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‘Een Lap hoeft alleen dat pakje maar uit te trekken en hij is een Noor als ieder 
ander.
 - Waarom doen ze dat dan niet allemaal?
 - Omdat ze vinden dat ze anders zijn. Ik denk dat anderszijn hoofdzakelijk een 
kwestie is van moedertaal. Daardoor alleen al denken ze niet als wij. Een Lap 
is waarschijnlijk bang dat hij hoogstens een namaak-Noor wordt. Ze zouden 
zich van hun hele familie vervreemden. En waarom? Lap-zijn is niet iets om 
je voor te schamen.
 - Maar het is wel weinig comfortabel.
 - De meeste mensen baseren hun zelfrespect op een of ander gebrek aan 
comfort.’ 

Willem Frederik Hermans, Nooit meer slapen
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…  Woord vooraf

Anne Wadman is misschien wel de bekendste Friese schrijver van na de 
Tweede Wereldoorlog. Hij publiceerde vanaf 1946 een immens oeuvre en 
was een felle pleitbezorger van een niet-provinciale Friese literatuur. Zijn 
naamsbekendheid in Friesland liet hem echter al gauw koud. Aan het einde 
van zijn leven was hij teleurgesteld dat hij bekend stond als Fries schrijver 
en niet als een schrijver die nu eenmaal veel in het Fries publiceerde. 
Ruim zes jaar na Wadmans overlijden, in augustus 2003, begon ik aan 
dit onderzoek. Ik wilde een boek maken over de problemen van een 
schrijver die ervoor kiest in een kleine taal te schrijven. Uit pragmatische 
overwegingen heb ik ervoor gekozen om de tekst in het Nederlands te 
schrijven en om Friese citaten te vertalen. Om het verhaal zo leesbaar 
mogelijk te houden, heb ik verder zo weinig mogelijk wetenschappelijk 
jargon gebruikt. 
In de zomer van 2008 beluisterde ik op een avond het laatste interview 
dat Wadman in 1994 gegeven heeft. Ik had het die middag op band 
gekregen van de interviewer, Babs Gezelle Meerburg. (Gezelle Meerburg 
zou aanvankelijk Wadmans biografie schrijven en ze had Wadman in 1994 
gesproken voor haar dissertatie-onderzoek.) Het was een ontnuchterende 
en vervreemdende ervaring om te luisteren naar een gesprek tussen 
twee mensen die ik goed kende. Babs van onze gesprekken over mijn 
studie en later over dit onderzoek. Wadman heb ik bij mijn weten nooit 
ontmoet. Zijn stem kende ik van interviews met hem die ik keer op keer 
had afgeluisterd. In het gesprek met Gezelle Meerburg maakte hij een 
verschrikkelijk depressieve indruk. Om de twee zinnen merkte hij op dat 
het best zo had kunnen zijn of dat hij er niet veel meer van wist. Ik had me 
inmiddels vijf jaar lang intensief beziggehouden met zijn leven, en kon 
daardoor de vragen die de interviewster hem stelde beter beantwoorden 
dan hijzelf. Speelde hij toneel, of wist hij sommige zaken werkelijk niet 
meer? Ik kon me dat bijna niet voorstellen, omdat in zijn autobiografische 
stukken juist opviel hoe verbluffend veel hij nog wist van mensen en 
gebeurtenissen uit zijn jeugd. Steeds wilde ik inbreken in een gesprek dat 
meer dan tien jaar geleden plaatsvond. 
Ik realiseerde me hoezeer mijn houding tegenover het onderzoek dat aan 
dit boek ten grondslag ligt in de afgelopen vijf jaar veranderd is. Toen 
ik het werk in 2003 van Gezelle Meerburg overnam, was ik net een half 
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jaar daarvoor afgestudeerd. Ik verheugde me erg op het uitvoeren van het 
onderzoek, maar ik was ook bang dat sommigen mij jong zouden vinden 
om zo’n klus aan te nemen. Waarschijnlijk dachten velen, zo was mijn 
overtuiging, wat slechts enkelen durfden te vragen: ‘Wat moet zo’n jonge 
vrouw met zo’n oude kerel?’ Een enkeling lachte besmuikt dat Wadman 
het vast leuk zou vinden dat een vrouw zijn leven zou bestuderen. 
Denkend aan Anne Wadman zagen veel mensen nog de depressieve man 
voor zich die hij in de jaren tachtig en negentig bij vlagen was en wiens 
buitenechtelijke escapades in het Friese literaire circuit breed uitgemeten 
werden. 
Mijn eigen kennismaking met Anne Wadman was een heel andere. Ik 
las zijn gebundelde essays over Nederlandse en Friese literatuur en zijn 
amusante roman over een potloodventer, As in lyts baeske (Als een klein 
baasje). Al gauw volgden de parodie op de boerenroman, De Smearlappen 
(mijn grootvader, geboren in hetzelfde jaar als Wadman, spreekt nog 
steeds schande van dat boek) en het autobiografische Mei Abraham fûstkje 
(Abraham de hand drukken). De ervaring was steeds dezelfde. Ik moest 
hardop lachen om Wadmans ironie en vond zijn zelfspot sympathiek. Het 
leek me dan ook helemaal geen straf om me na mijn doctoraalscriptie 
vier jaar intensief met zijn werk bezig te houden. 
Die vier jaar werden er vijf, waarin ik honderden brieven las en 
gesprekken met informanten voerde. Mijn beeld van Wadman veranderde 
niet drastisch, maar het werd wel steeds scherper. Ik had de vreemde 
gewaarwording dat ik hem beter leerde kennen dan ik de meeste mensen 
om mij heen ken, al realiseerde ik me ook heel goed dat ikzelf degene was 
die zijn beeld uit informatie van verschillende aard samenstelde. Ik raakte 
betrokken. De ene keer was ik het hartgrondig met Wadman eens, de 
andere keer wenste ik hem vanachter mijn bureau wat meer zelfreflectie 
en wat minder verongelijktheid toe. Ik vergat dat hij er al jarenlang niet 
meer was, voor mij was hij springlevend.
Wadmans generatie stierf ondertussen uit. Het deed me verdriet dat 
sommige informanten mijn boek niet meer zouden kunnen lezen. Zij 
hadden immers goed kunnen bepalen of de Wadman die ik beschrijf 
dezelfde is als degene over wie ze mij vertelden. Zo was ik een paar keer 
te gast bij Pieter Terpstra. De laatste keren had ik er voor mijn onderzoek 
eigenlijk al niets meer te zoeken, maar ik vond Terpstra erg sympathiek. 
Hij was door een heupbreuk aan huis gekluisterd en leek gezelschap op 
prijs te stellen. In de keuken laadde hij een fles berenburg op zijn rollator 
en die reed hij dan triomfantelijk de kleine studeerkamer in, niet van plan 
zich door zijn nieuwe heup te laten kisten. Terpstra was niet de enige die 
mij heel vriendelijk thuis ontving om me te helpen met mijn onderzoek. 
Iedere keer dat er iemand overleed, werd ik geconfronteerd met het feit 
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dat het leven, ook dat van mensen van wie je het niet verwacht, zomaar 
afgelopen kan zijn. 
Ook het afscheid van Wadman was op den duur onherroepelijk. In het 
voorjaar van 2008, in de trein op weg naar huis, las ik enkele brieven die ik 
’s middags per post uit Amsterdam ontvangen had. Het moeten de laatste 
briefjes zijn geweest die Wadman, toen al doodziek, geschreven heeft. In 
het najaar van 1996 was er alvleesklierkanker in een vergevorderd stadium 
bij hem geconstateerd. Hij putte troost uit het feit dat hij niet, zoals zijn 
vader, een lang ziekbed tegemoet ging (alvleesklierkanker heeft over het 
algemeen een zeer snel verloop) en was dankbaar dat zijn familie zich 
over hem ontfermde. Aan een jeugdvriend schreef hij: ‘Er wordt op mij 
gepast.’1 Wadman was duidelijk opgelucht dat er een einde kwam aan een 
aantal moeizame jaren. Plotseling realiseerde ik me dat ik mezelf al die 
tijd voor de gek had gehouden. Anne Wadman was dood, zoals hij dat al 
die tijd geweest was. Terwijl de trein door het Fries-Groningse landschap 
doordenderde, voelde ik me bedonderd en verdrietig tegelijk. Immers, 
hoe kun je je beroerd voelen door het overlijden van iemand die je nooit 
hebt gekend?

Dat dit boek er is gekomen, is de verdienste van veel personen en 
instanties. Zonder Xander, Thys en Pepi Wadman had het nooit in deze 
vorm kunnen verschijnen. Zij gaven mij de vrijheid om de brieven en 
de dagboeken van hun vader te gebruiken voor mijn onderzoek. Hun 
vertrouwen was mij veel waard. In de tweede plaats ben ik veel dank 
verschuldigd aan de Fryske Akademy, die geld heeft vrijgemaakt om 
Wadmans levensverhaal op papier te laten zetten. Zoals gezegd nam ik 
dit onderzoek over van Babs Gezelle Meerburg. Kort voordat zij aan de 
voorbereidingen van Wadmans biografie begon, was ze gepromoveerd op 
de romanvernieuwing in de Friese literatuur. Ik beschouw het als een 
voorrecht dat ik, toen zij het onderzoek door een nieuwe baan moest 
neerleggen, het werk van haar mocht overnemen en dat zij mij ook de 
vrije hand gaf het door haar verzamelde materiaal te gebruiken. Vanaf 
een afstand bleef ze betrokken. Op de haar kenmerkende bescheiden 
manier leverde ze fundamentele kritiek op de eerste versie, die ik in latere 
versies dankbaar heb verwerkt. Mijn collega’s van de Fryske Akademy, met 
name Henk Wolf, maakten me duidelijk dat het werk aan een proefschrift 
niet eenzaam hoeft te zijn. In de laatste fase van het werk aan dit boek 
namen mede-aio’s van de Rijksuniversiteit Groningen, Femke Hemelaar 
en Marieke Dubbelboer deze klankbordfunctie als vanzelfsprekend over. 
Ik zal onze vaak ellenlange koffiepauzes missen. Helen Wilcox bedank 
ik dat ik onder haar bezielende leiding deel mocht uitmaken van de 
Onderzoeksschool Geesteswetenschappen. De letterenfaculteit en mijn 
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collega Willem Visser ben ik erkentelijk dat zij een werkkamer beschikbaar 
stelden. 
Ik dank verder al die personen die mij uit naam van nabestaanden 
toestemming verleenden om brieven te raadplegen. Informanten, 
vrienden, familieden en bekenden van Anne Wadman die ik sprak voor 
mijn onderzoek betoonden zich betrokken en behulpzaam. (Ik kan 
hier niet allen bij name noemen, maar verwijs graag naar de lijst met 
interviews die ik achterin heb opgenomen.) Datzelfde geldt ook voor de 
medewerkers van Tresoar. Zonder de hulp van Lysbert Bonnema, als geen 
ander thuis in het archief van het voormalig Fries Letterkundig Museum, 
had het archiefwerk veel langer geduurd. Medewerkers van het Nederlands 
Instituut in Athene, met name Janta van Lienden, zorgden voor een fijne 
werkomgeving toen ik in Athene de eerste zinnen op papier zette. Johan 
Frieswijk, Gjalt Zondergeld en Klaas van Berkel leverden kritiek op de 
passages over de oorlog en de zuivering. Er waren meer meelezers die me 
hielpen de zwakke plekken in mijn tekst op te sporen. Zonder iedereen 
te kunnen noemen, bedank ik Gerlind Hoogcarspel voor het luisteren 
tijdens onze vele hardlooprondjes, Ralph Aarnout, Marjan Brouwer, Carina 
Santing en Ernst Bruinsma voor het meelezen en meedenken. Voordat zij 
de tekst lazen, was deze al enkele keren grondig becommentarieerd door 
mijn promotiecommissie, die werd gevormd door Goffe Jensma, Gillis 
Dorlein en Annie van den Oever. Voor de tijd en energie die zij in dit boek 
wilden steken, ben ik ze erg dankbaar. 
Drie mensen wil ik tot slot nog in het bijzonder bedanken. Mijn eerste 
begeleider, Goffe Jensma, die de totstandkoming van dit boek van 
dichtbij heeft gevolgd, liet zich niet gemakkelijk van zijn stuk brengen. 
Doordat hij niet alleen kritiek op mijn werk, maar ook op mijn soms wat 
zwaarmoedige karakter durfde geven, heb ik veel van hem heb geleerd. 
Thuis luisterde Chris geduldig als ik tegenslagen uitvergrootte. Ik had 
het met hem minder kunnen treffen. Het grootste compliment voor mij 
was dat mijn vader een eerste versie van dit boek met plezier las. Het hielp 
me ook de laatste fase van mijn onderzoek met frisse moed in te gaan. 
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…  Inleiding

‘... een ijverig baasje dat wel aardig wat talent had, maar dat de top niet 
heeft bereikt.’2 Zo keek Anne Wadman aan het einde van zijn leven 
op zijn literaire carrière terug. Een vernieuwer zou hij zichzelf niet 
durven noemen. Toch stond en staat hij nog steeds bekend als een van 
de belangrijkste Friese schrijvers, zowel in Friesland als daarbuiten. 
Zijn meest succesvolle roman, De Smearlappen, verscheen in 1963 en 
was bedoeld als een parodie op de vooroorlogse boerenroman. Bij het 
grote publiek viel het boek echter meer op door de seksscènes die het 
bevatte. Lezers spraken daar in de Leeuwarder Courant schande van en dat 
stimuleerde de verkoop natuurlijk alleen maar. Binnen een jaar gingen er 
in Friesland met zo’n driehonderdduizend potentiële lezers vijfduizend 
exemplaren van over de toonbank.3 Uitgeverij Bruna gaf de roman nog 
voor het einde van het jaar ook in een Nederlandse vertaling uit. Van die 
vertaling werden binnen een jaar meer dan vijftienduizend exemplaren 
verkocht. De verkoop zou in vier jaar in totaal oplopen tot ruim 37.000 
exemplaren.4 
Het succes van De Smearlappen verraste niemand meer dan Wadman zelf. 
Het had namelijk niet veel gescheeld of hij had zijn vierde roman niet 
geschreven. Een half jaar eerder, in het voorjaar van 1963, had hij in zijn 
eenmanstijdschrift De Teannewâdder (De tenentrapper) gedesillusioneerd de 
balans van zijn schrijverschap opgemaakt. Weliswaar draaide hij toen – als 
schrijver en als criticus – al vijfentwintig jaar mee in de Friese literatuur 
en had hij daarin zo ongeveer alles wat er te bereiken viel, bereikt, maar in 
feite was hij steeds meer een geïsoleerde positie gaan innemen. Zo had hij 
zich vanaf 1953 grotendeels afzijdig gehouden van het literaire leven dat 
zich afspeelde in de bestaande Friese literaire tijdschriften. De terugblik 
op zijn eigen literaire carrière stemde hem in 1963 zo somber dat hij 
de pen neerlegde. Hij was ervan overtuigd als romanschrijver de boot 
te hebben gemist. Dat hij het nog zo lang vol had kunnen houden, was 
omdat volgens hem in de Friese verhoudingen middelmatige schrijvers 
voor grootheden konden doorgaan. 
Om in het Fries te kunnen publiceren had Wadman, zoals alle Friese 
schrijvers, Fries moeten leren schrijven. Tegenwoordig publiceren jonge 
Friese schrijvers hun werk steeds vaker zowel in het Fries als in het 
Nederlands. Ze zien en presenteren zichzelf als tweetalig.5 Toen Wadman 

. . .  inleiding
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in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog in het (van oorsprong 
Noord-Nederlandse) literaire tijdschrift Podium óók in het Nederlands 
publiceerde, werd hem dat door sommige Friese vrienden echter nog 
kwalijk genomen. Om uiteenlopende redenen concentreerde hij zich 
al gauw voornamelijk op de Friese literatuur, een keuze die hij later in 
zijn leven hartgrondig zou betreuren. Droomde hij er op zijn vijftiende 
nog van een bekend Fries dichter te worden, in het voorjaar van 1963 was 
hij liever géén schrijver, dan een schrijver die alleen binnen de Friese 
verhoudingen de moeite waard was.
Achter het onverwachte succes van De Smearlappen ging, ook in 1963 al, een 
omvangrijk en gevarieerd oeuvre schuil dat Wadman tot de invloedrijkste 
en belangrijkste Friese schrijver van na de oorlog had gemaakt.6 In zijn 
vrije tijd, naast een drukke baan als leraar Nederlands aan een gymnasium, 
publiceerde hij vanaf 1946 twee dichtbundels, twintig romans (elf in 
het Fries, twee in het Nederlands en zeven zowel in het Fries als in het 
Nederlands),7 een novelle, een verhalenbundel, een uitgebreide en een 
beknopte bloemlezing van Friese poëzie, een bloemlezing van Friese 
verhalen in het Nederlands, een proefschrift over een negentiende-
eeuwse Friese schrijver, drie bundels met kritieken (als recensent schreef 
hij meer dan duizend kritieken), zes toneelstukken (hij vertaalde er ook 
nog eens vier), vijf afzonderlijke publicaties over Simon Vestdijk, een 
bundel met autobiografische essays, een hoorspel, lesboekjes over Friese 
poëzie, Middelnederlandse tekstuitgaven en een deeltje van het ‘geheime’ 
dagboek uit zijn jeugd. 
Wadman was een sleutelfiguur in wat achteraf de bloeiperiode van de 
Friese literatuur kan worden genoemd: de jaren veertig en vijftig. Zo 
werd hij ook gezien. Al in 1952 ontving hij, nog maar 32 jaar oud, voor 
zijn kritische werk de meest prestigieuze Friese literaire prijs, de Gysbert 
Japicx-prijs.8 Bij zijn dood had hij ook in de Nederlandse literatuur naam 
opgebouwd als schrijver van uitstekende kritieken (in de Leeuwarder 
Courant) en als kenner van leven en werk van Simon Vestdijk. In de jaren 
tachtig ontstond nogal wat ophef over een ruzie tussen Anne Wadman en 
Hans Visser aan de ene kant, die gezamenlijk de biografie van Vestdijk 
wilden schrijven, en de weduwe van Vestdijk aan de andere kant, die 
daaraan niet wilde meewerken.9

> Probleemstelling
Wadmans werk werd gewaardeerd en vond navolging, niet alleen in 
Friesland maar ook landelijk. Toch ligt de aanleiding voor dit boek niet in 
zijn succes en invloed, maar juist in zijn ‘mislukking’. Er bestaat een grote 
kloof tussen het uiterst negatieve zelfbeeld van Wadman en het beeld dat 
anderen van hem hadden.10 Hoe kan het dat iemand die wordt beschouwd 

gr immig eer lijk
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als een van de belangrijkste Friese schrijvers, iemand bovendien met 
zo’n immens oeuvre, zichzelf als zo mislukt beschouwt? Een deel van 
het antwoord ligt besloten in Wadmans ambivalente karakter en in zijn 
nooit aflatende zelfkritiek. Maar zijn karakter biedt niet de volledige 
verklaring. 
Dat Wadman zichzelf in 1963 als schrijver ‘mislukt’ vond, hangt nauw 
samen met de literaire keuzes die hij had gemaakt en de cultuurhistorische 
context waarin hij zijn werk schreef en publiceerde. Wat wilde hij 
aanvankelijk bereiken en hoe werd er op zijn werk gereageerd? Welk 
stempel drukte hij op het literaire klimaat en hoe beïnvloedde die literaire 
wereld hem? Wadmans schrijverschap kan niet begrepen worden zonder 
na te gaan binnen welke context het vorm kreeg en zich ontwikkelde. 
Belangrijke elementen in deze context zijn de verhouding tussen de Friese 
en de Nederlandse literatuur, de ontwikkeling van de Friese literatuur, de 
verhouding tussen de Friese literatuur en de Friese beweging (de bonte 
verzameling van mensen en organisaties die zich inzetten voor de Friese 
taal en cultuur), maar ook de Tweede Wereldoorlog en de culturele en 
literaire veranderingen die deze teweegbracht.
Een onderzoeksmethode die bruikbare uitgangspunten biedt om Wadmans 
schrijverschap te analyseren, is die waarin men ervan uitgaat dat de waarde 
van literatuur tot stand komt binnen een sociale context, het literaire of 
culturele veld, in een samenspel tussen verschillende ‘actoren’ (schrijvers, 
critici, uitgevers, leraren) en ‘instituties’ (de uitgeverij, de literaire kritiek, 
het literatuuronderwijs). Het literaire veld wordt, anders gezegd, gevormd 
door alle mensen en instituties die zich bezighouden met het maken, 
verspreiden en beoordelen van literatuur.11 Binnen het literaire veld zijn 
mensen voortdurend bezig, alleen of gemeenschappelijk, om aanzien te 
verwerven en om de posities die in het veld ingenomen kunnen worden 
te bezetten – bijvoorbeeld door redacteur van een prestigieus tijdschrift te 
zijn, adviseur van een uitgeverij of jurylid voor een literaire prijs. Ze zetten 
niet alleen hun werk, maar vooral ook hun (aan verandering onderhevige) 
literatuuropvatting en contacten in als een middel om zich met elkaar te 
verbinden of van elkaar te distantiëren.12 
Mijn onderzoek is geïnspireerd door deze zogenaamde institutionele 
literatuurbenadering, maar er is ook een belangrijk verschil. Ik heb mij 
voornamelijk beperkt tot het perspectief van Anne Wadman door het 
veranderende Friese en (in mindere mate) Nederlandse literaire veld 
vanuit zijn gezichtspunt in kaart te brengen. Wie waren zijn vrienden, 
welke ideeën over Friese en Nederlandse literatuur verbonden of 
verdeelden hen en hoe verhielden zij zich tot de literaire tijdschriften 
en de uitgevers? Ik maak daarbij veel gebruik van biografische gegevens, 
maar ik heb geprobeerd deze biografische data vanuit een veldperspectief 
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te analyseren. Wadmans ervaringen in de Friese literaire tijdschriften 
bijvoorbeeld of zijn relaties met andere Friese schrijvers hebben een 
biografisch aspect, maar zijn ook te interpreteren binnen de specifieke 
kenmerken van het Friese literaire veld. In een kleine literatuur zoals 
de Friese is het aantal beschikbare posities (in tijdschriftredacties, jury’s, 
adviescommissies, enzovoorts) vrij groot in verhouding tot het aantal 
mensen dat die posities kan innemen. Daardoor vervullen mensen vaak 
meerdere rollen tegelijk en maakt een relatief klein aantal mensen de 
dienst uit.13 Wadman vond vaker dan eens dezelfde ‘tegenstanders’ op zijn 
pad, en hij had zelf ook verschillende petten tegelijk op.
Wadman nam niet alleen deel aan een door kleinschaligheid gekenmerkt 
Fries literair veld, hij bewoog zich ook in twee velden tegelijk, of, 
beter gezegd, tussen twee velden. Hij publiceerde bijvoorbeeld in 
Friese en Nederlandstalige tijdschriften en trad in beide velden op als 
tijdschriftredacteur. In het ene veld, het Nederlandse, nam hij slechts 
een marginale positie in, in het andere veld was zijn naam juist al snel  
gevestigd. De manier waarop verschillende literaire velden naast elkaar 
functioneren is de afgelopen jaren steeds vaker onderwerp van onderzoek. 
Zo is er uitgebreid studie gemaakt van de manier waarop de Vlaamse en 
de ‘Noord-Nederlandse’ literaire velden zich tot elkaar verhouden en 
verhielden.14 De Friese literatuur wordt jammer genoeg nog niet vaak in 
een vergelijkend perspectief bestudeerd.15 
Nu is de voertaal van de Friese literatuur, anders dan die van de Vlaamse 
literatuur, niet gelijk aan die van de haar dominerende literatuur: de 
Nederlandse. Friese schrijvers worden, anders dan Vlaamse schrijvers, 
dan ook per definitie niet gezien als Nederlandse schrijvers. Wel spelen in 
de Friese en de Vlaamse literatuurgeschiedenis vergelijkbare problemen 
die te maken hebben met de vaak problematische verhouding tussen 
literatuur, nationale identiteit en (taal)politiek. In beide literaturen 
bleken schrijvers vatbaar voor politieke collaboratie met de bezetter. In 
Vlaanderen was de rol van de Vlaamse beweging hierdoor na de oorlog 
uitgespeeld.16 Datzelfde gold niet voor Friesland, waar de Friese beweging 
na de oorlog juist een bloeiperiode doormaakte, en waar prominente 
figuren uit die beweging zich intensief bemoeiden met het literaire 
debat.
Uit het voorgaande volgt al dat dit boek geen traditionele schrijversbiografie 
is. Daarin draait het vaak om de verhouding tussen leven en werk.17 Mij 
gaat het in dit onderzoek niet zozeer om de relatie tussen Anne Wadman 
en zijn werk, maar om een analyse van zijn ‘mislukking’ als schrijver. Meer 
dan zijn succes in Friesland werpt die ‘mislukking’ namelijk licht op de 
tweetalige context waarin hij werkte. Zijn grote liefde voor de muziek – 
hoe interessant en tekenend ook – blijft hier daarom onderbelicht, terwijl 
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zijn gelijktijdige hang naar en verzet tegen een burgerlijk bestaan wel 
uitgebreid aan bod komen. Die ambivalente houding had namelijk zijn 
weerslag op zijn literaire keuzes en bepaalde ook hoe hij zich als schrijver 
opstelde. 
In de opeenvolgende hoofdstukken heb ik Wadman op een kroniekachtige 
manier van dichtbij gevolgd in zijn brieven, dagboeken en werk. Door 
te kiezen voor een chronologische opzet, kon ik laten zien hoe zijn 
ideeën over literatuur tot stand kwamen en veranderden, hoe hij zijn 
literatuuropvatting inzette in het literaire debat en wat voor effect zijn 
opstelling had op zijn positie in het Friese en Nederlandse literaire 
veld. 

> Bronnen
Tussen 1936 en 1963 schreef en ontving Wadman meer dan tweeduizend 
brieven. Deze vormen de belangrijkste bron voor dit onderzoek. De meeste 
brieven zijn geschreven in de periode tot 1953. Daarna correspondeerde 
Wadman minder, niet alleen omdat hij aftrad als secretaris van het 
literaire tijdschrift De Tsjerne (De karnton), maar ook omdat hij thuis een 
telefoonaansluiting kreeg. Voor zaken die eerder schriftelijk afgehandeld 
werden, kon hij nu simpelweg de telefoon pakken. Hem mag dat dan 
heel wat correspondentie hebben gescheeld, voor de latere onderzoeker 
maken dergelijke technologische ontwikkelingen het lastig na te gaan 
wat er achter de schermen gebeurde.
Wadman was selectief in zijn contacten en hield zich in gezelschap liever 
op de achtergrond. In zijn brieven was hij minder stug en beschroomd. 
Als fervent brievenschrijver schreef hij soms wel acht brieven op één dag 
en correspondeerde hij met tientallen mensen. In zijn correspondentie 
leverde hij uitgebreid commentaar op het Friese literaire klimaat, op zijn 
eigen positie daarin en op eigen en andermans werk. Hij schopte ruzie 
en smeedde bondgenootschappen. Goede vrienden waren bijvoorbeeld 
Douwe Tamminga en Gerrit Borgers. 
Brieven bieden niet alleen de mogelijkheid om als het ware over iemands 
schouder mee te lezen, maar ook om van een afstandje náár iemand te 
kijken. Welke contacten onderhield Wadman en hoe zette hij ze in? Hoe 
presenteerde hij zichzelf en wanneer zag hij de zaken negatief terwijl er 
volgens anderen geen reden tot klagen was? Zijn brieven en dagboeken 
geven een duidelijk beeld van hoe Wadman zichzelf profileerde en ze 
laten ook zien van welke vriendengroepen hij deel uitmaakte en wat hen 
verbond of verdeelde. Uiteraard las ik niet alleen Wadmans helft van de 
correspondentie, maar zoveel mogelijk ook die van de tegenpartij, van 
vrienden en rivalen. 
Wadman was een veelschrijver. Hij schreef niet alleen meer dan 
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tweeduizend brieven, maar hield in zijn jeugd ook jarenlang dagboeken 
bij. Een deeltje ervan, dat van zijn eerste jaar op de HBS, had hij in de 
jaren tachtig in eigen beheer uitgegeven.18 Ik achtte de kans groot dat 
ook de overige dagboeken nog ergens waren. Na een kleine zoektocht 
bleken ze bij zijn dochter in een schoenendoos op zolder te staan; zestien 
volgekrabbelde schoolschriften uit de periode 1936-1940 en 1943-1946.
In deze dagboeken luchtte Wadman, meer nog dan in zijn correspondentie 
met goede vrienden, zijn hart over wat hem dwars zat of waar hij vol 
van was. Hij fantaseerde over zijn toekomst, citeerde uit (verstuurde en 
ontvangen) brieven en leverde commentaar op ruzies en vriendschappen. 
De dagboeken tonen aan tegen welke achtergrond zijn correspondentie 
gezien kan worden en door hemzelf destijds gezien is.
Op vijf van de zestien schoolschriften (de laatste drie dagboeken voor 
1940 en de eerste twee na 1943) heeft Wadman censuur toegepast door 
delen weg te knippen. Passages die ontbreken zijn bijvoorbeeld die over 
vrienden en geliefden die ooit een belangrijke rol speelden in zijn leven, 
zoals bijvoorbeeld zijn eerste verloofde Tiny Numan, maar met wie hij 
later het contact verloor. Tiny trouwde in 1946 met iemand anders, en 
het is goed mogelijk dat Wadman uit respect voor haar of voor zijn eerste 
vrouw Aeltsje Jelsma passages over Tiny verwijderd heeft. Ook over zijn 
goede vriend Gerrit Borgers, met wie Wadman wel zijn leven lang contact 
zou houden, vinden we opvallend weinig terug in zijn dagboek. 
Ik baseer me verder natuurlijk niet alleen op Wadmans egodocumenten, 
maar ook op zijn oeuvre. Sommige delen daarvan heb ik intensiever 
bestudeerd dan andere. Met name zijn kritieken en polemieken uit de 
periode 1935-1963, zijn eerste romans en zijn latere autobiografische 
werk bleken nuttig. Net als in zijn dagboek heeft hij in zijn enige 
autobiografische bundel (Mei Abraham fûstkje, ‘Abraham de hand drukken’, 
geschreven toen hij vijftig werd) ook censuur toegepast. In deze bundel 
blikte hij, net als in een aantal latere autobiografische artikelen, terug op 
zijn jeugd en op zijn schrijverschap. Ik haal deze eigen getuigenissen vaak 
aan, maar ik ben me er ook van bewust dat Wadman over een aantal zaken 
systematisch niet of amper heeft geschreven.19

Aan het einde van zijn leven marginaliseerde Wadman de rol die de oorlog 
in zijn leven had gespeeld. Niet de oorlog maar de jaren dertig hadden 
hem literair gevormd. In zijn werk maakte hij er geen geheim van dat hij 
zich in de oorlog niet heldhaftig had gedragen, maar hij zweeg over de 
concrete problemen in die tijd. Net als iedere student moest hij kiezen 
tussen aanpassing en verzet. Als een van de weinige studenten besloot 
Wadman de loyaliteitsverklaring wél te tekenen. Ook sloot hij zich als 
muzikant met zijn jazzbandje aan bij de Kultuurkamer. Hij realiseerde 
zich pas achteraf hoe verwerpelijk deze vorm van aanpassing was en 
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wond zich er – vanuit ons standpunt achteraf moeilijk te begrijpen – 
over op dat hij, die toch niets van het nationaalsocialisme had willen 
weten en die meende slechts opportunistisch te hebben gehandeld, na 
de oorlog als collaborateur behandeld en gezuiverd werd. In 1945 durfde 
hij nog kritiek te laten horen op de zuivering, maar later verzweeg hij 
dat ook hijzelf met de zuivering te maken had gehad. Net zomin als 
hij schreef over de oorlog en de impact die deze had op zijn generatie, 
haalde Wadman later herinneringen op aan zijn studietijd in Amsterdam. 
Gelukkig is in zijn dagboeken en brieven wél veel te vinden over zijn 
belevenissen in deze periode, die voor zijn literaire vorming van groot 
belang is geweest. 
Tot slot vormden de interviews die ik en mijn voorganger Babs Gezelle 
Meerburg gehouden hebben met vrienden en bekenden van Anne 
Wadman een belangrijke bron voor dit onderzoek. Informanten waren 
vaak in staat de hiaten in correspondenties aan te vullen, het gevondene 
te bevestigen en resterende vragen te beantwoorden.

> Verhouding tot eerder literair-historisch en biografisch onderzoek
De Friese literatuurgeschiedenis diende, zeker tot aan de Tweede 
Wereldoorlog, vooral een nationalistisch doel. Onderwerp van onderzoek 
was de Friese literatuur, niet de literatuur in Friesland. Literatuurhistorici 
legden bijvoorbeeld vast hoe rijk en gevarieerd de kleine Friese literatuur 
was en hoe de Friese volksaard werd weerspiegeld in de literatuur. Ook 
bediscussieerden ze welke genres onvoldoende vertegenwoordigd waren 
en wat daaraan gedaan kon worden.20 
In Fries literair-historisch onderzoek gaat veel aandacht uit naar de 
schrijver en diens werk. Zo verschijnen er veel interviews, biografieën 
en biografische schetsen, bijvoorbeeld als inleiding op het verzameld 
werk van een schrijver. Dergelijke essays zijn veruit in de meerderheid. 
Beeldbepalend voor de vooroorlogse biografietraditie is Wumkes’ 
Bodders yn de Fryske striid (1927, Zwoegers in de Friese strijd), een verzameling 
biografische essays over de betekenis van een aantal Friezen en niet-
Friezen voor Friesland. In 1966 publiceerde J.J. Kalma Dit wiene ek Friezen 
(Dit waren ook Friezen). Het aantal afzonderlijke schrijversbiografieën is 
bijna op één hand te tellen, al neemt het aantal biografieën de laatste 
jaren aanmerkelijk toe.21 
In Friese biografieën en biografische essays zien we vaak een proces van 
toe-eigening optreden. De biografie wordt ingezet als een manier om het 
belang of de eigenheid van de Friese literatuur of cultuur te benadrukken.22 
Biografen concentreren zich daarvoor op de activiteiten van hun 
hoofdrolspeler voor het Fries. Dat is op zichzelf niet verwonderlijk (ook 
de Nederlandse schrijversbiografie wordt vaak ingezet om de eigenheid 
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van de auteur in of diens belang voor het literaire klimaat te schetsen), 
maar het is wel kwalijk wanneer de biograaf daarvoor zaken onder het 
tapijt schuift die niet goed passen bij wat hij of zij wil aantonen. 
De geschiedenis van de Friese literatuur staat niet los van die van de 
Nederlandse literatuur. Friese schrijvers zijn in het maatschappelijke 
leven immers ook niet volslagen ‘Fries’. Met hun Nederlandstalige 
collega’s maken ze deel uit van één nationaal literair systeem, waarbinnen 
ze aanspraak kunnen maken op dezelfde beurzen en fondsen.23 Ook 
inhoudelijk wordt de Friese literatuur beïnvloed door de Nederlandse, 
al was het alleen maar omdat de Friese literatuur op school niet wordt 
onderwezen en de Nederlandse wel. Zo werden de Jongfriezen, een groep 
Friese dichters uit de jaren tien en twintig, in hun werk geïnspireerd 
door de Tachtigers (die toen trouwens in Holland ook nog onverminderd 
populair waren) en de Mieren – een groepje jonge, experimentele dichters 
die het tijdschrift Quatrebras uitgaven – door de Vijftigers. In een perifere 
literatuur zoals de Friese duurt het vaak even voordat nieuwe stromingen 
navolging vinden.
Literatuurhistorici gaan vaak op zoek naar de ‘eigenheid’ van de Friese 
literatuur, zich misschien niet realiserend dat ze die ‘eigenheid’ daardoor 
zelf mede construeren. Het Friese literaire veld staat niet los van de 
tweetalige culturele en maatschappelijke context. Anne Wadman verweet 
de Friese schrijver en journalist Jan Piebenga dat deze in zijn eerste 
Friese literatuurgeschiedenis van 1939 het Nederlandstalige werk van 
de negentiende-eeuwse schoolmeester Hjerre Gerrits van der Veen had 
genegeerd.24 Zelf besteedde hij er in zijn biografie van Van der Veen wel 
aandacht aan. Vijf decennia later laten biografen soms nog steeds het 
Nederlandstalige werk van schrijvers buiten beschouwing omdat het 
geen functie zou vervullen binnen het Friese cultuurleven.25 
Een dergelijke traditionele visie op literatuur vinden we ook in de bestaande 
Friese handboeken, vanaf een van de eerste literatuurgeschiedenissen, 
die van 1939, tot de meest recente: Zolang de wind van de wolken waait. 
Geschiedenis van de Friese literatuur (2006).26 De handboeken richten zich vrij 
exclusief op schrijvers en hun werk, en niet op de institutionele context 
waarin literatuur gemaakt, verspreid en beoordeeld werd en wordt. 
De waarde die aan literatuur wordt toegekend, hangt echter niet alleen af 
van intrinsieke literaire kwaliteiten, maar ook van externe factoren.27 De 
manier waarop de schrijver zichzelf en zijn werk presenteert bijvoorbeeld, 
de bladen waarin hij publiceert, zijn contacten met collega-schrijvers en 
critici, de lezersverwachtingen op het moment van verschijnen, de status 
van de uitgeverij die het werk uitgeeft, enzovoorts. Alleen door ook die 
voortdurend veranderende institutionele context in beeld te brengen 
(in het geval van de Friese literatuur is dat dus een tweetalige context) 
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ontstaat een samenhangend beeld van de manier waarop een literatuur 
zich ontwikkelt.
Nu moet bij het beschrijven van de Friese literatuurgeschiedenis het 
geringe aantal letterkundigen en hun positie binnen de universitaire 
frisistiek worden verdisconteerd. In 1938 werd in Leeuwarden de Fryske 
Akademy opgericht, een wetenschappelijk instituut met als voornaamste 
doel het samenstellen van een omvangrijk Fries woordenboek. De 
wetenschappelijke agenda van de Fryske Akademy stond niet los van de 
maatschappelijke context waaraan ze haar bestaan te danken had: die van 
de goed georganiseerde Friese beweging. Friese taal- en volkskundigen 
schreven weliswaar ook geregeld over letterkunde, maar ze deden dat 
naast hun eigenlijke werk. Pas in de jaren zeventig werd aan de Fryske 
Akademy de eerste letterkundige aangesteld. Nog in de jaren vijftig kon 
de vraag gesteld worden gesteld hoe academisch letterkundeonderzoek 
kon bijdragen aan de Friese taalstrijd.28 Het documenteren van de Friese 
literatuur gold lange tijd als belangrijker dan het onderzoeken van de 
veronderstelde ‘eigenheid’. 

> Eerder onderzoek naar Anne Wadman
Over Anne Wadman is behoorlijk veel geschreven, ook vanuit een 
academisch perspectief. Eind 1997 publiceerde Babs Gezelle Meerburg 
een studie over twee indertijd vernieuwende en schokkende romans: 
De Smearlappen (1963) van Anne Wadman en Fabryk (1964) van Trinus 
Riemersma, een roman over een fabrieksarbeider die nog geen jaar later 
verscheen. Gezelle Meerburgs dissertatie was een extra reden om dit boek 
te laten ophouden in 1963. Zij heeft het succesverhaal van De Smearlappen 
in al zijn facetten beschreven. In een slothoofdstuk behandelt ze 
systematisch de politieke, maatschappelijke en (Friese) culturele context 
waarin beide boeken het licht zagen. Deze gedegen beschrijving van het 
literaire veld bood veel aanknopingspunten voor mijn eigen onderzoek. 
De conclusie van Hwant wij binne it nijs is, kort samengevat, dat er in de 
jaren zestig een ‘codewisseling’ plaatsvond in de Friese literatuur. De 
Smearlappen werd door de critici als vernieuwend beschouwd, omdat de 
roman één van de eerste Friese romans was in de ik-vorm (overigens 
niet de allereerste), maar vooral ook omdat het boek werd beschouwd 
als een alternatieve boerenroman. In De Smearlappen werd een negatief 
wereldbeeld geschetst en werd, in ‘modern’ eigentijds Fries, openhartig 
geschreven over (vrouwelijke) seksualiteit. 
Gezelle Meerburg concentreerde zich in haar uitvoerig gedocumenteerde 
studie op de kritieken achteraf, ik richt mij op de manier waarop Wadmans 
werk in de periode vóór De Smearlappen tot stand kwam en hoe erop 
gereageerd werd. Daarvoor heb ik steeds de relatie van de afzonderlijke 
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critici tot Wadman in kaart gebracht. In een kleine literatuur zoals de 
Friese kennen besprekers en schrijvers elkaar meestal persoonlijk. De 
kritieken maken vaak veel duidelijk over deze onderlinge relaties en 
kunnen tegen deze achtergrond ook het beste begrepen worden.
In oktober 2007 verscheen een studie die geheel gewijd was aan Anne 
Wadman. Ta in hichte (‘Tot op zekere hoogte’) is volgens schrijver Steven 
de Jong alleen ‘tot op zekere hoogte’ een biografie van Wadman. Zelf 
groeide hij op in de schaduw van Anne Wadman. De Jong stelt in zijn 
boek zijn persoonlijke lezing van Wadmans werk centraal. Hij komt 
met rake leesobservaties, bijvoorbeeld wanneer hij het ‘menselijk tekort’ 
analyseert als een van de terugkerende thema’s in Wadmans proza. Na een 
korte biografische schets behandelt hij in drie losse hoofdstukken drie 
invloedssferen thematisch: Wadman en het literaire tijdschrift De Tsjerne 
(1946-1968), Wadman en het existentialisme en Wadman en de oorlog. 
De schrijver benadrukt dat hij geen wetenschappelijke pretenties heeft 
gehad. Literatuurverwijzingen ontbreken daarom jammer genoeg. In zijn 
biografische schets baseert hij zich voor het grootste deel op Wadmans 
autobiografische werk. Dat levert enkele belangrijke bezwaren en soms 
zelfs onjuistheden op. Zo baseert hij zijn verhaal over Wadman en de 
oorlog op wat deze daarover zelf heeft willen loslaten. Verder haalt hij 
Gerrit Borgers in het conflict om de Vestdijkbiografie aan als ‘vriend van 
de familie Vestdijk’. Gerrit Borgers was in de eerste plaats een trouwe 
vriend van Anne Wadman, wiens zijde hij in dit conflict dan ook koos. 
De Jong gaat niet voorbij aan Nederlandstalige invloeden op het werk van 
Anne Wadman (hij noemt Du Perron, Ter Braak en Vestdijk), maar laat 
Wadmans Nederlandstalige werk vervolgens buiten beschouwing. Het 
past niet bij zijn doelstelling: ‘Het werk van Wadman zal, hoop ik, mede 
bewijzen dat de Friese literatuur bestaat (niettegenstaande alle borrelpraat 
dat het niet zo is) en veel aspecten heeft die de moeite waard zijn.’29 
Steven de Jong schreef zijn boek als bewonderaar van het werk van Anne 
Wadman. Ik wil geen positie innemen in het debat over de vraag of Friese 
literatuur de moeite waard is. Mij intrigeert hoe de Friese literatuur zich 
staande houdt en heeft gehouden tussen grotere literaturen. 

> Context van Wadmans schrijverschap
Wadman mag dan later bekend geworden zijn als vernieuwer, minder 
bekend is dat hij in Friesland aanvankelijk gezien werd als ‘negatief ’, 
‘modern’ en ‘on-Fries’. Hij was de felste pleitbezorger van Friese literatuur 
‘van Europees peil’ – oftewel, literatuur die ook buiten Friesland 
gewaardeerd kon worden. Deze literatuuropvatting (die in de hier 
onderzochte periode in grote trekken dezelfde zou blijven) ontwikkelde 
hij tussen 1939 en 1945. In september 1939 verhuisde hij naar Amsterdam 
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om daar Nederlands te gaan studeren. In de studentenwereld maakte hij 
kennis met het werk van de essayist Menno ter Braak, aan wie hij zichzelf 
spiegelde – zoals overigens zoveel studenten en jonge schrijvers in die tijd.30 
In navolging van Ter Braak pleitte hij voor een ‘verbeten eerlijkheid’ in de 
literatuur, niet alleen tegenover de ander, maar ook tegenover zichzelf. 
Voor Wadman was er niets erger dan de ‘gearriveerde’ schrijver die zich 
schaamde voor zijn eerste versjes en die nooit aan zichzelf twijfelde. Het 
moest in de literatuur niet draaien om wat bereikt was, maar om datgene 
waarvoor gestreden werd. De literatuur was meer gebaat bij onderlinge 
strijd dan bij zelfvoldaanheid of onverschilligheid. Wadman scherpte 
zijn toch al kritische visie op de Friese literatuur aan het werk van Ter 
Braak. Als de Friese literatuur de vergelijking met andere literaturen 
wilde kunnen doorstaan, moest men iedere vorm van nationaal pathos 
afzweren. De knusse, christelijke en moralistische volkslectuur voor het 
grote publiek had voor Wadman afgedaan. Deze literatuuropvatting, 
eigenlijk een levensopvatting, verklaart voor een belangrijk deel waarom 
zijn literaire loopbaan verliep zoals die verliep.

> Friese literatuur versus Friese beweging
Een terugkerende vraag over Friese literatuur die ook Wadman zichzelf 
vaak gesteld heeft, is: waarom kiezen Friese schrijvers in een tweetalige 
context voor een taal die slechts door een relatief kleine groep gelezen 
kan worden? Het Fries wordt in het onderwijs – enkele uitzonderingen 
zoals de nieuwe drietalige basisschool daargelaten – alleen op een basaal 
niveau onderwezen. Wie in het Fries wil publiceren, moet de taal zelf leren 
schrijven als literaire taal. Aan de Friese literatuur gaat, meer dan aan de 
Nederlandse literatuur, dus een keuzemoment van de schrijver vooraf om 
in deze taal te willen schrijven. De motieven kunnen uiteenlopen van 
pragmatische (een beginnend schrijver krijgt zijn werk gemakkelijker 
gepubliceerd in de Friese literaire tijdschriften) tot emotionele en 
ideologische. Heel lang waren Friese schrijvers ook politiek actief. Fries 
schrijven werd beschouwd als een politiek statement en ook buiten hun 
literaire werk waren Friese auteurs bijna zonder uitzondering actief in 
verenigingen en genootschappen die het gebruik van het Fries wilden 
stimuleren. Ook Anne Wadman begon te schrijven door de Friese 
beweging. 
De Friese beweging was in de negentiende eeuw ontstaan en streefde 
in toenemende mate naar gelijkberechtiging van de Friese taal en 
cultuur aan de dominante Nederlandse taal en cultuur. De beweging is 
wel voorgesteld als een aparte Friese zuil in de tijd van de verzuiling. 
Intern was de beweging echter ook verzuild, iedere zuil had zijn 
eigen verenigingen en organisaties, tijdschriften en boekenclubs.31 
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Na de Tweede Wereldoorlog brak een bloeiperiode aan voor al deze 
verenigingen en organisaties. Volgens schrijver en literatuurhistoricus 
Ype Poortinga vertienvoudigde het ledenaantal van Friese organisaties.32 
Poortinga geeft geen cijfers, maar de (tijdelijke) populariteit van de Friese 
beweging wordt goed geïllustreerd door het aantal lezers van Frysk en Frij. 
Dat eerste Friese weekblad werd in de eerste twee jaar na de oorlog door 
zo’n zestienduizend gezinnen gelezen. Afgezet tegen het totale aantal 
inwoners van Friesland – zo’n vierhonderdduizend – wordt duidelijk 
hoe hoog dat getal is. Naar een (lage) schatting van Wadman waren er 
in 1950 zo’n 280.000 potentiële Fries-lezers.33 Het gemiddelde Friese 
gezin bestond uit drie tot vier mensen en dat betekent dat Frysk en Frij 
een dekkingsgraad van misschien wel 25% van alle potentiële Frieslezers 
had. De bloeiperiode van de Friese beweging was automatisch ook een 
bloeiperiode voor de Friese literatuur. De gigantische leeshonger die in 
de oorlog was ontstaan, werkte de populariteit van Friese literatuur nog 
verder in de hand.34 Net als in Nederland liep de literaire belangstelling in 
Friesland echter al snel weer terug.35 
In de jaren vijftig werd een aantal belangrijke doelen van de Friese 
beweging gerealiseerd. Door de inspanningen van een kleine groep hoger 
opgeleide Friezen kwamen er wettelijke regelingen voor het gebruik van 
de Friese taal in het bestuurlijke en het rechtsverkeer. Door deze en latere 
wetten kreeg de Friese taal de status van tweede rijkstaal (in Friesland). 
Hierdoor viel de directe noodzaak voor het bestaan van de Friese beweging 
weg; de zorg voor de Friese taal lag niet langer bij particulieren maar bij 
de overheid.36

Het is het vaakst terugkerende thema in de Friese literatuurgeschiedenis: 
staat de Friese literatuur nu wel of niet los van de Friese beweging? 
Sommigen achtten een scheiding principieel onmogelijk, omdat de 
Friese schrijver als vanzelf ook een grenswachter is:

‘… het medium Fries is sterk gebonden aan het territorium 
Friesland en aan de Friese gemeenschap. Het medium dient niet 
de vrije uitwisseling tussen de eigen en de internationale cultuur, 
maar het fungeert als een bewaakte grens tussen het eigene en het 
vreemde. Binnen de grens van het medium wordt het Fries-eigene 
geaccentueerd en gecultiveerd.’37

De discussie over literatuur en beweging speelt in ieder geval al vanaf 
1946, het jaar waarin Fedde Schurer in het eerste nummer van het literaire 
tijdschrift De Tsjerne namens de redactie stelde dat de Friese literatuur 
voortaan los moest staan van de Friese beweging. De Friese literatuur was 
lang genoeg de vaandeldrager van de Friese beweging geweest, literatuur 
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en beweging moesten vanaf nu elk hun eigen weg gaan. Het programma 
van De Tsjerne kan niet los worden gezien van de oorlog, waarin een 
aantal vooraanstaande Friese schrijvers collaboreerde met de Duitsers. 
Wanneer literaire en politieke programma’s samenvielen, werd literatuur 
gereduceerd tot een propagandamiddel. 
De periode 1945-1963 wordt algemeen gezien als die waarin de Friese 
literatuur zich emancipeerde. Er ontstonden toen geleidelijk twee 
literaire circuits: één voor ‘bewegingsliteratuur’, literatuur waarin het 
traditionele beeld van Friesland centraal staat en ge(re)produceerd wordt, 
en één voor ‘moderne literatuur’: literatuur die qua thematiek niet afwijkt 
van literatuur elders in Europa.38

Anders dan men zou verwachten, was Wadman eind jaren vijftig, begin 
jaren zestig teleurgesteld over de veranderingen die hij zelf op gang had 
gebracht. Daarvoor zijn drie redenen aan te geven. In de eerste plaats 
merkte hij dat er, na de scheiding in twee circuits, slechts een kleine groep 
lezers overbleef voor ‘literaire’ literatuur. Verreweg de meeste Friese lezers 
gaven de voorkeur aan ‘bewegingsliteratuur’.39 Hij zag in dit verband met 
lede ogen hoe de KFFB, de Christelijk Friese Volksbibliotheek, meer dan 
tienduizend leden kreeg. Moderne romans ging aanzienlijk minder vaak 
over de toonbank. Niet veel meer dan duizend lezers, zo groot was volgens 
Wadman het Friese lezerspubliek dat moderne literatuur aanschafte 
zonder daartoe aangespoord te zijn door een abonnement op een 
reeks.40 In de tweede plaats had de emancipatie en institutionalisering 
van de Friese taal en literatuur als neveneffect dat de Friese literatuur 
als een eilandje afdreef van het Nederlandse vasteland. Friese schrijvers 
konden aanspraak maken op hun eigen subsidies en hadden hun eigen 
uitgeverijen en critici. Een Friese schrijver was hierdoor steeds minder een 
Nederlandse schrijver. En tot slot gingen de veranderingen in Friesland 
Wadman lang niet ver genoeg. De Friese literatuur, geëmancipeerd of 
niet, bleef volgens hem achter in kwaliteit bij de Nederlandse literatuur.

> Hoofdstukindeling
In de periode 1935-1963 verlegde Wadman zijn front voortdurend. Deze 
wisselingen van literaire kring, die vaak samenvielen met de verhuizing 
naar een nieuwe woonplaats, vormen meestal in meerdere opzichten 
cesuren in het leven van Wadman en als zodanig heb ik ze dan ook 
als uitgangspunt genomen voor de indeling van mijn boek in zes 
hoofdstukken. 
Hoofdstuk één speelt zich af tegen het decor van Langweer, een geïsoleerd 
dorp in de Friese Zuidwesthoek. Wadman groeit daar op als oudste zoon 
van de socialistische gemeenteontvanger. Hij is als kind bij voorkeur alleen 
om verhalen te schrijven. Aangespoord door de Friese jeugdbeweging 
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publiceert hij zijn eerste stukjes. Zijn belangrijkste bondgenoot in deze 
periode is de vrijzinnige dominee André Roelof Scholten, die Wadman 
zich als mentor heeft gekozen. Het komt in 1939 tot een breuk in de 
vriendschap. In september 1939 vertrekt Wadman namelijk voor de studie 
Nederlands naar Amsterdam, waarna hij zich van Scholtens invloed 
losmaakt.
In Amsterdam begint het volgende hoofdstuk. Daar raakt Wadman 
bevriend met Fedde Schurer, met studiegenoot Gerrit Borgers en diens 
vriendin Annie van Poelgeest. Deze laatste vrienden blijft hij zijn leven 
lang trouw. Ten tijde van het uitbreken van de oorlog is hij even in 
Langweer, maar hij zal nog tot 1942 in Amsterdam blijven wonen. De 
laatste oorlogsjaren brengt hij in zijn ouderlijk huis door. Daar besluit 
hij, in tegenstelling tot de meeste studenten, om de loyaliteitsverklaring 
te ondertekenen. Het is een in veel opzichten pijnlijke periode in zijn 
leven, die hij later maar moeizaam een plek weet te geven. 
Hoofdstuk drie speelt zich voor het grootste deel af in Gorredijk, het dorp 
waar Wadman tot 1946 blijft wonen om de zuivering af te wachten en waar 
hij, deels in een sfeer van verongelijkte bedruktheid, plannen smeedt 
voor zijn toekomst. Eindelijk ziet zijn eerste werk in boekvorm (twee 
dichtbundels) het licht. Wadman is bovendien de jongste redacteur van 
het nieuwe literaire tijdschrift De Tsjerne, dat vanaf januari 1946 verschijnt 
en waarmee hij zijn naam als criticus in één klap vestigt. 
In september 1946 vertrekt Wadman opnieuw naar Amsterdam, nadat hij, 
tot spijt van de Tsjerne-redactie, ook toegetreden is tot de redactie van 
het van oorsprong Noord-Nederlandse tijdschrift Podium, één van de vele 
jongerentijdschriften dat zich staande probeert te houden in een felle 
concurrentiestrijd. Podium is een op Forum geënt blad dat ideologisch 
gezien dichter bij Wadman staat dan de anthologische Tsjerne en dat 
bestierd wordt door een schrijver van Friese komaf, Fokke Sierksma, met 
wie Wadman veel en fel zal corresponderen. Via Wadman raakt ook goede 
vriend Gerrit Borgers nauw betrokken bij Podium. Wadman verdeelt zijn 
aandacht een tijd lang tussen De Tsjerne en Podium, maar hij voelt zich 
uiteindelijk in de Podium-redactie toch niet op zijn plaats. Hij is ervan 
overtuigd dat hij zich in het blad niet staande kan houden naast Gerrit 
Borgers en Fokke Sierksma.
Eenmaal terug in Langweer (hoofdstuk vijf ) houdt hij zich dan ook al snel 
afzijdig van Podium en concentreert hij zich volledig op De Tsjerne, het 
blad waarmee hij wil bewijzen dat Friese literatuur niet provinciaal hoeft 
te zijn. Hij trouwt, verhuist naar Sneek en presenteert zijn eerste roman. 
In de redactie van De Tsjerne merkt hij echter dat Friese literatuur en de 
Friese beweging onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij neemt 
uiteindelijk in 1953 gedesillusioneerd afscheid van het blad.
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Hoofdstuk zes (dat helemaal in Sneek speelt) concentreert zich vervolgens 
op de vraag hoe het Wadman verging in de periode ná De Tsjerne, tot aan 
het mismoedige einde van zijn eenmanstijdschrift De Teannewâdder. In 
dit hoofdstuk komen alle eerdere ontwikkelingen samen.
Vrijwel alle hoofdstukken hebben als gezegd een chronologisch verloop, 
met één belangrijke uitzondering. Hoofdstuk één begint in 1939, op de 
nachtboot ergens tussen Amsterdam en Friesland. 
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1 De geboorte van een dichter (1935-1939)

1.1 De nachtboot. Ontmoeting met Fedde Schurer.

De nachtboot van Amsterdam naar Lemmer had op vrijdagavond 13 
oktober 1939 meer dan anderhalf uur vertraging. Het was half tien 
voordat de boot vertrok en dus hadden de passagiers aan boord alle tijd 
om elkaar te taxeren of een praatje met elkaar aan te knopen. Een van 
hen was de kersverse student Anne Wadman, die onderweg was naar zijn 
geboortedorp Langweer, en die meende tussen de reizigers de in Friesland 
alom bekende dichter Fedde Schurer te ontwaren: 

‘Toen ik binnenkwam zag ik een man zitten wiens tronie mij zeer 
bekend voorkwam. Ik dacht direct: ‘Kerel, als jij Fedde Schurer niet 
bent, dan ben ik Anne Wadman niet. En gaandeweg merkte ik aan 
het gesprek wel dat het inderdaad Fedde Schurer was, die voor een 
paar dagen zijn oude Lemmer weer eens zou opzoeken, met vrouw 
en zoon. Uiteindelijk heb ik mij toen maar voorgesteld …’41

Fedde Schurer (1898-1968) was onderwijzer in Amsterdam en stond niet 
alleen bekend als dichter, hij zag er ook zo uit. Hij droeg vaak een grote 
flaphoed, een vlinderstrik en hij rookte pijp. Mensen die hem ontmoetten, 
dachten: ‘Potdorie, daar heb je een dichter.’42 Schurer, bewonderd, joviaal 
en charismatisch, was in feite in vrijwel alles tegenovergesteld aan de 
bijna twintig jaar jongere student Anne Wadman, die pas was verhuisd 
naar Amsterdam. Dat werd al duidelijk bij die eerste ontmoeting.
De nachtelijke reis waarop beiden met elkaar kennismaakten, doet denken 
aan de nachtbootscène aan het begin van Wadmans eerste roman, Fioele en 
Faem (Viool en Vriendin). Daarin ontmoet de hoofdpersoon – een wat stoffige 
kantoorklerk die tevergeefs probeert zijn burgerlijke verleden in Amsterdam 
te onvluchten – op de nachtboot een muzikant. Sigaretten rokend zitten ze 
naast elkaar op het dek, kijkend naar de lichtjes over zee in de verte: 

‘De man duidde aan, Marken, Edam, Monnikendam, Volendam, 
Durgerdam en hij wees hem een grote, lichte plaats aan de horizon 
in het Zuidwesten: Amsterdam. [...] Nu ben ik niet meer zo eenzaam, 
dacht Jeen, ik heb Amsterdam in het vizier en ik zit naast iemand 
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die met me wil praten [...] Toen begon de man over vrouwen, veel 
zachter dan eerst en heel geheimzinnig alsof er eigenlijk niet over 
gesproken mocht worden. Daar kan ik eigenlijk helemaal niet over 
meepraten, zonder mijn onervarenheid te verraden tegenover een 
ervaren man als deze, dacht Jeen, en hij liet de man maar ongestoord 
vertellen wat hij op zijn hart had.’43

Schurer hoeft niet model te hebben gestaan voor de muzikant uit Fioele 
en Faem. Jeen Joukes lijkt in dit fragment daarentegen wel erg veel op de 
Wadman in zijn dagboeken in die tijd: tobbend en eenzaam. 

> Zelfbeeld
In zijn dagboek stond Wadman opvallend veel stil bij wie hij was en wie hij 
zou moeten zijn. Het beeld ontstaat van een grenzeloos ambitieuze, maar 
niet minder onzekere student. In gezelschap was hij – naar eigen zeggen 
– vaak niet op zijn best. Toen hij al twee maanden in Amsterdam was, had 
hij daar nog geen vriendschappen opgebouwd en dat was niet omdat de 
gelegenheid zich niet had voorgedaan. In zijn dagboek beschrijft Wadman 
hoe, kort na de ontmoeting met Fedde Schurer, twee oude bekenden uit 
zijn geboortedorp hem op zijn kostadres kwamen opzoeken: 

‘Ik kon ze niet binnen laten, dus zijn ze na wat onbenullig gepraat 
teleurgesteld weer weggegaan. Om een praatje verlegen, denk ik. Ik 
heb maar geen bijzondere drukte om ze gemaakt, en ben ook niet 
van plan ze aan te halen.’44 
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Door zijn kieskeurigheid was hij veel alleen. Zijn eenzaamheid schreef 
hij van zich af in verzen of proza, of hij bestreed deze door keihard te 
werken. Alleen zo kon hij zijn doelen verwezenlijken: afstuderen in de 
letteren en een schrijver van formaat worden. Zijn ambitie ging gepaard 
met een aan paranoia grenzende onzekerheid. Toen in een recensie van 
het Frysk Jierboek 1938 zijn bijdrage als enige niet genoemd werd, vroeg 
hij zich af: 

‘…wil men mijn werk misschien negeren? Ik weet dat het niet de 
pretenties heeft van dat van Jelle Brouwer of Rintsje Sybesma, of 
zelfs maar van Johannes de Jong of Sytse v/d Molen. [...] Mijn reactie 
hierop is dit: meer en betere verzen schrijven. Doorgaan mijn 
werk de wereld in te slingeren. Het mag dan verzet en verachting 
tegenkomen, dat geeft niet. Doorzetten, en overwinnen.’45

Enkele maanden later ontmoette deze jongeman de gevierde dichter 
Fedde Schurer. De ontmoeting intimideerde én intrigeerde Wadman. Dat 
blijkt uit de verschillende verslagen die hij van deze ontmoeting maakte.46 
Aan zijn toenmalige vriend, dominee André Roelof Scholten (1909-1944) 
schreef Wadman vanuit zijn kosthuis in Amsterdam: ‘Toen ik laatst een 
Zondag naar huis ben geweest, reisde ik met Fedde Schurer en de vrouw. 
Een aardige man is dat! Hij had mijn verzen met belangstelling gelezen, 
zei hij.’47 Wadman wist dat Scholten Schurer graag mocht en misschien 
was hij dáárom positiever over Schurer dan eerder in zijn dagboek. De 
aarzeling om zichzelf aan Schurer voor te stellen, typeert Wadman. Hij 
zag de ontmoeting later zelf als symbolisch: 

‘Mijn eerste ontmoeting met Fedde Schurer vond plaats op een bijna 
symbolische plaats: op de nachtboot van Lemmer naar Amsterdam 
[Amsterdam naar Lemmer, jc], in ’39 of ’40. Mijn naam had toen al 
heel wat keren onder meer of minder geslaagde literaire misbaksels 
gestaan in bladen en tijdschriften en toen ik mij, nogal onhandig 
neem ik aan, bekend maakte, werd dat direct een vrolijke boel in die 
sombere, stinkende kajuit. Toch zat er, zo staat mij bij, toen direct 
al een element in van geïntimideerd-zijn. Bij al zijn vrolijkheid en 
kameraadschap was Fedde Schurer nooit je (ik bedoel natuurlijk: 
mijn) gelijke. Van dat gevoel heb ik mij nooit los kunnen maken, en 
dat zal minstens zoveel aan mijzelf als aan hem hebben gelegen.’48

Schurer was het type volksheld waarvoor Wadman een mengeling van 
afgunst en verachting voelde. Hij zag in hem een man die zich in alle 
gezelschappen op zijn gemak voelde en die zich niet, zoals hijzelf, zorgen 
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maakte over hoe je een ‘natuurlijk mens’ kon zijn, ‘spontaan en impulsief, 
gewoonweg menselijk’.49 
Wadman kon niet voorzien dat Schurer een van het handjevol literaire 
mentoren zou worden dat hij in zijn leven zou verslijten. Fedde Schurer 
werd later als boegbeeld van een vorige generatie een van de vele heilige 
Friese huisjes waar hij tegenaan zou schoppen. Omgekeerd kon Schurer 
niet vermoeden dat Wadman, de jongeman die hem aanvankelijk 
amuseerde en van wie hij heel wat verwachtte, later met hem op gespannen 
voet zou komen te staan. 
Symbolisch aan de ontmoeting op de nachtboot – natuurlijk alleen met 
kennis van de latere gebeurtenissen – is de plek waarop Wadman met 
Schurer kennismaakte. Beide schrijvers pendelden heen en weer tussen 
Friesland en ‘Holland’ – zoals Nederland in de Friese beweging genoemd 
werd. Beiden werden ze als schrijver ook buiten Friesland gewaardeerd 
en in beide gevallen werkte die waardering van buitenaf als katalysator 
voor de roem in het Friese literaire circuit. Daartoe aangemoedigd door 
Schurer verruilde Wadman in 1948 ‘Holland’, waar hij zijn naam juist 
begon te vestigen, echter voor Friesland. Het was een keuze die hij later 
hartgrondig zou betreuren. 

> Held en antiheld
Ten tijde van zijn ontmoeting met Schurer was Wadman pas verhuisd naar 
Amsterdam. Al wist hij nog niet precies hoe hij ze moest verwezenlijken, 
hij had grote plannen voor de toekomst. Hij was voldoende van zichzelf 
overtuigd om te breken met zijn eerste literaire mentor, de vrijzinnige 
dominee André Roelof Scholten, maar nog niet zo kritisch dat hij geen 
nieuwe mentor kon dulden. De ontmoeting met Schurer had niet beter 
geregisseerd kunnen worden. Tussen deze ontmoeting en het moment 
waarop Wadmans debuut in boekvorm verscheen, lag de oorlog. Daarin 
werd Wadman als schrijver gevormd en schreef hij ontzettend veel. Net 
als Menno ter Braak (1902-1940), wiens werk een stempel op hem zou 
drukken, probeerde hij de afgrond tussen zijn innerlijke wereld en de 
wereld daarbuiten, waarin een mens afgerekend wordt op hoe hij zich 
presenteert, te overbruggen door gebruik te maken van de middelen die 
hij daartoe tot zijn beschikking had: zijn kritische geest, zijn stilistische 
talenten en bovenal zijn vlijmscherpe ironie. De ironische karakterisering 
van zijn literaire antiheld Jeen Joukes Offringa (de hoofdpersoon in Viool 
en Vriendin) gold ook voor hemzelf: 

‘Voor een heldencarrière was hij niet ter wereld gekomen, zijn 
jongensjaren hadden dat wel duidelijk gemaakt, overtuigender en 
duidelijker dan hemzelf lief was. Maar er bestaat ook een ander soort 
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heroïek, een ingetogen, passievere soort, de heroïek van de mens 
die eenzaam en rechtop zijn weg zoekt tussen de mensen door, die 
verliest en overwint tot aan zijn tragische ondergang toe.’50 

Juist in de tegenstelling met ‘de held’, de buitengewoon positief 
ingestelde mens die door iedereen geliefd wordt, ontstaat het beeld van 
de zelfbenoemde outcast en antiheld. Daar begint dit verhaal, het verhaal 
van de schrijver die het als zijn plicht zag de Friese literatuur achter de 
koeienstaarten vandaan te slepen.

1.2 De bomen van Langweer. Familieachtergronden.

Het contrast tussen zijn geboortedorp en de grote stad was groot. Toen 
hij Fedde Schurer ontmoette, was Wadman onderweg naar zijn ouderlijk 
huis in Friesland, waar hij het weekend wilde doorbrengen. Het waren 
dagen waarnaar hij de eerste weken in Amsterdam steeds verlangend had 
uitgekeken. Amsterdam bleek overweldigend. Kort nadat hij er op vrijdag 
22 september was gearriveerd (de laatste dag waarop hij zich nog voor de 
colleges kon inschrijven) legde Wadman zijn eerste indrukken vast in zijn 
dagboek: 

‘’k Heb nog steeds zo’n beetje het gevoel, dat ik hier wat logeer, – en 
dat ik binnenkort de bomen van Langweer weer zal zien verrijzen...[...] 
Ik begrijp nu, na een wandeling door de stad – vanochtend naar het 
concertgebouw – waar de stad al die 800.0000 mensen kan herbergen. 
En toch... nu schijnt het mij toe dat het er meer zijn dan 800.000 [...] 
Als je hier buitenshuis bent, is er geen natuur, geen tuin, geen bos, 
geen open veld. Alles is huizen, straten, auto’s en vooral... mensen.’51 

Al die vreemde gezichten imponeerden Wadman. In Langweer kende hij 
iedereen en iedereen kende hem, hier namen de mensen amper notitie 
van hem. Aan Scholten bekende hij: 

‘Ik trek daarom als ik door de stad loop een heel eigenwijs, brutaal 
gezicht, in de hoop de mensen ontzag in te boezemen, er tenminste 
voor te zorgen dat ze niet denken: Wat dat voor een idiote provinciaal 
is...’52

> Een geïsoleerd dorp in de Friese Zuidwesthoek
De bomen van Langweer zijn er nog altijd, net als het huis waarnaar 
Wadman uit Amsterdam terugkeerde. Nu is Langweer – met de 
aangrenzende Langweerder Wielen – een toeristisch watersportdorp 
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waar het ene na het andere zeiljacht binnenvaart. Voor de oorlog zorgde 
datzelfde water echter juist voor een zeer geïsoleerde ligging van het dorp 
in de Friese Zuidwesthoek. Goede verbindingswegen met de omringende 
dorpen en stadjes waren er niet. Langweer was tot 1938 uitsluitend te 
bereiken over een zandpad vanaf Huisterheide. In 1938 kwam daarin 
verbetering door de bouw van een brug. Twee jaar later werd het dorp 
bovendien aangesloten op de nieuwe Rijksweg tussen Joure en Sneek. 
Toch was Langweer ook daarna eerst nog moeilijk te bereiken. In 1943 
bijvoorbeeld was een aantal vrienden van Wadman meer dan drie uur 
onderweg om hem vanuit het nabijgelegen Gorredijk op te zoeken, een 
afstand die nu in de auto nog geen half uur kost. Toen moest de laatste 
anderhalve kilometer vanaf de tramhalte te voet worden afgelegd.53 
De afstand naar Sneek bedroeg in Wadmans jeugd over de weg zo’n twintig 
kilometer, terwijl de stad hemelsbreed op niet meer dan tien kilometer 
afstand lag. De snelste, maar ook kostbaarste manier om er te komen 
was met de boot. Wadman herinnerde zich later hoe hij als kind met zijn 
moeder met de stoomboot naar Sneek reisde om er boodschappen te 
doen:

‘De wat muffige geur in de kajuit, vermengd met stoom en rook uit 
de schoorsteen, kan ik me nog heel goed herinneren en ik zie ook 
nog voor me hoe door de patrijspoortjes achter de boot het kielwater 
hoog bij de kant van de wal van de Langwarder Feart opspoot’.54 

Zijn grootvader van moederszijde, pake De Jong uit Giekerk, arriveerde 
voor zijn logeerpartijtjes per boot, in Wadmans herinnering nooit zonder 
zijn rieten koffertje, paraplu en de liberale “Haagsche Post”.55 

> Familieachtergronden
In Langweer, het kleine dorpje met zo’n zevenhonderd inwoners, was 
Anne Sijbe Wadman op 30 november 1919 geboren als zoon van de 
tweeëndertigjarige gemeente-ontvanger Gatze Wadman (1887-1961) en de 
eveneens tweeëndertigjarige Teatske de Jong (1888-1965).56 Anne Wadman 
werd dus niet lang na de trouwdag van zijn ouders – ze trouwden op 8 
maart 1919 – verwekt. Er zouden na hem nog twee kinderen volgen: een 
drie jaar jongere zuster, Martha Akke Elisabeth (1923) en een tien jaar 
jongere broer, Roelof Sipke Wadman (1930). Typerend voor de ietwat 
afstandelijke verhoudingen binnen het gezin is dat Anne hun namen 
niet vaak gebruikte. Martha en Roel waren voor hun oudere broer 
eenvoudigweg ‘zus’ en ‘lytse broer’ – kleine broer.
Anne Wadman werd geboren in een woning boven een kruidenierswinkel 
in het centrum van Langweer. ‘Geboren worden in een bovenwoning geeft 
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een mens cachet’, zo grapte Wadman later zelf, omdat in het dorp slechts 
een aantal huizen meer dan één verdieping had: de pastorie, het huis van de 
dokter en ten slotte Wadmans geboortehuis.57 Hij had het inderdaad slechter 
kunnen treffen. Zijn vader had als gemeente-ontvanger omgang met de 
weinige notabelen van het dorp, de elite (burgemeester, dokter, dominee, 
notaris) en de sub-elite (schoolhoofd, directeur van de zuivelfabriek). In 
de gemeente Doniawerstal was Gatze Wadman verantwoordelijk voor het 
innen en controleren van de gemeentelijke belastingen. Het was in de 
crisistijd niet altijd aangenaam werk. Wadman herinnerde zich hoe zijn 
vader soms boze dorpsgenoten in zijn kantoor kreeg: 

‘Het was soms spannend, als er belastingbetalers kwamen protesteren 
tegen te hoge aanslagen en vader lelijk de les lazen, waarop hij van 
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zijn kant dan weer dreigde dat er sprake was van belediging van een 
ambtenaar in functie. Heel soms, zoals met de grote slager Tseard of 
Tsjebbe Hooisma, die naar zijn mening te veel moest betalen [...] leidde 
het tot gebalde vuisten en schelden, op het randje van een gevecht.’58

Zijn vader was in 1887 in Tietjerk geboren als oudste in een gezin met 
zeven kinderen. Diens vader, Sybe Sipkes Wadman (1853-1903), had op 
vijftigjarige leeftijd zelfmoord gepleegd. Gatze Wadman was toen vijftien 
jaar oud. De dood van zijn vader had een schaduw over het gezin geworpen. 
Na zijn vaders dood ging Gatze Wadman, samen met zijn jongere broers 
en zuster, werken in de kruidenierswinkel, want geld om verder te leren 
was er niet.59 Zijn boekhouderscarrière begon Gatze Wadman in de winkel 
van zijn moeder. 
Als gemeente-ontvanger was hij dus aardig gestegen op de maatschappelijke 
ladder. Dat was voor hem niet onbelangrijk; Gatze Wadman was 
materialistisch ingesteld en had de zaken graag op orde. Tegelijk, en 
daarmee schijnbaar in tegenspraak, stond hij in Langweer bekend als 
‘zeer socialistisch.’60 Gatze Wadman was atheïst en lid van de Sociaal 
Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Anne Wadman fietste als kind met 
een VARA-vlaggetje op zijn fiets – overigens tot ongenoegen van zijn vader, 
die elk openbaar vertoon van de politieke voorkeur onnodig vond – en 
het gezin las het socialistische dagblad Het Vrije Volk en het rode tabloid 
De Notenkraker. Met partijgenoot Pyt Swart discussieerde Gatze middagen 
lang over politieke zaken, vooral over de stellingname van de Nederlandse 
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regering in de buitenlandse politiek. Voor het koningshuis of de regering 
Colijn hadden Gatze en Pyt Swart weinig sympathie.61 Gatze Wadman zag in 
de politieke ontwikkelingen in Duitsland het bewijs dat zijn pacifistische 
levensovertuiging juist was. Een pessimist was hij beslist niet.
Gatze Wadman stond bekend als een gemoedelijk man. Op kantoor 
rookte hij de ene sigaar na de andere, in zijn vrije tijd tuinierde en zeilde 
hij. Gatze Wadman kón wel alleen zijn – zo trok hij in het voorjaar steevast 
met de pet op de weilanden in om kievietseieren te zoeken – maar in 
gezelschap was hij in zijn element.62 In Langweer nam hij al snel een 
prominente rol in het dorpsleven in. Gatze Wadman was bestuurslid van 
sociëteit ‘De gezelligheid’ en zong bij zangvereniging ‘Us sjongen’. Volgens 
Anne Wadman lag het ook wel voor de hand dat juist buitenstaanders 
dergelijke bestuursfuncties op zich namen. Het dorpsleven werd bepaald 
door een paar families die al decennialang in Langweer woonden en 
die zich allerminst geroepen voelden bestuurstaken op zich te nemen. 
Liever dan dat men zelf de mouwen opstroopte, gaven deze dorpsgenoten 
commentaar vanaf de zijlijn.63 
Wadmans moeder, Teatske de Jong, werd in 1888 als oudste dochter van 
een timmerman-aannemer en een boerendochter in Oenkerk, niet ver 
van Leeuwarden, geboren. Na het vroege overlijden van haar moeder had 
Teatske de zorg voor haar vader, jongere broer en zuster op zich genomen. 
Terwijl zij zich opofferde, haalden haar broer en zus een onderwijsakte. 
Haar broer werd later hoofd van de Ulo in Enschede. Teatske stond vooral 
in de schaduw van haar zuster Lysbeth, met wie zij zeer veel optrok en die 
ook op veel familiefoto’s terug te vinden is. Lysbeth was een intelligente, 
maar lastige tante die, zelf ongetrouwd, veel tijd doorbracht met het gezin 
van haar zuster. Ze werd gevreesd en bewonderd om haar scherpe tong en 
kon soms eigenaardig uit de hoek komen. Lysbeth noemde haar neefje 
Anne bijvoorbeeld steevast Theun. Wanneer een van de kinderen van haar 
zuster een vriend of vriendin mee naar huis nam, dan moest deze ook op 
audiëntie bij tante Lysbeth.64

De moeder van Anne Wadman kon zich minder goed aan het dorpsleven 
van Langweer aanpassen dan haar man. Zij leed aan depressieve buien 
en was jaloers op de sociale activiteiten van haar man.65 Een jeugdvriend 
van Wadman omschreef diens moeder als ‘bescheiden en schuw’. Niet zij, 
maar Wadmans vader voerde volgens hem in het gezin de boventoon.66 
Over zijn verhouding tot zijn ouders heeft Wadman in zijn werk amper 
geschreven. Uit zijn dagboeken ontstaat evenwel het beeld van een 
stroeve relatie. Wadmans ouders waren zeer beschermend en bezorgd. 
Misschien kwam dat doordat ze zich buitenstaanders voelden in de kleine 
dorpsgemeenschap van Langweer. Zo werden er thuis grapjes gemaakt 
over het soort Fries dat in Langweer werd gesproken en dat afweek van 
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het Fries uit de omgeving van de Friese Wouden rondom Oenkerk en 
Giekerk.
De familie Wadman had het in de crisisjaren relatief goed. Moeder had een 
hulp in de huishouding, en terwijl er straatmuzikanten langs de deuren 
kwamen om geld op te scharrelen, mocht Anne Wadman als achtjarige op 
vioolles. De familie woonde op stand. Gatze Wadman hield in Wadmans 
jeugd kantoor aan huis. Het kantoor had hij zelf laten aanbouwen – 
Wadman herinnerde zich later nog het in zijn jongensogen immense gat 
op de plaats waar de kluis kwam. In mei 1936, na het financiële échec van 
de notaris, had zijn vader bovendien voordelig een monumentaal pand 
midden in het dorp weten te kopen. Het lag op een steenworp afstand 
van het oude huis aan de Breedyk, op de kruising van het Lytse dykje met 
de chique Osingaleane. Dat was het huis waarin Wadman woonde totdat 
hij voor zijn studie naar Amsterdam vertrok en waarnaar hij regelmatig 
zou terugkeren. 
Het ‘notarishuis’, zoals het door de familie genoemd werd (en zoals het nog 
steeds genoemd wordt), valt nog steeds op door zijn prominente plaats in 
het dorp.67 De imposante rode beuk in de voortuin, statussymbool uit 
vroeger tijden, staat er nog, maar verder heeft het huis een ander aanzien 
gekregen. De klimop waarachter het huis eerder schuilging is verwijderd 
en van de grote achtertuin is door de bouw van een bungalow weinig 
overgebleven. Eerder liep de tuin door tot aan de achtermuur van het 
kerkhof, even verderop. In die tuin, bij het prieeltje, zat Wadman ’s zomers 
soms te schrijven en te studeren. Vaker deed hij dat echter op zijn kamer, 

Het notarishuis anno 2006. 
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de ruimste van het huis, boven de voordeur op de eerste verdieping. 
Vanachter zijn bureau voor het raam keek hij daar uit over de polders, een 
uitzicht dat hem vooral in het najaar diep raakte. Ook vanuit de verhoogde 
woonkamer op de bel-étage keek men ver over de weilanden uit. Bij 
herfstig weer liepen de polders onder. Dichterbij hadden de bewoners 
vanuit het huis uitzicht op de diepe voortuinen van de statige huizen aan 
de Osingalaan en op de tennisbaan van de notaris. 

> Schoolherinneringen
In de jaren tachtig haalde Wadman uitgebreid herinneringen op aan 
zijn jeugd in Langweer, het dorp dat ook vaak decor is van zijn romans 
en verhalen. Voetballen op het plein van zijn openbare school deed hij 
liever niet, niet alleen omdat hij als laatste gekozen werd om mee te 
doen, maar ook omdat het grind zo hard was als je viel. Als de leerlingen 
ijsvrij kregen, was Wadman als enige niet op het ijs te vinden. Hij zat bij 
de kachel te tekenen. Sowieso was hij liever alleen om te schrijven en 
te tekenen – vooral landkaarten – dan dat hij met andere kinderen ging 
spelen. Omdat hij zoveel plaatsnamen en landen uit zijn hoofd kende, 
stond hij bij zijn meester op de openbare lagere school ook wel bekend 
als ‘het aardrijkskundemannetje’.68 
Afgaande op zijn eigen herinneringen was Anne Wadman een wat 
zonderlinge, verwende jongen, die zich liever afzijdig hield. Die schaarse 
keren dat hij als zestienjarige op aandringen van zijn ouders met de jongens 
uit het dorp een eindje ging wandelen, sloot hij zich stilzwijgend bij de 
groep aan, om na de wandeling weer even stilzwijgend te vertrekken, zich 
tegelijk pijnlijk bewust van het ‘vreemde figuur’ dat hij zo sloeg.69 Thuis 
plakte hij het ene na het andere knipselboek vol met politiek nieuws.70 
Ook schreef hij al vroeg zijn eerste verhalen, die hij aan zijn ouders en 
tante Lysbeth voorlas.
Het vroegwijze, vioolspelende zoontje van de socialistische gemeente-
ontvanger werd door de andere kinderen in ieder geval niet met open 
armen op het schoolplein ontvangen.71 Op zo’n school in een dorp ging 
het er soms ruw aan toe. In Wadmans verhaal ‘De rode roos’ vermaken 
leerlingen van een Ulo zich in de pauze met het spel ‘burgemeester 
maken’. Daarbij kiest een groep jongens een slachtoffer uit, die ze tegen 
de grond werken om zijn geslachtsdeel te ontbloten. In het verhaal is 
een vriend van de hoofdpersoon het slachtoffer. De hoofdpersoon zelf 
blijft beschaamd op veilige afstand van de pestkoppen. Hij weet dat hij 
niet dapper genoeg is om zijn vriend te hulp te schieten.72 Volgens een 
jeugdvriend die ook opgroeide in Langweer en die dezelfde lagere school 
bezocht, heeft Wadman het ‘burgemeestermaken’ in zijn verhaal niet 
ontleend aan de Ulo, maar aan de lagere school in Langweer. Wadman 
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kon trouwens wel degelijk van zich afbijten. Zijn klasgenoten vreesden 
hem om zijn scherpe opmerkingen.73

Gatze Wadman maakte zichzelf later het verwijt dat hij al zijn kinderen 
een verkeerde opleiding had aangeraden.74 Dochter Martha volgde de 
kweekschool, maar werd edelsmid. Zoon Roel bezocht het gymnasium in 
Sneek en werd gymnastiekleraar. Zijn oudste zoon stuurde Gatze Wadman 
na de lagere school naar de Mulo in Joure. Het had volgens Wadman zelf 
het gymnasium in Sneek moeten zijn, maar die school (hetzelfde gold 
voor de HBS in Heerenveen) was volgens zijn ouders te ver weg. Wadman 
bezocht daarom van 1931 tot 1935 de Mulo en daarna tot 1938 alsnog de 
HBS.
De schoolvakanties greep het gezin aan om Langweer te ontvluchten. 
Doorgaans voerden de reizen naar familie in Amsterdam, Enschede of de 
Friese wouden. Maar in 1935 werd daarop een uitzondering gemaakt. In 
dat jaar bezocht het gezin een zomerkamp op Terschelling van de Friese 
zustervereniging van de SDAP, het Sosialistysk Demokratysk Frysk Forbân 
(SDFF, sociaal democratisch Fries verband, hierna: het Forbân). Hier 
maakte Anne Wadman voor het eerst kennis met de Friese beweging. Er 
ging een wereld voor hem open. 

1.3 ‘Arme ziel, wat is ’ie lelijk.’ Zomerkamp ‘It Forbân’ 1935.75

Op foto’s van het kamp zitten ze aaneengeschoven op lange banken of 
aardappelen schillend in een grote kring. De ongeveer dertig kampgangers 
van het zomerkamp van 1935 van het Forbân, ambtenaren en kunstenaars, 
vormen samen een enigszins elitair gezelschap. Anne Wadman zit aan 
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het uiterste eind van de tafel, een beetje onverschillig onderuitgezakt. Hij 
draagt volgens de mode van toen een wijde lange broek met bretels die 
zijn magere postuur verbloemt en een overhemd met opgerolde mouwen. 
Het halflange, donkere haar achteloos achterover gekamd, valt half voor 
zijn gezicht. Hij ziet eruit als een wat slungelachige, cynische jongen die 
zich geen houding weet te geven in een gezelschap van vrolijke, zorgeloze 
vakantiegangers. Naar eigen zeggen viel Wadman in dit gezelschap uit de 
toon omdat hij een van de weinige jongeren was in een gezelschap van 
volwassenen en kleine kinderen.
Terwijl het gezin van de Langweerder gemeente-ontvanger vakantie vierde, 
duurde de economische crisis van de jaren dertig voort. Anne Wadman 
zag later in dat jaar zelf bovendien hoe de situatie in Duitsland ervoor 
stond. Met zijn oom van moederskant bezocht hij in augustus Münster 
in nazi-Duitsland. Oom De Jong was onderwijzer in Enschede (later als 
gezegd hoofd van de Ulo daar) die pedagogisch verantwoorde uitstapjes 
ondernam met zijn neefjes en nichtje. Op de fiets en te voet werden hele 
tochten gemaakt door Nederland, soms ook over de Duitse grens. Nooit 
ging de reis echter zo ver als die keer naar Münster. De sfeer daar in 1935 
ervoer Wadman als onheilspellend. Hij zag mannen in SA-uniformen 
en antisemitische teksten. Kort na het bezoek deed hij in telegramstijl 
verslag van wat hij had gezien en gehoord: ‘“Wer beim Juden kauft ist 
ein Verräter.”- “Niet naar kijken, anders zijn we de klos.” …S.A.petten …
Schupo’s …”Der Führer”. “Mein Kampf ”.76 De contrasten waren groot dat 
jaar, dat bleek eerder tijdens het zomerkamp al. Anne Wadman hield aan 
de vakantie weliswaar een goede vriend over, maar liep ook zijn eerste 
blauwtje.
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> Het Forbân en de Friese beweging
De zomerkampen van het Forbân trokken in de vroege jaren dertig veel 
bekenden aan uit het toenmalige linkse circuit, zoals toneelman Barend 
van der Veen (1890-1968), letterkundige Jelle Brouwer (1900-1981), dichter 
Fedde Schurer, dominee J.J. Kalma (1907-1991), journalist Sytse Jan van der 
Molen (1912-1995), bibliothecaris en oprichter van het Forbân, Marten Koops 
Scholten (1904-1987) en diens jongere broer André Roelof Scholten.77

Men zou zich kunnen afvragen waarom Gatze Wadman, de socialist 
die normaal alleen aan de keukentafel over politiek sprak, met zijn 
gezin een socialistisch zomerkamp bezocht, of – andersom – waarom 
een vrijzinnige, fanatiek Friesgezinde dominee zoals André Scholten 
zijn vakantie doorbracht in het gezelschap van een atheïst zoals Gatze 
Wadman. De verschillen mogen achteraf groot lijken, de overeenkomsten 
waren groter. Bovenaan de agenda van het Forbân stond een socialistische 
levensovertuiging, die zowel christenen als niet-christenen aansprak.
Het Forbân was opgericht in 1928, in de hoogtijdagen van de verzuiling. 
Ook de Friese beweging was toen versplinterd, iedere zuil had zijn eigen 
verenigingen (‘selskippen’, gezelschappen) en organisaties. Zo was de 
liberale middenstand al bijna een eeuw vertegenwoordigd in het Selskip 
foar Fryske tael- en skriftkennisse (1844) en hadden de orthodox-christelijken 
sinds 1908 hun Kristlik Frysk Selskip. De rooms-katholieken volgden in 
1917 met het Roomsk Frysk Boun. Kort daarvoor hadden ook de jongeren 
zich verzameld in de Jongfryske Mienskip (1915), dat korte tijd erg populair 
was en dat een bindende werking had. Ook jongeren uit het Kristlik Frysk 
Selskip sloten zich bijvoorbeeld aan. Uit de Jongfryske Mienskip kwam een 
aantal prominente schrijvers naar voren, zoals Douwe Kalma (1896-
1953), maar ook de christelijke Eeltsje Boates Folkertsma (1893-1968) en 
Fedde Schurer. Van oorsprong Friese studenten hadden hun eigen Friese 
studentenverenigingen, waarvan Natio Frisica van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam (1898) de oudste was. Al veel eerder, in 1827, had de deftige elite 
uit de hoogste maatschappelijke kringen – die soms wel en soms niet tot 
de Friese beweging wordt gerekend – zich georganiseerd in het oudste, 
Nederlandstalige Friesch Genootschap, dat onder meer verantwoordelijk 
was voor de oprichting van het Fries Museum.78 In dat bonte geheel van 
verenigingen die samen de Friese beweging vormden, ontbrak in 1928 
echter nog een aparte, socialistische tak.
Het Friestalige Forbân werd opgericht náást de Nederlandstalige SDAP, 
alleen leden van de SDAP konden zich aansluiten bij het Forbân.79 Het 
Forbân ging ervan uit dat de strijd voor het socialisme alleen zou slagen 
als deze uitging van het Fries-eigene. Wat dat Fries-eigene precies inhield, 
werd niet gepreciseerd, maar dat het werd ingezet als verbindend element 
ligt voor de hand. Sommige Friese SDAP’ers vonden namelijk dat hun 
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partij te weinig deed voor de Friese taal en cultuur. De bevordering van 
die cultuur werd echter gezien als middel in de socialistische strijd, 
en niet als doel op zich. Zo was een van de eerste zaken die het Forbân 
ondernam het opzetten van een cursus Esperanto. Dat, en de drastisch 
vereenvoudigde spelling van het Fries die het Forbân handhaafde, kwam 
de vereniging ogenblikkelijk op kritiek vanuit andere selskippen te staan. 
Het Forbân wilde binnen de internationale socialistische gemeenschap 
het Friese volk vertegenwoordigen, en binnen Friesland de socialisten.80 
Gatze Wadman zal zich vooral aangesproken hebben gevoeld door het 
socialistische programma van het Forbân. Ook was hij, als zoveel Friezen, 
trots op zijn moedertaal; hij kon smakelijk vertellen over de kaartavondjes 
met de Langweerder notabelen waar tot zijn ongenoegen op initiatief 
van de schoolmeester uitsluitend Nederlands gesproken werd. Niet 
iedereen sprak foutloos Nederlands, wat soms zonderlinge uitspraken 
opleverde.81 Een sympathisant van de Friese beweging was Gatze Wadman 
echter beslist niet. Toch gaf ook hij zich na het kamp op als lid van het 
Forbân: ‘Voor een actieve strijder zal er wel te veel schimmel in mijn 
haar zitten, maar ik hoop dat u mij toch als lid kunt gebruiken.’82 Het 
kamp had kennelijk indruk gemaakt, want het briefje aan Marten Koops 
Scholten waarin hij zich opgaf als lid schreef hij in zijn beste Fries. Op 
het kamp kwamen Gatze Wadman en zijn gezin voor het eerst in contact 
met mensen voor wie Fries schrijven de normaalste zaak van de wereld 
leek, die Friese liedjes zongen en Fries cabaret speelden en die zich sterk 
maakten voor Friese kerkdiensten. 

> De geboorte van een dichter
Met aanstekelijke zelfspot beschrijft Anne Wadman hoe hij tijdens het 
kamp een blauwtje liep. In het gezelschap van zijn drie jaar oudere 
vriendinnetje Wimke (volgens zijn vader overigens alleen in zijn 
gezelschap geïnteresseerd bij gebrek aan andere mannen) hoorde hij een 
van haar vriendinnen over hem opmerken: ‘Arme ziel, wat is ’ie lelijk.’83 
Niet lang daarna maakte het vriendinnetje het uit. Later zou Wadman 
hierover schrijven: 

‘Iemand zou de vrijmoedige veronderstelling kunnen wagen, dat 
op het moment van die fikse vernedering een Kunstenaar geboren 
werd. Ikzelf wil zo ver niet gaan, ik ontdek hier in mijn rommellade 
trouwens de foto die ik in dezelfde situatie, direct na de schok, heb 
gemaakt, blijkbaar sans rancune of, wat meer voor de hand ligt, met 
een scheutje masochisme.’84

De pijnlijke afwijzing resulteerde niet in een eerste liefdesgedicht. Het 
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enige directe ‘literaire’ resultaat van het kamp was een gedichtje dat 
Wadman schreef over bloempap (‘sûpenbrij’), de zurige pap die hij op het 
kamp had leren eten. Wadman stuurde het aan Marten Scholten met de 
toelichting (in het Fries!): 

‘…Fries schrijven heb ik nooit zo goed gekund, alleen in de briefjes 
aan oom Jan schrijf ik wel eens een paar woordjes Fries. Maar ik heb 
toch wat van de kampweek geleerd: ik heb me voorgenomen nooit 
meer Hollandse brieven aan familieleden te schrijven. Het kan best 
zo zijn, en het zal ook wel, dat er in het gedichtje een paar spelfouten 
zitten. Die wilt u of uw broer er wel even uithalen, toch?’85

Wadmans gedichtje verscheen kort na het kamp in het blaadje van het 
Forbân. Hij zou het zelf later karakteriseren als ‘volkspoëzie van het 
zuiverste water, waarvoor zelfs Barend van der Veen zich niet zou hoeven 
schamen.’86 Het versje is dan misschien geen serieus debuut, maar het is 
een feit dat het na de afwijzing door een meisje met dit gedichtje allemaal 
begon, of, zoals de cynicus Wadman het zelf verwoordde: ‘Hier immers 
werd een “dichter” geboren.’87

Groter dan de directe invloed van het kamp was de indirecte invloed ervan. 
Zo leerde Wadman na het kamp Fries schrijven. Op het zomerkamp ervoer 
hij hoe het was deel uit te maken van een groep en ook hoe het woord 
‘Friesland’ hartstochtelijke discussies losmaakte. Niet voor niets dacht 
hij dat het woord ‘foarman’ (‘voorman’ – de benoeming voor prominente 
figuren in de Friese beweging) Fries was voor ‘dominee’.88 Wadman 
realiseerde zich dat ook hijzelf zich kon aansluiten bij de (in eerste 
instantie abstracte) ‘strijd’ voor de Friese taal en cultuur. Die aansluiting 
stond dan haaks op de afwijzing die hem vaker ten deel viel, in Langweer 
en het meest recent nog door vakantievriendinnetje Wimke. 

> André Roelof Scholten (1910-1944)
De omstandigheden hadden niet beter kunnen zijn voor het begin van 
een turbulente vriendschap. Wadman stortte zijn hart uit bij de toen 
25-jarige dominee André Roelof Scholten (1910-1944), een zachtaardige, 
geduldige jongeman die het zomerkamp bezocht met zijn verloofde. 
Beiden maakten ze zich wel zorgen over heel andere dingen. Wadman 
was de kinderschoenen nog maar amper ontgroeid. Als een kind dat 
zijn zin niet krijgt, maakte hij zich boos dat hij voor zijn eindexamen 
Mulo een fototoestel cadeau had gekregen en niet de zeilboot waarom 
hij had gevraagd. In september van 1935 stroomde hij in in de derde klas 
van de HBS.89 André Roelof Scholten daarentegen was pas afgestudeerd 
als theoloog in Leiden. Kort na het zomerkamp op Terschelling zou hij 
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trouwen (de trouwdienst was helemaal in het Fries)90 en verhuizen 
naar Oldeholtwolde, waar hij als dominee was beroepen door de kleine 
hervormde gemeente van Oldeholtwolde en Ter Idzardt, dichtbij Wolvega 
en Heerenveen.91 
Scholten was in meerdere opzichten de oudere en wijzere.92 Wadman sprak 
Scholten altijd aan met ‘u’, Scholten hem met ‘jij’. Door het leeftijdsverschil, 
zo constateerde Wadman achteraf, was de vriendschap niet gelijkwaardig. 
Gekscherend noemde hij Scholten en zichzelf ‘master en discipel’, ‘meester 
en discipel’. Scholten was erg belangrijk voor hem, of, zoals hij kort na 
Scholtens vroege overlijden in 1944 in zijn dagboek schreef (en dus in een 
verband dat in 1935 voor hem nog niet zichtbaar was): 

‘Ik kan me er geen voorstelling van maken hoe mijn leven ervoor 
zou hebben gestaan, als ik hem niet op zo’n kritiek moment had 
ontmoet. Voor mijn puberteit echter is die ontmoeting in de zomer 
van 1935 beslissend en pijnlijk tegelijk geweest. Beslissend omdat hij 
mij door zijn persoonlijkheid bijna op slag dwong rekenschap af te 
leggen van wat er in mij leefde en sluimerde en omdat hij mij een 
richting aanwees. Pijnlijk omdat die weg bij nader inzien niet de 
mijne kon zijn. […] Wat ik aan hem te danken heb? Ik kan het niet 
beter zeggen als: de bewustwording. […] Hij heeft mij gedwongen 
tot rekenschap aan mijzelf. En bovenal is hij het geweest die mij tot 
Friesland heeft bekeerd en tot de artistieke weg die ik vandaag de 
dag als mijn pad zie.’93

Tijdens zijn HBS-tijd onderhield Wadman een intensieve briefwisseling 
met Scholten. Op het hoogtepunt van de correspondentie (eind 1937 en 
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1938) schreven ze elkaar wekelijks. Scholten spoorde Wadman aan zijn 
schrijftalent te ontwikkelen en in de correspondentie kunnen we het 
verloop van Wadmans schrijversambities dan ook nauwkeurig volgen. 
Ook zocht Wadman Scholten, diens vrouw en dochtertje in deze periode 
regelmatig op in de pastorie van Oldeholtwolde. Scholten en Wadman 
trokken zich daar urenlang in Scholtens werkkamer terug om te praten 
over het geloof, de politiek en de literatuur, maar ook over vriendschap en 
seksualiteit. 
André Roelof Scholten was in 1910 geboren in Arnhem als jongste in een 
gezin met drie kinderen. Zijn oudste broer was twaalf jaar ouder, zijn 
andere broer zes jaar. Scholtens vader kwam uit Groningen, zijn moeder 
uit Friesland. Thuis sprak het gezin Nederlands. Door het werk van vader 
Scholten als chef bij de Nederlandse Spoorwegen moest het gezin vaak 
verhuizen. De Friese taal leerde André Scholten tijdens bezoekjes aan de 
familie van zijn moeder. In 1918 verhuisde het gezin naar Friesland. Daar 
werd de voertaal in het gezin het Fries. Als we André’s oudere broer Marten 
Koops mogen geloven, veranderde zelfs het ‘pa en moe’ in ‘heit en mem’. 
De twee jongste zonen (destijds acht en veertien jaar oud) leerden ook 
Fries schrijven. André Scholten schreef naar eigen zeggen op tienjarige 
leeftijd zijn eerste Friese vers.94 
Eind jaren twintig, begin jaren dertig studeerde Scholten theologie in 
Leiden, waar hij lid werd van de pas opgerichte Friese studentenvereniging, 
de ‘stúdzjerounte Leijen’.95 Daarnaast was hij betrokken bij de Vrijzinnig 
Christelijke Jongeren Bond en de Vrijzinnig Christelijke Studenten 
Bond (die samen opereerden onder de noemer ‘de rijzende kerk’) en bij 
de arbeidersgemeenschap van de Woodbrookers. Als predikant maakte 
Scholten zich sterk voor de Friese preek.96 Net als zijn broer Marten Koops 
Scholten, kampleider van het zomerkamp van 1935, was Scholten een fel 
voorstander van het gebruik van het Fries. Hij publiceerde zelf ook Friese 
poëzie. Zijn lyriek sloot aan bij die van de Jongfriezen, een groep Friese 
dichters uit de jaren twintig, en was religieus-socialistisch van aard. Dichters 
die Scholten bewonderde waren Henriette Roland Holst en Gorter.97 
Scholten was gevormd in de vrijzinnige jeugdbeweging, waarin alles 
draaide om ‘bewustwording’ – het woord dat Wadman in 1946 ook 
gebruikte om zijn verhouding tot Scholten te schetsen. Hij vond dat je 
moest streven naar ‘geestelijke verheffing’ door de aardse verlangens 
(zoals bijvoorbeeld het verlangen naar seksualiteit) in goede banen 
te leiden. Juist omdat de zelfanalyse daarin zo centraal stond, werkte 
Wadmans vriendschap met Scholten als een katalysator. Hij ontwikkelde 
zich in korte tijd van een onzekere puber die zijn eerste stukjes schreef 
en die ervan droomde te worden als Douwe Kalma, tot een zelfverzekerde 
jongeman, die alleen kritiek wilde aannemen van mensen die hij als zijn 
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meerdere zag en die waarschuwde tegen de gevaren van nationalisme. 
Naarmate zijn zelfvertrouwen groeide, keerde Wadman zich steeds 
meer af van Scholten, de man aan wie hij dat bewustzijn juist voor een 
deel te danken had. Dit patroon van aantrekking en verwijdering, van 
onzekerheid en zelfverzekerdheid en van het zich voortdurend spiegelen 
aan anderen, loopt als een rode draad door Wadmans literaire loopbaan. 
Dat is een reden om vrij uitgebreid te kijken naar zijn vorming tot aan 
zijn debuut in 1938. 

1.4 ‘Jij wordt net als Douwe Kalma.’ Voorbeelden en drijfveren.

Voor Gatze Wadman gold: ‘Wat je bent, zit niet aan de buitenkant, maar 
van binnen.’98 VARA-vlaggetjes en speldjes vond hij daarom niet nodig. 
Omdat een VARA-vlaggetje hem al een brug te ver was, vond hij het niet 
prettig om te zien dat zijn oudste zoon zich ging manifesteren als fanatiek 
pro-Fries. In februari 1936 liet Anne Wadman, inmiddels HBS’er, Scholten 
weten: ‘Ikzelf heb tegen geen enkele jongen op school ooit een woord 
Hollands gesproken.’99 Of het waar is, valt te betwijfelen. De spreektaal 
op school was, hoewel dat voor veel kinderen niet de eerste taal was, het 
Nederlands. Ook buiten het klaslokaal werd vaak Nederlands gesproken, 
ongetwijfeld ook wel eens door Wadman.
Maar langzaamaan veranderde er wat. Aan zijn dagboek (dat hij vanaf 
september 1936 bijhield) vertrouwde Wadman toe dat een klasgenote voor 
hem had afgedaan, omdat ze geen Fries meer sprak, maar een merkwaardig 
soort Hollands. Ze was ‘ver-HBS-t’. In zijn dagboek probeerde hij nu ook 
Fries te schrijven. Daarbij schakelde hij soms middenin een zin over van 
het Nederlands naar het (als schrijftaal minder vertrouwde) Fries, zoals in 
dit fragment, dat vooral ook duidelijk maakt dat Wadmans ouders weinig 
moesten hebben van zijn bemoeienis met de Friese beweging: 

‘’k Heb woorden gehad met Heit-en-Mem. Ten eerste over het feit 
dat Heit tocht det ik my to folle wijdde oan de Fryske biweging. “Du 
wirst krekt as Douwe Kalma. Do’t dy 30 jier wier, wier der ek noch 
neat,” sei Heit. – “Mar do’t er 40 wier wier der dûbeld sa folle as in 
oar,” sei ik…’100

Voor Gatze Wadman stond de zonderlinge Douwe Kalma blijkbaar 
symbool voor weinig goeds. Twaalf jaar later – in 1948 en al enigszins 
gedesillusioneerd – zou Wadman hem een beetje gelijk geven door een 
snerende opmerking te maken over ‘idolen van de schoolbanken die je 
later gauw doorziet.’101 Douwe Kalma was zo’n idool voor hem. In zijn 
voetsporen wilde ook Wadman zich inzetten voor Friesland. 
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> ‘Koning’ Douwe Kalma (1896-1953)
Bij de naam Douwe Kalma denkt men nu al gauw aan de pennenstrijd 
die hij in de jaren twintig voerde met zijn tegenstander, de journalist 
en volkskundige Jan Jelles Hof (1872-1958) en aan Kalma’s dubieuze 
houding tijdens de oorlog en de zuivering.102 Roemrucht is ook Kalma’s 
schijnbegrafenis in 1953 (hij werd gecremeerd), waarbij zo ongeveer de hele 
Friese beweging aanwezig was en waarbij een lege kist naar oud gebruik 
driemaal om de kerk werd gedragen om boze geesten te verdrijven.103

Voor Anne Wadman was Kalma in 1936 waarschijnlijk – want velen zagen 
hem toen zo – de man die de Friese beweging nieuw leven had ingeblazen 
met zijn essay ‘Fryslân en de wrâld’ (1916, ‘Friesland en de wereld’), met de 
door hem opgerichte Jongfryske Mienskip (1915) en met zijn eerste Friestalige 
literaire tijdschrift Frisia. Dat werd opgericht in 1917 en stierf een zachte 
dood in 1936. Kalma kon – in tegenstelling tot andere boegbeelden van 
de Friese beweging, zoals bijvoorbeeld de autodidacten Jan Jelles Hof en 
Schurer – bij al zijn activiteiten bogen op de kennisvoorsprong die hij had 
door zijn (afgebroken) academische studies theologie en Engels. Vanaf 
1931 werkte Kalma in deeltijd als leraar Engels in Eindhoven. In zijn vrije 
tijd – en daarvan had Kalma als student en leraar natuurlijk meer dan de 
doorsnee Friese schrijver – vertaalde hij Shakespeare in het Fries. Kalma 
wilde bewijzen dat de Friese taal als cultuurtaal de ontbrekende schakel 
kon zijn tussen de Engelse en de Scandinavische wereld. Het hoeft daarom 
geen verbazing te wekken dat Kalma de felste bestrijder was van Hof, die 
meende dat de Friese literatuur haar kracht kon ontlenen aan het feit dat 
ze als volksliteratuur de Nederlandse literatuur voor de Friezen aanvulde. 
Kalma sprak en schreef een deftig soort Fries waarmee hij mensen ófwel 
voor zich innam of van zich afstootte. Omdat hij zo prominent aanwezig 
was, werd hij soms ook wel ‘koning’ Douwe Kalma genoemd.104

> Het Boun: een nieuwe Friese jeugdvereniging.
Kort voor de discussie met zijn vader over Douwe Kalma, in de zomer van 
1936, had Wadman opnieuw een Fries zomerkamp bijgewoond. Voor het 
eerst was hij zonder zijn ouders vertrokken naar Gaasterland, om daar het 
eerste kamp bij te wonen van het pas opgerichte Boun for Frysknasjonale 
Jongerein (hierna: het Boun). Het woord ‘kamp’ suggereert trouwens 
meer dan het was, volgens Wadman waren er tijdens het zomerkamp van 
1936 zo’n tien jongens aanwezig.105 Na het kamp werd hij lid van de ‘krite’ 
(afdeling) in de Zuidoosthoek van Friesland.106 
Aangespoord door zijn nieuwe vrienden leerde Wadman Fries schrijven 
en publiceerde hij zijn eerste – uiteraard Friestalige – stukjes in het 
Bounsblaadje. Hij keek later met gemengde gevoelens op deze tijd terug.107 
Toch zou hij tot 1948 actief zijn voor het Boun, eerst als lid en daarna als 
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(hoofd)redacteur van het Bounsblad. Juist uit het Boun, waarin de leden 
erg aangemoedigd werden te publiceren, trad na de oorlog een aantal 
schrijvers naar voren. Naast Wadman waren dat bijvoorbeeld Freark Dam, 
Marten Sikkema (pseudoniem van Govert Gezelle Meerburg), Freark 
Bergstra en Liuwe Brolsma.
Wadmans ouders zagen zijn Bounsactiviteiten met lede ogen aan. De 
discussie over Kalma was niet de eerste woordenwisseling waartoe het 
Boun had geleid. Voordat Wadman lid werd, had zijn vader zich zorgen 
gemaakt of het Boun geen verkeerde, ‘fascistische’ (het toen meer 
gebruikelijke woord voor ‘nationaal-socialistische’) bedoelingen had. 
‘Bounslieder’ Tsjalling Terpstra, die zich later inderdaad zou ontpoppen 
als collaborateur, gold toen blijkbaar al als ‘verdacht’. Omdat de beide 
broers Scholten op vakantie waren, had Wadman inlichtingen ingewonnen 
bij oud-kampganger Barend van der Veen. Opgelucht liet hij daarna aan 
dominee Scholten weten: 

‘Barend wist er niks van, hij had, net als J.K.D. [Jan Klaes Dykstra, 
dichter en mede-oprichter van het SDFF] alleen bepaalde “vermoedens 
ten aanzien van” enz. En hij vindt, dat ik er maar bij moet blijven, en 
als het dan een N.S.B. knobbel blijkt te zijn (ik citeer woordelijk) dan 
is er altijd nog tijd er uit te stappen en anderen te waarschuwen.’108 

Het Boun was volgens Wadman ‘politiekloos’. Tsjalling Terpstra 
onderstreepte dat ook bij alle officiële gelegenheden: ‘Het Boun houdt 
zich streng buiten elk godsdienstig of politiek gekrakeel […] Onze strijd 
is de strijd voor de culturele vrijheid van ons volk.’109 Het Boun wilde 
graag dat er in Friesland in het openbaar veel meer Fries geschreven 
en gesproken werd, en dat de Friese taal ook in het ambtelijke verkeer 
toegestaan zou worden.110 
Die strijd was natuurlijk wel degelijk politiek van aard. Dat blijkt uit 
het Bounsblaadje It Seinfjûr (het Seinvuur) en uit de strijdkreten van 
het Boun: ‘Friesland voor de Friezen’, ‘Friesland Fries!’ en ‘Friesland 
overeind!’ Daarmee bemoedigden de Bounsleden ook elkaar, want de 
kennismakingsavonden waarmee het Boun leden probeerde te werven, 
waren niet altijd een succes. In de herfst van 1936 verliep een bijeenkomst 
in Idskenhuizen dramatisch. Na Terpstra’s vraag of diegenen die geen 
lid wilden worden wilden vertrekken, verlieten alle vijftig aanwezigen de 
zaal. Teleurgesteld, maar niet uit het veld geslagen, schreef Wadman in 
een verslag van deze avond: 

‘Wij zaten in spanning. Zou werkelijk de kracht die van Tsjalling 
en onze beweging uitgaat zo’n grote invloed hebben, óók op het 
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gemoed van “kaffers” [boerenpummels] en “kevers” [provincialen]. 
Ons vertrouwen was rotsvast. Nooit vergeet ik het gevoel dat mij toen 
bekroop. Het gevoel voor gek te staan, als vertegenwoordiger van een 
ploegje jongelui dat niet de krachten had boerenjongens wakker te 
schudden voor de strijd.’111

Wadmans dubbele gevoelens achteraf over zijn eerste Bounsjaren zijn 
ongetwijfeld ingegeven door zijn naïeve houding tegenover Bounslieder 
Tsjalling Terpstra. Dat het Boun in de praktijk niet ‘politiekloos’ was, 
bleek namelijk niet alleen uit het Bounsblaadje. Tijdens vergaderingen 
werd incidenteel de fascistengroet gebracht. Duidelijker aanwijzing dat 
Terpstra er dubieuze, aan de NSB-gerelateerde sympathieën op nahield, is 
niet denkbaar.112 Toch bleef Wadman onder Terpstra’s vleugels tot de zomer 
van 1937 een actief Bounslid. Hij nam plaats in de propagandacommissie, 
werd gekozen tot voorzitter van de afdeling Langweer, leerde notulen 
schrijven en verenigingetje-spelen, en schreef in totaal zeven artikelen 
voor It Seinfjûr.

> ‘Bounsleider’ Tsjalling Terpstra (1915-1978)
De charismatische, dandy-achtige Tsjalling Terpstra blijft – ondanks zijn 
politieke activiteit in de Friese beweging (eerst in het Boun, later in de foute 
Fryske Folkspartij (FFP)) – een wat mysterieuze figuur.113 Volgens Wadman was 
Terpstra meer een gangmaker dan een doorzetter. Terpstra opereerde zo 
solistisch, dat hij na verloop van tijd overal de deur werd uitgezet. Daarna 
waagde hij nog een schot door zijn eigen Frysk Nasjonael Front (1940) op 
te richten, waarin hij pleitte voor zelfbestuur voor Friesland. Hij vond 
nauwelijks weerklank. Terpstra werd na de oorlog gezuiverd en verliet 
Friesland.114 Hij kwam in 1978 tragisch aan zijn einde toen hij in Amsterdam 
werd vermoord door een dakloze die hij mee naar huis had genomen.115

De uit Leeuwarden afkomstige Terpstra was een groot bewonderaar van 
Douwe Kalma. Hij wist dat de Friese beweging het van de jongeren moest 
hebben. Het binnen de Friese beweging van de jaren dertig roemruchte 
Selskip 1844 had immers uit jongeren bestaan, net als Kalma’s Jongfryske 
Mienskip (1915), die in haar hoogtijdagen ruim 700 leden had.116 In 1935 
had Tjalling Terpstra daarom in Kalma’s voetsporen geprobeerd om de 
Leeuwarder jeugd te mobiliseren voor het Fries. Hij verspreidde maar 
liefst vijfduizend exemplaren van het tijdschrift War dy (Verweer je) dat 
speciaal voor jongeren bedoeld was. De actie mislukte jammerlijk. 
Daarna richtte Terpstra zich in 1936 op de plattelandsjongeren. Samen 
met enkele vrienden begon hij het Boun for Frysknasjonale Jongerein, 
waaraan hij zelf twee jaar leiding zou geven.117

Terpstra deed graag alsof het Boun erg groot was. Volgens Wadman had 
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het Boun rond 1936-1937 echter nooit meer dan tweehonderd leden. Zijn 
eigen afdeling, een van de zeven, was met hooguit vijftig leden veruit de 
grootste.118 Pas na de oorlog steeg het aantal Bounsleden spectaculair. In 
1950 had het Boun – inmiddels omgedoopt tot AFFJ, Algemiene Feriening 
foar Fryske Jongerein – 1.800 leden, in 1957 nog zo’n 280 leden.119 Als die 
cijfers correct zijn, dan toont het verloop van het aantal Bounsleden aardige 
parallellen met de geschiedenis van de Friese beweging (zie inleiding). 
Deze beleefde in de periode tussen 1945 en 1950 haar hoogtijdagen. Met 
de institutionalisering van de Friese taal in de jaren vijftig viel de directe 
noodzaak voor een Friese jongerenbeweging weg. 
Een mogelijke verklaring voor het, kleine, succes van het Boun is dat het 
een ‘boerenbeweging’ was (de term is van Zondergeld); het merendeel 
van de Bounsleden woonde net als Anne Wadman op het platteland. 
Onder Friese plattelandsjongeren was de sympathie voor de Nederlandse 
regering niet groot. Op het platteland ervoer men duidelijk dat het slecht 
ging met het boerenbedrijf, voor veel Friezen beeldbepalend voor de 
Friese cultuur. De Nederlandse regering deed er volgens de jongeren te 
weinig aan om deze crisis te bezweren.120 Ook vonden de jongeren het 
jammer dat er, zowel door niet-Friezen als door een groot deel van de 
Friezen zelf, op de Friese taal werd neergekeken. In het vooroorlogse 
Leeuwarden bijvoorbeeld werd amper Fries gesproken en was het 
Stadsfries nadrukkelijk voorbehouden aan de lagere standen.121 In een 
dorp als Langweer daarentegen spraken alleen de notabelen van buitenaf 
Nederlands. 
In een tijd waarin standsverschil nog een factor van belang was en 
waarin de strijd voor het Fries ook wel als een sociale strijd kan 
worden opgevat, slaagde het Boun erin om nieuwe leden warm te 
krijgen voor zijn Friesnationale gedachtegoed. Daartoe organiseerde 
het kennismakingsavonden door heel Friesland. Er was muziek (er 
werden Friese liedjes gezongen of Wadman speelde een stukje op zijn 
viool) en Terpstra, een gepassioneerd spreker, hield toespraken met veel 
bombastische krachttaal over ‘oplichtende einders’ en ‘klaar staan voor de 
strijd’. Het Boun dweepte met de Friese volkscultuur.
In de zeven afdelingen van het Boun organiseerde Terpstra, net als zijn 
voorganger Kalma in de Jongfryske Mienskip, cursussen Fries lezen en 
schrijven.122 Hij leverde daarbij geen half werk, zo blijkt uit Wadmans 
verslag van een Bounsavondje aan Scholten: 

‘…eerst zingen wij ons repertoire van Friese liederen, dat elke week 
groter wordt, dan behandelen wij onze lessen uit Douwe Kalma’s 
Spellingsboekje, en kijken wij het lesje van de vorige week na. Daarna 
lezen wij uit de Skreach mei Apels [Schraag met appels],123 behandelen 
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een onderwerp uit de Friese geschiedenis en iemand houdt een 
praatje. Soms leest Tsjalling dan nog wat voor, zoals gisteravond 
bijvoorbeeld de Friese Tsjerne [een gedicht van Gysbert Japicx, jc].’124 

Van september tot november 1936 kwam Terpstra wekelijks naar Langweer 
om daar de Bounscursus te verzorgen. Na afloop bleef hij vaak een hapje 
eten bij de familie Wadman. Daarna fietste hij terug naar Leeuwarden, 
een tocht van zo’n tweeënhalf uur. Bij slecht weer bleef hij overnachten. 
Terpstra moedigde Wadman aan artikelen te schrijven voor It Seinfjûr, het 
Bounsblaadje waarvan hij hoofdredacteur was.125 Ook sprak hij met hem 
over Friese literatuur en de Friese zaak.126 De vriendschap was echter maar 
van korte duur. Wadman zou al gauw kritiek hebben op de autoritaire 
manier waarop Terpstra het Boun leidde. En ook ‘zedelijk’ gezien, had hij 
het een en ander op hem aan te merken.

> De eerste stukjes - “It Seinfjûr”
It Seinfjûr was een blaadje van vier pagina’s dat uitgegeven werd in 
Leeuwarden.127 Volgens het omslag verscheen het eens in de veertien 
dagen, maar in de praktijk werden er tussen september en december 1936 
slechts vier nummers gedrukt. Het eerste nummer van de tweede jaargang 
liet vervolgens tot mei 1937 op zich wachten. Ook precieze oplagecijfers 
ontbreken. Uit een oproep van de redactie in het tweede nummer 
blijkt dat het aantal vaste lezers toen nog geen tweehonderd bedroeg. 
It Seinfjûr was echter niet alleen als Bounsorgaan bedoeld, maar ook als 
propagandamiddel. Voor iedere drie vaste lezers konden blijkbaar maar 
liefst zo’n honderdvijftig nummers gedrukt worden. Wie twee nieuwe 
abonnees opgaf, kreeg honderdvijftig krantjes thuisgestuurd om in zijn 
omgeving te verspreiden.128 De oplage van het blad zal dus waarschijnlijk 
tussen de duizend en tweeduizend exemplaren hebben bedragen. 
Een gedicht in het meinummer van 1937 laat aardig zien hoe de 
propaganda eruit zag. Naast een foto van een vlammend vuur stond het 
volgende, pathetische strijdvers afgedrukt, waarvan Tsjalling Terpstra 
waarschijnlijk de auteur was:

‘Het vuur van de Fries Nationale Jongeren laait op.
Het kleurt de lucht rood en roept U toe:
Fries, Friezin kom in de rijen, strijd mee voor Fries Friesland!
Doe het vandaag.
Stel het niet uit.
Friesland heeft U vandaag nodig!
Kom in de rijen, kom, kom, kom vandaag.
Friesland Fries!’129
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Ook Wadmans eerste stukjes waren bewogen commentaren met veel 
uitroeptekens. Later zou hij ze zelf degraderen tot ‘bluisterige stikjes’ 
(‘overdreven, opgewonden stukjes’), maar op het moment zelf schreef hij 
in zijn dagboek over ‘het eerste succes van mijn letterkundige loopbaan’.130 
Wadman schreef in het Seinfjûr over het gebruik van het Fries, over 
Friesnationalisme en ‘Holland’ en over jazz-muziek. 
In zijn eerste twee bijdragen (‘Het Fries op de H.B.S.’ en ‘Studerende 
jongeren’) riep Wadman de jeugd op zich vooral niet voor de Friese taal te 
schamen. In Leeuwarden en Sneek lag het misschien voor de hand dat het 
Nederlands overheerste, daar werd immers geen Fries gesproken, hooguit 
een Nederlands dialect. Maar ook daar zou de jeugd van buitenaf niet zo 
snel moeten overschakelen van het Fries naar het ‘Hollands’. Helemaal 
bont maakten de meisjes het, aldus Wadman, die zichzelf ondanks hun 
geschoren wenkbrauwen, roodgeverfde lippen en gepoeierde wangen 
echte Friezinnen vonden. Zij waren nog erger dan de jongens die, zelf 
Fries, eenmaal op de HBS op het Fries neerkeken.131 In zijn volgende 
stukje werkte Wadman het idee van de verhoudingsgewijs lage status van 
het Fries verder uit: 

‘Want, studerende jongeren, jullie mogen niet tevreden zijn, als jullie 
de Duitse, Franse, Engelse en Hollandse taal onder de knie hebben. 
Vooral het Fries eist jullie toewijding, jullie kracht. Studerende 
jongeren, ook jullie horen naast ons te staan in onze strijd, de strijd 
voor cultureel vrij Fryslân.’132 

Deze artikeltjes leverden Wadman een bescheiden reputatie op binnen 
het Boun.133 En ook al zijn deze eerste stukjes onmiskenbaar schrijf-
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oefeningen die beïnvloed zijn door Tsjalling Terpstra, toch herkennen 
we er al enkele vaste elementen in van Wadmans latere werk. Het tegen 
de stroom indenken bijvoorbeeld en het kritisch bevragen van vaak 
gebruikte begrippen. (Later zou deze angst voor woorden nog versterkt 
worden door het werk van Menno ter Braak.) In zijn vierde bijdrage aan 
It Seinfjûr ging Wadman bijvoorbeeld uitgebreid in op de vraag hoe de 
houding van de Friesnationalist tegenover Nederland zou moeten zijn: 

‘En wij Friezen hoeven ook geen imperialistisch doel voor ogen te 
hebben: wij zijn een klein volk en zullen dat ook wel blijven. […] 
Geen muur om Friesland optrekken, geen haat tegen buitenlanders, 
geen gesputter en gemor over het achtergesteld zijn van het Fries 
en de Friese geschiedenis, dat is negatief gedoe! Wij moeten positief 
inzetten – omhoog: ons doel voor ogen houden: “Friesland fries” en 
nièt “Friesland niet Hollands”, dat lost niks op!’134

Ook achter de schermen was Wadman kritisch. Zo schreef hij in december 
1936 een lange brief aan Terpstra, waarin hij uitlegde dat hij graag 
meer openheid wilde over de manier waarop Terpstra het Boun leidde. 
Wadman vond het Boun niet democratisch genoeg, hij stoorde zich eraan 
dat Tsjalling het Boun als groter en succesvoller voorstelde dan het in 
feite was en hij maakte zich er bovendien zorgen over dat er mogelijk 
meer geld besteed werd dan er binnenkwam: 

‘De propaganda kan wel wat primitiever; er kunnen wel heel wat 
minder Seinfjûren worden gedrukt, er worden toch heel veel van 
weggegooid, zonder dat ze resultaat hebben gehad. En dat moet niet. 
Onze actie moet veel intensiever worden […] dan wordt het werk, 
lijkt mij, veel plezieriger.’135

> Conflict met Tsjalling Terpstra
Het contact tussen Wadman en Terpstra verliep ook om een andere reden 
moeizaam. Want Wadman mocht dan wel gespierde taal schrijven, hij 
was pas zestien jaar en in sommige zaken nog erg onervaren. Met een 
haast kinderlijke onbevangenheid vroeg hij in november 1936 advies aan 
Scholten. Uitgebreid schreef hij hem hoe zijn moeder de vorige avond 
uiterst onaangenaam tegen Tsjalling was geweest, nadat ze Wadman vóór 
zijn komst al te kennen had gegeven dat Tsjalling vanavond niet mocht 
blijven overnachten. Hij was de deur nog niet uit, of een woordenwisseling 
volgde: ‘Nou, heit en mem hebben toen laten weten, ik moest mijn 
vriendschap met Tsj. een beetje inbinden, en mij zo min mogelijk met 
hem inlaten natuurlijk […] Hij zou niet helemaal te vertrouwen zijn.’136 
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Gatze Wadman liet doorschemeren dat hij vermoedde dat Tsjalling 
homoseksueel was. Anne Wadman wist echter niet wat dat betekende en 
legde in zijn onwetendheid een verband tussen het woord en Terpstra’s 
intensieve omgang met meisjes.137

Scholten legde hem in een lange brief omstandig uit wat homoseksualiteit 
inhield en hoe Wadman zijn houding tegenover Tsjalling en zijn 
ouders kon bepalen.138 Tijdens een bezoek van Wadman aan de pastorie 
in Oldeholtwolde op 16 en 17 januari 1937 spraken hij en Wadman 
uitgebreid verder. Wadman nam voor deze gelegenheid speciaal zijn 
dagboeken mee, die goed van pas konden komen bij deze, zoals hij 
het noemde, ‘conversations-for-two’.139 Scholtens visie op seksualiteit 
was voor zijn tijd misschien wel liberaal (hij sprak er in tegenstelling 
tot Wadmans ouders bijvoorbeeld openlijk over), maar toch ook zeer 
moralistisch. Homoseksualiteit zag hij als een ziekte, waarvan je kon 
genezen. Ook zelfbevrediging en schunnige mopjes op het schoolplein 
waren onnatuurlijk en dus verkeerd. Dat ‘onanie’ verkeerd zou zijn, had 
Wadman overigens al eerder gehoord. Je zou er lichamelijke kwalen van 
krijgen. De logeerpartij maakte veel indruk op Wadman. Scholten raadde 
hem aan zijn verlangens te analyseren en zijn energie op positieve dingen 
te richten. Vanaf nu zou hij – in de lijn van de ‘Traumdeutung’ van Freud 
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– zijn dromen opschrijven om zo zijn eigen onbewuste verlangens helder 
te krijgen. 
Een conflict over geld in het najaar van 1937 (door Wadman beschreven 
in brieven aan Scholten en in zijn dagboek – Tsjalling Terpstra bracht 
het Boun in diskrediet door Bounsgeld te verduisteren) zorgde ervoor 
dat Wadman zijn lidmaatschap van het Boun beëindigde. Hij twijfelde 
er, na een jaar in het Boun, toch al aan of hij de jongerenbeweging wel 
kon vertegenwoordigen. Zijn mening was te vaak afwijkend, er werden 
volgens hem in het Boun te gemakkelijk grote woorden gebruikt: 

‘Slechts in wat als uitingen van het Fries-eigene de kunst, literatuur, 
muziek, plastiek enz. voor ogen heeft, lijkt mij iets waarachtigs. Wat 
er verder is aan folkore – ach, het is franje, meer niet. Het Friese 
volkskarakter…? Ach wat, ik wil er niets van weten… Ik geloof er 
niet in, vooral ook niet aan het grote, allesoverheersende verschil 
tussen Friezen en Hollanders […] Ik betwijfel of de Friese beweging 
aan mij ooit wat hebben zal. Niet, dat ik niet schrijven of dichten zal 
in het Fries, – waarom niet…? Daarvoor hoeft men geen nationalist 
te zijn.’140

> Salomon Machiel Noach (1879-1944) – ‘de oude Jood’
Wadman had het Boun echter nog maar net de rug toegekeerd, of er deed 
zich een volgende gelegenheid voor om zijn pen te oefenen. Na het ‘eerste 
succes’ in het Boun had Wadman zich ook daarbuiten geprofileerd als 
pro-Fries.141 Zo had hij in februari 1937 met Marten Koops Scholten nog 
uitgebreid gecorrespondeerd over de koers die het Boun zou moeten 
volgen en over de mogelijkheid om propaganda te maken op de HBS. 
Daarbij moest volgens Wadman subtiel geopereerd worden, want met 
radicale plannen zou men buitenstaanders tegen zich in het harnas 
kunnen jagen: 

‘Ik heb er al vaak over gesproken of wij ook wat kunnen doen, en 
wát. En ook heb ik al plannen in overvloed gemaakt. Zo wilde ik 
bijvoorbeeld er eens met de leraar Nederlands over praten, of hij 
naast het Vlaams en het Zuid-Afrikaans ook niet het Fries als 
letterkundige taal behandelen kan. En ik wilde het ook wel eens met 
hem hebben over de mogelijkheid Friese boeken in de bibliotheek 
op te nemen. Evenwel, zo ver is het nog lang niet, en daarvoor zal ook 
wel geen geld zijn.’142

Nu het HBS-eindexamen in zicht kwam, droomde hij van een carrière als 
journalist bij een Friese krant, of als letterkundige die geld bijverdiende in 
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de journalistiek.143 Als journalist en letterkundige zou hij immers doen wat 
hij het liefste deed: schrijven. Wadman schreef niet alleen journalistieke 
stukjes. Al in de zomer van 1936, nog voor zijn artikeltjes in het Seinfjûr 
verschenen, had hij een eerste Friestalige novelle geschreven. Daarvan 
was echter na kritiek van zijn familie weinig overeind gebleven.144 In juli 
1937 liet hij Scholten weten dat hij opnieuw aan twee romans werkte: een 
Nederlandse en een Friese. Daarnaast schreef hij, evenals Scholten, Friese 
gedichten.145 Scholten kreeg die eerste pennevruchten onder ogen om er 
zijn commentaar op te geven. Ideeën had Wadman volop, maar er was niet 
altijd genoeg tijd om deze uit te werken. Zo schreef hij in oktober 1937:

‘’k Dicht niet meer voorlopig. Geen tijd, en geen rust. […] ’k Heb 
romans in mijn hoofd… Mijn laatste opstel – een schets uit het 
Friese boerenleven (Noach zal wel raar opgekeken hebben, toen hij 
zag, dat ik de personen Fries liet spreken!) bracht als vanouds een 
9 op. Ik geloof dat dat op school mijn “fort” […] nog is, opstellen 
maken – èn geschiedenis.’146 

De Noach waarvan in het citaat sprake is, was Wadmans leraar Nederlands 
op de HBS: Salomon Machiel Noach (1879-1944), in Wadmans dagboek ‘de 
oude Jood’. Wadmans nagedachtenis aan Noach zou worden gekleurd 
doordat Noach, net als Scholten, overleed in de oorlogswinter van 1944. 
Net als Scholten droeg Noach bij aan Wadmans literaire vorming. In de 
jaren tachtig wijdde Wadman als eerbetoon een boekje aan zijn oude 
leraar. 

‘Ik kan me Noach nog heel goed voor de geest halen, zoals hij, klein en 
gedrongen mannetje met vrij lang, ietwat uitstaand haar, dat over zijn 
kraag viel, tussen de lesuren door de gangen scharrelde, goedmoedig 
en onverstaanbaar mompelend en mopperend over de opstoppingen, 
met zijn trouwe zwarte borden onder zijn arm of in zijn hand waar de 
samenvatting van zijn leerstof op vermeld stond […] Ik zie hem nog 
voor de klas staan, pratend met een enigszins scheef mondje onder 
een stekelig snorretje dat die naam nauwelijks verdiende.’147 

Noach, zelf geen Fries, interesseerde zich voor de Friese literatuur en taal. 
Opstellen van leerlingen bekeek hij met het Friese woordenboek ernaast, 
zodat hij de frisismen erin thuis kon brengen: ‘Hij was natuurlijk voor een 
correct gebruik van het Nederlands, maar was tegelijkertijd van mening 
dat de leraar deze “taalvarianten” niet “genadeloos zou doemen”.’ Noach 
meende dat de ‘ruimere, geestelike liefde voor land, voor mensheid’ pas 
ontstond uit de ‘diepe, zinnelike genegenheid voor eigen streek en taal.’148 De 
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bewondering was wederzijds. Noach beloonde Wadmans opstellen steeds 
met hoge cijfers en droeg hem namens zijn school voor als redactielid van 
een nieuwe schoolkrant voor heel Friesland, Het Schoolblad.149

> Meer schrijfoefeningen – ‘Het Schoolblad’
Op initiatief van hoofdredacteur Wiga van Het Vrije Volk – het socialistische 
dagblad dat Wadmans ouders thuis lazen – werd in 1937 een schoolkrant 
voor heel Friesland opgericht. Hij hoopte via Het Schoolblad toekomstig 
journalistiek talent op te sporen. De redactie van het blad werd gevormd 
door leerlingen van Friese gymnasia, HBS en Ulo-scholen, voornamelijk 
jongens. Wadman was medewerker vanaf het allereerste nummer, dat 
in december verscheen. Het redactieadres van Het Schoolblad was dat 
van Het Vrije Volk, de Tweebaksmarkt 49 in Leeuwarden. Daar vonden de 
maandelijkse redactievergaderingen plaats, die door Wiga persoonlijk 
werden voorgezeten. Het ging er officieel aan toe; na het openen van 
de post door een secretaris werden de redactieleden uitgenodigd hun 
stukken voor te lezen en op elkaars stukken te reageren. Ook Wiga zelf 
gaf zijn oordeel. Een van de redactieleden meende later dat Wiga nogal 
teleurgesteld moet zijn geweest over het peil van de bijdragen, met Anne 
Wadman als gunstige uitzondering.150

Het Schoolblad verscheen maandelijks. Oplagecijfers ontbreken, maar 
als we nagaan dat het blad onder alle middelbare scholen in Friesland 
verspreid werd, wordt duidelijk dat de oplage groter moet zijn geweest 
dan die van It Seinfjûr. Wadman was redactielid van december 1937 tot juli 
1938. In die periode schreef hij tien bijdragen voor het blad. Ook daarna 
– van juni 1939 tot februari 1940 –zou hij nog zo’n tien artikelen leveren. 
Hij schreef over de meest uiteenlopende onderwerpen: over jazz, HBS-
dansavondjes, Vondel en de Friese beweging. Over zijn belevenissen en 
zijn heimwee naar de HBS schreef Wadman ná zijn examen de rubriek 
‘Overpeinzingen van een zelfstudent’, waarvan vijf delen verschenen. In 
die laatste stukjes zien we de ironie van zijn latere werk, zoals bijvoorbeeld 
in een overpeinzing over ‘kinderliefdes en ijdelheid’: 

‘Boze lieden insinueren soms, dat alleen vrouwen ijdel en behaagziek 
zijn. Dat is een leugen. Wij mannen zijn het minstens net zo goed, 
of slecht. Maar wij bezitten de gave die ijdelheid en behaagzucht te 
verdoezelen of om te buigen tot een ander maatschappelijk kwaad: 
zelfbewustheid of eigenwijsheid of een tussenschakel hiervan.’151 

Toen hij redacteur was, kwam Wadman ook in Het Schoolblad op voor 
het Fries. Vanaf het derde nummer (maart 1938) begon hij onder de titel 
‘Fen it Fryske front’ aan een serie van vijf korte Friestalige artikelen (de 
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enige in het Nederlandstalige blad) over de Friese kwestie.152 Daarin zette 
hij in vogelvlucht de geschiedenis van de Friesnationale beweging en 
de Friese literatuur uiteen. Opvallend aan Wadmans Friese bijdragen is 
dat ze minder speels zijn dan zijn Nederlandstalige. Een artikel als ‘Het 
schoolpetje. Een jeugdherinnering’ doet bijvoorbeeld erg denken aan Het 
taaie ongerief van Theo Thijssen.153 Daarin wordt de kledinggeschiedenis 
gevolgd van twee broertjes, die door hun alleenstaande moeder steevast 
in een rare mantel of broek naar school worden gestuurd. 
Wadmans bijdragen zorgden ervoor dat hij ook buiten de kringen van 
het Boun een beetje naamsbekendheid kreeg. Toen hij tijdens een eerste 
bezoek aan professor Gosses in Amsterdam bij hem de student Jan Pen 
ontmoette, bleek deze hem bijvoorbeeld al te kennen van zijn stukjes in 
Het Schoolblad.154 It Seinfjûr en Het Schoolblad waren geschikte plekken voor 
Wadman om zijn pen te scherpen. Maar voor hemzelf van meer belang 
was de publicatie van zijn eerste poëzie vanaf juni 1938 in het maandblad 
It Heitelân. Daarin verscheen tot december 1941 een dertigtal Friestalige 
verzen van zijn hand. 

1.5 Doorzetten en overwinnen. Van debuut naar eigen vorm.

Op 25 april 1938 stuurde Wadman een gedicht naar een van de redacteuren 
van It Heitelân, de letterkundige Jelle Brouwer. Hij liet hem weten dat 
hij het gedicht dat hij ter publicatie meestuurde eerder al aan Scholten 
had voorgelegd en dat die het goed vond. Wadman herinnerde Brouwer 
eraan dat hij drie jaar geleden als vijftienjarige op het Forbânskamp op 
Terschelling was: 

‘U kent wellicht mijn naam nog van het Terschellingkamp – 1935 
van het Forbân. Nadien heb ik toen mijn vriendschap met Ds. en 
mevrouw Scholten aangehouden en zodoende leg ik hem altijd eerst 
mijn verzen en wat daarvoor doorgaat, voor.’155 

Het gedicht dat Wadman stuurde was een recent product dat amper in 
de la had gelegen. Scholten gaf er op zondag 24 april zijn zegen over – 
een ander, Nederlandstalig gedicht (‘romance’) vond hij minder goed – en 
Wadman stuurde het de volgende dag meteen op, nieuwsgierig als hij was 
naar de reacties: ‘Ik zal nu wel gauw antwoord terug ontvangen, ’k ben 
benieuwd, vanzelfsprekend, heel erg benieuwd. Lukt dit, dan is geloof ik 
mijn reputatie als “dichter” gevestigd.’156 
Na het einde van de literaire tijdschriften De Holder (1926-1929) en Frisia 
(1917-1936) was It Heitelân (1919-1962), een magazine-achtig maandblad, 
het medium waarmee schrijvers nog de meeste lezers konden bereiken. 
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Het blad verscheen bij uitgeverij Brandenburgh in Sneek en stond bekend 
om de verzorgde typografie. Vooral de extra fraaie kerstnummers waren 
gewild.157 Het gedicht dat Wadman naar It Heitelân stuurde, heette ‘Ik dacht 
met jou het eeuw’ge niet te winnen’. Het was een sonnet en had als (klassiek) 
thema de afwijzing door een meisje, zoals al uit het eerste kwatrijn blijkt:

‘O, ’k tocht mei dy it iiw’ge net to winnen,
ik wist tó goed: It wier mar for ien joun,
dochs winske ’k om’t ik dy wol aerdich foun,
ris faker mei dy op-en-út to kinnen.’158

Het sonnet eindigde met vraagtekens: ‘Wier ik to grien? – Ef wier ik dy 
to hoeden?’ Wadmans vers werd opgenomen.159 Brouwer zelf liet – tot 
Wadmans frustratie – echter niets van zich horen. Dat zijn gedicht zou 
worden opgenomen, wist Wadman van Scholten, die het op zijn beurt 
van It Heitelân-redacteur S.J. van der Molen had gehoord: ‘Van der Molen 
– van wie ik dit via André hoorde – was er erg tevreden over. Dìt was nu 
weer eens een vers, moet hij gezegd hebben, dat zuiver doorleefd was èn 
modern, en weet ik wat niet meer.’160

Vanaf juni 1938 zou de redactie van It Heitelân, die bestond uit Jelle Brouwer, 
S.J. van der Molen en J. Winkelman (1892-1952), met de regelmaat van de 
klok werk van Wadman opnemen. Tussen juni 1938 en 1939 publiceerde 
men vijftien verzen van hem (met titels als ‘Brief ’, ‘Maandagochtend’, 
‘Letzter Frühling’ en ‘Waarom?’) en één kort verhaal. Tussen maart 1940 
en december 1941 zouden daarop nog vijftien gedichten volgen. Binnen 
het literaire circuit gold Wadman vanaf zijn debuut als vernieuwer, ook al 
zou hij zelf de laatste zijn geweest om dat te beamen. Het is kenmerkend 
voor hem dat hij na een paar jaar al niets meer wilde weten van deze 
eerste verzen.161 
Tijd om te dichten en om zijn eigen poëzie kritisch onder de loep te 
nemen, had Wadman genoeg. Van juli 1938 tot september 1939 was hij 
‘zelfstudent’ – de toen gebruikelijke naam voor iemand die thuis studeert 
voor het staatsexamen klassieke talen, dat destijds nodig was om tot een 
academische studie te worden toegelaten. In het eindexamenjaar van de 
HBS was Wadman samen met zijn vader op bezoek geweest bij Scholten 
en Noach. Wadman wilde graag Nederlands studeren in Amsterdam, de 
stad die hij kende van familiebezoekjes. In overleg met Scholten en Noach 
werd besloten dat hij na de examens klaargestoomd zou worden voor 
het staatsexamen. Wadman volgde daarvoor privélessen bij een vriend 
van Scholten, dominee Ypey, die in een klein dorp nabij Heerenveen 
woonde: De Knipe. Hij noemde zijn zelfstudieperiode daarom die van 
het “Knypster lyceum”. 
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> Dichter en ‘zelfstudent’
Akke, Trynke, Maeike en Popkje. De meisjes in Wadmans dagboek 
wisselen elkaar tot het voorjaar van 1939 in hoog tempo af. Wadman werd 
als jongeman snel verliefd. Eén blik kon hem van zijn stuk brengen, maar 
na een schuchtere vrijpartij was de aardigheid er vaak ook weer af. In zijn 
dagboek refereert hij vaak aan het ‘onstuimige voorjaar’ van 1937, dat kort 
op Scholtens uitleg over seksuele zaken in de pastorie van Oldeholtwolde 
gevolgd moet zijn. Ondanks Scholtens zedenpreek hield hij er in dat 
voorjaar heel wat vriendinnetjes op na. Zijn ouders waren daar niet blij 
mee. Beeldend is Wadmans beschrijving van de gebeurtenissen nadat zijn 
vader hem met een meisje betrapt had in het tuinhuisje: 

‘Er ging een licht in het huis aan, Heit kwam met grote stappen op 
het tuinhuisje af. Wat er verder gebeurd is, laat zich niet beschrijven, 
maar het was “hartverscheurend”, de tonelen die zich voltrokken. Het 
kwam in het kort hierop neer: onze huishouding was “tot ondergang 
gedoemd.” Wij waren “te grabbel gegooid”. Er was “schande” over ons 
huis gekomen, en weet ik wat al niet meer. Om twee uur zat ik nog 
in de woonkamer beduusd te kijken, Heit jammerde door het huis 
heen-en-weer, en mem sprong in haar nachtjapon rond.’162 

Na het voorjaar van 1937 gebeurde er tot Wadmans frustratie weinig op 
het gebied van de meisjes. In juli 1938, ten tijde van zijn eindexamen 
HBS, schreef hij aan Scholten: ‘Als er nu maar eens een grote liefde kwam, 
snapt u? Misschien dat er dán kans bestond op dichterschap.’163 Zijn 
eerste gedichten gingen vaak over zijn verhouding tot de meisjes – door 
hem voorgesteld als mysterieuze en onberekenbare wezens, waarmee zijn 
dichterschap op naïef romantische wijze direct verbonden was.
Wadmans gedichten vielen op. Jelle Brouwer complimenteerde hem in 
juli 1938 met zijn eerste vers en vroeg hem of hij meer gedichten zou 
mogen zien. Misschien zou zijn werk in het Frysk Jierboek (een soort best 
of selectie van proza en poëzie) kunnen worden gepubliceerd.164 Daarna 
schreef hij hem enthousiast dat Wadman volgens hem een ‘dichter van 
belang’ zou kunnen worden. Net als Van der Molen vond ook hij dat 
Wadmans werk afweek van het werk dat hij als redacteur onder ogen 
kreeg: ‘Het valt mij op, dat Uw werk eigenheid van visie, van klank en 
vorm heeft.’165 
De lof van Brouwer en Van der Molen stimuleerde Wadman om meer 
gedichten te schrijven. In december 1938, acht jaar voor zijn daadwerkelijke 
debuut en vijf maanden na zijn eindexamen, had hij daardoor al zoveel 
werk liggen, dat hij overwoog een bundel uit te geven: 
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‘Ik twijfel tussen “Printkladden” en “Tema con Variazione”. Het zal 
het laatste wel worden want het eerste daar verzint [Douwe] Kalma 
wel weer de een of andere stekelige opmerking over. Bijv. zou hij 
daarvan kunnen maken “Printfouten” en dat risico wil ik niet 
nemen. Op “tema con variazione” valt slechts één bezwaar te maken, 
nl. dat het niet Fries is, maar verder is deze titel oké. Het thema is de 
alte Geschichte die immer neu bleibt, de variaziones zijn de Akkes, 
Trynkes, Maeikes, Popkjes en weet ik wie nog meer, met wie ik had 
willen gaan.’166 

De laatste woorden van het citaat zeggen genoeg. De ‘alte Geschichte’ – 
een zinspeling op een regel uit een gedicht van de door Schurer vertaalde, 
Duitse dichter Heinrich Heine – ging hem vervelen. De meisjes voor wie 
hij zich werkelijk interesseerde, stonden vaak onverschillig tegenover 
hem. Net zoals in zijn Bounsperiode het geval was geweest, twijfelde hij 
al na een paar maanden aan zijn eigen drijfveren: was hij wel echt een 
dichter, of wílde hij het alleen maar zijn? In 1939 ontwikkelde Wadman 
zich tot de recalcitrante dichter die zich doelbewust afzette tegen de 
verheven lyriek van de Jongfriezen. Onder invloed van Nederlandse 
dichters als Greshoff, Van Hattum en Slauerhoff zocht hij vanaf 1939 naar 
een modernere, oftewel, een eigen toon. 

> Dichterlijk intermezzo: de Jeugdbond voor Onthouding
Wadmans zelfstudieperiode mocht dan aanvankelijk veel verzen 
opleveren, gedichten schreef hij alleen bij vlagen. Zijn productie in de 
periode van juni 1938 tot september 1939 kan ruwweg in twee perioden 
verdeeld worden, namelijk juni tot december 1938, waarin hij bijzonder 
veel schreef, en januari tot en met september 1939, waarin hij, gekweld 
door een nieuwe verliefdheid en door pogingen om net zo te zijn als 
Scholten, amper schreef. 
In september 1938 werd Wadman, die nu lange dagen studerend in het 
ouderlijk huis doorbracht, lid van de Jeugdbond voor Onthouding (JVO).167 
Hij hoopte daar een degelijk meisje te ontmoeten. ‘Negentien jaar en nog 
niet verloofd, ’t is bepaald abnormaal’, zo vond hij zelf.168 Hij wilde, net 
als Scholten, graag positief in het leven staan en zoeken naar ‘het iiw’ge’ 
[‘het eeuwige’], een begrip dat al in zijn eerste gedicht ter sprake kwam en 
dat verwees naar de ‘hogere’ relatie tussen man en vrouw. Dat hij er tot 
nu toe niet in was geslaagd een meisje te vinden, weet hij voor een groot 
deel aan zichzelf: 

‘Ik weet, dat veel mijn eigen schuld is. Ik ben egocentrisch en in 
mijzelf gekeerd, omdat ik geestelijk altijd op mijzelf aangewezen was. 
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Geestelijk contact met anderen heb ik tot mijn zestiende jaar altijd 
gemist, en dat met vrouwen heb ik niet eens of amper gekend.’169 

Hoewel Wadmans JVO-periode niet lang duurde (in Amsterdam zou hij al 
snel nieuwe ideeën ontwikkelen) zou deze toch zeer van belang zijn voor 
zijn latere werk. Later zou hij namelijk de pest hebben aan de opvattingen 
die hij in deze tijd verkondigde. In zijn eerste twee romans rekende hij 
af met het moralistische denken van de ‘burger’, de ‘Prinzipienreiter’ 
waartoe hij zichzelf in januari 1939 trots bomdardeerde.170 De beslissing 
‘degelijk’ te worden, nam Wadman na de ontmoeting – tijdens een JVO-
uitstapje – met het meisje dat zijn eerste liefde zou worden: 

‘Niet, – laat mij dat vaststellen, – ben ik verliefd, of hoe men dat 
noemen wil. Ik ben slechts een meisje tegengekomen, dat mij lijkt 
als een van diegenen, die op den duur voor mij “weggelegd” zijn. De 
persoon in kwestie – om er niet omheen te draaien, – is Tini Numan 
uit Lemmer. Niet dat zij zo bijzonder toeschietelijk is. Maar ik geloof 
dat zij een persoonlijkheid is, en dat bewonder ik.’171 

Tiny Numan moest aanvankelijk niets van Anne Wadman hebben. Ze 
vond zijn gedrag veel te losbandig. Tijdens het bewuste JVO-uitstapje 
was er op de terugtocht achterin de donkere bus veel gegiecheld. 
Tiny, een serieuze HBS’er, hield het op ‘gerotzooi’ dat niet paste bij de 
principes die de jongerenvereniging huldigde. Na het reisje klaagde ze 
bij het hoofdbestuur, waarop Anne Wadman, waarschijnlijk een van de 
aanstichters, in Lemmer zijn excuses kwam aanbieden.172

> Tiny Numan (1920-2001)
Toen Wadman haar ontmoette, zat Tiny in haar eindexamenjaar van de 
HBS in Sneek. Ze had twee jongere zusters en woonde met haar familie in 
Lemmer. Haar vader, Wopke Numan, was hoofd van de Mulo in Lemmer, de 
school die Tiny eerst had bezocht. Hij zou aan het begin van de oorlog jong 
overlijden. Tiny’s moeder was een dochter van de socialist Geart Lourens 
van der Zwaag.173 In januari 1940 zou het gezin naar Heerenveen verhuizen. 
Tiny en haar jongere zuster Jelly Numan leerden op de tennisclub in 
Lemmer van de latere schrijver Pieter Terpstra (1919-2006) hoe ze een 
racket moesten vasthouden. Uitgesproken sportief was Tiny echter niet, 
er werd in het gezin vooral veel gelezen. Tiny had als kind de Engelse 
ziekte (rachitis) gehad, waaraan ze rugklachten had overgehouden. Tot 
haar schaamte had ze als kind een corset moeten dragen. Op de lagere 
school liep ze bovendien TBC op. Haar jeugd bestond noodgewongen 
veel uit het bed houden en boeken lezen. Volgens Wadman kwam het 
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hierdoor dat Tiny’s leven een ‘ondergrond van zwaarmoedigheid’ had.174 
Op foto’s uit de periode 1939-1941 ziet Tiny Numan – met haar donkere 
krullen en ernstige blik – er inderdaad uit zoals Wadman haar schetst: 
serieus en degelijk, als iemand die respect afdwingt.175

Van januari tot mei 1939, toen het eindelijk ‘aan’ raakte, wachtte Wadman 
gespannen af of het iets zou kunnen worden of dat hij weer ‘te hoog 
gegrepen’ had. Hij besloot voor Tiny alle andere meisjes af te zweren en 
kondigde dat ook aan Scholten aan. Om inspiratie op te doen, las hij de 
bundel Drie op één perron van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum en 
Ed. Hoornik, waarvan hij erg onder de indruk was. Zelf dichtte hij niet: 

‘Als ik weer zou beginnen te schrijven – en ik heb het warempel 
geprobeerd! – dan zou daarvan niets terecht komen dan wat banale 
dichtregels over dat “ik haar nog altijd niet heb…” En omdat 
ik nu eenmaal behoefte heb aan originaliteit (vreemd, dat mijn 
meest originele verzen niet de beste zijn!) – wil ik mij daaraan niet 
bezondigen. Geestelijk worstel ik dus dankzij die “ene” langzaamaan 
uit het dal van drie tot vier jaar. Dat is wel eens prettig. Ja, wát is er 
nu prettiger dan te proberen een “kerel”, een “man van karakter”, 
iemand die weet wat hij wil te worden.’176 

Wie vertrouwd is met het werk van Menno ter Braak, zal bij het lezen 
van dit citaat denken aan diens ‘ferme bewuste mannelijkheid’. Zo 
karakteriseert Ter Braak in zijn essay ‘Démasqué der Schoonheid’ (1932) de 
zelfvoldane levenshouding van de man die zijn plaats in de maatschappij 
heeft gevonden, een houding die Wadman later in Ter Braaks voetsporen 
zou verafschuwen.
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> Op zoek naar een eigen geluid
In februari 1939 constateerde Wadman teleurgesteld dat in een recensie 
van het Jierboek 1938, waarin zijn gedicht ‘De âlde spylman’ was opgenomen, 
alle schrijvers bij naam genoemd werden, behalve hijzelf.177 ‘Doorzetten’ 
en ‘meer werk de wereld inslingeren’ was zoals gezegd zijn conclusie, 
alleen zo kon hij een gerenommeerd Fries dichter worden: 

‘Als ik doorzet en mijn werk verbetert zich gaandeweg zoals het de 
laatste maanden ook in opwaartse richting is gegaan, dan heb ik ooit 
kans een dichter van Friesland te worden. Maar dan één, die met een 
nieuw geluid komt, die wat nieuws te melden heeft, ja, die de moed 
heeft zich te oriënteren op wat er op dichtgebied op dit moment in 
Holland verschijnt. Dat betekent: oriëntatie op V. Hattum, Hoornik, 
Theun de Vries, Jan Greshoff. Men mag daar verachtelijk over 
denken, het is de weg!’178 

Wie er precies ‘verachtelijk dachten’ over oriëntatie op ‘Holland’, is niet 
duidelijk, maar het is wel duidelijk dat men in Friese literaire kringen 
niet onverdeeld positief stond tegenover ‘Holland’. Het argument dat 
Friese literatuur geen invloed mocht ondergaan van de Nederlandse, 
omdat dit een aantasting van de authenticiteit ervan zou betekenen, 
keerde regelmatig terug. (zie ook 2.4). 
Alhoewel hij zelf dus weinig schreef, droomde Wadman in 1939 nog 
steeds van een reputatie als dichter en de daaraan verbonden status. Over 
een oud-klasgenootje van de HBS dat niet in hem geïnteresseerd bleek, 
fantaseerde hij op 18 april 1939 in zijn dagboek: 

‘Hij stuurt haar een exemplaar van zijn eerste dichtbundel, en schrijft 
daar heel verlegen voorin, dat het meisje aan wie hij het richt een 
groot aandeel heeft in de verzen, die hij schreef, – wat hij niet meent, 
maar wat hij doet om haar te laten voelen: Meisje, daar sta je dan. 
Had mij maar genomen toendertijd, dan had je nu een dichter als 
man, een beroemd persoon, een kerel die wat in zijn mars heeft.’179 

Helemaal ijdel was Wadmans hoop niet. Al eerder had zijn pasverworven 
status van ‘dichter’ namelijk vruchten afgeworpen. In het najaar van 1938 liet 
zijn vriend Jan Alkema hem weten dat Wadmans eerste vers uit It Heitelân 
zijn bestemming had bereikt: een eerder vriendinnetje had het via via 
onder ogen gekregen en bleek er zeer door geïmponeerd. Wadman hield 
echter vol dat haar bewondering hem koud liet, hij was inmiddels immers 
‘degelijk’ geworden en niet meer van plan met zich te laten spotten.180

Dat de zoektocht in de JVO-periode naar ‘het positieve’ niet zonder 
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complicaties verliep, ligt voor de hand. Feilloos zag Wadman zijn eigen 
gebreken. Hij vond zichzelf egocentrisch en constateerde bij zichzelf een 
gebrek aan ‘karakter’. Eind april 1939 zag hij het zo: 

‘Waar het mij aan ontbreekt is de ontroering, teweeggebracht door 
het beleven van niet alledaagse sensaties. Dát alleen zal mij tot echt 
dichterschap kunnen aanzetten. Of dat zal zijn het uitbreken uit 
de burgerlijke sfeer om mij heen en het genieten van de uiterste 
geestelijke en lichamelijke vrijheid. Of dat zal zijn het vinden van een 
bepaalde levenshouding die eigenheid en persoonlijke visie heeft. 
Een dichter of ook maar een mens van de “nieuwe gemeenschap”, 
van de socialistische toekomstdroom zal ik nooit worden. Ik ben 
en blijf een “individualist”, iemand die zijn eigen wegen zoekt en 
zich niet verbinden laat aan een bepaald ideaal of godsdienstig 
streven.’181

Wadman werd heen en weer geslingerd tussen degene die hij wílde zijn en 
degene die hij dacht te zijn. Hij wilde een dichter zijn, en een van de vele 
hieraan gewijde analyses in zijn dagboek begint als volgt: ‘Er zijn tijden 
dat ik zelf denk dat ik een dichter ben.’ Maar na ettelijke tussenliggende 
gedachten (nam de redactie van It Heitelân zijn verzen alleen maar op, 
zoals de redactie van Groot Nederland dat deed met het werk van Frans 
Coenen, uit medelijden? Zag men dan werkelijk niet in dat het grootste 
deel van zijn werk slecht was?) constateerde hij even gemakkelijk: ‘Ik ben 
geen dichter, ik schrijf verzen om een dichter te lijken en te heten. Maar 
van een werkelijke innerlijke drang is amper sprake.’182 
Na het vele gepieker leek er eindelijk iets te veranderen. Wadmans 
nieuwe morele discipline leek vruchten af te werpen: begin mei 1939 
raakte het eindelijk aan met Tiny Numan. Trots op zijn overwinning, 
schreef Wadman André Scholten een brief. Die leek echter niet onder de 
indruk.183 Wadman dacht al eerder dat er in de verhouding met André 
en Marten Scholten wat mis was. Op 24 april schreef hij in zijn dagboek: 
‘Ik heb zo onderhand de indruk dat ik er bij de Scholtens wat uit lig. 
Wat dat precies is, weet ik niet, en een verklaring kan ik nog veel minder 
vinden.’184 Wadman vroeg zich af of het Scholten misschien ergerde dat 
hij hem vaak verzen toestuurde en besloot dat voortaan niet meer te doen. 
Al gauw zou hij echter tot de conclusie komen dat Scholten hem iets heel 
anders kwalijk nam.

> Eerste conflict met André Scholten
Wanneer Wadman vragen had over studiezaken, klopte hij vaak aan bij 
André Scholten of bij diens oudere broer, Marten Koops Scholten. Op 
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15 mei 1939 schreef hij Marten Scholten ook met zo’n vraag: ‘Ik praatte 
laatst met een meisje dat dit jaar HBS examen-A zal doen – in Sneek. Zij 
wist niet wat haar verdere plannen zouden kunnen zijn.’185 Wadman vroeg 
Marten Scholten – die bibliothecaris was op de Provinciale Bibliotheek in 
Leeuwarden – wat hij hem kon vertellen over mogelijke betrekkingen in 
het bibliotheekvak. 
Marten Scholten had de gewoonte de brieven die hij ontving te voorzien 
van aantekeningen voor zijn archief. Het meisje dat Wadman een plezier 
hoopte te doen met de informatie, was natuurlijk zijn nieuwe vlam, Tiny 
Numan. Het is goed denkbaar dat deze slinkse manier van inlichtingen 
vragen Marten Scholten ergerde. Onderaan Wadmans brief maakte hij 
dan ook de aantekening: ‘op aanraden van André een honend briefje 
terug, 5/7 39.’186 
Met André Roelof Scholten lag Wadman al in de clinch sinds hij 
verkering had met Tiny Numan. Vriend Jan Alkema had door Tiny uit 
jaloezie de vriendschap verbroken – de gezamenlijke uitstapjes zouden 
immers afgelopen zijn. Toen Wadman zich daarover bij Scholten 
beklaagde, vond die tot zijn ergernis echter dat hij begrip voor Jan moest 
kunnen opbrengen.187 Het was de eerste keer dat Wadman woorden had 
met Scholten. Het conflict over Jan Alkema zou in het najaar van 1939 
gevolgd worden door een tweede conflict over literatuur. In feite lag 
aan beide meningsverschillen echter dezelfde oorzaak ten grondslag. 
Wadmans voorkeur voor het negatieve, het kritische en het afbrekende, 
stond lijnrecht tegenover Scholtens positieve houding. Wadman leek 
zich bijvoorbeeld blind te staren op zijn eigen tekortkomingen, ondanks 
adviezen van Scholten of van diens broer. Want ook die bemoeide zich 
ermee, zoals blijkt uit Wadmans dagboek op 25 februari 1939: 

‘M. schrijft vriendelijk en royaal zoals altijd, wel wat rethorisch, maar 
welgemeend. “Zet door en pak aan” (met mijn studie namelijk) “Jij 
logeert niet op de wereld. Of beter gezegd: wel. Dan kun je, als je 
het zo bekijkt, dus wel tevreden zijn en de hoogtepunten zien in je 
eigen verleden en de wereld, waar je in je brief de hoop en moed niet 
toe had. Eigenlijk zou iemand die zoveel talenten meegekregen heeft 
[…] niet ontevreden mogen zijn… Schrijf daar maar eens een vers 
over, dít thema heeft verschillende uitwerkingen te bieden.”’188 

In de zomer van 1939 herstelde de verhouding tussen Wadman en 
André Scholten zich. Op aanraden van Scholten legde Wadman ook zijn 
conflict met Jan Alkema bij. Hij besloot nu ook eerder naar Amsterdam 
te vertrekken: 
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‘Ik ben nl. van plan afscheid te nemen van het Knypster Lyceum, 
en in september naar Amsterdam te gaan, om tegelijk colleges te 
lopen. Er bestaat een kans dat ik op die manier een jaar win. Ik 
weet nu behoorlijk wat van Grieks en Latijn, dus redden zou ik me 
geloof ik wel, en wie weet zie ik kans om dat hele Staatsexamen maar 
achterwege te laten.’189 

Poëzie schreef Wadman in juli 1939 nog steeds niet: 

‘Verzen schrijven? Wordt niks. Ik probeer het wel, maar het wil niet. 
Ik stel geloof ik te hoge eisen aan mijn dichterlijk temperament. Een 
moderne toon kan ik niet te pakken krijgen, en op zijn Rintsje Klazes 
[de volksdichter Rintsje Klazes Zylstra (1884-1958) jc] wil ik het ook 
niet. Bovendien ken ik geen Fries, en dat is nog wel het beroerdste 
van alles. En ik zie ook geen kans om Fries te leren.’190

> Fries als schrijftaal: woordjes leren
Om als Fries schrijver erkend te worden, was het niet alleen van belang 
dát men Fries kon schrijven, ook was het van belang wat voor soort 
Fries men schreef. Een vraag die tot veel discussie leidde, was of er in 
de schrijftaal woorden gebruikt mochten worden die in de dagelijkse 
omgang niet (meer) voorkwamen. Deze idiomatische dicussie gaat terug 
tot de negentiende eeuw.191 Zoals zoveel Friese schrijvers, had Wadman al 
gemerkt dat het nog niet meeviel om Fries te schrijven. In het voorjaar 
van 1939 schreef hij in zijn dagboek dat in zijn korte verhaal ‘ôfskie fan 
de simmer’ (‘afscheid van de zomer’ – oorspronkelijk een Nederlandstalig 
opstel voor Noach) in It Heitelân woorden stonden, die hij zelf niet 
kende: 

‘Het is beroerd, dat mijn woordkennis niet navenant (Winkelman) 
is aan mijn vaardigheid in het schrijven. Ik heb helemaal geen 
woordkeus, en ben altijd aangewezen op hetzelfde afgezaagde rijtje 
woordjes, dat ik nu eenmaal in mijn hoofd heb. Wel probeer ik zo nu 
en dan een rijtje uit het Frysk Wirdboek te leren, maar daaraan heeft 
men amper wat, omdat de precieze betekenis vaak niet duidelijk 
aangegeven is. Daardoor bega ik dan fouten door het verkeerd 
gebruiken van een nieuw woord, dat ik erg geestdriftig maar direct 
wil gebruiken … Het is jammer.’192

Na de oorlog zou Wadman zich meer dan eens mengen in de discussie 
over het Fries als schrijftaal. Hij vond het toen belangrijker dat een 
tekst stilistisch goed was, dan dat er allemaal mooie Friese woorden 
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in voorkwamen. (zie 3.3) Tot die tijd leerde hij echter ijverig bij. Het 
vooruitzicht van het vertrek naar Amsterdam bracht zijn leven in een 
stroomversnelling. Kort voor zijn vertrek schreef hij eindelijk weer 
verzen. Aan Scholten schreef hij daarover: 

‘Met mij is het net als altijd. Lichamelijk oké, geestelijk onvoldaan. 
Maar dat is “des dichters” zullen we maar zeggen. En hij schrijft 
momenteel ook weer verzen. Hyper-moderne verzen. Verzen met 
kop noch staart, waar de dood en de eeuwigheid in rondvliegen, als 
vlinders op een bed bloemen.’193

Wadman meldde laconiek dat hij ‘lichamelijk oké’ was. Voor Scholten 
lag dit anders. Hij moest kort na Wadmans brief een zware operatie 
ondergaan waarbij een nier verwijderd werd. Door zijn zwakke gezondheid 
had hij in de zomer van 1938 de grote gemeente van Oldenholtwolde 
moeten verwisselen voor die van Lippenhuizen. Maar ook daar viel het 
parochiewerk André Scholten te zwaar. Aan dichten kwam hij amper 
toe.194 
De ‘geestelijke onvoldaanheid’ waarop Wadman prat ging, was niet in de 
lijn van zijn mentor, van wie hij nu bijna afscheid moest nemen. In een 
afscheidsbrief liet Wadman hem weten behoorlijk tegen de grote stad op 
te zien: 

‘Dat zal nog niet meevallen voor Anne Wadman die heel zijn leven 
in Langweer gewoond heeft, aan de grote stad te wennen. Ik zie er 
tegenop, maar ja, het moet – de kost verdienen in Langweer kan nu 
eenmaal niet.’195 

In Amsterdam zou hij, na enkele eenzame maanden, nieuwe vrienden 
maken aan wier oordeel hij, in deze levensfase, meer waarde zou hechten 
dan aan dat van Scholten. Daardoor bestond er, zoals Wadman het in 
1946 zelf ook zou zien, geen basis meer voor een voortzetting van de 
vriendschap op de oude voet.196
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2 Afscheid van domineesland (1939-1945)

2.1 Een provinciaal in Amsterdam. Afscheid van André Scholten en kennis-
making met Gerrit Borgers.

In Amsterdam stapte Wadman een andere wereld binnen. Tussen de 
slagersjongens en de kantoorklerken in hun zondagse pakken voelde 
hij zich maar een ‘pietepeuterig ventje’, geïmponeerd als hij was door 
al die mensen op straat en in de tram.197 Waar kwamen ze vandaan, en 
waarom stonden ze zo onverschillig tegenover elkaar? Wadman liep 
met een eigenwijs gezicht door de stad om te voorkomen dat men hem 
zag als een ‘provinciaal’. Zijn tochtjes hadden vaste patronen: van zijn 
voorlopige kostadres bij zijn vaders zuster op de drukke Nieuwendijk 
– haar man had daar een apotheek – naar de collegezaal in ‘de Poort’ 
(de Oudemanhuispoort) of naar het Concertgebouw. Hij leerde de 
ongemakken van het nieuwe leven in de stad kennen: 

‘De eerste dag was het gelijk al mis. Na verschillende tegenslagen 
(fietsen op verboden terrein, een briefje van 10 kwijtraken, 2e klas reizen 
(in die stinkkajuit van de Lemster boot) werd ik nièt ingeschreven 
als Student, omdat de papieren niet helemaal in orde waren. Toen 
overkwam het me twee keer achter elkaar dat een “deerne” aan de 
O.Z.V.-burgwal mij uitnodigde voor een “klein uitstapje, boy?”’198 

Amsterdam trof Wadman diep: ‘Er is zoveel waarover ik wel zou kunnen 
schrijven, er is zoveel nieuws om mij heen, er zijn zoveel indrukken 
en nieuwe gezichtspunten.’199 Veel tijd om alle nieuwe indrukken te 
verwerken had hij niet, want verschillende zaken vroegen zijn aandacht: 
de studie voor het staatsexamen, het verlof van de militaire dienst dat 
misschien zou worden ingetrokken, de dreiging van een oorlog en ten 
slotte de eerste colleges Nederlands. Voorlopig keerde alles zich ten goede: 
de inschrijving kwam in orde, het verlof – door zijn vader persoonlijk 
bewerkstelligd bij de burgemeester van Doniawerstal – bleef geldig en hij 
vond een kamer bij een kostadres in de Eerste Helmersstraat.200

Nog onwennig schreef hij aan Scholten: ‘Ik geloof warempel dat ik als ik 
hier lang zit ook nog eens een fanatiek-Friesgezinde zal worden.’201 In zijn 
dagboek maakte hij schetsjes van Friesland en van Amsterdam: plaatjes 
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van het Vondelpark, van mist in de stad en van landschappen in ‘Fryslân’. 
Het beeld van Friesland dat Wadman hier schetste was een ideaalbeeld. 
In Friesland, waar de muren van het ouderlijk huis soms op hem af leken 
te komen, had hij verlangd naar de vrijheid van Amsterdam. Nu miste 
hij Friesland, dat hij gelijkstelde aan de natuur en de open ruimte. In 
Friesland had hij zich echter afgevraagd waarom de natuur hem niet raakte 
en hooguit een bruikbaar decor was voor zijn gedichten. De liefde voor 
Friesland was een nostalgisch verlangen naar een vertrouwd verleden, 
naar een periode waarin hij deel had uitgemaakt van een gemeenschap 
die hem misschien niet in alle opzichten bevredigde, maar waarin hij 
tenminste meetelde.
Vanuit Amsterdam vertrok hij regelmatig voor een lang weekend naar 
Friesland. Op een van die eerste tochten naar huis ontmoette hij, zoals 
hiervoor ter sprake kwam, Fedde Schurer. Deze ontmoeting had op den 
duur niet kunnen uitblijven, het literaire circuit in Friesland was klein. 
Alle schrijvers die Wadman tot dan toe had ontmoet, kende André Scholten 
bijvoorbeeld ook persoonlijk, al draaide hij natuurlijk al langer mee 
in het literaire circuit. Wadman hield alle schrijvers in de tijdschriften 
nauwlettend in de gaten. Schurer was de vertegenwoordiger bij uitstek van 
het literaire circuit waarin Wadman wilde meedraaien. In juni 1939 schreef 
hij, afgunstig en bewonderend, over hem aan Scholten: ‘… is er één Fries 
die zulke echte bombarieverzen kan schrijven als deze “kerel”?’202

> Fedde Schurer (1898-1968)
In 1939 was Fedde Schurer eenenveertig jaar oud. Hij was in 1898 geboren 
in Drachten en opgegroeid in Lemmer. Na de lagere school was Schurer 
zijn loopbaan begonnen als timmerknecht, maar dat vak beviel hem 
niet. In de avonduren volgde hij daarom een opleiding tot onderwijzer. 
In het jaar waarin Anne Wadman geboren werd, haalde Fedde Schurer 
de onderwijsakte en begon hij aan zijn eerste onderwijsbaan. In de jaren 
twintig werd hij actief in de Christelijk-Democratische Unie (CDU, 
1926-1946), een linkse protestantse partij. Schurer was een fervent anti-
militarist, een houding die hij uitdroeg in de brochure ‘Kristendom en 
oarloch’ (1929). Die brochure, en Schurers sympathie voor meer gematigde 
richtingen binnen de gereformeerde kerk, zorgden er uiteindelijk 
voor dat hij ontslagen werd door het gereformeerde schoolbestuur van 
Lemmer. Samen met zijn vrouw verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij 
tot 1946 zou blijven wonen en waar hij een baan kreeg als onderwijzer 
aan een openbare basisschool. De ‘Lemster affaire’ had van hem een 
bekende Nederlander gemaakt: het nieuws over zijn ontslag haalde ook 
de landelijke kranten.203 
In Friesland stond Fedde Schurer daarnaast ook bekend als dichter. 
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Hij draaide mee in het literaire circuit van de jaren twintig en dertig, 
de bloeiperiode van de Jongfriezen, dichters uit de kringen van Kalma’s 
Jongfryske Mienskip die zich op de Nederlandse Tachtigers oriënteerden. 
In het vooroorlogse Friesland kon men eenvoudigweg niet om Fedde 
Schurer heen. Hij debuteerde in 1925 met de bundel Fersen, uitgegeven 
door Brandenburgh in Sneek. In 1931 volgde Utflecht bij Kamminga in 
Dokkum, in 1940 Fen twa wâllen, weer bij Brandenburgh. Schurers status 
van bekende Nederlander had een gunstige uitwerking op de verkoop 
van zijn werk. In 1934 en 1936 werden zijn eerste twee bundels namelijk 
herdrukt.
Schurer bleef ook na zijn vertrek uit Friesland zeer actief voor de Friese 
taal en het christendom. Hij vertaalde psalmen en gezangen in het Fries, 
en schreef toneelstukken over bijbelse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 
over Simson. In de jaren tussen 1930 en 1940 gaf hij daarnaast Friese 
liederen uit en was hij een spin in het Friese literaire web. Schurer 
correspondeerde met schrijvers uit alle kringen van de Friese beweging, 
van Douwe Kalma tot de beide broers Scholten en van de gereformeerde 
Eeltsje Boates Folkertsma tot de socialistische Jelle Brouwer. Ook in 
Amsterdam bouwde Schurer literaire contacten op. Zo behoorden tot zijn 
vrienden in protestantse kring onder anderen de dichter en prozaschrijver 
Hein de Bruin (1899-1947) en uitgever Peter van Rossum. 
Wadman kende Schurer van zijn psalmenvertalingen, maar vooral ook 
van zijn poëzie. Hij had in 1943 zes dichtbundels van Schurer in de kast.204 
Nadat Wadman hem verteld had dat hij Schurer had ontmoet, antwoordde 
Scholten: 

‘Met Fedde Schurer kan ik ook heel goed opschieten. De laatste jaren 
echter hebben wij elkaar weinig gezien: eerder logeerde ik daar nog 
wel eens. Ik zou het contact aanhouden, als ik jou was. Ga er eens 
heen (Adm. de Ruyterweg 286 III meen ik).’205 

Wadman zou inderdaad nader contact zoeken met Fedde Schurer. Die 
ontfermde zich vaderlijk over ‘het jonge kereltje met zijn negatieve 
levensvisie.’206 Schurer wilde Wadman graag een beetje op weg helpen 
door als zijn beschermheer op te treden. In januari 1942 vroeg hij 
bijvoorbeeld of hij werk van Wadman mocht opnemen in een bundel 
Friese poëzie. De bundel moest een overzicht geven van de Friese dichters 
die er op dat moment toe deden en zou verschijnen bij Peter van Rossum, 
de Amsterdamse uitgever met wie Schurer bevriend was. Wadman was 
gevoelig voor de aandacht van Schurer. De vriendschap met hem, en die 
met nieuwe studievrienden, ging echter ten koste van die met Scholten, 
van wie Wadman nu langzaam afstand nam. Dat blijkt heel duidelijk uit 
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zijn reactie op een gedicht dat Scholten hem met dezelfde brief toestuurde 
en dat Wadman ronduit slecht vond: ‘Ja, en nu zal ik ook wel wat van dit 
vers van U moeten zeggen. Het spijt me, maar veel goeds kan dat niet zijn, 
– als ik eerlijk ben.’207 Zeven jaar later, twee jaar na Scholtens dood, zou 
Wadman deze reactie karakteriseren als een ‘onwaardige en ontactische 
aanval van mijn kant’.208 Tussen Scholtens brief en Wadmans reactie zaten 
twintig dagen. Precies in diezelfde periode legde Wadman contact met de 
flamboyante Gerrit Borgers. 

> Gerrit Borgers (1917-1987)
De eerste indruk die Gerrit Borgers op Wadman maakte was niet best. Na 
een aantal eenzame maanden in de hoofdstad legde Wadman op college 
eindelijk contact met enkele studiegenoten:

‘Vanochtend bij Van Dam [Prof. dr. J. van Dam] kwamen wij ook te 
spreken over het Fries. En toen vroeg hij of er ook Friezen op college 
waren. Eentje, dat was ik. En toen moest ik hem woordjes zeggen. 
Feilloos, uiteraard. Toen maakte ik ook de belangstelling van Gerard 
Borgers wakker, die ik ook maar over mijn dichterschap heb verteld, in 
verband met Theun de Vries kwamen wij daarop. Toen vroeg Gerard of 
ik ook wat Friese literatuur aan hem kon laten zien en ik heb gezegd, 
hij moest maar eens bij mij thuis komen. Het zou wel aardig zijn, als ik 
in die jongen wat houvast vond, hij lijkt mij geen verkeerde kerel.’209 

‘Gerard’ was eigenlijk Gerrit Borgers (1917-1987), een van de ongeveer 
twintig kandidaatsstudenten Nederlands die gezamenlijk college kregen 
van plechtige professoren zoals Verdenius, Van Dam en Donkersloot. 
Docenten en studenten werden allen door Wadman getaxeerd. Deze 
behoefte om mensen in een dagboek naar waarde te schatten is eigen aan 
het genre, maar opvallend is wel dat de eerste indruk bij Wadman meestal 
niet gunstig uitpakte. Vanuit een gevoel van rivaliteit verdeelde hij ze in 
twee groepen: mensen die wat aan hem konden hebben en die daardoor 
zijn eerzucht streelden, en mensen van wie hij zelf wat kon opsteken; 
potentiële mentoren door wie hij zich graag op sleeptouw liet nemen. 
Zo deed professor N.A. Donkersloot (1902-1965, de dichter en essayist 
Anthonie Donker) hem aan Scholten denken. Hij verwachtte daarom veel 
aan hem te hebben.210 Gerrit Borgers onderscheidde zich in gunstige zin 
van de andere studenten omdat hij wat ouder was, stevig van postuur, 
en een rustige, onverzettelijke indruk maakte. Hij zou al snel een goede 
vriend worden.211 
Borgers’ jeugd vertoont enkele parallellen met die van Wadman. Hij werd 
in 1917 geboren in Brummen. Zijn vader was ambtenaar bij de belastingen, 
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later zelfstandig boekhouder, belastingconsulent en kruidenier. Het 
gezin verhuisde vaak en had het financieel niet breed. Gerrit Borgers 
volgde daarom kostenloos een HBS-opleiding aan het Theosofisch 
Lyceum en hij moest voor zijn studie Nederlands een beroep doen op een 
studiebeurs van de gemeente Bussum. Zijn vader was een actief SDAP’er, 
het gezin Borgers at vegetarisch en dronk – zoals Wadman dat ook gewend 
was – geen alcohol. Rond 1930 bezocht Gerrit Borgers enkele malen het 
Sterkamp te Ommen, waar hij lezingen bijwoonde van de Indiase filosoof 
Krishnamurti. In 1934 leerde hij tijdens een kamp van de Nederlandse 
Bond voor Abstinent Studerenden (NBAS) zijn vriendin (en latere vrouw), 
de pianiste Annie van Poelgeest kennen. In datzelfde jaar richtte hij, 
samen met een vriend, een tijdschrift op (Oorsprong) waarvan slechts vier 
nummers verschenen, door Borgers en zijn vriend zelf volgeschreven. Na 
zijn eindexamen HBS had Borgers zich – net als Wadman – met behulp 
van privélessen voorbereid op het staatsexamen Latijn en Grieks. Hij was 
daarvoor in de zomer van 1939 geslaagd.212 
Toen Wadman hem in 1939 leerde kennen, had Borgers al afstand genomen 
van het theosofisch idealisme uit zijn jeugd. Hij leverde daardoor volgens 
Wadman een grote bijdrage aan zijn ‘genezingsproces uit het ethisch 
idealisme’: ‘Niet met veel grote woorden of theorie, maar door gewoon te 
zijn die hij was: een gezelligheidsdier, een beminnelijk, maar zijn diepste 
grond niet makkelijk prijsgevend ironicus, een wijs en rustig mens.’213 
Hans Andreus’ typering van Borgers achtte hij goed getroffen: ‘...hij liep 
kalm en onverzettelijk als op een onzichtbaar doel af.’214 Terugblikkend op 
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zijn levenslange vriendschap met Borgers zag Wadman zichzelf in 1987 als 
leerling van mentor Borgers. Hij typeerde hem als ‘een aartsbegeleider’, 
‘meer een coach dan een schrijver.’215 
Gerrit Borgers zou inderdaad meer gangmaker zijn dan literator, en hij 
verschilde daarin erg van Wadman, die, geremd door zijn onzekerheid, 
hooguit op papier een gangmaker kon zijn. De vele brieven tussen hem 
en Wadman geven trouwens de indruk dat Borgers omgekeerd ook tegen 
Wadman opkeek, omdat die zoveel gemakkelijker en meer schreef dan 
hijzelf. Borgers werd voorzitter van Helios (Historie en Letterkunde Is 
Ons Studievak) – Wadman werd secretaris – en bleek een rasnetwerker. 
Hij ontpopte zich al snel tot een soort ‘beschermheer’ bij wie Wadman 
altijd terecht kon.

> Antisemitisme
De lichting van 1939 bestond naast Wadman en Borgers uit zes andere 
studenten, één jongen en vijf meisjes. Veel omgang met hen had Wadman 
niet, de voorbereiding op het staatsexamen drukte op hem als een 
loodzware plicht. Op de enkele colleges die hij bezocht, hield hij zich 
gewoonlijk afzijdig. Overigens is vaker over Wadman opgemerkt dat hij, 
op papier zo welbespraakt, zich in gezelschap opvallend gedeisd hield. 
Zo herinnert een latere studiegenoot zich hoe hij tijdens colleges altijd 
plaatsnam achterin de zaal, en dat hij een zeer gesloten indruk maakte.216

Wadman ging op college vooral om met de meisjes, in het bijzonder met 
Willy Roeg, een meisje van joodse afkomst. Zoals gebruikelijk wanneer hij 
een nieuw meisje ontmoette, vroeg hij zich al gauw af of hij verliefd op 
haar was. Maar het kon niets worden, zo besloot hij. Niet alleen vormde de 
verkering met Tiny Numan een obstakel, ook vond hij het niet prettig dat 
Willy niet alleen vriendelijk tegen hem was, maar ook tegen anderen.217 
En ten slotte stond hij argwanend tegenover haar joodse afkomst, al was 
hij zich er tegelijk pijnlijk van bewust dat zijn antisemitische gevoelens 
verkeerd waren: 

‘Ik word, – het is triest dat ik het moet zeggen – zo langzamerhand 
een Jodenhater. Waarom en waarvoor? Ik weet het niet. Ik ben 
plotseling op het idee gekomen, dat ik Joden niet kan uitstaan. Joden 
sjacheren, handelen en – als ze kunnen, laten ze het niet na om je te 
bedonderen. Maar boven alles zijn ze opdringerig, je kunt ze amper 
van je lijf houden, met hun volharding. […] Hoe raak ik dit absoluut 
verkeerde standpunt kwijt? Ik weet het niet. Voorlopig is dit een 
raadsel voor mij. Ik ben toch warempel verdraagzaam genoeg, en ik 
praat de antisemieten helemaal niet na.’218 

gr immig eer lijk



77

Eerder had Wadman inderdaad blijk gegeven van een tolerante houding 
in een anoniem stuk in het socialistische Volksblad voor Friesland, waarin 
hij had gewezen op de gevaren van een groeiend antisemitisme in de 
Fryske Folkspartij (FFP).219 Hij deed dat naar aanleiding van artikelen in 
het partijkrantje van de FFP, waarin oprichter Jan Melles van der Goot 
(1903-1940) verklaarde dat fascistische partijen in de geest verwant waren 
aan de Fryske Folkspartij, en dat hij de Duitse jodenpolitiek (ook al was 
die ‘wel wat ruw en grof ’) goedkeurde, omdat menging van joden met 
andere ‘rassen’ immers tegengegaan diende te worden. 
Van der Goot was een wat tragische, zonderlinge figuur die het liefste boer 
was geworden, maar wiens zwakke gezondheid dat onmogelijk maakte. 
Hij zou uiteindelijk jong overlijden, waarschijnlijk aan de gevolgen van 
een morfine-verslaving. Van der Goot werkte als kandidaat-notaris in 
Sondel en in Heerenveen. In 1933 richtte hij samen met Rintsje Sybesma 
de eerste Friestalige politieke partij op, het Frysk Faksiste Front, dat korte 
tijd aangesloten was bij de NSB van Anton Mussert. Het Frysk Faksiste 
Front had slechts een klein groepje aanhangers, voornamelijk studenten. 
In 1938 richtte Van der Goot de Fryske Folkspartij (FFP) op, ditmaal samen 
met Douwe Kiestra. Van der Goot liet zich in zijn publicaties kennen als 
een overtuigd antisemiet en een fel bestrijder van het christendom en het 
humanisme.220

Nadat Wadman het partijprogramma van de Folkspartij vanwege de holle 
frasen belachelijk had gemaakt, besloot hij met: ‘Friesland kan nu zijn 
borst maar natmaken. Het werklozenprobleem, waar knappe knoppen nu 
al jaren mee worstelen, zal nu door Van der Goot zijn partijtje zomaar 
opgelost worden.’221 In dezelfde periode wees hij er ook in Het Schoolblad 
op dat de FFP ‘rassenhaat’ verkondigde.222

Als Wadman beslist geen antisemiet wilde zijn, hoe moet de antisemitische 
opmerking in zijn dagboek naar aanleiding van Willy Roeg dan gezien 
worden? Het stereotype van ‘de Jood’ dat Wadman in 1939 in zijn dagboek 
gaf (een beeld dat hij na de oorlog zou bijstellen, al zijn joodse personages 
in zijn latere proza ook nog vaak stereotypen) was voor de oorlog vrij 
gangbaar.223 Zelfs iemand als Menno ter Braak, een van Nederlands 
grootste bestrijders van het nationaal-socialisme, hield er volgens zijn 
biograaf Hanssen een ambivalent en clichématig beeld van ‘joden’ op na: 
‘Hij zou een jood altijd in de eerste plaats blijven karakteriseren als een 
jood, met in de regel verscheidene negatieve associaties maar eventueel 
ook positieve connotaties.’224 

> Menno ter Braak (1902-1940)
Nadat hij had gemerkt dat hij daarmee opviel, liet Wadman zich als student 
Nederlands voorstaan op zijn ‘exotische’ status van Fries. Hij vertelde zijn 
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medestudenten dat hij zijn correspondentie in het Fries afhandelde en dat 
hij ook Friese verzen schreef. Wadman kon zijn afkomst trouwens ook niet 
verloochenen, ongewild klonk zijn Friese accent door in zijn Nederlands 
en hij had eraan moeten wennen (of beweerde althans dat dat het geval 
was) dagenlang Nederlands te spreken. Samen met zijn jaargenoten kreeg 
hij overigens ook les in een correcte uitspraak van het Nederlands.225 
Tegenwoordig zouden dergelijke uitspraaklessen alleen al vanwege hun 
normatieve karakter ondenkbaar zijn. Toen Wadman studeerde, werden 
de regionale verschillen nog gecorrigeerd als ongewenste ‘afwijkingen’ 
van de standaardtaal. Dit geeft extra reliëf aan de strijd van de Friese 
beweging als een politieke strijd tegen de miskenning van het eigene in 
het licht van een norm, de ‘Hollandse’ standaardtaal. 
Wadman was van plan Gerrit en Willy, die beiden erg geïnteresseerd bleken 
in de taal, Friese les te geven.226 Een bezoek van Borgers, eigenlijk bedoeld 
om over het Fries en de Friese literatuur te spreken, liep vervolgens uit op 
het bijwonen van een lezing van Menno ter Braak. Ook de door Borgers 
bewonderde Du Perron zat in de zaal. Ter Braak sprak voor de Gemeente 
Universiteit (de huidige UvA) over “Dichterschap en gezond verstand”. ‘Wel 
écht een onderwerp voor hem’, zo schreef Wadman vooraf wat snerend in 
zijn dagboek. Ter Braak, wiens werk Wadman al snel zeer zou bewonderen 
(al ontdekte hij zijn werk pas écht in 1944, toen hij het in het isolement 
van Friesland las en er veel parallellen met zijn eigen leven in vond) was 
hem en Borgers ook in letterlijke zin voorgegaan. Ook híj had colleges 
gevolgd in het Nederlands Seminarium op de derde verdieping van de 
Oudemanshuispoort.227 Aan Scholten liet Wadman na de lezing weten: 

‘Gisteravond ben ik naar een lezing van Menno ter Braak geweest, het 
enfant terrible van de Ned. Lett. De – overigens goedkope – grapjes 
waren wel aardig, maar het is een vreemd heerschap, en wat hij zei 
had niet veel te betekenen.’228 

Dat Ter Braak een ongewone, zenuwachtige indruk maakte, kwam 
waarschijnlijk doordat hij, meer dan anderen, rekening hield met het 
uitbreken van de oorlog. Veel Nederlanders verwachtten dat Nederland, 
net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, ‘neutraal’ zou blijven. Fokke 
Sierksma (1917-1977), met wie Wadman na de oorlog bevriend zou raken, 
vertelde bijvoorbeeld hoe hij en zijn vrienden grapjes maakten over 
de verduisteringsoefeningen die voor de oorlog werden gehouden.229 
Wadman daarentegen maakte zich wel zorgen. In zijn dagboek hield hij 
alle politieke ontwikkelingen nauwkeurig bij, van de Anschluss tot het 
in zijn ogen genante compromis tussen Hitler en Chamberlain. Hij was 
ervan overtuigd dat het Duitse leger Nederland zou binnenvallen, en 
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omschreef die voortdurende dreiging in zijn dagboek als het ‘naderend 
onheil’.230 
Hoewel Ter Braak in eerste instantie geen gunstige indruk op hem had 
gemaakt, had hij Wadman toch wel aan het denken gezet. Zo’n drie weken 
na de lezing schreef hij in zijn dagboek: 

‘… ik heb mijn hoop al voor een groot deel opgegeven ooit een 
persoonlijkheid te worden. Mijn gedachten zijn nog altijd even 
onvast, tegenstrijdig en zonder doel. […] Het beginsel van Menno 
ter Braak, waar ik mij bij Gerrit Borgers zo tegen heb verzet, zal eens 
misschien ook het beginsel zijn, dat mij bevredigen zal. Tijdelijk 
misschien, – maar dat tijdelijke kan dan tegelijk ook de geboorte van 
een nieuw levensplan in zich hebben.’231

Het dagboek geeft helaas geen verslag van de lezing, noch van het gesprek 
dat Borgers en Wadman na afloop erover gevoerd moeten hebben. De 
enige directe verwijzing naar de lezing vinden we enkele jaren later in 
Wadmans correspondentie met Borgers: 

‘Ik heb vaak (en op ’n beetje kinderachtige, laten we zeggen: 
provinciale wijze) tegengestribbeld, Gerrit, als jij je theorieën op me 
losliet (al was het maar brokstuksgewijze, want een afdoende gesprek 
heb ik met jou eigenlijk, jammer genoeg, nooit gehad[)]. Zo herinner 
ik me nog zo’n flard van een gesprek (debat of dispuut kan je het niet 
noemen), na een lezing van † Menno ter Braak. Ik weet absoluut niet 
meer waar het over ging, maar wel dat Ter Braak en jij gelijk hebben 
gehad, dat weet ik nu achteraf. […] Ik begrijp eigenlijk niet half hoe dat 
onbelangrijke en verwarde gesprek (dat jij je waarschijnlijk niet eens 
meer zult herinneren!) op mijn manier van zien zo’n invloed heeft 
gehad, al heb ik dat misschien tegenover jou nooit willen toegeven, 
en al heb je mij misschien tot op de huidige dag beschouwd als een 
soort halve dominee, een geheelonthoudende ethicus pur sang. Ik 
ben met fatale zekerheid in jouw richting gedreven.’232

Onder invloed van zijn ervaringen in Amsterdam ging Wadman vanaf 
1939 noodgedwongen op zoek naar eigen waarden, net zoals hij eerder 
op zoek was gegaan naar een eigen dichtvorm. Maar voordat hij nieuwe 
waarden kon aanvaarden, moest hij eerst breken met de oude en met 
degenen die die waarden belichaamden. 

> Afscheid van André Scholten
Eind november, na de kennismaking met Gerrit Borgers, schreef Wadman 
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Scholten de brief waarin hij hem liet weten niet onder de indruk te zijn 
van het meegestuurde gedicht. Het feit dat Scholten überhaupt een 
gedicht aan zijn brief had toegevoegd was uitzonderlijk. Hij had niet de 
bedoeling gehad Wadman een literair oordeel te vragen, maar zond hem 
zijn gedicht ‘Hoedzje ’t ljocht’ (‘Behoed het licht’) nadat hij voorzichtige 
kritiek had geuit op het meest recente vers van Wadman dat hij gelezen 
had. Technisch was dat volgens Scholten goed, maar de strekking ervan 
was hem niet duidelijk. Zijn eigen gedicht, geschreven voor de Friese 
Vrijzinnige Jongerendag (‘Fryske Frijsinnige Jongereindei’), was een 
illustratie van hoe poëzie er volgens hem uit moest zien. Scholten spoorde 
de Friese jeugd erin aan de moed niet te verliezen in deze – politiek gezien 
– donkere tijden, maar vertrouwen te houden in God. Een deel uit zijn 
gedicht luidt:

‘En draech nou de Flamme, yn tiid fen smerten,
As djipste amme fen’t eigen herte,
Minsken’en tidene ivich stjûr – 
Feilich de kolkjende streamen oer!

Wol hjoed sa jim wije, om troch to bouwen
Troch need en lijen, mei sterk bitrouwen,
Yn neare nacht oan it nije Moarn.
Tiden haw’tiden! In dage komt oan!’233

Scholtens advies om zijn vers als voorbeeld te nemen, spoorde Wadman 
aan er des te meer ‘gebreken’ in te zien. Na zijn aankondiging dat hij nu 
vast wat zou moeten zeggen over Scholtens vers en dat dat niet veel goeds 
kon zijn, vervolgde hij half-ironisch, half-ernstig met: 

‘Nu kan het zo zijn, dat ik de ware schoonheid van de Gemeenschaps-
kunst niet begrijp, – mogelijk zal die een gesloten boek voor mij 
blijven. In de eerste plaats vind ik in dit vers regels, die ik wat 
gevoelswaarde en ook de woordkeus betreft in mijn Bounstijd, 
honderd keer aantrof. Als men mij de regel zou voorzetten: Sluit nu 
de rijen en behoed het licht! en gevraagd werd van welke dichter dat 
was, dan zei ik ongetwijfeld: Tsjalling Terpstra.’234 

Vriendelijk was deze formulering allerminst, en toch was Wadman al 
veel milder dan in zijn dagboek. Daarin had hij twee weken eerder een 
genadeloze analyse van Scholtens gedicht gemaakt. Nadat hij het in zijn 
geheel had overgenomen, brandde hij het volledig af: 
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‘Zo, daar staat het. De nieuwe gemeenschapskunst. Is dat een idee 
van A.S. van de laatste tijd of was dat ook al zijn ideaal in de tijd 
van de Vespersangen aan Zee? Ik ben bang, dat het van de laatste 
tijd is. En dan gaat hier een dichter onder in een zee van holle, 
bombastische rethoriek, – ik kan het niet anders zien. […] Dit 
is smijten met woorden op een kreupel ritme. […] die “duivelse 
machten die het leven schenden” vertaal dat eens in het Hollands, en 
het is gewoonweg bepottelijk.’

Na een later verwijderde passage volgt Wadmans eindoordeel: 

‘Ik noem het niet alleen geen ideaal voor de kunst, maar ik noem het 
niet eens kunst. Dat is kras! – ik weet het. Maar ik ben niet bang om 
het André te zeggen. Het zou zonde zijn, als wij op deze manier een 
dichter zouden verliezen. Eeuwig zonde…’235 

Zijn tirade in de brief strekte zich uit over twee pagina’s. Hier en daar stak 
hij de hand in eigen boezem (‘O, het zal wel weer komen door mijn tekort 
aan religieus gevoel; ik weet het wel, ik ben daar te oppervlakkig voor’) 
maar ook hier was zijn eindoordeel ronduit negatief: ‘Als “Bounsliet” van 
het een of ander, als strijdlied, kan ik het wel waarderen. Maar niet als 
dichtkunst, zelfs niet als Gemeenschapskunst.’236

Wadman wilde Scholten laten zien dat hij diens advies niet meer nodig 
had. Het tijdstip waarop hij hem dat liet weten, was echter opnieuw 
ongelukkig gekozen. Scholten had hem geschreven dat hij het jammer 
vond dat hij zijn gedicht niet zelf op de jongerendag had kunnen 
voorlezen. Hij herstelde maar moeizaam na zijn nieroperatie en moest 
het nog steeds heel rustig aan doen. Dat betekende echter niet dat hij zich 
de les wilde laten lezen door een student. Scholten reageerde uitgebreid 
op Wadmans kritiek, met begrip voor diens mening, maar toch ook 
enigszins vaderlijk belerend. Als reactie op wat Wadman zijn “gebrek aan 
religieus besef ” had genoemd, schreef hij: ‘Ja, jongen, ik ben bang, dat je 
zacht-ironisch: “ik ben daarvoor te oppervlakkig”, wel eens een korreltje 
waarheid in zich kon hebben…’237 
Die opmerking kwetste Wadman diep, niet omdat hij het niet met Scholten 
eens was, maar juist omdat deze de vinger op de zere plek legde. Onder 
invloed van deze analyse van zijn karakter schreef hij de overpeinzing 
in zijn dagboek waarin hij zich afvroeg of het negatieve beginsel van Ter 
Braak (het Nietzscheaanse ‘principe van de principeloosheid’) dan eens 
ook zijn beginsel zou worden: ‘Het is zoals Ds. Scholten zegt, ik ben 
oppervlakkig. Ik wist het al lang. […] Ik ben van goede wil geweest, – geen 
mens kan dat tegenspreken. Maar: ik ben tekort geschoten, zoals in deze 
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tijd meer mensen.’238 De schuld voor dat ‘tekortschieten’ legde hij bij 
zichzelf. Hij vroeg zich af of hij echt verbitterd was en of die verbittering 
doorklonk in zijn poëzie:

‘In het gewone leven ben ik toch niet zó zwaartillend, – en in 
gezelschap kan ik wel opgewekt zijn. Heeft Amsterdam en het alleen-
zijn mij zo gemaakt? Of het besef van eigen onvolmaaktheid, en van 
dat ik altijd met de schijn bezig ben geweest, en alles deed om meer 
te lijken dan ik was.’239 

Wadman gaf Scholten gelijk in diens karakteranalyse, maar stond 
niet meer open voor zijn uiteenzetting over poëzie. Scholten had een 
tegenstelling gemaakt tussen poëzie als gemeenschapskunst (dat was 
volgens hem poëzie die het volk intuïtief begrijpt) en als persoonlijke 
kunst (het soort poëzie dat men alleen door scholing leert waarderen). 
Die tegenstelling bestond volgens Wadman echter helemaal niet. Net 
zomin zag hij zichzelf als een voorstander van persoonlijke kunst die 
niets van gemeenschapskunst wilde weten. Hij herinnerde zich nog goed 
wat Gorters ‘Mei’ in hem teweeg had gebracht: 

‘Ik weet nog welk gevoel mij bekroop toen ik het voor het eerst las. 
Het verging mij als Marsman en Donker: de wereld om mij heen 
veranderde. En toch was ik – en ben ik nog – een snotjongen, zonder 
diepte. Dit dus als bewijs dat individuele en gemeenschapskunst 
niet tegenover elkaar hoeven te staan.’240

De discussie tussen Wadman en Scholten was allerminst nieuw.241 Wel is 
het achteraf zeer opvallend dat Wadman al jong een tegenstander was van 
het soort gemeenschapskunst waarin het poëtische element ondergeschikt 
wordt gemaakt aan de boodschap. Hij vond dat de kunstenaar daarmee 
een concessie deed aan zijn lezer. Dit argument zou in zijn latere kritieken 
heel vaak terugkeren (zie 3.4 en 5.2).
Wadman bleef bij zijn standpunt, maar had blijkbaar spijt van de manier 
waarop hij zijn mening naar voren had gebracht. Als boetedoening voor 
zijn aanval nam hij daarvoor – met een beroep op Ter Braak, wiens werk 
hij nu las – de verantwoordelijkheid op zich: 

‘Het zal wel aan mij liggen. Ik zal wel tekort schieten. Ik ben nu 
eenmaal oppervlakkig, dit was niet als mop bedoeld, maar bittere 
ernst […] Ik ben nu eenmaal een vrij goed comediant. […] En ik 
weet niet, of ik nu ook verplicht ben mij tegenover andere mensen 
te “ontmaskeren”, of dat het het beste is tegenover de buitenwacht 

gr immig eer lijk



83

mijn rol op een geraffineerde manier verder te spelen. Ik geloof 
evenwel dat ik het u zeggen moet […] Menno ter Braak heeft dat 
in zijn “Hampton Court” wel aardig goed gezien in de persoon van 
Van Haeften, de man die een aparte entree betaald heeft voor zijn 
loge in de Schouwburg van het leven, die met grandioze verachting 
neerkijkt op de andere mensen, – de imbecielen, – en die per slot 
van rekening niets meer is dan een grote imbeciel. “Ja, er zijn maar 
weinig mensen, voor wie je durft te zijn, zoals je bent... Je voelt je 
soms zo afschuwelijk alleen, al ben je dan in het leven een vrij goed 
comediant.”’242

Nog altijd schoot Wadman in zijn eigen ogen tekort. Hij stelde zijn 
familie en vrienden teleur, maar was niet in staat daar wat aan te doen. 
Wadmans gevoel van tekortschieten werd uiteraard ook gevoed door zijn 
overspannen zelfbeeld en ambities; in het licht daarvan móest hij wel 
voortdurend falen. Zijn schuldbekentenis was echter ook een afrekening 
met Scholten, die het deed voorkomen alsof hij Wadman beter kende 
dan die zichzelf kende. Ook in een ander opzicht keerde hij zich nu van 
Scholten af. De politieke ontwikkelingen zorgden ervoor dat hij sceptisch 
werd over het christelijke geloof.243 In Amsterdam was hij zich gaan 
realiseren dat het hogere naast alle menselijke zwakte maar bar weinig 
voorstelde. De oorlog, met alle bijkomende gewetensconflicten, bevestigde 
dat denkbeeld vervolgens. Vanuit een pas bezet Amsterdam schreef hij aan 
Scholten: ‘Nee, voor mij heeft de Heer voorgoed afgedaan’.244 De komende 
jaren zou hij zich voortdurend negatief uitlaten over het christelijk geloof 
en de christelijke gemeenschap, waarmee Scholten zich als dominee tot 
zijn vroege dood in november 1944 dag in dag uit bezig hield. Scholten 
waarschuwde nog dat een al te cynische houding niet goed kon zijn: ‘Laat 
ons hopen, dat het lot van Menno ter Braak jou bespaard blijft.’245 Zoals 
bekend pleegde Ter Braak op 15 mei, kort na de capitulatie, zelfmoord.246

Het conflict met Scholten betekende niet het einde van de vriendschap.247 
Wadman logeerde tijdens de oorlog nog enkele keren bij de familie 
Scholten thuis en hij was aanwezig bij een lezing van Scholten over diens 
werk. Omgekeerd was Scholten erbij toen Wadman in 1943 zijn eerste 
lezing gaf over Slauerhoff.248 Ook het onderwerp literatuur werd na 1940 
niet gemeden. Scholten bleef Wadmans literaire productie nauwlettend 
in de gaten houden en liet hem weten wat hij van zijn verzen vond. En 
ook Wadman liet op zijn beurt uitgebreid aan Scholten weten hoe zijn 
houding tegenover literatuur evolueerde. Over Scholtens poëzie werd 
echter met geen woord meer gerept. De vriendschap was na 1940 niet 
meer vergelijkbaar met die in de jaren daarvoor, van een mentoraat kon 
nu geen sprake meer zijn. Door zijn ontdekking van Ter Braak en de 
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ontmoeting met Gerrit Borgers was Scholten voor Wadman in een ander 
licht komen te staan. Al in januari 1940 constateerde Wadman zelf dat de 
relatie veranderd was: 

‘Mijn houding van passiviteit, om het zo te zeggen, tenminste van 
gelijkgeven, heb ik opgegeven, – ook al praat ik zonder rancune en 
vol vooroordelen. Wij weten nu beter wat wij aan elkaar hebben. En 
ik weet des te beter dat er iets in mij gaande is, – wat dat precies is, 
is mij nog niet duidelijk. Wel weet ik, dat dat niet linea recta van de 
kant van Ds. Scholten komen zal, hoeveel ik ook aan hem te danken 
heb. Wat hij mij al of niet opzettelijk aanraadt, kan ik niet aannemen, 
het past niet bij mij, en kan voor mij geen waarde hebben.’249 

Hij kon in 1940 nog niet weten wat voor effect de verwijdering van Scholten 
op langere termijn zou hebben. Met dit conflict, spoedig gevolgd door het 
uitbreken van de oorlog, was zijn jeugd definitief voorbij.

2.2 Oorlog. Het eerste bezettingsjaar.

Woensdagavond acht mei 1940, om negen uur ’s avonds, vertrok de laatste 
boot van de dag van Amsterdam naar Friesland. In allerijl had Wadman 
zijn koffer en vioolkist gepakt en reisde hij af naar het ouderlijk huis. Daar 
hoorde hij, op de ochtend van vrijdag 10 mei, vliegtuigen onheilspellend 
laag overvliegen. Enkele uren later maakte zijn vader hem wakker met 
het nieuws dat het Duitse leger Nederland was binnengevallen. De oorlog 
was een feit. Wadman schreef die dag in zijn dagboek: 

‘Vanochtend zijn de Duitsers over onze grenzen getrokken. Het hele 
land in verwarring. Waar dit toe leiden moet, weet ik niet, ik kan niet 
zeggen wat er op dit moment in mij omgaat. Het is te veel om het je 
goed voor te kunnen stellen.’250

De biograaf van Menno ter Braak, Léon Hanssen, beschrijft hoe er 
in Den Haag blinde paniek uitbrak, ook al viel er die eerste dagen, tot 
de capitulatie, nog geen soldaat te zien.251 Eenzelfde sfeer van algehele 
ontluistering hing er ook in het kleine dorp Langweer. In de vier dagen die 
volgden op de vrijdagochtend voor Pinksteren, werd er gevochten om de 
Afsluitdijk.252 Het kanonvuur was zo hevig, dat de ramen van het notarishuis 
(hemelsbreed meer dan vijftig kilometer ervan verwijderd!) ervan trilden. 
Ondertussen bereikten de eerste geruchten het dorp: duizenden Duitse 
soldaten zouden zijn gesneuveld bij de gevechten om de Afsluitdijk, maar 
nog veel meer burgers bij het bombardement op Rotterdam, dinsdag 14 
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mei, waarbij een groot deel van de stad van de kaart werd geveegd.253 Op 
maandag 13 mei vluchtte de regering naar Engeland, een dag later, na het 
bombardement op Rotterdam, gaf het leger de strijd op.254

> Verloving
De stemming in Wadmans ouderlijk huis was dat Pinksterweekend 
bedrukt. Zijn moeder, met haar neerslachtige, ietwat neurotische natuur, 
stortte zich zenuwachtig op het huishouden, terwijl Gatze Wadman 
gespannen de knoppen van de radio bediende, op zoek naar het laatste 
nieuws. In dit toneelstuk liep Wadman als een vreemde figurant door 
het decor. Hij vroeg zich af wat hij hier eigenlijk nog te zoeken had. 
Met ‘broer’ en ‘zus’ had hij weinig op. De kerstdagen van 1939 waren een 
ramp geweest. Zijn zus bleek niet bestand tegen zijn gepest, en ook met 
zijn ouders was het contact stroef verlopen. Nu zat hij voorlopig vast in 
Langweer, terwijl onduidelijk was wat deze oorlog voor de toekomst zou 
betekenen en of een terugkeer naar Amsterdam, waar hij zich na een jaar 
eindelijk thuis was gaan voelen, mogelijk was. Maar zijn voornaamste zorg 
was de vraag of het staatsexamen, waarvoor hij al twee jaar studeerde en 
dat in juni en juli 1940 plaats zou hebben, nu wel doorgang kon vinden. 
Onder deze beklemmende omstandigheden verloofde hij zich op zondag 
12 mei, dus nog voor de capitulatie, met Tiny. De chaos was in haar 
woonplaats Heerenveen groter dan in Langweer, omdat een deel van de 
stad onder water zou worden gezet om zo de Duitse soldaten tegen te 
houden.255 Nadat de familie Numan de meubels naar de bovenverdieping 
had verhuisd, verlieten ze het huis. Uiteindelijk ging de ‘inundatie’ niet 
door. Toen het gezin na enkele dagen terugkeerde naar de Lindenlaan, 
lagen er verwelkte bloemen en serviesgoed op de stoep – een cadeautje 
voor de verloving van Anne Wadman en Tiny Numan.256 
‘Onze verloving is maar doorgegaan,’ zo schreef Wadman vervolgens 
nuchter aan Scholten, ‘omdat het niet belangrijk genoeg was om uit te 
stellen, maar van een feeststemming was die eerste Pinksterdag geen 
sprake.’257 De verloving, waarvan hij de ‘belangrijkheid’ dus direct al 
trachtte te relativeren, kwam niet uit de lucht vallen. Al eerder had hij 
overwogen zich te verloven. Scholten had hem toen afgeraden zo’n grote 
beslissing overhaast te nemen.258 
Vanaf de eerste ontmoeting had Wadman zijn vriendin op een voetstuk 
geplaatst, alsof hij zo kon voorkomen dat zijn belangstelling gewekt zou 
worden door andere meisjes. Het werkte niet, nog maar nauwelijks in 
Amsterdam was hij immers onder de indruk geraakt van studiegenote 
Willy Roeg. Duidelijk is dat hij vastberaden was zijn relatie met Tiny te 
koesteren. Een laatste houvast, dat zou zij voor hem moeten zijn in dit 
‘schijnbaar doelloze leven’.259 
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Die verwelkte bloemen waren een slecht voorteken. Nu Wadman zich 
langzaam losmaakte van het idealisme van de Jeugdbond voor Onthouding 
(al had het nooit goed bij hem gepast), verwachtte hij zóveel van zijn relatie en 
zijn vriendschappen, dat hij op den duur wel teleurgesteld moest worden. 
In juli 1940 slaagde Wadman – tot zijn eigen verbazing – voor het 
staatsexamen in Den Haag met een zes en een zeven.260 De spanning 
van de gelijktijdige studie Nederlands en die voor het staatsexamen – 
waarvoor Wadman in minder dan twee jaar tijd behoorlijk goed Latijn en 
Grieks moest beheersen – eiste wel zijn tol. Wadman leed in periodes van 
hoogspanning aan een vorm van examenangst, die zich uitte in huilbuien 
en maagklachten. Hij was in 1938 al lichtelijk overspannen geweest 
toen hij zich voorbereidde op het HBS-examen en twijfelde ook na het 
staatsexamen bij vlagen ernstig aan zijn eigen kunnen. Naast zijn familie 
– zijn moeder stuurde hem met zijn maagklachten naar de dokter – was 
Gerrit Borgers een van de weinigen die deze kant van Wadman mocht 
zien. Zo durfde Wadman aan hem wel te bekennen:
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‘… ik [heb] me de laatste tijd een beetje over mijn toeren gewerkt […], 
– zonder er in geslaagd te zijn, mijn werkprogramma in te lossen, – 
met de nodige (of onnodige) Unlustgefühle, huilbuien, papier-stuk-
scheuren in woede, enfin je kent dat van me.’261

> Terugkeer naar Amsterdam
Eind september 1940 verhuisde Wadman weer naar Amsterdam, waar hij 
zich ontworstelde aan zijn tante en, na lang zoeken, een kostadres vond bij 
het gezin van de oude vriend en partijmaat van zijn vader, Pyt Swart, die 
in de eerste helft van de jaren dertig als rijksambtenaar naar Amsterdam 
was overgeplaatst.262 
De korte episode bij zijn familie op de Nieuwendijk was Wadman erg 
slecht bevallen. Tante bemoeide zich te veel met hem en ze nam de 
gelegenheid te baat om te klagen over haar man, die zich, vanwege de 
klanten, alleen in zijn beste pak op straat mocht vertonen.263 In het 
(kinderloze) gezin heerste een beklemmende, burgerlijke sfeer. Wadman 
voelde zich er bovendien niet welkom. Deze sfeer wordt ook opgeroepen 
in zijn eerste roman, Fioele en Faem. Net zoals de hoofdpersoon in dat 
boek, Jeen Joukes Offringa, was Wadman overigens zelf ook niet van 
burgerlijkheid gespeend. Dat blijkt vooral uit zijn optreden bij, zoals hij 
het zelf noemde, het ‘Beethovenstraat-avontuur’, dat plaatsvond tussen 
het verblijf op de Nieuwendijk en dat bij de familie Swart. 
Vanaf 1 oktober 1940 zou Wadman een kamer huren bij de joodse familie 
Schmidt in de Beethovenstraat. Hij was blij dat hij de Nieuwendijk achter 
zich kon laten, maar de vreugde was van korte duur. Bij aankomst bleek 
de kamer namelijk nog verhuurd aan een kapitein, die weliswaar ieder 
moment thuis verwacht werd, maar die nog niet wist dat hij zijn kamer 
moest verlaten. Wadman werd gevraagd genoegen te nemen met een 
kleine kamer tot men de kapitein gesproken had. Tegensputterend nam 
hij zijn intrek in de kleine kamer. Hij schoor zich uitgebreid, lunchte 
(op het eten bleek gelukkig weinig aan te merken) en vertrok vervolgens 
maar naar de Nieuwendijk om advies over de situatie in te winnen. Dat 
bleek geen beste zet. In zijn lezing van het verhaal gedroeg zijn tante zich 
kleinzerig. Wat haar betreft mocht hij natuurlijk best onder haar dak 
terugkeren, maar waarom was hij überhaupt vertrokken? Toch keerde hij 
terug naar de Nieuwendijk, hij kon als student immers niet met zich laten 
sollen. De terugkeer ging wel wat al te haastig; tweemaal moest hij terug 
naar de Beethovenstraat om vergeten spullen te halen, de laatste keer een 
vergeten pantoffel.264 
Drie dagen later, op vier oktober, trok Wadman eindelijk in bij de familie 
Swart op de Duivendrechtsestraat 101 in Amsterdam-Oost. Het was 
een vertrouwde uitvalsbasis in de stad die na een jaar nog vreemd was. 
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Wadman bloeide op, hij had zelfs weinig behoefte meer zijn dagboek bij te 
houden.265 Even leek de zelfanalyse die daarin normaal gesproken centraal 
stond minder van belang. Vanaf december 1940 correspondeerde Wadman 
bovendien met Gerrit Borgers en diens vriendin Annie Poelgeest. Gerrit 
bleek net zo goed in staat het vergrootglas op Wadmans ‘persoonlijkheid’ 
te richten als hijzelf. Wadman en zijn vrienden merkten hoe het leven in 
Amsterdam sinds de Duitse inval in hoog tempo veranderde. 

> Onrust in de bezette hoofdstad
Het was er al sinds mei 1940 onrustig. Ondanks het uniform- en 
colportageverbod – dat later opgeheven werd, omdat het genegeerd 
werd – zag men plotseling overal in Amsterdam NSNAP’ers, NSB’ers en 
WA’ers.266 Ze veroorzaakten rellen, vernielden winkels en huizen en vielen 
mensen met een ‘joods’ uiterlijk lastig. Terwijl de Duitse soldaten tot 1941 
gesommeerd waren buiten de wijken te blijven waar veel joden woonden, 
trokken WA’ers daar zingend doorheen.267

Wadman maakte de bezetting in Amsterdam van dichtbij mee. In november 
1940 schreef hij in zijn dagboek dat het lastig was ’s avonds nog te werken, 
niet alleen omdat de familie Swart vaak visite kreeg, maar ‘ook al door het 
schieten en het luchtalarm iedere keer en de steeds weer nieuwe sensatie 
van de zoeklichten en het uit elkaar spatten van de granaten’.268

Het universiteitsleven ging door, al werden eind november 1940 de joodse 
professoren naar huis gestuurd (officieel ontslag volgde in het voorjaar van 
1941). Donkersloot besteedde in een college, waarbij Wadman misschien 
wel aanwezig was, aandacht aan de uitsluiting van zijn collega’s. Kort 
daarna werd de universiteit op initiatief van rector magnificus B. Brouwer 
tijdelijk gesloten. Wadman en zijn vrienden wisten echter van niets, zodat 
ze op donderdagmorgen 29 november tevergeefs in de Poort verschenen. 
Volgens Wadman was de rector magnificus bang voor protesten, zoals die 
in Leiden en Delft hadden plaatsgevonden. Daar waren de universiteiten 
door de Duitse autoriteiten voor het onderwijs gesloten. Aan de Gemeente 
Universiteit werd daarom besloten dat het per 29 november kerstvakantie 
was.269 
Eind februari 1941 vond in Amsterdam de Februaristaking plaats. In de 
aanloop daarnaartoe werd de sfeer in de stad grimmiger. Zo trok op 9 
februari een groep van vijfenveertig gewapende Nederlandse WA’ers 
marcherend en liederen zingend naar het Waterlooplein. Daar bevonden 
zich al Kattenburgers en Jordanezen om, samen met de bewoners van de 
jodenbuurt, aanvallen van de WA af te slaan. Er werden over en weer flinke 
klappen uitgedeeld. Eén NSB’er, WA-wachtmeester Hendrik Koot, liep 
een fikse hoofdwond op, waaraan hij later overleed.270 Wadman refeerde 
aan de rellen in een brief aan André Scholten: 
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‘Het is hier de laatste dagen mis, dat zullen jullie ook wel gelezen 
hebben. Heel Amsterdam gelooft meteen dat de Joden het gedaan 
hebben. In werkelijkheid zijn het de Kattenburgers en Jordaners die 
Koot doodgetrapt hebben. En hij is niet de enige.’271 

De geruchten omtrent Koots dood verspreidden zich snel. Wadman bleek 
echter goed geïnformeerd; er hielden zich volgens hem niet alleen joodse 
Amsterdammers op het Waterlooplein op. Maar waarom zou, zoals hij 
stelde, heel Amsterdam denken ‘dat de Joden het gedaan hebben’? Deze 
opmerking geeft te denken dat er – onder de mensen die hij sprak – 
niet gunstig over joden gedacht werd. Een feit is dat er tot februari 1941 
amper geprotesteerd werd tegen de anti-joodse maatregelen, die al in het 
najaar van 1940 in de praktijk werden gebracht en waardoor ruim 140.000 
mensen als ‘Joods’ geregisteerd werden.272 De maatregelen (bijvoorbeeld 
het ontslag van de joodse ambtenaren, maar ook de invoering van het 
Persoonsbewijs met de J van Jood daarin en de Ariërverklaring) troffen ook 
de 80.000 joodse Amsterdammers, één op iedere tien stadsgenoten.273

Ter vergelding voor Koots dood, en vooral voor een latere ‘aanval’ op de 
Ordnungspolizei in een joodse ijssalon, werden op 22 februari de eerste 
razzia’s gehouden waarbij meer dan vierhonderd joodse mannen in de 
– inmiddels afgesloten – jodenbuurt werden opgepakt en naar kampen 
afgevoerd. De hardhandig uitgevoerde razzia’s vormden een breuk met 
de anti-joodse maatregelen tot dan toe en zorgden daarom nu wel voor 
openlijke verontwaardiging.274 Het bleek voor de CPN, de Communistische 
Partij Nederland, een vruchtbare voedingsbodem voor de organisatie 
van een massale staking op 25 en 26 februari, bekend geworden als de 
Februaristaking. Deze staking kan Wadman niet ontgaan zijn: er reden 
amper trams en het was in de hele stad onrustig. Mischien was zelfs 
zijn kostheer, Pyt Swart, eerder immers sympathisant van de CPN, als 
ambtenaar een van de stakers. De staking werd hardhandig beëindigd en 
de ‘rust’ keerde terug in de stad.275 
Wadmans leven ging door, maar de oorlog –Wadman sprak eufemistisch 
van “de omstandigheden” – werkte wel op zijn gemoed. In juni 1941 kreeg 
hij van zijn hoogleraar geschiedenis, Jan Romein, te horen dat hij pas 
in september 1941 zijn tentamen mocht afleggen.276 Het was het eerste 
tentamen voor het kandidaatsexamen, dat hij een jaar later hoopte te 
voltooien. Wadman maakte zich inmiddels zorgen over de toekomst: 

‘Misschien dat ik dan [na het kandidaats, jc] met de studie ophoud, 
– misschien ook niet, dat hangt ook weer van die beroemde 
“tijdsomstandigheden” af. In een Nazi-land heb ik als leraar toch 
geen kans, en moet [ik] dus maar wat anders uitzoeken.’277
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Hij zou nog tot het voorjaar van 1942 in Amsterdam blijven. Terwijl 
Wadman meemaakte hoe de situatie in Amsterdam verslechterde, maakten 
enkele Friezen zich ondertussen druk over heel andere zaken. Men vroeg 
zich af wat de oorlog zou betekenen voor de Friese beweging; kon die haar 
activiteiten onder deze nieuwe omstandigheden nog voortzetten? 

2.3 ‘De Friese beweging begint mij de keel uit te hangen.’ De Friese bewe-
ging van 1940 tot 1942.

In februari 1941 schreef Anne Wadman, inmiddels voorzitter van de 
Amsterdamse Friese studentenvereniging ‘Harmen Sytstra’ (een kleine 
vereniging met ongeveer tien leden)278 aan Scholten:

‘De Friese beweging begint mij trouwens de keel uit te hangen, nu de 
R.P.S.-en, de D.H.K.’s en wat het ergste is de S.J.v.d.M.’s het voor het 
zeggen hebben. Die laatste heeft het wel definitief verknoeid, maar 
ja, zeg er eens wat van in het openbaar.’279

De mannen naar wie Wadman in het bovenstaand citaat verwijst, de dichter 
Rintsje Piter Sybesma (1894-1975), de boer en dichter Douwe Kiestra (1899-
1970) en de journalist en volkskundige Sytse Jan van der Molen, maakten 
alledrie deel uit van de ‘volkse’ stroming binnen de Friese beweging. 
Het was niet voor niets dat Wadman tegen Scholten in het bijzonder 
klaagde over Sytse van der Molen. Voor de oorlog was Scholten namelijk 
zeer bevriend met hem geweest, inmiddels had de oorlog hen echter uit 
elkaar gedreven. Door zijn opportunistische politieke ideeën werd Van 
der Molen in de loop van de oorlog persona non grata. Zo zou hij in de 
laatste oorlogswinter alleen op gepaste afstand aanwezig kunnen zijn bij 
de begrafenis van Scholten.280

In februari 1941 kon Wadman terugkijken op een aantal belangrijke 
ontwikkelingen in de Friese beweging sinds de Duitse inval. In een 
eerste reactie op de bezetting hadden de verschillende Selskippen meer 
samenwerking gezocht, maar het boterde niet lang tussen de verschillende 
partijen. Tussen het uitbreken van de oorlog en het einde van 1940 had 
een scheiding der geesten plaatsgevonden. Deze was ironisch genoeg 
juist in gang gezet door een poging om de verschillende zuilen van de 
beweging te verenigen. In juli 1940 zetten Van der Molen en André Roelof 
Scholten nog hun handtekening onder één verklaring, een eind juli 1940 
als persbericht uitgegeven manifest van de Friese beweging dat verscheen 
in de Friese dagbladen en in de tijdschriften van de verschillende takken 
van de Friese beweging: ‘Wird oan it Fryske folk’ (‘Woord aan het Friese 
volk’).281 
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> ‘Woord aan het Friese volk’
Het ‘Woord aan het Friese volk’ doet denken aan koningin Wilhelmina’s 
radiobericht ‘Mijn volk’, dat na 10 mei in vrijwel alle Nederlandse kranten 
verscheen. De koningin veroordeelde de Duitse inval scherp en liet weten: 
‘Ik en mijn regering zullen thans onze plicht doen. Doet gij de uwe.’282 
Ook het ‘Woord aan het Friese volk’ draaide om de plicht van het volk, 
– in dit geval de Friezen. Het werd opgesteld na bezoekjes van hoge 
Duitse officieren in de meidagen van 1940 (nog vóór de capitulatie) aan 
enkele voormannen van de Friese beweging. De Duitsers, zo hadden die 
officieren laten weten, stonden welwillend tegenover de Friezen en hun 
eisen op het gebied van de taal en de cultuur. Door in te spelen op anti-
Hollandse sentimenten die in de Friese beweging bestonden, probeerde 
men de Friezen voor hun standpunten te winnen.283 De bezoeken, waarvan 
niet duidelijk was of ze gecoördineerd waren en zo ja, door wie, leidden 
tot veel verwarring. Daardoor ontstond in de Friese beweging het idee om 
samen te werken, om (zowel naar buiten als naar binnen toe) in ieder geval 
verenigd op te treden. Met een persverklaring wilde men een antwoord 
geven op de vraag hoe de Friese beweging zich moest gedragen tijdens de 
Duitse bezetting. Een deel van het ‘Woord’ luidt: 

‘Friezen, landgenoten,
In deze historische dagen komen wij, mannen van de Friese 
beweging, tot u met een woord van het levende, strijdende Friesland. 
Wat er ook over ons gekomen mag zijn, wat plotseling veranderde, 
wat onzeker werd, Friesland leeft. Het leeft, oud Germaans volk dat 
het is, en het strijdt de eeuwenoude strijd voor zijn bestaan, zijn 
karakter, zijn ontplooiing, zijn nationale rechten en belangen. Strijdt 
die strijd mee! […] Kom allereerst op voor uw eigen belangen, die van 
Friesland: de economische, de sociale, de staatkundige, de culturele. 
Een ander zal u en ons niet overeind helpen als wij onszelf te grabbel 
hebben gegooid.’284 

Het ‘Woord’ was opgesteld door Eeltsje Boates Folkertsma, die daarbij 
geholpen was door Jelle Brouwer en Marten Scholten. Een eerdere versie 
van de tekst, geschreven door de zwagers Douwe Tamminga (1909-2001)en 
Jan Piebenga (1910-1965), was afgewezen als te pro-Duits. Het persbericht 
van Folkertsma toont aan welke sfeer van saamhorigheid er (tijdelijk) 
bestond in de Friese beweging, het is daarom ook wel vergeleken met het 
manifest van de Nederlandse Unie dat enkele weken later verscheen.285 
Over de formulering van het manifest was goed nagedacht; alle partijen 
moesten zich immers in de tekst kunnen vinden. De uiteindelijke tekst 
kon zowel pro- als anti-Duits worden uitgelegd.286 In het ‘Woord’ werd 
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gehamerd op de als noodzakelijk gevoelde strijd voor het Fries in school, 
kerk en ambtelijk bestuur en tégen ‘cultureel en politiek centralisme’. 
Aan het manifest werd een gezamenlijk pakket eisen toegevoegd, een 
zogenaamd ‘program fen Fryske aksje’. Daarin werden de hoofddoelen 
geconcretiseerd in vijftien actiepunten.287

Het ‘Woord aan het Friese volk’ werd vervolgens ondertekend door 
vierenveertig mannen en één vrouw, mensen van links (pacifisten als 
Jelle Brouwer, André Roelof Scholten en diens broer Marten Scholten) tot 
uiterst rechts (nationaal-socialisten als Jan Melles van der Goot, Douwe 
Kiestra en S.J. van der Molen).288 Het merendeel van de handtekeningen 
werd gezet door leden van het Kristlik Frysk Selskip (KFS). Onder hen 
waren bijvoorbeeld E.B. Folkertsma, Fedde Schurer, Jan Piebenga en 
Douwe Tamminga. 
Het is opvallend dat voor- en tegenstanders van de FFP, de partij die al 
voor de bezetting publiekelijk had laten weten niets van socialisme en 
pacifisme te willen weten, hun handtekening onder hetzelfde manifest 
zetten.289 Ook valt op dat een aantal namen in de lijst met ondertekenaars 
ontbreekt. Het gaat daarbij om mensen die niet benaderd waren (Anne 
Wadman bijvoorbeeld, die geen Bounslid meer was en bovendien 
waarschijnlijk een te marginale verschijning vormde om naar zijn 
handtekening gevraagd te worden, maar ook J.J. Hof en een extreem 
figuur als de oud-Bounsvoorzitter Tsjalling Terpstra) en om mensen 
die geweigerd hadden te tekenen – dat deden elf van de zesenvijftig 
aangeschrevenen. De gereformeerde, antirevolutionaire hoofdredacteur 
van het Friesch Dagblad, Hendrik Algra (1896-1982), was een van hen. Hij 
vond het ‘Woord’ te pro-Duits en wees als christen alle compromissen 
met de nationaal-socialisten van de hand.290

> Drie- en tweemanschap
Na het opstellen van het ‘Woord’ en het ‘program’, werd er ongeveer 
gelijktijdig met het Driemanschap van de Nederlandse Unie291 een 
Trijemanskip (‘Driemanschap’) opgericht, een overkoepelend orgaan 
voor de verschillende stromingen binnen de Friese beweging; de 
confessionelen, de niet-confessionelen en de ‘volkse’ stromingen. Het 
Driemanschap, E.B. Folkertsma, dominee J.J. Kalma en Rintsje Sybesma, 
wilde gezamenlijk de Friese taalstrijd voortzetten, niet met, maar ook niet 
tegen de Duitse autoriteiten.292

De keuze voor Sybesma als derde ‘Drieman’ bleek om meerdere redenen 
een grove vergissing. In de eerste plaats had Sybesma kort tevoren samen 
met Van der Molen afscheid genomen van de kringen rondom het FFP – 
waarvan beiden trouwens officieel nooit lid waren geweest – om een eigen 
partij op te richten.293 De Fryske Folks Partij van Kiestra en Van der Goot 
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was hen niet uitgesproken pro-Duits genoeg. De partij van Sybesma en Van 
der Molen kreeg de naam ‘Frysk Nasjonael Forboun op Folkske Grounslach’ 
(FNF).294 Samen vertegenwoordigden de FFP en de FNF het Friese nationaal-
socialistische volksdeel dat uit enkele tientallen mensen bestond. (Strikt 
genomen moet ook het politieke soloproject van Tsjalling Terpstra, het Frysk 
Nasjonael Front, dat slechts een handjevol aanhangers had, tot de nationaal-
socialistische partijtjes gerekend worden.)295 Omdat Sybesma geen lid was 
van de FFP, keerde die zich tegen het Driemanschap. Terpstra’s minipartij 
deed hetzelfde. Daardoor kon Sybesma niet, zoals de bedoeling was geweest, 
in het Driemanschap de gehele ‘volkse’ stroming vertegenwoordigen. 
Al gauw bleek bovendien dat Sybesma, in tegenstelling tot Folkertsma en 
Kalma, een openlijk pro-Duitse koers wilde voeren. Sybesma zorgde in juli 
1940 al voor veel ophef toen hij enkele pro-Duitse gedichten publiceerde. 
In december 1940 veroordeelde hij vervolgens de studentenprotesten 
tegen de uitsluiting van de joodse professoren. Na een ruzie op 3 januari 
1941 restte Kalma en Folkertsma geen andere keuze dan als Tweemanschap 
de vertegenwoordiging van de Friese beweging door te zetten.296

> Scheiding in de gelederen
Nadat het Trijemanskip uiteen was gevallen, stelden personen als Sybesma, 
Van der Molen en Kiestra zich nog meer expliciet pro-Duits op. Zij 
begroeven de strijdbijl en organiseerden zich samen in de loop van 1941 
in een ‘Fryske Rie’, die rechtstreeks onder de pas opgerichte SS-organisatie 
Saxo-Frisia kwam te vallen. (De naam Saxo-Frisia bestond overigens al 
vanaf 1939 voor een tijdschrift dat Groningers, Drenten en Friezen moest 
verbinden en winnen voor de Grootgermaanse idee.)297 Verschillende Friese 
schrijvers sloten zich aan bij de Fryske Rie. Onder hen bevonden zich de 
populaire romancier Reinder Brolsma, Douwe Kalma en de toneelschrijver 
Yme Schuitmaker. Kalma zou bovendien tweemaal een subsidie voor zijn 
literaire werk aannemen van de Duitse bezetter.298 Kiestra en Sybesma 
werden de belangrijkste medewerkers van It Fryske folk, een duur uitgegeven, 
pro-Duits blaadje dat tussen juli 1941 en begin 1944 eens per veertien dagen 
verscheen en dat zo’n dertig betalende abonnees had.299 
Het optreden van de pro-Duitse Friezen zorgde voor een verdeling van de 
geesten in de Friese beweging.300 Onder invloed van deze scheiding dreven 
Scholten en Van der Molen uit elkaar en werd Wadman kritisch over de 
gehele Friese beweging. Dat betekende evenwel niet dat hij zich ook koste 
wat kost buiten die beweging wilde houden. Zo werd hij in Amsterdam 
graag de nieuwe voorzitter van de Friese studentenvereniging, zodat hij 
bekende Friese dichters als sprekers uit kon nodigen. Daarvan kon echter 
door de oorlog weinig terechtkomen; Fedde Schurer, die in Amsterdam 
woonde, was in 1942 de eerste en de laatste gast.301 
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Achteraf bezien blijkt Wadmans ambivalente houding tegenover de 
Friese beweging al duidelijk in september 1940, twee maanden nadat ‘het 
Woord’ in Friese kranten en bladen had gestaan. Hij werd toen benaderd 
door een zekere ‘Meinte’ van de FFP, zeer waarschijnlijk de Groninger 
student Meinte Oosterhout (1920-1970) die de ledenadministratie van die 
partij verzorgde. Meinte vroeg hem of hij lid wilde worden van de FFP. Na 
het ‘vertrek’ van Van der Molen en Sybesma zou die partij ‘op brede basis’ 
gereorganiseerd zijn. Wadman realiseerde zich heel goed dat de beweging 
zich zou compromitteren door ‘oorlogswinst’ te maken:

‘..’k heb hem gezegd, zolang als Douwe Kiestra c.s. er inzitten wil 
ik er niet bij. Hij leek wel wat teleurgesteld te zijn, maar ik kan er 
niets aan doen. Mijn standpunt in de Friese beweging is nu eenmaal 
anders dan dat van velen. Ik geloof niet dat het goed is, dat wij 
gebruik maken van de problemen in Den Haag, om die dingen af te 
dwingen van het recht waarvan wij de heren in Den Haag tot nu toe 
niet hebben kunnen overtuigen!’302

> Terugblik
Na de oorlog – met kennis van het verloop daarvan – is het gemakkelijk 
om te vragen waarom de confessionelen en de niet-confessionelen in de 
Friese beweging überhaupt bereid waren samen te werken met de vele 
malen kleinere ‘volkse’ stroming. De historicus Huizinga veronderstelt 
dat men, door de nationaal-socialistische stroming in te kapselen, hoopte 
nog enige controle uit te kunnen oefenen. Hij geeft het probleem achteraf 
scherp weer: 

‘Het dilemma achteraf voor de Friese beweging was dat – zeker in het 
begin van de bezettingstijd – in verhouding veel Friezen het bloed- 
en bodemgedachtengoed wel aanstond. De meeste stonden echter 
verre van de uitwassen die er het gevolg van waren.’303

Wie de tijdschriften uit de late jaren dertig erop naslaat, die ziet inderdaad 
dat het denken in termen van ‘germaanse volken’ en ‘bloedbanden’ – 
berucht geworden door de jodenvervolging – heel gewoon was. Het blijkt 
ook heel duidelijk uit de terminologie die gebruikt werd in ‘Het Woord’, 
het manifest dat in juni 1940 door het grootste deel van de beweging nog 
probleemloos geaccepteerd werd.
De historicus Zondergeld concludeert: ‘Bijna de hele Friese Beweging 
was in het begin van de bezetting tot collaboratie met de Duitsers 
bereid.’304 Dat is erg sterk uitgedrukt, want de Friese beweging bestond 
uit individuen die het onderling vaker niet dan wel eens waren. Het 

gr immig eer lijk



95

overgrote deel van de Friese beweging werkte niet samen met de Duitse 
bezetter. Dat men dacht samen te kunnen werken met Friese nationaal-
socialisten is achteraf echter onbegrijpelijk, net als het feit dat men alleen 
aan Friese belangen dacht. De ‘volkse’ stroming hield het grotere deel van 
de Friese beweging door haar onomwonden keuze voor nazi-Duitsland 
uiteindelijk onbedoeld een spiegel voor. 
Naar aanleiding van het literaire werk van deze nationaal-socialisten 
merkt de historicus Johan Frieswijk op dat dit eigenlijk nauwelijks 
verschilde van andere, vooroorlogse poëzie. Wat verschilde was de vlag 
waaronder het verscheen:

‘Aan een groot aantal gedichten in foute bladen is niets fouts te zien; 
het zijn ‘gewone’ gedichten. Wat achteraf ervan verdacht wordt BluBo-
werk [Blut und Boden-werk] te zijn, had voor een groot deel evengoed 
voor de oorlog onder het banier van het volk-en-land-standpunt 
kunnen uitkomen.’305 

De politieke ontwikkelingen in Friesland hadden uiteindelijk vooral hun 
weerslag op de Friese literatuur, het visitekaartje van de Friese beweging. 
Wat veranderde, was de manier waarop die literatuur werd ingezet in de 
taalstrijd. Het zou een gunstige ontwikkeling zijn voor Wadman, die zich 
na de oorlog tot een fel criticus ontpopte van romans waarin de boer als 
een Germaanse superheld werd voorgesteld. Zijn voorkeur voor wat in 
1941 nog ‘onvolks’ en ‘onfries’ werd geacht, zou na de oorlog vrij algemeen 
worden gedeeld. In 1941 was dat echter nog allerminst het geval.

2.4 ‘Een gezwel in het Friese lichaam.’ Eerste conflict met Jan Piebenga.

Na zijn brief aan Scholten, waarin Wadman zijn gal had gespuid over de 
Friese beweging in het algemeen en Van der Molen in het bijzonder, zette 
hij zich aan zijn schrijftafel in Amsterdam aan een tweede brief. Ditmaal 
was de geadresseerde Van der Molens collega bij It Heitelân, Jan Piebenga. 
Sytse Jan van der Molen was zoals gezegd een van de drie redacteuren van 
It Heitelân. Vanaf mei 1940 was Van der Molen de nieuwe hoofdredacteur 
(Jelle Brouwer en Winkelman hadden de redactie verlaten) en Jan 
Piebenga eindredacteur.306 Wadman stuurde Piebenga een kort verhaal 
(‘Maan over ijs’ – ‘Moanne oer iis’) dat hij graag in It Heitelân gepubliceerd 
zag. Tegelijkertijd maakte hij van de gelegenheid gebruik ook Piebenga te 
waarschuwen voor Van der Molen:

‘In vertrouwen gezegd geloof ik ook niet dat uw mederedacteur v.d. 
Molen het vertrouwen van Heitelân-lezend Friesland heeft, om redenen 
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die U bekend zullen zijn. Daar kunt U natuurlijk ook niets aan doen, 
ik schrijf het U alleen maar om U op de hoogte te stellen, in het belang 
van It Heitelân èn van Friesland. Zou het niet verstandiger zijn dat U 
als redactie van Frieslands beste literaire tijdschrift in zoverre bereid 
bent aan de wensen van de lezers tegemoet te komen, om geen verzen 
van welke politieke kleur dan ook meer op te nemen, en in geen geval 
zulke waarmee men sommige lezers kwetst. Ik had verwacht dat wat 
dit betreft de reactie op ‘Falskirmjagers’ en op ‘Frjemd soldatefolk’ een 
lesje zouden zijn, maar in het laatste nummer bewijst het gerijmel van 
Theo de Vries het tegendeel. Het spijt me, dat ik dit – met een beroep 
op Uw goed vertrouwen – moet zeggen.’307

Wadman realiseerde zich niet dat de gedichten waarop hij Piebenga’s 
mederedacteur aanviel, juist door Piebenga in het blad waren opgenomen, 
weliswaar niet als bijdrage, maar als ‘signalering’. Dat gold zowel voor 
Sybesma’s ‘Falskermers’ – eerder gepubliceerd in het pro-Duitse De 
Hollandsche Post – als voor S.J. van der Molen’s ‘Frjemd soldatefolk?’.308 (Net 
als Sybesma, publiceerde Van der Molen in verschillende Duitsgezinde 
bladen.)309 Beide gedichten waren lofzangen op de Duitse soldaten, die 
aan de Friese Germanen verwant zouden zijn en die dus tegen hun eigen 
volk moesten vechten. 
Op de publicatie van de gedichten was destijds al veel kritiek bij de redactie 
binnengekomen. En nu kwam Wadman er nóg eens op terug. Zijn sneer 
over ‘het gerijmel van De Vries’ sloeg op diens aan R.P. Sybesma opgedragen 
gedicht ‘’t Feroaret!’ [‘’t Verandert!’] in het januarinummer van It Heitelân. 
In dat gedicht werd de Duitse bezetter opnieuw opgehemeld.310 

> Jan Piebenga (1910-1965)
In 1941 was Jan Piebenga eenendertig jaar oud. Zijn carrière komt overeen 
met die van Fedde Schurer; na de lagere school en de Ulo werkte hij 
op kantoor, in de avonduren volgde hij een opleiding tot onderwijzer. 
Als jongen was Piebenga al actief voor de Friese zaak. Als vijftienjarige 
had hij het toen enige diploma Fries, de Akte Frysk, op zak en gaf hij 
Friese les. In zijn lessen merkte hij dat er behoefte was aan een nieuwe 
Friese literatuurgeschiedenis. Op 28-jarige leeftijd schreef hij zijn Koarte 
Skiednis fan de Fryske skriftekennisse, een vervolg op Douwe Kalma’s De Fryske 
Skriftekennisse 1897-1925, dat in drie delen het licht zag en het karakter van 
een bloemlezing had.311 Piebenga’s literatuurgeschiedenis kwam in 1939 
uit en werd lovend ontvangen.312 
Wadman kende Piebenga’s naam als HBS’er van zijn literatuurgeschiedenis 
en van zijn brochures over het Fries onderwijs.313 Door zijn activiteiten 
genoot Piebenga veel aanzien binnen de Friese beweging. Ook Wadman 
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keek erg tegen hem op. Al met al was het dan ook niet vreemd dat 
Piebenga, samen met zijn zwager Douwe Tamminga, het voortouw had 
genomen in het opstellen van het ‘Woord aan het Friese volk’. Piebenga 
schoot in zijn romantische, nationalistische ideeën over Friesland 
wel eens door, waardoor hij uitspraken deed die hij later terug moest 
nemen. Zo bestempelde hij in het juni-nummer van It Heitelân de nieuwe 
omstandigheden die ontstaan waren door het uitbreken van de oorlog als 
‘het gouden uur’ (‘de gouden ûre’) voor Friesland.314 

> Een afgewezen verhaal
Piebenga reageerde op 6 maart 1941 op Wadmans aantijgingen. Hij 
stuurde hem zijn korte verhaal terug: 

‘Van der Molen en ik vinden het stuk beiden niet sympathiek en 
Uzelf na korte of langere tijd vast ook niet. Persoonlijk ben ik er 
zeker van, dat U ons er dankbaar voor zult zijn dat wij het niet hebben 
opgenomen; het is veel te onafgewerkt, veel te “Hollands” ook. Staat 
U niet te veel onder invloed van de Hollandse jongeren? Ik meen dat 
geluid in menig versregel van U terug te horen. Uw poging om in 
uw stijl uit het knusse Friese kletssfeertje te breken waardeer ik zeer, 
maar volgens mij verliest U zich nu in een moderne retoriek die niet 
[beter] is. Mogen wij eens een betere schets van U hebben?’315

Politiek gezien, zo liet hij Wadman verder weten, moest Piebenga ook 
niets van Van der Molen hebben (later dat jaar kwam het inderdaad tot 
een breuk),316 maar Wadmans houding was hem evenmin sympathiek: 

‘Uw geestelijke houding, zoals die uit veel van Uw werk spreekt, 
is mij te cynisch, te negatief, te onvruchtbaar, te ikkerig (ik heb 
het niet over literaire verdiensten). De beste houding tegen alle 
poeha van vandaag-de-dag moet die zijn van een sterke geestelijke 
zelfstandigheid, en die kan alleen op godsdienstige fundamenten 
standhouden. Wil, met ons, voor het Heitelân ijveren!’317

Piebenga baseerde zijn oordeel over Wadmans werk op een twintigtal 
verzen en een kort verhaal in It Heitelân. Daaruit blijkt opnieuw dat 
Wadmans werk (net als dat van iedere andere nieuwkomer) in Friesland 
met belangstelling gevolgd werd. Deze afwijzing zal Wadman geraakt 
hebben, gevoelig als hij was voor kritiek op zijn werk. Op Piebenga’s 
afsluiting (‘wil met ons voor it Heitelân ijveren’) reageerde hij in een lange, 
boze brief, waarin hij zijn literatuuropvatting verdedigde en concludeerde: 
‘Friesland heeft geen belang bij eenzijdigheid en bekrompenheid’.318

afscheid van domineesl and (1939 -19 45)



98

In Amsterdam liet Wadman zich graag voorstaan op zijn Friese afkomst, 
maar om dat met recht te kunnen doen moest hij ook binnen Friesland 
zelf als schrijver erkend worden en moesten zijn ideeën over Friese 
literatuur gedeeld worden door een bredere achterban. Daarvan was 
in 1941 nog geen sprake. Zijn geestelijke houding en de toon van zijn 
werk waren bovendien, na het conflict met Scholten, geen zaken die veel 
kritiek verdroegen, en al helemaal niet met een beroep op ‘godsdienstige 
fundamenten’. (Tegen het einde van de oorlog, na het lezen van het 
werk van Menno ter Braak, zou Wadman Piebenga in Ter Braaks geest 
karakteriseren als een dominee die zijn waarschuwende vinger opsteekt 
tegen de rebellerende jeugd.)319 Piebenga’s overtuiging dat het verhaal 
hem zelf na een tijdje ook niet meer zou bevallen, was dan ook onjuist. 
Wadman bewerkte het herhaaldelijk, plaatste het in het eerste nummer 
van het naoorlogse literaire tijdschrift De Tsjerne (‘De karnton’) en in 1959 
in zijn verhalenbundel Yn ’e lytse loege (In het nauw).320 
‘Moanne oer iis’ vertelt in de ik-vorm het verhaal van een student 
medicijnen, Geart, die in het café een meisje versiert, ook al is haar vriend 
in de buurt. Het meisje staat in het dorp bekend als een wilde, loszinnige 
meid. De hoofdpersoon heeft al een paar keer met haar gevreeën en maakt 
er een spelletje van haar nu weer te versieren, ook al voelt hij niet echt iets 
voor haar. In dit verhaal maakt Wadman al gebruik van een thema dat 
in vrijwel al zijn werk terugkeert: dat van de intellectueel tegenover de 
‘gewone’ jongen, waarbij de eerste het steevast aflegt tegen de tweede. De 
tegenstelling is vaak clichématig, zoals ook hier: 

‘Op een afstandje zat Germ, mijn grote tegenstander, die geen oog 
had voor het sportieve element in deze strijd. Hij keek doorlopend 
onze kant op, met een blik waarin zoiets als haat glinsterde. En men 
kon zien, zijn vuisten waren van staal, grove boereknechtevuisten, 
waarbij mijn bleke intellectuelenhanden kwijnende stadsjuffers 
waren.’321 

Het verhaal eindigt in een anti-climax. Even lijkt Geart te triomferen als 
hij met Maeike in het maanlicht naar huis schaatst, maar dan wordt hij 
onderuitgeslagen door zijn tegenstander, voor wie het meisje dan partij 
kiest.
Opvallend aan het verhaal zijn, behalve de thematiek, de erotische 
toespelingen (erotiek werd, enkele uitzonderingen daargelaten, in de 
Friese literatuur doorgaans slechts in verhullende termen aangeroerd)322 
en het vertelstandpunt; dit verhaal is het eerste in Wadmans oeuvre in de 
ik-vorm.
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> Heimatliteratuur: platteland versus stad
De ‘onfriese’ verhaalelementen en vooral de onsympathieke houding 
van de hoofdpersoon (die van de antiheld) gaven Piebenga en Van der 
Molen aanleiding het verhaal als ‘moderne retoriek’ af te keuren. Volgens 
Frieswijk manifesteerde Van der Molen zich in de jaren dertig steeds 
meer als ‘het geweten van de Friese literatuur’, naast Douwe Kalma.323 In 
verreweg de meeste Friese literatuur tussen 1910 en 1945 stond de boer 
centraal, die werd voorgesteld als een ‘bijzonder mens die worstelt met 
de grond en met zijn lot.’324 Erg realistisch waren deze romans niet. In zijn 
studie van de Friese boerenroman analyseert Trinus Riemersma het Fries 
proza uit de periode 1910-1945 als volgt: 

‘De reële strijd voor de lotsverbetering van de boeren wordt 
overwoekerd door een mythische idealisering van de boer en het 
boerenleven, die gepaard gaat aan verguizing van de (stads)cultuur 
en het destructieve intellect, en aan vijandigheid tegenover de 
democratie en het socialisme.’325 

De traditie waarin deze literatuur geschreven werd, was die van de 
rond 1900 opkomende Heimatliteratur, waarin de nadruk lag op het 
(sterk geïdealiseerde) leven op het platteland. Internationalisering 
en intellectualisme werden in deze traditie voorgesteld als de pest 
voor het platteland.326 Van der Molen was als criticus een typische 
vertegenwoordiger van een volk-en-land-standpunt. Daarin werd de 
‘gezonde, bijzondere Friese volkscultuur’ geplaatst tegenover en boven de 
‘decadente, internationale stadscultuur’. Schrijvers moesten zich bewust 
zijn van hun morele plicht tegenover de volksgemeenschap en zich niet 
laten beïnvloeden door literatuur uit het buitenland.327 
Net als Van der Molen moest ook Piebenga weinig hebben van ‘Hollandse’ 
invloeden. In It Heitelân van juni 1940 had Piebenga zich negatief 
uitgelaten over Theun de Vries.328 Die liet in zijn succesvolle roman 
Stiefmoeder Aarde (1936) het boerengeslacht Wiarda een merkwaardig soort 
stadsfries spreken. Zijn argument daarvoor was dat de Nederlandse lezer 
het Fries niet zou kunnen begrijpen, maar het meer op het Nederlands 
lijkende stadsfries wel. De roman had tot een kleine rel in de Friese 
beweging geleid. De Vries zwichtte onder de druk en liet zijn personages 
in de tweede druk (eveneens in 1936) uitsluitend Nederlands spreken. 
Voor Piebenga bleef het evenwel onverteerbaar dat De Vries überhaupt in 
het Nederlands over Friesland schreef.329 

> Wadmans reactie op de afwijzing
Om duidelijk te maken waar Wadman zelf stond, schreef hij dus een zeer 
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uitvoerige brief aan Jan Piebenga. Hij liet hem weten dat hij vond dat 
Theun de Vries onheus behandeld was, terwijl die veel beter werk schreef 
dan wat er in de laatste jaren in Friesland verschenen was.330 Een van de 
eerste dingen die Wadman in Amsterdam had gedaan, was een bezoek 
brengen aan het woonhuis van De Vries. Teleurgesteld constateerde hij 
dat de communistische schrijver maar ‘schamel’ woonde.331 Dat De Vries 
in 1941 niet meer in het Fries publiceerde, was volgens Wadman omdat 
de Friese schrijvers weinig van hem wilden weten. De Vries zelf had hem 
geschreven dat hij tot zijn spijt werd beschouwd als een ‘verhollandste en 
verloren zoon van Friesland’.332

Wadman verweet Piebenga verder dat deze, door zijn christelijk geloof 
te stellen boven Wadmans scepsis en Friesland boven ‘Holland’, het 
bestaansrecht van de (Friese) moderne, cynische schrijver bestreed. 
Zoals uit volgende conflicten en vriendschappen van Wadman duidelijk 
zal worden, stond Piebenga in zijn opvattingen niet alleen. Piebenga 
beschouwde Wadmans geesteshouding en zijn werk als ‘de dood voor 
Friesland’, Wadman zag het juist als de enig mogelijke redding voor 
Friesland:

‘Ik geef toe, dat ik in mijn werk onder Hollandse invloed sta. En ik 
schaam mij daarvoor niet. Voor mij – als Neerlandicus – heeft de 
Hollandse dichtkunst heel wat meer werk van betekenis geleverd 
dan de Friese. Zou U mij de Friese Gorter willen aanwijzen, of 
de Friese Boutens, of Leopold, of Roland Holst, of Slauerhoff, of 
Marsman, Hoornik en Aafjes? U kunt dat niet. Voor mij is altijd het 
ideaal geweest: schakel te worden tussen Holland en Friesland, de 
mogelijkheden van de Friese taal paren aan de geest die er in de 
Hollandse kringen heerst. En misschien ook: de expressiviteit van 
het Hollands in het Fries over te brengen. […] Stel eens een moment 
dat de officiële kritiek in Holland, net zoals U nu in Friesland zou 
willen, de cynische, negatieve poëzie in het jaar 1912 verboden had. 
Wat had dan Slauerhoff gemoeten, en Greshoff en Van Hattum?’333 

Piebenga raakte met zijn kritiek aan wat Wadman zag als essentiële 
elementen van het schrijverschap: de persoonlijkheid achter het werk 
en de houding tegenover de kunst. Die houding moest er een zijn van 
bevlogenheid, van totale inzet voor de kunst. ‘Dichter is men, of men is 
het niet’, zo eenvoudig was het volgens Wadman:

‘Er zijn dichters, die dichter werden juist door hun cynisme, omdat 
alle dichtkunst volgens mij – en niet alleen volgens mij – voortkomt 
uit het demonische in de mens. […] Lui die op een bepaald moment 
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genoeg hebben van de boerenschuren, en daarom maar aan het 
dichten slaan, “omdat er toch ook Friese dichters moeten zijn”, aan 
zulke lui hebben we niks. […] Dichten vergt de hele persoon, alles. 
Vergt een totale overgave en niet de “geestelijke houding” van “laat-
mij-ook-eens-een-dichtbundel-uitgeven”.’334 

Met het citaat ‘dat er toch ook Friese dichters moeten zijn’ verwees 
Wadman geringschattend naar de dichter Van der Molen, wiens uitspraak 
hij in deze brief plaatste tegenover die van een dichter die hij zeer 
bewonderde: Douwe Tamminga. Bovenaan Wadmans brief aan Piebenga 
prijkten twee motto’s, het boven geciteerde citaat van Van der Molen, 
en dat van Tamminga, die ergens had gesteld: ‘Het dichterschap is een 
riskant genot’. Wadman vond dat Piebenga zijn verhaal en zijn verzen 
met verkeerde maatstaven had gemeten. Met ‘opportunist’ Van der Molen 
wenste Wadman niet over literatuur te spreken, nu deze zich aan het 
‘volksisme’ verslingerd had. 
Wadman liet Piebenga verder weten dat hij zichzelf geen ‘vooraanstaand 
dichter’ vond (‘ik acht de kans voor mij om als dichter te mislukken groter 
dan om te slagen’), maar dat hij zich er niet van zou laten weerhouden 
verder te gaan op de weg die hij als de enig mogelijke voor zichzelf zag, 
hetzij in het Fries, hetzij in het Nederlands. Het woord ‘strijd’ werd een 
centraal begrip in Wadmans literatuuropvatting. In dezelfde periode 
verwoordde hij het in de aantekeningen voor een lezing over poëzie zo: 

‘De grondslag van iedere poëzie is strijd. Strijd in allerhande vorm 
en uiting. Strijd tegen de wereld, strijd tegen zichzelf, strijd vóór 
het geestelijk bestaan, maar ook strijd met/of strijd tégen God of de 
machten van het vlees. […] Elke dichter moet iets van een duivel, van 
een demon in zich hebben, of hij wordt een rijmelaar […] Dichten is 
geen hemels werk, maar ook geen nijverheidsklusje voor een ledige 
vijf minuten. Dichten eist de hele persoon, de hele mens.’335

Piebenga was niet onder de indruk van Wadmans tirade. Wadman had 
overigens al eerder kunnen weten hoe hij tegenover de ‘Hollandse’ 
literatuur stond: 

‘Precies te schrijven hoe ik over Uw werk denk, daar heb ik op het 
moment geen lust toe en geen tijd voor. U zult ook bovendien wel 
weten uit alles wat ik geschreven heb, dat een sfeer en levenshouding 
zoals die van de jonge Hollanders in mijn ogen volstrekt onliterair 
en minderwaardig is. En ik wed, dat U het met mij eens zult zijn, 
misschien nog wel voordat U dertig bent. […] Als dit werk dan 
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representatief is voor de levenshouding van een deel van ons volk, 
dan komen ze [komt het, jc] erin, al geloof ik zelf ook honderd keer 
dat het de dood voor Friesland is.’336

De polemiek met Piebenga was voor Wadman een mooie vingeroefening 
om te bepalen waar hij stond. Terugkijkend op zijn eigen ervaringen, 
begreep hij nu wel waarom de Hollandse dichters hem zo goed lagen: 

‘Die dichters zagen het leven vooral van de psychologische kant, dat 
wil zeggen, zij trachtten de verholen wegen van de menselijke ziel 
te vinden. Het is duidelijk dat er op die manier vaak niet veel moois 
voor de dag komt.’337 

Anne Wadman bestempelde zichzelf als ‘kleine dichter’. Het leven stelde 
hem steeds weer teleur; het lukte hem niet de omstandigheden de baas 
te worden en hij had moeite zijn houding te bepalen: ‘Een kleine dichter 
[…] moet zich in zijn geworstel altijd weer met nieuwe compromissen 
tevreden stellen.’ Om zijn werk gepubliceerd te zien, was Wadman bereid 
compromissen te sluiten. Na de aanvaring met Piebenga publiceerde hij 
daarom toch weer verzen in het enige nog verschijnende blad dat daarvoor 
nog in aanmerking kwam. In het oktobernummer van It Heitelân, stonden 
weer drie van zijn verzen, in het (laatste) decembernummer vier.

> Van bezetting naar oorlog
In Grijs verleden deelt historicus Chris van der Heijden de oorlog in 
Nederland op in twee tijdsvakken: 1940 tot 1942, de periode waarin 
Nederland zich aanpaste aan de bezetting, en 1942 tot 1945. Na Hitlers 
mislukte offensief tegen Rusland werd de bezettingspolitiek in 1942 
harder. In een reactie daarop nam het verzet vanaf 1942 langzaam toe.338 
Ook in de literatuurgeschiedenis vormt het jaar 1942, meer dan het jaar 
1940, een scheidslijn. Naar het voorbeeld van de Duitse Kulturkammer 
werd eind 1941 de Nederlandse Kultuurkamer opgericht. Kunstenaars 
die hun werk openbaar wilden maken, dienden lid te worden. Van der 
Molen trad, samen met zo’n twintig andere ‘bekenden uit SS-verband’, toe 
tot de overkoepelende Kultuurraad.339 Zijn oude blad It Heitelân mocht na 
december 1941 niet meer verschijnen, dat mochten alleen gelijkgeschakelde 
tijdschriften. In Friesland werd bovendien – opvallend genoeg – ook 
nog een aantal andere Friese tijdschriften gedoogd.340 Het Algemien Frysk 
Jongereinblêd, de voortzetting van It Seinfjûr, was daar een van. Pas in het 
voorjaar van 1944, toen hij even hoofdredacteur werd, vond Wadman in dat 
blad een nieuw podium voor zijn werk. Tot die tijd moest hij volstaan met 
enkele verzen in de jaarlijks verschijnende Friese studentenalmanak.341
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Hij gebruikte deze oorlogsperiode om hard te studeren en veel bij te 
leren. Nog steeds hoopte hij in 1942 zijn kandidaatsexamen af te kunnen 
leggen, waarvoor hij zo’n zevenhonderd boeken moest lezen. In de bezette 
hoofdstad maakte hij lange, eenzame dagen: 

‘En zo kan het voorvallen, dat ik mij op één dag inlaat met Hadewych, 
Ruusbroec, Huygens, Wolff-Deken, Bilderdijk, Multatuli, Du Perron en 
Anthonie Donker. Die bonte verzameling is mijn dagelijks menu. Ik 
word ’s ochtends met de Ferguut wakker en val in slaap met Slauerhoff. 
’s Ochtends uit bed met Beatrijs, ’s avonds erin met Vasalis.’342 

Scholten liet Wadman weten dat hij diens laatste verzen in It Heitelân 
met veel plezier gelezen had en dat hij benieuwd was naar zijn verdere 
verzenproductie. Volgens hem had Wadman door al dat verplichte 
leesvoer meer dan genoeg inspiratiebronnen. ‘Maar je blijft in de Friese 
“Schriftkennisse” voorlopig wat een “vreemde vogel”.’343 Die kwalificatie 
vond Wadman nog behoorlijk mild: 

‘Jan Piebenga ziet mij ongeveer als een gezwel in het Friese lichaam, 
dat met alle geweld uitgebrand of uitgesneden moet worden. Niet, 
dat ik me er druk over maak. Ik zal maar stilletjes mijn eigen gang 
gaan, dat lijkt mij het beste.’344 

Stilletjes zijn gang gaan, dat betekende in ieder geval: voortmaken met de 
studie. Ook Wadman zou moeten beslissen tegen welke prijs hij verder 
wilde studeren.

2.5 ‘Ik zal mijn geweten nu maar niet meer belasten.’ De loyaliteitsverklaring.

In Langweer, ver van Amsterdam, ging het leven min of meer ongestoord door. 
Wadman was er in het voorjaar van 1942 teruggekeerd. Dat was vier maanden 
nadat de nazi-top in het geheim de oplossing voor het ‘jodenvraagstuk’, 
de Endlösung, had geformuleerd.345 Wadman had nog wel kunnen merken 
hoe in Amsterdam de joodse gemeenschap vanaf het tekenen van de ariër-
verklaring (september 1940) tot het voorjaar van 1942 langzaam van de rest 
van de stad geïsoleerd werd. Maar in de nacht dat de eerste treinen van 
Amsterdam naar Westerbork reden, was hij in Friesland.346 
De historicus Hilbrink gaat in op de vraag hoe de deportaties van de 
joden in Nederland konden plaatsvinden. Hij ageert, net als Chris van 
der Heijden na hem, tegen het naoorlogse beeld van een grootschalig 
georganiseerd verzet. Daarvan zou tot september 1944 geen sprake zijn. 
Hilbrink komt tot de conclusie dat Nederlandse ambtenaren op grote 
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schaal collaboreerden, of in ieder geval de Duitsers niet tegenwerkten. Het 
‘belang van het Nederlandse volk’, een maskerade voor het eigenbelang, 
woog voor hen zwaarder dan dat van de Nederlandse joden.347 Ook 
Wadmans vader schikte zich in de nieuwe situatie. Sinds de verhuizing 
naar het ‘notarishuis’ werkte hij op een kantoor in het gemeentehuis, 
een plechtig pand aan het eind van de Osingaleane. In de gemeentelijke 
kluis werden nu geen belastinggelden bewaard, maar bonkaarten voor 
de distributiedienst. Gatze Wadman was geen uitzondering, verreweg de 
meeste Nederlanders hielden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog op in 
het grijze schemergebied tussen ‘goed’ en ‘fout’.348 

> Van Amsterdam naar Groningen?
Voor Wadman stond het in de loop van 1942 vast: ook al was een overstap 
ongebruikelijk, na het kandidaatsexamen wilde hij zijn studie Nederlands 
in het dichter bij Friesland gelegen Groningen voortzetten. Oude bekende 
Jelle Brouwer was daar in 1941 haastig tot hoogleraar bevorderd door zijn 
leermeester, de oudgermanist J.M.N. Kapteyn, die in 1940 door de Duitsers 
benoemd was tot rector magnificus. Kapteyn was een van de oprichters 
van het hiervoor reeds genoemde Saxo-Frisia (1939-1944), het tijdschrift 
van de latere, gelijknamige SS-organisatie.349 Brouwers leerstoel was de 
eerste die uitsluitend voor de studie van het Fries was ingesteld. Veel 
contact met andere studies zal Brouwer niet hebben gehad; de Groningse 
letterenfaculteit (hetzelfde gold voor Amsterdam) aan het begin van de 
oorlog is wel vergeleken met een eilandenrijk waar iedere hoogleraar 
koning was op zijn eigen eiland.350 
Voor Wadman was Brouwers benoeming een uitkomst. Hij had op 25 
januari 1943 zijn kandidaatsexamen gehaald in Amsterdam, waarvoor 
hij even koortsig had gewerkt als voor het staatsexamen.351 Aan Gerrit 
en Annie schreef hij dat hij enkele kilo’s af was gevallen. Het verbaasde 
Annie dat Wadman nóg magerder was geworden: ‘...kon dat nog?’352 Nu 
hij zijn kandidaats op zak had, hield Wadman Jelle Brouwer graag aan 
zijn woord om te spreken over een vervolg van zijn studie in Groningen 
bij Brouwers collega, de neerlandicus Gerrit Siebe Overdiep (1885-
1944). Opgetogen schreef hij daarna aan Scholten: ‘Zaterdag ben ik naar 
Groningen geweest en heb ik met Overdiep en Jelle Brouwer gesproken. 
Mijn doel is dus: als Neerlandicus toch nog zoveel mogelijk in Fries-
wetenschappelijke richting te werken.’353 Brouwer had Wadman zelfs al 
een mogelijk promotie-onderwerp aan de hand gedaan. 
Al heel snel kwam er echter een kink in de kabel. Tot 1943 was doorstuderen 
voor niet-joden zo goed en zo kwaad als het ging nog mogelijk geweest 
(al waren er in december 1942 ongeregeldheden en werden er nauwelijks 
meer colleges gegeven). In 1942 en 1943 werd de bezettingspolitiek harder. 
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In het voorjaar van 1943 werden enkele studenten medeverantwoordelijk 
gehouden voor de liquidatie van een paar NSB-kopstukken.354 Van Borgers 
hoorde Wadman dat in Amsterdam driehonderd studenten waren 
opgepakt, vooral medici die een bacteriologisch practicum bijwoonden 
en classici die een college volgden. Ook studiegenoot Harry van den 
Velde, die op het moment van de overval in de universiteitsbibliotheek 
studeerde, behoorde tot de gearresteerden. In tegenstelling tot de andere 
studenten was hij donderdag nog niet teruggekeerd: 

‘Er doen wel geruchten de ronde dat binnenkort de Universiteit weer 
open moét, en het collegebezoek dan ook verplicht is, maar volgens 
Verdenius beginnen ze niet eerder voordat álle studenten weer zijn 
vrijgelaten.’355 

Die geruchten, die Wadman trouwens ook al ter ore waren gekomen, 
bleken waar. Zolang het gevaar van razzia’s niet denkbeeldig was en er 
bovendien nog studenten in Vught gevangen werden gehouden, bleven 
de studenten massaal weg van college. Dat was natuurlijk ook weer 
niet de bedoeling, en dus riep de NSB in maart 1943 als ‘compromis’ 
de zogenaamde loyaliteitsverklaring in het leven: een verklaring dat de 
ondertekenaar zich zou houden aan de in Nederland geldende wetten 
en dat hij (of zij) zich zou onthouden van acties tegen de Duitse en 
Nederlandse overheid.356 Korte tijd brak Wadman zich het hoofd over 
de vraag wat hij zou moeten doen. Dat hij voor het studiejaar 1942/1943 
niet bij de universiteit ingeschreven stond, bood maar tijdelijk soelaas. 
Als hij in september in Groningen de studie wilde hervatten kwam hij 
uiteindelijk niet onder het tekenen van de studentenverklaring uit. 

> Discussie over de loyaliteitsverklaring
De vraag of hij de loyaliteitsverklaring wel of niet moest tekenen, leek 
niet zo moeilijk te beantwoorden. Van Brouwer hoorde Wadman al dat in 
Groningen vrijwel niemand van de studenten tekende.357 Borgers, die op 
aandringen van Verdenius op 22 maart 1943 nog kandidaatsexamen had 
gedaan, bevestigde dat in Amsterdam hetzelfde het geval was. Elke dag 
ging hij naar de Poort om de ‘toestand’ te volgen:

‘En die ‘toestand’ is wel spannend: eerst moesten we voor of op 
Zaterdag het jou bekende briefje ondertekenen (of niet natuurlijk). 
We hebben toen een vergadering van Helios gehad, waar de 
meerderheid tegen tekenen was, terwijl er een klein groepje van die 
lamzalige ‘twijfelaars’, waaronder ook ik, door die meerderheid [...] te 
lijf werd gegaan: helaas zonder resultaat.’358
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Knegtmans legt in zijn geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam 
uit dat er inderdaad ‘omkletsploegen’ waren gevormd om twijfelaars 
te bewerken. Sommige studenten zagen in het tekenen van de 
loyaliteitsverklaring geen groot bezwaar, omdat ambtenaren immers 
al veel eerder een vergelijkbare verklaring hadden getekend. Tekenen 
hield in: een voorbedrukte verklaring ondertekenen en inleveren bij de 
pedel. Als alles in orde was, zette deze een stempel op de collegekaart. 
De pedel van de Universiteit van Amsterdam had zijn werkkamer op de 
Oudemanshuispoort. Op het pleintje van de Poort hadden zich daarom 
studenten verzameld die diegenen die wilden tekenen ompraatten.359 
Borgers liet weten dat er voor het tekenen in Amsterdam uitstel was 
verleend tot dinsdag (13 april), en dat hijzelf steeds naar de Poort was 
gegaan om informatie in te winnen:

‘… ik ben toen de hele middag op de poort geweest om de kat uit de 
boom te kijken, – het was een gediscussieer op het binnenpleintje 
van belang en we hoorden getallen van het aantal tekenaars die 
varieerden tussen de zes en de achthonderd (hoewel dit sloeg op 
het aantal binnengekomen briefjes, die echter niet geopend waren – 
terwijl het vast staat dat er velen hun briefje blanco of ondertekend 
met ‘Churchill’ of ‘Greta Garbo’ e.d. hebben ingezonden).’360 

Inmiddels was het ultimatum van 13 april verstreken. In de chaos die heerste 
leek er nog eens uitstel verleend te worden en Borgers hield Wadman op 
16 april 1943 voor: ‘Het gaat er nu dus om of je solidair moet blijven met 
degenen die halsstarrig blijven weigeren te tekenen (de katholieken en 
corps-leden), hoewel hun motieven soms erg gezocht zijn.’361 
Borgers zou graag van Wadman horen wat men in Groningen deed. Hij 
was Wadmans schakel met de studentenwereld in Amsterdam, waarin een 
tweedeling bestond tussen studenten voor wie studeren heel gewoon was 
en studenten uit de ‘nieuwe burgerij’ zoals Borgers en Wadman. Voor de 
eerste groep was het duidelijk: tekenen deed je niet. Voor de tweede groep, 
waartoe Borgers en Wadman ook behoorden, lag het gecompliceerder. 
Deze groep was minder vaak bereid het voorrecht om te mogen studeren 
zomaar op te geven en woog de voor- en nadelen af die aan het tekenen 
verbonden waren.362 
Automatisch en zonder dat hij het wist, was Borgers echter al een niet-
tekenaar geworden: het laatst verleende uitstel werd niet goedgekeurd van 
hogerhand. De laatste dag waarop er nog getekend kon worden, dinsdag 13 
april, was daarmee verstreken. Er deden verhalen de ronde dat alle tekenaars 
ondergebracht zouden worden in één genazificeerde universiteit: ‘Dus 
tekenen of niet tekenen: in Duitsland komen we waarschijnlijk toch!’363
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Studiegenoot Harry van den Velde, die eerder in Vught gevangen had 
gezeten, tekende op het allerlaatste moment, maar kreeg een telegram 
dat zijn handtekening ongeldig werd verklaard en dat hij zich, net als de 
andere niet-tekenaars, in Ommen moest melden voor de Arbeitseinsatz. 
Op de dag dat hij in Ommen werd verwacht, dook Borgers onder. Vanaf 
zijn onderduikadres adviseerde hij Wadman eind mei te kiezen:
 

‘En nu jouw toestand – als je door wilt studeren moet je ook tekenen 
nu, en ben je “verzekerd” van een “ongestoorde” studietijd – doe 
je dit? Teken je niet dan moet je een goed baantje hebben (die 
voedselvoorziening of distributie, wat was het, is niet gek!), maar dan 
komt nog de 18-35 melding, waar je geen zin in hebt. Ja kerel, ook jij 
moet dus spitsvondig worden!’364

Dat Borgers zich zo’n betrokken vriend betoonde, zal Wadman niet lekker 
hebben gezeten. Hij was namelijk niet eerlijk tegen hem geweest. Terwijl 
Borgers in de veronderstelling was dat hij niet goed wist wat hij moest 
doen, had Wadman eigenlijk al getekend. Om zich ervan te vergewissen 
dat hij niet buiten de boot zou vallen (als niet-ingeschreven student had 
Wadman de loyaliteitsverklaring immers niet thuis ontvangen) had hij op 
10 april 1943 nog snel een briefje aan de Groningse pedel gestuurd. Op de 
laatste dag waarop er, zoals het toen nog leek, getekend kon worden, had 
Wadman de pedel laten weten dat hij graag een loyaliteitsverklaring thuis 
ontving, dat hij bereid was deze te ondertekenen en dat hij bovendien 
gerekend wilde worden tot de studenten die deze verklaring voor of op 10 
april hadden getekend.365 
Wadman zou later volhouden, en het kan ook best zo zijn, dat hij het 
terugsturen van de verklaring vervolgens heeft uitgesteld. Misschien 
twijfelde hij aan zijn eerdere beslissing en dacht hij dat hij pas echt 
getekend had wanneer hij de verklaring teruggestuurd had. Mogelijk 
dacht hij ook dat hij zo op een handige manier de eigenlijk beslissing 
nog even voor zich uit kon schuiven. Binnen twee maanden stond zijn 
besluit echter alsnog vast: hij tekende. 
Op Wadmans loyaliteitsverklaring staat, conform zijn verzoek, de datum 
van 10 april.366 Naar eigen zeggen stuurde hij voorbedrukte papiertje 
echter pas na meerdere aanmaningen terug, en wel op 16 juni 1943.367 Die 
twee data roepen enkele vragen op. Vast staat dat Wadman op 10 april 
1943 niet heeft kunnen tekenen, op die dag stuurde hij immers zijn eerste 
briefje vanuit Langweer. Mogelijk heeft de pedel hem vervolgens een 
op 10 april gedateerde verklaring toegestuurd, misschien ook heeft hij 
Wadmans verklaring op diens verzoek geantidateerd. De door Wadman 
genoemde datum van 16 juni blijkt echter nergens uit de bewaarde 
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archiefstukken. Ook ligt het niet voor de hand dat de pedel hem in juni 
nog tot de 10-april-tekenaars zou hebben gerekend.
Wat er tussen april en juni 1943 ook precies gebeurde, Wadman verzweeg 
voor Borgers dat hij feitelijk al getekend had. In plaats daarvan liet hij hem 
weten dat hij de ontwikkelingen gelaten afwachtte. De distributiedienst 
in Langweer waarover hij hem eerder had geschreven kon het wel zonder 
hem stellen. Hetzelfde gold voor een kweekschool waar hij gesolliciteerd 
had. Verdere baantjes waren er in Langweer niet. Met zijn afkeer van vieze 
handen en zijn soms wat hautaine instelling wilde Wadman niet bij een 
boer of tuinier aan de slag.368 Aan een nieuwe vriend, Douwe Tamminga, 
schreef hij kort na Borgers’ brief dat hij overwoog te tekenen omdat hij 
geen andere uitweg zag. Bevriende boeren bij wie hij volgens Tamminga 
moest onderduiken, kende hij niet, en onderduiken leek hem bovendien 
‘ook geen pré’.369 
In schril contrast met de onzekerheid over de tekenkwestie staan de literaire 
plannen die Wadman in ellenlange brieven smeedde. In deze brieven 
komt veel herhaling voor. Wadman correspondeerde blijkbaar zoveel, dat 
hij zelf niet meer wist wat hij aan wie geschreven had. Brievenschrijven 
was het enige wat hem restte; na de arrestatie van studenten in Amsterdam 
en Groningen waagde Wadman zich niet meer ver van huis. Schrijven en 
muziek maken, daar draaide zijn leven vanaf 1943 om.

> Schrijvende vrienden: Douwe Annes Tamminga (1909-2001)
‘Nu er geen tijdschriften meer zijn, ontmoet men elkaar al niet eens meer 
via de pers, en nu de fietsbanden slecht zijn en de benzine op, is men 
wel aangewezen op brievenschrijven.’370 Dat schreef Douwe Tamminga 
kort voor de tekenkwestie aan Wadman. Tamminga was een van de 
schrijversvrienden uit het enorme netwerk dat Wadman vanaf het najaar 
van 1942 vanuit Langweer had opgebouwd. Behalve met Gerrit Borgers en 
diens vriendin onderhield hij tot de bevrijding veel contact met enkele 
Friese schrijvers, met wie hij ook werk uitwisselde. Douwe Tamminga 
sprak en schreef hij het meest, maar hij zou ook contact zoeken met 
schrijvers als Pieter Terpstra, Freark Dam (1924-2001), Govert Gezelle 
Meerburg (1918-2005) en Ype Poortinga (1910-1985).
Toen Wadman hem leerde kennen woonde Douwe Tamminga met zijn 
vrouw Sjouk, een zus van Jan Piebenga, in Huizum aan de Riedhússtrjitte. 
Een huisgenoot van Tamminga en zijn vrouw was de student theologie 
Fokke Sierksma, die vanwege de oorlog zijn studie had neergelegd 
en als ambtenaar in de Buma-bibliotheek in Leeuwarden werkte (over 
Fokke Sierksma, zie 3.4). Hij was Jelle Brouwer opgevolgd als adjunct-
bibliothecaris.371

Tamminga was onderwijzer. In 1909 was hij geboren als nakomertje in 
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een boerenarbeidersgezin. Net als Schurer was hij opgeklommen van 
timmerknecht tot onderwijzer. Tamminga, zijn zwager Jan Piebenga en 
Schurer kenden elkaar goed. 
Aan het begin van de oorlog werkte Tamminga als een soort van conciërge 
in een kamp voor jonge werklozen, Elfbergen in Gaasterland. Hij kreeg 
er veel schrijvers over de vloer. Ook de eerste versie van het ‘Woord aan 
het Friese volk’ was in Gaasterland ontstaan. In 1941 raakte Tamminga 
overspannen, in 1942 verhuisden hij en zijn vrouw naar Huizum. Jelle 
Brouwer had ervoor gezorgd dat hij halve dagen voor de Fryske Akademy 
kon werken. ’s Avonds verkocht Tamminga boeken voor ‘It Fryske boek’, 
de in 1934 opgerichte Friese variant van de CPNB.372 In 1943 vond hij werk 
als leraar Nederlands en Fries aan de Rijkslandbouwschool in Sneek. Hij 
verhuisde naar Sneek en kon tot de laatste oorlogswinter (waarin hij met 
zijn vrouw ondergedoken zat bij zijn zwager Jan Piebenga) vrij reizen; 
door zijn werk was hij vrijgesteld van de Arbeitseinsatz.373 Tamminga was 
daarom een van de weinige vrienden die Wadman gedurende de oorlog 
in Langweer kon komen opzoeken. 
Het initiatief tot contact tussen Tamminga en Wadman ging uit van de 
laatste. Zoals hij eerder steun had gevraagd aan Scholten en Schurer, deed 
Wadman dat ook aan Tamminga. In augustus 1942, na een bezoek aan 
de familie Scholten, die inmiddels in Schingen woonde, had hij verzen 
bij Tamminga thuis afgeleverd om er zijn oordeel over te vragen. Deze 
was positief gestemd, maar merkte ook op dat het werk afweek van dat 
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van hemzelf: ‘Ik begin langzamerhand wel te merken, jullie generatie (wat 
klinkt dat oud!) is al weer anders dan die van ons.’374 
Tamminga’s debuutbundel Brandaris was in 1939 verschenen bij 
Brandenburgh in Sneek. Daarvóór had hij zijn werk vooral in het week- 
en maandblad van het Christelijk Fries Gezelschap (KFS) gepubliceerd: 
Yn ús eigen tael en De Stim. Vanaf 1939 droeg Tamminga ook regelmatig bij 
aan It Heitelân. Zijn meest recente bundel in 1942 was zijn tweede bundel 
Balladen en lieten, uitgegeven door Kamminga in Dokkum.375 Tamminga’s 
Balladen waren reusachtig populair. 
Later schamperde Wadman: ‘… en altijd weer die stomme balladen. Daar 
word je toch helemaal niet goed van!’376 Tijdens de oorlog betekende 
het oordeel van Douwe Tamminga evenwel nog erg veel voor hem. In 
1941 beschouwde hij hem van de Friese dichters als ‘de enige figuur 
met perspectief ’. Zijn werk deed hem denken aan dat van de dichters 
die publiceerden in het Nederlandse literaire tijdschrift Criterium. Vooral 
Tamminga’s vers ‘De sitadel’ (over ongewilde kinderloosheid – Tamminga 
en zijn vrouw verloren driemaal een kind bij de geboorte) vond Wadman 
erg goed, beter nog dan diens werk in Brandaris.377 Wadman zou Tamminga 
als dichter blijven bewonderen. Over It Griene Jier (een cyclus van gedichten 
die in 1943 illegaal zou verschijnen en die gebaseerd was op Ed. Hoorniks 
‘Geboorte’) schreef hij hem:
 

‘Er is misschien niet veel van te zeggen. Ik bedoel, over zulke poëzie 
valt niks te zeggen, die kan men alleen tot zich nemen en langzaam 
proevend genieten. Elke keer als ik er in lees, sta ik weer versteld wat 
hier met onze stugge en tegenstribbelende (dat denken wij vaak!) 
Friese taal bereikt is, over het taalinstrument dat hier met zoveel 
‘fijnzinnigheid’, zoveel virtuoos raffinement en toch met zo’n grote 
eerlijkheid bespeeld wordt. Want aan dit raffinement is alle vuurwerk 
vreemd, het overtuigt op slag. En laat mij nu maar niet meer spreken 
over mijn eigen geknoei, dat zo ontmoedigend is als ik zie, hoe ver 
anderen het brengen. En dan troost ik me maar wat met de gedachte, 
dat ik misschien ook mijn bescheiden plaats in onze Friese letterkunde 
inneem en dat er toch ook kleine dichters moeten zijn.’378 

De vriendschap tussen Tamminga en Wadman had een problematisch 
karakter. De immens kritische manier waarop Wadman over zichzelf en 
zijn werk sprak, irriteerde Tamminga. Doordat beiden verschillend tegen 
het leven aankeken, konden conflicten op den duur niet uitblijven. Het 
verschil tussen Wadman en Tamminga blijkt duidelijk uit een verhaal 
van wetenschapsfilosoof Lolle Nauta (1929-2006), die in zijn jeugd de 
buurjongen van Tamminga was en toen vaak met hem over literatuur 
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sprak. Volgens Nauta sprak Tamminga met dédain over het literaire werk 
van Wadman of W.F. Hermans: 

‘Dat zijn nihilisten Lolle, die moet je niet vertrouwen. Die mensen 
hebben helemaal geen wereldbeschouwing. Die hebben geen houvast 
in het leven. Dus lever jij je, als aankomend schrijver en filosoof, 
alsjeblieft niet aan deze zeer intelligente, maar levensgevaarlijke 
mensen uit.’379

> Musicerende vrienden: The Snake Charmers
Wadman ontvluchtte de oorlog niet alleen in de literatuur, maar ook in 
de muziek. Van zijn verloofde had hij in het najaar van 1942 gehoord dat 
een aantal jongens in Gorredijk een jazz-bandje wilde beginnen, Tiny’s 
zusje had namelijk verkering met een van de toekomstige bandleden. 
Aangemoedigd door de zusjes Numan was Wadman met zijn viool op de 
eerste repetitie verschenen. De bandleden kenden hem als de student-
dichter Anne Wadman en waren blij met de bekendheid die hij de band 
zou opleveren. Wadman bleek een uitstekend violist en leerde daarnaast 
binnen de kortste tijd ‘swingtrompet’, contrabas (‘slagbas’) en klarinet 
spelen. Hij zou zich al gauw ontpoppen als muzikaal leider naast Hans de 
Jong, de officiële ‘bandleider’. In muzikaal opzicht keken de bandleden 
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tegen hem op. Hij schreef en arrangeerde liedjes. Zo was de openingstune, 
‘The Snake Charmers of Old Bagdad’, waaraan de bandnaam ontleend 
werd, van zijn hand. Maar ook de klassieke muziek bleef Wadman trouw, 
voor bandrepetities gaf hij ook wel eens het begin van het vioolconcert 
van Mendelssohn ten beste. 
Volgens Hans en Dineke de Jong kon het humeur van Wadman erg 
verschillen. Als hij slecht gehumeurd was, deed hij geen moeite dat te 
verbergen. Als hij goedgemutst was, had hij vaak malle buien. In zo’n dwaze 
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bui speelde hij in de Korenbeurs, de vaste oefenruimte in Gorredijk, eens 
zo hard mogelijk ‘In naam van Oranje (doe open de poort)’ op zijn trompet. 
Het galmde op de stille zaterdagavond door de dorpsstraat. De band vond 
het prachtig, tot kort daarop een NSB’er binnengestormd kwam met de 
wandelstok die hij ter zelfverdediging altijd bij zich had (hij stond vaak op 
de hoek bij de brug Volk en Vaderland te verkopen) en riep: ‘En nu nog één 
keer, en jullie zullen het weten!’ Hans de Jong vertelde: ‘Wij waren bleek 
om de neus, want in die tijd hoorde je soms rare dingen.’380

afscheid van domineesl and (1939 -19 45)



114

Het contact met de groep vrienden van The Snake Charmers deed 
Wadman goed, al voelde hij zich schuldig dat hij gelukkig was. Zo bracht 
hij Pinksteren 1944, vier jaar na de Duitse inval, bijvoorbeeld door met de 
jongens van de band: 

‘…het doet je goed, te weten, dat je meetelt als vriend. Vreemd dat het 
toch weemoedig blijft zodat je steeds tranen in je ogen krijgt van pure 
sentimentaliteit. Net alsof je niet mag toegeven aan je geluksgevoel 
omdat er zo velen zijn die er niet in kunnen delen.’381

De bandrepetities in de Gorredijkster Korenbeurs en de contacten 
met de bandleden haalden Wadman uit zijn isolement. Aan Scholten 
schreef hij: ‘Een en ander zorgt ervoor dat ik een soort tweede jeugd 
doormaak, of liever een tweede HBS-tijd. Dat doet je wel eens goed, ook 
al sta je er inwendig dan misschien boven.’382 Afgezien van de wekelijkse 
bandrepetities in Gorredijk kwam Wadman de deur echter amper uit. 
Eind 1943 zouden The Snake Charmers zich als ‘Dansorkest Hans de Jong’ 
aansluiten bij de Kultuurkamer. De band ontving een vergunning die 
geldig was van 1 november 1943 tot 1 september 1944.383 Deze verklaring 
zou achteraf onnodig blijken – de band zou tot de bevrijding minder vaak 
repeteren en helemaal niet meer optreden. Toen Kerst Huisman Hans 
de Jong begin jaren negentig interviewde over het bandje in oorlogstijd, 
stond Wadman erop dat er geen melding van het lidmaatschap van de 
Kultuurkamer werd gemaakt.384
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> Loyaliteitsverklaring
Het leven in Langweer in de oorlog was zo gek nog niet, zo realiseerde 
Wadman zich in toenemende mate door de verhalen van Gerrit Borgers 
en Fedde Schurer over Amsterdam. In Langweer had hij zijn muziek en 
bezocht hij ‘onderduikfeestjes’ op boerderijen. Verder schreef hij brieven 
en schaafde hij aan zijn eerste manuscripten. In het besef dat zijn leven elk 
moment een andere wending zou kunnen nemen, had hij vanaf januari 
1943 namelijk een koortsachtige activiteit aan de dag gelegd. In juli 1943 
keek hij als volgt terug:
 

‘De angst voor de dood, – die tegelijk wat groots en bevredigends 
had: immers wat stelde het leven nog voor in zulke omstandigheden 
– dwong mij tot schepping – laten de vruchten dan onvoldragen 
zijn: het maar al te verklaarbare resultaat bij zo’n hoogspanning. Ik 
móest en zou een waardig testament achterlaten, niet uit grimmig 
cynisme, als wraakoefening na de dood, – maar oprecht gemeend, in 
alle ernst.’385

Tussen februari en mei 1943 schreef Wadman zijn eerste roman, Fioele en 
Faem (zie 2.6). Op aandringen van Douwe Tamminga zocht hij bovendien 
contact met diens uitgever, Kamminga in Dokkum, die zijn eerste 
dichtbundel Lyts forwar (Klein verweer) zou moeten uitgeven.386 
Voor iemand die zich op papier het beste kon uitdrukken, had de vreemde 
situatie waarin hij zich bevond voordelen. Wadman had er heel wat voor 
over zijn leven op dezelfde voet voort te kunnen zetten. Ergens tussen april 
en juni 1943 stuurde hij de loyaliteitsverklaring terug.387 Hij deed dat niet 
uit ideologische overtuiging, maar uit opportunisme (zijn motivatie om 
te tekenen komt verder aan bod in 3.2). Wadman ontving een document 
waarmee hij zich kon identificeren als student.
De brief waarin Wadman Borgers opbiechtte getekend te hebben 
(nogmaals: Borgers wist waarschijnlijk niets van het briefje van 10 april), 
ontbreekt opvallend genoeg in de correspondentie. Het is niet ondenkbaar 
dat Borgers deze later op verzoek van zijn vriend uit zijn archief heeft 
gehaald. De handtekening die Wadman zette uit angst voor tewerkstelling 
in Duitsland, bleek al heel gauw onnodig. Op aandringen van zijn vader 
kreeg hij toch een baan op het distributiekantoor. 
In zijn brief aan Borgers moet Wadman over al deze zaken geschreven 
hebben, net als over de wroeging die hij voelde over het feit dat hij 
getekend had. Bijna niemand van de reguliere studenten had dat immers 
gedaan, van de in totaal 14.600 studenten tekenden er 2.046 de verklaring, 
zo’n veertien procent van het totaal.388 In Groningen ondertekenden 121 
studenten. Dertien van hen studeerden aan de letterenfaculteit, vier 
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waren studenten Nederlands.389 Wadman tekende de verklaring als niet-
reguliere student bovendien toen hij al had kunnen weten hoe er tegen 
‘tekenaars’ werd aangekeken. Borgers nam Wadmans klachten niet erg 
serieus: ‘… over je “wroeging” daarover laat ik me nog niet uit: als ik nog 
tekenen kan keur ik je gedrag natuurlijk goed, – lukt het me niet dan 
kijk ik minachtend op je neer!’390 Al te veel spijt van een ‘poot onder dat 
voddige papiertje’ hoefde Wadman volgens hem niet te hebben. Borgers 
vroeg hem vervolgens of hij in Groningen kon informeren hoe het zat 
met studenten die, zoals Borgers, een beurs ontvingen.391 Hij wilde als 
het kon graag weer ‘boven water’ komen. Nu was dat onmogelijk door de 
razzia’s die op grote schaal gehouden werden.
Ook in het verre Langweer was de oorlog op 4 juni 1943 even heel dichtbij 
geweest. Op die dag werd het distributiekantoor waar Wadmans vader 
werkte overvallen door het verzet, dat zo wilde verbloemen dat er eerder 
op grote schaal bonkaarten naar de illegaliteit waren verdwenen.392 Ook 
Borgers hoorde op zijn onderduikadres wat er in Friesland was gebeurd: 
‘Het WildWest-tafereel van Langweer is hier zelfs bekend geworden: 
de distributiebureaux hebben een waarschuwing gehad dat er gestolen 
bonnen in omloop zijn die bij jullie werden “geroofd”.’393 De overval 
maakte grote indruk in het gezin Wadman. Gatze Wadman had een 
pistool op zich gericht gekregen en hij was samen met de rest van het 
personeel in de kluis opgesloten. In een brief aan Fedde Schurer, waarin 
Anne Wadman zijn tekenen uitvoerig probeerde goed te praten, bracht hij 
de overval in verband met de loyaliteitsverklaring: 
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‘Dat ik 10 mei [waarschijnlijk bedoeld: 10 april 1943, jc] niet getekend 
heb, bleek achteraf maar een hol gebaar te zijn geweest omdat het voor 
deze categorie [de niet-ingeschrevenen, jc] niet direct noodzakelijk 
was. Ik hoefde mijzelf dus ook niet aan te geven op 5 mei en evenmin 
onder te duiken. Midden juni echter kreeg ik van het Departement het 
nadrukkelijke verzoek te tekenen, wat ik onder druk van de sindsdien 
veranderde omstandigheden – als demonstratie had een weigering 
immers geen nut meer, terwijl ik ook gehandeld heb onder de indruk 
van de dingen, die in Langweer sinds de bekende overval op het 
Gemeentehuis (mijn vader heeft ook tot de in de kluis opgeslotenen 
behoord) gebeurden: arrestatie van twee ambtenaren, en van een boer 
die studenten in huis had, – ook gedaan heb. Het is misschien niet zo 
mooi, maar toch de meest logische weg, geloof ik. Voor mij betekende 
dit vodje papier hetzelfde wat voor iemand anders een “””Ausweis”’” 
betekent: vrijkomen van Duitsland. Verder had het geen betekenis, 
omdat ik geen college hoef te volgen. Ondertussen heb ik omgekeken 
naar een baantje dat mij de gelegenheid geeft in september niet weer 
te hoeven tekenen, en nu ben ik sinds kort bij de Distributie. Op het 
moment dus aan twee kanten gedekt, terwijl ik hoop in september 
alleen op het Distributiekantoor te kunnen vertrouwen.’394

Wadman vergeleek zijn houding in dezelfde brief met die van Busken 
Huet, toen deze van zijn zwager te horen kreeg dat het hem niet te prijzen 
stond dat hij als liberaal geld had aangenomen van een conservatieve 
regering. Huet gaf toe dat dat inderdaad niet ‘bewonderenswaardig’ was, 
en Wadman citeerde hem met instemming: 

‘...maar ik zie niet in waarom ik gebonden zou zijn eene onafgebroken 
reeks van bewonderenswaardige daden te verrigten”. En met deze 
cynische sneer beantwoord ik ook de verwijten die mij gedaan worden. 
Nu ja, u kunt het misschien begrijpen, net zoals ook een paar onder 
water vertoevende vrienden-studenten mij groot gelijk gaven.’395

> Spijt
Wadman ging er prat op dat hij buiten de maatschappij stond en lak had 
aan wat die maatschappij van hem dacht. In zijn brief aan Schurer zat echter 
een flinke portie wishful thinking. Al heel snel werd duidelijk hoe zwaar 
er getild werd aan het tekenen van de loyaliteitsverklaring. Ten onrechte 
werden alle tekenaars namelijk automatisch bestempeld als “besmet”.396 
Wadman realiseerde zich vanaf het moment dat hij getekend had, dat hij 
een grove stommiteit had begaan. Want ook al had hij zich als extraneus 
en eenling nooit onderdeel gevoeld van de ‘studentengemeenschap’, 
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nu had hij zich daar zelf voorgoed buiten geplaatst. Het verwijt dat hij 
zichzelf na de oorlog zou maken, dat hij geen held was geweest, sneed 
dieper dan men oppervlakkig gezien zou denken. De lafheid van de mens 
leerde Wadman in de oorlog in de eerste plaats via zichzelf goed kennen.
Nadat hij getekend had, ontving hij meer verklaringen van het 
Departement en van de Rijksuniversiteit. Hij schoof ze aan kant met het 
argument: ‘Mijn ene handtekening is genoeg geweest, ’k zal mijn geweten 
nu maar niet meer belasten.’397 
In juli 1943 begon Wadman weer met wat hij sinds 1940 niet meer had 
gedaan: dagboekschrijven. Heimelijk hoopte hij dat er een bericht in 
de krant zou verschijnen dat studenten die getekend hadden niet meer 
mochten werken, zodat hij zijn baantje als ambtenaar eraan zou moeten 
geven. Het leek hem ‘de enige manier die mij met een kleine kans van 
slagen, van de schande van het tekenen redden en verlossen kan.’ ‘Maar,’ 
zo voegde de ambtenaar in Wadman eraan toe: 

‘men leeft bij de dag, en vandaag heb ik nog (met vuur niet bepaald, 
maar toch in volle tevredenheid) mijn ontvangstbewijzen geschreven 
en de vlees, melk en boterbonnen afgeknipt in Jidskenhuizen voor 
de schone winst van f 2,30 + een sigaret. Dat voor een candidaat in 
de letteren, die een roman geschreven heeft en een uitgever zoekt 
voor zijn dichtbundel. Het is afschuwelijk – maar wat zal men eraan 
veranderen!’398

Wadman beschikte in de zelfanalyse over een uitstekend wapen tegen 
zijn eigen zwaktes. Tegenover het verlies van het laatste restje idealisme 
leverde de oorlog winst op in de vorm van een ‘literair testament’. Het 
was een testament waarmee, zo vermoedde Wadman, de Friezen niet 
onverdeeld blij zouden zijn.

2.6 Een roman als testament: Fioele en Faem.

In juli 1943 zetten de ‘Anglo-Amerikanen’ voet aan wal in Sicilië. Wadman 
registreerde hoe in Nederland euforisch op dit bericht werd gereageerd, 
maar ook hoe het offensief slechts moeizaam vlotte. Iedere meter grond 
moest bevochten worden. De bevrijding was nog ver weg.399 Ondertussen 
zat Wadman sinds juni opgescheept met het weinig eervolle baantje van 
bonnenuitdeler bij de distributiedienst in Langweer. Het werk was niet 
erg vermoeiend, maar wel geestdodend. De zomer van 1943 was warm 
en het fietsen naar kleine dorpjes over half gesmolten asfaltweggetjes 
ronduit vervelend. In augustus, ruim twee maanden na de overval op 
het distributiekantoor, werd bovendien bepaald dat bonnenuitdelers 
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niet meer alleen op pad mochten. Met een escorte van soms wel vier 
politiemensen fietste Wadman de Friese Zuidwesthoek af.400

In de avonduren schreef hij aan zijn bureau of in de tuin lange 
brieven, bijvoorbeeld aan Borgers op zijn onderduikadres, aan Borgers’ 
vriendin Annie van Poelgeest, die met ‘pleuris’ (borstvliesontsteking) 
al maandenlang plat lag en zich stierlijk verveelde, en aan vrienden in 
Friesland. Onderwerp van al die brieven was het schrijven van proza en 
prozakritieken, van gedichten en van essays voor de studie. Met Annie 
correspondeerde hij bovendien over muziek. Hij schreef haar over zijn 
nieuwe viool, over de sonates van Beethoven die hij in de winter van 1942 
nog samen met haar gespeeld had, en – om haar te pesten – over zijn 
band, The Snake Charmers. Annie moest namelijk niets hebben van jazz-
muziek, die ze associeerde met ‘benen-wippende wichten’.401

Na zijn terugkeer naar Friesland had Wadman ook contact gehouden met 
Fedde Schurer. Schurer wist via-via al in maart 1943 dat Wadman aan een 
roman werkte, nadat deze dat links en rechts aan correspondentievrienden 
had laten weten. Hoewel hij hem nog amper kende, verwachtte Schurer 
er heel wat van: 

‘Met veel plezier vernam ik dat U een roman geschreven hebt die 
in Amsterdam speelt. Dat is de expansie die in de Friese literatuur 
ontbreekt. Een zware opgave, en een krachtproef op de taal – maar 
een [poging] die desnoods de teleurstelling en het mislukken waard 
is, om het proberen alleen al.’402 

Drie maanden later, kort na de tekenkwestie, stuurde Wadman Schurer 
het manuscript van ‘het verhaal’ (van roman durfde hij niet meer te 
spreken) Fioele en Faem toe om er zijn oordeel over te vragen. Er ging een 
lange verontschuldiging aan vooraf:

‘Begin van deze maand is het gereed gekomen, voorzover het dan op 
dit moment klaar is. Toen ik het schreef, was ik er vol van […] Maar 
toen het af was en in een lade van mijn bureau lag, als een ding, dat 
niet langer van mij was, bleef het erbij. Drie, vier keer heb ik het nog 
in handen gehad, en een paar bladzijden gelezen, maar het ging niet. 
Ik had er een hekel aan gekregen, ik kan het niet meer zien, – U kunt 
het geloven of niet, maar ik haat het […] Nu ik het aan het inpakken 
ben, heb ik niet de moed het door te bladeren, het lijkt net alsof ik 
me ervoor schaam, maar niet omdat er zoveel van mijzelf in staat, 
evenmin omdat ik het als menselijke uiting zoveel minder acht dan wat 
er de laatste tijd aan Fries proza verschenen is, maar omdat het niet 
geworden is, geloof ik, wat ik ervan verwacht had.’403 
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Zo kraakte Wadman zijn eerste boek af. Uitgebreid ging hij in op de 
tekortkomingen. Al snel zou duidelijk worden dat zijn werk – hoe 
gewaardeerd door anderen ook – Wadman zelf alleen maar teleur kon 
stellen. Hij legde de lat voor zichzelf wel heel hoog. 

> De ontstaansgeschiedenis: géén historische of boerenroman
Eén van de eerste keren dat Fioele en Faem in Wadmans correspondentie 
ter sprake komt, is eind april 1943, kort nadat hij met Borgers overleg 
had over de loyaliteitsverklaring. Hij schreef toen twee lange brieven 
over zijn ‘romanexperiment’ aan André Scholten en Douwe Tamminga. 
Aan Scholten liet hij weten dat hij gelogeerd had bij Ype Poortinga en 
diens gezin. Poortinga en hij hadden gesproken over een lezing die hij 
misschien zou geven over de letterkundige Buitenrust Hettema.404 Meer 
dan in die lezing was Wadman echter geïnteresseerd in Poortinga’s proza: 
‘Wij zijn namelijk beiden met een roman bezig, P. aan een historische, ik 
aan een psychologische en moderne.’405 
Ype Poortinga (1910-1985) werkte sinds de oprichting in 1938 aan de 
Fryske Akademy. In datzelfde jaar was hij gedebuteerd met Noedlik doel 
(‘Riskant doel’), een bundeling van zijn verhalen die in It Heitelân waren 
verschenen. Zijn debuut werd in 1941 gevolgd door zijn eerste en enige 
dichtbundel, Sinneblink (Zonneschittering). Poortinga was na Douwe Kalma 
de tweede persoon die promoveerde op een Friestalige dissertatie. Kalma 
promoveerde in 1938 op Gysbert Japicx, Poortinga in 1940 op het Friese 
volkstoneel.406 
Dat Poortinga in 1943 zijn brood verdiende als wetenschapper, was 
bijzonder. Na de lagere school werkte hij eerst op de boerderij van een oom. 
Op zijn zestiende ging hij alsnog naar het gymnasium in Leeuwarden. Hij 
doorliep de school in vijf jaar, studeerde vijf jaar Duits in Groningen, en 
deed ondertussen ook nog een officiersopleiding. Ype Poortinga was van 
gereformeerde huize en roerde zich met bijvoorbeeld E.B. Folkertsma, 
Fedde Schurer en Douwe Tamminga in het Kristlik Frysk Selskip. Toen 
Wadman hem leerde kennen, was hij pas getrouwd en woonde hij met 
zijn gezin in Menaldum.407 
De ‘historische roman’ waaraan Poortinga in 1943 werkte, was waarschijnlijk 
Elbrich, een roman over de Tachtigjarige oorlog die in 1947 en 1949 in twee 
delen verscheen. Wadmans boek daarentegen was niet historisch, zo liet hij 
Scholten weten. Het zat ‘barstensvol autobiografische elementen’ en leek 
in de verte op het werk van de bekende schrijver Simon Vestdijk.408 Om te 
definiëren hoe zijn boek eruit zag, maakte Wadman Scholten duidelijk wat 
het vooral níet was: ‘…niet in het Biritsen fjûr-genre, dus niet voor het grote 
publiek, dat nu eenmaal niet zulke dikke maatjes is met de psychologie.’409 
In zijn brief aan Tamminga schreef hij zo ongeveer hetzelfde: 
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‘Mijn roman schiet aardig op. ’k Heb nu 120 bladzijden zo ongeveer 
klaar voor de pers, dat is zo ongeveer 2/3 deel, schat ik. Het geval 
zal Friesland wel niet kunnen redden van de blamage van Jelmer 
út it Reidhúske en Biritsen fjûr, maar ik hoop toch dat mijn 
psychologische experiment waardering zal vinden.’410 

Biritsen fjûr en Jelmer út it Reidhúske waren boerenromans van Goaitsen 
Burgy en P. de Jong, beide gepubliceerd in 1942. Vooral de roman van 
Burgy was erg populair, deze werd binnen één jaar tijd twee keer herdrukt. 
Sytse Jan van der Molen vertaalde het boek in 1944 bovendien als Smeulend 
vuur voor de Amsterdamse uitgever “De Gulden Ster”. Uit zijn brief aan 
Scholten blijkt heel duidelijk wat Wadman aan beide romans stoorde. 
Jelmer út it Reidhûske omschreef hij daarin als een ‘wanproduct’ vol 
‘flauwzoete christelijke-schoolmeester-romantiek’, en Biritsen Fjûr als: 
‘dat overduidelijk op het publiek geschreven gevalletje over de gezonde 
[…] Germaanse mens.’411 Wadmans dagboekaantekeningen over deze twee 
romans vormden de basis voor zijn eerste twee felle kritieken in het 
naoorlogse literaire tijdschrift De Tsjerne, waarmee hij al snel de reputatie 
van ‘beul van de Tsjerne’ verwierf.412

De Friese roman, het is al gezegd, was tussen 1910-1945 per definitie 
een boerenroman, waarin het platteland hoger gewaardeerd werd dan 
de stad en waarin de strijd tussen de boer en zijn lot centraal stond. 
Erg veel Friese romans waren er voor 1940 overigens niet verschenen. 
Doorgaans wordt De Hoara’s fan Hastings (Groningen, 1921) van Simke 
Kloosterman (1876-1938) beschouwd als de eerste Friese roman. Andere 
bekende Friese romanschrijvers waren Reinder Brolsma (1882-1953), Abe 
Brouwer (1901-1985), Nyckle Haisma (1907-1943) en Douwe Hermans 
Kiestra (1899-1970). Wel verschenen er vanaf 1942 aanzienlijk minder 
romans dan daarvoor. In 1940 en 1941 hadden 49 Friese uitgaven het 
licht gezien, tussen 1942 en 1945 zouden dat er 33 zijn. Onder die 33 
uitgaven waren acht romans.413 Uit zijn correspondentie blijkt dat 
Wadman daarvan in ieder geval vijf las. 
Schrijvers die zich bij de Kultuurkamer aansloten, zoals in Friesland 
onder anderen Reinder Brolsma, Abe Brouwer, P. de Jong, A. Meester-
de Vries, Goaitsen Burgy, Douwe Kiestra, Rintsje Piter Sybesma, 
Sytse Jan van der Molen en Douwe Kalma, kregen na de oorlog een 
publicatieverbod opgelegd.414 Wadman begreep in 1943 al dat het 
lidmaatschap van de Kultuurkamer schrijvers na de oorlog kwalijk 
genomen zou worden. Tegelijk voelde hij niets voor een illegale uitgave, 
omdat men dan immers niet wist wie de auteur was. Aan Tamminga 
schreef hij: 
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‘Ik begin trouwens zo langzamerhand zin te krijgen in het uitgeven 
van mijn werk. Maar ik wacht tot na de oorlog, ik ben te eerzuchtig 
om de clandestiene weg te gaan.’415 

Hij zou nog vijf jaar moeten wachten. Fioele en Faem verscheen uiteindelijk 
pas in november 1948.

> Inhoud en beoogd lezerspubliek
In Fioele en Faem vertelt Wadman het verhaal van de 28-jarige kantoorklerk 
Jeen Joukes Offringa, die een saai Fries dorpje verruilt voor het 
avontuurlijke Amsterdam, maar die het daar ook niet kan rooien. Door 
teleurstellingen in de liefde, de muziek en bovenal in zichzelf, keert Jeen 
Joukes na drie maanden terug naar Friesland, een ervaring rijker en een 
illusie armer. 
Wadman gebruikte veel van zijn ervaringen in Amsterdam voor het 
decor van Fioele en Faem. De roman bestaat voor een groot deel uit 
overpeinzingen en terugblikken. De hoofdpersoon analyseert zichzelf en 
zijn gedrag minutieus. De sfeer in de roman is beklemmend; Jeen Joukes 
Offringa is het prototype van de antiheld. Hij is ongelukkig en zit zichzelf 
met zijn gepieker in de weg. De hoofdpersoon is geen gezonde, stoere 
boer, maar een onhandige kantoorklerk. De stad was bij Wadman ook 
niet, zoals doorgaans in boerenromans, inferieur aan het platteland; Jeen 
Joukes’ wereld is grauw, onverschillig waar hij is. De enige boodschap die 
het boek bevatte, is dat de mens door zijn onvermogen altijd tekortschiet. 
Wadman wilde een tegenwicht bieden aan die boerenromans (het gold 
niet per definitie voor álle boerenromans) die hij een blamage voor 
Friesland vond.416

In de periode dat hij Fioele en Faem schreef, profileerde Wadman zich 
steeds meer als atheïst. Uit de correspondentie met Borgers uit dezelfde 
periode wordt duidelijk dat hij zich inmiddels op het werk van Ter Braak 
had gestort: ‘… ik zit nou een keer boordevol vrijzinnige dominés-ethiek, 
al vervloek ik de dominé in mijzelf even hard en hartstochtelijk als wijlen 
Menno Ter Braak.’417 Aan Scholten schreef hij cynisch dat hij hoopte dat 
zijn roman vóór de volgende wereldoorlog zou verschijnen: 

‘Eigenlijk ontstellend vreemd dat een mens zo ongemerkt er toe 
komt om in oorlogsbeelden te denken. Het wordt steeds meer 
vanzelfsprekend, ik geloof dat wij het zouden afleggen tegen de 
verveling als het morgen vrede was. En die wij, dat zijn dan dezelfde 
mensen die drie jaar geleden nog een gebroken geweertje op de jas 
hadden of in de kerk zongen van “Vrede op Aarde” […] Misschien 
geldt deze psychologie alleen maar voor diegenen die de weg kwijt 
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zijn, de goddelozen, net als ik, en hebben jullie nog wel de moed om 
te hopen dat er van het mensdom ooit nog wat goeds te maken valt. 
Zeg niet, dat het feitelijk gemakkelijk is om tot diezelfde overtuiging 
te komen, want niets is zwaarder en geen strijd ontmoedigender. Ik 
kan niet in een God geloven […] omdat ik het niet wil.’418

Over zijn roman voorspelde Wadman in april 1943 met een vooruitziende 
blik: ‘Er staat geen uitgever reikhalzend naar uit te kijken, en het is de 
vraag of er na de oorlog een gevonden kan worden, en of de Fryske 
Bibl. [de Fryske Bibleteek] het dan aandurft.’419 De Fryske Bibleteek was 
een door de Jongfriezen (naar het voorbeeld van de Wereldbibliotheek) 
opgerichte boekenclub, die in Friesland veel aanzien had en die ieder jaar 
een aantal publicaties uitgaf. De Fryske Bibleteek had ook een collectief 
abonnement op It Heitelân.420 Veel lezers verwachtte Wadman niet te 
trekken, tenzij Fioele en Faem opgang zou maken bij mensen die niet bij 
de Friese beweging betrokken waren.421

> Teleurstellende reacties
Eind juni 1943 stuurde Wadman zijn manuscript vergezeld van een lange 
verontschuldiging aan Schurer. Hij had toen al enkele reacties op zijn 
werk kunnen peilen, omdat hij aan vier mensen fragmenten uit zijn 
roman had voorgelezen. Naast Ype Poortinga waren dat Tiny Numan, 
André Scholten en Douwe Tamminga:

‘Alleen de eerste [Tiny, jc] was er redelijk enthousiast over, maar 
eerder over de psychologie dan over het verhaal op zich en de 
literaire kwaliteiten (zij is de enige persoon van de 4 die mij kent), A.S. 
dacht aan Tjitte Winia en Douwe T. na de eerste drie hoofdstukken 
aan… Van Genderen Stort. Ik denk dat mijn vriendin er dichter bij 
zat met: Vestdijk, – maar dan is het een uiterlijk overnemen van 
sommige stijlverschijnsels van Vestdijk. Ik ben geen psycholoog, laat 
staan iemand die zo penetrant is als Vestdijk. Als mijn verhaal niet té 
autobiografisch was, zou de willekeurigheid van de psychologie het 
voortdurend laten ontsporen.’422 

Terwijl Wadman het oordeel van Schurer afwachtte, werkte hij in de 
zomer van 1943 aan een studie van de roman Lidewijde (1868) van Conrad 
Busken Huet (1826-1886), wiens ‘superieure intellect’ hem erg aansprak. 
De parallellen tussen deze studie en Fioele en Faem springen in het oog. 
Aan professor de Vooys, de hoogleraar die hem Huet als onderwerp had 
aangeraden en die in januari 1943 ook bij zijn kandidaatsexamen aanwezig 
was geweest, stuurde hij nu een artikel voor het wetenschappelijke 
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tijdschrift De Nieuwe Taalgids waarin hij pleitte voor een herwaardering 
van Lidewijde. Als het opgenomen werd, was zijn eerste publicatie buiten 
Friesland een feit. Hij fantaseerde hoe zijn artikel misschien al in de 
boekwinkel in Gorredijk lag.423 
Het is achteraf interessant dat Wadmans analyse (die hij voor een deel in 
zijn dagboek had overgenomen) van de relatie tussen Huet en Lidewijde 
erg gekleurd lijkt door zijn eigen relatie tot Fioele en Faem: 

‘Mijn belangrijkste stelling is dat ik in Lidewijde wil zien, de 
“litteraire neerslag van Huets strijd tegen het moralisme in hemzelf, 
tegen de uit zijn predikantschap en wellicht uit een eeuwenlange 
familietraditie overgebleven ethische trek, die hem niet bevredigde 
en waarmee hij ook niet radicaal vermocht te breken. Zo wordt 
inderdaad Lidewijde het boek van Huets “zedelijke twijfel”, zoals 
Frans Coenen het uitdrukte. Huet voerde een hardnekkige guerilla 
tegen de ethiek, tegen de moralistische resten, tegen de dominé in 
hemzelf. We zijn hier dichtbij Ter Braak. […]”’424

Jeen Joukes Offringa worstelde met problemen van ‘ethische’ aard. In 
Fioele en Faem rekende Wadman af met zijn jeugd. Van het idealisme dat 
hij zich als adolescent graag eigen had willen maken, bleef na het vertrek 
naar Amsterdam en vooral na het uitbreken van de oorlog weinig over.
Op 8 juli 1943 kreeg hij het teleurstellende bericht dat zijn Huet-artikel 
niet geplaatst werd. Dat professor De Vooys wel veel waardering voor het 
stuk had, was slechts een doekje voor het bloeden: 

‘Het is opmerkelijk wat voor grote klap zoiets altijd weer is voor mijn 
zelfvertrouwen. […] Ik heb niets geniaals en wil toch geniaal zijn. 
Alles wat ik lever, blijft onder de maat, is minder dan wat men met 
recht en goede reden van mij verwachten mag.’425 

Net zoals de eerste reacties op Fioele en Faem dat hadden gedaan, bevestigde 
zijn Huet-artikel hoe groot de kloof was tussen wat Wadman wilde zijn, 
wat hij voor anderen leek en wat hij meende te zijn. Fioele en Faem was 
een testcase geweest, een literair erop-of-eronder. Ook al vond hij dat de 
poging de moeite waard was geweest, het schrijfproces had hemzelf niet 
overtuigd: Fioele en Faem was een miskraam. In zijn dagboek schreef hij: 
‘En het heeft mij, wat erger is, niet af kunnen helpen van alle twijfel aan 
mijn talenten.’426 Daar konden ook Fedde Schurer en Douwe Tamminga, 
die veel vertrouwen in hem hadden, niets aan veranderen. Hij was er 
namelijk van overtuigd dat hij zich tegenover hen mooier voordeed dan 
hij was.
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Naarmate er meer boerenromans verschenen, vond Wadman steeds meer 
dat zijn roman niet de reactie was die deze had moeten zijn. Zo schreef 
hij in december 1943 een uitgebreide brief aan Scholten waarin hij zijn 
eigen roman opnieuw afzette tegen de laatste Friese romans die waren 
verschenen (‘Marijke, Rôljende weagen, Jonkheid’)427: 

‘Ontmoedigend dat geen een van die “draken” eens een klein beetje 
“cri-de-coeur” vertoont. Nergens een mens die voor je gaat leven en 
die verbeten uitspreekt wat hem tergt. Het is zo verschrikkelijk laag 
bij de grond, zo burgerlijk, zo benepen. Men zou van pure ergernis 
een wonderbaarlijke roman over hoeren en dergelijke verschijnsels 
de wereld in willen slingeren. En dan is Jeen Joukes Offringa ook niet 
meer dan een aarzelende armzwaai, een goedaardig schouderklopje 
in plaats van de vuistslag die het zou zijn als ik het nu schreef. Ik 
zou er wel eens zin in hebben om die benepen geesten de “cru”ste 
en meest choquerende waarheden onder de neus te wrijven, ze te 
tergen en uit te vloeken, als een razende tekeer te gaan. Maar om 
“niemanden” te verslaan, moet men “iemand” zijn, en daar ontbreekt 
het mij aan. Daarom Fries-beweegt men maar gelijkmoedig mee, 
praat de mensen Biritsen Fjûr, Gouden Swipen en Reithúskes aan, 
verlegen stamelend, dat men ze zelf niet zó verschrikkelijk mooi 
vindt, maar dat ze toch misschien wel mooi zijn.’428

> Toenemende bekendheid
Tegenover de afwijzing van de redactie van De Nieuwe Taalgids en Wadmans 
zelfafwijzing stond positieve waardering uit de Friese literaire kringen. In 
juli 1943 vroeg Fedde Schurer Wadman of hij deel wilde uitmaken van de 
redactie van een op te richten literair tijdschrift. In augustus kwam bij 
een Nederlandse uitgever Schurers illegale bundel 25 Fryske dichters uit, 
waarin ook twee verzen van Wadman opgenomen waren. Ype Poortinga 
vroeg hem namens de Provinsjale Underwiisrie of hij een lezing wilde 
geven over Slauerhoff en Friesland. Eind 1943 werd hij gevraagd deel uit te 
maken van een commissie die het jongerenblad van de Friese beweging, 
het Algemien Frysk Jongereinblêd (AFJ) moest verbeteren. En tot slot was hij 
van maart tot april 1944 drie nummers lang hoofdredacteur van datzelfde 
blad, totdat het verboden werd.
Wadman verwierf snel meer naamsbekenheid. Zo hoorde Borgers in 
oktober of november 1943 op zijn onderduikadres een radio-aankondiging 
voor de lezing van de ‘Friese student-dichter’ Anne Wadman over 
Slauerhoff.429 Het was een bekendheid die, zo filosofeerde Wadman in zijn 
dagboek: ‘…ben ik bang, niet met recht in overeenstemming is met mijn 
prestaties. Het is zeer de vraag of dit op zekere dag niet leiden zal tot een 
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fiasco zodat ik moet overgaan tot een “grootscheepse frontverkorting”.’430 
Voorlopig dacht hij zijn positie wel te kunnen handhaven en ondertussen 
veel bij te leren. 
Belangrijk in de kwestie van Wadmans ‘roem’ was een discussie die hij 
in 1943 en 1944 voerde met Borgers, die Wadmans literaire activiteiten 
bewonderend én een tikkeltje afgunstig bekeek. Ook hij had in het 
gedwongen isolement na het kandidaatsexamen pogingen gedaan een 
roman te schrijven, maar tot veel hadden deze niet geleid: 

‘Raar eigenlijk, overal wordt ‘litteratuur’ uitgebroed, zonder onderling 
contact: ik ben heel erg benieuwd hoe het kind eruit zal zien, als de 
Vrede het baren zal [...]: ik verwacht eigenlijk een kind met zeven 
koppen of zoiets, maar geen ruggegraat […].’431

Met Borgers, de rustige, goedige en bovenal niet-Friese vriend ging 
Wadman de discussie aan over zijn verhouding tot Friesland en zijn angst 
om groter te willen schijnen dan hij was. Borgers hielp hem daardoor zijn 
positie in Friesland verder te bepalen.

2.7 ‘De chaos is bezig te verdwijnen.’ Ontdekking van het werk van Ter Braak.

Midden in het proces van het schrijven van Fioele en Faem schreef Wadman 
een opgewonden brief aan Douwe Tamminga: 

‘Douwe, als de oorlog voorbij is, dan moeten we op de trom slaan dat 
het davert […] Wat denk jij van een literair tijdschrift, à la Holder? 
Zou daar binnenkort geen ruimte voor zijn? Kerel, wij hebben in 
deze jaren zo veel opgespaard dat we kwijt moeten raken. Denk er 
eens over na en vergeef me bij voorbaat mijn jeugdig optimisme, 
dat opnieuw net als mijn huidige scheppingsdrift tegen alle logica 
en tegen alle realiteit in gaat! […] voel je er voor om n.d.o. (= na de 
oorlog, voortaan in alle volgende brieven, denk er om!) een beetje Ed. 
Hoornik te spelen? Ik wil mij heel graag met een Cola Debrot-rol 
vergenoegen.’432

Eduard Hoornik (1910-1970) en Cola Debrot (1902-1981) waren tussen 1940 
en 1942 beiden redactieleden van Criterium. Hoornik werd als een soort 
leider van deze ‘Criterium-generatie’ gezien.433 Wadman had de bundel 
Drie op één perron (een uitgave uit 1938 van Hoornik, Den Brabander en 
Van Hattum) in de kast staan en beschouwde Tamminga als een van de 
weinige Friese dichters die zich met deze Criterium-dichters kon meten. 
Het literaire tijdschrift dat hij met Tamminga wilde beginnen, zou moeten 
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lijken op het literaire tijdschrift De Holder (Hommel). Dat was opgericht door 
generatiegenoten van Douwe Kalma: Rintsje Sybesma en Jelle Brouwer, 
die zich van zijn invloed wilden losmaken. Het verscheen van 1926 tot 
1929 en werd uitgegeven door Kamminga in Dokkum. In vergelijking 
met Kalma’s Frisia viel De Holder op door de mooie vormgeving.434 
Nadat Wadman zijn plannen aan Tamminga had voorgelegd, hoorde hij 
dat Fedde Schurer vergelijkbare tijdschriftplannen had. In september 
1943, ná het tekenen van de loyaliteitsverklaring, vroeg hij hem nadere 
inlichtingen, maar niet zonder hem ook zijn eigen ideeën voor te leggen. 
Volgens Wadman moest de redactie van een tijdschrift zo klein mogelijk 
zijn en moesten de onderlinge verschillen niet te groot zijn. De eenheid 
onbrak volgens hem namelijk in de redactie van Kalma’s Frisia, waarvan 
Schurer geruime tijd (namelijk van 1924-1935) deel had uitgemaakt. 
Wadman zag het zo voor zich: 

‘Een groepje van drie bij elkaar horende personen: F. Schurer, 
J. Piebenga, D. Tamminga lijkt me veel meer eensgezind, al zou 
men dan weer de omstandigheid krijgen dat ze alwéér heel erg uit 
de gereformeerde hoek komen. Men zou bijna vrezen dat er geen 
“anderen” meer bestaan!’435

> Tijdschriftplannen
Misschien realiseerde Schurer zich door Wadmans brief dat hij niet 
de enige was die een nieuw literair tijdschrift wilde opzetten. Want hij 
maakte nu haast met zijn plannen en verstuurde twee weken later, op 
23 september 1943, een officiële brief aan – inderdaad – Jan Piebenga en 
Douwe Tamminga. Maar niet alleen aan hen. Tot Wadmans verbazing 
waren hijzelf en de huisarts Freark Bergstra (1914-2001)436 de andere twee 
‘vrienden’ die Schurer uitnodigde om samen met hem de redactie te 
vormen. Ter verduidelijking liet Schurer weten: ‘Het plan daarvoor had 
ik al jaren: de zakelijke mogelijkheid is er nu.’ Het tijdschrift zou volgens 
hem moeten rusten op drie grondslagen: “de eenheid van het Friese volk”, 
“het christelijke stempel van de Friese cultuur”, en – zoals Schurer het 
wat plechtig formuleerde – het “onvoorwaardelijke recht van de Friezen 
om het eigen wezen vorm te geven”.437 Het woord ‘Germaans’ dat in het 
‘Woord’ nog gebruikt was, maar dat nu misschien op verzet zou stuiten, 
gebruikte Schurer bewust niet. Hij wilde kortom een literair tijdschrift, 
dat niet alleen ‘Fries’ maar ook ‘christelijk’ moest zijn. 
Als een soort zelfbenoemde tweede stuurman stelde Wadman vervolgens 
een lange brief aan Schurer op, waarin hij hem bedankte voor de eervolle 
uitnodiging en waarin hij zijn ideeën voor het nieuwe tijdschrift aan hem 
voorlegde. Hij hamerde er vooral op dat niet al het opgenomen literaire 
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werk per se christelijk zou hoeven zijn: ‘Mijn eigen werk draagt geloof ik 
niet bepaald een Christelijk stempel ...’438 Wadman realiseerde zich goed 
dat het zeer de vraag was welke ruimte er overbleef voor “de anderen” – de 
niet-gereformeerden zoals hijzelf – in een christelijk tijdschrift. Daarom 
legde hij zijn eisenpakket duidelijk op tafel. Hij was ervan overtuigd dat er 
na de oorlog een tijd zou aanbreken die met iedere vorm van romantiek 
had afgedaan. Het nieuwe tijdschrift moest daarom ook een heldere, 
moderne naam krijgen, zoals bijvoorbeeld Glas of Het woord: 

‘Ik geloof dat er een nieuwe periode van “nieuwe zakelijkheid” zal 
komen, een tijdperk van een cultuur die voor alles zakelijk, materieel, 
nuchter en zo hard als staal zal zijn. Daarbij aan te sluiten lijkt mij 
niet meer dan vanzelfsprekend. […] De hemel beware ons voor het 
gebruikelijke folklorisme en de Friese boerenhuizen.’439

Wat Wadman aandroeg, klonk Schurer als muziek in de oren. Schurer 
verwachtte veel van hem en spoorde hem aan alvast meer kritieken te 
schrijven: ‘ga zo door, hier wacht ons veel goeds!’440 De naam van het 
tijdschrift stond echter al vast. Het moest “De Tsjerne” (“De Karnton”) 
worden, een Friese, agrarische naam. Daarin manifesteert zich voor 
het eerst het generatieverschil dat de redactie op den duur parten zou 
spelen. 

> Discussie met Gerrit Borgers over Friese literatuur
Ondertussen had Wadman Borgers in augustus 1943 op zijn onderduikadres 
het pas verschenen bundeltje 25 Fryske dichters toegestuurd: 

‘Je herinnert je misschien dat dit standaardwerk in Maart-April 
bij de “binder” was (gewoonlijk is dat een euphemisme voor: niet 
meer te leveren of: wij houden ons aanbevolen voor na-de-oorlog, 
maar niet hièr. Wij Friezen zijn halsstarrig. Je ziet meteen dat zelfs 
de Hollandse uitgevers zich gaan interesseren voor “onze” Friese 
litteratuur, ’n verheugend teken m.i.).’441 

Het boekje was uitgegeven door Bigot & Van Rossum en bevatte Friese 
poëzie uit de periode 1915-1940. Schurer had er werk in opgenomen 
van wat hij zag als drie verschillende generaties Friese dichters; de 
generatie van 1915, die hij liet beginnen met Obe Postma, die van 1925 
(Jelle Brouwer) en van 1935 (Nyckle Haisma). Wadman wilde Borgers met 
het bundeltje bedanken voor de sigaretten die hij van hem had gekregen 
toen hij zat te blokken voor het kandidaatsexamen. Hij liet hem weten 
dat van de twee opgenomen gedichten van hemzelf het ene (‘Ballade fan 
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de wylde pikeur’ – geïnspireerd door Tamminga’s balladen) niet best was, 
het andere (‘Allinne’) wel. ‘En och, in onze Friese verhoudingen kan het 
er nog wel op door, je hoeft hier waarachtig geen groot talent te zijn om 
mee te tellen.’442 
Hoewel Wadman trots de Friese literatuur – en waarschijnlijk vooral zijn 
eigen werk – had willen presenteren, gaf hij met die laatste opmerking 
onbedoeld de voorzet voor een discussie met Borgers. Die vond het 
bundeltje weliswaar een ‘verdomd aardige verrassing’, maar concludeerde 
ook dat de Friese literatuur ‘provinciaals’ was. Er werd volgens hem ‘… 
nog te veel naar een ‘voorbeeld’ (in dit geval Holland) gewerkt, er is nog 
geen zelfstandige ontwikkeling, nog geen figuur die in hart en nieren 
“oorspronkelijk” is…’443

Borgers dankbriefje voor 25 Fryske dichters volgde kort op Schurers 
uitnodiging voor de deelname aan een literair tijdschrift.444 Wadman 
antwoordde niet meteen op Borgers’ brief, hij was te druk met het bepalen 
van zijn positie in het voorgenomen tijdschrift van Fedde Schurer. Pas 
in november 1943 maakte hij tijd vrij om Borgers uitgebreid terug te 
schrijven. Van november 1943 tot mei 1944 wisselden de twee neerlandici-
op-non-actief enkele lange brieven uit over Friese literatuur. Wadman zag 
voorlopig geen enkele reden om zich van Friesland af te keren, al keek hij 
nu heel anders tegen de Friese literatuur aan, dan vóór zijn ontmoeting 
met Borgers. Toen stond hij nog zeer onder invloed van ‘een vrijzinnige 
dominee’, 

‘...je weet wel zo’n zachtzinnig, humaan man met bovenstbeste 
bedoelingen, veel ethiek, veel V.C.J.B.-vaagheden [Vrijzinnig 
Christelijke Jongeren Bond] en veel verwaterde religieuze slappe-
thee. Ieder mens heeft van zulk soort “beschermers”, die menen goed 
te doen met voor je zedelijk peil te waken, die nauwlettend toezien 
of je niet ál te onplatonisch “liefhebt”, en of je wel genoeg “bewust” 
leeft – en je bij in gebrek blijven een zachtaardige onder-vier-ogen-
injectie toedienen, een al of niet gecamoufleerde preek in optima 
forma, waar je niets tegenover kunt zetten dan niet in woorden om 
te zetten weerbarstigheid: zwijgend en verbeten onvermogen dus. 
Na langdurige, stille strijd heeft de goeie dominee zijn pogingen 
gestaakt om van mij ’n goed mens te maken. […] In ieder geval, ik 
voel me er zeer “wel” bij, op míjn manier afscheid van Domineesland 
te hebben genomen.’445

Wadman had nog steeds contact met deze ‘dominee’, André Scholten, 
maar dweepte inmiddels met het werk van Menno ter Braak, naar wiens 
essay ‘Afscheid van domineesland’ (over Ter Braaks eigen afscheid van ‘het 
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hogere’) hij hier ook verwees. Achter de zelfverzekerdheid waarmee hij 
Schurer had benaderd en waarmee hij nu over Scholten sprak, ging echter 
onzekerheid schuil. In zijn dagboek maakte Wadman zich bij voorbaat al 
zorgen of zijn positie in Friesland wel houdbaar was.446 Ook tegenover 
Borgers, die immers buiten de Friese literaire kringen stond, liet hij zich 
over deze kwestie uit. Omdat deze ambivalentie voortdurend terugkeert, 
volgen hier enkele uitvoerige citaten: 

‘Ik weet beangstigend zeker nooit iets meer dan middelmatig te 
zullen presteren. Ziehier, Gerrit ( je vergde immers rekenschap 
over m’n schrijven in ’t Fries!) de verklaring, althans voor een groot 
deel. Holland is me te groot, ik zal er nooit iets van belang kunnen 
presteren. […] Hier kan ik nieuwe cultuurartikelen importeren, 
werken met geleende werktuigen, dus me zo’n beetje de reputatie 
bezorgen van tot de Friese avant-garde te behoren en me de schone 
schijn van originaliteit verlenen. […] Hier in Friesland ben ik iemand, 
– het is soms ontstellend hoezeer ze me aux serieux nemen, terwijl ik 
me vroeger in Amsterdam naast zelfs iemand als Cijfer [studiegenoot 
en mededichter Rob Cijfer, jc] absoluut minderwaardig voelde. Hìer 
ligt m’n enige kans om groter te schijnen dan ik ben – hoewel, en 
dat is de gevaarlijke kant, ik me natuurlijk steeds heb te hoeden voor 
ont“dek”king en ontmaskerd-worden. Hier, op dit kleine toneel durf 
ik met ’n zekere vrijmoedigheid m’n rol te spelen, heb ik de moed uit 
mezelf te treden en te schijnen wie ik niet ben…’ 447

Daarnaast liet Wadman Borgers weten dat hij ervan overtuigd was wel wat 
voor Friesland te kunnen betekenen: 

‘Er is veel provinciaals in wat we de Friese beweging noemen, maar 
de Friese litteratuur, die me zo aan het hart ligt, wil ik juist bevrijden 
van alles wat provinciaal is. [...] Misschien is het maar een waanbeeld, 
– en toch: ook het Nederlands is eens in het stadium geweest, waarin 
nu het Fries verkeert, misschien zijn er dus kansen en mogelijkheden. 
[…] Het gaat er niet zozeer om: iets dat dreigt ten onder te gaan 
te behouden (de Friese beweging als een soort cultuurhistorisch 
en folkloristisch museum dus), maar ook wel degelijk om iets op 
te bouwen, positief werk dus. Dit dwingt me zo nu en dan tot een 
vereniginkje spelen, dat me niet aangenaam is (de Friese beweging 
denkt nu eenmaal meer in “selskippen”, verenigingen, dan in 
persoonlijkheden) en me ook niet ligt. Het herinnert me te veel 
aan m’n jeugdbeweginkje spelen in m’n “jeugd”. Maar ook hier is 
camouflage de verstandigste manier om het “ver” te brengen.’448 
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Dat de Friese beweging ‘meer in verenigingen dan in persoonlijkheden’ 
dacht, was een mooie uitspraak, maar Wadman had deze niet zelf 
bedacht. Schurer schreef het hem in oktober 1943 naar aanleiding van de 
opschudding waartoe de plannen voor het nieuwe literaire tijdschrift – 
dat nog niet eens van de grond was! – hadden geleid. Blijkbaar voelden 
enkele schrijvers, zoals bijvoorbeeld Douwe Kalma en Reinder Brolsma, 
zich gepasseerd omdat zij niet in de plannen waren gekend. Bovendien 
was ‘tweeman’ J.J. Kalma op het plan tegen, omdat hij vreesde dat een 
literair tijdschrift een algemeen bewegingstijdschrift in de weg zou 
staan.449 
Wadman verzekerde Borgers dat hij geenszins van plan was zich in 
zijn eigen kringetje op te sluiten. Hij las nog steeds veel Nederlandse 
literatuur (Slauerhoff, Ter Braak, Du Perron en Marsman) terwijl hij 
hoopte binnenkort – in navolging van Du Perron – ook nog toe te komen 
aan Gide en de Franse existentialisten.450 Tot slot schepte Wadman op 
over zijn toekomstige redacteurschap van een literair tijdschrift. Borgers 
liet zich er niet door verblinden. Volgens hem was Wadmans ‘Friese roem’ 
maar een schamel surrogaat voor de ‘eerzucht’: 

‘Het gaat er dus niet meer om of je in ’t holl. of in ’t fries schrijft, 
maar hòe je schrijft – of je eerzuchtig genoeg bent om niet langer 
de epigoon uit te hangen. Je schrijft dat je niet gelooft ooit boven 
de middelmaat uit te komen – als je je werkelijk bezig houdt met 
‘nieuwigheidjes’ in Friesland te importeren geloof ik het ook niet, 
ook al vallen ze daar honderd maal om van bewondering – maar als 
je je ten volle gelden laat en met die ‘Eerzucht’ als drijfveer je voor 
een stapel witte vellen papier zet en met een verbeten eerlijkheid 
eens je eigen situatie ging analyseren in de vorm van een novelle, een 
essay, een roman, – wie weet? […] We hebben (ik ook) de fatale hang 
om groter te willen schijnen dan we zijn – maar het zou beter zijn als 
we het omdraaiden en kleiner wilden schijnen dan we zijn (zelfs uit 
een oogpunt van succes, we kunnen dan nooit ‘ontmaskerd’ worden 
– dus vooral niet uit ethische nederigheid!) b.v. een roman schrijven 
met vermijding van alle frazen, alle “grootsheid” enz.enz.’451

De termen ‘epigonisme’ en ‘verbeten eerlijkheid’ ontleenden Borgers 
en Wadman aan Du Perron en Ter Braak, met wier werk ze elkaar 
probeerden te overtroeven. Wat Borgers hem aanraadde, had Wadman 
overigens al geprobeerd met het schrijven van Fioele en Faem, de roman 
die Borgers niet gelezen had. Had hij dat wel gedaan, dan had hij zichzelf 
misschien herkend in de joviale student medicijnen Frans Fontaine, voor 
wie hij model had gestaan.452 Achter de eerzucht ging volgens Wadman 
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ook nog een ander motief schuil. Hij wees in dit verband op de relatie 
tussen zijn werk en zijn gebrek aan (opnieuw in de geest van Ter Braak!) 
‘waarheden’:

‘Inderdaad gaat m’n eerzucht in zeker opzicht mank. Je zou zelfs 
kunnen zeggen, dat het geen eerzucht is, omdat het zich tevreden 
stelt met iets werkelijk bereikbaars in plaats van fiasco te maken in 
de strijd voor iets onbereikbaars. Een zekere zucht dus om het leven 
“harmonisch” af te ronden. Dit zal dan wel bedoeld zijn als tegen“gif ” 
tegen het gevoel van hopeloosheid en leegte waarmee ik door het leven 
ronddool. Het idee dat je toch íets positief hebt “tot stand gebracht”, 
dat je leven toch “inhoud” heeft gehad, en zin. Voorlopig is die Friese 
roem me genoeg om me de illusie van iets positiefs te schenken. […] 
In ieder geval, dìt is zeker: dat ik me nooit door die “Friese roem” zal 
laten verblinden. Er blijft altijd nog genoeg aan desperate zelftwijfel 
over, en aan even desperate en eerlijke zelfcritiek.’453

> Leegte na een verbroken verloving
Terwijl hij beurtelings uitkeek naar de toekomst en bang was tekort te 
schieten of ‘ontmaskerd’ te worden, raakte begin januari – nog wel tijdens 
een toneelstuk van de Fryske krite in Heerenveen – zijn verkering met 
Tiny uit. De verloving werd met wederzijds goedvinden verbroken. De 
breuk kwam niet helemaal onverwacht, het contact verliep al een paar jaar 
moeizaam. Twee jaar later keek Wadman terug en concludeerde hij dat 
eigenlijk vanaf het tweede jaar de sleur al begon in te treden. Tiny en hij 
zagen elkaar vooral op zondagen, en die bezoeken liepen regelmatig op 
ruzie uit. Als het de ene week goed ging, was het de volgende week weer 
mis.454 Wadman was overigens tijdens zijn werk niet alleen geïnteresseerd 
in zijn distributiebonnen, maar ook in de meisjes die ze kwamen afhalen. 
Tijdens een vakantiereisje in de nazomer van 1942 hadden Tiny en hij 
al eens woorden gehad over deze belangstelling voor andere meisjes.455 
Verder zou het Tiny hebben gestoord dat Wadman soms kortaf was tegen 
zijn moeder. En ten slotte was zij verliefd geworden op iemand van het 
kantoor waar ze werkte (met wie ze eind 1946 trouwde).456 
Wadman had moeite met de nieuwe situatie, maar legde de schuld vooral 
bij zichzelf.457 Aan Scholten schreef hij: ‘Ik deug eigenlijk niet voor de 
burgerlijke idylle van een “huisje met een tuintje” geloof ik. In ieder 
geval, de “verstarring” was zodanig, dat alleen een radicale daad ons van 
de benauwing kon verlossen.’458 
De ‘wanhopige leegte’ die hij korte tijd ervoer, kreeg echter al heel snel 
een nieuwe invulling. In februari 1944 ontdekte hij de essays Politicus 
zonder Partij en Démasqué der Schoonheid van Menno ter Braak. Dat laatste 
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essay las hij maar liefs zes keer achter elkaar om daarna opgetogen aan 
Borgers te schrijven: 

‘Helemaal verwerkt heb ik ze nog niet, maar toch kan ik nu al 
zeggen […] De chaos is bezig te verdwijnen. […] Ik krijg voortdurend 
het gevoel, dat deze man eigenlijk voor mij geschreven heeft (vgl. 
Nietzsche – Ter Braak!) en betrap mezelf telkens op de (misschien 
niet zo absurde!) gedachte: Die man denkt er net zo over als ik, zou-
d-ie me gekend hebben?’459

De schok die het werk van Ter Braak voor Wadman betekende, werd goed 
op waarde geschat door Lolle Nauta, die in 1960 concludeerde: 

‘Ergens in het leven van deze schrijver is de een of andere schok 
geweest, een bewustwording, die een zeer bepaalde verandering ten 
gevolge heeft gehad. De oorzaak daarvan mag de oorlog geweest zijn, 
de lectuur van schrijvers als Ter Braak en Slauerhoff, verandering 
van milieu of al deze factoren plus nog enkele andere samen.’460 

> Ontdekking van het werk van Menno ter Braak
Het essay Démasqué der Schoonheid verscheen in 1932 in enkele afleveringen 
in het tijdschrift Forum. Het essay had niet alleen betrekking op de 
literatuur, maar op een leefwijze. Wat Wadman waarschijnlijk herkende 
in Ter Braaks preek (want daarvan heeft het Démasqué nog het meeste 
weg) waren diens genadeloze analyses, de worsteling om al redenerende 
de gebaande paden te verlaten.461 Wadmans ambivalente houding 
tegenover de Friese literatuur kreeg door het lezen van Ter Braak reliëf 
en scherpte. 
Ter Braak veegde in Démasqué de vloer aan met dichters die zichzelf 
volgens hem te serieus namen (hij nam Jacques Perk als voorbeeld) door 
de ‘Schoonheid’ te dienen zoals sommige dominees hun God: dogmatisch, 
zonder ruimte voor (zelf )twijfel. Tegenover deze geconstrueerde 
‘Schoonheid’ plaatste Ter Braak de overweldigende gevoelens in de 
puberteit en het verzet tegen het schoonheidsideaal en de bezadigde 
levenshouding van de ouderen, door wie het leven en de poëzie waren 
teruggebracht tot netjes aangeharkte tuinen. Dichters die ‘gearriveerd’ 
waren, zaten volgens Ter Braak vastgeroest in hun dichterlijke pose. Het 
waren de intellectuele krachtpatsers die hun lichamelijk onvermogen 
cultiveerden, de mannen die als jongetjes niet hadden mogen meedoen 
met voetbal op het schoolplein (hoe herkenbaar voor Wadman!). Met 
echte kunst had hun gescherm met poëzie niets te maken, officiële 
Kunst bestond volgens Ter Braak eenvoudigweg niet. Op de voor hem 
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kenmerkende wijze plaatste hij steeds twee begrippenparen tegenover 
elkaar: ‘verandering, bevrijding, révolte’ tegenover ‘officiële Kunst, dogma, 
woestijn’. Het Démasqué is, samenvattend, meer een pleitrede tégen dan 
vóór de kunst, want pas na het verliezen van een duidelijk omschreven 
kunstideaal kon men de kunst volgens hem opnieuw beleven en de eigen 
voorkeuren (het bon genre) hartstochtelijk verdedigen.462 
Ter Braaks voorkeur voor de ongedurige puber en zijn afkeer van de 
dichter die nooit aan zichzelf twijfelt, vormden een vrijbrief voor Wadman 
om de worsteling in zichzelf, de poging de leegte te vullen, positief uit te 
leggen. Voortaan cultiveerde hij zijn houding van ‘geen dichter – geen 
burger’, zijn onmacht tegenover het leven. Aan Scholten liet hij weten: 

‘Ter Braak heeft mij van het laatste stukje droom afgeholpen. En 
vreemd genoeg, mij ineens een bedrieglijk scherpe visie op mijn eigen 
wezen gegeven. Zoals hij zelf beschrijft hoe het boek “Prometheus” 
van Carry van Brugghen [sic] voor hem met één slag de chaos aan 
kant veegde, zo is het met mij gegaan toen ik het Démasqué der 
Schoonheid las. Wat ik eerder als pubertaire resten in mij verachtte 
en probeerde kwijt te raken, omdat ik niet anders wist dan dat dat 
zo hoorde, probeer ik nu met man en macht vast te houden. […] Wat 
ik aan intuïtieve aversie altijd al heb gevoeld tegen de pedagogen – 
en ik zag u, houd het me ten goede, – als de verpersoonlijking van 
die puberteitspedagogiek! – zag ik bij hem bevestigd. “Oppervlakkig 
bezien is de puberteit belachelijk, maar nader bezien zijn de 
paedagogen altijd nog een graad belachelijker”.’463

Aan goede vriend Freark Dam schreef hij: ‘Ik hou het nu met de vloek, 
en met het wrange […] Voor mij gaat het er nu om, met een verbeten, 
grimmige eerlijkheid mijn menselijke onmacht te belijden.’464 
Ook zijn positie in de redactie van het toekomstige tijdschrift van 
Fedde Schurer bakende Wadman af met een beroep op zijn afwijkende 
levenshouding. Hij schreef een lange brief aan mederedacteur Jan 
Piebenga, omdat Schurer had gezegd dat deze in de redactie waarschijnlijk 
het verst van hem af stond.465 En ook aan Tamminga liet hij weten: 

‘Ik kom steeds meer tot het idee, dat men, als men de “mooischrijverij” 
overwonnen heeft, òf alleen nog maar deugt voor de “niets-schrijverij” 
òf dat men zijn dichterschap redden moet door het verbeten 
uitschrijven van het eigen “wezen”. Ik zie geen andere manier dan 
rancuneus de tekortgedane uit te hangen. Van een meedoen aan een 
“officiële” literatuur blijft op die manier niet veel over.’466
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Nu hij in Ter Braak een zielsverwant meende te hebben ontdekt, was hij 
ook niet langer ontvankelijk voor Borgers’ gescherm met Ter Braak.467 
Pesterig schreef hij hem: 

‘… herinner je [ je] hoe T.Br. in zijn P.z.P. vertelt, hoeveel ergernis hij 
eens had verwekt in een eerzaam, burgerlijk-artistiek huisgezin, dat 
trouw “ter” Concertgebouw ging, waarschijnlijk lief quatre-mains 
speelde, leuke waterverftekeningen maakte en las in Gulbranson en 
Ina Boudier-Bakker, – door een melodie van Chopin in Jazz-rhytme 
te spelen. Toen dacht ik direct, automatisch haast aan jouw Ter 
Braak verering […] èn aan jullie beider verachting voor mijn Jazz- 
en amusementsmuziek. En even kreeg ik het heimelijke gevoel, van 
jullie met dit argument, met deze Ter Braak-anecdote toch één keer 
te kunnen troeven.’468

Direct realiseerde Wadman zich echter dat wat hij Borgers verweet, 
namelijk dat deze Ter Braak te letterlijk, te dogmatisch interpreteerde, 
dat hij dat nu zelf ook deed: 

‘Tenslotte sta ik hier nu tòch weer met Ter Braak in een bezwerend 
gebaar in de vuist geklemd, als een dominee met z’n bijbel [...] 
zwaaiend met een dood dogma, een argument dat moet bekeren, 
inboorlingen kerstenen, zendelingen en humanisten kweken en 
creatieve dichters creëren. Ter Braak gehanteerd als wapen in het 
imperialisme van de geest, zou iemand hierom harder gelachen 
hebben dan Ter Braak zelf?’469 

Borgers reageerde droogjes. De manier waarop Wadman Ter Braak 
bewonderde, stond hem tegen: ‘Je vereert hem met zo’n christelijke 
overgave dat het gewoon godslasterlijk tegenover Ter Braak is.’470 Hierna 
beëindigden de twee vrienden de discussie, die natuurlijk niet om een 
absoluut gelijk draaide. In plaats daarvan was het gesteggel over het 
schrijverschap een krachtmeting geworden, waarbij Ter Braak het wapen 
in de strijd vormde. Het valt op dat Borgers en Wadman in deze discussie 
het werk van Ter Braak beiden anders interpreteerden. Borgers bleef van 
mening dat het het beste voor de Friese cultuur zou zijn als Wadman 
schreef wat hij daarop tegen had: 

‘Weet je nog hoe Ter Braak in zijn lezing op de Universiteit de 
Wetenschap, de Objectiviteit, de VolksUniversiteit en dergelijke 
intellectuele Errungenschaften er tussen nam, terwijl het de schare 
toehoorders ondanks hun verontwaardiging toch ook met stom 
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ontzag vervulde?’ […] ik merk onder het schrijven dat het kardinale 
punt van onze ‘botsingen’ hier ligt: jíj beweert voorlopig aan de 
Friese roem genoeg te hebben – en ík blijf hardnekkig voor je hopen 
dat het je níet voldoet.’471 

> Friesland als laatste houvast
Wadman was niet van plan de ‘provinciale roem’ die hij had vergaard per 
se als negatief te zien. In mei 1944 stond hij in zijn dagboek stil bij de 
reputatie die hij zo langzamerhand had opgebouwd. Hij verbaasde zich 
erover dat hij zo snel bekend geworden was, en hij vond het nog vreemder 
dat de grondslag hiervoor gelegd was in ‘dat dwaze forbânskamp op 
Terschelling’.472 Wadman herinnerde zich nog goed hoe Tsjits van der 
Veen opmerkte: ‘Arme ziel, wat is ’ie lelijk’, waarna André Scholten zich 
over hem ontfermde. En nu? Wadman stelde cynisch vast: 

‘…hoofdredacteur van het enige Friese blad, dat (niet meer) bestaat, 
een dichtbundel gereed, werkend aan een roman en aan een boek over 
een Friese schrijver, componist van Friese foxtrots. Een flinke kerel, 
zou men zeggen… […] Het leven is een erekwestie, natúúrlijk. En ik 
laat mij deze “provinciale” roem dan ook heel onnozel aanleunen. 
Niettegenstaande Gerrit Borgers. Een andere vraag is: als het mij op 
dit moment wél bevredigt, geldt dat dan ook voor later? En dat is 
weer de vraag naar de toekomst, dat veld van speculaties en domme 
verwachtingen.’473

Met dat ‘enige Friese blad’ verwees Wadman naar het Algemien Frysk 
Jongereinblêd (AFJ), het tweewekelijkse blad van het Boun van Frysknasjonale 
Jongerein waarvan hij in maart en april 1949 drie nummers lang de 
hoofdredacteur was geweest – nummers die hij bij gebrek aan kopij 
trouwens grotendeels zelf vol had geschreven – en dat toen niet meer 
mocht verschijnen.474 Aan Scholten had Wadman in december 1943, na 
zijn winterlezing over Slauerhoff, al laten weten: 

‘Voor mij is Friesland hoe langer hoe meer een noodzakelijkheid 
geworden, in ethische zin misschien: een laatste “houvast”, een 
laatste op veilig staande semafoor (wat ik juist bij Slauerhoff ontkend 
heb). Misschien zal ook dit ‘houvast’ het begeven, – dan zal er wel niet 
veel meer overblijven. [...] Jammer, zo ver kan het nog komen met 
een ex-jeugdbeweger, als blijkt dat de drank, de nicotine, Nietzsche 
en Ter Braak meer invloed hebben dan reidansen, kampvuren, Dirk 
Coster en Sake Bouma.’475
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De pennenstrijd met Borgers kon Wadman niet verliezen, omdat hij de 
eerste zou zijn om zijn onmacht op alle terreinen toe te geven. Zo was de 
cirkel rond. Alles was verloren, maar voor het eerst vond Wadman zijn 
verlies positief. Nu zijn verloving met Tiny Numan verbroken was, bleef 
alleen de liefde voor Friesland over. Die wilde hij onder andere in het 
tijdschrift van Fedde Schurer uitdragen.476 En zo keerde Wadman, via Ter 
Braak en Borgers nota bene, terug naar Friesland: 

‘Mijn liefde voor Friesland is zo paradoxaal en onberedeneerd. Maar 
dat doet niks af aan de kracht van die liefde. Al mijn literair werk 
kan ik niet los zien van die, laat het dan zijn paradoxale liefde tot 
Friesland […] Ik geloof dat men precies dit zo “interessant” vinden 
kan in mijn werk: het worstelen om van dat Fries-zijn los te komen 
en toch iedere keer de erkenning, dat het niet kan, niet volledig 
tenminste.’477

Deze houding wilde Wadman uitdragen: hoe men iets haten kan en 
het tegelijk liefhebben. Al voordat Borgers het hem aanraadde was 
hij begonnen te verwoorden wat hem aan Friesland niet beviel, om zo 
een pleitbezorger te worden van een niet-provinciale literatuur. Aan 
Govert Gezelle Meerburg schreef hij in dezelfde periode: ‘Ik heb zin 
in de toekomst. Wij zullen hem best raken.’478 Het wachten was op de 
bevrijding.
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3 Tussen twee vuren (1945-1946)

3.1 Kogels voor een labbekak. De bevrijding.

In april 1945 was na een lange winter de bevrijding eindelijk in zicht. 
Net als in de meidagen van 1940 was het front zo’n zestig kilometer van 
Langweer verwijderd. Opnieuw dreunden de ramen van de huizen van 
het kanongebulder, maar verder merkte men eigenlijk niet dat er werd 
gevochten. Zo nu en dan trokken er een paar Duitse soldaten voorbij, 
jongens van een jaar of zestien, verder was het stil op straat. Men wachtte 
af wat er zou gebeuren. 
Nu de Duitsers er slecht voor stonden, werden er volop ideeën geopperd, 
ook door de leden van het door Wadman opgerichte onderduikbandje 
in Langweer. De bandleider zelf voelde weinig voor een verzetsdaad. Hij 
verkeerde al sinds februari 1945 op het randje van een depressie. Wadman 
nam zichzelf veel kwalijk:

‘Vanavond zaten wij in de molen te zingen en gitaar te spelen. 
Reinold479 heeft soms van die grote plannen die nergens in resulteren. 
En dan ben je zo verrotte klein en laf en heb je zo een verschrikkelijke 
pesthekel aan jezelf.’480

Terugkijkend op de oorlog had hij allerminst een voldaan gevoel. Hij had 
op safe gespeeld, links en rechts geschipperd. Hij had niet aan het verzet 
durven deelnemen, al had hij daarvan ook geen hoge pet op. Toen in 
februari 1945 geruchten de ronde deden dat de Duitsers de ondergrondse 
oprolden, vroeg hij zich af: ‘En waarvoor sterf je dan nog? Waarschijnlijk 
voor Gerbrandy en zijn doctorandussenkabinet.’481 Net als de hoofdpersoon 
in een van zijn latere romans leek Wadman ervan overtuigd dat de oorlog 
beslist werd door andere factoren dan het verzet, ‘een aardig en lang niet 
ongevaarlijk spelletje’.482 In plaats daarvan had hij zich verschanst achter 
zijn manuscripten. Hij had literaire ruzies uitgevochten, uitgevers benaderd 
en vervloekt en zijn ‘literaire testament’ opgemaakt. Als hij de oorlog niet 
zou overleven, dan mochten Schurer en Tamminga zijn werk uitgeven. Hij 
had vlammende kritieken geschreven waarmee hij na de oorlog de Friese 
literatuur wel eens wakker zou schudden en bondgenoten gezocht voor 
zijn aanstaande kruistocht. Uit angst voor tewerkstelling in Duitsland had 
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hij als een van de weinigen de loyaliteitsverklaring getekend. De oorlog 
was een situatie waarin hij terecht was gekomen, maar waarvoor hij de 
verantwoordelijkheid niet wilde dragen. Met het einde van de oorlog in 
zicht ontkwam hij er echter niet aan de balans op te maken. Kort na 16 juni 
1943 had hij al ingezien dat hij een grove stommiteit had begaan. En eind 
augustus 1944 realiseerde hij zich: 

‘Hoe dichter het einde van de oorlog in zicht komt, des te meer 
zorgen maak ik mij over die verrekte studentenverklaring. Niet dat 
ik getekend heb is het ergste, het was onder de omstandigheden 
waarschijnlijk het beste wat ik kon doen, maar dat ik het voor 
iedereen verzwegen heb. Zo meteen komt het uit en sta ik in mijn 
hemd. Ik ben bang dat mijn kansen dan verkeken zijn.’483 

Zijn handtekening onder de loyaliteitsverklaring vormde een bedreiging 
voor het enige wat op de drempel van de bevrijding nog betekenis voor 
hem had: zijn literaire carrière.484 Behalve aan direct betrokkenen en 
adviseurs, zoals Gerrit Borgers, Douwe Tamminga en Fedde Schurer, had 
hij daarom verzwegen dat hij de verklaring ondertekend had. Alleen actieve 
deelname aan het verzet zou zijn reputatie kunnen redden, maar verzet 
had hij zich tot nog toe alleen op papier tegen naïeve Friesnationalisten 
en tegen schrijvers als Douwe Kalma en Van der Molen. In de praktijk 
had hij zich hooguit verzet tegen de burgermaatschappij door na zijn 
verbroken relatie met Tiny Numan een tweede puberteit te beleven. 
Als vanouds hield hij er meerdere vriendinnen tegelijk op na, die hij 
bij gelegenheid ook tegen elkaar uitspeelde. Als zijn reputatie afhing 
van Langweer, zou hij zichzelf direct wel kunnen opknopen, zo vreesde 
Wadman. Het grootste schandaal was wel dat hij vanaf februari 1945 een 
‘verhoudinkie’ had met evacué Jeanne uit Den Haag, die bij zijn familie 
was ondergebracht. Haar man zat in Duitsland. De verhouding met een 
getrouwde vrouw werd Wadman zeer kwalijk genomen door zijn ouders, 
bang als ze waren dat er in het dorp over gepraat werd.485 Tegen het einde 
van de oorlog was de situatie thuis er een van gewapende vrede.

> Een geheime opdracht
Zondag 15 april werden de nabijgelegen dorpen Joure en Gorredijk bevrijd. 
Langweer en de omringende dorpjes bleken echter een lastig te nemen 
vesting; het offensief liep vast voor de Scharsterbrug waarop zich Duitse 
soldaten hadden verschanst. Op maandagochtend werd Wadman bij 
politieman Raadsveld geroepen in het kader van een geheime opdracht. 
Meer dan zo’n twintig tot dertig Duitsers zouden er vermoedelijk niet 
meer zijn. Wadman werd gevraagd als tolk samen met iemand van de 
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ondergrondse de Wielen over te steken en in Joure rapport uit te brengen 
bij de Canadezen. Hij stemde toe, omdat dit een laatste kans was om toch 
nog een kleine verzetsdaad te plegen. Het uitstapje was bovendien een 
onderbreking van het monotone bestaan: ‘Ik ging er mee akkoord, wel 
voelend dat het niet helemaal zonder gevaar was, toch ook niet bang voor 
een verzetje.’486 De opdracht vormde later de basis voor de roman Kûgels 
foar in labbekak (Kogels voor een labbekak, Drachten, 1964).487 In de figuur van 
een laffe en onhandige hoofdpersoon rekende Wadman bijna twintig jaar 
later af met zijn verleden. 
De (naamloze) hoofdpersoon van de roman is een jongeman van 
drieëntwintig, een oud-HBS’er aan wie de oorlog voorbijgaat en die 
droomt van een carrière als tekenaar, een ‘mooiweeronderduiker’. Zijn 
enige oorlogsdaad is de geslachtsdaad: hij houdt er een verhouding op na 
met een ‘hongerevacué’, wier man in Duitsland zit. Verder schikt hij zijn 
tekeningen en schetsen, en droomt van de tekenacademie in Amsterdam. 
Alhoewel hij denkt dat zijn werk niet veel voorstelt, kan hij zich daarvan 
ook niet losmaken. Het levert hem in ieder geval de bewondering op van 
de oudere en rijpere Paula, een Hollandse femme fatale die op haar fiets 
vanuit haar villa in Wassenaar helemaal naar oom Lykle in Waekswert is 
gereden. Paula, met haar stadse hautaine houding en haar anti-joodse 
praatjes, interesseert de hoofdpersoon maar matig, maar hij wijst haar 
ook niet af. 
Als hij wordt gevraagd voor een geheime opdracht (het vergezellen van 
verzetsman Hein naar een nabijgelegen stadje om daar te tolken voor 
de Canadezen), komt er eindelijk weer wat vaart in zijn leven. Tijdens 
een boottocht over het Waekswerter Wiid – waarbij het tweetal beschoten 
wordt – overdenkt hij zijn leven en zijn houding in de afgelopen oorlog. 
Het valt niet mee de balans op te maken. Als de opdracht die zijn geweten 
had moeten sussen dan ook nog mislukt – in het feestgedruis raakt hij 
de stoere Hein van de ondergrondse kwijt – besluit hij niet langer weg te 
lopen voor zijn verantwoordelijkheden: als haar man niet terugkomt zal 
híj met Paula trouwen. Maar ook die ‘opdracht’ mislukt, bij thuiskomst 
hoort hij dat Paula opgehaald is door mannen van de Binnenlandse 
Strijdkrachten, ze bleek een minnares van een hoge Duitse officier te zijn 
geweest. Door een waas van tranen beleeft de hoofdpersoon de bevrijding, 
berooid en alleen.
Ook al zijn er overeenkomsten tussen het verhaal en de gebeurtenissen in 
Wadmans leven (de opdracht, maar ook kleine details zoals de Belgische 
shag en condooms van het merk ‘Rotpunkt Männerschutz’), er zijn ook 
verschillen. Zo maakt Wadman zijn hoofdpersoon belachelijk door hem 
voor de boottocht een zwembroekje onder zijn kleren te laten aantrekken, 
want ‘er bestaat ten slotte kans dat je te water moet bij zo’n expeditie, en 
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dan schiet je beter op.’488 Het broekje plakt vervolgens steeds onaangenaam 
aan zijn billen. De kogels die overvlogen (volgens Wadmans dagboek 
waren dat er vier) werden er in het verhaal zes die de boot niet haalden. 
Het ‘verhoudinkie’ is er in het boek een met een ‘foute’ vrouw, die bij de 
bevrijding ook nog eens mogelijk zwanger is. De weinig heldhaftige tocht 
vanuit Langweer op 16 en 17 april werd in Kûgels foar in labbekak nog eens 
veel minder heldhaftig.
Zo maakte Wadman de bevrijding mee: verkleumd in een bootje werd 
hij van bezet naar bevrijd gebied geroeid. Uitverkoren vanwege zijn 
reputatie van dorpsintellectueel, maar een buitenstaander tussen de 
stoere verzetsmannen. Niet eerder had hij zoveel gevaar gelopen als op het 
moment dat hij de Wielen overstak. In de chaos van de bevrijding deed de 
tocht er evenwel niet veel meer toe; één heroïsche daad was niet genoeg om 
zijn schuldgevoel over de eigen passiviteit te compenseren. ’s Avonds viel 
de Scharsterbrug, de volgende ochtend maakte Wadman op een geleende 
fiets de tocht terug. Op de kerktoren, omringd door het eerste groen van 
de bomen, prijkte de Nederlandse vlag. Langweer, tijdens de oorlog een 
ingeslapen provinciedorpje, was veranderd in één uitbundig blauw-wit-
rood en oranje, een dorp van witbrood, koffie en Canadese sigaretten. 
Onder groot vermaak van de dorpsbewoners werden de plaatselijke 
NSB’ers opgehaald en weggevoerd.489 De zuivering was begonnen.

3.2 ‘Ik ben nog in quarantaine.’ Journalist, jazzmuzikant en student op non-
actief.

De euforie van de bevrijding duurde voor Wadman niet lang. Na twee 
weken vroeg hij zich al af: 

‘Wat is er eigenlijk veranderd? De Groene politie is vertrokken, en 
wij zijn onszelf weer, dat is waar. Maar toch… voor de bevrijding 
wachtten wij ergens op, en nu wachten wij weer ergens op. Je wilt de 
handen wel uit de mouwen steken, en het kan niet. […] De kanonnen 
zwijgen, en toch worden wij kort gehouden alsof we dichtbij de 
vuurlinie liggen.’490

Nog steeds was er een tekort aan grondstoffen en voedsel en het vervoer 
(dat de eerste dagen zelfs verboden was – Wadman kon Sneek niet bereiken) 
was een ramp. Op de radio liet Churchill het Nederlandse volk weten 
dat deze situatie nog wel twee jaar kon duren. Wadman had nog altijd 
geen licht op zijn kamer, zodat hij veroordeeld was tot het gezelschap van 
zijn familie en van evacuée Jeanne, wier aanwezigheid hij niet meer kon 
verdragen. Het liefst zou hij haar de deur uittrappen. ‘Het is een vreemde, 
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pathologisch te verklaren haat, waar ik mij geen raad mee weet dan deze 
mateloos en in het wilde weg te uiten.’491 
In afwachting van wat komen ging, gaf hij samen met Pyt Zijlstra een 
bevrijdingsnummer uit van het Friese jongerentijdschrift en nam hij zijn 
manuscripten door.492 Eerder al, in het najaar van 1944, anderhalf jaar na 
Fioele en Faem, had hij een tweede Friestalige roman en een deel van een 
novelle geschreven, opnieuw met de bedoeling in ieder geval een literair 
testament achter te laten als hij de oorlog niet zou overleven. Aan Borgers 
schreef hij destijds over dat tweede manuscript: 

‘In die spannende Septemberdagen werd ik tot een verbazing-
wekkende bedrijvigheid aangezweept, en schreef in precies twee weken 
een verhaal van zo’n 300 blz. druks. Op het ogenblik ben ik aan het 
overtypen, maar het valt me nu erg tegen. Het is soms wel aardig (nu 
en dan bijna Elsschottiaans) maar er komen ook ontzettend vervelende 
stukken in voor. Het is Fries, heeft nog geen titel en “beschrijft” 
stichting, opbloei en ondergang van een “Nederlandsch Instituut voor 
Jazz- en Dansmuziek”. Het gehele verhaal is ontstaan uit een droom. 
Op een ochtend werd ik wakker met de overrompelende zekerheid 
dat ik de droom van die nacht tot een roman moest uitwerken. Het 
werd een soort persiflage op de officiële muziekleraren-aestheten 
en tegelijk ook op de jazz-fans. Verder railleert het nog vele andere 
maatschappelijke kringen en verschijnselen. Zoals je ziet, een nieuwe 
poging om ook ons Fries proza uit de provinciale huid te trekken, 
zonder overigens bepaald tot excessen te “vervallen”.’493

Het manuscript had als werktitel de naam Trombône gekregen. De inhoud 
is in korte lijnen deze: Journalist Rein Boomsma – uit wiens perspectief 
de lezer het verhaal voorgeschoteld krijgt – werkt als derderangs journalist 
bij een provinciaal dagblad. Hij mag er de rotklusjes opknappen, want zijn 
collega’s en superieuren hebben geen hoge pet op van zijn journalistieke 
capaciteiten. Aan het begin van de roman krijgt Boomsma bezoek van 
een zonderling figuur, een wat deftige meneer Van Wemeldinge uit Den 
Haag, vroeger een beroemd operazanger, maar nu aan lager wal geraakt. 
Van Wemeldinge ronselt Rein als directeur van een op te richten lokale 
muziekschool voor jazz- en dansmuziek. Van Wemeldinge blijkt echter 
een oplichter die zich met louche zaakjes heeft ingelaten en uiteindelijk 
failliet gaat. Aan het einde van de roman komt hij langs om te kijken 
hoe het met Reins bedrijf gaat. Deze werkt inmiddels echter weer bij zijn 
oude krant en voelt er weinig voor zijn bedrijf weer op te starten, nu hij 
deze ‘rotte plek’ uit zijn leven heeft gesneden. Van Wemeldinge vertrekt 
dan als zigeunerartiest naar het buitenland. 
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Van het derde manuscript – de novelle Reedridder (‘Ridder’ te schaats), een 
vertelling in de ik-persoon over een mislukte schaatser, een antiheld 
met een minderwaardigheidscomplex – had Wadman drie hoofdstukken 
gereed. Het verhaal was gebaseerd op zijn stukgelopen relatie met Tiny en 
gaf volgens hemzelf: ‘...een soort toekomstautobiografie, maar dan van een 
toekomst die ik zal trachten te ontwijken’.494 Behalve deze manuscripten 
had hij alvast veel kopij geproduceerd voor het tijdschrift van Fedde 
Schurer. In zijn dagboek sprak hij zichzelf streng toe: 

‘Er moet gewerkt worden en hard ook. Contacten zoeken met bladen 
en personen, mogelijkheden ontdekken. Een van de eerste doelen 
moet zijn: alles wat half of bijna af is, voor publicatie gereed maken. 
Mijn verhalenbundel, verzen, Trombône, alles moet in orde zijn 
zodra er mogelijkheden zijn.’495 

> Jazzmuzikant
Vanaf mei kwam het sociale leven in Friesland langzaam weer op gang. 
De ‘Gerdykster band’ (‘Gorredijkster band’), zoals The Snake Charmers 
in de Zuidoosthoek van Friesland bekend stonden, had het al snel druk 
met repetities en optredens voor de Canadezen, of ‘our Canadian friends’, 
zoals ze hen in het logboek noemden. Achterin laadbakken van trucks 
begeleidden ze de soldaten naar dorpjes als Grouw, St. Nicolaasga en 
Joure, om daar optredens te verzorgen voor een publiek van Canadezen 
en verzetslieden: mannen in uniform en uitgelaten hossende meisjes. 
Wadman bekeek het met argusogen. Waarom oefenden mannen in 
uniform zo’n aantrekkingskracht uit op nuchtere Friese meisjes?496

Hij was weinig thuis en als hij er wel was, fantaseerde hij over het 
maken van een nieuwe start. Moest hij verhuizen naar Groningen of 
Leeuwarden, of toch misschien maar naar Gorredijk, waar de meeste 
bandleden woonden? Groningen viel eigenlijk direct af. Vanaf 28 mei 
konden studenten zich weer inschrijven voor de studie, maar studenten-
tekenaars zouden moeten verschijnen voor een commissie.497 De 
zuivering in de studentenwereld hing als een zwaard van Damocles boven 
Wadmans hoofd. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, verbood 
het Militair Gezag eind mei, begin juni 1945 The Snake Charmers het 
optreden vanwege hun inschrijving bij de Kultuurkamer.498 
En dus bezocht Wadman vanuit Langweer Leeuwarden, Sneek en Joure om 
in ieder geval voet aan wal te krijgen als journalist. Het was een vreemde 
tijd. De optredens van The Snake Charmers voor feestvierders in een 
bevrijdingsroes verveelden Wadman al snel. Wat moest hij doen: verder 
studeren ondanks de problemen van de zuivering, of toch maar fulltime 
journalist worden? Professor Jelle Brouwer raadde hem af de studie al te 
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snel vaarwel te zeggen: ‘Binnen twee jaar kunt U immers het doctoraal 
hebben – dan hebt U iets, waarmee U iets kunt, laat het dan niet als leraar 
zijn, dan wel voor het een of ander ambt, in de journalistiek bijvoorbeeld.’499 
Brouwer wist nog niet dat Wadman zich op de journalistiek en op zijn 
literaire werk stortte, omdat hij niet verder mocht studeren. 

> Journalist
In de journalistiek vond Wadman een podium voor zijn onlusten en 
ressentimenten. Hij bood zijn diensten aan aan Teake Bylsma van de 
Jouster Koerier en aan de hoofdredacteuren van Frysk en Frij (‘Fries en Vrij’): 
J.J. Hof en J.K. Dykstra (1893-1977).500 
Het Friese weekblad Frysk en Frij was het resultaat van een van de plannen 
die de Friese beweging tijdens de Duitse bezetting had gemaakt. De 
verschillende gezelschappen binnen de Friese beweging (zoals het Kristlik 
Frysk Selskip, het Roomsk Frysk Boun, de Algemiene Feriening foar Fryske 
Jongerein, enzovoorts) wilden na de oorlog gezamenlijk een Fries dagblad 
uitgeven. Frysk en Frij was de eerste volledig Friestalige krant met aandacht 
voor binnen- en buitenlands nieuws. Het blad verscheen wekelijks op 
zaterdag en was aanvankelijk razend populair: het verscheen in een voor 
Friesland ongeëvenaard grote oplage van 16.000 exemplaren. Alle leden 
van de deelnemende verenigingen waren automatisch ook lid van Frysk 
en Frij.501 Door de papierschaarste verscheen de krant aanvankelijk in 
het kleine formaat van slechts vier pagina’s, waarvan een halve tot één 
pagina bestemd was voor advertenties en familieberichten. Letterkundige 
onderwerpen behandelde Frysk en Frij in het eerste jaar van haar bestaan 
amper. Hooguit werden er werken aangekondigd of heel kort besproken. 
Vanaf het eerste nummer op 25 mei 1945 tot eind oktober 1945 schreef 
Wadman – onder pseudoniem – vrijwel wekelijks voor Frysk en Frij.502 Hij 
schreef in deze periode vaak over de zuivering. Wadman behandelde het 
thema niet in de geijkte termen (namelijk dat er vooral maar veel en flink 
gezuiverd moest worden), maar liet weten dat de zuivering volgens hem 
te ver werd doorgedreven. Die opvatting was uiteraard ingegeven door 
zijn eigen situatie, want ook al leidde hij dan nu min of meer het leven 
waarvan hij voor de oorlog gedroomd had (half-muzikant, half-journalist), 
voortdurend was hij bang om ontmaskerd te worden. 
Voordat de zuivering op grote schaal was begonnen, had ook Wadman zich 
schuldig gemaakt aan het ridiculiseren van politieke delinquenten. In het 
mei-nummer van De Baenfager (De Baanveger) had hij de vloer aangeveegd 
met Douwe Kalma, S.J. van der Molen, S.D. de Jong en andere hele of halve 
collaborateurs, die hij in een kort spottend stukje het Wilhelmus zingend 
of met oranje muts feestvierend ten tonele bracht.503 Douwe Tamminga 
nam hem zijn artikel erg kwalijk, naar Wadman vermoedde omdat hij 
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ook diens zwager op de hak nam.504 Toen er na het verschijnen van het 
blad ook verontwaardigde ingezonden brieven in de kranten verschenen, 
vreesde Wadman dat hij vanuit de Rie fen de Fryske biweging (die bestond 
uit onder anderen E.B. Folkertsma en J.J. Kalma) wel eens berispt zou 
kunnen worden voor zijn aanval.505 Hij realiseerde zich eens te meer dat 
hij zelf ook niet brandschoon was: 

‘Voor één ding vrees ik, dat zij achter mijn handtekening zullen 
komen, dan krijg ik nooit weer een poot aan de grond. Want dit is een 
slechte zaak. Het is met mij een vreemd geval, maar ik ben bang dat 
het mij toch nog dwars zal zitten, vooral als ik verder studeren wil. Ik 
moet binnenkort maar eens naar Groningen om het een en ander met 
Jelle Brouwer te bepraten, misschien dat hij een oplossing weet.’506 
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Wat te doen? Schoon schip maken leek hem de beste stap. Hij besloot 
zijn zonde op te biechten in een brief aan Jelle Brouwer. Net als tegenover 
Borgers en Tamminga maakte hij geen melding van zijn briefje aan 
de pedel op 10 april 1943. Wel legde hij uit dat hij, alhoewel hij niet 
ingeschreven stond en dus niet tot tekenen verplicht was, na herhaaldelijk 
aandringen tóch getekend had: 

‘U zult wel zeggen: Vreemd dat hij daarmee nu pas komt aanzetten. 
En dat is ook zo, maar ik had niet in het minst de behoefte om er met 
anderen over te spreken, ik heb mezelf toen een hele tijd aangezien 
voor een gemene kleine schurk, een infaam brokje collaborateur.’

Zoals eerder in zijn dagboek, probeerde Wadman zijn geweten te sussen 
door zijn eigen schuldgevoel te ridiculiseren. Berouw over zijn geschipper 
was onnodig. Cynisch vervolgde hij: 

‘Nu achteraf bezien, met al die kostelijke zuiveringen om je heen, 
moet men er om lachen. Waar maken die illegalen zich zo druk over? 
Ze schijnen iedereen eruit te willen werken, die niet precies volgens 
hun wensen geleefd heeft. Nou, laat ze hun gang maar gaan, het tij 
keert wel weer eens.’507 

In een eerdere bijdrage aan Frysk en Frij had Wadman de heksenjacht van 
de ‘illegalen’ – de toen gangbare term voor verzetslieden – al bestempeld 
als ‘collaboritis’. Hij had toen in min of meer dezelfde woorden reeds 
hetzelfde geschreven. Collaborateurs moesten natuurlijk bestraft 
worden:

‘Maar moet nu iedereen die niet precies volgens de wensen van de 
regering in Londen of van illegale blaadjes gehandeld heeft, uit zijn 
ambt of dienstverband verstoten, of in loon of nering bekrompen 
worden? Onder diegenen zijn namelijk ook sommigen die evenveel 
“anti” waren als de meesten, maar die eerlijk gemeend hebben dat 
ze met schipperen voor zichzelf en anderen meer konden bereiken 
dan met saboteren en onderduiken. Laat dat in sommige gevallen 
verkeerd geweest zijn, een mens moet wel ook verdraaid goed op zijn 
intenties beoordeeld worden.’508 

Ook Wadman zelf wilde als schipperaar graag op zijn intenties beoordeeld 
worden. Aan Brouwer schreef hij dat hij zich ‘gewillig zou laten bezuiveren’. 
De ernst van de situatie drong nog steeds niet tot hem door.
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> Voorlopige schorsing
Dat gebeurde pas twee weken later, op 14 juni 1945, toen Wadman met een 
bekende door Groningen wandelde. Hij was op weg naar Brouwer, met 
wie hij na zijn brief over de voortzetting van zijn studie wilde spreken. 
Onderweg kwam het tweetal een paar bekenden van Wadman tegen: 

‘Ik schudde handen met hen, de jongen die bij mij was ook. Eén van 
de twee had getekend. Toen we bij elkaar vandaan liepen, zei mijn 
maat: Wat voor vent was dat eigenlijk? Ik zei: Die en die. Hij weer: 
O jasses, die beroerde kerel? Die heeft getekend. En hij overwoog 
om zijn hand aan zijn zakdoek af te vegen, zo smerig voelde hij zich 
nadat hij een tekenaar een hand had gegeven…’509

In Groningen ondervond Wadman aan den lijve dat het tekenen 
van de loyaliteitsverklaring voor velen gelijk stond aan collaboratie. 
Van alle studenten die zich, zoals hij, opnieuw voor de studie wilden 
inschrijven, werd de naam geplaatst op een lijst in het Academiegebouw. 
Vervolgens had iedereen die bezwaar wilde maken tegen de inschrijving 
van een bepaalde student tien dagen de tijd om zijn beklag te doen 
bij de zuiveringscommissie. Aan potentiële studenten zelf werd 
gevraagd, behalve het verzoek tot herinschrijving, een lange vragenlijst 
voor de zuiveringscommissie in te vullen. De lijst was slechts een 
controlemiddel achteraf, het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschap beschikte zelf reeds over een lijst van alle studenten die de 
loyaliteitsverklaring hadden getekend.510 De namen van de tekenaars 
waren in de wandelgangen vaak ook wel bekend, bij de letterenfaculteit 
waren het er immers maar zo’n dertien geweest. Alle tekenaars werden 
‘tot nader orde’ van de studie uitgesloten. Dit alles wist Wadman nog niet 
toen hij in Groningen arriveerde. 
In zijn dagboek schreef hij die avond geen woord over de onzalige reis. 
Een dag later moest Pieter Terpstra het evenwel bezuren. Die had in zijn 
Frysk en Frij rubriek ‘wist u dat?’ voor de zoveelste keer de collaborateurs 
uit de Friese beweging op de hak genomen. Wadman gaf toe dat ook hij 
zich ergerde aan bijvoorbeeld Abe Brouwer, die in het derde nummer van 
Frysk en Frij een advertentie had laten opnemen met de tekst: ‘Boeren! 
Abe Brouwer kan en wil hooi oogsten! Wie kan en wil hem gebruiken? 
Insulindestr. 94, Leeuwarden.’511 In het allereerste nummer van Frysk en 
Frij had Abe Brouwer de lezers al op het hart gedrukt dat niet hij, maar 
iemand anders in 1943 zijn roman De gouden swipe in het Nederlands 
had vertaald. Brouwer was als schrijver bij de Kultuurkamer aangesloten 
geweest (zie 2.6). Bovendien had hij als journalist voor het ‘foute’ dagblad 
Het volk gewerkt.512 Zijn werk was tijdens de oorlog immens populair.
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Wadman ergerde zich met Pieter Terpstra aan de houding die Brouwer nu 
aannam, omdat deze blijkbaar hoopte dat de Friezen zo zouden vergeten 
dat hij zich eerder had ingezet voor ‘het Nederland van de “nieuwe orde” 
(die nu al weer “oud” geworden is).’513 Maar meer nog dan aan Brouwers 
advertenties ergerde Wadman zich aan de grootschalige klopjacht op 
iedereen die fouten had gemaakt: 

‘Ik heb indertijd in de Baenfager een smalende aanval gedaan op 
Douwe Kalma en meer van die kerels. [...] Ook dat was verkeerd [...] 
Laten wij het met stront gooien maar overlaten aan de Schonen en 
Zuiveren, de lui die de bui zagen hangen en die op tijd ondergedoken 
zijn en die zich nu met hun eigen zuiverheid besmeuren.’514 

Dergelijke schampere opmerkingen over de zuivering staan natuurlijk 
niet los van Wadmans eigen onzekere positie. Op 26 juni 1945 ontving hij 
bericht van de zuiveringscommissie van de Rijksuniversiteit Groningen 
dat hij, in afwachting van een definitieve beslissing, voorlopig afgewezen 
was als student.515

Wadmans schorsing was geen uitzondering. De zuiveringscommissie, 
waarin vier docenten en twee studenten (beiden corps-leden) zaten, stond 
voor de taak de zuivering snel, streng en rechtvaardig te voltrekken. De 
universiteit van Groningen had als eerste haar deuren weer geopend 
en landelijke richtlijnen over hoe men de tekenaars moest behandelen 
waren er nog niet. Daarom werden voorlopig alle tekenaars van de studie 
uitgesloten zonder verdere opgave van redenen.516 Het zou nog tot 30 
oktober duren voordat Wadman definitief bericht kreeg. 
De Friese studentenfederatie, het overkoepelend orgaan van de Friese 
studentenverenigingen, wilde zo lang niet wachten, maar schorste op eigen 
initiatief alvast alle tekenaars van de loyaliteitsverklaring, alle studenten 
die (vrijwillig of niet) in Duitsland hadden gezeten, en alle studenten die 
zich om een andere reden niet ‘eervol’ zouden hebben gedragen. 
Wadman ontving het bericht van zijn schorsing door de federatie op 16 
juni 1945, dus nog voordat hij wist dat hij voorlopig niet verder mocht 
studeren. In een brief aan Sjirk Franses van der Burg, een oude bekende 
van Wadman die hem tijdens de oorlog wel eens in Langweer had 
opgezocht om over het Boun te spreken, schreef Wadman dat het hem 
koud liet dat hij niet meer welkom was in de federatie. Niet dat hij getekend 
had kon hem worden aangerekend, vond Wadman, hooguit dat hij dat 
verzwegen had, ook voor deze Sjirk. Als er dan toch geen onderscheid 
gemaakt werd tussen mensen die, zoals hij, fouten hadden gemaakt, en 
degenen die ‘fout’ waren geweest, dan wilde hij ook niets meer met de 
federatie te maken hebben. Tekenaars werden als paria’s en melaatsen 
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behandeld. Maar waren de niet-tekenaars zoveel heldhaftiger geweest? ‘Ik 
heb met ondergedoken studenten erover gesproken. Ze zeiden: Ik zou het 
beslist doen als ik jou was.... Misschien zitten ze nu in een commissie die 
anderen moet uitzuiveren.’517 
Voor de federatie leverde de schorsing van Wadman overigens ook 
problemen op. Hoe moest men nu omgaan met zijn kopij voor de 
almanakken, kon zijn werk gepresenteerd worden op het kerstcongres 
van de Federaesje in Franeker? En mocht Jaep Pijpker daar een door 
Wadman gecomponeerd liedje zingen? Wadman liet Van der Burg weten 
dat dit best kon, mits zijn naam maar niet genoemd werd. Zelf was hij 
niet van plan te komen: 

‘Ik wens niet als uitzondering behandeld te worden. Is iemand van 
mening dat hij niets met mij te maken hebben wil, dan moet hij 
maar een andere kant uitkijken als hij mij tegenkomt, en vooral niet 
zijn pet voor mij afnemen omdat ik wel eens een gedichtje schrijf. 
Want ik heb er helemaal geen belang bij om doormidden gesneden 
te worden: een halve Anne Wadman die dichter is en die men daarom 
wat door de vingers moet zien, en een andere helft, die getekend 
heeft en aan wie men zich dus niet vies moet maken.’518 

Wadman hield woord: hij leverde voortaan geen bijdragen meer aan de 
studentenalmanakken. Dat hij vervolgens ook door de zuiveringscommisie 
voorlopig werd afgekeurd, zat hem echter danig dwars. Verongelijkt 
beklaagde hij zich hierover bij Jelle Brouwer: 

‘Ik zie trouwens niet in, dat mijn zonde zo groot is geweest, maar 
vooruit dan maar, het M.G. [Militair Gezag] zal het wel beter weten 
dan ikzelf. […] Ik ben nogal bang dat ik hier ook verder problemen 
mee kan krijgen. Dit zaakje is in handen van het M.G., en dan weet 
men het wel. Ze kunnen mij het schrijven, tenminste het uitgeven 
van mijn werk, ook wel verbieden, als ze dat willen. Dan nog in 
aanmerking genomen, dat ze lui van mijn postuur in Indië ook wel 
niet kunnen gebruiken (al was ik misschien voor kanonnenvoer met 
Studentenverklaring en al toch nog goed genoeg) dan blijven er niet 
veel opties open. Maar zo ver is het nog niet en komt het misschien 
ook niet.’519

> Literaire contacten en plannen
Er waren ook lichtpuntjes. Wadmans drukke correspondentie in 
de oorlog wierp vruchten af. Vanaf mei 1945 zochten verschillende 
correspondentievrienden hem thuis op. Sommigen van hen had hij 
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nog niet eerder ontmoet. Nu de contacten werden aangehaald, vond een 
herschikking van posities in het Friese literaire circuit plaats. Tijdens de 
oorlog geïnitieerde plannen werden nu nader besproken en uitgewerkt. 
Langzamerhand ontstond zo het naoorlogse literaire programma waarin 
Wadman een centrale plek innam.
Onder de bezoekers in Langweer waren medewerkers van het Algemien 
Frysk Jongereinblêd, het laatste niet gelijkgeschakelde Friese tijdschrift dat 
tot april 1944 kon verschijnen. Ook leden van de Friese studentenfederatie 
en het Boun kwamen langs.520 Daarnaast onderhield Wadman contact met 
zijn toekomstige Tsjerne-collega’s. Het vijfde redactielid Freark Bergstra, 
die zichzelf een ‘onbekende vriend’ uit de Friese beweging noemde, had 
kort voor de bevrijding al contact gezocht.521 
De enige die geen teken van leven gaf, was Fedde Schurer. Pas eind 
augustus kwam hij langs in Langweer om zich te excuseren dat hij zo lang 
niks van zich had laten horen.522 Tussen de eerste redactievergadering van 
De Tsjerne op 1 januari 1944 en de bevrijding was het contact tussen Schurer 
en zijn redactie verminderd en op den duur zelfs geheel uitgebleven. Zo 
moest Wadman in augustus 1945, dus al meer dan vier maanden na de 
bevrijding, in Frysk en Frij lezen dat De Tsjerne, het tijdschrift waarvan hij 
nota bene zelf redactielid was, zou gaan verschijnen.523 De Tsjerne zou, 
zoals veel tijdschriften in het pas bevrijde Nederland, mogen verschijnen 
dankzij een ‘illegale’ voorloper, De Rattelwacht. 
De Rattelwacht was een literair tijdschrift van 32 pagina’s met uitsluitend 
poëzie, dat weliswaar tijdens de oorlog gedrukt was, maar dat pas na de 
bevrijding gedistribueerd werd. De plannen voor het blad dateerden in 
ieder geval al van juli 1943. Hoofdredacteur Schurer had zijn medewerkers 
toen gevraagd niet politiek stelling te nemen, het adagium van de 
Rattelwacht moest zijn: ‘niet politiek, niet kritisch, niet polemisch’. Het 
omslag van het eerste en enige nummer vermeldt als datum van uitgave 
‘juli 1944’ en als uitgever ‘De Fryske Kop’ – in werkelijkheid was dat Bigot 
& Van Rossum.524 Er zouden geen verdere nummers van De Rattelwacht 
volgen en het is ook maar de vraag of er werkelijk meer nummers op de 
agenda stonden.525 Het blad was eind 1944 gereed. Omdat het pas na de 
oorlog het daglicht zag, ging de opbrengst niet, zoals de bedoeling was 
geweest, naar het verzet.526 Zoveel is wel duidelijk, dat Schurers uitspraken 
in het voorwoord van het eerste nummer van de latere Tsjerne ( januari 
1946) over voorloper De Rattelwacht met een korreltje zout genomen moet 
worden: ‘In ’44 lieten wij de Rattelwacht verschijnen, illegale duif uit 
de Friese ark. Hij is teruggekomen met het olijfblad van de vrede.’527 In 
werkelijkheid had De Rattelwacht ergens op een zolder liggen verstoffen 
tot de vrede een feit was.
Schurer had in De Rattelwacht vijf – overigens niet ondertekende! – 
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gedichten van Wadman opgenomen.528 Ter vergelijking: hij nam twaalf 
gedichten van zichzelf, zes van Freark Dam en drie van Marten Sikkema 
(schuilnaam van Govert Gezelle Meerburg) op. Wadman was degene die 
had bemiddeld tussen Schurer en Marten Sikkema, met wie hij sinds juli 
1944 correspondeerde. 
Govert Gezelle Meerburg maakte deel uit van een groep jonge 
schrijvers met wie Wadman in de laatste oorlogswinter intensief had 
gecorrespondeerd. Hij kende toen nog slechts zijn schrijversnaam: 
Marten Sikkema. Andere schrijvers met wie Wadman schreef en die 
onderling ook contact onderhielden, waren Kees Jongsma (1921-1996), 
Freark Dam en Pieter Terpstra. De jonge schrijvers steggelden vooral 
over de vraag hoe de Friese literatuur eruit moest zien, als een moderne 
of als een volksliteratuur. Zoals zoveel Friese schrijvers voor en na hen 
herhaalden ze daarmee de reeds genoemde discussie tussen Hof en 
Kalma. Terpstra en Jongsma stonden op het ‘volkse’ standpunt, Wadman, 
Dam en Sikkema juist niet.529 

> Govert Gezelle Meerburg (1918-2005)
Marten Sikkema was in 1918 als Govert Gezelle Meerburg in Utrecht 
geboren. Voor de oorlog was hij daar in 1938 begonnen aan een studie 
Nederlands, die hij echter meerdere keren moest onderbreken, de eerste 
keer toen hij in 1939 gemobiliseerd werd. De Duitse inval maakte hij 
mee als Nederlands soldaat aan de frontlinies, waarna hij korte tijd als 
krijgsgevangene werd vastgehouden. Na het generaal pardon voor de 
Nederlandse soldaten kreeg hij de mogelijkheid om zijn studie te hervatten, 
tot 1943. Gezelle Meerburg ondertekende de loyaliteitsverklaring niet en 
moest toen, mede door zijn bijdragen aan het illegale tijdschrift Lichting, 
onderduiken. Lichting was het blad waaraan Nederlandse schrijvers als 
Gerrit Kouwenaar meewerkten. De ontdekking van het blad bij Kouwenaar 
thuis bracht de Duitsers op het spoor van Gezelle Meerburg, die naar 
Friesland vluchtte, alwaar hij onderdook op een boerderij dichtbij het 
Friese dorpje Lollum. Daar bleef hij tot het einde van de oorlog. Hij 
leerde er Fries en begon ook in het Fries te publiceren. In augustus 1943 
werd onder zijn onderduiknaam Marten Sikkema in het Algemien Frysk 
Jongereinblêd een Fries gedicht van hem opgenomen.530 
Het pseudoniem leidde tot wilde speculaties. In het Boun bestond volgens 
de toenmalige secretaris Freark Dam de angst dat dit een zoveelste poging 
was van Douwe Kalma om te infiltreren in de jongerenvereniging.531 
In werkelijkheid ging het dus om een Utrechtse student die zich door 
de oorlog sterk met het Fries verbonden voelde en zou blijven voelen. 
Voor al zijn Friese publicaties zou Gezelle Meerburg voortaan de naam 
Marten Sikkema gebruiken. Wadman, in 1944 gedurende drie nummers 
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hoofdredacteur van het AFJ, was erg positief over zijn werk, dat hij op 
gelijke hoogte stelde met dat van Douwe Tamminga, en hij attendeerde 
Fedde Schurer erop. Deze deelde zijn enthousiasme en nodigde Sikkema 
uit een bijdrage te leveren aan De Rattelwacht. Uiteindelijk nam Schurer 
dus drie verzen van hem op. 
In de zomer van 1945 ontmoetten Gezelle Meerburg en Wadman elkaar 
voor het eerst. De eerste kwam toen op een geleende fiets naar het ‘statelijk 
burgerhuis’ in Langweer, en werd daar al opgewacht door zijn gastheer: 

‘Hij begroette mij en nam me mee naar boven, naar een grote kamer 
die vol stond en lag met boeken en papieren, met een muziekstander 
en twee violen. […] Hij liet me zien wat hij allemaal onderhanden 
had: stapels papieren met verzen en een dikke berg papier voor 
een roman. […] We praatten verder wat over literatuur, Friese en 
Nederlandse en dan vooral over het tijdschrift Forum, waar hij met 
name de criticus Menno ter Braak van bewonderde, terwijl ik meer 
een Du Perron-man was. In het illegale nummer De Rattelwacht 
wezen we elkaar onze verzen aan. Hij vertelde ook, dat hij contact 
gehad had met Fedde Schurer en Douwe Tamminga en dat er 
plannen bestonden voor de oprichting van een nieuw Fries literair 
maandblad. Als vrienden namen we afscheid.’532

> “De Tsjerne” versus de Roerdompreeks
Wadman koesterde de hoop samen met andere jonge schrijvers de Friese 
literatuur te vernieuwen. Daarom schreef hij op Holland georiënteerde 
verzen en daarom had hij Fioele en Faem en Trombône geschreven, waarin 
niet, zoals volgens hem in vrijwel alle Friese romans, ‘hele generaties 
doodgaan’ aan hartaanvallen, miskramen en ongelukken met een koets.533 
Tegelijk wist hij ook dat samenwerking met de gevestigde literaire orde 
eigenlijk onontkoombaar was. Hij was dan ook de enige die in twee 
kringen opereerde, die van De Tsjerne (waarin hij zich vooralsnog als 
“enige avant-gardist” een buitenstaander voelde) en die van de jongere 
schrijvers van zijn eigen generatie.534 Hij verwachtte niet dat De Tsjerne de 
veranderingen zou brengen waarnaar zijn generatie uitkeek:

‘Waar is de man die zegt dat Douwe Kalma een oud wijf is, Jan 
Piebenga een Jezuïet [hier stond eerst: ‘moderne ketterjager’], Dr. 
Wumkes een klootzak, Abe Brouwer een lul. Wie durft dat? Hij 
zou gestenigd worden. Ik denk wel eens dat de Tsjerne hierin een 
verheven taak heeft, nl. het zuiveren van de oudewijvensfeer die bij 
ons heerst, maar ik heb daarin niet veel vertrouwen. In de eerste 
plaats hebben wij hier geen mensen die het aandurven [...], in de 
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tweede plaats hebben wij een traditie waarvan niemand zich los kan 
maken. Waarom bijvoorbeeld is het element van het experiment in 
de Friese literatuur zo onbeduidend? Waar is onze Paul v. Ostaijen? 
Verdomd, wij zijn te eerlijk en te bang om een vriendje op de tenen 
te trappen. Wij kennen elkaar allemaal, hangen aan elkaar als klitten 
en zitten met onze eigen traditie in onze maag.’535

Toch zag Wadman, juist door in twee kringen tegelijk te werken, ook 
mogelijkheden. Toen Freark Dam eind 1944 opperde om na de oorlog 
een jongerenblad te beginnen, vond Wadman dat het dan beslist “avant-
gardistisch” van aard moest zijn, dit om niet in het vaarwater van De 
Tsjerne te belanden. Beter nog achtte hij het, een serie losse nummers uit 
te geven met ‘verzen van een paar van ons’, met wie hij bedoelde: Sikkema, 
Dam en hijzelf. Ook al verwachtte hij veel van zijn eigen generatie, hij was 
tegelijk ook bang dat de jonge schrijvers hun eigen ambities niet zouden 
kunnen waarmaken.536 Op deze wankele basis ontstond een nieuwe 
literaire reeks.
Samen met Freark Dam en Sikkema had Wadman de plannen voor de 
reeks in de oorlogswinter van 1944 en 1945 per brief nader uitgewerkt. 
Besloten werd dat de serie moest lijken op de Helikon-reeks van Stols. Als 
naam stelde Wadman ‘de Reiddomprige’ (Roerdompreeks) voor, nu niet 
bepaald een ‘avant-gardistische’ naam.537 De roerdomp, een schuwe vogel 
die zich schuilhoudt in het riet, stond voor Wadman symbool voor de 
oorlogsperiode. In tegenstelling tot Fedde Schurer, die in zijn inleiding 
van 25 Fryske dichters alle ‘jongeren’ die na 1935 waren gedebuteerd op 
één hoop gooide, zag Wadman duidelijk overeenkomsten in het werk 
van hemzelf, Kees Jongsma, Marten Sikkema en Freark Dam, de ‘derde 
generatie’:

‘Die eenheid zoek ik dan NEGATIEF in een distantiëringsbeweging 
van de Jongfriese lyriek, de bevrijding van het jargon van ’15, 
POSITIEF in een soort van gevoel van “dichterlijke diagnose”, ja zelfs 
een “gevecht met de Muze”, worsteling met het auteurschap: “Het 
vers wordt losser, leniger, buigzamer, minder ingeregen volgens 
schema’s en wetten. Het Fries wordt rijker, mestwagenwoorden 
krijgen plotseling een verrassende glans, de geheimen van de 
volkstaal openbaren zich in al haar kracht.”’538 

Met de citaten “dichterlijke diagnose” en “gevecht met de Muze” verwees 
Wadman naar twee gelijknamige dichtbundels van Hoornik en Aafjes, 
wier werk volgens hem een belangrijke inspiratiebron was voor zijn eigen 
‘derde generatie’. 
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Er lag nogal wat werk van de Roerdompdichters klaar om gepubliceerd 
te worden. Wadman zelf had al twee bundels gereed en hetzelfde gold 
voor Gezelle Meerburg. Gezamenlijk stonden er al zes bundels op het 
programma. Nu de bevrijding een feit was, moest er alleen nog een 
uitgever gevonden worden. 

> Definitief geschorst
Begin juli 1945 verhuisde Wadman naar Gorredijk, waar hij tot september 
1946 zou wonen. Op de Stationsweg had hij een kostadres gevonden bij de 
familie van bandlid Marten Oosterbaan. Weer verkoos hij een vertrouwde 
uitvalsbasis boven een avontuur in den vreemde. Bij de jongens van 
The Snake Charmers voelde hij zich op zijn gemak, een troost nu de 
‘naoorlogse kater’ nog niet voorbij was. Aan Borgers schreef hij: 

‘Ik kan nl. nog steeds mijn houding niet vinden tegenover de 
gewijzigde omstandigheden. Het valt niet mee om aan de vrijheid 
te wennen. Met mijn werklust althans is het bedroevend gesteld. 
Ik denk niet, schrijf niet, lees nauwelijks, alleen roken doe ik vrij 
veel, zozeer dat de dokter het me verboden heeft. [...] Hoe ik zo in 
Gorredijk terecht ben gekomen? Ja, dat vraagt iedereen zich af, en 
ik ben maar geëindigd, met het mezelf ook af te vragen. Het is in 
zekere zin een tussenstation naar Groningen, waar ik “voorlopig” 
niet hoef te verschijnen (en ook niet wens). De zuivering is nog niet 
voltrokken, ik ben nog in quarantaine en niet helemaal gerust op 
een gunstige beschikking.’539 

In eenzelfde mismoedige bui schreef hij in zijn dagboek: 

‘Ben in een rotstemming waar zelfs mijn succes als medewerker 
van Fr. en Fr. niets aan kan veranderen. Gisteren een brief van de 
oude Hof met de vraag om meer zulk werk. Iedereen heeft, dat is 
het mooie, direct in de gaten dat ik de schrijver ben van “Wat willen 
wij, on-illegalen”540 en “Kanadezemeisjes”. “Dit is kost,” schrijft Hof. 
En het is waar, die dingen slaan in. Neem alleen al mijn eigen kring, 
de jongens van de Band met aanhang. George’s moeder die Fr. en 
Fr. leest alsof ze haar hele leven al Fries las. Vorige week verkocht ik 
zomaar een bos Rattelwachten.’541 

Ondanks de succesjes en de lokale roem stapelden Wadmans zorgen in 
Gorredijk zich op. Begin juli 1945 mochten The Snake Charmers voor 
de tweede maal tijdelijk niet optreden door de eerdere inschrijving 
bij de Kultuurkamer. Wadman vreesde dat hetzelfde Militair Gezag de 
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inschrijving in verband zou brengen met het feit dat hij getekend had. 
Dat zou rampzalig zijn.542

In augustus 1945 informeerde professor Brouwer of Wadman al bericht 
had gehad van de zuiveringscommissie. Van de pedel had hij namelijk 
begrepen dat de studenten die in mei getekend hadden, nu weer mochten 
studeren. Wadman had nog niets gehoord. Hij moest wachten tot 30 
oktober 1945. Op die dag schreef hij aan Jelle Brouwer: 

‘Nadat ik vorige week een boze brief heb geschreven aan de 
Zuiveringscommissie kreeg ik vanmiddag bericht dat ik tot 23 
Dec. uitgesloten ben, dat is zes maanden. Er staan eigenlijk negen 
maanden voor maar omdat ik “niet onbelangrijk illegaal werk” heb 
gedaan, hebben ze er drie maanden van afgetrokken. Alhoewel ik 
gevraagd heb, zelf gehoord te worden, is de zaak helemaal buiten mij 
om gegaan en heb ik niet de kans gehad mijn belangen te bepleiten. 
Ze hebben zich uitsluitend gebaseerd op de gegevens die ik indertijd 
bij de inschrijving haastig ingevuld heb en hebben zich geen oordeel 
kunnen vormen over mijn gedrag.’543 

Met dat ‘niet onbelangrijke illegale werk’ zal Wadmans bemoeienis met 
‘illegale’ tijdschriften zoals De Baenfager en De Rattelwacht zijn bedoeld, 
mogelijk ook zijn tocht naar Joure op 16 april 1945 – activiteiten waarop 
hij nu niet bepaald trots was. 
De Groningse zuiveringscommissie had tussen juni en oktober 1945 de 
tekenaars zo snel mogelijk berecht. Van hen werden 109 studenten voor 
korte of langere tijd van de studie uitgesloten. Daarbij werden soms 
fouten gemaakt. Zo werd gewerkt met algemene richtlijnen, waarbinnen 
geen ruimte bestond om rekening te houden met persoonlijke 
omstandigheden. De zuiveringscommissie gaf blijk van een traditionele 
kijk op de universitaire gemeenschap. Het wel of niet tekenen van de 
loyaliteitsverklaring was in haar optiek een erekwestie, waarbij de erecode 
van de traditionele studentenverenigingen als leidraad gold. Tekenaars 
hadden het ‘front’ van de studentengemeenschap geschonden. Voor 
problemen en dilemma’s van niet-georganiseerde studenten had men 
geen oog.544

In zekere zin was het misschien maar een geluk dat Wadman zijn motivatie 
om de loyaliteitsverklaring te tekenen niet mondeling had kunnen 
toelichten. In zijn dagboek had hij aantekeningen gemaakt voor zijn 
verdediging, mocht hij daarvoor door de commissie uitgenodigd worden. 
De argumenten waarmee hij zijn handtekening had willen vergoelijken 
waren dat de loyaliteitsverklaring voor hem weinig had betekend (het was 
voor hem eerder een demonstratie tégen het Duitse gezag geweest) en 
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dat zijn tekenen in juni géén onsolidaire actie was geweest, omdat de 
studentengemeenschap toen al in tweeën uiteengevallen was. (Zijn briefje 
aan de pedel van 10 april 1943 liet Wadman wijselijk buiten beschouwing.) 
Deze cynische verdediging zou de zaak waarschijnlijk alleen nog maar 
erger hebben gemaakt.545 Ook zou het niet in zijn voordeel zijn geweest 
om tegenover een zuiveringscommissie kritiek te spuien op de zuivering, 
formuleringen bezigend als ‘Ik verlang niet zozeer om te studeren, de 
studentenwereld is me te muf, er hangt een geur van zweetvoeten en oude 
gordijnen, als wel het RECHT om te studeren’, en ‘Ik ben altijd fel anti-
Duits geweest, maar de collectieve lafheid van de anti-mannetjes van Ozo 
[‘Oranje zal overwinnen’] en “wat gaat het goed, hè?” hebben me altijd 
tegengestaan.’546 Dat niet-tekenaars óók niet altijd helden waren geweest, 
had de commissie uit de mond van een tekenaar (die ook nog eens niet 
tot tekenen verplicht was geweest!) vast niet willen horen.
Dat Wadman er niet met een lichtere schorsing vanaf kwam, is kortom 
met kennis van de houding van de commissie niet verbazingwekkend. 
Hij viel als ‘tekenaar – niet profiteur’ al in de lichtste categorie en kreeg 
dus ook nog eens drie maanden strafvermindering.547 De commissie 
was beslist ongevoelig geweest voor het meest eerlijke argument in zijn 
schriftelijke verdediging: dat hij psychisch niet geschikt was geweest om 
onder te duiken of om in het verzet te gaan.
‘Moet ik er nu nog werk van maken,’ zo vroeg Wadman Brouwer direct na 
het ontvangen van het vonnis, ‘of alles maar over mijn kant laten gaan en 
zometeen in Januari als een boetevaardig zondaar stiekem de Universiteit 
weer insluipen, weggedoken in de overjas?’548 En hij gaf toe: 

‘Ik schaam mij voor mijn stommiteiten, niet omdat ik weet dat 
ik gezondigd heb hier- of daartegen, maar omdat ik, die meende 
opportunist te zijn, het toch net niet genoeg ben geweest om met de 
toekomst rekening te houden. Maar misschien schaam ik mij ook 
wel voor mijn lafheid zelf en is alle verstandelijke geredeneer die 
mij verontschuldigen moet slechts een middel om mijzelf voor de 
gek te houden.’549

De zuivering bevestigde Wadmans eenlingpositie. Eerder had hij er zelf 
voor gekozen om zich buiten de studentengemeenschap te houden, 
nu was die keuze voor hem gemaakt. Hij besloot deze schande in stilte 
te dragen, en bezwoer zijn vrienden niemand te vertellen dat hij de 
loyaliteitsverklaring getekend had. Het was sowieso al een eenzame tijd 
omdat hij, zo klaagde hij in zijn dagboek, een meisje in zijn leven miste. 
Bovendien kon hij zijn literaire werk niet uitgegeven krijgen. Geërgerd 
zag hij ondertussen toe hoe schrijvers als Abe Brouwer wél het ene na het 
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andere boek publiceerden.550 De liefde, zijn werk en de muziek, dat waren 
de doelen waarop Wadman in het najaar van 1945 zijn pijlen richtte. Hij 
was hard op weg een ‘afbreker bij uitstek’ te worden.

3.3 ‘Het begint te komen met mij.’ Conflict met de idioomridders.

> Conflict met de redactie van “Frysk en Frij”
Op 30 oktober, de dag waarop Wadman bericht van de zuiveringscommissie 
in Groningen kreeg, ontving hij meer post. ’s Avonds schreef hij in zijn 
dagboek: 

‘Vandaag heb ik weer meer vijanden gemaakt. Boze brieven van Hof 
en J.K. Dykstra. Tactiek is niet mijn sterkste kant. Een brief van kleine 
Visser [G.N. Visser (1910 – 2001)] die het voor de Hofpartij opnam, 
tenminste wat de taalkwestie betreft, ontmoedigde mij helemaal.’551

De 73-jarige hoofdredacteur van Frysk en Frij, Jan Jelles Hof, had Wadman 
kort tevoren geschreven: ‘uw Fries mag soms wel wat beter zijn, kerel!’552 
Hij wist niet dat Wadman door de zuivering overgevoelig was voor kritiek. 
Wadman projecteerde nu al zijn ontevredenheid van de afgelopen tijd op 
Hof. Op de dag dat hij zijn grieven voor hem uiteen zette, vatte hij het in 
zijn dagboek kernachtig samen: ‘Vandaag afscheid genomen van Hof en 
Frysk en Frij.’553 
Wadman was boos dat Hof zijn Fries (en daarmee zijn deelname aan het 
Friese literaire bedrijf ) had durven bekritiseren. Hij vond het absurd dat 
iemand zoals hijzelf, die een behoorlijk taalgevoel had en die al tien jaar 
lang iedere dag Fries las en schreef, volgens Hof nog steeds geen goed 
Fries schreef. In zijn dagboek schreef hij: ‘Ik vraag mij af, in godsnaam, 
welke Fries kan dan wel zijn eigen taal schrijven?’554 
Aan Hof schreef Wadman min of meer hetzelfde, maar hij voegde er 
nog een heel betoog aan toe. Zo zou deze er volgens Wadman goed aan 
doen een wat minder nationalistische toon aan te slaan in Frysk en Frij, 
omdat die belangstellenden afschrok. Verder vond Wadman het oneerlijk 
dat een kritiek van hem was geweigerd terwijl een kritiek over hetzelfde 
onderwerp van Hofs collega-hoofdredacteur, J.K. Dykstra, was opgenomen. 
Als beginnend schrijver moest Wadman immers nog voet aan de grond 
krijgen. Maar er was meer aan de hand met de recensie van Dykstra: 

‘En het merkwaardige is, er staat niets meer, niets minder, maar 
exact hetzelfde in als wat ik in mijn stukje ook geschreven had. De 
parallel is van punt tot punt te volgen en D.’s oordeel over het werk 
van Holtrop is hetzelfde als dat van mij.’555 
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Het zou wel door zijn belabberde Fries komen, zo klaagde Wadman 
verongelijkt, dat men de voorkeur had gegeven aan een stuk van Dykstra. 
Maar hij voegde daaraan waarschuwend toe: 

‘Het draait bij een taal, vind ik, niet alleen om smeuïge uitdrukkinkjes, 
niet om het idiomisme ad absurdum. Voor een schrijver gaat het 
erom zijn persoonlijkheid in de taal te leggen, en niet de taal in zijn 
persoonlijkheid.’556

Net als Douwe Kalma voor hem ging ook Wadman nu de discussie aan 
met Hof over het Fries als schrijftaal. Al eerder had hij in zijn dagboek de 
volgens hem bekrompen visie van Hof op Kalma gehekeld: 

‘Hij [Hof ] ziet niet het gebrokene, de tragiek van een figuur als 
Kalma, hij beoordeelt de mens volgens eigen bekrompen ethisch 
inzicht. Als hij Kalma tekent, tekent hij meer en scherper zichzelf. 
[…] Hofs grootste fout is evenwel, dat hij het Fries miskent, dat hij 
het niet meer waard acht dan voor de gewone alledaagse dingen.’557

Zijn eigen discussie met Hof draaide, net als die met Jan Piebenga, 
opnieuw om de vraag of de jonge Friese schrijver recht van bestaan had. 
Ditmaal ging de discussie niet over de Hollandse invloeden op en de 
amorele inhoud van zijn werk, maar om een ander toegangscriterium tot 
de literaire kring: dat van de taal. Meer in het algemeen laat deze discussie 
de moeilijke positie van de Friese schrijver zien. Wanneer een jonge 
schrijver eerst tien jaar studie van de Friese taal moest maken, verging 
hem natuurlijk de lust om Fries te schrijven. Er bestond, zeker in een 
kleine, relatief kunstmatige taal als het literaire Fries, geen betere manier 
om een andere schrijver te diskwalificeren dan door hem voor te houden 
dat zijn Fries niet goed was. In een antwoord op zijn boze brief schreef 
Hof het hem nog eens: ‘U schrijft knap, nu al, u hebt wat te vertellen. 
Maar... uw taal is tot op heden nog erg povertjes, nu weet u het precies, en 
het is goed dat het u nu ook maar eens gezegd wordt.’558 
Kort na zijn eerste boze brief aan Hof liet Wadman vrienden en kennissen 
weten dat hij ruzie had met de redactie van Frysk en Frij. Marten Scholten, 
die hij in Leeuwarden op de provinciale bibliotheek had opgezocht, 
raadde hem aan niet met Hof en Dykstra te breken en geen ‘wrokkende 
vrijgezel’ te worden.559 G.N. Visser, de dichter met de bijnaam ‘kleine 
Visser’, hoorde via Freark Dam van het conflict. Hij viel Hof bij door te 
zeggen dat Wadmans Fries misschien niet slecht was, maar dat het zeker 
wel voor verbetering vatbaar was. Zelf maakte Visser momenteel studie 
van het Friese woordenboek, dat was volgens hem ook de enige manier 
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om het Fries écht onder de knie te krijgen, door keihard te werken: ‘Het 
is een eenvoudig feit, de Friese schrijver heeft het veel moeilijker dan zijn 
Hollandse collega.’560

Dat Vissers brief Wadman ontmoedigde, geeft wel aan dat het voor 
hemzelf niet buiten kijf stond dat zijn Fries niet voor verbetering vatbaar 
was, al zou hij dat aan Hof en Dykstra natuurlijk niet zomaar toegeven. 
Aan Govert Gezelle Meerburg, die nog niet zo lang Fries schreef, liet 
Wadman in dezelfde tijd wat schoolmeesterachtig weten: 

‘Over het algemeen heb ik dit bezwaar tegen jouw proza (en tot op 
bepaalde hoogte geldt dit ook wel voor jouw poëzie): je toon is mij 
wat te vlak, in de verteltrant zit wat te weinig dynamiek. Misschien 
is het een gevolg van de kwaal waarmee wij jonge Friese schrijvers 
allemaal worstelen: wij denken te veel in het Hollands, het Fries 
zit ons niet in het bloed. Dat wil niet zeggen dat wij allemaal de 
idioomziekte moeten hebben, natuurlijk, ik heb ook al ruzie met 
Hof over zulke zaken, en ben het lang niet altijd met hem eens. Maar 
je moet toegeven, als wij het idioom afschaffen, wordt ons proza dor 
en droog, uitgerekend de accenten verdwijnen. Hetzelfde geldt als 
wij het idioom verwaarlozen.’561

Onder ‘idioom’ verstond Wadman blijkbaar de onbekende ‘woorden-
boek woorden’ van Visser: woorden die in de dagelijkse omgang niet 
(meer) werden gebruikt en die alleen in literatuur voorkwamen. Wadman 
vond dat de schrijver een middenweg moest zoeken tussen geschreven 
en gesproken taal. Literatuur mocht niet slechts begrijpelijk zijn voor 
ingewijden, of bedoeld zijn om taalkennis over te dragen. 
Hof had Wadman laten weten dat hij de discussie niet wenste voort te 
zetten. Toch zette Wadman zijn ‘waarheden’ op een zondag voordat hij 
enkele dagen naar Amsterdam vertrok nog eenmaal uitgebreid voor hem 
uiteen. Wadman wilde zich Hofs taal niet toe-eigenen: 

‘Ik streef naar een zakelijke stijl, naar een pregnante manier van 
zeggen, en het verwijt dat ik daarin tekort zou schieten, zou mij 
meer zeer doen dan het verwijt dat mijn Fries erg schamel is. Ik heb 
mijn eigen Fries immers niet gemaakt. Het is precies zoals iedereen 
om mij heen het spreekt, en om nu bij de 19de eeuw in de leer te 
gaan is op zichzelf niet zo erg, maar men moet er geen evangelie van 
maken. Waling Dykstra schrijft ongetwijfeld beter Fries dan Douwe 
Tamminga, maar het is de vraag wie een betere schrijver is. Freark 
Dam schrijft slechter Fries dan het leeuwendeel van de Friese dichters 
van de gehele 19de eeuw, maar ik lees een vers van hem liever dan het 

gr immig eer lijk



161

hele dichterlijke oeuvre van laten we zeggen Auke Boonemmer en 
Harmen Sytstra bij elkaar. Het draait slechts daarom wat tot je hart 
spreekt, en als het om het hart gaat dan is de vraag: beter of slechter 
Fries niet eens meer van veel belang. Ik heb liever, dat iemand, een 
vers van mij lezend, zegt: Dat is Anne Wadman, dan dat hij zegt: wat 
is dat echt voortreffelijk Fries.’562

Wadman voegde aan de discussie tussen Hof en Kalma een scheutje van 
de ‘Hollandse’ Ter Braak toe. De strijd om de taal werd bij hem de strijd 
om de stijl. Aan het einde van zijn betoog haalde hij, net zoals hij dat in 
zijn dagboek deed wanneer hij twijfelde over eigen kunnen, anderen aan 
die wél in hem geloofden: 

‘U zult mij wel voor een eigenwijs stuk vreten houden, en dat ben 
ik misschien ook wel, maar ik kan in alle oprechtheid zeggen: àls 
ik eigenwijs ben, dan is dat om een tekort aan eigenwijsheid te 
verhullen. En uit mijzelf zou ik dat helemaal niet durven, als er 
geen anderen waren, die mij daartoe hadden aangezet. En u zult 
moeten toegeven, het is wel wat pijnlijk, als Fedde Schurer je vraagt 
om redacteur te worden van een Fries literair tijdschrift en Douwe 
Tamminga noemt je in een artikel “de meest talentvolle onder de 
jonge Friese dichters”, en dan komt Jan Jelles Hof, ontdekt je en zegt: 
Die vent kan wel wat, maar zijn Fries is wat armoedig.’563 

Dat Wadman zulk grof geschut inzette, geeft wel aan hoe diep Hofs kritiek 
hem had geraakt. 

