaksend omtin-
ken fan de literatuerwittenskip foar de BJL en it opkommen fan auteurs mei artis-

tike doelstellings rinne parallel mei de emansipaasje fan de Nederlanske BJL as

artistyk sjenre. De doelstellings foar produksje en seleksje geane yn gearhing der-
mei lykop, ek yn Frysldn. Wol moat fBststeld wurde, dat binnen de Fryske
literatuerwittenskip en literere krityk yn it hjir beskreaune tiidrek noch amper

belangstelling foar de Fryske BJL bestiet, al kriget dy BJL nei de jierren fyftich yn
de rin fan de tiid wol in literBre reputaasje, sa't wy fierderop sjen sille.

Dat hat ek te krijen mei it feit dat de FB bOten it underwiis net folle foarums hat.
Foar de oarloch binne dat de eigen (famylje)tydskriften mei har bernerubriken. Dy
rubriken hawwe in pedagogysk-didaktysk elemint yn de foarm fan taalleskes foar

en korrespondinsje mei de bern. Yn de rin fan it Ondersykstiidrek falle ek by dy
tydskriften feroarings waar te nimmen, krekt as by de kranten. Sa hawwe de

famyljetydskriften Sljucht en Rjucht en It Heitehln geregeldwei sokke rubriken; har

opfolgers fan nei de oarloch, Frysk en Frij en De Strikel, binne dBr minder kon-

sekwint yn en skinke op mear beheinde skaal en unregelmjittich oandacht oan

jonge 16zers. Oars leit dat mei de provinsjale deibltden, Leeuwarder Courant,

Friesch Dagblad en Heerenveense c.q. Friese Koerier. De earstneamde krante hat

fan  1925  oant  1979 in bernerubryk mei likern6ch deselde opset as dy fan de foar-
oarlochske famyljetydskriften Onder lieding fan auteurs lit it korpus, krekt as dat it
gefal is by de famyljetydskriften en de oare beide deibleden. Dy 1Bsten begiinne yn

de jierren fyftich mei in soartgelikense rubryk. It elemint fan de taalleskes ferdwynt
earst oan 'e ein fan it tiidrek, as de mooglikheden foar underwiis yn it Frysk har
mei de wetjouwing fan 1980 ta alle bern yn Fryslan Otwreide hawwe.

Tige beheind is it tal media spesjaal foar bern. In tal jierren ferskynt it jeugdbled
Flits (1963-1966). It aparte derby is, dat it blBd wol op inisjatyf en under ferant-
wurdlikheid fan de FB ferskynt, mar blykber wat oars rjochte is as de eardere

bernerubriken. It ferskil yn doelstelling falt 6f te lieden lit it feit dat de taalleskes

fan de lesten yn Flits Ontbrekke. De ynhAld is mear op ferdivedaasje rjochte. It
underwiis hat wat de pedagogysk-didaktyske doelstellings oanbelanget taken fan de
FB oernommen. De taalpolitike doelstellings dogge allinne darut bliken dat it FB-
organisaasjes binne dy't sa'n bltd oanbiede en net it Skriuwersboun bygelyks. Dy
formule wurke blykber net goed, om't it tydskrift mar koart bestien hat. Boppedat
kriget it earst yn de jierren tachtich en njoggentich neifolging yn de Bernekrante en

de tydskriften De HoWer en S,vitsj, mei foar de 18ste beide moannebl&len in

relaasje mei de Fryske skoalradio en -televyzje.
Jouwe de media feroarings te sjen. by de utjouwers binne dy ek waar te nimmen

(sjoch taheakke 6) en is mei it oanwinnen fan it tal publikaasjes in bepaald patroan
te Ontdekken. Leveret it earste desennium mar twa offisjele titjouwers op. dBr't de
iene ek noch fan buten Frysldn is, mei dBrneist trije printerijen as Iitjouwer, yn de
jierren tritich is al in oar byld Ontstien, mei trije FB-organisaasjes en ien krante as

dtjouwer, twa net-Fryske en fjouwer Fryske litjouwerijen. It desennium fan de jier-

ren fyftich, as de kwantiteit fan de publikaasjes frijwat oanwint, leveret in  ouwer-
tal publikaasjes yn eigen behear op. Neist ien net-Fryske dtjouwer en de Fryske
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Akademy, begjinne yn dy jierren fyftich de aktiviteiten fan De Terp yn Ljouwert,Osinga yn Boalsert en foaral Laverman yn Drachten, trije litjouwers, dy't yn de
folgjende jierren in grut tal Fryske dtjeften fersoargie. Alle trije litjouwerijen binne
yn de rin fan de jierren santich en tachtich oernommen troch de yn 1970 uteinsette
iltjouwerij De Friese Pers. De AFUK, dy't begOn as kursusynstit,it (fan 1928 60,
komt fan de jierren sechstich 6f, mar benammen yn it taste desennium fan it Onder-
sykstiidrek, hieltyd mear as (edukative) litjouwer fan berneboeken nei foaren, yn it
leste desennium sels as lieder op dat med. De Koperative Utjouwerij is mei syn
bestjoer fan dielnimmende auteurs mear op dy auteurs rjochte en is as organisaasje
warber yn de rOnten fan it Skriuwersboun. In soad dtjouwers hawwe, sa't ,;it it oer-
sjoch bliken docht, mar ien of twa bondels lit it korpus publisearre. It gros fan har
publikaasjes is Nederlansktalich en zitjaan fan Fryske bernepoezij is dan ek
gelegenheidswurk. Der is net sa'n soad bekend oer it ta stdn kommen fan ,itjeften,
mar it grutte ferskaat oan litjouwers lit dochs sjen, dat der wol in draachflak foar
dat litjaan is.

Neist de feroarings yn it Ondersochte kori)us fan Fryske bernepoezij, sa't dy harop it nivo fan de auteurs foardogge, lit it nivo fan de sjenres krektsa feroarings sjen.
De foarunderstelling dat foar 1950 dy poezijsjenres dominearje soene dy't oan
spesifike gebrukskonteksten bOn binne  en   dat  dy  nei   1950 hast alhiel untbrekke
soene, wie krekt.

Alderearst is dat it sjenre fan de bernepoazij dy't ut de anonime, orale folks-
tradysje komt. Dy tradysje foarme oan it begjin fan de tweintichste ieu in boarne
fan materiaal, mei widzelieten, bakerrimen en boarterslieten, foar in tige beheinde
BJL as de Fryske doe wie. Boppedat wurke de positive wurdearring fan de 19de-
ieuske Romantyk foar dy tradysje doe noch nei by it opnimmen fan sok materiaal
yn sammelbondels. De widzelieten binne yn alle (jouwer tiidrekken, tige beheind,
fertsjintwurdige. Tiidrek III lit ddrby in spesifyk gebrOk fan dy widzelieten dt de
folkstradysje sjen. Diet Huber jout mei har 'Widzesankle fan in flie' bygelyks in
hiel eigen keunstfoarm oan it sjenre. Sy, en mei har oare auteurs lit dit leste tiidrek,
litte sjen, dat sy frij fan sjenretwang reitsje en har eigen literere gong geane; sy
hawwe de konvinsje fan de tradisjonele sjenres minder nedich ofjouwe dy in eigen
ynfolling. By de bakerrimen en boarterslieten passe Diet Huber en oaren dat
prosedee ek ta. De bakerrimen binne allinne yn tiidrek III te finen, wylst de
boarterslieten yn II en III sterk nei foaren komme. Benammen by it sjenre fan de
boarterslieten fynt yn III in ferskowing plak fan de anonime folkstradysje nei wurk
fan kontemporBne auteurs.

De ferskowing binnen it korpus fan - benammen orale - tradysje en fan in tra-
dysje fan skriftlike, sterk oan spesifike gebakskonteksten bune poezij nei kontem-
porBne poezij lit sjen dat dy by in groeiende Iiteratuer oan belang ferlieze en ek
minder needsaaklik achte wurdt by it op 'e eftergrun reitsjen fan de idealen fan de
Romantyk.

Neist de ferskowing fan dy tradysje nei kontemporen wurk falt lyksa ferskil te
konstatearjen wat de oare sjenres oangiet (sjoch ek taheakke 4). Opfallend is be-
nammen de feroaring by it sjenre fan de oarspronklik foar folwoeksenen skreaune
potzij, dy't yn sammelbondels foar bern opnommen wurdt. It is fan de hjir be-
skreaune sjenres it iennichste sjenre dat ferbOn is mei literer-artistike doelstellings.
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It giet nammentlik om poezij fan auteurs lit it ferline, dy't binnen de Fryske
literatuer in literBre reputaasje hawwe en dy't yn in spesifike kontekst, meastentiids
it underwiis, brukt wurde. It al of net opnimmen fan dizze poezij yn de bondels lit
de fouwer tiidrekken tsjut op de feroaring, sa't dy him yn it korpus foardien hat. Sa
ferskynt yn de sammelbondels fan de tiidrekken I en II noch in tal fan respektivelik
42 en 43 fersen of lieten, yn III is dat weromrun nei 10, wylst yn it 1Bste tiidrek
sokke poezij net mear foarkomt. It materiaal foar bern is sa oangroeid dat mei dat
materiaal oan it ferlet foldien wurde kin. Boppedat, en dat is yn ferbdn mei de
fraachstelling fan dit undersyk noch wichtiger, kriget de BJL, ek de Fryske, nei de
jierren fyftich in literBre reputaasje en ferfalt de needsaak om nochal wat poezij foar
folwoeksenen yn sammelbondels op te nimmen.

De didaktyske poezij rint yn IV kwantitatyf frijwat efterlit, benammen wat de
fersen yn sammelbondels oanbelanget. Dat jildt noch mear foar de gelegenheids-
poezij en de foardrachtpoezij. It leste sjenre is yn IV noch mar troch ien bondel fer-
tsjintwurdige foar seis yn it foarige oer. Dat hat te krijen mei de feroarjende

gebrOkskontekst: de kriten fan de Onderskate Bewegingsselskippen binne yn IV net
mear sa aktyf mei it organisearjen fan foardrachtkrigen foar jongere bern, lykas dat
yn de jierren fyftich wol it gefal wie. De inkelde, mear lokaal bepaalde foardracht-
krigen lit de jierren tachtich hawwe net ynspirearre ta it dtjaan fan nije bondels
foardrachtpotzij. It tal losse fersen yn dat sjenre, sa't dy yn de tabel foar tiidrek IV
noch al te finen is, al is it de helte fan it eardere tiidrek, wurdt lykwols wat fer-
tekene troch de tsien fersen fan Baarda lit syn bondel Soere supenbrij en sukertaai.
Dy fersen binne yn foardrachtbondels te finen lit de jierren  irtich oant en mei
santich; de auteur hat dy mei noch oare fersen earst yn 1983 yn in eigen bondel
sammele.

De poesy-albumpoazij dtrfoaroer bylket mei de beide bondeltsjes fan IV aardich
foar de trije losse fersen fan III oer, wylst yn I en II gjin fersen yn dat sjenre fer-
skine. Hjir spilet de kontekst fan it Onderwlis in rol, om't by it tanimmen fan
underwiis yn it Frysk ek de Fryske ferzje fan dit sjenre in fanselssprekkender plak
kriget.

De untjouwings yn de religieuze Fryske bernepoezij folgie in eigen paad. Dat hat
benammen te krijen mei de algehiele religieuze situaasje binnen de runten fan de
FB, mar jildt ek foar de bysQndere situaasje fan religieuze potzij binnen it
underwiis. Om it earste peiljier 1907 hinne is de a-religieuze, soms sels anty-
religieuze tendins binnen de FB noch folop oanwezich. Wol wurdt in algemien-
religieus aspekt akseptearre yn de fersen ut de liter6re tradysje, by Gysbert Japicx
en by 19de-ieuske auteurs. It kristlike part fan de FB is by it begiin fan it under-
sykskorpus noch mar krekt ynstitusjonalisearre (1908: KFS; 1917: RFB). Dy beide
Onderdielen fan de FB leverje in eigen bydrage by produksje en seleksje fan berne-
poezij troch it befoarderjen fan de produksje fan oarspronklik-Fryske religieuze

bernepoezij. Dtmeist bestiet dy bydrage Iit it ferfryskjen fan psalmen en gesangen,
dy't oant yn de jierren santich in rol spylje yn de religieuze opfieding fan bern op
skoalle mei it moandeis op te sizzen psalmferske as eksponint. It is de beide Sel-

skippen nettsjinsteande de oersettings fan dy lieten net slagge om by dy skoal-
tradysje ek plak yn te romjen foar it Frysk. It omtinken rjochtet him yn de jierren
1jirtich en fyftich foaral op de sneinsskoalle mei oerset en oarspronklik wurk. Dy
belangstellling wurdt yn de jierren sechstich en santich fan ds ieu lykwols net
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grutter, nimt earder 6f. Dat sil te krijen hawwe mei it (Nederlansktalige) oanbod lit
lanlike organisaasjes as benammen de Nederlandse Zondagsschool Vereniging wei,
dy't oant yn de jierren njoggentich de Fryske merk datoangeande behearskje, net
allinne binnen tsjerke en sneinsskoalle, mar ek yn it underwiis. Derneist is de alge-
miene Bnttsjerkliking in faktor dy't meispile hat. Nettsjinsteande dy untjouwing
bliuwt it omtinken foar de religieuze bernepoezij bestean en nimt dat sjenre in apart
plak yn, mei't de oare sjenres dy't oan spesifike gebrOkskonteksten bun binne, nei
de jierren fyftich stadichoan ferdwine. Wol falt in feroaring yn doelgroep te kon-
statearjen en beheine auteurs fan dat sjenre har net mear allinne ta de bern fan de
sneinsskoalle, mar wurdt dy doelgroep yn de jierren santich en tachtich breder.
Earst oan 'e ein fan it undersykstiidrek wurdt dat omtinken konkreet yn de foarm
fan in publikaasje mei bibellieten, Wat in gelok (1983).

As wy it hear oersjogge, kin, gearfette, feststeld wurde, dat yn de rin fan de
tweintichste ieu de kearn fan Frysktalige bernepoezij sa't dy yn bondels presin-
tearre wurdt, wol gelyk bliuwt, mar dat de doelstellings dy't auteurs en samlers
dtrmei hawwe, feroarje en dat it omtinken foar de tradisjonele sjenres minder
wurdt. Wurdt de kar earst lit pedagogysk-didaktyske, taalpolitike en faaks ek folks-
kundige bedoelingen dien, letter kriget dy kar in oar, mear literer doel. Dy unt-
jouwing betsjut dat oan de iene kant de relaasje fan produsinten en samlers mei de
Fryske Beweging minder wurdt en oan de oare kant tagelyk dat dtrmei in alge-
miene untjouwing folge wurdt.



Summary

This study describes Frisian children's poetry in the twentieth century, from 1900
until 1983. The purpose of it is to look at the changes of the aims with which the
poetry of the described corpus has been presented, that is to say: has been written
and has been selected in book form. From the beginning of the 208 century till the
fifties those aims are mainly language political and pedagogical-didactical. The
aim was to offer children a corpus of poetry that will enable them to speak and/or
read Frisian and this aim is still valid today. From the early fifties the aim of the
Frisian poetry shifted gradually in an artistic direction. The aim of this poetry is not
in the first place to teach children to speak and read Frisian; the aim is especially to
offer them aesthetic pleasure. Since that time children have been offered poetry
with which either pedagogical-didactical or artistic-literary aims have been pur-
sued. The changes are based - as is argued here - at the institutional context with
which authors and anthologists of this material are related  and  at  the user' s context
of the genres of poetry which are presented in the material.

Our basic position is (Bourdieu, 1984) that material that serves artistic aims, is
suitable for taste reproduction between generations. Institutions as publishing com-
panies, literary criticism, prize jury' s etc. decide  what they consider  as  the   'best'
from the literary production of a period and what is passed on to younger
generations. Only the work that has an artistic reputation is appropriate for taste
reproduction. A feature of an artistic reputation is, that on one hand this is bound to
a period: the author counts as strong in quality in relation to his/her contempo-
raries, the work counts as representative for that specific period.  On the other hand
an artistic reputation is relatively unrelated to the time in which the work is writ-
ten, since it is transferred to readers from later times. Education functions here only
as transfer institution.

In   the 20a century the position of children' s literature has changed substantially.
Initially, reading material for children was not considered to be with artistic value.
From the fifties onwards children's literature gradually gains literary status, also in
Frysldn and an infrastructure comes into being, in which children's literature is
evaluated as a form of literature. So we find work with artistic aims for children
since halfway the fifties.

Material that pursuits language-political or pedagogical-didactical aims is much
less or not at all suitable for taste reproduction. It is written and selected with the
aim to reach certain didactic targets: exercises in speaking and reading of certain
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forms of language. The 'best' material is that which serves the (language-political
or pedagogical-didactical) aim best. Such material as a product of its time is very
open to substitution, also as taste reproduction is not a goal. Much of the material
from the described corpus serves language political aims coming from the Frisian
Movement: presentation of exercise material to improve and to stimulate the
knowledge and the use of the Frisian language. Education serves in this case as
vehicle of the ideals of the Frisian Movement, as these ideals are realized by edu-
cational legislation, and as context in which Frisian children's poetry is used.

The focus of this study is formulated as follows:

How can the distinction (and the change) in aims be recognized in a large
corpus of book editions of children's poetry, that includes the greater part of
the 20'h century?

As Frisian children's literature does not comprise a large number of texts, all texts
which have been produced in a certain area are included. The image of such a
literature can be fairly complete. In this case the image shows poetry texts from the
area for children from the age of zero until twelve, published in book form between
1900 and 1983. This study concentrates on original Frisian work, but translations
are not excluded completely. In the field of religious poetry there is attention for
translated psalms and other liturgical songs. However, this translated poetry has
not played a role in the search for most selected authors.

The age of zero to twelve of the target group for the discussed poetry has a relation-
ship with the field of education in Frisian which has been until recently only for
children in primary schools. Children leave primary schools at twelve years on
average. Chapter two treats the relationship between that education and Frisian
children's literature, in this case especially poetry. Between 1900 and 1980 several
governmental measures were taken in the field of education. The measures taken in
the years 1907, 1937, 1955 and 1980 widen the perspective for education in Frisian
and give school a more important role as institution for production and selection of
Frisian children's poetry. The focal points in the corpus are marked by official
measures of the provincial and national government, respectively.

First   of  all.    in    1907 the provincial government provided a subsidy for Frisian
lessons after classes. The second measure was in the year 1937, when Dutch
education law was altered for the benefit of education in Frisian. From then on-
wards Frisian could be a subject of schooling in the two last years of primary
school. In 1955, the education act was changed again after intense discussions
concerning education in Frisian and after the 'Kneppelfreed' incident of 1951.
With this change, education in the first years of primary education could be in
Frisian; techniques of reading and writing were taught in the language and the
medium of instruction was Frisian, whereas Frisian was a subject in later classes.
Another change in the act of education in 1975, which was introduced in 1980,
made Frisian compulsory as a subject in Frisian primary schools and formalized the
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possibility of use of that language as medium of instruction throughout the
curriculum. However, it was not until 1993 that Frisian became a subject in
secondary education.

Children's literature was traditionally connected to education, in Fryslan as in
other regions and countries. Nevertheless, a new phenomenon can be discerned in
the Frisian situation: the influence of the Frisian Movement. The participants in
this Movement are no experts in the field of literature. They look at Frisian
children's literature from a language-political point of view, that influences their
choice of most selected authors. People involved in primary education and in the
Frisian Movement have been very important in the development of education in the
Frisian language. Both institutions are important participants in the process of
producing and selecting Frisian children's poetry. This study through time follows
the impact of education, the Frisian Movement and in the final part of this study
the role of associations of authors/artists. Of course it is clear that family, library
and religion can also be an important factor in language and literature develop-
ment, each with their own criteria. In this study, however,  they are of secondary
interest.

Until recently, there   has   not    been much research into children' s literature    in
general. This statement is also true for Frisian children's literature. The
dissertation of H. Drent, Durk en Djoke wurde wier grutter: Wearden en noarmen
yn oarspronklik-Frysk proaza foar  bern en jongerein (1-jouwert,  1994) CDurk and
Djoke are really growing up') is a study of values and standards in original Frisian
prose for children and adolescents, as the subtitle says. My own study, Net foar
bern! Jeugdlan tusken 1930 en 1980 yn oarspronklik-Fryske beme- en jonger-
einliteratuer (Amsterdam/Kiel, 1990) ('Not for children! Arcadia for children
between 1930 and 1980 in original Frisian children's and juvenile literature'), is
one about the concept 'jeugdland' ('Arcadia/Secret garden for children') in Frisian
prose for children. In these two the focus is on pedagogical-didactical concepts.
Furthermore, there are some smaller studies, published as articles, and some others
which have not been published yet.

The present study has a more literary sociological perspective, although the peda-
gogical-didactical perspective has not disappeared completely. The relationship
with education will be elaborated hereafter. The number of studies into Frisian
children's literature is small. This present study is the first that is aimed at research
of children's poetry in Frisian and therefore first of all descriptive, although it will
also make clear the relationship between changes in Frisian children's poetry and
the aims with which this poetry is produced and selected.

The process of production and selection not only involves producers of texts. but
also compilers of anthologies. These compilers, like producers or authors, con-
stitute a part of institutions. Some of these institutions have been of great impor-
tance for transmission of Frisian children's literature, in this case poetry.
Traditionally,  the most important institution concerning children' s literature  is  that
of education, that has always been the transmitter of cultural heritage in general
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and of literature in particular. Education in general acts as transfer institution and
has nourishing strength as it transmits an amount of literature and religion. This is
also true for education in Frisian. Besides, more education in Frisian means a
greater need for children's literature. Therefore, education plays an important role
within this study.

Chapter two gives a description of the corpus. This description is divided on behalf
of the three periods, which are determined by the limits of the mentioned years.
Books with verses and those with songs are treated separately. Appendix one gives
the corpus of this study with a bibliographical entry.

The period between 1900 and 1937 shows a leading role for the Frisian Movement.
The participants of that Movement were active in the promoting of education in
Frisian  and had their first success  in   1907  with the provincial subsidy. During  the
discussed period the activities, like correspondence with the government and
language/education conferences, were meant to increase the possibilities of edu-
cation in Frisian. Two organizations, initiated by the Frisian Movement, i.c. the
Algemiene Fryske Under rjucht Kommisje ('General Frisian Schooling Com-
mittee') and the Provinsjale Underwiis Rie ('Provincial Education Council'),
contributed  to that. The change of the national education law in 1937 marks the
end of the period. In relation to the increase of education in Frisian the need for
reading material grew.

The Frisian Movement was active in the production of reading material, in
cooperation   with the education institution. In children' s sections of several   ma-
gazines and anthologies poems and songs were printed. In this period the target
group is that of the older primary school pupils, because education in Frisian was
only aimed at that age group. The first fruit consisted of three reading books, which
were published after a competition, financed by P. de Clercq. This former banker
had great interest in the Frisian language and the teaching thereof and he played an
important role in the expansion of education in Frisian. Remarkable is the great
number of anthologies with prose and poetry, published in this first period. Most
anthologists chose poetry from the nineteenth century, especially in the first half of
the period. New, contemporary work is hardly produced. J.J. Hof and J.K. Dykstra
write a story in rhyme (1903;  1929). On occasion of the birth of princess Juliana in
1909, three small books with songs for the House of Orange are published and
Barend van der Veen republishes his work from magazines in one volume (1927).
Besides, several song books are published in the twenties and thirties with much
material from the nineteenth century too. Frisian composers as Paulus Folkertsma
and J.L. de Jong gave an important contribution. Especially in the thirties, there is
some attention for the oral tradition of nursery rhymes and playing songs.

From the twenties onwards, some new poets write for children. The role of ma-
gazines as Sljucht en Rjucht and It Heiteldn and daily papers as the Leeuwarder
Courant and Het Vnye Volk with their children's sections, lead by among others
J.K. Dykstra and B. van der Veen, was very significant in this process. Authors
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could make their debut, as did Jant (Visser-)Bakker, who became an important
author especially in the second and third research period. The relationship between
the growing education in Frisian and the Frisian Movement resulted in the setting
down of children's poetry within the framework of education and Frisian
Movement.

The relationship between education and children's poetry is strong in the period
1937-1955. Educational conferences and Kneppelfreed lead to the change of the
education act (1955) that makes the bilingual school possible. On Kneppelfreed
('Truncheons Friday'; 1951) there  was a collision between police and public  in
Ljouwert after a court hearing against the Frisian journalist and author Fedde
Schurer about using the Frisian language in court. The growing space for education
in Frisian stresses the need for more Frisian children's literature. The organization
Us Frysk Berneboek ('Our Frisian Children's  Book') was founded  (1940).  This
book club produced prose for children, with as an exception one book with poetry
too.

Activities as reciting and singing are significant within Frisian society. They link
education to children's poetry and are of the utmost importance for this poetry, as
the publications in that field show. Besides, the interest in these activities is
stimulated by the Frisian Movement as well as education. In World War II a com-
mittee begins with the organization of provincial reciting competitions for pupils of
secondary schools, that exists to the present day. Departments of the Frisian
Movement also organized such competitions for children of primary schools.

With Diet Huber and Tiny Mulder, a new generation of poets comes to life at the
end of this period. Yet poetry from the nineteenth century can still be found in
anthologies. That points to the interest in tradition, as books of festive songs for
Santa Claus and Christmas show too. Traditional folk poetry is published in these
books besides work of contemporary poets like Dam Jaarsma, Barend van der Veen
and Jant Visser-Bakker.

Although after the war the author Fedde Schurer calls for renewal in adult
literature with his manifesto De bining forbrutsen ('The connection broken down')
in the literary magazine De Tsjerne, this has practically no effect for the children's
literature i.c. poetry. Only later in the fifties, gradually a more literary perspective
arises. Within the field of Dutch children's literature Annie M.G. Schmidt is a
major innovator. Frisian authors of this period as Diet Huber and Tiny Mulder
follow her trail. Their playing with language and practicing nonsense elements
betrays her influence and that of the nineteenth century English authors Edward
Lear and Lewis Carroll. The debut volume Tune mei de linten ('Tutte and her
Nicknacks';   1955)   by Diet Huber meant a turning point in Frisian children's
literature. Tiny Mulder edits the anthology /t boek foar de  Fryske bern ('The  Book
for Frisian Children';  1954) with Jant Visser-Bakker. Tiny Mulder's  own  book for
children is published after 1955.
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The relationship between authors, educational institutions and the Frisian Move-
ment is strong in the described second period. Before World War Two authors and
anthologists as J. Piebenga, S.M. van der Galien and J. van der Mark are active in
this area as are Jant Visser-Bakker and W.L. Zylstra afterwards. They are inspired
to produce their texts for use in education, because the quantity of reading material
is limited. Most of the authors in the second period work in education and/or are
members of the Frisian Movement.

Besides some anthologies for schools, more literary inspired volumes are published.
Sometimes a link is made to education by title or subtitle, an indication as '... foar
skoalle en hus' ('for school and home'). Others are for more general use at home
and in club activities. The afore mentioned volume by Diet Huber does not have a
subtitle; the title itself shows her literary point of view. She indicates a new road for
Frisian children's poetry.

The third period, between 1955 and 1980/1983, begins with the new possibility for
bilingual education for all pupils of the primary school. not only in the upper
grades. The discussion about education in Frisian, first limited to primary edu-
cation, with an extension to the secondary phase later on, intensities when teaching
of Frisian in primary education becomes obligatory. 1975 it is ratified by law and
compulsory from 1980 onwards. For Frisian children's literature the quantitative
effect is significant. Much new and original work is published between 1955 and
1980. Besides, anthologists include poetry from the oral and written tradition in
their volumes. Reciting is still an important activity in this period as well as sing-

ing. Several reciting volumes are published. They contain work by authors like J.K.
Dykstra, K. Haakma and sometimes the nineteenth century poets C. Wielsma and
W. Dykstra, beside work by authors who made their debut in the fifties, like Diet
Huber and Tiny Mulder, whose poetry is found in many anthologies.

More and more poets are publishing their work in personal volumes. Diet Huber
and Tiny Mulder lead the way, with others like Jant Visser-Bakker, Baukje
Wytsma, Tjitte Piebenga and Berber van der Geest following. hereby showing that
their aims are changing from a pedagogical-didactical and language-political to a
more literary one.

The Frisian Movement - as has been said before - is rather new in the field of
children's literature. This cultural movement cares especially for the promotion of
the Frisian language. From this perspective. the participants have made an im-
portant contribution to production and selection of children's poetry. For the
relationship between authors and anthologists and the Frisian Movement their
membership of the societies which form it is a direct indication. In the first half of
the century many authors and compilers are members of that movement, like J.K.
Dykstra and J. Piebenga, while their colleagues from the fifties onwards have
loosened that bond more and more. Authors like Diet Huber, Tiny Mulder and Jant
Visser-Bakker are instead members of societies with a more literary-artistic aim.
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After the description of the corpus in chapter two, the chapters three en four give
two perspectives of description, respectively that from the authors of the Frisian
children's poetry and the second one from the perspective of the genres. Firstly,
chapter three describes the most selected authors of Frisian children's poetry
between 1900 and 1980/1983. Probing periods have been chosen which relate to
governmental measures with regard to education in Frisian. These are the years

1907, 1937, 1955 and 1980, each with one year before and three years afterwards,
while legal measures have their previous history respectively and need a time of
implementation afterwards too. That results in four periods: I: 1906-1910; II:
1936-1940; III: 1954-1958; IV: 1979-1983. The poetry published in these four
periods and its authors resulted in a list of most selected authors.

Before the role of most selected authors is discussed the traditional poetry has to be
described. A division has made between two groups within this poetry, firstly,
poetry from oral and written tradition, like cradles, nursery rhymes and album
verse, all without a known author, and secondly that from the Frisian literary
tradition of previous centuries of which the authors are known. In the tables of ap-
pendix three those groups are shown separately: The first one is under the heading
'Traditional' and the second one under the names of the relevant authors. In this
study the first group is called anonymous folk tradition and the second one Frisian
literary tradition.

As for the poetry from the anonymous folk tradition, during the last research
period, IV (1979-1983), only three poems from that tradition remain: the cradle
'Suze nane poppe' (Dochsels I, 1983) and two songs from the Saint Peter
celebration in the village Grou. During both previous periods we find many more:
period II (1936-1940) gives 154 poems or songs in this category in anthologies and

two volumes with only such kind of poetry. In period III (1954-1958), 22 folk
traditional poems are published in several volumes. In period I (1906-1910), not
many volumes are published at all and so traditional verses are few too. Yet there
are eleven of them, much better than the three from the much larger collection of
period IV.

Together with the anonymous folk tradition a shift in the interest to the own Frisian
literary tradition took place. The written tradition includes the Frisian literature of
the past, more specifically the literature from the seventeenth and nineteenth

century, mostly written for adults, in this study as far as it is selected for children's
anthologies. The name of the poet from the seventeenth century, Gysbert Japicx,
and those of some nineteenth century authors can be traced. The name of the
former one can be found in period I (1906-1910) and in period II (1936-1940),
whereas his name is not found anymore in the last two periods. The same can be
said of the nineteenth century authors E. Halbertsma and T.G. van der Meulen,
whose names are only mentioned in the first two reference periods. The work of W.
Dykstra and C. Wielsma holds somewhat longer. That of Dykstra can be found in
tables of contents for the first three periods, whereas the name of Wielsma is found
in all four.
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Contemporary work is represented from the first period onwards, although it is
rather limited at the start. The quantity of it is continually growing in the course of
time. During the first and second period poetry of five respectively six con-
temporary poets are denoted as most selected authors, during the third and fourth
all most selected authors of these periods are contemporary. Besides, the relation-
ship of authors and compilers with the Frisian Movement and educational
establishment is important. All contemporary authors from the first two periods
have such a relationship. In the third period this relationship becomes looser,
whereas the most selected authors of the last period have more affinity with a
literary perspective than with the language-politics of the Frisian Movement. Their
involvement with artistic circles as the Boun fan Fryske kunsmers ('Union of
Frisian Artists') and the Frysk Skriuwersboun ('Frisian Authors Union') are an
indication of that.

Reprints are another sign, besides the representation in anthologies, that authors
are most selected, as the book of poetry, Tutte mei de linten, shows. This book by
Diet Huber had ten reprints, a large number for a minority language as Frisian is.
The Frysk Utjefte Founs ('Frisian Publishing Fund') did its best to reprint a
number of children's books between 1969 and 1984. In appendix two there is a
description of the poetry, published  in the four probing periods; appendix three
gives all authors during these periods with the poems they have written for the
anthologies, and the individual volumes of authors in the descripted periods.

Secondly, the description follows the genres within the children' s poetry   of   the
corpus and the context in which they are used (chapter four). These genres show a
change which corresponds with the change in the aims, discussed before. Only
these genres which the corpus include, are discussed. No specific genres have a
prominent place within the corpus.

The genres from the oral tradition, cradle and nursery rhymes, and playing poetry
have been recorded in books and so transmitted to later generations. A major
language-political aim is served by the conservation of these genres as part of
Frisian inheritance. A problem forms the strong presence of playing poetry in
period II (1936-1940). On the one hand that poetry is bound to a specific user's
context (playing cycles), but the written presentation of that poetry indicates on the
other hand the fact, that that poetry can be read free from the user's context. The
strong presence of that genre has to do with historical conserving aims: the main-
taining of a piece of oral culture. Didactical poetry, poetry for specific occasions,
album poetry and reciting poetry are bound strongly to specific user's contexts with
a language-political deteimined position. Authors with literary aims do not want to
restrict themselves and do not use such genres any longer or give them their own
personal interpretation. Personal poetry volumes by these authors, which are
published in the course of the research period, are a sign of that.

A separate problem is the poetry from the written tradition for adults which is
selected for anthologies for children. From the fifties onwards this adult poetry
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from yesteryear is gradually phasing out, especially the work of poets with a literary
reputation disappears from the corpus. The problem is that especially the work of
these poets is suitable for taste reproduction. At first it is remarkable that they are

loosing very strongly at a certain moment. That loss does not indicate loss of
reputation. Yet it has to be said that the work of those poets has always been a kind

of a  'Fremdkorper';  it  was not originally written for children.  That it can often  be
found in the corpus has to do with the shortage of material that represents a
cultural tradition of Frisian language use. This cultural tradition is nearly only
represented by material from the oral tradition, especially in the beginning of the
20,1, century. That oral tradition has culturally a lesser prestige than the tradition,
represented by work from poets for adults. After 1950 as children's literature gets a
literary reputation, also in Fryslan, it is no longer necessary to select much poetry
for adults to publish in volumes for children.
(Appendix four treats the genres in each reference period and appendix five gives
the Frisian alphabet in words, used in ABC-books.)

Developments within religious children's poetry in Frisian go their own way. The
religious poetry with its user's context of church and Sunday School, and
education, but also the religious family culture, partly originates from a written
tradition. The language political aim is to consolidate the position of Frisian in that
field too. The problem is that publication of religious poetry in Frisian is only fairly
recent. Only in the last research period this poetry increases substantially. Chapter
two showed that this has on the one hand to do with the restricted participation of
the Christians in the Frisian Movement at the beginning of the discussed period
and for the second half of it with secularization in general on the other. At the
beginning of the 20'h century Christian societies within the Frisian Movement have

not   yet been instituted. The protestant Kristlik Frysk Selskip ('Christian Frisian
Society';   1908)  and  the catholic Rooms Frysk Boun ('Catholic  Frisian  Union';
1917) have given their own contribution to production and selection of original
religious children's poetry in Frisian. Moreover, their contribution includes the
translation of psalms and other religious songs, songs that were important in the
religious education in schools. However, those societies have not succeeded in their
aim to give the Frisian songs an important place within this religious school
tradition. There is hardly any attention for the Frisian language within the
institution of church.

There has been a change in target group for religious poetry. Authors of the genre
not only write for Sunday School children, but the group is becoming broader in the
seventies and eighties. There is a tradition of - translated - religious songs and

psalms, but original Frisian religious poetry for children has not been written much
as such. Only in the third research period a small number of volumes have been
published. Near the end of the discussed period original poetry has come up in the
form of actual bible songs with the volume Wat in gelok! ('What Luck!'; 1983).
Songs for St Martinus and Santa Claus from the poetry genre for special occasions
have a religious origin, although the songs themselves don't have a religious

quality any longer.
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In chapter five the results of the research have been formulated. The answer to the
expectations in chapter one is positive. It was expected that poets from before the
year 1950 and volumes of these poets would not be available any longer in later
periods, whereas a strong relationship with the Frisian Movement and education
was expected. These expectations have proved true as are the following ones: After
the year 1950 authors are coming back in later periods, they publish personal
volumes and the relationship with the Frisian Movement and education gives way
to artists associations. Before 1950 the poetry of genres for specific user's contexts
dominates in volumes and it is lacking afterwards almost completely as was
expected.

Chapter five concludes also: in the course o'f the 20th century the core of the Frisian
children's poetry, as presented in volumes, is rather constant, but the aims of
authors and compilers of anthologies are changing, together with the change in
social circles, where they come from. In the first half of the century, the choice of
poetic material is done from pedagogical-didactical and language political
perspective, more recently that choice moves towards a literary perspective. That
development is manifest in the changing in relationship of authors and compilers
towards the institutions: a move away from education, away from the Frisian
Movement and the move towards literary circles like the Boun fan Fryske kunstners
('Union of Frisian Artists') and the Skriuwersboun ('Author's Union'). The
movement away from the first two institutions, especially away from the Frisian
Movement, is significantly clear in the second half of the century.

Considering the most selected authors within each of the four described reference
periods (see appendix three) the conclusion is, that in the fifties there is a focal
point of change. No longer is the pedagogical-didactical and /or the language
political perspective the leading one, but the literary-esthetic orientation becomes
dominant, which is illustrated in the relationship between institutions and authors/
compilers. Diet Huber marks this change with her book Tutte mei de linten (1955).
From then onwards education in Frisian is becoming more and more normal and
we may conclude that the formal aim of the Frisian Movement has to a large extent
been realized. Diet Huber and her colleague Tiny Mulder set the trail for followers
in the seventies.

During the 208 century the change within published Frisian children's poetry is
related to the change of goals the authors and compilers of that poetry have. At the
same time the attention for the traditional genres is increasing. Firstly, the choice is
done from pedagogical-didactical, language-political and perhaps also from
folkloristic al considerations, later on that choice moves towards a more literary
aim. This development means, that on one hand the relationship of producers and
compilers with the Frisian Movement is decreasing and on the other hand that a
more general development in children's literature is followed.



Samenvatting

In dit onderzoek wordt een kleine eeuw Friese kinderpoezie (1900-1983) beschre-

ven, waarbij de veranderingen in doelstellingen die deze poezie in de loop van de
20ste eeuw ondergaat, behandeld worden. Het gaat daarbij om de doelstellingen
waarmee deze poezie wordt gepresenteerd, dat wil zeggen: wordt geschreven en in
boekvorm verzameld. Vanaf het begin van de 20ste eeuw tot aan de jaren vijftig
zijn die doelstellingen met name van taalpolitieke en pedagogisch-didactische aard.
Het is de bedoeling kinderen in de leeftijd tot en met die van de lagere school een
corpus poezie aan te bieden dat hen Fries leert spreken en/of lezen. Deze doel-
stellingen blijven tot op de dag van vandaag bestaan. Toch wordt vanaf de jaren

vijftig steeds meer Friestalige poezie aangeboden die artistieke doelstellingen wil
dienen. Het doel is in dat geval niet meer primair om kinderen Fries te leren
spreken en lezen; het doel is vooral hen esthetisch plezier te verschaffen. Sinds die
tijd wordt poezie aan kinderen aangeboden, waarmee of pedagogisch-didactische of
artistieke doelstellingen worden nagestreefd. Hier wordt gesteld dat de veranderin-

gen in doelstellingen zijn gebaseerd op de institutionele context waarmee auteurs
en samenstellers van dit leesmateriaal verbonden zijn, en op de gebruikscontext van
de poeziegenres die in het materiaal worden aangeboden.

Onze basisstelling is (Bourdieu, 1984), dat materiaal dat artistieke doelstellingen
wil dienen, zich leent voor smaakreproductie tussen de generaties. Instituties als
uitgeverijen, literatuurkritiek, jury' s van prijzen enz. bepalen  wat  als het 'beste'  uit
de literaire productie van een periode wordt geacht en doorgegeven aan jongere
generaties. Alleen dat werk dat een artistieke reputatie heeft, is geschikt voor
smaakreproductie. Een kenmerk voor een artistieke reputatie is, dat deze aan de ene
kant aan een periode is gebonden: de auteur geldt als sterk aan kwaliteit in ver-
houding tot zijn/haar generatiegenoten, het werk geldt als representatief voor die

bepaalde periode. Aan de andere kant staat een artistieke reputatie relatief los van
de tijd waaruit het werk afkomstig is: het wordt immers overgedragen aan lezers uit
later tijden. Het onderwijs fungeert in dit geheel alleen als overdrachtsinstantie.

De positie van de kinder- en jeugdliteratuur heeft in de 20ste eeuw een belangrijke
verandering ondergaan, waarbij leesmateriaal voor kinderen in eerste instantie niet
als van artistieke waarde wordt gezien. Vanaf de jaren vijftig wint de kinder- en
jeugdliteratuur langzamerhand aan literaire status, ook in FryslAn, en ontstaat er
een infrastructuur waarbinnen kinder- en jeugdliteratuur als een vorm van litera-
tuur wordt beoordeeld. Werk voor kinderen met artistieke doelstelling vinden wij
vanaf halverwege de jaren vijftig.
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Materiaal dat taalpolitieke of pedagogisch-didactische doelstellingen wil nastreven,
leent zich veel minder of helemaal niet voor smaakreproductie. Het wordt geschre-
ven en verzameld met de bedoeling bepaalde leerdoelen te bereiken: oefening in het
spreken en lezen van bepaalde vormen van taal. Het 'beste' materiaal is dat wat het
(taalpolitieke of pedagogisch-didactische) doel het beste dient. Zulk sterk tijdgebon-
den materiaal is zeer vatbaar voor vervanging, mede doordat er geen smaak-
reproductie mee bedoeld wordt. Veel van het materiaal uit het hier beschreven
corpus dient taalpolitieke doelstellingen, afkomstig van de Friese Beweging: het
gaat om presentatie van oefenmateriaal om de kennis en het gebruik van de Friese
taal te verbeteren en te bevorderen. Het onderwijs dient daarbij als vehikel van de
idealen van de Friese Beweging, naarmate deze idealen door de onderwijswet-
geving worden gerealiseerd, en als context waarbinnen Friestalige kinderpotzie
wordt gebruikt.

De probleemstelling van dit onderzoek wordt als volgt geformuleerd:

Hoe kan het onderscheid (en de verandering) in doelstellingen worden vast-
gesteld in een omvangrijk corpus boekuitgaven van kinderpoizie, dat het
grootste  deel  van  de  twintigste  eeuw  omvat?

Daar Friese kinder- en jeugdliteratuur geen groot aantal teksten omvat, kunnen alle
teksten van een bepaald onderdeel worden meegenomen. Het betreft hier poezie-
teksten voor kinderen vanaf nul tot en met twaalfjaar, die tussen 1900 en 1983 in
boekvorm zijn gepubliceerd. Dit onderzoek concentreert zich op oorspronkelijk
Fries werk, maar vertalingen worden niet geheel buitengesloten. Bij het genre van
de religieuze poezie wordt aandacht geschonken aan vertaalde psalmen en andere
liturgische liederen. Deze vertaalde poezie heeft echter geen rol gespeeld bij de
zoektocht naar meest gekozen auteurs.

De leeftijd van nul tot twaalf van de doelgroep voor de besproken poezie staat in
relatie tot het onderwijs in het Fries. dat tot voor kort alleen voor kinderen in het
lager onderwijs bestemd was. Kinderen verlaten dit onderwijs gemiddeld op de
leeftijd van twaalfjaar. Hoofdstuk twee behandelt de relatie tussen dat onderwijs en
Friese kinderliteratuur, in dit geval speciaal de poezie. Tussen 1900 en 1980 wer-
den op het gebied van het onderwijs verschillende overheidsmaatregelen genomen.
De maatregelen van de jaren  1907,  1937,  1955 en 1980 verruimen het perspectief
voor onderwijs in het Fries en geven de school een meer belangrijke rol als institu-
tie voor productie en selectie van Friese kinderpoezie. De peiljaren binnen het
corpus zijn gemarkeerd door genoemde officiele maatregelen van respectievelijk de
provinciale overheid en de rijksoverheid.

Allereerst verstrekt de provinciale overheid in 1907 een subsidie voor Friese lessen
na schooltijd. De tweede maatregel wordt in 1937 genomen, als de Nederlandse
Lager-Onderwijswet ten behoeve van onderwijs in het Fries wordt veranderd. Van-
af dat jaar is het toegestaan dat Fries in de twee hoogste klassen van het lager
onderwijs wordt onderwezen. In 1955 wordt de onderwijswet opnieuw veranderd na
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intensieve discussies met betrekking tot onderwijs in het Fries en na het
'Kneppelfreed'- incident van 1951. Na deze verandering mag het Fries als voertaal
en als taal van instructie in de eerste jaren van het lager onderwijs worden gebruikt;
de technieken van lezen en schrijven worden in die taal onderwezen en Fries is het
instructiemedium, terwijl het in de hogere klassen nog steeds als vak fungeert. Een
andere verandering in de onderwijswet vindt plaats in 1975; deze verandering
wordt in 1980 geintroduceerd en zorgt ervoor dat het Fries een verplicht vak op de
Friese lagere scholen wordt, terwijl de mogelijkheid om die taal als instructie-
medium te gebruiken wordt geformaliseerd. Het duurt nog tot 1993 voordat Fries
een vak binnen het voortgezet onderwijs wordt.

Traditioneel is kinderliteratuur verbonden met het onderwijs, zowel in Fryslan als
in andere regio's en landen. In de Friese situatie kan daar nog een nieuw fenomeen
aan worden toegevoegd, te weten de Friese Beweging. De deelnemers aan deze
taalbeweging zijn geen deskundigen op het terrein van de literatuur. Zij kijken
vanuit een taalpolitiek perspectief naar Friese kinderliteratuur, een perspectief dat
hun keuze van meest gekozen auteurs beYnvloedt. Personen, betrokken bij (lager)
onderwijs en bij de Friese Beweging, zijn zeer belangrijk geweest bij de ontwik-
keling van onderwijs in de Friese taal. Beide instituties zijn belangrijke partici-
panten in het proces van productie en selectie van Friese kinderpoezie. Deze studie
onderzoekt de relatie die er bestaat tussen auteurs en bloemlezers met onderwijs en
Friese Beweging aan de ene kant en auteurs/kunstenaarsverbanden aan de andere
kant. Vanzelfsprekend vormen ook gezin, bibliotheek en kerk een belangrijke
factor bij de productie en selectie van kinderliteratuur, elk met zijn eigen invals-
hoek. Voor deze studie zijn ze echter van secundair belang.

Tot voor kort werd er weinig onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur gedaan. Dit
geldt ook voor Friese kinder- en jeugdliteratuur. De dissertatie van H. Drent, Durk
en Djoke wurde wier grutter: Wearden en noarmen yn oarspronklik-Frysk proaza
foar bern en jongerein (Ljouwert,  1994) ('Durk en Djoke worden echt groter') is
een studie naar waarden en normen in oorspronkelijk Fries proza voor kinderen en

jeugd, zoals de ondertitel luidt. Mijn eigen studie, Net foar bern! Jeugdian tusken

1930 en 1980 yn oarspronklik-Fryske berne- en jongereinliteratuer (Amsterdam/
Kiel. 1990) ('Niet voor kinderen! Jeugdland tussen 1930 en 1980 in oorspronkelijk-
Friese kinder- en jeugdliteratuur') behandelt het concept 'jeugdland' in Fries proza
voor kinderen. Deze twee studies richten de aandacht met name op pedagogisch-
didactische concepten. Voor het overige zijn er enkele kleinere onderzoeken
gedaan, die in de vorm van artikels zijn gepubliceerd, terwijl enkele andere tot nu

toe nog niet zijn verschenen.

De voorliggende studie heeft een meer literair-sociologische invalshoek, hoewel het

pedagogisch-didactisch perspectief niet volledig is verdwenen. Het belang van en
de relatie met het onderwijs zal in het navolgende verder worden uitgewerkt. Zoals

gezegd is het aantal onderzoeken naar Friese kinder- en jeugdliteratuur beperkt.
Deze studie is de eerste die zich richt op onderzoek van kinderpotzie in het Fries
en is daarom allereerst descriptief van karakter, hoewel deze daarnaast de relatie
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tussen veranderingen in Friese kinderpoezie en de doelstellingen waarmee deze
poezie is geproduceerd en geselecteerd, op het spoor wil komen.

Het proces van productie en selectie omvat niet alleen producenten van teksten,
maar ook samenstellers van bloemlezingen of verzamelbundels. Deze samenstellers
zijn evenals de producenten of auteurs verbonden met bepaalde instituties. Som-
mige van deze instituties zijn van groot belang geweest bij het doorgeven van
Friese kinder- en jeugdliteratuur, hier poezie. Traditioneel is de meest belangrijke
institutie in verband met kinderliteratuur zoals gezegd die van het onderwijs, dat
altijd de instantie is geweest die cultureel erfgoed in het algemeen en literatuur in
het bijzonder heeft doorgegeven. Het onderwijs fungeert in het algemeen als over-
drachtsinstitutie en heeft in die zin voedende la'acht in het overdragen van litera-
tuur en religie. Dit geldt eveneens voor onderwijs in het Fries. Bovendien betekent
meer onderwijs in het Fries een grotere behoefte aan kinderliteratuur. Daarom
speelt het onderwijs een belangrijke rol in dit onderzoek.

Hoofdstuk twee geeft een beschrijving van het corpus. Deze beschrijving is onder-
verdeeld  aan de hand van de drie perioden, die door de grenzen van de genoemde
jaren van overheidsmaatregels worden bepaald. Bundels met verzen en die met
liederen worden daarbij separaat behandeld. Bijlage 1 geeft het corpus van deze
studie met bibliografische ingangen.

De periode tussen  1900 en 1937 vertoont een leidende rol  voor de Friese Beweging.
De deelnemers aan deze beweging waren actief in het bevorderen van onderwijs in
het Fries en behaalden hun eerste succes met de provinciale subsidie van 1907.
Gedurende de besproken periode waren de activiteiten, zoals correspondentie met
de overheid en taal/onderwijsconferenties, bedoeld om de mogelijkheden voor on-
derwijs in het Fries te bevorderen. Twee organisaties, ontstaan op initiatief van de
Friese Beweging, i.c. de Algemiene Fryske Undenjuchtskommisje ('Algemene
Friese    Onderrichtscommissie')    en de Provinsjale Underwiis Ried ('Provinciale
Onderwijs Raad'), droegen daaraan bij. De wijziging van de nationale onderwijs-
wet in 1937 markeert het einde van deze periode. In verband met de toename van
onderwijs in het Fries groeit de behoefte aan leesmateriaal.

De Friese Beweging was actief bij het produceren van leesmateriaal, in samen-
werking met de onderwijsinstitutie. Kinderrubrieken van verschillende tijdschriften
en verzamelbundels bevatten gedichten en liederen. In deze periode is de doelgroep
die van de oudere lagere schoolleerlingen, omdat onderwijs in het Fries dan alleen
op die leeftijdsgroep is gericht. Het eerste resultant bestaat uit drie leesboeken, die
na een wedstrijd, gefinancierd door P. de Clercq, worden gepubliceerd. Deze
voormalige bankier had grote belangstelling voor de Friese mal en het onderwijs
daarin en speelde een belangrijke rol in de expansie van onderwijs in het Fries.
Opmerkelijk is het grote aantal verzamelbundels met proza en poezie, dat in deze
eerste periode wordt gepubliceerd. De meeste bloemlezers kiezen, met name in de
eerste helft  van de bedoelde periode, poezie uit  de  19de eeuw. Nieuw, contemporain
werk wordt nauwelijks geproduceerd. J.J. Hof en J.K. Dykstra schrijven een
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berijmd verhaal (1903; 1929). Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana

verschijnen er drie kleine boekjes met Oranjeliederen en Barend van der Veen
publiceert zijn werk uit tijdschriften opnieuw in een bundel (1927). Daarnaast
worden in de jaren twintig en dertig diverse liedbundels gepubliceerd met eveneens

veel 19de-eeuws materiaal. Friese componisten als Paulus Folkertsma en J.L. de
Jong leveren een belangrijke bijdrage, terwijl er met name in de jaren dertig enige
belangstelling voor de orale traditie van bakerrijmen en speelliederen is.

Vanaf de jaren twintig verschijnen enkele nieuwe namen van dichters voor kin-
deren. De rol van tijdschriften als Suucht en Rjucht en It Heitelan en dagbladen als
de Leeuwarder Courant en Het Vrije Volk met hun kinderrubrieken, onder leiding
van onder anderen J.K. Dykstra en B. van der Veen, waren van grote betekenis in
dit proces. Auteurs konden in deze rubrieken hun debuut maken, zoals Jant
(Visser-)Bakker dat deed, die met name in de tweede en derde onderzoeksperiode
tot een productieve auteur uitgroeit. De relatie tussen het toenemend onderwijs in
het Fries en de Friese Beweging gaf kinderpoezie een plaats binnen onderwijs en
Friese Beweging.

In de periode 1937-1955 maakt de toenemende ruimte voor onderwijs in het Fries
de behoefte aan meer Friese kinderliteratuur groter. Om aan die behoefte te voldoen
wordt de organisatie Us Frysk Berneboek ('Ons Friese Kinderboek') opgericht
(1940). Deze boekenclub produceerde vooral proza voor kinderen met als uitzonde-

ring Wn boek dat ook poezie bevat. Onderwijsconferenties en Kneppelfreed leidden
tot wijziging van de onderwijswet (1955) die de tweetalige school mogelijk maakte.

Op Kneppegreed (1951; 'Knuppelvrijdag') was er in Leeuwarden een botsing
tussen politie en publiek na een rechtszitting tegen de Friese journalist en auteur
Fedde Schurer over het gebruik van Fries in de rechtszaal.

Voordragen en zingen zijn belangrijke activiteiten in Fryslan. Zij verbinden onder-

wijs met kinderpoezie en zijn voor deze poezie van het grootste belang, zoals de
publicaties op dit gebied tonen. Bovendien wordt de belangstelling voor deze
activiteiten door zowel de Friese Beweging als het onderwijs gestimuleerd. In de
Tweede Wereldoorlog begint een commissie met het organiseren van provinciale
voordrachtwedstrijden voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, die tot op de

huidige dag bestaat. Afdelingen van de Friese Beweging en cultuurraden organi-
seren in deze jaren eveneens zulke (lokale) wedstrijden voor kinderen van de lagere
scholen.

Met Diet Huber en Tiny Mulder begint aan het eind van deze periode een nieuwe

dichtersgeneratie. Toch wordt er nog steeds 19de-eeuwse poezie in verzamel-
bundels opgenomen. Dit wijst op de belangstelling voor de traditie, zoals ook blijkt
uit de publicatie van boeken met Sinterklaas- en Kerstliederen. Traditionele volks-

poezie verschijnt in deze bundels, samen met werk van contemporaine dichters als
Dam Jaarsma, Barend van der Veen en Jant Visser-Bakker.

Hoewel de auteur Fedde Schurer na de oorlog in het literaire tijdschrift De Tsjerne
opriep tot vernieuwing in de volwassenenliteratuur met zijn manifest De bining
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forbrutsen ('De verbinding verbroken'), heeft dit praktisch geen effect gehad voor
de kinder- en jeugdliteratuur, i.c. de kinderpoezie. Pas later, in de jaren vijftig,
vindt er langzamerhand een verschuiving plaats naar een meer literaire invalshoek.
Op het gebied van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur is Annie M.G.
Schmidt een belangrijke vernieuwer. Friese auteurs uit deze periode als Diet Huber
en Tiny Mulder volgen haar spoor. Hun spelen met taal en gebruik van nonsense-
elementen verraden haar invloed en die van 19de-eeuwse Engelse auteurs als Lewis
Carroll en Edward Lear. De debuutbundel Tune mei de linten (1955) van Diet
Huber betekent een keerpunt in de Friese kinder- en jeugdliteratuur. Tiny Mulder
voerde samen met Jant Visser-Bakker de redactie van de verzamelbundel h boek
foar de Fryske bent ('Het boek voor de Friese kinderen'; 1954), waarin deze ele-
menten eveneens herkenbaar zijn. Haar eigen bundel voor kinderen verscheen na
1955.

De relatie tussen auteurs, onderwijsinstituties en de Friese Beweging is stevig in de
tweede beschreven periode. Voor de Tweede Wereldoorlog zijn auteurs en samen-
stellers als J. Piebenga, S.M.  van der Galien en J.  van der Mark actief op dit gebied
evenals Jant Visser-Bakker en W.L. Zylstra erna. Zij worden geYnspireerd tot het
schrijven van teksten voor gebruik in het onderwijs, omdat de kwantiteit van
leesmateriaal beperkt is. De meeste auteurs uit deze tweede periode werken in dat
onderwijs en/of zijn lid van de Friese Beweging.

Naast enkele verzamelbundels voor de scholen verschijnen langzamerhand meer
literair geYnspireerde bundels. Soms wordt door titel of ondertitel een verbinding
gelegd met het onderwijs, zoals een aanwijzing als  '... foar skoalle en hils'  ('voor
school en thuis'). Anderen zijn bedoeld voor meer algemeen gebruik thuis en bij
clubactiviteiten. De hiervoor genoemde bundel van Diet Huber heeft niet zo'n
ondertitel; bovendien toont de titel zelf haar meer literaire perspectief. Zij wijst een
nieuwe weg voor Friese kinderpoezie.

De derde periode, tussen 1955 en 1980/1983, begint met de nieuwe mogelijkheid
voor tweetalig onderwijs, bestemd voor alle leerlingen van de lagere school, niet
alleen voor de kinderen van de hoogste klassen. De discussie over onderwijs in het
Fries, eerst beperkt tot lager onderwijs, met later een uitbreiding naar de fase van
het voortgezet onderwijs, neemt toe, als onderwijs in het Fries in het lager onder-
wijs verplicht wordt. In het jaar 1975 wordt dit in de wet vastgelegd en vanaf 1980
uitgevoerd. Voor de Friese kinder- en jeugdliteratuur betekent dit een belangrijk
kwantitatief effect. Veel nieuw en oorspronkelijk werk wordt tussen  1955  en  1980
gepubliceerd. Daarnaast nemen bloemlezers poezie uit de orate en schriftelijke
traditie in hun bundels op. Voordragen is nog steeds een belangrijke activiteit in
deze periode, evenals zingen. Er verschijnen verschillende voordrachtbundels.
Deze bevatten werk van auteurs als J.K. Dykstra, K. Haakma en soms van 19de-
eeuwse dichters als C. Wielsma en W. Dykstra, naast werk van auteurs als Diet
Huber en Tiny Mulder, die in de jaren vijftig hun debuut maken en van wie in veel
bloemlezingen poazie is te vinden.
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Steeds meer dichters publiceren hun werk in eigen bundels. Diet Huber en Tiny
Mulder gaan daarbij voorop, met anderen als Jant Visser-Bakker, Baukje Wytsma,

Tjitte Piebenga en Berber van der Geest in hun spoor. Ze laten zien, dat hun doel-
stellingen bezig zijn te veranderen van pedagogisch-didactisch en taalpolitiek naar

meer literair: ze gaan hun eigen literaire weg.

Na de beschrijving van het corpus in hoofdstuk twee geven de hoofdstukken drie en
vier een beschrijving op twee verschillende niveau's, en wel respectievelijk op het
niveau van de auteurs van Friese kinderpoezie en op het niveau van de genres.
Hoofdstuk drie beschrijft de meest gekozen auteurs van Friese kinderpoezie tussen

1900 en 1980/1983. Daarvoor zijn vier peilperioden gekozen, die in relatie staan

tot de overheidsmaatregelen met betrekking tot onderwijs in het Fries. Deze perio-

den hebben als kernjaar respectievelijk de jaren  1907,1937,  1955 en 1980, waarbij
het peiljaar met 66n jaar vooraf en drie jaar erna wordt aangevuld, omdat wettelijke
maatregelen hun geschiedenis hebben c.q. tijd nodig hebben voor implementatie
erna. Dit resulteert in vier perioden: I: 1906-1910; II: 1936-1940; III: 1954-1958;
IV: 1979-1983. De poezie die in deze vier perioden gepubliceerd wordt met de
auteurs ervan levert een lijst met meest gekozen auteurs op.

De Friese Beweging is - zoals eerder gezegd - een tamelijk nieuwe institutie op het

gebied van de kinder- en jeugdliteratuur. Deze culturele beweging draagt speciaal
zorg voor de promotie van de Friese taal. Vanuit dit perspectief hebben de deel-
nemers een belangrijke bijdrage geleverd aan productie en selectie van kinder-
poEzie. Voor de relatie tussen auteurs en verzamelaars aan de ene kant en de Friese

Beweging aan de andere kant vormt hun lidmaatschap van de gezelschappen
binnen deze Beweging een directe indicatie. In de eerste helft van de eeuw zijn veel
auteurs en samenstellers lid van deze Beweging, zoals J.K. Dykstra en J. Piebenga,
terwijl hun collega's vanaf de jaren vijftig vaak niet meer bij de Friese Beweging

zijn betrokken. Auteurs als Diet Huber, Tiny Mulder en Jant Visser-Bakker zijn in
plaats daarvan lid van kunstenaarsverenigingen met een meer literair-artistiek doel.

Voordat de rol van deze meest gekozen auteurs hier besproken wordt, moet eerst de

traditionele potzie worden beschreven. Deze poezie is ingedeeld in twee groepen,

met  in de eerste plaats de poezie uit de anonieme, orale en schriftelijke, traditie.
zoals wiegeliederen, bakerrijmen en poesiealbumversen, en als tweede de poezie uit
de Friese literatuur van voorafgaande eeuwen, waarvan de auteurs bekend zijn. In
de tabellen van bijlage drie zijn deze groepen apart opgenomen. De eerste is te
vinden onder het kopje 'Traditioneel' en de tweede onder de namen van de des-
betreffende auteurs. In deze studie wordt de eerste groep de anonieme volkstraditie
genoemd en de tweede de Friese literaire traditie.

Voor wat betreft de anonieme volkstraditie zijn in de laatste onderzoeksperiode, IV
(1979-1983), slechts drie gedichten uit deze traditie gevonden: het wiegelied 'Suze
nane poppe' (Dochsels /. 1983) en twee Sint-Piterliederen van het Grouster feest.

Gedurende de beide voorafgaande perioden zijn er aanzienlijk meer: Periode II

(1936-1940) levert  in deze categorie 154 gedichten of liederen in verzamelbundels
op en twee bundels met uitsluitend poezie uit deze groep. In periode III
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(1954-1958) worden er 22 volkstraditionele gedichten in verschillende bundels
gepubliceerd. Periode I (1906-1910) levert niet veel bundels op en het corpus van
deze perio(le bevat eveneens weinig gedichten uit de volkstraditionele sfeer. Toch
zijn dat er met elf relatief veel vergeleken met de drie uit het veel grotere totaal van
periode IV.

Tegelijk met de anonieme volkstraditie vindt er een verschuiving in de belang-
stelling voor de eigen Friese literaire traditie plaats. De geschreven traditie omvat
de Friese literatuur van het verleden, meer in het bijzonder de literatuur uit de 17de
en de 19de eeuw, voor het grootste deel geschreven voor volwassenen, in deze
studie meegenomen voorzover deze is geselecteerd voor verzamelbundels voor
kinderen. Zo komt de naam van de dichter uit de 17de eeuw, Gysbert Japicx, met
die van sommige 19de-eeuwse dichters,   in deze bundels  voor.   Werk  van de eerst-
genoemde werd geselecteerd voor bundels uit de perioden I (1906-1910) en II
(1936-1940), terwijl zijn naam in de laatste beide perioden niet meer te vinden is.
Hetzelfde kan gezegd worden van de 19de-eeuwse auteurs E. Halbertsma en T.G.
van der Meulen, die alleen in de eerste beide perioden genoemd worden. Het werk
van hun tijdgenoten W. Dykstra en C. Wielsma houdt het langer uit. Dat van
Dykstra kan in de inhoudsopgaven van de eerste drie perioden gevonden worden,
terwijl de naam van Wielsma in alle vier voorkomt.

Hoewel bij het begin van de onderzoeksperiode nog zeer beperkt, is contemporain
werk vanaf de eerste periode vertegenwoordigd. De kwantiteit ervan groeit in de
loop van de tijd gestaag. Maakt in de eerste en tweede periode de poezie van slechts
vijf respectievelijk zes contemporaine dichters hen tot meest gekozen auteurs, ge-
durende de derde en de vierde periode betreft dat alle meest gekozen auteurs. Daar-
naast is de relatie van auteurs en samenstellers met de Friese Beweging en met hetonderwijs van belang. De contemporaine, meest gekozen auteurs uit de eerste twee
perioden hebben allen die relatie. In de derde periode wordt de band met deze
instituties losser, terwijl de meest gekozen auteurs van de laatste periode meer
affiniteit hebben met een literair perspectief dan met de taalpolitiek van de Friese
Beweging. Hun betrokkenheid bij artistieke kringen als het Boun fan Fryske kunst-
ners   ('Bond van Friese kunstenaars')   en het Frysk Skriuwersboun ('Friese
Schrijversbond') wijst daarop.

Naast vettegenwoordiging in verzamelbundels zijn herdrukken een ander teken dat
bepaalde auteurs de meest gekozenen zijn. Een voorbeeld daarvan is de potzie-
bundel Tutte mei de linten. Deze bundel van Diet Huber kreeg tien herdrukken, een
fors aantal voor een minderheidstaal als het Fries. Het Frysk Utjefte Founs ('Fries
Uitgave Fonds') zette zich tussen 1969 en 1984 in voor het herdrukken van een
aantal kinderboeken. (Bijlage twee bevat een beschrijving van de poezietitels, die in
de vier peilperioden gepubliceerd zijn. Bijlage drie presenteert alle auteurs uit deze
perioden met het aantal gedichten dat van hen in de verzamelbundels is op-
genomen.)
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Na de auteurs volgt als tweede een beschrijving van het corpus op het niveau van
de genres (hoofdstuk vier). Deze genres vertonen een verandering die corres-

pondeert met de verandering in doelstellingen, zoals deze hiervoor aan de orde
kwam. Slechts die genres die in het corpus zijn te vinden, zijn hier besproken. Er

zijn geen specifieke genres die een prominente plaats binnen het corpus hebben.

