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Friese poëzie naar
de Duitse beurs
De grootste, meest gewichtige boekenbeurs ter wereld is
vrijdag een uur lang het toneel van Friese dichters en
schrijvers. ,,Ik hoopje fral in útjouwer te finen.’’

de Duitse beurs

RIXT OENEMA

Morgen is de officiële
opening van de 68ste
Frankfurter Buchmes-
se. Met 7000 exploi-

tanten en bijna 300.000 bezoekers
is het de grootste en belangrijkste
boekenbeurs ter wereld. Woensdag
‘geht es los’: de eerste drie dagen is
de Buchmesse een gewichtige vak-
beurs voor uitgevers, bibliotheken,
boekhandelaren, agenten, vertalers
en schrijvers. In het weekend zijn
juist particuliere boekliefhebbers
welkom.

Nederland en Vlaanderen zijn dit
jaar gezamenlijk eregast. Onder het
motto Dit is wat we delen krijgen ze
alle kans om hun eigen literatuur en
cultuur voor het voetlicht te bren-
gen. Alleen dit jaar zijn er als opmaat
naar het evenement meer dan 250
Nederlandse titels in het Duits uitge-
bracht. Koning Willem-Alexander
en de Belgische koning Filip openen
het Vlaams-Nederlands Paviljoen.

Ook het Fries is, als tweede taal
van Nederland, sterk vertegenwoor-
digd in Frankfurt. Met financiële
steun van de provincie bezetten
Friese uitgevers een eigen stand. Een
handvol Friese schrijvers en dichters
is uitgenodigd om er vrijdagmiddag
het podium te beklimmen voor een
voordracht. Dichter Tsead Bruinja
(1974, Rinsumageest) is een van hen.
Het Nederlands Letterenfonds (hij
dicht in zowel de Friese als Neder-
landse taal) had hem al uitgenodigd
om zaterdag uit eigen werk voor te
dragen. ,,Tegearre mei in Flaamske
dichteres, Ruth Lasters.’’

Het Frysktalige podiumprogram-
ma komt daar nu bij. Een uur lang,
tien minuten per voordracht. Anne
Feddema, Willem Schoorstra, Tsead
Bruinja. En daarnaast de vertoning

‘It applaus yn
Dútslân is hiel
lang en waarm’

van de videogedichten van Eeltsje
Hettinga en videokunstenaar Lotte
Middendorp, onderdeel van het ex-
perimentele, digitale, literaire pro-
ject It Font. Regisseur Tatiana Pratley
(Tryater) is presentator.

Bruinja kijkt met belangstelling
uit naar de Buchmesse. Hij zal voor-
dragen uit zijn dichtbundel Stofsû-
gersjongers/Stofzuigerzangers. ,,Ik
wit net wat ik ferwachtsje moat, ik
ha der noch noait west. Ik nim oan
dat wy yn in teaterseal steane. Op de
beursflier soe it gjin dwaan wêze. En
ik hoopje in soad kollega’s te moet-
sjen. Wa wit tref ik in bûtelânske út-
jouwer dy’t myn wurk oersette wol.’’
De dichter maakt serieus werk van
de gelegenheid om uitgevers te tref-
fen en andere nuttige contacten op
te doen. ,,Wy hawwe al ôfspraken
stean.’’

In 1993 was Nederland ook
Schwerpunkt op de Buchmesse. Een
zware delegatie van vijftig auteurs –
onder wie Hugo Claus, Judith Herz-
berg, Marga Minco en Leon de Win-
ter – reisde af naar Frankfurt om de
Nederlandstalige literatuur te verte-
genwoordigen. Eén Fries gaf acte de
présence: dichter Tsjêbbe Hettinga.
‘Hettinga neemt plaats tussen de
sterren’, schreef dagblad NRC. Na
zijn voordracht op de beurs brak de
bijna-blinde dichter door in de lite-
raire wereld. Hij trad veel op op festi-
vals in binnen- en buitenland. Ook
de Friestalige poëzie nam een
vlucht.

,,Hy wie in hiel grutten’’, zegt
Bruinja. ,,Mar hy stie doe op in hiel

oar punt yn syn karriêre as ik no.
Tsjêbbe hy noch net yn it bûtelân
west en makke allinne Fryske poezij.
Ik treed in pear kear per moanne op,
ek yn it bûtelân.’’Duitsland ligt hem
wel. Tsead Bruinja treedt er bijzon-
der graag op. ,,Ik ha altyd it gefoel dat
it publyk hiel konsentrearre is. Kinst
fernimme dat der op skoallen in
soad omtinken foar literatuer is. En
it applaus is faak hiel lang en
waarm.’’

Zijn gedichten laten zich ook fijn
en soepel naar het Duits vertalen,
zegt Bruinja. Er verandert niet zo
veel, omdat de talen dicht bij elkaar
liggen. ,,De klank en grammatika
bliuwe gelyk.’’

In de slipstream van de Buchmes-
se komen meer literaire projecten
tot stand. Zo rijden er in Frankfurt
vuilniswagens rond waar dichtre-
gels van Nederlandse en Vlaamse
dichters op staan. Het gedicht is een
bericht is een project van Poetry In-
ternational. Ook Tsead Bruinja heeft
een ‘eigen’ wagen. De wereld staat in
brand en ik speel viool, prijkt – in het
Duits vertaald – op de zijkant van de
vuilnisauto. De regel komt uit het
gedicht Voor de kat en staat in de
bundel Overwoekerd (2010).

De tien ‘promoboeken’ uit Fries-
land zijn: Einum (2012, Koos Tie-
mersma, onder het pseudoniem
Froon Akker), De Triennen fan Chee-
tah (2014, Anne Feddema), Piksjitten
op Snyp (1999, Josse de Haan), De
Achttjin (2016, Aggie van der Meer),
Tin iis (1981, zesde druk 2014, Tiny
Mulder), Rêdbâd. Kroniek fan in ke-
ning (2011, Willem Schoorstra), De
Treastfûgel (2013, Hylke Speerstra),
Stofsûgersjongers/Stofzuigerzangers
(2013, Tsead Bruinja), Sweltsjes fan
Gaast (2014, Theunis Piersma) en
Salsafamke (2008, Hanneke de
Jong).

Dichter Tsead Bruinja in zijn werkkamer in Amsterdam. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG


