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Het	  water	  schuurt	  als	  waffenbalades	  van	  Wagner	  	  
	   	  
Titel:	  as	  nomaden	  yn	  tinten	  teplak	  /	  als	  nomaden	  in	  tenten	  
terecht.	  Auteur:	  Sytse	  Jansma.	  Uitgeverij:	  Afûk.	  Prijs:	  17,50	  
euro	  (96	  pagina’s)	  
	  
‘Wa’t	  tate	  seit	  moat	  ek	  whisky	  sizze’	  (wie	  moedermelk	  zegt	  
moet	  ook	  whisky	  zeggen)	  was	  in	  2008	  de	  titel	  van	  Sytse	  Jansma	  
zijn	  opmerkelijke	  debuutbundel.	  Wie	  A	  zegt	  moet	  ook	  B	  zeggen	  
als	  hij	  een	  beetje	  dichter	  is,	  en	  Jansma	  zijn	  B	  laat	  opnieuw	  zien	  
dat	  hij	  veel	  meer	  is	  dan	  dat.	  Wie	  in	  een	  interview*	  Lucebert	  en	  
Ter	  Balkt	  als	  referenties	  noemt,	  legt	  de	  lat	  ook	  niet	  laag.	  Toch	  hoeft	  Jansma	  zich	  in	  zijn	  
tweede,	  tweetalige,	  bundel	  niet	  te	  forceren.	  De	  dichtkunst	  heeft	  er	  een	  natuurtalent	  bij.	  In	  
het	  interview	  komt	  nog	  een	  grote	  naam	  voorbij:	  Obe	  Postma.	  Naar	  hem	  verwijst	  Jansma	  als	  
hij	  in	  zijn	  eerste	  gedicht	  roept:	  ‘o	  fryslân!	  de	  wrâld!’	  (vert:	  ‘o	  friesland!	  de	  wereld!’).	  Korter	  hij	  
hij	  de	  bundel	  niet	  samenvatten,	  maar	  de	  regels	  die	  daarop	  volgen	  typeren	  natuurlijk	  alleen	  
hem:	  ‘ferskyn	  as	  checkpoint	  charlie	  tagesschau	  /	  as	  in	  stille	  stasi-‐stim	  fan	  huppelepuppys’.	  
(vert:	  verschijn	  als	  checkpoint	  charlie	  tagesschau	  /	  als	  in	  stille	  stasi-‐stem	  van	  
huppelepuppies’)	  Daar	  zou	  Obe	  Postma	  niet	  tegen	  opgewassen	  zijn,	  maar	  wie	  weet	  zou	  hij	  
vandaag	  belangstellend	  hebben	  geknikt.	  	  
Aan	  de	  interviewer	  maakt	  Jansma	  mooi	  duidelijk	  wat	  het	  verschil	  is	  tussen	  Postma	  en	  hem.	  
Bij	  Postma	  staat	  de	  taal	  in	  dienst	  van	  de	  ervaring	  van	  de	  dichter,	  en	  kan	  de	  lezer	  de	  beelden	  
makkelijk	  thuisbrengen.	  Bij	  Jansma	  zelf	  is	  de	  taal	  autonoom	  en	  verwijzen	  woorden	  naar	  
woorden:	  de	  lezer	  moet	  erin	  geloven,	  nee,	  aan	  geloven,	  hem	  eraan	  overgeven.	  Wie	  die	  
sprong	  in	  het	  duister	  waagt	  –	  zo	  heeft	  tenminste	  één	  lezer	  ondervonden	  –	  krijgt	  er	  
schitterende	  wonderen	  voor	  terug.	  
Vijf	  afdelingen	  kent	  de	  bundel,	  en	  ze	  staan	  allemaal	  als	  een	  huis,	  slepen	  eveneens	  mee	  als	  
kronkelende	  stroomversnellingen.	  Er	  zou	  een	  recensie	  vol	  te	  schrijven	  zijn	  met	  niets	  anders	  
dan	  klinkende	  regels	  en	  uitdagende	  beelden.	  Wat	  te	  denken	  van:	  ‘sa’t	  it	  wetter	  troch	  it	  soal	  
skaaft	  /	  as	  waffenballades	  fan	  wagner’.	  (vert:	  ‘zoals	  het	  water	  door	  vaargeulen	  schuurt	  /	  als	  
waffenballades	  van	  wagner’)	  Zo’n	  dichter	  zit	  nergens	  om	  verlegen,	  mar	  even	  zo	  goed	  
verzucht	  hij:	  ‘o	  seesicht	  /	  hoe	  kin	  ik	  dy	  fêstlizze	  yn	  de	  hurde	  kadasters	  fan	  taal’	  (vert:	  ‘o	  
zeezicht	  /	  hoe	  kan	  ik	  je	  vastleggen	  in	  de	  harde	  kadasters	  van	  taal’).	  Door	  taal	  vloeibaar	  als	  
muziek	  te	  maken,	  wat	  Jansma	  doet.	  
Sytse	  Jansma	  heeft	  de	  poëzie	  verrijkt	  met	  een	  juweel	  van	  een	  bundel:	  Fries	  als	  de	  hagel,	  
Hollands	  als	  de	  ziekte,	  kosmisch	  als	  het	  heelal	  van	  Gagarin.	  Maar	  hoe	  verdragend	  ook	  en	  
open,	  uiteindelijk	  blijft	  hij	  bij	  zijn	  wortels,	  dichtbij	  zijn	  taal,	  en	  dichtbij	  het	  volk	  dat	  hij	  
blijkbaar	  goed	  kent:	  ‘foar	  de	  barabbassen	  fan	  fryslân	  /	  draach	  ik	  dizze	  taal	  /	  as	  fluch	  stik	  
matse	  /	  as	  bleate	  batseba	  /	  as	  kristus	  de	  dichter’	  (vert:	  ‘voor	  de	  barabbassen	  van	  friesland	  /	  
draag	  ik	  deze	  taal	  /	  als	  snel	  stuk	  matse	  /	  als	  blote	  batseba	  /	  als	  christus	  de	  dichter’)	  Dompel	  
jezelf	  onder	  en	  zeg	  amen.	  
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