De genres uit de orale traditie, wiegeliederen, bakerrijmen en speelpoezie zijn in
boeken opgenomen en worden zo aan volgende generaties doorgegeven. Een voor-
namelijk taalpolitiek doel wordt gediend met het schriftelijk vastleggen van deze
genres als deel van het Friese erfgoed. Een problegp vormt de sterke aanwezigheid
van speelpoezie in periode II (1936-1940). Aan de ene kant is deze poezie ge-
bonden aan een specifieke gebruikscontext (spelcycli), maar de schriftelijke presen-
tatie van deze poezie wijst aan de andere kant op het feit, dat deze ook los van de
gebruikscontext gelezen kan worden. De sterke aanwezigheid van dit genre heeft te
maken met historische conserverende doelstellingen: het bewaren van een onder-
deel van de orale cultuur.
Didactische poezie, gelegenheidspoezie, poesie-albumpoezie en voordrachtpoezie
zijn sterk gebonden aan specifieke gebruikscontexten met een taalpolitiek bepaalde
positie. Auteurs met literaire doelstellingen gebruiken deze genres niet meer, omdat
ze zich daardoor niet willen laten beperken of geven er hun eigen persoonlijke
interpretatie aan. Eigen poeziebundels   van deze auteurs   die   in   de   loop   van   het
onderzoekstijdperk worden gepubliceerd, zijn daarvan een teken.

Een apart probleem vormt de poezie voor volwassenen die in verzamelbundels voor
kinderen wordt opgenomen. Vanaf de jaren vijftig valt er een uitval van deze
poezie te constateren; met name de auteurs met een literaire reputatie verdwijnen
uit het corpus. Het probleem is dat juist deze poezie geschikt is voor smaak-

reproductie. Op het eerste gezicht lijkt het opmerkelijk, dat er op zeker moment een
sterke uitval van de auteurs van deze poezie plaatsvindt. Deze uitval wijst nia op
verlies van reputatie. Wel was het werk van deze dichters altijd enigszins een
'Fremdkorper' binnen het corpus; het werd oorspronkelijk niet voor kinderen
geschreven. Dat het zo dikwijls in het corpus voorkomt, heeft te maken met het te-
kort aan materiaal dat een culturele traditie van Fries taalgebruik vertegenwoordigt.
Deze culturele traditie is, met name aan het begin van de 20ste eeuw, bijna alleen
vertegenwoordigd door materiaal uit de orale traditie. Deze orale traditie is cul-
tureel minder prestigieus dan de traditie, vertegenwoordigd in het werk van dich-
ters voor volwassenen. Na 1950, als de kinderliteratuur, ook in Fryslan, een
literaire reputatie krijgt, is het niet langer noodzakelijk om grote hoeveelheden van
deze potzie op te nemen in bundels voor kinderen. (Bijlage vier geeft de genres in

elke peilperiode en in bijlage vijf is het Friese alfabet in woorden te vinden, zoals

gebruikt in de ABC-poezie van het corpus).

De ontwikkelingen binnen de religieuze kinderpoezie in het Fries gaan hun eigen
gang. De religieuze poezie met zijn eigen gebruikscontext van kerk, zondagsschool
en onderwijs, maar ook de religieuze cultuur binnen het gezin, is voor een deel af-
komstig uit een schriftelijke traditie. Het taalpolitieke doel is erop gericht ook in dit
domein de positie van het Fries te consolideren. Het probleem is dat publicatie van
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religieuze poezie in het Fries alleen in recente tijd plaatsvindt. Pas in de laatste
onderzoeksperiode valt een substantikile toename te constateren. Hoofdstuk twee
laat zien, dat dit aan de ene kant te maken heeft met de beperkte deelname van
christenen aan de Friese Beweging aan het begin van de onderzoeksperiode, en
voor het tweede deel van deze periode met de secularisatie in het algemeen aan de
andere kant. Bij het begin van de 20ste eeuw waren er nog geen christelijke gezel-
schappen binnen de Friese Beweging geYnstitueerd. Het protestantse Kristlik Frysk
Selskip ('Christelijk  Fries  Gezelschap';   1908)  en   het rooms-katholieke Roomsk
Frysk Boun ('Rooms Fries Verbond'; 1917) hebben hun eigen bijdrage geleverd
aan de productie en selectie van oorspronkelijk Friese religieuze kinderpoezie.
Bovendien omvat hun bijdrage de vertaling van psalmen en andere religieuze liede-
ren, die belangrijk zijn bij de religieuze opvoeding in het onderwijs. Deze gezel-
schappen zijn er echter niet in geslaagd hun doelstelling om de Friese liederen een
belangrijke plaats te geven binnen de religieuze onderwijstraditie te verwezen-
lijken. Er is binnen de institutie van de kerk nauwelijks belangstelling voor de
Friese mal.

Voorts heeft er een verschuiving in doelgroep voor religieuze poezie plaats-
gevonden. In de jaren veertig en vijftig zijn de zondagsscholen een belangrijke
doelgroep; deze doelgroep wordt in de jaren zeventig en tachtig veel breder. Er is
een traditie van - vertaalde - religieuze liederen en psalmen, maar tot dan toe werd
er weinig oorspronkelijk Friese religieuze poezie geschreven. Pas in de derde
onderzoeksperiode wordt er een klein aantal bundels gepubliceerd. Tegen het einde
van de besproken periode komt met de bundel Wat in gelok.1 ('Wat een geluk!'
1983) oorspronkelijke poezie naar voren in de vorm van hedendaagse bijbel-
liederen. Sint Maarten- en Sinterklaasliederen uit het genre van de gelegen-
heidspctzie hebben een religieuze oorsprong, hoewel de liederen zelf geen reli-
gieuze eigenschappen meer bezitten.

In hoofdstuk vijf zijn de resultaten van het onderzoek geformuleerd. Het antwoord
op de verwachtingen die in hoofdstuk I.8 werden uitgesproken, is positief. Ver-
wacht werd, dat het werk van auteurs van voor 1950 in latere perioden niet langer
beschikbaar zou zijn, terwijl er een sterke relatie met de Friese Beweging en het
onderwijs werd verwacht. Deze verwachtingen bleken juist te zijn, evenals de
volgende: Auteurs   van    na 1950 komen in latere perioden terug, zij publiceren
eigen, individuele bundels en de relatie met Friese Beweging en onderwijs maakt
plaats voor die met kunstenaarsverbanden. Voor 1950 domineert de poezie van
genres voor specifieke gebruikscontexten en deze ontbreekt na dat jaar bijna geheel
zoals werd verwacht.

Hoofdstuk vijf concludeerde eveneens: In de loop van de 20ste eeuw blijft de kern
van Friestalige kinderpoezie zoals deze in bundels wordt gepresenteerd, redelijk
constant, veranderen echter de doelstellingen die auteurs en samenstellers van
bloemlezingen daarmee hebben, tegelijk met de verandering in sociale verbanden
waarbinnen  zij zich bewegen. In de eerste helft van de eeuw wordt de keuze van
poetisch materiaal gedaan vanuit pedagogisch-didactisch, taalpolitiek eWof
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folkloristisch-traditioneel perspectief, vanaf de jaren vijftig verwijst die keuze naar
een ander, meer literair perspectief. Deze ontwikkeling komt naar voren in de
verandering van relatie die auteurs en samenstellers hebben ten opzichte van de
instituties: een zich afwenden van onderwijs en van de Friese Beweging en zich
keren naar literaire kringen als het Boun fan Fryske Kunsmers ('Verbond van
Friese kunstenaars') en /t Skriuwersboun ('Schrijversbond'). De beweging weg van
de eerste twee instituties, met name die van de Friese Beweging, is significant
duidelijk in de tweede helft van de eeuw.

Als we naar de meest gekozen auteurs binnen elk van de vier beschreven peil-
perioden (zie bijlage drie) kijken, dan is de conclusie, dat er in de jaren vijftig een
keerpunt valt te constateren. Het is niet langer het pedagogisch-didactisch en/of
taalpolitiek perspectief dat de leiding heeft, maar het literair-estetische wordt domi-
nant, wat geillustreerd wordt door de relatie tussen instituties en auteurs/samen-
stellers. Diet Huber markeert deze verandering met haar boek Tutte mei de linten
(1955). Vanaf die tijd wordt onderwijs in het Fries meer en meer normaal en we
mogen concluderen, dat het formele doel van de Friese Beweging grotendeels is
gerealiseerd. Diet Huber en haar collega Tiny Mulder zetten het spoor uit voor
navolgers in de jaren zeventig.

Gedurende de 20ste eeuw is de verandering binnen de in boekvorm gepubliceerde
Friese kinderpoezie gerelateerd aan de verandering in doelstelling die auteurs en
samenstellers van die poezie hebben. Tegelijkertijd daalt de belangstelling voor de
traditionele genres. In eerste instantie wordt de keuze gedaan vanuit pedagogisch-

didactische, taalpolitieke en misschien ook folkloristische overwegingen, in de
tweede helft van het onderzoekstijdperk beweegt die keuze zich in de richting van
een meer literaire doelstelling. Deze ontwikkeling betekent, dat aan de ene kant de
relatie van auteurs en samenstellers met de Friese Beweging afneemt en aan de
andere kant dat een meer algemene ontwikkeling binnen de kinderliteratuur van
West-Europa wordt gevolgd.



Taheakken

Taheakke 1: Korpus

It korpus sa't dat yn dizze taheakke presintearre wurdt, jout de titelbeskriuwing fan
de earste litjefte fan it oanbelangjende boek. Binne der mear printingen bekend, dan
wurde dy jun, mei dBrnei in oantsjutting fan de aard fan de litjefte.  Sa jout b* oan
dat it om in bondel fan ien auteur giet, wylst s* stiet foar 'sammelbondel' mei wurk
fan mear as ien auteur. De bondels kinne allinne p* (=poezij) befetsje, of p*/pr*
(=poezij en proaza). Dy oantsjuttings binne ek brakt foar de laddragers. Fierders
binne eventuele dielen ut elkoar helle, as se yn ferskillende jierren ferskynd binne.
Is de Ondertitel fan by elkoar hearrende dielen net gelyk, dan is dat ek in reden om
de dielen net by elkoar te pleatsen.

Korpus 1900-1980/1983

1903: Gaestmar, Jan fen 'e (= J.J. Hof), Jan Moalker syn hyngsteriden efDe wyWe
ruterfen Snits. Hearrenfean. [b*; p*].

1906: Sipma, P., Frysk l2s- en taelboekje I en H. Leiden.  [s*; p*/pr*].
1907: Zwart, E., Us doarp: Lfsboekiefor Fryske bern. Leiden. [s*; p*/pr*].
1909: Hof, J.J., Yn eigen nin: Frysk lesboekie I en IL Hearenfean. [s*; p*/pr*].
1909: Veen,  G.H.  van der, In dei for de Prins(es): Fiif sangkjes for bern, op nije

ienfaldige wizen. Ljouwert. [b*; p*].
1909: Sangkjes en lietsjes op it Prinsesjefeest to Wirdum. [Wurdum]. [s*; p*].
1909: [Warners, H. van], Sangkjes en Lietsjes op it Juliana-feest to Idaerd.

[Idaerd]. [b*; p*].
1911: Frysk  Sangboekje:  Utjown fen  it  Christlik  Selskip for  Fryske  Tael-  en

Skriftenkennisse. Aldeboarn. [s*; p*]
1920: Dykstra, J.K. en J.D. van der Meij, Berne-sankjes: Seis berne-sankjes mei

pianolieding. Grins. Is*: P*1.
1927: Barend [= Barend van der Veen], Bern: Teltsjes en ferskes. Ljouwert.   [b*;

p*/pr*].
1927: Wendelaar Bonga, S.E., De foargonger: Ynliedende tael- en 12slessen for

skoallebern ut 'e hegere klassen. Dokkum; 19302; 19333; 19384; 19445;
1948: [s*: p*/pr*]
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1928:  Dykstra,  J.K.  en  B.  van  der  Veen, In twirre yn it h«·  Bloml#zing for bern   L
Dokkum; 19312; 19383; 19434; 194841-51. [s*: p*/pr*].57

1929:  Dykstra,  J.K.  en  B.  van  der  Veen,  In  twirre yn  it  hof:  Blomlezing for bern  //.
Dokkum. [s*; p*/pr*].

1929: Omke Jan [= J.K. Dykstra], Fen tsien lytse pykjes. Dokkum; Ljouwert, 1976:
[b*; p*].

1929: Wielsma, C., For sjongende bern I en H. Dokkum.  [b*; p*].
1930: Boonstra, S., Nei skoaltiid: Frysk Bernel2sboek. Boalsert. [s*; p*/pr*].
1930: Hwa sjongt mei?: Tekstboekje fen Fryske lieten. Frjentsjer; [f 1930]2:19344;

1946: [s*: p*].58
1932: Folkertsma, P., Seisresom: Slachsangen. Stiens. [s*; p*].
1932: Kloosterman, S. en T. Hellinga-Zwart, Great Teltsjeboek for Fryske Bern.

Snits. [s*; p*/pr*].
1932: Kloosterman, S. en T. Hellinga-Zwart, Lyts Teltsjeboek for Fryske bern, A en

B. Snits. [s*; p*/pr*].59

1934: Piebenga,  1.,  Snypsnaren:   Rymkes,  riedsels  en  oar  lytsguod for  Fryske  bern.
Ljouwert. [s*; p*].

1935: Fryske sangen. Ljouwert. [s*; p*].
1935. Gorter, 1.,  For skoalle  en hus:  Njuggen Fryske  sankjes  1  en 2  stimmich op

sifernoaten. Snits. [s*; p*].
1935: Haakma, K., Fen eigen grown I: usboekfor bern. Dokkum. [s*: p*/pr*].60
1935: Piebenga,  J.,  Ut  beppe'  fodkoer:  Teltsjes,  sankjes,  riedlingen  en  sok  spil  for

Fryske bern. Ljouwert.  [s*;  p*/pr*].
1936: Piebenga,  3.,  Fodtsjes  en  flardtsjes:  Teltsjes,  sankjes  en  riedsels,  de  hiele

boel trochinoar. Ljouwert.   [s*;  p*/pr*].
1938: Galien, S.M. van der,  Eigen paden  lans:  Iksboek for de  Fryske  skoallen.

Grins. [s*; p*/pr*].
1938: Galien,  S.M.  van der,  For nut en nocht: 750 riedlingen. Boalsert.  [s*;

p*/pr*].
1938: Galien, S.M. van der, Hwet wy as bern boarten: In samling boartersspillen

byinoar swile. Snits. [s*; p*/pr*].
1938: Piebenga, J., Frysk l2sboek. Earste dieltsje. Grins/Batavia; Grins/ Djakarta,

1954: [s*; p*/pr*].
1938: Piebenga, J., Frysk lesboek. Twadde dieltsje. Grins/Batavia; Grins/ Djakarta,

1954: [s*; p*/pr*].
1939: Jong  Lsn,  J.L.  de,  lenfen sang en  ienfen sin: Samling Fryske bernesankjes.

It Hearrenfean; Assen, 1942: [s*; p*].61

57   Neffens de katalogus fan de PBF is de as 4de printinge oanjune edysje fan 1948 yn
werklikheid de 5de.

58       De PBF jout de hjir neamde jiertallen. Muzyk yn Fryshin (1996, s.  144) seit, dat der sunt
1930 fiif printingen ferskynd binne.

39        Diet C  fan 1933 befettet allinne proaza.
80     Neffens de katalogy fan PBF en FLMD is der gjin twadde diel ferskynd.
61 Op it titelbled fan de earste printinge is gjin jiertal fan ferskinen oanjun.  De PBF jout by

de titelbeskriuwing fan dy earste printinge it jiertal 1940. By de titelbeskriuwing fan de
twadde stiet: Nieuwe titeluitgave van de eerste druk van 1939'. Lambooij neamt dat jiertal
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1939: Mark, J. van der, By honk: Lisboekie for Christlike skoallen. Dokkum.  [s*;
p*/pr*].

1940: Bierma, Sj. en A.R. Scholten, Ut de mute fen lytsen - Ps. 8:3a: Ferskes for
de Sneinsskoalle en it htisgesin. [Ljouwert]; Assen, 19422. [s*:p*].

1944: Folkertsma, P., Dll earst en den ikke!: 30 kanons en ien der op ta for 2,3,4
en mear stimmen. Assen. [b*; p*].

1945: Heide, Herman  van  der  [en  J.  de  Haan], It Abieboek for Fryske bent. Snits.

[b*; p*].
1945: Jong, E.S. de, Frysk Sinteklazeboek. Boalsert. [s*; p*/pr*].
1946: Jong, E.S. de, Foar j7eurige famkes: Fryske Albumferskes.  [Wolvegea].  [s*;

P*].
1946: Jong, E.S. de, Sinteklaes Kepoentsje: Sinteklazeboek. Boalsert. [s*; p*/pr*].
1946.Veen,  Barend  van  der,  Ljochte  uren  yn  donkere  dagen.   Sinterklaze-  en

Kgstboek. Assen. [s*; p*/pr*].
1947: Scholten, A.R. en A. Brouwer-Prakke, For de hjeldagen: T,vadde bondel

ferskes for de Sneinsskoalle en it litisgesin. Assen. Wi P*1.
1947: Veen, Barend van der, Hwa giet mei 7 In sa,mtal biwegingssankjes. Dokkum;

19552. [b*; P*].
1948: Zylstra, W.L., Opskferskes foar skoalle en hus. Drachten; 1963: Is*: p*].
1950: Slofstra, J., Beukerboekje L Ljouwert.[s*; p*].62
1952: De brege: Iksboek foar de Middelklassen yn Fryslan I. Drachten: 19542,

19573; 19624 (nije opset). [s*; p*/pr*].
1952: Sprek  mar  ta  ...!   [I]:  Teksten  foar  Foardrachtkriich  under  learlingen  fan

Snitser skoallen. [Snits]; Ljouwert, 1961: [s*; p*].
1953: Sjong  mar  tai  I  en II. Ljouwert. [s*; p*].