> Uitgeversperikelen 
Wadmans conflict met Hof en Dykstra kwam voor een deel voort uit de 
frustraties die de publicatie van zijn werk sowieso al opleverde. Het was 
namelijk een hels karwei gebleken de Roerdompreeks, de reeks waarmee 
Wadman en zijn vrienden de ‘idioomridders’ wel eens even een lesje 
zouden leren, bij één uitgever onder te brengen. 
In augustus 1945 was de Roerdompreeks al aangekondigd in Frysk en 
Frij en ook waren toen via een prospectus de intekenaars al geronseld. 
De lezers zouden grotendeels moeten komen uit dezelfde kringen als 
de schrijvers, die van de jongeren in de Friese beweging, de lezers van 
het voormalige Algemien Frysk Jongereinblêd en van diens opvolger, De 
Stiennen Man. In die kringen was de naam van Anne Wadman al bekend. 
Tegenover potentiële uitgever Kamminga had Wadman eind juli 1945 
opgeschept dat er gemakkelijk zo’n drie- tot vierhonderd lezers zouden 
zijn en dat de oplage van de bundels daarom minimaal vijfhonderd 
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exemplaren zou moeten bedragen. Aan Schurer schreef hij een maand 
later echter dat het aantal intekenaars op dat moment nog maar zo’n 175 
bedroeg.564

Net zomin als de Dokkummer uitgever wist hoe hoog het aantal intekenaars 
precies was, wist hij dat Wadman en zijn mede-Roerdompdichters 
enkele uitgeverijen tegen elkaar hadden uitgespeeld. Voordat Wadman 
Kamminga na de oorlog opnieuw benaderde, had hij in juni 1945 eerst 
contact gezocht met de uitgever van De Rattelwacht, Schurers vriend Peter 
van Rossum. Van Rossum was als oud-verzetsman tot midden juli 1945 
verbonden aan de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij liet Wadman weten 
dat hij zich door een ‘rijstebrijberg’ van achterstallige correspondentie 
moest werken. Een uitgave van Friese dichtbundels leek hem wel wat, 
maar de papiersituatie was treurig en hij verwachtte dat daarin wel niet 
gauw verandering zou komen:

‘Binnenlandsche productie is voorloopig uitgesloten terwijl van 
import nog geen sprake is. En dat terwijl wij als uitgever zitten te 
popelen om te beginnen en het publiek om lectuur schreeuwt. [...] 
Wat nieuwe plannen betreft hoef ik alleen maar te denken aan de 
vele oude die op uitvoering wachten om al huiverig te worden.565 

Het contact met Van Rossum verliep al moeizaam voordat deze het zo druk 
had. Al sinds het voorjaar van 1944 wachtte Wadman af of en wanneer Van 
Rossum zijn romans wilde uitgeven. Hij moet zich gerealiseerd hebben 
dat het beter was voor zijn poëzie op andere uitgevers in te zetten. 
Govert Gezelle Meerburg had vervolgens geprobeerd de Roerdompreeks 
te slijten aan de Utrechtse uitgever Stols.566 Tegenover de voorgaande 
generatie dichters, vooral tegenover diegenen die vonden dat Friese 
poëzie per se niet ‘Hollands’ mocht zijn, zou het een meesterlijke zet zijn 
een Friese bundel bij een Nederlandse uitgever uit te geven. Maar hoewel 
Stols eerst wel geïnteresseerd was, krabbelde hij terug toen hij hoorde dat 
er ook andere uitgevers in het spel waren. Wadmans manuscript Fan tsien 
Wâllen werd hem op dezelfde dag waarop het arriveerde teruggestuurd 
met een verklaring die de verhouding tussen de toenmalige Nederlandse 
en Friese literaire kringen goed kenschetst:

‘Bij nader inzien lijkt het ons echter toch beter, dat U zich hiermede 
tot een Friesche uitgever wendt, aangezien wij vrezen dat wij er 
tè weinig belangstelling voor zullen krijgen van de zijde van het 
publiek om een uitgave te rechtvaardigen. Bovendien is een Friesch 
uitgever beter op de hoogte van de verschillende mogelijkheden, 
heeft zijn vaste afzetgebied enz. [...] Het lijkt ons voor U niet moeilijk 
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om deze bundels in de Friesche reeks onder te brengen, waarover U 
ons destijds schreef.’567

Stols had natuurlijk gelijk dat een Friese uitgever beter de weg wist naar 
de boekwinkels en de pers. Ook kon een Friese uitgever beter rekening 
houden met de gevoeligheden van de Friese lezers. Maar in dat laatste 
school tevens een probleem. Het was voor de Roerdompdichters wél 
moeilijk een uitgever te vinden, omdat zij zich in en buiten hun werk 
afzetten tegen een bepaald soort – vaak moralistische – literatuur die bij 
het grote publiek erg in trek was. Wadman had Govert Gezelle Meerburg 
al laten weten dat hij niets voelde voor een uitgave bij Brandenburgh 
in Sneek.568 Sinds die uitgever – op advies van Jan Piebenga – Trombône 
in het voorjaar van 1945 had afgekeurd, wilde Wadman niets meer met 
hem van doen hebben.569 Ook de Friese uitgever Jacob Laverman (1877-
1955) in Drachten kwam niet in aanmerking. Met hem had Wadman in 
maart 1945 namelijk gecorrespondeerd over een mogelijke uitgave van 
zijn jazzliedjes. Laverman liet Wadman weten dat hij niets moest hebben 
van jazzmuziek. Hij wilde de liedjes alleen uitgeven, als het Wadmans 
bedoeling was daarmee een tegenwicht te bieden aan de losbandigheid 
van de jeugd.570 
Eind oktober bereikten de uitgeverij-perikelen voor Wadman persoonlijk 
hun hoogtepunt. Eerst liet Van Rossum via zijn vriend Fedde Schurer 
weten dat de publicatie van zijn eerste twee romans op problemen stuitte. 
Fioele en Faem vond Van Rossum ‘niet commercieel genoeg’. Trombône 
wilde hij wel uitgeven, maar over dat manuscript was Wadman zelf juist 
nog niet tevreden. Tot overmaat van ramp liep ook een particuliere 
uitgave van zijn ‘grimmige copla’s’,571 een noodsprong om toch in ieder 
geval maar iets van zichzelf in druk te hebben, vast op papiergebrek. 
Mismoedig constateerde hij dat het nu vast tot het voorjaar van 1946 zou 
duren voordat zijn werk uitgegeven werd.572

> Intermezzo in Amsterdam
Van maandag 5 tot vrijdag 9 november 1945, kort na het bericht van uitsluiting 
van de zuiveringscommissie, logeerde Wadman in Amsterdam bij Fedde 
Schurer, die met vrouw en kind in een bovenwoning op de Admiraal de 
Ruijterweg woonde. Wadman maakte een lange wandeling vanaf het 
station om Schurers huis te bereiken. Trams reden er nog altijd niet in de 
hoofdstad en ook zijn fiets had hij maar thuisgelaten; in de kapotte straten 
van Amsterdam kon men op luchtbanden toch niet fietsen.
Govert Gezelle Meerburg kwam hem vervolgens bij Fedde Schurer 
opzoeken. Schurer had namelijk laten weten benieuwd te zijn naar deze 
‘Marten Sikkema’, wiens eerste werk in het Fries hem goed bevallen was.573 
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Gezelle Meerburg en Wadman zouden elkaar eigenlijk ontmoeten op een 
terrasje op het Rembrandtplein, waar men ‘als dichters van de toekomst’ 
wel gezien kon worden. Maar Wadman was bang dat het er vol zou zitten 
met Canadezen en dat er geen borrel te krijgen zou zijn.574

In de namiddag liet hij Schurer en Gezelle Meerburg achter om Annie 
en Gerrit Borgers te ontmoeten bij de Poort, na afloop van een college 
van Donkersloot. Gedrieën gingen ze naar een feestje van een bevriend 
‘artiestenpaar’, waar de drank rijkelijk vloeide. Drie uur ’s nachts keerde 
Wadman aangeschoten terug op zijn logeeradres, waar Gezelle Meerburg en 
Schurer nog steeds geanimeerd zaten te praten en te drinken. Wadman liet 
Gezelle Meerburg later weten dat hij het jammer vond dat hij hem amper 
had gesproken, maar dat het intermezzo ook zijn vruchten had afgeworpen. 
Had hij Gerrit en Annie niet ontmoet, ‘dan was ik die nacht niet met een 
stuk in de kraag en als ongeforceerd optimist bij Fedde en jou aanbeland.’575 
Bij thuiskomst in Friesland trof hij een dronken briefje van Annie aan: 

‘Lieve borrelkameraad! Even gauw een krabbeltje, want kerel, ik heb 
me zo bezorgd gemaakt om je! Ben je goed op de Adm. De Ruyterweg 
gekomen? Hoe is alles verder met je gegaan? Ik ben nog steeds bang 
dat je ergens in een portiekje bent gaan liggen. Ik heb vanmorgen 
direct gekeken of je gastheer telefoon had, maar dat was niet het geval. 
We hadden achteraf allemaal erge spijt dat we je niet meegenomen 
hadden, want we hadden best iets met kussens op de grond kunnen 
fabriceren. [...] Je begrijpt, wij zijn nog een poosje in dezelfde geest 
doorgegaan. Om 4 uur hebben de respectievelijk bij elkaar horende 
echtgenoten elkaar weergevonden. Anne, ik hoop toch zo dat je je 
niet al te eenzaam en bedonderd hebt gevoeld, hierna! Daarom wil 
ik je ook schrijven nu ik nog een beetje dronken ben. Al ging je 
nu alleen weg en al zit je nu weer helemaal in Friesland: je hoort 
echt bij ons, dat is nu weer eens duidelijk gebleken! […] Een laatste 
dronkemanszoen van je dwaas H’sum’s vriendinnetje.’576

De ontmoeting met het ‘Goois echtpaar’ had veel indruk op Wadman 
gemaakt. Er was geen groter contrast denkbaar tussen de sympathie van 
Gerrit en Annie en de afstandelijkheid van de Friese meisjes op wie hij 
doorgaans hopeloos verliefd was en bij wie hij vergeefs zocht naar ‘een 
beetje tederheid’. Op het feestje hadden hij en Annie onder het toeziend 
oog van Gerrit een potje ‘gevreeën’, oftewel: geknuffeld en gekust.577 Annie 
en Gerrit hadden een open relatie. Zo had Annie tijdens haar lange ziekbed 
in de oorlog toegestaan dat Gerrit een relatie had met een medestudente, 
overigens volgens Borgers zelf voornamelijk omdat het meisje hem zo 
trouw sigaretten stuurde.578
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Terug in Langweer bedacht Wadman dat zijn gevrij met Annie gelukkig 
weinig kwaad kon, ze was niet zijn type, ze liet hem koud.579 Wel vond 
Wadman deze driehoeksverhouding moeilijk te begrijpen. Hij vroeg zich 
af hoe Gerrit het kon goedkeuren dat zijn vriendin met een ander ging: 
‘Ik zou schreeuwend jaloers zijn in zo’n situatie, om het “bezit”, om de 
eigenaar, de rechthebbende te zijn.’580 

> Afscheid van Frysk en Frij
Van te voren dacht Wadman in zijn miserable stemming nog dat een 
bezoek aan de hoofdstad vast geen nieuwe inzichten op zou leveren. Maar 
door het bezoek aan Amsterdam realiseerde hij zich opnieuw wat door 
de oorlog en de zuivering op de achtergrond was geraakt, namelijk dat 
hij moest proberen een schakel te zijn tussen Friesland en ‘Holland’. Hij 
was vol goede moed teruggekeerd, klaar om de vloer aan te vegen met 
broodheren Hof en Dykstra, wier woedende reacties op zijn laatste brief 
hij bij thuiskomst aantrof. Ook was hij positief gestemd over de uitgave 
van zijn werk.581 Hof schreef: 

‘U zegt dat u geen ruzie wilt, zo schreef u in uw eerste brief over 
deze kwestie. Mooi, maar u maakt ruzie. Het is net alsof u moet 
vitten, spotten, gek-aansteken. Als u zo doorgaat als nu in het laatste 
nummer van De Stiennen Man dan zult u wel zien waar u eindigt: 
op den duur krijgt u het met iedereen aan de stok. Nu ja, ik ben uw 
mentor niet, – maar ik wil u toch waarschuwen.’582 

In het jongerentijdschrift De Stiennen Man was Wadman een nieuwe rubriek 
begonnen waarin hij de spot dreef met Friese culturele en politieke zaken: 
‘de Leabrekker’.583 In de eerste aflevering, waarnaar Hof in zijn brief verwees, 
stak Wadman onder het kopje ‘Journalist! Het vak van de dag! Volg onze 
schriftelijke cursus!’ de draak met de journalistiek die bestond bij de gratie 
van eerdere ‘illegaliteit’.584 Hofs waarschuwing was aan dovemansoren 
gericht. Net als Jan Piebenga vóór hem stond Hof voor Wadman symbool 
voor de gearriveerde schrijver voor wie Ter Braak hem had gewaarschuwd, 
de grijsaard die ‘de jeugd’ zo snel mogelijk wilde opvoeden. Bovendien 
streelde het Wadmans eerzucht dat hij bekendheid verwierf, zij het dan als 
afbreker. Aan Gerrit en Annie schreef hij: 

‘Ik heb het zwaar te verduren, hier in Friesland. Sta bekend als de 
afbreker bij uitstek van onze Friese idealen. Iemand beschuldigde 
mij van pathologische aandriften en een ander dat ik niets deed 
dan grinniken, spotten, critiseren enz. De gezeten burgers gaan mij 
haten, als ik zo doorga.’585
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Wadmans reputatie van ‘afbreker bij uitstek’ was gebaseerd op zijn 
scherpe manier van formuleren, zowel in zijn correspondentie als in zijn 
journalistieke bijdragen. Deze reputatie werkte niet altijd in Wadmans 
voordeel. De redactie van Frysk en Frij had hem in juli 1945 bijvoorbeeld 
laten weten dat het hem vrij stond een boekenkroniek te beginnen, op één 
voorwaarde: ‘Let erop, dat uw kroniek geen advertenties uit het blad mag 
keren.’586 En toen Freark Dam in september 1945 informeerde of Wadman 
ervoor zou voelen redacteur te worden van Frysk en Frij, verwachtten hij en 
Dam niet dat de redactie het hem zelf zou vragen. Wadman noteerde in 
zijn dagboek: ‘...ook zij vinden mij te negatief.’587 Hij was evenwel niet van 
plan compromissen te sluiten om de vrede te bewaren. 
Zo verscheen in het novembernummer van De Stiennen Man van zijn 
hand een zeer kritisch stuk over de herdenking van de ‘slag bij Warns’, 
de bloedige overwinning van de inwoners van het dorpje Warns (de 
zogenaamde ‘vrije Friezen’) op het leger van een Hollandse graaf.588 De 
herdenking vond plaats op het Reaklif, het Rode Klif, de plek waar de slag 
ook had plaatsgevonden in 1345. Zo ongeveer de hele Friese culturele elite 
was daarbij op vrijdag 26 september 1945 aanwezig geweest. Ook Wadman 
was van de partij, maar de herdenking had hem teleurgesteld. In zijn 
dagboek schreef hij na afloop: 

‘De slag bij Warns is een min of meer genante vertoning geworden, – 
het kon niet anders. Het pathos van zulke dagen is voor lui zoals ik de 
belichaming van de allerhoogste domheid. Vooral de ernst die ermee 
gepaard gaat, het pelgrimgevoel is schrijnend. De reis naar het Friese 
Mekka tussen kluwen kinderen en boereknechten met daartussen in 
het vreemdsoortig groepje coryfeeën gaf een groot gebrek aan humor 
te kennen. Het is zo’n naïeve ernst waarmee men elkaar aanwijst dat 
de pompeblêden warempel heus van de Workumer toren waaien. 
Ook het optreden van priesters, papen en dominees in zo’n omgeving 
is typerend voor de zwarterokkengeest die aan zulke herdenkingen 
gepaard gaat. Toch was er een moment van kolossale humor, toen 
na afloop van de plechtigheid de radiopresentator in het Hollands 
het woord voerde tot de menigte. Trouwens, hij sloeg de plank mis 
natuurlijk en maakte een inktvlek op het schone kleed. Die meneer uit 
Leeuwarden, hij moet gevoel voor humor hebben gehad. Volgend jaar 
weer, zo gaat het gerucht. Alsjeblieft, laten ze daaraan niet beginnen. 
Eens in de honderd jaar zo’n plechtigheid is al mooi genoeg.’589

In De Stiennen Man herhaalde hij zijn ongenoegen. Ook daar was de 
‘Hollandse’ spreker het tragisch dieptepunt van de middag. Maar, zo 
voegde Wadman er cynisch aan toe: ‘De Warnser meisjes in grofgebreide 
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schapewollen truien dansten even vrolijk verder en het Klif bewoog 
niet.’590

Een herdenking van de slag bij Warns had volgens Wadman weinig zin 
als niemand erkende dat het daarbij eigenlijk draaide om de politieke en 
culturele hegemonie van ‘Holland’. De Friese beweging moest volgens 
hem erkennen dat de belangen van Friesland verschilden van die van 
‘Holland’ en dáárop inzetten: 

‘Verliest men dat uit het oog, dan wordt de herdenking van de slag 
van 1345 een bespottelijk koketteren met onze kleinheid, een fraai 
staaltje hersenschraperij van filosofen en cultuurhistorici. Waarom 
niet zeggen waar het op staat en desnoods de vuist heffen?’591

Wadmans houding tegenover ‘Warns’ maakt heel duidelijk dat zijn 
houding tegenover de Friese beweging aan het veranderen was. Hij keerde 
zich niet per definitie af van de organisaties die samen de Friese beweging 
vormden – op cultureel gebied moest er volgens hem namelijk nog veel 
winst geboekt worden – maar hij nam wel afstand van het dilettantisme 
en het (vermeende) gebrek aan zelfrelativering in die beweging.
Wadman schreef dat de Friezen te serieus waren en dat ze wel wat humor 
konden gebruiken. Dat was hem mogelijk ingegeven door Jelle Brouwer, 
die hem na zijn teleurstelling over zijn uitsluiting van de studie in een 
bemoedigende brief had geschreven: 

‘Laat u toch niet zo gauw ontmoedigen. […] De meeste Friezen zijn 
zo bloedige ernstig, de satirische lui niet in het minst hoor; waarom 
zouden we niet proberen ons wat meer levenskunst eigen te maken? 
Ik heb mij vroeger ook alles veel te veel aangetrokken; ik spring er nu 
wat gemakkelijker overheen en bevind mij daar best bij.’592

Brouwer had Wadman natuurlijk niet willen aansporen om luchtig te 
schrijven over de herdenking van Warns. Dat was vloeken in de kerk. Er 
kwamen meerdere reacties binnen bij de redactie van de Stiennen Man en 
ook in de andere bladen van de Friese beweging werd verontwaardigd 
gereageerd. Ook J.K. Dykstra moet er in Het Vrije Volk zijn ongenoegen 
over hebben gespuid.593 Dat Dykstra Wadman extra kritisch volgde, 
lag echter voor de hand. Wadman had hem kort daarvoor van plagiaat 
beschuldigd. Wadman maakte zich vervolgens van Dykstra’s verwijten af, 
door te stellen dat deze zijn ironie niet begreep: 

‘Het is juist mijn bedoeling, mensen zelf aan het denken te zetten over 
de vraag: waarom, en ik geloof dat men dat doel eerder bereikt met zo’n 
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stuk dan met duizend kreten: Friesland Fries en Fries op School. […] 
Ik denk, dat de Friese zaak over het algemeen behandeld wordt met 
een waas van heiligheid en serieusheid, dat men last heeft van allerlei 
ernstigheidscomplexen en last heeft van een cultureel waterhoofd, al 
zal ik die culturele instelling meteen willen verdedigen tegenover alle 
aanvallers, of zij nu uit Holland komen, of uit Friesland zelf.’594

Ook voor een ‘afbreker’ zag de wereld er bij nader inzien nog niet zo slecht 
uit. Voor Fan tsien Wâllen had Wadman in november een uitgever in Assen 
gevonden, Hendrik Clewits (1897-1983) van uitgeverij De Torenlaan.595 
Diens ‘adviseur in Friese zaken’ was Wadmans correspondentievriend 
Pieter Terpstra.596 En daarnaast was uitgever Kamminga in Dokkum, die 
niet wist van de onderhandelingen met andere uitgeverijen, gelukkig nog 
steeds bereid zijn eerste dichtbundel uit te geven. 

> Publicaties buiten Friesland
Op vier december 1945 bracht Wadman vervolgens met de stoomtram een 
bezoek aan Kamminga, met wie hij overleg had over zijn eerste dichtbundel, 
Op koart Front (Op kort front). De bundel, die net als de tweede, Fan tsien 
Wâllen (Van tien wallen), deel uitmaakte van de Roerdompreeks, zou als 
eerste van die reeks kort na nieuwjaar eindelijk moeten verschijnen.
Wadman was opgelucht dat zijn carrière op een keerpunt leek te staan, 
maar hij was teleurgesteld dat er voorlopig weinig terecht kwam van 
de politieke en culturele hervormingen waarnaar hij in de oorlog had 
uitgekeken. In het najaar van 1945 beloofde de regering het Nederlandse 
volk een Sinterklaasfeest met suikerwerk en marsepein. Wadman voegde 
er in zijn dagboek aan toe: ‘en sentiment, zeker...’597 In Frysk en Frij kon 
men in de heropende vrouwenrubriek lezen hoe heerlijk het was dat 
er weer taaitaaipoppen waren. Nederland was opnieuw het land van de 
keurig aangeharkte tuintjes geworden. 
In het negentiende-eeuwse stoomtrammetje dacht Wadman terug aan het 
aangename verblijf in Amsterdam, toen de zaken er nog heel wat minder 
rooskleurig voor stonden. Mijmerend over zijn gevoelens voor Annie, 
schoot hem het volgende sonnet te binnen:

‘Gedicht voor haar 

Voor haar alleen is dit gedicht geschreven
En niet uit ijdelheid of schrijversdrift
uit wellust of door plichtgevoel gedreven
heb ik de letters in ’t papier gegrift, – 
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Maar opdat ’k éénmaal haar weer zal beleven
in de vergeelde bladen van dit schrift,
haar lichaam ruik en weer haar mond voel beven,
haar woorden hoor en proef dit zoet vergift.

Wel, hoogstwaarschijnlijk, zal zij ’t nimmer lezen,
daar mijn ontboezemingen zeer angstvallig
de mijne blijven en zeer strikt privé.

Maar God, wanneer Gij, veertig jaar na dezen,
mijn leven wèl acht en mijn tijd voltallig – 
geef mij ’t vergeten, – háár dit klein cahier.’598 

De laatste twee terzetten moesten blijkbaar niet al te letterlijk genomen 
worden, want thuisgekomen stuurde hij het gedicht onmiddellijk naar 
Bussum: 

‘Graag had ik jullie oordeel erover. [...] Het lijkt mij niet beter, maar 
ook niet noemenswaard slechter dan veel wat de laatste tien jaar als 
gedicht wordt aangeprezen. Vinden jullie het goed genoeg om het 
bv. naar Criterium te zenden, dan zal ik dat wel doen. […] Enfin, ik 
ben een beetje zielsgelukkig dat het nu toch tot een Hollands gedicht 
gekomen is. Het begint te komen met mij.’599 

Terwijl Wadman in Friesland – als vanouds – van het ene in het andere 
conflict verzeild was geraakt, was zijn gevoel van succes juist gebaseerd op 
erkenning buiten Friesland. Dat ‘het begon te komen’ had, behalve met 
dit Nederlandstalige gedicht, namelijk alles te maken met contacten en 
publicaties buiten Friesland. Trots meldde Wadman Borgers in december 
dat in het volgende nummer van het literaire tijdschrift Podium een 
gedicht en een essay van hem zouden worden opgenomen:

‘…een in het Holl. geschreven critiek van mijn hand [...] op Geschonden 
Wereld [een postume publicatie van de in februari 1945 overleden 
historicus J. Huizinga, jc]. Het stuk voldeed mij niet erg (hier is dat geen 
koud smoesje, zoals bij het gedicht hierboven!), ik heb voortdurend 
het gevoel: Schrijf ik nog waarheden of radicale nonsense? Maar de 
redactie was er zeer mee ingenomen, en achtte (SCHRIK VOORAL 
NIET) mijn stuk een waardige voortzetting van Ter Braaks aanvallen 
op Huizinga. Ik weet waarlijk niet of het waar is of niet. Maar het heeft 
me in ieder geval een weinigje zelfvertrouwen gegeven. Tot aan het 
moment van de ontnuchtering toe, natuurlijk.’600
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Zelfvertrouwen en minderwaardigheidsgevoelens grensden voor Anne 
Wadman aan elkaar. Zo was hij er nog steeds van overtuigd dat Fedde 
Schurer te veel van hem verwachtte. Na Amsterdam schreef hij:

‘De gesprekken met Fedde vielen niet mee. Ik ben trouwens erg 
slecht in het gesprek. Fedde handig met het plaatsen van keiharde 
dingen, een soepelheid die ik volgens hem mis, tenminste in het 
mondeling contact.’ 601

Evengoed concludeerde Wadman: ‘ik voel mij erg aan F. verwant.’‘ 
Verwantschap’ was zo’n beetje de hoogste graad die vriendschap in de 
kringen rondom Wadman kon bereiken. Er waren meer verwante zielen. 
Met een verwijzing naar een dichtregel van Marsman (“gij zijt mij zeer 
verwant”) liet Gerrit Borgers hem weten hoe hij zijn ‘gedicht voor haar’ in 
het bijzijn van Annie aan vrienden had voorgelezen: 

‘Annie betrapte me er toen op dat mijn voorleestoon totaal veranderde 
en wel in ‘die manier waarop je vroeger je eigen gedichten voorlas’ 
– ja, ja, ge zijt zeer…weemoedig, ge zijt mij zeer verwant (vandaar 
natuurlijk ook ons genoegen om elkaar altijd zulke blasé-brieven te 
schrijven).’

Ook Annie van Poelgeest, de bezongene, reageerde op het gedicht. Haar 
reactie was evenwel voorzichtiger, alsof ze Wadman zó duidelijk wilde 
maken aan Gerrits zijde thuis te horen. Op Wadmans vraag of het gedicht 
volgens haar goed genoeg was voor Criterium, schreef ze droogjes: 

‘Afmetend naar wat er alzo in staat? dan wel ja, maar is dat wel een juist 
criterium? Och, ik zou zeggen, doe het maar, het is niet zo belangrijk, 
zolang je zelf blijft weten, dat het hiermee niet “af ” of “klaar” is.’602

Borgers reageerde dus enthousiaster. Ook hij had kritiek, maar dat lag in 
de lijn van de ‘verbeten eerlijkheid’ van Forum. Plagerig schreef hij: 

‘Ga zo door mijn zeun! je eerste gedicht in een beschaafde cultuurtaal 
is lang geen slecht debuut […] ik heb je enthousiasme over dit 
gedicht gedeeld én … het wantrouwen. – Natuurlijk, minder dan 
het doorsnee Criterium – Woord – Podium e.d. – gedicht is het niet, 
maar dat is voor ons zo heel weinig zeggend, want aan die lui hebben 
we toch juist zo gloeiend de pest, is ’t niet? […] Ik blijf zeer benieuwd 
naar je verdere Hollandse productie.’603
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Borgers zou zijn ongunstige oordeel over Podium binnen drie maanden 
honderdtachtig graden omdraaien, toen bleek dat hij in dat blad zelf een 
rol van betekenis zou kunnen spelen.

3.4 ‘Een gezond soort expansie voor ons Friese gedoe.’ Medewerker aan Po-
dium.

Op 29 december 1945 zaten de vijf Tsjerne-redacteuren (te weten Fedde 
Schurer, Douwe Tamminga, Freark Bergstra, Jan Piebenga en Anne 
Wadman) voor het eerst sinds januari 1944 weer om de vergadertafel. 
Zoals in de eerste redactievergadering was afgesproken, speelde Fedde 
Schurer voor secretaris én voorzitter omdat hij – in Friesland en 
daarbuiten – de meeste bekendheid genoot.604 Tamminga was de notulist. 
Na twee jaar praten en plannen maken was eindelijk het eerste nummer 
van De Tsjerne (gedateerd: januari 1946) gereed om verstuurd te worden 
naar zo’n zevenhonderd abonnees.605 Ondanks dit heugelijke feit verliep 
de vergadering niet zonder problemen. Wadman kreeg op die 29ste 
december de wind van voren omdat hij gepubliceerd had in Podium.
Het eerste nummer van De Tsjerne verscheen kort na het tweede nummer 
van het naoorlogse Podium. Daarin was inderdaad, zoals Wadman trots 
aan Borgers had laten weten, zijn recensie van Huizinga’s Geschonden 
wereld opgenomen. Ook had de Podium-redactie een Friestalig sonnet 
van Wadman uit Fan tsien Wâllen gepubliceerd.606 Dat was niet het eerste 
Friestalige vers in Podium; in het september-nummer stonden ook twee 
Friese gedichten van Freark Dam en J.J. van Weringh. 
De Tsjerne zou vaker en met meer regelmaat verschijnen dan Podium. Van 
dit tijschrift zagen in 1946 twaalf nummers het licht van tweeëndertig 
bladzijden elk. Omslag en lay-out van de eerste jaargangen van De Tsjerne 
ogen nu misschien traditioneel, maar weken niet af van Nederlandse 
literaire tijdschriften als Columbus en Podium.
Wadman zag niet in waarom hij niet tegelijk kon publiceren in Podium en 
De Tsjerne. Hij was voldoende van zichzelf overtuigd om de verwijten van 
de Tsjerne-redactie te kunnen pareren. Zijn dichtbundels waren eindelijk 
op komst, zijn breuk met Frysk en Frij had duidelijk gemaakt welke positie 
hij innam ten opzichte van de oude garde, en bovendien wist hij zich 
gesteund door een ‘concurrent’ van De Tsjerne: Podium-redacteur Fokke 
Sierksma. Aan hem schreef hij:

‘Op de Tsjernevergadering heb ik nogal het een en ander moeten 
aanhoren over mijn medewerking aan Podium. En uiteindelijk 
kon ik het ook alleen maar verdedigen met mijn bekende ‘tien 
wallen’. Natuurlijk, als Friesnationalist staat men zwak. Maar aan de 
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andere kant: indien men als Fries nationalist alleen maar in Friese 
wetenschappen studeren mag, doet het Fries nationalisme zichzelf 
de das om. Toen ik vroeg of iemand van hen er bezwaar tegen had, 
dat ik aan Podium meewerk en ik toezegde dat ik daarmee dan 
direct ophouden zou, was er niemand die het aandurfde. Fedde gaf 
te kennen, dat als het Criterium of het Woord was geweest, dan was 
het helemaal niet erg geweest, maar uitgerekend Podium. Dat waren 
ook Douwe’s bezwaren, zoals jij weet, en Jan stond er ook scherper 
tegenover dan eerder. Nou ja, we zullen wel eens zien hoe dit afloopt. 
Ik heb geen redenen om Podium te laten schieten...’607

Van de bewuste Tsjerne-vergadering zijn geen notulen bewaard gebleven. 
De bezwaren van de redactie tegen Wadmans bijdrage aan Podium zijn 
desondanks wel te begrijpen. In de eerste plaats was de Friese literatuur er 
niet mee gediend als Friese schrijvers voor een grotendeels Nederlandstalig 
blad gingen schrijven. Een veel belangrijker bezwaar echter was dat de 
literaire ideeën van de redacteuren van Podium en De Tsjerne niet goed 
samengingen. Het merendeel van de Tsjerne-redacteuren was nog niet rijp 
voor de literatuurhervorming die de redactie van Podium (sinds de laatste 
twee nummers onder leiding van Fokke Sierksma) voorstond. 

> “Podium”: voorgeschiedenis en koers
Podium wordt tegenwoordig vooral geassocieerd met de avant-
gardedichters die bekend zijn geworden als de Vijftigers: Paul Rodenko, 
Gerrit Kouwenaar, Simon Vinkenoog, Lucebert, Jan Elburg en Bert 
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Schierbeek.608 Dát Podium (vaak aangeduid als Podium II) was een 
voortzetting van het Podium van Fokke Sierksma (Podium I). Het verschilde 
daarvan echter veel, net zoals het naoorlogse Podium I verschilde van haar 
illegale voorloper. Anders dan vaak gedacht wordt, was Fokke Sierksma 
daarvan dan ook niet de oprichter. Wel zou hij de naam Podium bedacht 
hebben.609

Het illegale Podium was klein begonnen. Het eerste nummer verscheen 
in een oplage van 200 exemplaren in juni 1944, kort na de invasie van de 
geallieerden in Normandië.610 Podium werd uitgegeven door Van Gorcum 
in Assen. Omdat voor de uitgave geen toestemming gevraagd was aan de 
Kultuurkamer, was het blad illegaal.611 Net als De Tsjerne dankte Podium haar 
naoorlogse bestaansrecht en – vooral – imago aan haar illegale voorloper. 
Podium was opgericht door twee vrienden die elkaar kenden van het 
Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden, Wim Hijmans (1926-1980) en Gerrit 
Meinsma (1924-2003). Ook Meinsma’s vriendin Corrie van der Noord, 
een nichtje van Slauerhoff, behoorde tot de redactie. Het netwerkje 
kende aanvankelijk twee knooppunten: het Stedelijk Gymnasium en 
de Leeuwarder Buma-bibliotheek. Meinsma en zijn vriendin Corrie 
leerden Fokke Sierksma daar kennen. Ze waren erg onder de indruk 
van diens kennis van literatuur. Ook Meinsma’s klasgenoot en vriend 
Wim Hijmans kende Sierksma, hij was namelijk de zoon van Sierksma’s 
collega-bibliothecaris. Via het werk van zijn vader was Hijmans ook 
bevriend geraakt met Marten Brouwer (1929-2001), een van de zonen 
van Jelle Brouwer. Nadat het gezin Brouwer in 1941 naar Groningen was 
verhuisd, hadden Wim Hijmans en Marten Brouwer contact gehouden. 
Marten Brouwer was in 1944 en 1945 de jongste pleitbezorger van Podium 
geweest; hij wierf abonnee’s en verspreidde het blad in Groningen.612 
De eerste drie nummers van Podium (samen 52 bladzijden) bevatten alleen 
poëzie. De oorlog kwam daarin nauwelijks voor. De enige schakel met de 
illegaliteit was het plan de opbrengst daaraan te schenken. Contacten met 
het verzet verliepen via Sierksma, van wie de redactie vermoedde dat hij 
zelf ook illegaal werk deed.613 
Fokke Sierksma speelde vanaf het begin een stimulerende rol in Podium, al 
was het dan op een afstand. Hij fungeerde als klankbord en adviseur voor 
de redactieleden, op wie hij een groot overwicht had. Pas vanaf het derde 
nummer (begin september 1944) trad Sierksma, samen met zijn vriend 
Pieter Kalma, toe tot de redactie. Samen vervingen zij Wim Hijmans. 

> Een geëngageerde Fries: Fokke Sierksma (1917-1977) 
Fokke Sierksma groeide op in een orthodox hervormd gezin in Dokkum, 
als enig kind van een autohandelaar.614 Zijn vader was een boerenzoon, 
zijn grootouders hadden een boerderij in Reitsum, waar Sierksma als 
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kind veel tijd doorbracht. Sierksma herkende trekken van zichzelf in 
zijn grootvader en naamgenoot Fokke Sierksma, een koppige Fries. Toen 
diens dorp door de kerkscheuring van 1886 gereformeerd was geworden, 
had deze in zijn eentje verhinderd dat de grond van de hervormde kerk 
(‘de âlde tsjerke’) in handen kwam van de gereformeerde kerk. Op de 
dagen dat zijn dochters trouwden met gereformeerde schoonzonen, trok 
de oude Sierksma demonstratief in zijn blauwe overall het land in.615 
In 1937 was Sierksma begonnen aan een studie theologie in Groningen. 
In 1939 had hij nog openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Maar 
kort na de Duitse inval besloot hij zijn studie te staken en in 1941 volgde 
hij Jelle Brouwer op als adjunct-bibliothecaris van de Buma-bibliotheek 
in Leeuwarden. Hij verhuisde naar Leeuwarden. In de loop van de oorlog 
zou Sierksma zich losmaken van het geloof. Na de oorlog promoveerde 
hij bij Gerardus van der Leeuw en werd hij een van Nederlands meest 
invloedrijke godsdienstwetenschappers.616 
In de Friese hoofdstad huurde Sierksma een kamer van Douwe 
Tamminga en diens vrouw in het Mienskipshûs, een pand van Douwe 
Kalma’s Jongfryske Mienskip in Huizum. Eerder had Kalma daar zijn 
bijeenkomsten gehouden. Zijn boeken stonden zelfs nog in de kasten.617 
Wadman ontmoette Sierksma voor het eerst toen deze samen met zijn 
huisgenoot Douwe Tamminga in december 1943 zijn lezing over Slauerhoff 
en Friesland bezocht. Nerveus liep Wadman tussen de twee huisgenoten 
naar de Fryske Akademy, waar hij zijn verhaal zou houden.618 Uit angst 
‘ontmaskerd’ te worden, had Wadman zijn lezing erg lang gemaakt, zo 
lang dat hij er zelf achteraf van overtuigd was dat hij iedereen gruwelijk 
verveeld had. In het ‘neipetear’ (het vragenrondje achteraf ) merkte 
Sierksma schrander op dat Wadman Friesland blijkbaar nóg meer haatte 
dan Slauerhoff dat had gedaan.619 
Dat uitgerekend Sierksma zo’n opmerking maakte, ligt achteraf gezien wel 
voor de hand. Voor hem zou Friesland hoe langer hoe meer het boerenland 
van de ‘âlde tsjerke’ van zijn grootvader worden. Sierksma ontwikkelde, 
net als Wadman, een ambivalente houding tegenover Friesland. Hij 
gruwelde van de zogenaamde ‘pommeranten’ – prominente figuren – in 
de Friese beweging, maar zijn liefde voor Friesland was desalniettemin 
erg groot. 
Voordat hij in Leeuwarden kennis maakte met de Friese beweging speelde 
Sierksma’s Friese afkomst geen grote rol in zijn leven. Hij was redactielid 
van het Groninger studentenweekblad Der clercke cronike en schreef zijn 
poëzie en essays in het Nederlands. In januari 1944 trouwde hij met Sjouk 
Tjepkema, die hij in 1938 op een studentenfeest in Groningen had leren 
kennen. Het jonge echtpaar hielp in Leeuwarden met de distributie 
van bonnen en goederen voor onderduikers. Vanaf februari 1945 raakte 
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Sierksma bovendien betrokken bij de ‘Luisterpost’. Via verborgen 
microfoons luisterde hij, samen met vier anderen, verhoren van de Duitse 
Sicherheidsdienst (SD) af. Het verzet kon de Duitse bezetter daardoor 
steeds een stapje voor zijn. Deze luisterpost-periode (eind februari 
1945 tot half april 1945) beïnvloedde Sierksma zeer.620 De solidariteit en 
kameraadschappelijkheid van de mannen van de luisterpost maakten 
diepe indruk op hem. Deze onderlinge betrokkenheid werd voor hem 
ook een literair ideaal; schrijvers moesten zich niet onttrekken aan 
de maatschappij, maar het gevecht voor hun idealen aangaan met de 
solidariteit van de jongens van de knokploeg.
Over zijn belevenissen bij de luisterpost schreef Sierksma kort na de 
oorlog de korte roman Grensconflict. Centraal daarin staat de confrontatie 
van de hoofdpersoon met zijn eigen angst en de wreedheid van de mens. 
Sierksma schetst de houding van zijn hoofdpersoon tot God als volgt: 

‘… er is geen enkele reden om te verwachten, dat je geest relaties met 
een absolute eeuwigheid zou onderhouden. […] De mens zonder 
God moet de durf hebben om volstrekt te leven binnen het kader 
van zijn eigen betrekkelijkheid.’621

Deze opvatting doet denken aan die van Anne Wadman, die niet in God 
kon geloven omdat hij zichzelf dat niet wilde toestaan. Ook Sierksma’s 
hoofdpersoon karakteriseert zichzelf als: ‘… een mens, in wie de oude god 
is gestorven en aan wie een nieuwe god niet is verschenen.’622 
Sierksma studeerde in 1945 alsnog af. Godsdienst benaderde hij voortaan 
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echter als een cultureel verschijnsel. Van het geloof had hij zich voorgoed 
afgekeerd. Hij was een groot bewonderaar van de ideeën van Menno ter 
Braak, Marsman en Adriaan Roland Holst. Vanaf het moment dat hij 
toetrad tot de redactie van Podium wilde Sierksma daarom de ideeën van 
Forum in Podium verder uitdragen. 

> “Podium” en “Forum”
Het literaire tijdschrift Forum (1932-1935) had tijdens haar bestaan slechts 
tweehonderdvijftig abonnees, maar was desondanks het meest invloedrijke 
tijdschrift van de jaren dertig. Het blad bracht een mentaliteitsverandering 
teweeg die in veel naoorlogse bladen doorwerkte. Zo ook in Podium. 
Achteraf wordt Forum vaak geassocieerd met de Prisma-discussie, die 
werd ontketend door de bloemlezing Prisma (1930), samengesteld door 
de dichter D.A.M. Binnendijk en door Menno ter Braak bespot in het 
essay ‘Prisma of dogma’. De Prisma-discussie draaide om de vraag wat het 
belangrijkste criterium bij de beoordeling van poëzie zou moeten zijn, de 
‘vorm’ of de ‘vent’. De twee voormannen van Forum, Ter Braak en Eddy du 
Perron, beiden afkerig van grote woorden in de literatuur en dikdoenerij, 
wensten de ‘vent’ centraal te stellen. In het eerste nummer van Forum 
schreef Ter Braak dat de dichter en de mens te vaak van elkaar werden 
losgekoppeld, waardoor de poëzie los kwam te staan van de maker. Deze 
‘vergoding van de vorm’ ging ten koste van de mens, de ‘persoonlijkheid’, 
die ‘het eerste en laatste criterium [...] bij de beoordeling van den 
kunstenaar’ zou moeten zijn.623

In het programma van Forum stond het complexe begrip ‘persoonlijkheid’ 
centraal. Forum richtte zich daarmee niet alleen tegen de vorm en 
tegen een overwaardering van het dichterschap, de ‘poëzie-kultus’, 
maar ook tegen een bepaald soort levensbeschouwelijke tegenstanders: 
humanisten, christenen en katholieken. In de persoonlijkheidsnorm 
gingen twee voor Forum belangrijke normen samen: de artistieke en de 
levensbeschouwelijke.624

Na de vroege dood van Ter Braak, Du Perron en Marsman was er 
onder linkse intellectuelen een heuse persoonlijkheidscultus ontstaan. 
Ook al bestond er natuurlijk geen eenduidige definitie van het begrip 
‘persoonlijkheid’, toch gold dat vaak als het enige criterium van belang 
bij de beoordeling van literatuur. Wadman was zich ervan bewust dat het 
woord te pas en te onpas werd gebruikt. Aan Freark Dam schreef hij over 
het selectieproces voor zijn tweede dichtbundel Fan tsien Wâllen: 

‘Ik heb de beste [verzen] uitgekozen, maar heb ook rekening gehouden 
met de meest typerende voor mijn p…p…persoonlijkheid (men zou 
de laatste tijd bang worden voor dat woord).’625 
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De naam Forum had een heroïsche klank gekregen, schrijvers probeerden 
elkaar te overtroeven met hun kennis en interpretatie van het werk van 
Ter Braak en Du Perron. Het gevaar om voor ‘epigoon’ uitgemaakt te 
worden, was niet denkbeeldig. Toen Gerrit Borgers in december 1945 een 
aantal Friese gedichten van Wadman vertaalde, waarschuwde hij hem dat 
diens gedichten wel erg aan die van Du Perron deden denken: 

‘…in godsnaam let op: iedereen vindt op ’t ogenblik du Perron 
mooi, wees dus op je qui-vive, want als je even doorslaat in dit soort 
wor-je onherroepelijk even banaal als alle Criterium-gasten: juist 
dat píeterige verschil tussen gemeend en gemaakt cynisch is het 
kardinale punt – hetzelfde geldt ook voor gemeende en gemaakte 
humor.’626 

Het op Forum geënte Podium van Fokke Sierksma wist de aandacht op 
zich te vestigen, toen na de oorlog het laatste illegale nummer verscheen 
in een relatief grote oplage van 1000 exemplaren.627 In dit vierde nummer 
kwam het essay ‘doelstelling’ voor van Frank Wilders (een pseudoniem 
van Fokke Sierksma). ‘Doelstelling’ zou, samen met de programmatische 
stukken uit het volgende nummer, bekend worden als hét programma 
van Podium. Sierksma formuleerde zijn geëngageerde literatuuropvatting 
als volgt: 

‘Wij steken geen trompetten. Vlak achter ons liggen de doden – met 
hun opdracht voor ons. Eén ding is zeker: de dichters onder hen, die 
hun verzen schreven tot in de cel, zouden ook nu zijn doorgegaan 
met het vreemde ambacht van den dichter. Ook wij zullen weer 
verzen schrijven. Waarom? Omdat wij niet anders zijn geboren. 
Omdat in ons bloed dat vreemde mengsel is gegoten van ijdelheid, 
pathos, sentiment en één druppel van die hartstocht, die klauwt naar 
de kern der ziel.’628

Het volgende nummer (het eerste van de legale jaargang) verscheen hierna 
op 29 september 1945, vóór concurrerende literaire bladen als Columbus en 
Proloog.629 Podium bouwde daardoor een voorsprong op in een tijd waarin 
schrijvers elkaar argwanend in de gaten hielden. Anne Wadman, Freark 
Dam en Govert Gezelle Meerburg waren niet de enige jonge schrijvers 
die in de zomer van 1945 op zoek waren geweest naar een uitgever. Overal 
schoten nu literaire tijdschriften als paddestoelen uit de grond. 
Het voorwoord van dit eerste legale nummer van Podium ademde opnieuw 
de geest van Forum:

tussen t w ee  v u r en (19 45-19 46)



178

‘Wij zijn ons verwantschap en tegenstelling met de vorigen bewust. 
Marsman, Ter Braak, Slauerhoff en Roland Holst hebben ons gevormd. 
Wij blijven hun trouw en wij verlaten hen, zoals wij tegenover onze 
ouders gehandeld hebben. Maar één ding is zeker: als drie van hen 
niet gestorven waren, hadden wij, literaire kwajongens, het niet zo 
spoedig gewaagd een zelfstandig tijdschrift uit te geven. Nu geldt 
alleen: il faut travailler, travailler toujours… faute des mieux.’630 

De redactie nam zo stelling tegen die Nederlandse dichters die schreven 
over het ‘kleine geluk’, alsof er geen wereldoorlog had gewoed en alsof er 
geen nucleaire dreiging bestond. In plaats van te schrijven over hoe mooi 
de wereld was, zouden de dichters er beter aan doen te schrijven over die 
dingen die er werkelijk toe deden en – niet te vergeten – van een afstandje 
te glimlachen om de ‘ernst van het clowneske spel’. De redactie typeerde 
haar standpunt als ‘humanisme met haar op de tanden’.631

> Medewerker aan “Podium”
Het was dít Podium waarvoor de redactie van De Tsjerne Wadman 
waarschuwde. Voor Fedde Schurer, Tamminga en Piebenga was literatuur 
geen ‘spel’ maar ernst. De gedachtewereld van Ter Braak-bewonderaar 
Fokke Sierksma sprak hen als christenen niet aan. Wadman had al eerder 
ondervonden hoe gereserveerd zijn Tsjerne-vrienden tegenover het werk 
van Ter Braak stonden, toen hij in 1944 diens werk las: 

‘“Een denkwereld die niet deugt”, volgens Douwe. “Afgewezen, uit 
naam van het leven”, roept Fedde. Maar zo is het immers met mij 
ook. Vreemd dat een mens zóveel belang hecht aan zijn eer, dat hij 
toch nog verzen schrijft en verhalen en nieuwe toneelstukjes begint. 
Het leven sterker dan de leer? Of is het leven de leer zelf? De eer 
sterker dan het leven, zou men bijna kunnen zeggen.’632 

Wadman zou door Podium ontdekken dat hij ideologisch gezien dichter 
bij Sierksma stond dan bij de Tsjerne-redactie. Zover was het echter nog 
niet, toen hij in september 1945 plotseling een Fries briefje van Sierksma 
ontving:

‘De kopij voor het eerste nummer van Podium is bij de uitgever. 
Wij hebben onze aandacht nu bij het tweede. U hebt misschien van 
Freark Dam al gehoord, dat het blad gericht is tegen de suprematie 
van Holland en dat wij daarom ook plaats willen afstaan aan Friese 
poëzie als gelijkberecht en gelijkwaardig. Ons voornemen is: in elk 
nummer een paar goede Friese verzen. Van concurrentie met het 
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Friese literaire blad is natuurlijk geen sprake. Dat is voor Friesland, 
Podium neemt stelling tegenover Holland. Maar ook daar hoort het 
Fries. U zult dat met ons eens zijn, verwacht ik. Daarom vraag ik U 
hierbij om een aantal van Uw niet-gepubliceerde verzen, om daar 
een keuze uit te maken. Wij zouden het erg op prijs stellen, als U 
mee wilt werken.’633 

Sierksma speelde tactisch zelf al in op de positie van Podium tegenover 
De Tsjerne, omdat hij wist dat Wadman vóór alles Tsjerne-redacteur was. 
Toch reageerde Wadman voorzichtig. Hij stond doorgaans argwanend 
tegenover nieuwe mensen in zijn omgeving en beschouwde Sierksma 
daarom vooralsnog als tegenstander:634

‘Wat jullie nu precies met “Podium” van plan zijn, is mij niet 
helemaal duidelijk. Tégen de suprematie van Holland, maar kan 
men die wel met kans van slagen te lijf gaan in de Hollandse taal 
(zonder litterair, of niet-intellectueel een ketterjager te worden en te 
proberen bekeerlingen te maken?) Niet dat ik er bezwaar tegen heb 
dat mijn verzen gebruikt worden als spiegeltjes en knikkers, – maar 
ik vind het wel min of meer compromitterend voor intellectuelen 
als zij voor zulk heilswerk worden gebruikt. Enfin, ik vreet genoeg 
van ‘tien wallen’ om niet [ook] aan jullie blad mee te willen doen, zo 
nu en dan, al zie ik het niet zitten om ook Holl. werk te leveren.’635

Wadman had wel vaker de neiging om dat wat hij zijn ‘Hollandse taal-
machteloosheid’ noemde, te cultiveren.636 Hij kreeg immers vaker 
kritiek op zijn geschreven Fries dan op zijn Nederlands. Verder valt op 
dat Wadman opnieuw schipperde door zijn medewerking toe te zeggen, 
terwijl hij tegelijk behoorlijk veel kritiek had: 

‘Jullie doel is mij erg sympathiek, al moet ik zeggen, dat de drie 
illegale nummers die ik heb, mij tegengevallen zijn. Vooral in het 
poëtische heerst wat een eigenwijze toon, zo van: laat het nu maar 
aan ons over, weg met de oude generatie! Mijn idealen zullen wel in 
een andere richting liggen. Ik zou nog altijd willen dat er weer eens 
een “Forum” komt, maar die generatie is er niet meer. De naam van 
jullie “Podium” lijkt er wel wat op, ik hoop dat het een aanwijzing 
is.’637

IJdel als hij was, stuurde Wadman natuurlijk toch verzen in. Kort daarna 
kreeg hij een lezing van Sierksma over de poëzie van Tamminga onder 
ogen.638 ‘’t Viel me niet mee. Intelligent is het niet, en vol van “ziel”, diepte, 
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eeuwigheid.’639 Een nieuwe krachtmeting begon. Wadman, zelf een groot 
bewonderaar van Tamminga’s poëzie, legde Tamminga in een lange brief 
uit dat van Sierksma’s kritiek niets deugde.640 Tot zijn verbazing kreeg 
hij vervolgens geen antwoord van Tamminga, maar van diens huisgenoot 
Sierksma. Die verzekerde hem dat hij zijn lezing te serieus had genomen 
en dat hij Wadmans sympathie voor Ter Braak deelde: 

‘U vecht tegen windmolens […] Kort gezegd: ik ben helemaal in de 
lijn van Uw idealen in Douwes werk op zoek gegaan naar de “vent”, 
zoals ons beider vriend Ter Braak het formuleerde. En ik heb wel 
een ‘vent’ gevonden, maar iemand die zichzelf een klein tikkeltje 
verneukt. […] Ik voel mij minstens net zoveel leerling van Ter Braak 
als U. En ik voel er veel voor om een aantal van Uw meningen à la Ter 
Braak door (ad absurdum?) te trekken. Dat alle dichtkunst spel is, 
spel dat bloed is (daarom was Nietzsche’s spel ook zo’n blóédige …. 
ernst!) heb ik vooropgezet in mijn lezing. […] Maar als alle poëzie nu 
spel is, waarom zou men dan niet naar de regels van dat spel mogen 
vragen? En wat doet de kritiek anders dan dat? En naar de regels van 
het spel vragen betekent voor U en voor mij: vragen of het een kerel 
is, die niet hard wegloopt, zich niet verstopt, maar “er voor staat”. Als 
ik een ondeugend psychologisch trucje mag uithalen. De persona 
poëtica Wadman is speels, terwijl deze zelfde als Persona practica 
behoorlijk in de knoop zit, zoals U zegt.’641

Die laatste zin is behoorlijk recht op de man af. Sierksma kende Wadman 
immers nauwelijks! Morrend schreef Wadman in zijn dagboek dat ook dit 
antwoord van Sierksma hem tegenviel. ‘Maar hij heeft wel gelijk, geloof 
ik. Het was ook meer een kwestie van “sfeer”, de sfeer van zijn lezing lag 
me niet, het gegoochel met Eeuwigheden bevalt mij niet.’642 Kort hierna 
ontdekte Wadman dat Jan Piebenga negatief over Podium schreef. Dat 
wakkerde zijn sympathie voor de Podium-redactie aan: 

‘Heb je gelezen hoe hij [Jan Piebenga] vanuit zijn cultuurhistorisch 
complex de arme Podium-mannen afmaakt? Of zou het W. Elias zijn 
geweest? Enfin, het doet er niet toe, lui die hersens hebben en geen 
traditie, zijn bij die mannen uit den boze, voor zover zij tenminste 
niet op de personalistische pot schijten.’643

Het stukje waarop Wadman doelt, stond in de Leeuwarder Courant van 
6 oktober 1945, het dagblad waarvan Piebenga – net als Witsen Elias – 
inmiddels redacteur was. Podium werd daarin als volgt gekarakteriseerd: 
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‘Het geheel draagt het kenmerk van jeugdige onrijpheid, veel 
woordenspel, waarachter nogal eens armoede van gedachten schuil 
gaat, maar hier en daar licht een vonk van geest door.’

Toen Sierksma Wadman kort daarna in een brief ‘vriend’ noemde, hem 
nog eens op het hart drukte dat Podium niet wilde (of kon) concurreren 
met De Tsjerne en dat het inderdaad de bedoeling van de redactie was, zoals 
Wadman had gewenst, Forum voort te zetten, was Wadman gewonnen. 
Piet Calis, die een uitvoerige studie verricht heeft naar enkele literaire 
tijdschriften, waaronder Podium, typeert Sierksma in de Podium-redactie 
als ‘de hartstochtelijke en goed van de tongriem gesnedene’ en Wadman als 
de ‘niet minder gedreven, maar onzekere en zwijgzame’.644 Sierksma mocht 
dan een overdaad aan hartstocht hebben, Wadman vond zijn opvattingen 
in ieder geval sympathiek. Bovendien was Sierksma zo enthousiast over 
zijn Huizinga-essay dat hij de uitgever gebeld had om een ander stuk te 
laten vervallen: ‘Jouw nee tegen Huizinga† houdt de proporties in het 
oog. En als zodanig is het een waardig vervolg op Ter Braaks attaques op 
de man, toen zij beiden nog leefden.’645 Sierksma bewonderde Wadmans 
scherpe pen en vroeg hem vooral polemische stukken voor Podium te 
schrijven: ‘Mannen, die de ‘leabrekker’ (Wadmans rubriek in De Stiennen 
Man) schrijven, zouden voor een Hollander ook wel eens hinderlijk 
kunnen zijn.’646 Sierksma’s erkenning deed Wadman goed:

‘Brief van Fokke S. gehad, hij was zeer te spreken over mijn stuk over 
Huizinga en wilde het gelijk opnemen, wat mij stukken meeviel. Ik 
weet zelf niet wat ik er van zeggen moet […] ik geloof dat dat mijn 
kwaal is, ik schrijf te makkelijk en te snel. En dan geeft zo’n brief 
je wel moed, ik was er blijer mee dan ik met tien ja-woorden op 
liefdesbrieven geweest was. Het versterkt je zelfvertrouwen, ik geloof 
dat ik nu ook wel de moed heb om voor Podium over Du Perron te 
schrijven.’647

Zelfverzekerde periodes, zo blijkt, duurden bij Wadman nooit lang. Toen 
hij Podium uiteindelijk halverwege december in handen kreeg, beviel zijn 
eigen stuk hem al niet meer. Plotseling zag hij allerlei clichés en meende 
hij zichzelf op meerdere plaatsen tegen te spreken. In een volgend stuk 
over Huet (een bewerking van het afgewezen artikel uit 1943) wilde hij 
voorzichtiger te werk gaan en aan Du Perron durfde hij zich al helemaal 
niet te wagen, voorlopig.648 
Sierksma wist nog niets van Wadmans onzekerheid, toen hij hem op 26 
december, kort voor de Tsjerne-vergadering, vanuit Leeuwarden schreef: 
‘’k Hoop dat je gauw aan de slag zult gaan met Du Perron. Daar heb ik 
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mijn zinnen nu maar op gezet. Ik verwacht er heel wat van. Hij was een 
man, met wie jij had kunnen praten.’649 Wadman vroeg Borgers vervolgens 
of deze niet een stuk over Du Perron kon schrijven. Voor De Tsjerne durfde 
hij dat blijkbaar wél zelf. Zo schreef hij in maart 1946 aan Borgers: 

‘Voor de Tsjerne ben ik bezig aan een art. over een gestorven 
puberteitsvriend uit mijn jeugdbewegingsjaren [André Scholten]650, 
en aan een paar notities over Du Perron, Ter Braak, Hemingway etc. 
(ga misschien een verhaal van Hemingway in ’t Fries vertalen). Ik 
geloof dat dit een gezond soort expansie is voor ons Friese gedoe.’651

Ook al zou Wadman het liefst ‘van meerdere wallen’ blijven eten, de 
gelijktijdige medewerking aan een conservatief blad als De Tsjerne en 
een meer vooruitstrevend, agressiever blad als Podium zou uiteindelijk 
problemen opleveren. De Friese en de ‘Hollandse’ literaire wereld waren 
(voorlopig) incompatibel. Uiteindelijk zou Wadmans vriendenkring in 
twee groepen uiteen vallen: de geestverwante ‘vernieuwers’ tegenover de 
traditionele ‘behouders’.

3.5 ‘Zo negatief als rattenkruid.’ Afbreker in de Tsjerne-redactie.

> “Op koart Front” en “Fan tsien Wâllen”
In januari en februari 1946 verschenen Wadmans twee dichtbundels 
als eerste nummers van de Roerdompreeks. De eerste, Op koart Front, 
verscheen ongeveer een maand na Fan tsien Wâllen en bevatte 36 
gedichten op 48 bladzijden, Fan tsien Wâllen 19 (ongetitelde) Du Perron-
achtige sonnetten op 34 pagina’s. De tweede bundel was bovendien als een 
muziekstuk in vieren opgedeeld als ‘Ouverture’, ‘La pièce’, ‘Entr’acte’ en 
‘Finale’ en opgedragen aan Fedde Schurer. De titel vormde een variatie op 
diens Fen twa wâllen (1940). Van beide bundels werden in eerste instantie 
vijfhonderd exemplaren gedrukt.652 Daarvan werden er zo’n 340 naar de 
intekenaars op de Roerdompreeks gestuurd (een half jaar eerder waren er 
nog maar 175 belangstellenden).
In Op koart Front keerden veel in het Heitelân gepubliceerde verzen uit 1941 
en 1942 terug. Om misverstanden te voorkomen gaf Wadman Kamminga 
daarom de opdracht in het colofon van Op koart Front te vermelden dat 
de verzen geschreven waren tussen 1939 en 1945 en dat sommige alleen 
opgenomen waren ‘omdat men nu eenmaal niet het recht heeft zijn 
verleden helemaal te verloochenen.’653 Het was een opmerking in de geest 
van Ter Braak, die immers had gezegd dat ‘gearriveerde dichters’, bekende 
dichters die prat gingen op hun status van ‘kunstenaar’, hun verleden 
het liefst vergaten of slechts met schroom onder ogen durfden zien. 
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Gedichten waarvoor Wadman zich schaamde waren bijvoorbeeld zijn 
balladen. Tamminga en Schurer vonden ze erg knap, maar Wadman zelf 
zag ze steeds meer als goedkope volkskunst.654 Het hoeft niet te verbazen 
dat zijn werk uit Fan tsien Wâllen hem liever was. Daarin was uitsluitend 
nieuw werk opgenomen uit het eerste halfjaar na de bevrijding. 
Dat zijn tweede bundel vóór de eerste was verschenen, speet Wadman, 
maar veel vervelender vond hij het dat de Roerdompreeks nu in zo’n 
beroerde volgorde het licht zag. Er was hem veel aan gelegen dat de jonge, 
‘derde’ generatie gezamenlijk een statement zou maken. Fan tsien Wâllen, 
nummer vijf van de reeks, was gereed voor nummer één (Op koart front). 
De nummers twee tot en met vier (bundels van Sikkema, Dam en Kees 
Jongsma) en zes (een tweede bundel van Sikkema) lieten voorlopig nog 
op zich wachten. Wadman was niet tevreden over uitgever Kamminga, 
die volgens hem te langzaam werkte. Daarom had hij in november 1945 
samen met Freark Dam persoonlijk Fan tsien Wâllen – samen met Dams 
debuut Under fjouwer eagen (Onder vier ogen) – bij Clewits van uitgeverij 
De Torenlaan gebracht. Door de uitgevers zo tegen elkaar uit te spelen, 
hoopte hij meer schot in de zaak te krijgen. Clewits beloofde Wadman dat 
hij zijn bundel nog voor nieuwjaar zou uitgeven.655 En hij hield woord: op 
17 december had Wadman zijn auteursexemplaren van Fan tsien Wâllen 
thuis, een week voor die van Op koart Front van Kamminga. Tot overmaat 
van ramp meende die laatste uitgever daarna dat de markt voorlopig vol 
was. Het kostte Wadman moeite hem op andere gedachten te brengen. 
Omdat Wadman zich verantwoordelijk voelde voor het verschijnen van 
de gehele reeks, sloeg hij na de publicatie van zijn eigen bundels aan het 
lobbyen bij de uitgever.656 
Wadmans contacten, zijn positie in het nieuwe literaire tijdschrift De 
Tsjerne, en nu ook zijn beide dichtbundels legden zijn positie in Friesland 
ondertussen verder vast. Bladerend door de drukproeven zag hij in 
gedachten zijn vrienden en vijanden al recensies schrijven: 

‘Er staan dingen in, die er niet in hadden moeten staan, te grof zelfs 
voor pornografie. Maar over het algemeen gaat het wel. […] Wat de 
kritiek zal zeggen? Belangstelling verwacht ik er wel voor. Poortinga 
voor de Stim zegt wel wat goeds, Douwe voor het V.V. [Vrije Volk] ook, 
Piebenga voor de Stim [Wadman bedoelde waarschijnlijk It Heitelân] 
zal ook wel gaan, Freark [Dam] voor de Vrije Pers en misschien de 
Waarheid, Fokke voor Podium zal wel kritisch zijn, maar hij waardeert 
mij meer dan eerder. Fedde zal mij in de Tsjerne wel een trap geven, 
als die [de Tsjerne] ooit verschijnt tenminste. Dan It Heitelân en 
Frysk en Frij. Dat laatste, áls ik de eer krijg en dat zal bijna wel als 
ik hen een ex. stuur, zal me wel afmaken, vanwege zo weinig kennis 
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van het Fries én vanwege de pornografie, – dat laatste is wel reclame 
uiteraard.’657

Pornografisch zijn Wadmans verzen allerminst, ze zijn alleen opvallend 
zelfanalytisch – Piebenga noemde ze eerder al ‘ikkerig’. Wadman dichtte 
over het verlangen naar de ander, de afwijzing en de dood. In Fan tsien 
Wâllen sneed hij bovendien ook, à la Ter Braak, het probleem van het 
Kunstenaarschap aan, met alle Don Quichot-achtige problemen van 
dien: 

‘Ynfanterist yn dizze festing Boek,
ynsletten yn it sperfjûr ticht en tichter,
slypje ‘k myn bajonet tomûk
tsjin elke fijân, diplomaet of dichter.’

(‘Infanterist in deze vesting boek,
ingesloten door het spervuur dicht en dichter,
slijp ik mijn bajonet in ’t geheim,
tegen elke vijand, diplomaat of dichter.’)658

Vooral in deze tweede bundel liet Wadman weinig van zichzelf heel. Eén 
van de eerste gedichten, geschreven ten tijde van de zuivering, begint 
met de regels ‘Ik ha gjin helt west, dizze oarlochsjierren, myn illegaliteit 
wier mar sa-sa.’ (‘Ik ben geen held geweest in deze oorlogsjaren, mijn 
illegaliteit was maar zo-zo.’) en verderop: ‘Tonearsten kúm, lytsman en 
held-privé’ (‘Voorlopig gedeisd, onderdanig en held-privé’).659 Maar ook 
in zijn eerste bundel wilde hij ‘verbeten eerlijk’ zijn. De keuze voor die 
titel legde hij zo uit:

‘Uit slechts een aantal van deze verzen spreekt de oorlog direct, 
maar in een aantal is hij wel als een voelbare achtergrond aanwezig, 
zoals ook blijkt uit de titel “Op koart front”- een frontverkorting in 
geestelijke zin als gevolg van de oorlogsomstandigheden.’660

Deze ‘verbeten eerlijkheid’ werd in Friesland niet op prijs gesteld. Terwijl 
Wadman op de recensies wachtte, raakte hij opnieuw verwikkeld in een 
conflict met Piebenga. Ditmaal ontkwam ook Fedde Schurer er niet aan 
partij te kiezen. 

> “Ik polemiseer hemel en aarde bij elkaar”
Vanaf de Tsjerne-vergadering kort voor nieuwjaar ging het Wadman voor 
de wind. Gerrit en Annie logeerden in januari 1946 enkele weken in 
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Langweer en gezamenlijk smeedden ze veel plannen. Fokke Sierksma was 
ook over zijn volgende bijdragen aan Podium (twee essays, een recensie 
en een Fries gedicht) enthousiast.661 Wadmans dichtbundels verschenen. 
Aangemoedigd door het succes van zijn eerste journalistieke stukjes 
werkte hij op zijn kamer in Gorredijk erg hard om te voldoen aan de 
grote vraag naar kopij: 

‘In de Waarheid houd ik me momenteel bezig met Friese verzetspoëzie, 
voor de Tsjerne schrijf ik dagboekfragmenten over, over literaire 
dingen, voor Podium polemiseer ik hemel en aarde bij elkaar en ik 
zal ook bijdragen leveren aan de Vrije Pers, op verzoek van Freark. 
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Dan is er nog de Stiennen Man, die mij de grootst mogelijke ergernis 
bezorgt in de krite- en bounsvergaderingen, vooral ook door het 
probleem Friese strijd of opvoeding.’662

Sinds Wadmans beruchte artikel over ‘Warns’ speelde er in het Boun 
een discussie over de vraag welke rol deze jongerenvereniging eigenlijk 
moest vervullen binnen de Friese beweging. Wadman meende een 
scheiding te ontwaren tussen voor- en tegenstanders van de vrijzinnige 
jeugdbeweging. Onvermoeibaar schreef hij lange brieven waarin hij zijn 
opvattingen uiteenzette. Hij vond dat het Boun niet moest proberen haar 
leden, net als in de jeugdbeweging, op te voeden tot bedachtzame, bedaarde 
persoonlijkheden. Het hoeft geen verbazing te wekken dat hij hierbij veel 
citeerde uit het werk van Ter Braak. Hij vond dat de jeugd het conflict 
met de oudere generatie juist moest aangaan. De Friese beweging was 
niet gebaat bij ‘culturele stofnesten en dood-geciteerde gemeenplaatsen’, 
dat was de ‘conservatieve domheid van een volk, dat de klok heeft laten 
stilstaan, en niet meer de moed heeft om bij den buurman te zien hoe 
laat het is.’663 
Nog steeds verdiende hij in de avonduren sigaretten en geld als muzikant 
van The Snake Charmers en deed hij in zijn spaarzame vrije tijd pogingen 
meisjes te versieren. Hij probeerde nu ook alle kranten bij te houden, 
niet in de laatste plaats om te volgen wat er over hemzelf en de bladen 
waaraan hij meewerkte werd geschreven. Zijn harde werken had resultaat, 
zijn werk werd gerecenseerd binnen en buiten Friesland. In februari 1946 
schreef hij daarover in zijn dagboek: 

‘It Heitelân (zelf nog niet gelezen) bevatte o.a. dit “overzicht van de 
nieuwste Friese letterkunde”: Anne Wadman, Anne Wadman, Anne 
Wadman, Anne Wadman en dan nog een paar keer. […]’k Las net 
de Tsjernekritiek in “Trouw”. Ik prijs mezelf gelukkig dat dat volkje 
bang voor mij is. Iets voor een Proppenschieter664 om daarop eens 
terug te komen. Die vdM. [….] die zich niet kan voorstellen hoe 
iemand die psalmen zingt in de nacht [Schurer] en iemand die zich 
verwant voelt aan dood en drank het naast elkaar in één tijdschrift 
zullen volhouden. En dan dat afschuwelijke gevloek. Ik schijn 
die mannen aan het verstand te moeten brengen dat men ook op 
“knappe” misschien zelfs op geniale wijze vloeken kan.’665

Dat de recensent van Trouw zich verbaasde over de gemengde samenstelling 
van de Tsjerne-redactie lag vanuit zijn perspectief wel voor de hand. Het 
was immers vóór de oorlog vaak zo dat een blad een afspiegeling vormde 
van een van de vier zuilen. Maar ook al was De Tsjerne dan een algemeen 
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literair tijdschrift, de protestantse zuil was er wel verreweg het sterkst in 
vertegenwoordigd; vier van de vijf redactieleden hadden een christelijke 
achtergrond. Zelfs in een conflict, zo ontdekte Wadman al gauw, hielden 
zij elkaar de hand boven het hoofd. Had Wadman zélf het laatste nummer 
van It Heitelân gelezen, dan had hij daarin al een aanwijzing voor naderend 
onheil kunnen vinden. 

> Tweespalt in De Tsjerne, tweede conflict met Jan Piebenga.
In het februari-nummer van It Heitelân stond van hoofdredacteur 
Jan Piebenga (óók Tsjerne-redacteur!) een overzichtsrecensie van de 
verschillende Friese bladen. Nu de Friese beweging na de oorlog een 
bloeiperiode doormaakte, waren dat er nogal wat: Eachweid (1945-1946, 
een blad met foto’s van Friese tafereeltjes), De Stim fan Fryslân (maandblad 
van het Kristlik Frysk Selskip), Frysk en Frij (het weekblad voor alle 
selskippen, met uitzondering van het Kristlik Frysk Selskip), De Stiennen 
Man (tweewekelijks orgaan van het Boun fan Frysknasjonale Jongerein), It 
Heitelân (algemeen maandblad), De Tsjerne (literair maandblad), It Beaken 
(wetenschappelijk blad van de Fryske Akademy, tweemaandelijks) en De 
Pompeblêden (blad voor Fries onderwijs). Over De Tsjerne schreef Piebenga 
vanaf zijn Heitelân-stoel: 

‘Met “De Tsjerne” zal de zaak zijn beslag krijgen. Geen concurrent 
van ons blad, o nee! Wij zoeken niet in de eerste plaats naar literatuur, 
naar wijsheid en waarheid en schoonheid, naar allerpersoonlijkste 
gevoelens en ouderwetse ivoren torens, naar heel innig-pijnlijke 
zielsopenbaringen en hyperkritische bevliegingen – allemaal 
rijkdommen die de tsjerne-mannen zomaar uit de lege mouw 
schudden. Wij gaan wijduit naar de breedte van ons volk, de “Tsjerne” 
steekt zijn pols in de diepte van de ziel. […] Wat hebben wij het ruim, 
nu wij geen pretenties meer hoeven te koesteren, die we toch niet 
kunnen waarmaken: “De Tsjerne” neemt ze allemaal van ons over en 
schept er honderd nieuwe bij. Als dát niet goedkomt, ligt dat alleen 
aan de Friezen, die er geen tientje voor over hebben, om die mannen 
in alle vrijheid zuivere boerenboter te laten karnen.’666

Piebenga reageerde hier spottend op het voorwoord van het eerste nummer 
van De Tsjerne, het later zo vaak geciteerde ‘De bining forbritsen’ (‘De 
verbinding verbroken’). Daarin riep Schurer met veel aplomb de scheiding 
uit tussen literatuur en beweging: ‘Maar al te veel is er de laatste tijd in 
en buiten Friesland een soort van volkskunst aangeprezen, die met kunst 
niets te maken had en woekerde op regionalisme en folklore.’667 De Tsjerne, 
zo stelde Schurer, wilde zich alleen richten op mensen met belangstelling 
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voor literatuur. De scheiding tussen literatuur en beweging behelsde ook 
een breuk met de traditionele Friese bewegingstijdschriften zoals De Stim 
fan Fryslân en It Heitelân die wél op een zo breed mogelijk publiek gericht 
waren.668 Schurer schreef daarover: ‘Neem het een aankomend literair 
kunstenaar, merkwaardig wezen dat hij is, eens kwalijk, dat hij zich met 
zijn werk onwennig voelt tussen kriteverslagen en advertenties van V.S. 
pepermunt en breukbanden.’669 (Schurers voorwoord komt verderop nog 
uitvoerig aan de orde, zie 5.2). 
Blijkbaar had Schurer tegen het zere been van Piebenga geschopt. Als 
Friese schrijvers niet voor het volk schreven, voor wie dan wel? Opnieuw 
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koos Piebenga partij vóór het volk en tegen de (culturele en intellectuele) 
elite, waartoe hijzelf overigens ook behoorde. Uiteraard kan zijn recensie 
evenmin los worden gezien van de concurrentiestrijd waarin de Friese 
bladen na de oorlog plotseling beland waren, nu het Friese lezerspubliek 
groter was dan ooit. It Heitelân had er twee concurrenten bij gekregen: 
Frysk en Frij en De Tsjerne. Ook over dat eerste blad was Piebenga negatief. 
De tegenstelling die hij in zijn recensie creëerde, spreekt voor zich: 
‘Wat een Fries voor “It Heitelân” doet, doet hij rechtstreeks voor zijn 
vaderland.’670 
Er bestond onder de Tsjerne-redacteuren dus geen overeenstemming 
over de koers die dat blad zou moeten varen. Wadman zal het voorwoord 
van Schurer hebben toegejuicht, Piebenga daarentegen zal er weinig 
van hebben willen weten. In de redactie van De Tsjerne stonden zij, zoals 
Wadman zelf al had geconstateerd, het verst van elkaar af. Ook Schurers 
beschermeling Wadman kreeg van Piebenga een veeg uit de pan. Van het 
tijdschrift De Stiennen Man viel nog niet zo veel te zeggen, maar: 

‘...tot nu toe is het praktisch een van de afreageermogelijkheden 
van Anne Wadman, die nu eenmaal een bepaald soort jeugd 
vertegenwoordigt. Wij begrijpen best dat de jeugdbeweging vandaag 
de dag anders zal zijn dan die van na 1920, maar tegelijk staat vast, dat 
geen enkele groep jongeren het redt zonder idealisme en romantiek, 
zonder een revolutionaire strijd voor “zekerheden”. Te veel idealisme 
brengt jongeren op een dwaalspoor, maar als er cynisch over alle 
“zekerheden” wordt heengewalst, zijn er geen jongeren meer aan de 
slag, maar een groepje bejaarde pubers, die op hun 25ste verjaardag 
alle lichten van de macro- en de microkosmos al hebben gedoofd.’671

Door eerdere conflicten kende Piebenga Wadmans ideeën. Hij hield 
vast aan zijn eerdere standpunt: alleen een volkskunst op een ‘gezonde’, 
morele basis bood volgens hem perspectief voor Friesland. Anne Wadman 
en de Roerdompdichters hadden Friesland kortom vooralsnog weinig te 
bieden. 