1953: Sprek mar ta ...! II: Teksten foar Foardrachtkriich, under learlingen fan
Snitser skoallen. [Snits]; Ljouwert, 1962: [s*; p*].

1953: Wylge-katsjes Ill. [Ljouwert]. [s*; p*].

1954: De br2ge: Iksboek foar de middelktassen yn Fryslan II. Drachten; 19592;
19623 (nije opset). [s*; p*/pr*].

1954: Piebenga, J., Frysk Lisboek.  Foargonger-dieltsje.  Grins/Djekarta.  [s*;
p*/pr*].

1954: Sprek mar ta ...! III: Teksten foar Foardrachtkriich, under leartingen fan
Snitser skoallen. [Snits]. [s*; p*].

1954: Visser-Bakker, Jant en Tiny Sudema-Mulder, It boek foar de  Fryske  bern.
Drachten. [s*; p*/pr*].

1954:  Wylge-katsjes   II:   Teksten   om  foar   to   dragen  foar   de   foardrachtkrigen   to
Ljottiven. [Ljouwert]. [s*; p*].

1955: Huber, Diet, Tutte mei de linten. Drachten; 19582; Ljouwert. 19663; 19734;
19775; *19786; Ljouwert, 19807; 19828; 19879; Drachten/Ljouwert, 199310.
[b*; p*].

1955: Sjong mar tal III. Ljouwert. [s*; p*].
1955: Sprek mar ta ...!  IV: Teksten foar de foardrachtkrigen to  Ljouwert. Ljouwert:

Snits [s*; p*].

ek (Lambooij, 1980, s. 273).
62     Neffens de katalogy fan PBF en FLMD is der net in twadde diel ferskynd.
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1955: Veen, Barend van der,  Raeikes fan  'e  greppelskant:  Yn eigen  miede  gear-
swilefoar de bern. Ljouwert. [b*; p*].

1955: Zylstra, Wike,  Fan  Sinteklaes  en Swarte  Pyt:  Sinteklazesankjes  op  bikende
wizen. Rottevalle; Drachten, 1958: [s*; p*].

1956: [Bergsma, F.G.], Jongerein draecht foar: in samling foardrachten foar de
jongerein (fan 9 oant & 16 jier). Ljouwert; 19562 [s*; P*].

1957: Huber, Diet, De Mdlbroekmich. Drachten; Leeuwarden, 19823.[b*; P*].63
1957: Jaarsma, Dam, Frysk Blomme-Alfabet: ABC. Ljouwert; 1976: [b*; p*].
1957: Mulder, Tiny, Juffer Kuorkebier. Drachten. [b*; p*].
1957: Visser-Bakker, J.A., Sjonge en boartsje: In samling sankjes, spultsjes en

ferskes mei biwegingen. Skreaun foar de Fryske skoalbern fan 4-9 jier.
Drachten. [b*; p*].

1958: Sjong mar ta! IV. Ljouwert. [s*; p*].

1958: Sprek mar ta ...!  V: Teksten om foar to dragen foar de foardrachtkrigen to
Ljouwert. Ljouwert.  [s*;  p*].

1959: Brouwer, Hindrik J., Fedde Schurer en Bernard Smilde, Blide stimmen:
Tachtich  Sneinsskoalle-lieten   ek  to   braken  yn   hus,   skoalle   en  foriening.
Boalsert; Ljouwert, 1985: [s*; P*].

1959: Rouw€-Bosch, P.  e.0.,  'k  Wit  ien  dei yn  't jier:  In samling ferskes  en forhalen
oer it Sint Pite,feest. [Grou]; 19652. [s*; p*/pr*].

1962: Dijkstra-Talsma, W., Albumferskes. [Ljouwert]. [s*; p*].
1962: Piperntitsankjes:  Utstruid troch de kommisje foar it Sint Pite,feest fan de

Legere Skoallenende Beukerskoalle. IGroul. Is*: p*1.
1962: Reinalda, J., Spnitsje: foardrachtenfoar bem. Ljouwert. [b*; p*].
1962: Stienstra, J., Hwa wol it wurd hap. Foardrachten foar bern fan 8-14 jier.

[Ljouwert]. [s*; p*].
1962: Winsemius, Dieuwke, Ferskes. dy't Beppe foar tis Sjongt Ljouwert. [s*; p*].
1963: Jaarsma, Dam, Fan bem en beesten. Drachten. [b*; p*].
1964: Visser-Bakker, Jant, Dei sinne: opskferskes foar beukers. Grou. [b*; p*].
1964: Vledder-van der Knoop, J. en G.H. Vledder, Sinnedagen: It earste boek oer

Jan en Klas. Grou. 19702; 1980: [s*: p*/pr*].
1964: Weerd, Mart W.H. de, Boartlik Bigiin. Boalsert. [b*; p*].
1965: Jong,  E.S. de, Eintsje Peteintsje: Frysk beukerboekje. [Boalsert].     [s*;

p*/pr*].

63 Ik haw oant no ta mar twa oanwizings foar it eventuele bestean fan in twadde printinge fine
kind. Sa stiet yn de tredde fan 1982 foaryn, dat der in earste en in twadde printinge west
hat. Bewiis hoecht dat lykwols noch net te wBzen, likemin as de oare oanwizing fan de re-
sinsinte fan de Leeuwarder Courant, Wieke Goeman-van Randen, as sy yn in besprek fan
De Teltsjebeam fan Diet Huber seit: Har earste bondeltsje wie 'Tutte mei de linten" en
letter kaem noch "De mAlbroekmich". Beide binne op 2 heden wer to krijen.' (If
26-3-1977). Diet Huber sels hat yn 1998 tsjin my sein: Utjouwers skillen my dan op om
te sizzen, dat der wer in tal boeken byprinte wiene.' Sy hat sels dy twadde printinge ek net.
De saneamde tredde printinge is troch har hielendal op'e nij bewurke. Nei alle gedachten
hat der noait in echte twadde printinge west, mar is der wol in nije oplage fan de earste
printinge oanmakke. Sawol yn it FLMD as yn de PBF, de Koninklijke Bibliotheek en oare
bibleteken is dy twadde likemin. Ek yn de Brinkmankatalogus is de bedoelde printinge net
te finen.
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1965: Sprek mar ta ...! VI. Ljouwert. [s*; p*].

1965: De Swellebalke: in samling albumferskes en boarterssankjes. [Ljouwert]. [s*;
P*].

1966: De Br2ge:  L@sboek foar de legere skoalle yn Frysldn III. Drachten. Is*;
p*/pr*].

1966: Foar ds beukers: lietsjes en opsiderskes. [Ljouwert]. [s*; p*].

1966. Foar tis beukers I/: Lietsjes en OpsiZferskes. [Ljouwert]. [s*; p*].
1967: Sjong mar m I-/V. Ljouwert; 1987: [Utjefte fan 4 eardere dielen yn ien ban;

+ 16ddrager]. [s*; p*]
1967: Stielstra, N. e.0. Winterstjerkes: Foar lis beukers. Grou. [s*; p*/pr*].
1967: Visser-Bakker, Jant, De moanne Kikeloer: In boekje mei ferskes foar tls

jongefoardragers. Ljouwert. [b*; p*].
1968: Dykstra-Talsma, W., Op it skeip: In samling berneriedsels. Ljouwert.  [s*;

P*].
1969: Poai  fan de poaskep6lle [= Janneke Ratsma], Printsjes by rymkes en

boarterij. Ljouwert. [s*; p*].
1970: Beukerbunt VI: Winter. Ljouwert [f 1970]. [s*; p*/pr*].

1970: Jong, E.S. de, Koekyntsjes:  Opskferskes foar de bern. Boalsert. [s*; p*].
1970: Vledder-van der Knoop, J. en G.H. Vledder, Hjersttriedden: /t twadde boek

oer Jan en Klas. Ljouwert; Grou, 19742;  1981:  [s*; p*/pr*].
1971: Beintema, T., Foar 't buordtsje: foardrachten foar 'Aldere' bern. Ljouwert.

[S*; p*].
1971: Koopmans, Sjouk, h giet der oan Mvei: Berneferskes om foar to dragen.

Ljouwert.  [b*;  p*].
1973: Ferskes en forhalen:  in nij Sinterklaesboek. Ljouwert.  [s*;  p*/pr*;  +

luddrager].
1974: Jaarsma, Dam, In boekfol bisten. Grou. [b*; p*].
1974: BeukerbAnt VII: Maeitiid. [Ljouwert]. [s*; p*/pr*].
1974: BeukerbAnt VIII: Oer blommen. [Ljouwert]. [s*; p*/pr*].

1975: Beukerbilnt XII: Oer feest. [Ljouwert]. [s*; p*/pr*].

1975: Mulder, Tiny, De ttinkabouter en oare fytmannen. Ljouwert;   19802.  [b*;  p*].

1975: Piebenga, Tjitte, Ut de wundere litdragerij. Il: Nije 12sfoarmen. Ljouwert.
1978: [b*; p*/pr*].

1975: [Visser-Bakker, J. e.0.], Ferskes  1,2,3,  by  'Stap fwar  stap'.  forwurkingsstof
Fryske skoalleradio. [Ljouwert]. [s*; p*].

1916: Beukerbunt XIV: In bondel sjongferskes foar beukerskoallen en de leechste
Wassen fan de legere skoallen. Ljouwert. [s*; p*].

1976: Beukerbftnt XV: Fan alles hwat. [Ljouwert]. [s*; p*/pr*].

1976: Beukerbunt XVI: Hjerst. [Ljouwert]. [s*; p*/pr*].

1976: Huber, Diet, De Teltsjebeam. Ljouwert. [b*; p*/pr*].
1976: Meer, Henk van der, Kwek kwek minemyn: bernebisteferskes. Ljouwert. [s*;

p*; + luddrager].
1976: Wytsma, Baukje, Romke Timen Tomke:  en oare opsi ferskes. Ljouwert;

19782. [b*; P*].
1977: Koopmans, Sjouk, En de minister sit yn 'e jister. Grou.  [b*; p*].
1977: Piebenga, Tjitte,    Ut de wundere   titdragerij.    I.    Nije lesfoarmen. Ljouwert;

1987: [b*; p*/pr*].
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1977: Visser-Bakker, Jant, Hop hop hynke. Ljouwert; Boalsert, 1983: [s*; P*].
1977: Visser-Bakker, Jant, Pyfke lokometyfke: Beukenymkes. Ljouwert; 19782;

1980: [b*: p*].
1977: Vledder-van der Knoop, J. en G.H. Vledder, Winterwille: It tredde boek oer

Jan en Klas. Grou. [s*; p*/pr*].
1978: Beukerbant XXHI. [Ljouwert]. [s*; p*/pr*].
1978: Meer, Hindrik  van  der, Hup stlpengrottenbrij. Ljouwert.  [s*;  p*;  +

10ddrager].
1978: Wytsma, Baukje, De rare richelroek: en oare opsi::ferskes. Ljouwert.  [b*;

P*].
1919: Gniskes.  Opsisferskes foar bern fan 4 oant  12 jier. Ljouwert. Is*: P*1·
1979: Huber, Diet, Fryske Poesyalbumferskes. Ljouwert. [b*; p*].
1980: Huber, Diet, It abeefan Boukje. Leeuwarden/Ljouwert. [b*; p*].
1980: Mulder, Tiny, Meindert Bylsma en Douwe Kootstra, 87777 1: ferhaaltsjes en

ferskes tit berneboekenfoar de klassen 1  en 2. Ljouwert. Is*., p*/pr*1.
1980: Mulder, Tiny, Meindert Bylsma en Douwe Kootstra, Bzzzz 2: ferhaaltsjes en

ferskes tit berneboekenfoar de klassen 3 en 4. Ljouwert. Is*: p*/pr*1.
1980: Mulder, Tiny, Meindert Bylsma en Douwe Kootstra, 877773: ferhaaltsjes en

ferskes Iit berneboekenfoar de klassen 5 en 6. Ljouwert. Is*; P*/pr*1.
1980: Pebesma, Pytsje, Berneferskes. Ljouwert. [b*; p*].
1980: Pebesma, Pytsje, Bibelferskes. Ljouwert. [b*; p*].
1981: Brouwer-de Beer, A., Bokke de hoanne en oare teltsjes en ferskes. Ljouwert.

[b*; p*/pr*].
1981: Haaima-Hoekstra, M., Ta in oantinkenfan. Ljouwert. [b*; p*].
1981: Piebenga, Tjitte, Ut de ,vundere litdragerij U/: Nije l2sfoannen. Ljouwert. [b;

p*/pr*].
1982: Grou sjongtfan Sint Piter. [Grou]; 19942 [s*; P*].
1982: Piebenga, T., /n mantsje fan plezier. Boalsert.  [b*; p*].
1982: Wytsma, B., Flinterttitsjes. I.eeuwarden/Ljouwert. [b*; p*].
1983: Baarda, G., Soere supenbrij en stlkenaai. Ljouwert. [b*; p*].
1983: Bylsma, M. en B. Wytsma, Dochsels t. karkribelje. Ljouwert. [s*; p*].
1983: Geest, Berber van der, It did kammenet. Baarn/Ljouwert. [b*; p*/pr*].
1983: Visser-Bakker, 1., Pyfke Lokometyfke rint as 't spoar: Beukerrymkes 2.

[BoalserULjouwert]. [b*; p*].
1983: Wat in gelok: berne bibellieten. Ljouwert. [s*; p*].
1983: As it wer desimber is [10ddrager].  [s*; p*].
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Taheakke 2: Ferskynde bondels yn de fjouwer peiltiidrekken

NB:b* = bondel fan ien auteur; s* = sammelbondel. Yn dizze taheakke is in
ferkoarte titelbeskriuwing tapast.

1906-1910:
1906:

a. Sipma, P. Frysk les- en taelboekje I [S*]

b. Sipma, P., Frysk les- en taelboekje II [s*]
1907:

c. Zwart, E., Us doam [s*]
1908:-

1909:
d. Hof, J.J., Yn eigen nin I [s*]
e. Hof, J.J., Yn eigen nin II [s*]
f. Veen, G.H. v.d., In dei for de  Prins(es) Ib*1
g. Sangkjes en lietsjes ... Wirdum IS*1
h. [Warners, H. van], Sangkjes en lietsjes... /daerd [b*]
1910:-

1936-1940
1936:

a. Piebenga, J., Fodtsjes enflardtsjes [S*]

1937:-

1938:

b. Galien, S.M. v.d., Eigen paden Mns [s*]
c. Galien, S.M. v.d., For nut en nocht [s*]
d. Galien, S.M. v.d., Hwet wy as bern boarten [S*]

e. Piebenga, J., Frysk 12sboekI [S*]

f. Piebenga, J., Frysk lesboek II [s*]
1939:

g. Jong, J.L. de, Ien fen sang en ien fen sin [S*]

h. Mark, J. v.d., By honk [s*]
1940:

i. Bierma, S./A.R. Scholten, Ut de mtile fen lytsen [s*]

1954-1958

1954:

a. De brege II [S*]

b. Piebenga, 1., Frysk 12sboek [foargonger-dieltsje ] Is*1
c. Sprek mar ta, III [S*]

d. Visser-Bakker, J./T. Sudema-Mulder, It boek foar de Fryske bern [S*]

e. Wylgekatsjes II Is*1
1955:

f. Huber, Diet, Tutte mei de linten [b*]

g. Sjong mar ta! III [S*]

h. Sprek mar ta /1/ [s*]
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i. Veen, B. van der, Raeikesfan 'e greppelskant [b*]
j. Zylstra, W.L., Fan Sinteklaes en Swane Pyt [s*]
1956:

k. Jongerein draecht foar [6fdielings: 9-10 jr.; 11-13 jr.] [s*]
1957:

1. Huber, D., De malbroelonich [b*]

m. Jaarsma, D., Fiysk Blomme-alfabet [b*]
n. Mulder, T., Juffer Kuorkebier [b*]

o. Visser-Bakker, J., Sjonge en boartsje [b*]

1958:

p. Sjong mar ta! Iv Is*1
q. Sprek mar ta, V [S*]

1979-1983:

1979:

a. Gniskes [s*]
b. Huber, Diet, Fryske Poesyalbumferskes [b*]
1980:

c. Huber, D., It abeefan Boukie [b*]
d. Mulder, T., M. Bylsma, D. Kootstra, By:•77 1-3 [s*]
e. Pebesma, P., Berneferskes [b*]

f. Pebesma, P., Bibelferskes [b*]
1981:

g. Brouwer-de Beer, A., Bokke de hoanne [b*]
h. Haaima-Hoekstra, M., Ta in oantinkenfan [b*]
i. Piebenga, Tjitte, Ut de wOndere titdragerij III [b*],
1982:

j. Grou sjongt fan Sint Piter Is*1.
k. Piebenga, T., In mantsje fan plezier [b*]
1. Wytsma, B., Flinternitsjes [b*]
1983:

m. Baarda, G., Soere supenbrij en sukertaai [b*]

n. Bylsma, M., B. Wytsma, Dochsels I [s*]
o. Geest, Berber van der, It dld kammenet [b*].
9 Visser-Bakker, J., Pyjke lokomeofke rint as 't spoar [b*]
q. Wat in gelok. I [s*]
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Taheakke 3: Auteurs dt de fjouwer peiltiidrekken

Yn dizze taheakke binne de underskate auteurs fan bernepoezij yn de fjouwer be-
hannele peiltiidrekken te finen. De fjouwer tiidrekken binne: I: 1906-1910; II:
1936-1940; III: 1954-1958; IV: 1979-1980.

As earste giet it derby om de auteurs fan sammelbondels mei de tallen fersen of
lieten dy't  yn dy bondels te finen binne. Foar elk tiidrek binne twa tabellen op-
nommen, ien mei alle auteurs fan it oanbelangiende tiidrek yn alfabetyske folch-
oarder en ien mei de auteurs dy't mear as ien fers foar in sammelbondel bydroegen
hawwe, yn kwantitative folchoarder. De letters boppe de kolommen korrespon-
dearje mei dy oantsjutting fan de bondels yn Taheakke 2. De sifers yn de kolommen
jouwe it tal fersen/lieten oan, dat elke auteur oan dy bepaalde bondel bydroegen hat.
Nei dy tabellen folgie twa op deselde wize opsette sammeltabellen foar alle fouwer
beskreaune tiidrekken mei alle auteurs.

Neist de sammelbondels binne yn de peiltiidrekken ek eigen bondels fan auteurs
ferskynd. As laste folget yn dizze taheakke derom in tabel dBr't dy eigen bondels yn

opnommen binne.
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1906-1910

1 Auteurs 1    Sammelbondel -6 a b c d e g Totaal
Tradisjoneel 5   2   3       1                   11

Aartsma, K.A.                         1                                               1
Burg. J.L. v.d.                                   1                                                 1
Colmjon, G. 11       2
Dykstra, W. 32  2    7
Halbertsma, E.                               2          5    1     1                      9
Halbertsma, T.E.                             1                                             1
Hoekstra, J.                                   1                                             1
Hof, J.J. (Gaestmar, Jan fen 'e) 2 1 9   4                  16

Hornstra, J.                              1          1                                       2
Japicx, Gysbert                                 2                 1                              3
Kloosterman. J.R.                              1                                                 1
Loon, J. van                                                               1                        1
Meulen, T.G. v.d.                         1                                                       1
Sipma, P. 11        2
Sipma, S.K.                                      1                                                 1
Sytstra, H.S.                                     3                 1                              4
Sytstra, O.H.                                     1                        1                       2
Troelstra, P.J.                              2                                         2
Warners, H. van                       1         3               6                   10
Wielsma, C. 3 2 5        10
Windsma, R.                                                1                          1
Zee,Sjde                                       1                                                 1
Zwart, E.                                               7                                          7

| Totaal  97



171

1906-1910

(mear as ien fers yn in
sammelbondel)

1 Auteurs 1   Sammelbondel -* a b c d e g Tot.

Hof, J.J. (Gaestmar, Jan fen 'e) 2 1 9   4                      16

Tradisjoneel 5   2   3       1                        11

Warners, H. van                      1         3               6                         10
Wielsma, C. 3 2 5          10
Halbertsma, E.                                  2           5     1     1                               9

Dykstra, W. 32  2      7
Zwart, E.                                               7                                                  7
Sytstra, H.S.                                  3                1                                   4
Japicx, Gysbert                              2                1                                   3
Colmion, G. 11         2
Hornstra, J.                                1           1                                                  2
Sipma, P. 11         2
Sytstra, O.H.                                  1                      1                             2
Troelstra, P.J.                                 2                                                    2
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1936-1940

1 Auteurs 1 Sammelbondel-# a b c d e f g h i   Tot.
Tradisjoneel      20  107 19  8    154
Akkerman. P.H.                                                  1                                1
Bosma, Y.H.                                                          1                            1
Brouwer, J.H. 11     2
Bruining, H.                                                               1                        1
Burg, J. (L.) v.d.                              1                   1                                2
Burg, Pyt v.d. 11     2
Colmjon, G.                                                                1                              1
Cuperus, W.                                                                         1                     1
Dykstra, J.K.                                                                   5                         5
Dykstra, Waling                                                      1                                   1
Feitsma, S.K.                                                         2                                  2
Galien, S.M. v.d.                           5                                                5
Halbertsma, E.                                                             1                              1
Hof, J.J. (Gaestmar, Jan fen 'e)                                        1                              1
Japicx, Gysbert 23   1  6
Jong. H.de                            3                                        3

Kiestra, J.J.                                      1                                                         1
Kloosterman, S.                                               2                             2
Koopmans, W.J.                                                      1                            1
Leon, J. v.                                                                   1                              1
Meinesz, R.                                                            1                                   1
Meinesz, S.                                                        1                                1
Meulen, Tsj.G. v.d. 111     3
Miedema. M.                                                                   1                          1
Murray Bakker, L.C.                                                                1                                    1
Piebenga, J.                              3                            2        1                         6
Postma, G.                                                         1                                1
Salverda, J.C.P.                                                                 1                                 1
Schurer, F. 21  1  4
Sipma, P.                                                                   1                        1
Straatsma, T.                                                                   2                         2
Sytstra, H.S.                                                      3                                3
T[roelstra], D.J. 11  2
Troelstra, P.J.                                                         2                                  2
Veen. B. v.d.                                                                    1                          1
(Visser-)Bakker, J.                                1                                 1                            2
Warners, H. v.                                                         1                                   1
Wielsma, C.                                                                    2                         2
Wybenga, AM.                                                                     14                 14
Zwart, E.                                                                   1                        1
Anonym                                                                         1                          1

  Totaal  | 245
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1936-1940
(mear as ien fers yn in
2 sammelbondel)  »

1 Auteurs 1 Sammelbondel-* a b c d e f g h i Tot.

Tradisjoneel      20  107 19  8    154

Wybenga, AM.                                                                14                14
Japicx, Gysbert 23   1  6
Piebenga, J.                            3                          2       1                       6
Dykstra, J.K.                                                              5                       5
Galien, S.M. v.d.                             5                                                    5
Schurer, F. 21  1  4
Jong, H.de                            3                                       3

Meulen, Tsj.G. v.d. 111     3
Sytstra, H.S.                                                           3                                  3
Brouwer, J.H. 11     2
Burg, J. (L.) v.d.                                1                     1                                  2
Burg, Pyt v.d. 11     2
Feitsma, S.K.                                                 2                             2
Kloosterman, S.                                                  2                                2
Straatsma, T. 22
T[roelstra], D.J. 11  2
Troelstra, PJ.                                                     2                               2
(Visser-)Bakker, J.                             1                              1                         2
Wielsma, C.                                                               2                       2
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1954-1958  '

1 Auteurs 1 Sammelbondel -D a b c d e g h j k p q Tot.
Tradisjoneel    4 17   1 22
Akkerman,0.S.                                           1                        2             3
Albada, J. 44
Altena, W.                                      1                1                                 2
Baarda, G. 3  2   1               1     5        12
Bergsma, A.S.                                                                       1       1    2
Bogerman, R.                                                                       1        1
Brouwer-de Beer, A.                                                                1                   1

. Burg. J. (L.) v.d.                                 1                                                       1
Burg, P. v.d.                                                     1                                 1
Cuperus, W.                                                          1                                    1
Dylc J. v. 1 1   2
Dykstra, J.K. 2       2        6 15 1  17

Dykstra, K.                                                               2                    1         3
Dykstra, W. . 1 11  3
Eisenga, J.                                         2                 3                    7            12
Feitsma, S.K.                                     1                                                       1
Folkertsma, P.                                                                           1         1
Geart                                                                        1                                        1
Haakma, K.                                                      1                   1             2
Hof, J.J. (= Gaestmar, Jan fen 'e)                                                               2                 2
Hofstra, G.                                                            1                     1              2
Holtrop, T.E.                                         1                                                            1
Hoop, L. de                                                                          1             1
Hornstra, J. 1 1   2
Huber, D.                                                                       3      4    7
Jaarsma, D. 42 2  2        10

Jans, Evert [= J. Veenstral                                                                          1                 1
Jong, Joh.D. de                                                      1                                    1
Jonkman, G.                                         1                              2             3
Kamp, J. v.d.                                            1                                 1        1     3
Kiestra, D.H.                                                         1                    2              3
Koopmans, W.J.                               1                                    1             2
Krips, J.                                                                                         1          1
Master Sybren [= Anne Wadman]                                                               1                 1
Meulen, J. v.d.                                                                                   1                1
Molen. S.J. v.d.                                                                1                                  1
Mulder, T. [Sudema-]                                          15                   1 1 2  19

Nijenhuis, W.J.                                                                           2              2
Peanstra, T.                                          1                               1       1    3
Piebenga. J.                                       1                 2                    3              6
Postma, 0.                                                                                 1              1
Postma, T.                                                                                         1                1
Postma-Stolk, R.                          1         1                               1             3
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1 Auteurs 1 Sammelbondel -4 a b c d h j k p q Tot.e  g

R. (=R. Tolman)                                  1                                                       1
Schaaf, Th. v.d.                                                                           1              1
Schurer, F.                                                                           4             4
Siebesma, B.A.                                                  1                   1             2
Sikkema, M.                             3                       17            1   6      27
Straatsma, T. 6     5        11

Straatsma-Wiersma, T.                    2                                                           2
Sytstra, B.                                                                                                              1                    1
Tamminga, D.A. 11   3   5
Troelstra, P.J.                                                    1              1            2
T.W.S. (= T.W. Sytstra)                             1                                                                  1
Veen, B. v.d.                                1               2                 2            5
Veen, H.G. v.d.                                                                      1             1
Visser-Bakker, J.                                 1         7                            1              9
Vries, T. de                                          1                               1             2
Vries-de Haan, A. de                                                   1                       1                2
Warners, H. van                                                     1                             1
Wielsma, C.                                       4                              1    1   2              8
Wybenga, AM.                                1                2                   2             5
Zee, F. de 11   1   3
Zwart, E.                                       1                     1                             2
Anonym 21   3

  Totaal  267
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11                                                                      5

1954-1958        '

(mear as ien fers yn in
sammelbondel)

1 Auteurs 1 Sammelbondel -# a b c d e g h j k p q Tot.
Sikkema, M.                            3                       17             1   6       27
Tradisioneel 4 17 1     22

Mulder, T. [Sudema-]                                    15                   1 1 2  19

Dykstra, J.K. 2     2       6 15 1  17

Baarda, G. 3 2 1 1     5        12

Eisenga, J.                                      2               3                    7             12
Straatsma, T. 6     5        11

Jaarsma, D. 4 2 2  2        10

Visser-Bakker, J. 17   1 9
Wielsma, C.                               4                        1   1   2            8
Huber, D.                                                                              3        4    7
Piebenga, J.                                    1               2                    3              6
Tamminga, D.A. 11   3   5
Veen, B. v.d.                                1              2                   2             5
Wybenga, A.M.                             1              2                   2             5
Albada, J. 44
Schurer, F.                                                                            4              4
Akkerman, O.S.                                     1                          2             3
Dykstra, K.                                                  2                  1        3
Dykstra, W.                                                          1                1   1          3
Jonkman, G.                                     1                              2             3
Kamp, J. v.d.                                           1                                    1         1     3
Kiestra, D.H.                                                    1                    2              3
Peanstra, T.                                      1                              1        1    3
Postma-Stolk, R. 1          1                                        1                 3

Zee, F. de 11   1   3
Anonym 21   3
Altena, W.                                         1                 1                                       2
Bergsma, A.S.                                                                   1        1    2
Dyk, J. v. 1 1   2
Haakma, K.                                                  1                   1             2
Hof, J.J. (= Gaestmar, Jan fen 'e)                                                    2               2
Hofstra, G.                                                  1                   1             2
Hornstra, J. 1 1   2
Koopmans, W.J.                               1                                      1              2
Nijenhuis, W.J.                                                                       2              2
Siebesma, B.A                                             1                   1             2
Straatsma-Wiersma, T.                2                                                     2
Troelstra, P.J.                                                1              1            2
Vries, T. de                                             1                                    1                2
Vries-de Haan, A. de                                          1                     1              2
Zwart, E.                                        1                     1                               2
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1979-1983

1 Auteurs 1 Sammelbondel -4 a d j n q Tot.

Tradisjoneel 21      3
Akkerman, O.S.                       1                                                    1
Allena, W.                               1                                                        1
Baarda, G.                              6                                                        6
Boomsma, J.                                     1                                                       1
Boorsma, J.                                            3                                                3
Burg, J. v.d.                                                1                                                     1
Bylsma, M. 123    6
Dam, E.                                 18                  18
Dam, G.                   1                                1
Dykstra, J.K.                              4                                                            4
Eisenga, J.                                              1                                                 1
Elzinga, G.                              4                                                        4
Feenstra-de Jong, H.                                 2                                                2
Groot-Walstra, G.                        1                                                             1
Heeringa-Seepma, H.                  1                                                        1
Heide, Y. fan 'e                         1                                                        1
Hellinga, A.                                   1                                                   1
Huber, D. 5   9                                   14

Jaarsma, D.                             5          1                                             6
Jong, E.S. de                            1                                                        1

Koopmans, S. 12        3
Meer, H. v.d.                                                   1                                  1
Mulder, T. 45         9
Reinalda, J.                                2                                                             2
Verbeek, F.                                                 12                            12
Visser, H.                                           1                                             1
Visser-Bakker, J. 9   4                                   13

Vledder, G.H.                         1                                                    1
Vledder-v.d. Knoop, J.                              2                                                2
Weert-Hylkema, J. v.                              3                                             3
Wielsma, C.                                        1                                             1
Wiersma, D.                                     2                                         2
Wytsma, B. 2   2       7                           11

 
Totaal 138
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-

1979-1983

(mear as ien fers yn in
    sammelbondel)

2 Auteurs 1 Sammelbondel --1 a d j n q Tot.

Dam, E.                                                              18                              18
Huber, D. 5   9                                 14

Visser-Bakker, J. 9   4                                 13

Verbeek, F.                                                     12                           12
Wytsma, B. 2   2       7                         11

Mulder, T. 45        9
Baarda, G.                              6                                                     6
Bylsma, M. 127    6
Jaarsma, D.                                5           1                                             6
Dykstra, J.K.                              4                                                         4
Elzinga. G.                              4                                                     4
Tradisioneel 21      3
Boorsma, J.                                            3                                             3
Koopmans, S. 12        3
Weert-Hylkema, J. v.                                3                                             3
Feenstra-de Jong, H.                                    2                                                 2
Reinalda, J.                             2                                                     2
Vledder-v.d. Knoop, J.                            2                                          2
Wiersma, D. 2                                  2
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Auteurs lit de fjouwer
tiidrekken

(alfabetysk)

1 Auteurs 1 tiidrek -* 1906-1910 1936-1940 1954-1958

1979-1983   Tot.

Tradisjoneel                                    11            154           22             3          190
Aartsma, K.A.                             1                                                  1
Akkerman, 0.S.                                                          3             1          4
Akkerman, P.H.                                            1                                       1
Albada, J.                                                                 4                        4
Altena, W.                                                                2             1          3
Baarda, G.                                                               12            6          18
Bergsma, AS.                                                            2                        2
Bogerman, R.                                                             1                         1
Boomsma, J.                                                                                  1           1
Boorsma, J.                                                                                   3           3
Bosma, Y.H.                                               1                                       1
Brouwer, J.H.                                                  2                                          2
Brouwer-de Beer, A.                                                         1                           1
Bruining, H.                                                    1                                          1
Burg, J(L.) v.d.                                  1               2               1                1            5
Burg, P. v.d.                                               2             1                        3
Bylsma, M.                                                                             6          6
Colmjon, G.                                  2             1                                       3
Cuperus, W.                                                1             1                         2
Dam, E.                                               18     18
Dam, G.                                              1      1
Dyk, J. v.                                                                       2                          2
Dykstra, J.K.                                               5            17            4         26
Dykstra, K.                                                           3                       3
Dykstra, W.                                  7             1             3                        11
Eisenga, J.                                                                     12             1           13
Elzinga, G.                                                                             4          4
Feenstra-de Jong, H.                                                                               2            2
Feitsma, S.K.                                           2            1                       3
Folkertsma, P.                                                            1                         1
Galien, S.M. v.d.                                          5                                       5
Geart                                                                                           1                                1
Groot-Walstra, G.                                                                      1           1
Haakma, K.                                                          2                      2
Halbertsma, E.                              9             1                                      10
Halbertsma, T.E.                               1                                                          1
Heeringa-Seepma, H.                                                                       1            1
Heide, Y. fan 'e                                                                              1            1
Hellinga, A.                                                                             1           1
Hoekstra, J.                                     1                                                          1
Hof. J.J. (= Gaestmar, Jan fen 'e)         16              1               2                            19
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1 Auteurs 1 tiidrek -4 1906-1910 1936-1940 1954-1958 1979-1983 Tot.

Hofstra, G.                                                                     2                          2
Holtrop, T.E.                                                                   1                           1
Hoop, L. de                                                               1                         1
Hornstra, J.                                     2                             2                          4
Huber, D.                                                                       7             14         21
Jaarsma, D.                                                              10            6         16
Jans, Evert [= J. Veenstra]                                                            1                                1
Japicx, Gysbert                              3             6                                       9
Jong, E.S. de                                                                            1          1

Jong, H. de                                3                         3

Jong, Joh.D. de                                          1                  1

Jonkman, G.                                                              3                        3
Kamp, J. v.d.                                                                  3                          3
Kiestra, D.H.                                                             3                        3
Kiestra, J.J.                                                     1                                          1
Kloosterman, J.R.                             1                                                          1
Kloosterman, S.                                           2                                       2
Koopmans, S.                                                                           3          3
Koopmans, W.J.                                               1              2                          3
Krips, J.                                                                         1                           1
Leon, J. v.                                           1                1                                              2
Master Sybren [= Anne Wadman]                                                 1                                1
Meer, H. v.d.                                                                           1          1
Meinesz, R.                                                1                                       1
Meinesz, S.                                             1                                    1
Meulen, J. v.d.                                                                1                           1
Meulen, T.G. v.d.                             1              3                                          4
Miedema, M.                                               1                                       1
Molen, S.J. v.d.                                                      1                       1

Mulder, T. [Sudema-]                                                       19             9          28
Murray Bakker, L.C.                                             1                                               1
Nijenhuis, W.J.                                                          2                        2
Peanstra, T.                                                                    3                          3
Piebenga, J.                                                    6              6                          12
Postma, G.                                                  1                                       1
Postma, 0.                                                                1                         1
Postma, T.                                                                            1                             1
Postma-Stolk, R.                                                         3                        3
R. (=R. Tolman)                                                              1                           1
Reinalda, J.                                                                                    2           2
Salverda, J.C.P.                                               1                                           1
Schaaf, Th. v.d.                                                           1                         1
Schurer, F.                                     4          4                  8

Siebesma. B.A.                                                          2                        2
Sikkema, M.                                                        27                     27
Sipma, P.                                     2             1                                       3
Sipma, S.K.                                  1                                                     1
Straatsma, T.                                                  2             11                         13
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1 Auteurs 1 tiidrek -* 1906-1910 1936-1940 1954-1958 1979-1983 Tot.

Straatsma-Wiersma, T.                                                      2                          2
Sytstra, B.                                                                 1                         1
Sytstra, H.S.                                 4             3                                       7
Sytstra, O.H.                                2                                                     2
Tamminga, D.A.                                                         5                        5
Troelstra, D.J.                                             2                                       2
Troelstra, P.J.                               2             2             2                        6
T.W.S. (= T.W. Sytstra)                                                          1                             1
Veen, B. v.d.                                               1             5                        6
Veen, H.G. v.d.                                                           1                         1
Verbeek, F.                                                                                   12          12
Visser, H.                                                                               1           1
Visser-Bakker, J.                                             2              9             13         24
Vledder, G.H.                                                                          1           1
Vledder-v.d. Knoop, J.                                                                     2           2
Vries, T. de                                                                    2                          2
Vries-de Haan, A. de                                                        2                          2
Warners, H. van                          10           1            1                      12
Weert-Hylkema, J. v.                                                                       3           3
Wielsma, C.                                 10            2             8             1         21
Wiersma, D.                                                                            2          2
Windsma, R.                                 1                                                     1
Wybenga, AM.                                           14            5                        19
Wytsma, B.                                                                             11         11
Zee, F. de                                                                 3                        3
Zee, S.i. de                                   1                                                     1
Zwart, E.                                     7             1             2                        10
Anonym                                                         1              3                          4
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Auteurs lit de Oouwer
tiidrekken

(neffens tal fersen yn
sammelbondels) _

1 Auteurs 1 tiidrek --4 1906-1910      1936-1940 19541958
1979-1983         Tot.

Tradisjoneel                                   11           154          22            3           190
Mulder, T. [Sudema-]                                                    19            9            28
Sikkema, M.                                                          27                       27
Dykstra, J.K.                                                  5            17            4            26
Visser-Bakker, J.                                             2            9            13           24
Huber, D.                                                                    7            14           21
Wielsma, C.                                 10           2           8            1           21
Hof, J.J. (= Gaestmar, Jan fen 'e)          16              1              2                             19
Wybenga. AM.                                          14          5                        19
Baarda, G.                                                                  12            6            18
Dam, E.                                                                                    18           18
Jaarsma, D.                                                            10           6           16
Eisenga, J.                                                             12           1           13
Straatsma, T.                                                  2            11                          13
Piebenga, J.                                                   6            6                          12
Verbeek, F.                                                                                12           12
Warners, H. van                          10           1           1                       12
Dykstra, W.                                                       7                    1                   3                                        11
Wytsma, B.                                                                          11           11
Halbertsma, E.                              9            1                                     10
Zwart, E.                                        7             1            2                          10
Japicx, Gysbert                              3            6                                      9
Schurer, F.                                             4          4                       8
Sytstra, H.S.                                    4             3                                         7
Bylsma, M.                                                                                6            6
Troelstra, P.J.                               2            2           2                         6
Veen, B. v.d.                                                  1            5                           6
Burg, J. (L) v.d.                                  1               2              1               1              5
Galien, S.M. v.d.                                      5                                   5
Tamminga, D.A.                                                           5                           5
Akkerman, O.S.                                                            3             1             4
Albada, J.                                                4                   4

Anonym                                                        1             3                           4
Elzinga, G.                                                                           4           4
Hornstra, J.                                     2                           2                           4
Meulen, T.G. v.d.                           1            3                                      4
Altena, W.                                                             2            1            3
Boorsma, J.                                                                                3            3
Burg, P. v.d.                                                       2              1                              3
Colmion, G.                                 2            1                                      3
Dykstra, K.                                                                  3                           3
Feitsma. S.K.                                             2           1                         3
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1 Auteurs 1 tiidrek -1 1906-1910 1936-1940 1954-1958 1979-1983 Tot.

Jong, H. de                                 3                          3

Jonkman, G.                                                            3                         3
Kamp, J. v.d.                                                                3                           3
Kiestra, D.H.                                                           3                         3
Koopmans, S.                                                                        3            3
Koopmans, W.J.                                              1            2                           3
Peanstra, T.                                                            3                         3
Postma-Stolk, R.                                                           3                           3
Sipma, P.                                    2            1                                      3
Weert-Hylkema, J. v.                                                               3            3
Zee, F. de                                                               3                         3
Bergsma, AS.                                                              2                           2
Brouwer, J.H.                                                 2                                         2
Cuperus, W.                                                   1             1                           2
Dyk, J. v.                                                               2                         2
Feenstra-de Jong, H.                                                                           2              2
Haakma, K.                                                        2                       2
Hofstra, G.                                                             2                         2
Kloosterman, S.                                           2                                      2
Loon, J. v.                                          1               1                                             2
Nijenhuis, W.J.                                                             2                           2
Reinalda, J.                                                                                2            2
Siebesma, B.A.                                                        2                         2
Straatsma-Wiersma, T.                                               2                         2
Sytstra, O.H.                              2                                                2
Troelstra, D.J.                                             2                                      2
Vledder-v.d. Knoop, J.                                                                  2            2
Vries, T. de                                                            2                         2
Vries-de Haan, A. de                                                      2                           2
Wiersma, D.                                                                    2           2
Aartsma, K.A.                             1                                                1
Akkerman, P.H.                                           1                                      1
Bogerman, R.                                                               1                            1
Boomsma, J.                                                                         1            1
Bosma, Y.H.                                               1                                      1
Brouwer-de Beer, A.                                                  1                         1
Bruining, H.                                            1                                    1
Dam, G.                                            1       1
Folkertsma, P.                                                               1                            1
Geart                                                                                 1                              1
Groot-Walstra, G.                                                                   1            1
Halbertsma, T.E.                              1                                                         1
Heeringa-Seepma, H.                                                               1            1
Heide, Y. fan 'e                                                                     1            1
Hellinga, A. 11
Hoekstra, J.                                     1                                                         1
Holtrop, T.E.                                                                1                            1
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1 Auteurs 1 tiidrek -4 1906-1910 1936-1940 1954-1958 1979-1983 Tot.

Hoop, L. de                                                                  1                           1
Jans, Evert [= J. Veenstra]                                                         1                                 1
Jong. E.S. de                                                                         1            1
Jong, Joh.D. de                                                             1                           1
Kiestra, J.J.                                                         1                                              1
Kloosterman, J.R.                             1                                                         1
Krips, J.                                                                      1                           1
Master Sybren [= Anne Wadman]                                              1                                 1
Meer, H. v.d.                                                                              1             1
Meinesz, R.                                                1                                      1
Meinesz, S.                                         1                                 1
Meulen, J. v.d.                                                              1                           1
Miedema, M.                                              1                                      1
Molen, S.J. v.d.                                                        1                         1
Murray Bakker, L.C.                                                1                                                  1
Postma, G.                                                     1                                          1
Postma, 0.                                                              1                         1
Postma, T.                                                                    1                           1
R. (=R. Tolman)                                                            1                           1
Salverda, J.C.P.                                               1                                          1
Schad, Th. v.d.                                                             1                           1
Sipma. S.K.                                     1                                                        1
Sytstra. B.                                                                    1                           1
T.W.S. (= T.W. Sytstra)                                                       1                              1
Veen, H.G. v.d.                                                             1                           1
Visser, H.                                                                                   1             1
Vledder, G.H.                                                                       1            1
Windsma, R.                                 1                                                    1
Zee, Si. de                                   1                                                    1
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Eigen bondels ferskynd yn de
fjouwer tiidrekken

(alfabetysk)

1 Auteurs 1 tiidrek -4 1906-1910 1936-1940 1954-1958
1979-1983   Totaal

Baarda, G.                                                                         1             1
Brouwer-de Beer, A.                                                                  1               1
Geest, Berber van der                                                                      1                1
Haaima-Hoekstra, M.                                                        1            1
Huber, D.                                                            2            2             4
Jaarsma, D.                                                      1                         1
Mulder, T.                                                                1                             1
Pebesma, P.                                                                       2             2
Piebenga, Tj.                                                                           2              2
Veen, B. v.d.                                                        1                           1
Veen, G.H. v.d.                           1                                                      1
Visser-B., J.                                                              1             1              2
Warners, H. van                          1                                                      1
Wytsma, B.                                                                        1             1

| Totaal  2  0  6 1 2  20
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Taheakke 4: Sjenres yn de peiltiidrekken

Sjenres yn de
peiltildrekken

tiidrek -> 1906-1910 1936-1940 1954-1958 1979-1983

1 sjenres 1 S B S B S B S B
Widzelieten                    1                           1                                            2                1
Bakerrimen                                                                           10                2
Boarterspoezij             3                  10+19*                5             12                          1
Religieuze poezij                                    8                      7                             31*
Didaktyske poezii 8 14+107*          15 5+1** 2      1+1**

Gelegenheidspoezii 9    2** 3 5+7*       4       19*
Foardrachtpoezii           1 12 16+139* 22+1** 9+51*

Poesy-albumpoezij                                                     3                                        2**
Poezij                      42                    43                   10
folwoeksenen

S = sammelbondel
B = bondel fan ien auteur
* = tal fersen yn sammelbondels
alhiel oan sjenre wijd
** = tal bondels alhiel oan sjenre

wijd
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Taheakke 5: It Fryske Abie yn wurden
I: It Abieboek (1945); H: Frysk Blomme-alfabet (1957); III: In boek fol bisten (1974); IV: It abee fan Boukje
(1980)

De letters        I                     II                                 III                            IV

A apel akkelei akster apel

B bigie beltsjeblom boarre bankje

C                    - cotoneaster chimpans6

D douke daelje darteldou dow

E eibert eart ezel ein

F flesse fioeltsje frosk feger

G giseltop gersstjer giraffe gles

H haske hynsteblom hoanne hin

I ingeltsje ierdbei inketfisk inket

J jasker Juffer Lizeblom jerke jonlge

K knyntsje kantsjeroas kealtsjes klompe

L lamke Ijippetop langpoatspin leppel

M mich maerteblomke mus mutse

N nest nachtlampke noashoarn en nulle
nylhoars

0 oper oerfloed oaljefant oargel

P protter papaver protters pankoek

Q                -                   quercus                       ?                           -

R               rup               reaskonk                    rot                       rup

S skoech spoekeblom spin sok

T test toarnbei tuorre tas

U Orwirk ulkenbledtsje uleulewapper

V                       - vicia cracca                          ?                                      -

W widske wylde wynrank wouterke weintsje

X                    -                       neamd mei y e n z: ?           ?                                 -

Y                    -                       neamd mei x en z? ychelbaerch Yfke

Z                                     -                                           neamd mei  x  en  y: ?                     ?                                                            -

- = letter is oerslein; ? = letter wurdt wol neamd, mar dichter seit dat er dEr gjin wurd foar fun hat.
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Taheakke 6: Utjouwers fan bernepoezij yn de tweintichste ieu
[neffens earste printinge fan de bondels]

1901-1910:
Eisma, Ljouwert 1 bondel
Codperatieve Handelsdrukkerij, Ljouwert 1 bondel
Nieuwsblad van Friesland, 't Hearrenfean 3 bondels
Stoomdrukkerij, Grou 1 bondel
Taconis, Leiden 3 bondels

1911-1920:
Hoitsema, Grins 1 bondel
Monsma, Aldeboarn 1 bondel

1921-1930:

Eisma, Ljouwert 1 bondel
Kamminga, Dokkum 5 bondels
Osinga, Boalsert 1 bondel
Wever, Frjentsjer 1 bondel

1931-1940:
Brandenburgh, Snits 5 bondels
Fryske Underrjuchtsliga, Ljouwert 3 bondels
Kamminga, Dokkum 2 bondels
Kristlik Fryske Mienskip 1 bondel
Nieuwsblad van Friesland, 't Hearrenfean 1 bondel
Noordhoff, Grins 1 bondel
Osinga, Boalsert 1 bondel
Soasiael-demokratysk Fort)An, Stiens 1 bondel
Velde, R. van der, Ljouwert 1 bondel
Wolters, Grins 2 bondels

1941-1950:
FoFo, Ljouwert 1 bondel
Gorcum, Van, Assen 3 bondels
Jong, E.S. de (eigen behear) t bondel
Kamminga, Dokkum 1 bondel
Koster, Snits 1 bondel
Laverman, Drachten t bondel
Osinga, Boalsert 2 bondels

1951-1960:
Fryske Akademy 4 bondels
Komite Ljouwert 4 bondels
Laverman, Drachten 7 bondels
Osinga, Boalsert 1 bondel
Sint Piterkommisje, Grou 1 bondel
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Snitser Frysk Forban 3 bondels
Terp, De, Ljouwert 3 bondels
Wolters, Grins 1 bondel
Zylstra, W. (eigen behear) 1 bondel

1961-1970:
AFUK, Ljouwert 1 bondel
Frysk Wurkforbdn 'de Lege Geaen' 1 bondel
Fryske Akademy, Ljouwert 3 bondels
FryslAn, Grou 4 bondels
KFFB, Boalsert 1 bondel
Komita Ljouwert t bondel
Laverman, Drachten 2 bondels
Miedema, Ljouwert 1 bondel
Osinga, Boalsert 2 bondels
Ratsma, J. (eigen behear) 1 bondel
Sint Piterkommisje, Grou 1 bondel
Terp, De, Ljouwert 5 bondels

1971-1983:

AFUK, Ljouwert 18 bondels
Bosch & Keuning/De Tille, Baarn/Ljouwert 1 bondel
Friesch Dagblad-Iitjowerij, Ljouwert 1 bondel
Friese Pers, Ljouwert 4 bondels
Fryslan, Grou 3 bondels
Koperative Utjowerij, Ljouwert 2 bondels
KU/AFUK, Ljouwert 3 bondels
Net fan brea allinne/AFUK, Ljouwert 1 bondel
Osinga, Boalsert 1 bondel
Paedagogysk Advysburo, Ljouwert 1 bondel
Sint Piterkomitee, Grou 1 bondel
Terp, De, Ljouwert 6 bondels
Us Frysk Berneboek, Ljouwert 1 bondel
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