> Wraakneming op Jan Piebenga
Piebenga’s recensie miste zijn uitwerking op de ‘bejaarde pubers’ niet. 
Wadman zocht steun bij zijn Roerdomp-maat Govert Gezelle Meerburg: 

‘Tussen Jan Piebenga en mij is er ten langen leste een openlijke 
scherpe oorlog uitgebroken, die tot gevolg kan hebben dat óf hij óf 
ik uit de Tsjerne gaat, naar aanleiding van zijn insinuerende geschrijf 
over de Tsjerne in It Heitelân, dat je misschien wel hebt gevolgd.’672 
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Gezelle Meerburg had het bewuste stuk inderdaad gelezen. Hij was 
daarover zo verontwaardigd dat hij Schurer al een boze brief had 
geschreven. Piebenga bevuilde uit ‘concurrentie-haat’ het eigen nest en 
spreidde een ‘volslagen gebrek aan fair play’ tentoon. Gezelle Meerburg 
koos Wadmans zijde: ‘Wij zullen dus toch nog in strijd raken met de oude 
generatie, tenminste met een deel daarvan.’673 
Aan Douwe Tamminga liet Wadman weten dat Piebenga volgens hem 
de redactie moest verlaten. Tamminga bevond zich in een lastige positie 
tussen zijn zwager en zijn boze vriend. Deze laatste liet weten dat hij aan 
een verzoeningspoging niet wilde meewerken:

‘En, Douwe, kom nu niet aanzetten met het praatje, dat Jan Jan is, en 
dat hij het niet zo kwaad bedoeld heeft, laat hij het niet kwaad bedoeld 
hebben (dat geloof ik trouwens niet), maar dan nog heeft zo’n stukje 
zijn werk gedaan en blijft het ontactisch, unfair, in tegenspraak met 
de verantwoordelijkheidsgevoelens voor het geestelijk heil van het 
volk, die de volksbewegingsmannen zeggen te hebben.’674 

Wadman nam het allemaal bijzonder hoog op. Met gevoel voor dramatiek 
vervolgde hij: 

‘Ik heb hem altijd gezien als de man die in staat was mij te ontmaskeren, 
maar nu zie ik mijzelf als de man die hem ontmaskeren kan én moet. 
Hij zal aan mij geen gemakkelijke tegenstander hebben, daar kan hij 
van op aan.’675 

Nog dezelfde dag en in dezelfde boze stemming schreef Wadman Piebenga 
dat deze misschien alleen in de Tsjerne-redactie zat om het blad uit naam 
van Brandenburgh (de uitgever van It Heitelân) om zeep te helpen:

‘…iemand die zijn collega’s zó uitscheldt en bespot en doet alsof hij 
er zelf met een hautain glimlachje boven staat, zo van: nou ja, ik zit er 
wel in, maar ik laat ze maar wat aanmodderen, zo iemand, Jan, hoort 
niet in de Tsjerne thuis, maar in Trouw (ik geloof dat je atavismen 
zich niet laten uitroeien).’676 

Wadman herhaalde zijn eisen: óf Piebenga vertrok uit de redactie óf hij 
moest een rectificatie in It Heitelân plaatsen waarmee iedereen akkoord 
kon gaan. Piebenga reageerde smalend: 

‘Als “de Tsjerne’ nog iets meer is dan leven, wezen, ziel en geest 
van Anne Wadman, als daar voor een spion van Brandenburgh 
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nog evenveel plaats overblijft als voor een spion van Stalin, […] als 
ik verschoond kan blijven van zulke uitdagingen zoals ik nu een 
paar van jou gekregen heb en niet na elk woord, dat ik schrijf, een 
afstraffing uit Gorredijk hoef te verwachten, ja, dan blijf ik in de 
Tsjerne en ga ik in alles mijn gang.’677

Hij liet Wadman weten dat hij Fedde Schurer een afschrift van alle brieven 
over deze kwestie zou sturen. Het gevolg was dat die zich als een vader 
over twee ruzieënde kinderen moest ontfermen. 
Net als Tamminga bevond ook Schurer zich in een lastige positie. Hij 
kende Piebenga te lang en te goed om hem te verzoeken de redactie van De 
Tsjerne te verlaten. Tegelijk wilde hij ook Wadman niet kwijtraken. Daarom 
schreef hij hem een lange, tactische brief, waarin hij opmerkte dat het voor 
hem voorop stond dat dit conflict De Tsjerne de kop niet mocht kosten. Hij 
vroeg Wadman klemmend de redactionele geschillen binnenshuis af te 
handelen. Hijzelf zou hetzelfde doen. Voor de buitenwacht was het verder 
van groot belang dat Piebenga in ieder geval nog een jaar in de redactie 
bleef zitten. In het belang van De Tsjerne mocht ook Wadman echter de 
redactie niet verlaten: 

‘In geen geval moet je het in je hoofd halen om zelf het werk eraan 
te geven, dan zouden die lui [Piebenga en gelijkgestemden, jc] hun 
zin nog krijgen ook, en het is niet mijn bedoeling dat zij, maar dat 
wij onze zin krijgen. Er is al een initiatief gaande in Friesland voor 
een nieuw literair tijdschrift, anti-tsjerne, die antivolksaardig en 
antichristelijk is. Jij bent voor mij een van de belangrijkste schrijvers 
van het Friesland van nu, ik ben blij met onze combinatie en laat die 
met geen geweld van buitenaf verbreken. Door ons werk, en alleen 
door ons werk, zullen wij ons bestaan rechtvaardigen.’678

Bijkbaar dachten meer mensen als Piebenga. Uit het voorwoord van de 
eerste Tsjerne, ‘De bining forbritsen’, werd door sommigen ten ontrechte 
geconcludeerd dat het blad alleen aandacht wilde besteden aan moderne 
literatuur. Wadman wist wel beter. Schurer had hem al in een vroeg 
stadium laten weten dat het juist zijn bedoeling was om zoveel mogelijk 
literaire stromingen in De Tsjerne aan bod te laten komen.679 Piebenga, 
zelf Tsjerne-redacteur, was daarvan natuurlijk ook wel op de hoogte. Hij 
probeerde evenwel een tweespalt te creëren tussen It Heitelân en alle 
andere tijdschriften. Schurer probeerde de ruzie te sussen door erop te 
wijzen dat Piebenga’s recensie een typisch staaltje Friese humor was.680 
Piebenga bevestigde dat. Wadman wilde echter niet accepteren dat het 
artikel als grap bedoeld was: 
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‘Ik geloof dat het een soort karakterloosheid is, een gebrek aan 
eerlijkheid, een kwestie van een dubbele tong, hetzelfde soort van 
geslepenheid dat mij in sommige gereformeerden zo tegenstaat. Ik 
heb het bij Jan zo vaak al gevoeld en ook anderen hebben het bij hem 
gemerkt, – hij kan niet verdragen dat er mensen naast hem komen, 
die óók wat kunnen.’681

Wadman ging verder met het opsommen van ‘meer bewijzen van 
oneerlijkheid’. Tamminga, Schurer en Piebenga hadden tijdens de laatste 
redactievergadering allen bezwaar gemaakt tegen zijn medewerking aan 
Podium. ‘Maar weet je dat dezelfde Jan kort tevoren aan Fokke S. zijn 
medewerking aan Podium had aangeboden?’682 Omdat Schurer het vroeg, 
zou Wadman niet in De Tsjerne reageren op Piebenga’s uitlatingen. Niets 
belette hem echter dat in De Stiennen Man wel te doen. In het aprilnummer 
nam hij wraak: 

‘Hoe de heer P. zijn gehoon over de Tsjerne kan verenigen met zijn 
eigen redacteurschap daarvan, is zijn zaak. De Tsjerne is trouwens 
mans genoeg om zich tegen dit raar en zinloos gepraat in de ruimte 
te verdedigen. Op ons is van betrekking, wat hij van de St. M. zegt. 
Nou, lezer, niet veel goeds.’683 

Piebenga, zo schreef Wadman, had vast ingezien dat De Stiennen Man meer 
bij zijn lezers losmaakte dan It Heitelân. In zijn recensie had Piebenga de 
medewerkers van dit ‘afreageerblad’ van Wadman namelijk beledigd, om 
ze daarna in een open brief uit te nodigen eens iets aan It Heitelân bij te 
dragen. In de uitnodiging zou hebben gestaan: ‘Niemand heeft het recht 
een ander, noch in de vorm, noch in de inhoud van zijn bijdragen, te 
kwetsen.’ Triomfantelijk concludeerde Wadman: ‘Nee, dát recht is alleen 
aan de hoofdredacteur, de heer Piebenga, voorbehouden.’ Hij achtte het 
incident na deze wraakneming gesloten. 

> Zelftwijfel
Terwijl Schurer alles in het werk stelde om Wadman en Piebenga met 
elkaar te verzoenen (Piebenga had daar na Wadmans artikel geen zin meer 
in), ging de zaak Wadman meer ter harte dan hij durfde bekennen. Aan 
Schurer schreef hij kort na het incident: ‘De zekerheden die ik de laatste 
tijd meende te hebben gewonnen, raak ik momenteel stuk voor stuk weer 
kwijt.’684 In zijn dagboek ging hij nog een stapje verder: 

‘Na het conflict met Jan Piebenga en na al het gesodemieter met de 
Stiennen Man, meen ik tegenwoordig dat het mijn plicht is met stille 
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trom uit Friesland te verdwijnen, en het geluk elders te zoeken. Mijn 
optreden hier heeft volgens mij geen zin meer. Iedereen scheldt mij 
uit voor cynisch, negatief, afbrekend, rancuneus, niemand die er 
(behalve enkele maten zoals Douwe en Fedde, en intiemere vrienden 
zoals Reimer, Freark en Dukke) aan denkt dat deze wijze van 
waardering te negatief is als die van zogenaamde positieve mensen 
komt. “Liefde in het negatief ”, zegt Fedde, – die zijn positieve kant wel 
degelijk heeft. Het moét zo zijn, want bén ik alleen maar een cynicus 
en een negativist? Het is hetzelfde wat Ter Braak overkwam. Hij is een 
grotere persoonlijkheid dan ik: evenveel groter als Holland groter is 
dan Friesland, ik bedoel de Hollandse cultuur dan de Friese. Nu is 
men eindelijk zo ver, dat men, in Holland tenminste, recht doet aan 
Ter Braak. Zal het met mij ook zo gaan, – als ik eenmaal geruisloos uit 
Friesland verdwenen ben?... Zo op het eerste oog lijk ik de “coming 
man” in de Friese literatuur. Mijn invloed in de beweging (het Boun) 
is niet klein. Maar de tegenkrachten zijn te sterk, mijn front is niet 
houdbaar, dat voel ik maar al te pijnlijk. En toch kan ik er niet toe 
komen om met alles te breken, – het zou het breken met Friesland 
betekenen en daarvoor is zelfs mijn liefde te positief.’685

> Stormloop op ‘het groene manteltje’: Aeltsje Anna Jelsma (1924-1971)
Eenzelfde, haast krampachtige liefde voor Friesland bestond ondertussen 
ook in een ander verband. Wadman was opnieuw verliefd geworden op een 
Fries meisje, de blonde, ietwat afstandelijke Aeltsje Jelsma uit Langezwaag, 
dichtbij Gorredijk. Aeltsje was geboren in Appelscha en opgegroeid als enig 
kind in een arbeidersgezin. Na de meisjes-HBS werkte ze als secretaresse 
in Heerenveen.686 Ze was actief voor het Boun en voor de Jeugdbond Voor 
Onthouding (JVO) waarvan ook Wadman in 1938 lid was geweest. Wadman, 
die de meisjes in de tram altijd met grote belangstelling volgde, had al een 
paar keer oogcontact met haar gezocht. Het had tot weinig meer geleid 
dan zo nu en dan ‘een onnozel gesprekje’. Op 2 januari 1946 ontmoette hij 
Aeltsje opnieuw op een Nieuwjaarscongres van het Boun in Leeuwarden. 
Hij boekte daar een klein succesje door ‘Aly’ en twee andere meisjes tegen 
elkaar uit te spelen. Hij realiseerde zich wel dat dit spel niet helemaal in de 
haak was, maar hij was ook vastbesloten zich daarvan niets aan te trekken. 
Zijn eenzaamheid, zo filosofeerde hij, rechtvaardigde veel:

‘De hele dag ben ik in haar buurt gebleven, ’s middags heb ik even 
wat laten blijken. ’s Avonds om 7 uur zaten wij samen in De Kroon687 
te praten. Succes verzekerd, dacht ik. En ziedaar, plotseling de 
bekentenis dat zij niet geheel vrij was én dat zij die ander niet wilde 
bedonderen.’688 
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Het maakte haar alleen maar begerenswaardiger. Wadman besloot werk 
van dit meisje te maken, al vroeg hij zich wel af of hij haar mocht opofferen 
aan zijn verlangens, terwijl hij zelf nog niet zeker van zijn zaak was: ‘Het 
wordt geen spontane verhouding meer, maar een van te voren opgezette 
en berekende, – die ook niet spontaan uitdoven kan als het nodig is, en 
die kans is niet klein.’689

Ook al was hij dus nog niet tot over zijn oren verliefd, toch fietste Wadman 
al de volgende dag vanuit Gorredijk naar Langezwaag om daar een half 
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uur in de vrieskou met Aeltsje te praten over een mogelijke relatie. Het 
had niet het resultaat waarop Wadman had gehoopt. Aeltsje had, onder 
de indruk van de ontmoeting met Wadman, weliswaar haar verkering 
verbroken, maar ze vond het niet netjes om zich zo snel weer te binden. 
Onverrichterzake keerde Wadman terug naar huis, waar hij nieuwe 
plannen smeedde. Van januari tot maart probeerde hij van alles: de ene 
brief na de andere ging naar Langezwaag. 
Eén van Wadmans nieuw verworven vrienden woonde ook in Langezwaag. 
Reimer van Tuinen (1916-2006) was tuinder en vrijgezel. Wadman had hem 
leren kennen op een Bounskamp in augustus 1945. Na zijn ontmoeting 
met Aeltsje zocht Wadman Van Tuinen vaak thuis op. Eigenlijk hoopte hij 
in in het dorp Aeltsje tegen het lijf te lopen. Maar als hij haar tegenkwam, 
reageerde zij onverschillig. En dus deed Wadman hetzelfde, al realiseerde 
hij zich dat dit hen niet dichter bij elkaar bracht: ‘…in mijn hart wil ik 
niets liever dan bij haar uithuilen om alle mislukkingen van zeven jaar.’690 
Opnieuw verwachtte Wadman erg veel van één meisje.
Na een paar weken besloot Wadman de eer aan zichzelf te houden. Hij 
stuurde Aeltsje, die zich tot nu toe weinig onder de indruk had betoond 
van zijn schrijverschap, een exemplaar van Fan tsien Wâllen met de Du-
Perroniaanse opdracht: P.P.C. (‘pour prendre congé’ – om afscheid te 
nemen), evenwel zonder diens toevoeging “Ge zijt uzelf, ik minacht u 
volkomen”.691 In het speciaal voor deze gelegenheid geschreven sonnet 
‘ôfskriuwer’ (‘afschrijver’ – de schriftelijke afwijzing door een geliefde) 
luchtte hij zijn hart. De eerst vier regels luidden: 

‘Forflok en forflok it, tsienris,
dit simpel blêd papier,
dêr’t har hân wis en koel oer gien is.
Forflok, mar forlûk gjin spier.’ 

[‘Vervloek en vervloek met verachting, 
dit simpel blad papier,
waar haar hand koel en strak overheen ging,
Vervloek. Maar vertrek geen spier.’]692

Het dreigend afscheid had effect. Aeltsje Jelsma gaf toe dat zij misschien 
wat koppig was geweest. Haar briefjes bleven echter kort en koel. Aan 
Wadman schreef ze, een typisch Friese uitdrukking bezigend: ‘Jij denkt dat 
wij het wel eens worden? Wel, laat ons dan eens praten’693 De uitdrukking 
‘het eens zijn’ werd gebruikt voor de intimiteit tussen twee geliefden. 
Wadman noteerde dit wapenfeit in zijn dagboek, maar durfde nog niet 
optimistisch te worden. Hij vroeg zich af: ‘...heb ik wat geleerd, sinds 
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1939? Die absolute eerlijkheid, die ik wel begeerde, maar niet had?’694 Het 
was het begin van een moeizame relatie. 
Aan Gerrit en Annie, die nauwlettend op de hoogte werden gehouden van 
alle vorderingen in de ‘stormloop op het groene manteltje’, schreef hij 
over het moeizame begin van zijn nieuwe relatie: 

‘Ik heb de schuld steeds bij mijzelf gezocht, maar begin die nu 
bij haar te zoeken: een zeker gebrek aan soepelheid, een zekere 
hardheid, wantrouwen ook tegenover mijn “verleden”, het niet 
willen erkennen van mijn “meerderheid”, – op zichzelf misschien 
prijzenswaard, maar toch wel lastig, soms. Bij mijzelf de neiging 
om in–ééns-teveel-te-willen, om de zaak te forceren. We staan nog 
steeds heel ver van elkaar, –komt het omdat wij elkaar niet “liggen” 
of “liggen” we elkaar nog niet, omdat we nog te ver van elkaar “staan”. 
Enfin, ik heb me hier de laatste tijd al zo veel mijn hersens over 
gebroken, laat ik volstaan met de zeer zakelijke constatering, dat het 
groene manteltje nog steeds een zeer reële factor is in het spel van 
mijn huidige strategie.’695

Het is opvallend dat Wadman zo openlijk over zijn gevoelens schreef aan 
verschillende mensen: Gerrit Borgers en Annie van Poelgeest, ‘zus’ Martha, 
die met een verbroken verloving eenzaam in Amsterdam zat, en Dukke 
van der Meer, die hij net als Reimer van Tuinen had leren kennen op een 
Bounskamp in augustus 1945. Dukke was een van de twee andere meisjes 
voor wie Wadman zich interesseerde. Kort na haar ontmoeting met Wadman 
zag zij na jaren wachten haar verloofde terug, een matroos die door de oorlog 
niet naar Nederland had kunnen terugkeren. Dukke ontroerde Wadman 
door ook hem de ‘kleine gezelligheden’ van een relatie toe te wensen. In 
lange brieven stortte hij vervolgens zijn hart bij haar uit.696 
Dé grote vraag voor Wadman was namelijk hoe hij Aeltsje kon overhalen 
net zo in het leven te staan als hij. Daarvoor moest hij allereerst haar 
wantrouwen tegenover zijn ‘verleden’ en zijn reputatie wegnemen. 
Argwanend vergeleek Aeltsje zijn gedichten voor andere meisjes met die 
voor haar. Hield hij wel evenveel van haar? Het lijkt erop dat Wadman, in 
zijn poging Aeltsje te ‘bekeren’ tot zijn eigen ideeën, opnieuw aangetrokken 
werd tot het idealisme in de kringen van de Jeugdbond voor Onthouding 
waarvan hij eigenlijk al afstand had genomen. Hij vroeg zich af hoe hij 
ervoor kon zorgen dat een intelligent meisje als Aeltsje zijn autoriteit 
erkende: ‘A. moet nog heel wat inhalen en door haar “Het land van 
Herkomst” voor te leggen kom ik er niet. Zij stelt er even onverbiddelijk 
de j.v.o. tegenover.’697 
Ook al maakte hij er een spel van om alle opties open te houden, zo 
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gewetenloos als hij wílde zijn, was Wadman niet. Zo had hij Dukke van der 
Meer laten schieten, omdat hij haar niet uit de armen van haar verloofde 
los wilde weken met het risico dat hij zelf vervolgens tekort zou schieten. 
Het verschil tussen Dukke en hem was evenwel niet kleiner dan dat tussen 
hem en Aeltsje Jelsma. Aan Dukke schreef hij daarover eerder al: 

‘Tussen jouw Selma Lagerlöf en mijn Menno ter Braak ligt een sahara, 
en ik geloof niet dat zij ooit bij elkaar te brengen zijn. Toen ik in 1939 
verkering kreeg met het meisje met wie ik vijf jaar ruzie gemaakt 
heb […] las ik Diet Kramer. Nu lees ik Du Perron en de weg terug 
is onbegaanbaar. Ik zit in mijn eigen intellect verward en weet met 
Ter Braak dat alleen een diepe “genegenheid” de verhouding tussen 
man en vrouw van de “verstarring” kan redden. Die genegenheid is 
het grote avontuur, waaraan ik iedereen, en ook jou, wel wil wagen, 
maar niet kan.’698 

Gerrit Borgers liet Wadman weten dat die er volgens hem goed aan had 
gedaan af te zien van een relatie met Dukke van der Meer: 

‘Je ethische hoofdbrekens na Du Perron over het ‘geluk’ van je 
eventuele geliefde waren mij verdomd sympathiek (zoiets kun je 
natuurlijk alleen aan niet-dominée’s schrijven), want in Amsterdam 
zie ik weer dagelijks, o.a. aan Lulofs die op ’t ogenblik een compleet 
‘dichter’ is met paraplu en al, hoe grenzeloos stijf, vervelend en 
arrogant die lieden zijn die vóóral niets burgerlijks over zich hebben 
– nee, toch liever een pijp, pantoffels en een goeie vrouw dan een 
paraplu, een geruit bloesje, holle ogen en een vrouw in juten zakken 
of iets anders artistieks. – het leukst is natuurlijk om dan weer de 
een, dan weer de ander te spelen om ze zo nu en dan tot eigen volle 
tevredenheid te kunnen besodemieteren en door deze camouflage 
ongestoord de argeloze jongens te blijven die we toch óok waren.’699

Zoals deze brief van Borgers al een beetje laat zien, was Aeltjes wantrouwen 
niet helemaal ongegrond. In januari 1946 logeerden Annie en Gerrit 
Borgers enkele weken in Langweer. Terwijl Wadman zijn zinnen had 
gezet op Aeltsje, vree hij met Annie. Toen zij hem vervolgens liet weten 
dat ze van hem hield, schreef Wadman haar dat zij en Gerrit voor hem een 
onverbrekelijke eenheid vormden. Toch hield hij ook hier de deur op een 
kier door eraan toe te voegen: 

‘Misschien was alles anders gegaan, waren mijn gedachten niet 
voortdurend bij dat meisje met het groene manteltje geweest. Het 
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is misschien niet aardig van me, maar ik voel dat ik nu eerlijk moet 
zijn, – Trouwens je weet het zelf ook wel, terwijl ik met jou zat te 
vrijen, dacht ik aan haar.’700

> De reacties op Wadmans dichtbundels 
Wadmans beslissing om Friesland misschien de rug toe te keren was 
niet alleen ingegeven door het conflict in de Tsjerne-redactie. Het stak 
hem vooral dat iedereen hem zo negatief vond. Alles wat hij publiceerde, 
versterkte die negatieve reputatie. In de eerste twee nummers van De 
Tsjerne was hij begonnen aan zijn kruistocht tegen de boerenroman, en 
ook zijn twee dichtbundels vonden de critici ‘zo negatief als rattenkruid.’ 
Tussen januari 1946 en maart 1947 werden zijn dichtbundels zo’n tien keer 
besproken door recensenten uit verschillende kampen.701 De kritieken 
van Fedde Schurer en Fokke Sierksma, de humanist en de humanist ‘met 
haar op de tanden’, verschilden onderling het meest. 
Schurer had Wadman al een paar keer op het hart gedrukt dat het volgens 
hem tijd was dat een jongere generatie zich liet gelden – hetzelfde schreef 
hij in het eerste voorwoord van De Tsjerne.702 Hij greep nu de gelegenheid 
aan om als intermediair op te treden tussen de oudere generatie en 
de jongere. Wadmans houding, zo betoogde Schurer in De Tsjerne, was 
volgens hem het best te begrijpen door rekening te houden met de 
omstandigheden waaronder diens generatie was opgegroeid: 

‘Zij hebben van de wereld nooit meer gezien dan de omkering van 
alle ethische waarden en de spotprent van een moraal die voor 
minder woelige tijden geschreven leek te zijn, en waar de cultuur 
van een eerder geslacht op gebaseerd was. Kan men van zo’n 
generatie verwachten dat die zonder meer zal geloven in eerlijkheid, 
goede trouw, naastenliefde, gerechtigheid en een naar harmonische 
schoonheid evoluerende gemeenschap?’703

Wadmans verzen riepen volgens Schurer associaties op met Heine, 
Haverschmidt en Jan Greshoff, maar bovenal met Ter Braak: ‘Deze geest is 
door de spitsroeden van de wrede analyses van Ter Braak gegaan.’704 Schurer 
deed kortom alle moeite zijn eerdere belofte aan Wadman na te komen om 
‘een dankbaar en geestdriftig supporter’ van de jongere generatie te zijn. 
Maar hij kon zijn eigen ideeën en positie natuurlijk niet verloochenen. 
Kort nadat hij zijn recensie had voltooid, schreef hij Wadman de al eerder 
genoemde lange brief over diens conflict met Jan Piebenga:

‘Je rol in Friesland zou uitgespeeld zijn? Jongen, die begint pas 
net. Daarom is het natuurlijk wel mogelijk en misschien wenselijk 
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dat de volgende acte vanuit Amsterdam gespeeld wordt, maar dat 
maakt geen wezenlijk verschil. Jij hebt er tot nu toe erg antithetisch 
in omgemaaid, en je kunt over de verdiensten tevreden zijn, er is 
reactie. Ik geloof in je grote mogelijkheden in het positieve [mijn curs. 
jc.], en verwacht die te zien. Staar je nu niet blind op al die kleine lui 
en kies ze niet stuk voor stuk als objecten om je talent op te scherpen. 
En laten zij je in geen geval uit je koers drijven.’705 

Schurer legde Wadmans liefde voor Friesland uit als ‘liefde in het 
negatieve’. Wadman was echter teleurgesteld dat Schurer niet zag dat 
die ‘negativiteit’ ook positief uitgelegd kon worden, namelijk als een 
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poging om op de scherven van een oude droom toch een toekomst te 
bouwen. 
Iemand die dat wel begreep, was collega Forum-adept Fokke Sierksma. In 
het januari-nummer van Podium schreef hij als een van de eersten over 
Fan tsien Wâllen, volgens hem ‘Forumpoëzie van de beste soort’, beïnvloed 
door Greshoff en Du Perron: 

‘Wadmans bundel is zo negatief als rattenkruid. Omdat hij zo eerlijk 
is om het drama van een mens die de stommiteit beging een droom 
te conserveren, niet in een rose-lampjes-sfeer onschadelijk te maken, 
maar om dat drama tot op zijn eigen botten uit te vechten. Het gevecht 
is nog niet beëindigd. Maar hoe de uitslag ook zal zijn – Wadman is 
één van mijn vrienden geworden. Ik haat zijn negativiteit en ik heb 
haar lief. Maar de liefde is de meeste. Want al is het dan in Friesland 
(!), wij hebben gelukkig een dichter die niet met woorden en dromen 
speelt, die de dichterlijke droom niet op een zolderkamertje zoekt, 
maar in haar blijft geloven, ook al breekt hij haar iedere dag af. Dit 
is niet de poëzie, waarnaar wij verlangen. Maar het is de enige weg, 
waarlangs wij een nieuwe dichtkunst kunnen bereiken.’706

Voor Criterium zou hij daar in 1948 aan toevoegen: ‘Anne Wadman vervloekt 
zijn dichterlijke droom, maar omdat het toch niet helpt, herleidt hij de 
droom tot de kern, waarzonder hij niet kan leven. Dat is de moeite waard, 
wil mij voorkomen.’707

Van alle overige recensenten wees alleen Van der Schaaf Wadmans 
poëzie ronduit af, voor hem was deze een exponent van de vooroorlogse 
‘anatomische dichtkunst, die niets ontzag, ook het heilige niet’.708 Van der 
Schaaf was ook de enige recensent die níet opmerkte dat Wadmans werk 
een breuk inhield met eerdere Friese poëzie. Klaes Dykstra, die in zijn 
recensie in 1947 alle eerdere recensies kon raadplegen, omschreef deze 
breuk als volgt:

‘De gevolgen van de bom, die Anne Wadman in de voor het overige zo 
vredige Friese dromentuin heeft geplant, kan men vergelijken met 
die van gekke Jan tussen de kippen: traditie, harmonie, sleur vooral 
moeten het ontgelden. Wantrouwig, teleurgesteld en barstensvol 
haat zet hij zich af en vuurt zijn bittere, sarcastische salvo’s af op 
alles wat hem ergert. […] Het beeld dat wij van de dichter krijgen, 
past niet tegen de achtergrond van het Friese landschap, met al zijn 
vertrouwde geluiden, geuren en kleuren, maar past het beste in het 
kosmopolitisch milieu van een studeerkamer met tuindeuren en 
veel boeken.’709
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Volgens Ype Poortinga was Wadman van de Friese dichters ‘misschien 
wel het meest algemeen Europees’: ‘Van het oppervlakkig optimisme 
van de oude moralisten (“de mens is goed”) is bij Wadman geen greintje 
overgebleven.’710 Folkertsma, met wie Wadman in de oorlog als voorman 
van het Boun contact had gehad, bracht in zijn recensie de belangrijke 
tegenstelling tussen de christelijke en niet-christelijke schrijvers onder 
woorden: 

‘Ik ben blij met deze knappe versen. Niet omdat ze knap, maar omdat 
ze duidelijk zijn. Duidelijk meteen al in hun reactie. Wadman leeft 
fel, en aan felle heidenen heeft de wereld, heeft zelfs de kerk van 
Jezus Christus meer dan aan laffe christenen.’711 

Het was volgens Folkertsma duidelijk dat Wadman genoeg had van alles 
wat ‘onecht, lief, gemoedelijk en stichtelijk’ was en dus ook van een groot 
deel van de Friese literatuur: ‘Wij mogen dankbaar zijn voor zo’n kritiek. 
Het zijn bittere dranken en scherpe messen, maar Friesland was er nodig 
aan toe.’712 
De recensies mochten dan kritisch zijn, ze hadden ondertussen wel een 
gunstige uitwerking op de verkoop van Wadmans bundel. In september 
1946 volgde een – overigens op dat moment nog niet noodzakelijke – 
herdruk van vijfhonderd exemplaren van Op koart Front. In november 1946 
waren er van beide bundels al zeshonderd exemplaren verkocht.713 Dat dit 
voor een beginnend dichter aanzienlijke aantallen waren, wordt duidelijk 
als men in gedachten houdt dat zelfs het werk van een vooraanstaand 
dichter als Nijhoff in het grotere Nederlandse taalgebied in dezelfde 
periode werd uitgegeven in oplages van duizend tot hooguit tweeduizend 
exemplaren.714 

> Podium als springplank Friesland – Holland
De kritieken en verkoopcijfers van zijn dichtbundels maakten Wadman 
duidelijk dat veel schrijvers en lezers, ook diegenen die er heel andere 
levensbeschouwelijke ideeën op nahielden, te porren waren voor literaire 
veranderingen, maar dat zijn levenshouding over het algemeen niet 
begrepen werd.715 Voorlopig werden dergelijke tegenstellingen in de 
redactie van De Tsjerne met de mantel der liefde bedekt. Veelzeggend is 
in dit verband dat álle recensenten ook in De Tsjerne publiceerden of 
dat zouden doen. Politieke of literaire verschillen vielen in De Tsjerne 
blijkbaar in het niet bij het gemeenschappelijke doel: het vooruithelpen 
van de Friese taal en literatuur.
Wadman moet zich eens te meer gerealiseerd hebben dat hij in de redactie 
een bijzondere plek innam. Kort na de ruzie met Piebenga kwam Podium 
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namelijk opnieuw in beeld. Wadman hoopte daarin meer aandacht te 
kunnen besteden aan Friese literatuur om zo alsnog te fungeren als brug 
tussen de Friese en de Nederlandse letterkunde. Aan bewondering van 
Sierksma schortte het in ieder geval niet. Over Wadmans essay ‘knokken 
in poëticis’ (over het geknok tussen de jonge Nederlandse dichters) schreef 
deze opnieuw enthousiast: 

‘Mijn eerste commentaar op jouw knokken in poëticis was: Pats, de 
ideale vliegenvanger (Mijn moeder had soms een Pats-manie met 
een grote virtuositeit in het raken). Jij hebt de woorden uit mijn 
diepste wezen gescheurd. En het is een knap stukje tweede-gezicht-
psychologie geworden. [...] Eerlijk gezegd: ik beschouw jou als mijn 
beste Podiummaat, afgezien nog van de menselijke kant, die ik nog 
altijd belangrijker acht dan alle literatuur bij elkaar. “In poëticis” zijn 
er wis en waarachtig verschillen tussen ons. Maar de “ligging” (in 
retorica) bepaalt de mens.’716

Toen Wadman hoorde dat het met Podium droevig gesteld was – het 
tijdschrift had nog maar 250 abonnees en Sierksma wilde hem daarover 
dringend spreken – stonden zijn plannen vast. Hij wilde proberen zich in 
Podium te nestelen. Samen met Borgers, die hij beter kende en vertrouwde 
dan Sierksma, durfde hij een dergelijk avontuur wel aan: 

‘Ik heb S. beloofd, dat ik deze week nog weer in Leeuwarden zou 
komen, maar wegens tijdgebrek gaat dat niet. Ik weet, dat hij weinig 
vertrouwen heeft in zijn huidige mederedakteuren, en vermoed dat 
hij mij in de redaktie wil hebben, terwijl ik tevens het idee heb dat 
hij tegen het mederedakteurschap van één of twee “Hollanders” 
geen bezwaar zou hebben. Het tschr. zou dan moeten zijn (wat het 
alreeds probeert te zijn) een van de Forum-richting, dus tegen het 
romantisch geleuter van Aafjes en de gemeenschapspoëten. Ik heb 
zelf de volgende voorwaarde: dat het blad open blijft staan voor 
Friese bijdragen in poëzie en, indien van belang, ook van proza. In 
ieder geval dat de Friese litt. er uitvoeriger in wordt behandeld dan in 
de andere Holl. tijdschriften, terwijl er tevens plaats moet zijn voor 
Friese problemen van politiek en cultuur. Een soort springplank 
Friesland-Holland en omgekeerd.’717

Wadman wachtte het juiste moment af om Sierksma zijn plannen voor 
te leggen.
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4 ‘Ik voel me een hopeloze boerelul’ (1946-1948)

4.1 ‘Je roem dringt zelfs in Holland door!’ Terugkeer naar Amsterdam.

> Wonen in een ‘bordeel’
Halverwege september 1946 betrok Anne Wadman, samen met zijn zus 
Martha, een aantal kamers aan de Herengracht. Nummer 332 was een wat 
sjofel, in donkere kleuren geverfd pand in het centrum van Amsterdam, dat 
in het niet viel bij de meer imposante patriciërswoningen aan de gracht. 
Wadman wilde in Amsterdam zijn studie Nederlands afmaken. Zijn zus, 
die in Friesland de kweekschool had afgerond en daarna een tijdje als 
dienstmeisje had gewerkt, ging er de kunstnijverheidsschool bezoeken.718 
Door met zijn zuster samen te wonen kon Wadman een kamer zonder 
pension betrekken. Bovendien hoopte hij zich in het gezelschap van zijn 
zus minder gauw eenzaam en ellendig te voelen. 
Over een terugkeer was al in januari 1946 gesproken. Terwijl Wadman in 
Friesland een schamel salaris bijeen sprokkelde als journalist, dichter, 
criticus en muzikant, studeerde Borgers toen al weer. Hij deed dat naast 
zijn werk als docent op een middelbare school. Annie en hij hadden tijdens 
een logeerpartij in Langweer in januari 1946 geprobeerd Wadman ervan te 
overtuigen dat ook hij terug moest keren naar Amsterdam om zijn studie 
af te maken. Omdat Wadman niet meteen erg enthousiast was geweest, 
had Borgers plannen voor hem gesmeed door poolshoogte te nemen bij 
de professoren. Behalve met Donkersloot en Verdenius (die bijna met 
emeritaat ging) sprak hij met Verdenius’ opvolger Hellinga. Donkersloot 
en Verdenius waren volgens hem blij dat Wadman wilde terugkeren. 
Donkersloot moest weliswaar vasthouden aan de ‘vooroorlogse eisen’, 
maar wilde voor Wadman ‘uiterst clement’ zijn.719

Zelfs over de huisvesting hadden Gerrit Borgers en diens vriendin voor 
Wadman nagedacht. Ze hadden plannen gemaakt om met zijn drieën 
of vieren (met of zonder Wadmans zus Martha) een woning te zoeken. 
Daarvan kon door de woningnood voorlopig echter niets terecht komen. 
Wadman op zijn beurt had zijn vrienden gemobiliseerd om alvast kennis te 
maken met zijn zusje en haar op te vrolijken. Na een verbroken verkering 
woonde zij als dienstmeisje bij een deftige familie in Amsterdam. Wadman 
verzekerde zijn vrienden: ‘M’n zuster is een geschikte meid, waar jullie 
het zeker mee kunnen vinden.’720
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Eenmaal zelf terug in Amsterdam voelde Wadman zich daar opnieuw 
niet op zijn plek. De manier waarop hij en zijn zus werden behandeld, 
verontwaardigde hem. Toen het licht uitviel, omdat er een nieuwe munt 
in de meter moest, hoorde hij de vrouw van de huurbaas zeggen: ‘Of 
souë die minse fan hiernaast weer aan ’t knoeien zijn?’ Hij voelde zich 
geschoffeerd. Het stoorde hem dat hij als niet-pensiongast teruggebracht 
was tot een eenvoudige consument, die vooral niet lastig moest zijn: ‘Ik 
geloof dat die mensen het niet op mij hebben staan, ze denken dat ik daar 
eigenlijk per ongeluk ben verzeild geraakt en dat ik daar niet thuis hoor 
met mijn proletengezicht.’721 
Het samenwonen met zijn zus beviel Wadman goed, al bleek het 
huishouden voor twee onervaren twintigers nog een hele organisatie. De 
familie van wie zij kamers huurden hield hen bovendien nauwlettend in 
de gaten. Annie, die regelmatig langskwam, vermoedde eerst dat men er 
misschien aan twijfelde of zij echt broer en zus waren. Daarna hoorde ze 
geruchten dat in het pension een bordeel gevestigd was.722 Of die geruchten 
juist waren wist Wadman niet, maar het leek hem het beste om zijn familie 
daarvan maar niet op de hoogte te stellen en ondertussen naar wat anders 
uit te kijken. Volgens Annie werden Wadmans ergernissen veroorzaakt 
door de calvinist diep in hem. Hij was het daar wel mee eens, al was er 
volgens hem meer aan de hand: ‘Ik weet nu heel zeker dat ik aan die kant 
sta, al was het alleen om de smeerlapperij in de stad, om de kroegen, 
de hoeren, de kantoren, de ambtenaars, de verneukerij overal.’723 Ook al 
schepte hij in Friesland op over de literaire kringen van Amsterdam, hij 
bleef zich er een provinciaal voelen. Tevergeefs zou hij in Amsterdam 
proberen terug te keren naar een zorgelozer bestaan. 

> Lof uit “Holland”
Een aantal gebeurtenissen had Wadmans beslissing – tijdelijk – uit 
Friesland te vertrekken vergemakkelijkt. Allereerst waren hem door 
Borgers in maart 1946 enkele nummers toegestuurd van twee literaire 
tijdschriften: het Amsterdamse weekblad De Vrije Katheder – tussen 1945 
en 1950 een platform voor linkse intellectuelen en kunstenaars – 724 en het 
socialistische weekblad De Baanbreker. Borgers had beide tijdschriften al 
een tijdje liggen, maar was steeds vergeten ze te posten: 

‘De oorzaak dat dit verzuim me juist nu te binnen schoot is het 
laatste nummer van De Baanbreker, waar in 2 verschillende artikelen 
je naam fier omhoog wordt gestoten boven het gekrioel van de 
hedendaagse poëten: je roem dringt zelfs in Holland door!’725

Inderdaad werd Wadmans naam tweemaal genoemd in het laatste nummer 
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van De Baanbreker, namelijk door de redactiesecretaris van Podium, Wim 
Hijmans en door de schrijver en Parool-journalist Max Nord (1916-2008). 
De stukjes leidden kort daarna tot een felle polemiek over de plaats van 
Podium – volgens tegenstanders een ‘regionaal’ blad dat gedomineerd 
werd door Fokke Sierksma – tussen de andere tijdschriften (zie 4.2). 
Wim Hijmans had in ‘Litteratuur in het Noorden’ vriendelijke woorden 
gewijd aan De Tsjerne en aan Wadmans bundel Op koart Front. Bij zijn bezoek 
aan de Amsterdamse oorlogstentoonstelling ‘Het vrije boek in onvrije 
tijd’, was het hem opgevallen hoe de illegale Rattelwacht afgezonderd in 
een klein hoekje lag, een exemplarische positie voor de Friese literatuur 
ten opzichte van de Nederlandse: 

‘Wie immers in “Holland”, zoals de Friezen alle streken, die nu niet 
direct Groningen, de eigen provincie en Drente omvatten plegen 
te noemen, kent iets van de litteratuur die in het Noorden gegeven 
wordt, ja, zelfs bloeit?’

Hijmans hield de Baanbreker-lezer voor dat het een gemis was niets van 
Friese literatuur te weten. Het leek immers – en hier gebruikte Hijmans 
een argument dat de Friezen zelf ook graag gebruikten en gebruiken – 
‘bijna absurd’ dat er op zo weinig Friessprekers toch een Friese literatuur 
bestond. De jonge Friese literatoren bezaten volgens Hijmans ‘koel en 
nuchter critisch vermogen’ en hun werk deed denken aan dat van Forum. 
Dat er ook buiten Friesland belangstelling voor Friese poëzie bestond, 
bleek volgens hem uit het feit dat Podium Friese poëzie opnam. Anne 
Wadman karakteriseerde hij als ‘een fijnbesnaard dichter, een helder, 
scherpzinnig, soms bijna te hard criticus’ over wie een vooraanstaand 
‘Fries-kenner’ (hiermee werd Fokke Sierksma bedoeld) had opgemerkt: 
‘...wanneer de jonge Nederlandse litteratoren dit werk zouden kunnen 
lezen, [zouden] zij wel spoedig ophouden te schrijven over elfenborsten 
en boezemrozen.’726 Inderdaad had Fokke Sierksma in zijn recensie van 
Fan tsien Wâllen geschreven: ‘Als hij het gevecht [met de droom, jc] wint, 
dan zal zijn Droom hard als basalt zijn, en niet een puré van prinsessen, 
feeën en arcadische coulissen. Good luck!’727

Max Nord, die als journalist van Het vaderland Ter Braak nog had gekend, 
rekende Wadman in ‘Litteraire balans’ (van de Nederlandstalige literaire 
tijdschriften), samen met Vasalis, Aafjes, Morriën en Koos Schuur, onder 
de dichterlijke ‘talenten, soms belangrijke talenten in de tijdschriften’.728 
Nord meende dat er veel te veel tijdschriften waren, waardoor de schaarse 
talenten te versnipperd van elkaar werkten: ‘Eén gunstige uitzondering 
moet ik – goddank – maken. Het is voor een klein tijdschriftje, door 
Friezen geredigeerd en Podium geheten.’729 Nord vertelde er niet bij dat 
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ook hijzelf wel eens meewerkte aan Podium. Het blad had volgens hem 
als enige tijdschrift een eigen gezicht: ‘... het durft de betrekkelijkheid 
van het eigen standpunt in te zien èn te verdedigen. Het dicht omdat 
het …wel niet omdat het zo belangrijk is.’ Nord sloot hierin aan bij Fokke 
Sierksma, die de waarde van literatuur in Podium eveneens graag mocht 
relativeren. Ook Wadman was ervan overtuigd dat de grens tussen kunst 
en amusement soms vaag was (zie 2.7). 
Borgers, die zag hoezeer het zijn vriend voor de wind ging terwijl van zijn 
eigen schrijversplannen weinig terechtkwam, liet Wadman weten dat de 
Friese literatuur hem sinds zijn laatste bezoek aan Friesland niet meer 
losliet. Ook al kon hij zonder woordenboek geen Fries lezen, toch vroeg 
hij Wadman hem te abonneren op De Tsjerne. Hij had al eens een Fries 
gedicht van Wadman vertaald en zou dat vaker willen doen: 

‘...hier zie je dus ook de ware aard van mijn frisiomanie: ik wil me 
optrekken – gun me die lol. Misschien kunnen we samen – op 
2 blz. tegenover elkaar – eens wat geplaatst krijgen in Hollandse 
tijdschriften; op dié manier – origineel en vertaling – zullen ze er 
zeker voor voelen Friese dingen op te nemen (vooral nu, na die 
artikelen in de Baanbreker).’

Ook Borgers had zijn best gedaan reclame voor Wadman te maken. 

‘..op een eigen-werk avond van Helios heb ik over je verteld, je 
bundel Fan tsien Wâllen rondgegeven, verteld over wat ik wist van 
de Friese letterkunde (ook ik had daar al de stelling dat het niveau 
van jullie poëzie boven dat van het jongeren-niveau in Holland ligt 
– alleen jij zelf weet helaas hoe weinig dit zegt, maar een feit blijft 
het voor dat stomme tuig dat hier versies maakt! o ja, Lulofs had een 
heel schrift vol weemoederige criterium-jargon-versies: het publiek 
was met stomheid geslagen en ik had last van braakneigingen) en 
tenslotte jouw gedichten in mijn vertaling voorgelezen (met succes 
en goddank zonder de smakeloze ogenverdraaiende eerbied als voor 
Lulofs.)’

Sinds Wadmans ‘Gedicht voor haar’ in januari 1946 was er duidelijk 
iets veranderd. Toen had Borgers nog onverschillig gestaan tegenover 
publicatie in een van de literaire bladen, nu koesterde hij enkel nog een 
uitgesproken antipathie tegen Criterium. Dat kwam omdat hij inmiddels – 
via Wadman – ook zelf bij Podium betrokken was geraakt. In het volgende 
nummer zou onder het pseudoniem Jaap Mulder een gedicht van hem 
worden opgenomen. Verder had Wadman gepolst of Borgers er voor 
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voelde zich in Podium te nestelen, nu er van zijn eigen tijdschriftplannen 
(met een vriend wilde Borgers een Kafka-achtig ‘Barok-surrealistisch’ 
tijdschrift beginnen)730 weinig terechtkwam: 

‘Onder [de] huidige redactieleden wordt het toch niets, alleen 
Sierksma kan wat. Hij is bovendien jullie zaak toegedaan, – terwijl 
hij van Podium weinig verwachtingen heeft. Met de K.P. traditie zal 
het toch wel afgelopen zijn. Ze hebben mij er ook ingehaald en ik 
ben nu niet bepaald een K.P.-er.’731

K.P. stond voor ‘knokploeg’, met ‘K.P.-traditie’ doelde Wadman dus op de 
status van Podium als verzetsblad. Fokke Sierksma had zijn studievriend, 
het Podium-redactielid Pieter Kalma ook in de kringen van het verzet 
leren kennen. Borgers liet Wadman vervolgens weten: 

‘…als jìj in de redactie komt, voel ik er ook heel veel voor (ik ben zelfs 
al naar een boekhandel geweest en heb daar enigszins gegeneerd een 
abb. op Podium genomen) – en de definitieve lezing van Habakuk732 
gaat hierbij […] – misschien stuur ik je binnenkort nog wat voor een 
volgend nummer – ook zal ik mijn uiterste best doen om, àls ik bij 
Podium kom, enigszins voorzien te zijn van copij.’733

> Podium-redacteur
In de eerste week van mei 1946 gebeurde wat Wadman al een tijdje had 
verwacht. Fokke Sierksma, teleurgesteld over zijn redactiemedewerkers, 
belde hem op met de vraag of hij de redactie wilde komen versterken. 
‘Ik verdom het alles [zelf ] vol te schrijven’.734 Sierksma was bovendien 
gefrustreerd dat het laatste nummer, het vierde van de tweede jaargang, 
te laat was. Het maartnummer was begin mei nóg niet verschenen en liep 
verdere vertraging op door drukwerk voor de Kamerverkiezingen van 16 
mei 1946 dat voorrang had. Borgers en Wadman waren vast niet de enigen 
die zich afvroegen of het blad ‘ter ziele’ was.735 In een tijd waarin er een 
hevige concurrentiestrijd tussen de verschillende bladen woedde, was 
geregeld uitkomen belangrijk.
Wadman voelde zich weliswaar gevleid, maar hij wilde alleen samen 
met Borgers tot Podium toetreden.736 Eind mei zocht hij Gerrit Borgers 
thuis op om diens advies te vragen. Deze raadde hem aan het aanbod 
van Sierksma in ieder geval maar vast aan te nemen. Het deed Sierksma 
goed dat Wadman tot de redactie toetrad: ‘Podium kon mij nog maar een 
verdomd klein beetje schelen. De hele literatuur vond ik zo’n flauwekul. 
Nu jij er bij komt, krijg ik er weer zin in.’737 Wadmans ‘voorwaarden’, 
namelijk dat het deels Friese karakter van het blad behouden zou blijven, 
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accepteerde Sierksma zonder meer, net als zijn wens om Gerrit Borgers 
meer bij het blad te betrekken. 
Op een maandagmiddag eind juli vond vervolgens een eerste ontmoeting 
plaats tussen Borgers en Sierksma, in Groningen. Sierksma was daar kort 
tevoren naartoe verhuisd, hij had er werk gevonden als wetenschappelijk 
ambtenaar op de Universiteitsbibliotheek. Groningen beviel hem goed, 
al voelde ook Sierksma zich als rechtgeaarde Fries een vreemde eend in 
de stad: 

‘Groningen voldoet me veel beter dan Leeuwarden. Een stad is een 
uitvinding van de duivel, maar als ze er dan toch zijn, heb ik ze het 
liefst zo groot mogelijk. Parijs was goed. Enfin, hier is tenminste 
meer drank dan in Leeuwarden, en de vrouwen zijn er mooier.’738

Bij de uiteindelijke ontmoeting in Groningen op 29 juli 1946 waren 
aanwezig: Gerrit Borgers, een vriend van hem (een zekere Hans 
Burmeister met wie hij Nederland doorkruiste) en Anne Wadman. Deze 
studeerde – met het oog op zijn plannen terug te keren naar Amsterdam 
– als vanouds hard voor een tentamen Oudfries bij Gosses.739 Besloten 
werd dat naast Wadman ook Borgers tot de redactie zou toetreden, die 
daardoor met ingang van de volgende jaargang zou komen te bestaan uit 
Fokke Sierksma, Peter van den Burch, Anne Wadman en Jaap Mulder (het 
alias van Gerrit Borgers). Het redactieadres verhuisde van Leeuwarden 
naar de Singel 16A in Bussum, het ouderlijk huis van Gerrit Borgers. 
Vanaf september 1946 was de redactie daardoor niet meer volledig ‘Fries’. 
Sierksma was blij met de komst van Wadman en Borgers: 

‘Wij hebben een toffe redactie, zou ik zeggen. Als ik mij niet vergis, 
is dit precies een ploegje, zoals ik het mij altijd gedacht had. Ik hoop 
dat je pessimisme over je eigen redacteurschap iets te zwaarmoedig 
is. Als het enigszins kan, moeten wij met elkaar een denderende 
jaargang in elkaar kunnen draaien. Zonder jou lukt ons dat niet. 
Dat is geen mooipraterij, maar dat meen ik. Ik denk dat het aardige 
van deze redactie is, dat er onderling contact is, terwijl ieder wel een 
eigen “ligging” heeft. Als het enigszins kan, moet je wel zwoegen 
voor Podium.’740

Zwoegen, dat deed Wadman al, al was het dan niet voor Podium. Naast 
zijn tweewekelijkse kroniek in De Stiennen Man (hij verliet in juli 1946 
de redactie, maar bleef medewerker tot het voorjaar van 1948) leverde 
hij in 1946 vrijwel iedere maand meerdere bijdragen aan De Tsjerne (zijn 
kritieken besloegen vaak ruim vijf pagina’s), De Waarheid, en bovendien 
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droeg hij incidenteel bij aan bladen als De Vrije Pers en Je maintiendrai en 
publicaties als het Frysk Jierboek en het Kompas Nederlandse Letterkunde.741 
Daarnaast werkte hij nog altijd aan zijn romans, die nog uitgegeven 
moesten worden, studeerde hij weer en trad hij tot september 1946 nog 
op met The Snake Charmers. Voordat hij zelf redacteur werd, leverde 
Wadman slechts acht bijdragen aan Podium: zes kritieken en twee (Friese) 
gedichten. 
Wadman bleef zijn aandacht verdelen tussen zijn Friestalige publicaties, 
vooral in De Tsjerne, en zijn Nederlandstalige publicaties in Podium. Hij 
zou uiteindelijk bijna twee jaar Podium-redacteur zijn, van november 1946 
tot juni 1948.742 In totaal publiceerde hij zo’n twintig keer in Podium.743 In 
dezelfde periode schreef hij 49 bijdragen voor De Tsjerne, ruim twee keer 
zoveel dus als voor Podium. In De Tsjerne besprak hij recent verschenen 
Fries proza (zie 5.2), voor Podium schreef hij over Nederlandstalige poëzie.744 
Daarnaast leverde hij een aantal Friese gedichten en politiek geladen 
essays aan het blad, bijvoorbeeld over ‘tante Jet’ (Henriette Roland Holst) 
en de Nederlandse politiek in Indië.745

Ook al schreef Wadman voor Podium niet over Friese poëzie, aan zijn 
kritieken lag soms wel een vergelijking met de Friese situatie ten grondslag. 
In ‘Knokken in poëticis’ bijvoorbeeld hekelde hij de concurrentiestrijd 
tussen de dichters in de literaire tijdschriften. In oktober 1945 had hij al 
in zijn dagboek vastgelegd dat hij de nieuwe Nederlandse poëzie maar 
vervelend vond. Hij had op die dag op de radio ‘illegale’ poëzie gehoord 
van Adriaan Morriën, Koos Schuur en Jan Elburg en constateerde: 

‘Ik kan het niet bewonderen. Het is allemaal zo verschrikkelijk serieus, 
en zo klassiek (Aafjes bijv. wordt een tweede Boutens). Deze generatie 
doet alsof zij het gevonden hebben, – en ze kakelen maar over het 
wezen van de poëzie en doen alsof een dichter een soort filosoof is 
of een glas-in-lood-blazer …. Al die illegale poëzie, wat is het meer 
dan het zich prostitueren met gemeenplaatsen, dan geknipoog naar 
de grote massa, die er evenwel zijn kont aan afveegt. Waarom staat er 
niet een Du Perron op, die deze halfbakken gemeenschapsprofeten 
met hun “verzetspoëzie” eens flink de les leest?’746

In ‘Knokken in poëticis’ werkte Wadman deze gedachte in gekuiste vorm 
verder uit. Hij haakte daarmee in op een bredere discussie. Directe 
aanleiding vormde de polemiek in Criterium tussen de dichters Koos 
Schuur (1915-1995) – een van Sierksma’s literaire vijanden, hij zag Wadmans 
stuk daarom als een solidariteitsverklaring – en Van Heerikhuizen (1910-
1969). Wadman concludeerde:
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‘Met dat al blijft het gevaarlijk rommelig in de Nederlandse 
poëzietuin. De paden moeten geharkt worden. Of is het tijd voor 
een kleine seizoensopruiming in carrières en bijna reeds gevestigde 
reputaties? Soms verlangt men heel dom en eenvoudig naar een 
Bijltjesdag in poëticis.’747

Na deze polemische inzet, recenseerde Wadman dichtbundels van onder 
anderen Bert Voeten, Bertus Aafjes, Max Schuchart en Garmt Stuiveling. 
Hij was behoorlijk kritisch. Het ontbrak de dichters zijns inziens niet aan 
talent, maar aan “persoonlijkheid” en oprechtheid. Zo schreef hij over 
Bert Voeten: 

‘Het is niet nodig te zeggen, dat hij soms een behoorlijk en soms 
zelfs een knap vers schrijft. Maar dat is anno 1946 in Nederland geen 
bizondere prestatie meer, hij heeft dat met onafzienbare scharen 
gemeen. Naast de vraag: Kan hij aardige versies maken? blijft toch 
steeds de vraag: Wat wíl die meneer? En wat de heer Voeten, behalve 
aardige versies maken, wil, is na het lezen van dit bundeltje poëzie 
niet duidelijk.’748

Fokke Sierksma bombardeerde de vraag: ‘wat wíl die meneer’ vervolgens 
tot dé poëtische norm van Podium.749 Wadmans ontevredenheid over het 
peil van de Nederlandse dichtkunst, blijkt ook uit zijn essay ‘Dichterlijke 
ambtenaren’ in De Tsjerne. Het was opgedragen aan ‘de Hollandse dichters 
van vandaag de dag’: 

‘Het dichten is een perverse zelfbevrediging in plaats van een 
machtsgebaar. De dichter is geen profeet, geen kerel, niet eens 
een bohémien meer. Hij is een mager mannetje met een bril en 
een sympathieke Hollywoodglimlach om zijn mond, dat eerder 
boekhouder of vertegenwoordiger werd en nu dichter, d.i. handelaar 
in culturele producten. Sightseeing haast hij zich langs alle waarheden 
en belandt, de stem van zijn dichterlijk geweten ontvluchtend, in 
een dekadent, roze-achtig gekartoneerd dichtbundeltje met veel lege 
bladzijden en een indrukwekkend colophon.’750

Uiteraard had Wadman er ook zelf belang bij om de Friezen en de 
Nederlanders voor te houden wat Sierksma, Borgers en Hijmans ook 
al hadden gezegd, namelijk dat Friese poëzie de verhouding met de 
Nederlandse prima kon doorstaan. De Podium-redactie voegde aan de 
heersende discussie over het (lage) peil van de Nederlandse dichters dus 
een statement toe: de Friese poëzie zou beter zijn dan de Nederlandse. 
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Het zou evenwel niet lang meer duren voor de Vijftigers het literaire 
debat gingen domineren.

> Amsterdam in het vooruitzicht. Toekomstplannen.
Dat Wadman overliep van bravoure, had ook te maken met het feit dat hij 
in juli 1946 tijdelijk tot hoofdredacteur van De Tsjerne was gebombardeerd. 
Terwijl Schurer in het ziekenhuis lag met een gecompliceerde 
blindedarmontsteking, schreef Wadman aan Borgers: 

‘Zal proberen er iets beters van te maken dan tot nog toe, want 
werkelijk, we moeten ons schamen. In het volg.no. komen een paar 
prozafragmenten van mij (uit een onvoltooide roman), graag daarover 
jouw oordeel, tenminste als je het lezen kunt. Met ons proza is het 
droevig gesteld, enfin daar weet je alles van.’751

Wadman hechtte niet alleen belang aan Borgers’ literaire oordelen. Ook 
zijn relatie met Aeltsje bleef hij spiegelen aan die van Borgers, die hij 
vanaf het begin op de hoogte van alle ‘vorderingen’ had gehouden. Eind 
april 1946 had Wadman al iets positiever aan hem geschreven: 

‘Je verwacht natuurlijk elke keer dat ik iets belangwekkends over 
“haar” ga schrijven, en dat wil ik ook wel, en toch ook weer niet. 
Het is goed tussen haar en mij, en het wordt steeds beter, maar ik 
geloof toch dat het jullie te “gewoon” is, er is niets bijzonders aan 
onze verhouding, niets artistieks, niets cultureels. Misschien is het 
daarom gezonder en frisser, in ieder geval “jonger”. Ik denk zelf (leg 
niet te grinniken, godverdomme) aan trouwen, maar ik weet niet 
of dat nodig is. Het is stom van me om deze verhouding telkens 
te vergelijken met die van jullie, want dan vergeet je zo licht dat 
jullie samen ge“adolesceerd” zijn en wij niet, – ik vrees ook dat jullie 
(tenminste Annie) dat zouden vergeten, enfin ik heb haar daarover zelf 
geschreven en ze heeft me geraden me van haar niets aan te trekken, 
wat ik overigens ook niet van plan was. Wij moeten nog helemaal 
cultureel naar elkaar toegroeien. Het lijkt me niet onmogelijk, maar 
zal toch enig geduld en veel tijd vergen.’752

In de zomer van 1946 bereidde Wadman vervolgens zijn terugkeer naar 
Amsterdam voor. Met het redacteurschap voor Podium in zicht zat hij 
boordevol plannen. De schaduwkant van zijn vertrek naar de hoofdstad 
was dat hij verder verwijderd zou zijn van Aeltsje, die secretaresse van 
Fedde Schurer werd bij de Heerenveense Koerier (later werd dat De Friese 
Koerier).753 De afstand Gorredijk – Langezwaag was aanzienlijk makkelijker 
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te overbruggen dan die tussen Amsterdam en Langezwaag. Ook vroeg 
Wadman zich af of hij Aeltsje in Amsterdam trouw zou kunnen blijven 
en of hun relatie het intermezzo zou overleven. Zijn plannen, zo liet hij 
Gerrit en Annie weten, zagen er als volgt uit: hij wilde na zijn examens 
in de herfst van 1947 – ‘met of zonder het echtpaar-Borgers’ een reis 
naar Parijs maken, daarna werk zoeken en ondertussen werken aan een 
proefschrift over een negentiende eeuwse Friese schrijver, Hjerre Gerrits 
van der Veen. Hoewel zijn relatie pas drie maanden oud was, overwoog hij 
nog steeds om direct na zijn doctoraal te trouwen, was het niet met ‘het 
groene manteltje’, dan wel met een ander.754

In augustus vergezelde Aeltsje hem op een afscheidsreisje van The Snake 
Charmers naar Terschelling. Als vanzelfsprekend nam zij een groot deel 
van het werk dat gedaan moest worden op zich. Ze bleek een uitstekend 
organisator en harde werker. Dat zij zo flink was, vervulde Wadman met 
trots. Hij hoopte nu dat hun relatie stand zou houden. De intellectuele 
verschillen deden er immers in de praktijk weinig toe.755

Op aandringen van hem en Fedde Schurer werd Aeltsje nu ook 
secretaresse van de redactie van De Tsjerne. Achteraf bezien werd zij 
daarmee de enige vrouw die in de geschiedenis van het blad toegelaten is 
tot het mannenbolwerk van de Tsjerne-redactie.756 In dezelfde vergadering 
waarop Aeltsje als secretaresse werd ingehamerd, kreeg Jan Piebenga 
alsnog op zijn kop voor het Heitelân-artikel van een half jaar eerder. Op de 
eerstvolgende vergadering liet hij weten uit de redactie te willen stappen. 
De overwinning, zo leek het, was aan de kant van Wadman. 

> ‘Ik voel me lullig’
In de Tsjerne-redactie had Wadman duidelijk geen last van de 
minderwaardigheidsgevoelens die hem van meet af aan dwars zaten in 
Podium. In maart 1946 maakten de eerste succesjes hem al zenuwachtig. 
Toen Borgers hem liet weten zich aan hem te willen optrekken, vroeg 
Wadman zich af of het niet andersom was. Hij begreep werkelijk niet 
waarop zijn ‘roem’ gebaseerd was: 

‘Wat weten die mensen van mij, – een jongetje dat jazz-muziek 
speelt en scharrelt met plattelandsmeisjes die drankbestrijder zijn. 
Maar goed, jouw oordeel vertrouw ik, beter dan dat van alle anderen 
samen, en als jij het met je eigen eerzucht in overeenstemming kunt 
brengen om je aan mij “op te trekken” – vooruit met die geit. Laten 
we zien wie er ten slotte trekt en wie er getrokken wordt. Ik heb m’n 
productiviteit op jou voor, – maar is dat op zichzelf al niet een bewijs 
van zwakheid? Misschien is het verschil tussen ons ook anders: jij 
wilt weten waar je terecht komt, vóór je begint te schrijven, – ik 
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schrijf en realiseer me achteraf pas waar ik terecht ben gekomen. 
Fouten zijn bij jou uitgesloten en bij mij onvermijdelijk.’757

Naar aanleiding van de Baanbreker-stukjes had Wadman ook Sierksma al 
laten weten dat hij zich ongemakkelijk voelde onder al die aandacht: 

‘Eigenlijk moest ik trots zijn op zoiets, en echt, Fokke, ik voel me lullig 
met deze reputatie. Ik heb het idee dat ze zich allemaal in mij vergissen. 
[…] Het is geen tactische twijfel, om een minderwaardigheidscomplex 
tot eigen zaligheid te cultiveren. Niet omdat ik het zo beroerd vind om 
de mensen zometeen te moeten “teleurstellen” in hun verwachtingen, 
maar omdat ik mijzelf voortdurend tot mijn ware proporties terug 
moet brengen, en dat kan ik hoe langer hoe minder goed, naarmate de 
Hollanders mij vaker ontdekken.’758 

Wadman was bang dat hij de concurrentie met andere “Hollanders” 
niet kon doorstaan, net zoals hij eerder in De Tsjerne vreesde door Jan 
Piebenga “ontmaskerd” te worden. Deze angst om door de mand te vallen 
zou zijn plaats in Podium bepalen. Als hij niet schoon genoeg had gehad 
van zijn negatieve reputatie in Friesland, als Podium niet een schakel 
zou kunnen zijn tussen Friesland en Holland en als Sierksma niet zo’n 
rotsvast vertrouwen in hem had gehad, dan was Wadman het avontuur in 
het slagveld van Podium waarschijnlijk nooit aangegaan. 

4.2 Podiumbuilding. Laveren tussen Podium en De Tsjerne.

> Kritiek op Podium
Podium was ondenkbaar zonder Fokke Sierksma. Dat realiseerden Wadman 
en Borgers zich al toen ze nadachten over de mogelijkheid samen tot 
de redactie toe te treden. Borgers maakte zich zorgen over de rol die 
hij naast Wadman en Sierksma zou kunnen vervullen. Hij werkte zeer 
langzaam, zijn productie viel in het niet bij die van Wadman en Sierksma 
en bovendien had hij amper ‘naam’ gemaakt. Daar stond volgens hem 
echter tegenover: 

‘…dat ik het serieus proberen wil en me wèl in staat acht buiten het 
schrijven zelf om een litterair tijdschr. mee te “leiden”. Trouwens, 
feitelijk staat nu S. er alleen voor, terwijl hij dan toch in ieder geval 
jouw steun krijgt.’759 

Wadman en Borgers waren niet de enigen die vonden dat Podium wel erg 
het stempel van Fokke Sierksma droeg. In dezelfde periode dat Wadman 
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zich afvroeg hoe hij Borgers als redacteur naar voren kon schuiven, vroeg 
Sierksma hem om een gunst. Wadman moest een ‘proppenschieter’ (een 
polemisch stukje voor de Podium-rubriek ‘De proppenschieter’) schrijven 
tegen een ‘idioot stukje’ van Columbus-redacteur Praas over de Friese 
poëzie en over hem zelf: ‘Ik kan het zelf moeilijk doen, al kan ik die 
klootzak wel wurgen omdat hij mijn pseudoniem in dat stukje verraadt. 
Vrij grof lijkt me. Ik zit er raar mee in mijn maag.’760

Kort daarvoor moet Sierksma het aprilnummer van het literaire tijdschrift 
Columbus onder ogen hebben gehad. In de polemische rubriek ‘Het Ei’ 
stond van Jan Praas (1921-) een stuk met de veelzeggende titel: ‘Bulldozers 
aan het werk’. Praas merkte daarin op dat Max Nord en Willem Hijmans 
in de Baanbreker wel erg vriendelijk waren voor de Friese literatuur en 
Podium. Praas reageerde stekelig:

‘Hoera! Van Leeuwarden begint de victorie! Er rukt daar een 
gedisciplineerde macht uit om de Hollanders die zich allen laveloos en 
zonder enig protest verslaafd zijn aan ‘elfenborsten en boezemrozen’ 
[…] de les te lezen. Ostrobas gaat Tisiphernes te lijf !761 Wie is deze 
Hijmans die moet bekennen dat er tegenover de zo uitmuntende friese 
poëzie weinig gelijkwaardige nederlandse poëzie staat? En wat is dat 
Nederlandse tijdschrift “Podium” voor een blad? Welnu: “Podium” is 
een tijdschriftje, dat te Assen wordt gedrukt, wier redactie bestaat 
uit vier Friezen, wier secretaris is de Fries: Willem Hijmans, wier 
medewerkers op een sporadische uitzondering na, Friezen zijn.’762

Dat de poëzie in Podium evenmin veel te betekenen had, illustreerde Praas 
met een gedicht van Hijmans en met het gedicht ‘klein geluk’ van Frank 
Wilders. Sierksma zal met de keuze van deze twee gedichten, die symbool 
moesten staan voor de ‘Friese’ poëzie in Podium, beslist ongelukkig zijn 
geweest. Het ene gedicht van Hijmans was een romantisch gedicht in een 
traditie die nauwelijks voorkwam in Podium, het andere van zijn hand was 
juist een persiflage op de poëzie in Columbus!763 
De positie van Podium tussen de andere Nederlandse tijdschriften is 
voor een deel geschetst met wat hiervoor al ter sprake kwam; Podium 
afficheerde zich als een geëngageerd tijdschrift dat zich richtte tegen het 
‘kleine geluk’ (zie 3.4). In het spectrum van tijdschriften stond het daarmee 
haaks op Het Woord en (het oude) Criterium.764 In vergelijking met andere 
literaire tijdschriften viel bovendien op dat het beschouwend proza in 
Podium een erg belangrijke plaats innam. Zo bestond de tweede jaargang 
bijvoorbeeld voor maar liefst 61 procent uit beschouwend proza.765 
Wadman vond dit essayistische deel van Podium verreweg het beste. 
Aan een kennis die hij abonnee wilde maken, liet hij weten dat volgens 
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hem vooral de kritieken en polemieken Podium een plaats gaven ‘in de 
warwinkel’ van literaire tijdschriften, ‘..daar zijn vriend en vijand het over 
eens.’766 Tegenover deze vriend durfde Wadman wel vol te houden dat 
Podium het blad van de toekomst was, omdat het momenteel een functie 
vervulde. Die functie, die ook uit Wadmans poëziekritieken uit dezelfde 
periode spreekt, schetste hij als volgt: 

‘...partij kiezen tegen de dichter als sierkunstenaar. [...] De dichter 
niet [zien] als een etherische zoeker-naar-schoonheid, die afwezig 
door het veld doolt, maar als... en vul nu zelf maar in, want zover zijn 
wij ook nog niet.’767 

Belangrijk voor de status van Podium was ten slotte dat het de redactie al in 
1945 gelukt was een alom bewonderde schrijver, niet in de laatste plaats door 
Wadman, als medewerker aan Podium te binden. Simon Vestdijk (1898-1971) 
hoefde als ‘overblijver’ van Forum en brug tot het literaire verleden nergens 
afwijzing van zijn werk te vrezen, alle bladen namen maar al te graag werk 
van hem op. Vestdijk publiceerde een essay, sonnetten en – vanaf november 
1947 – zijn roman De andere school in het tijdschrift.768 
Voor de buitenwacht droeg het tijdschrift vooral het stempel van Fokke 
Sierksma. Hoe centraal diens rol in het blad precies was, blijkt uit een 
berekening van Piet Calis. Eenendertig procent van de bijdragen in de 
tweede jaargang – dus vóór het toetreden van Wadman en Borgers tot de 
redactie – was van Sierksma’s hand. Ook de derde jaargang (november 
1946 tot oktober 1947) vulde Sierksma in zijn eentje nog voor een kwart. 
Hoeveel dat is, wordt duidelijk als we in aanmerking nemen dat de overige 
redactieleden gezamenlijk 21 procent van het blad vulden.769 
Het maartnummer van 1946 geeft van deze cijfers een mooie illustratie. 
Het nummer, dat dus pas op 15 mei 1946 verscheen, bevatte voor het 
grootste deel werk van Sierksma: een gedicht, een essay, zes korte kritieken 
en twee ‘proppenschieters’. Alleen van Wadman en Borgers was ook werk 
opgenomen. Van Wadman het essay over de Indië-politiek en zijn gedicht 
‘Efternei bisjoen’, van Jaap Mulder (Borgers) het vers ‘Habakuk’. Praas, 
geïrriteerd dat Sierksma in zijn eentje Podium volschreef, was al ver voor 
Calis aan het rekenen geslagen. Volgens hem vulde Sierksma in zijn eentje 
veertig van de 96 bladzijden in de laatste drie nummers:

‘En alle andere snuitjes, zo van het kraaiende mannetje Peter van 
den Burch, zijn niet anders dan met de plak in het model Sierksma 
geslagen leem-kopjes. De eigen sfeer is Sierksma, de herkenbare 
toon is Sierksma. En de rest danst erom heen, en is even heterogeen 
en onbetekenend als de rest van literair Nederland.’770
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Sierksma was woedend. Hij was vooral boos dat Praas een ongeschreven 
wet tussen schrijvers had overtreden door te onthullen wie er schuilging 
achter ‘de rijmenschrijver Frank Wilders’. Podium was misschien best een 
aardig blad, zo had Praas toegegeven, maar het stond of viel met Fokke 
Sierksma.
Sierksma dacht dat hij in Wadman een bondgenoot had gevonden. Deze 
schreef echter geen ‘proppenschieter’. Hijmans’ eerdere lofrede had 
het hem natuurlijk lastig gemaakt om Podium te verdedigen, zonder de 
schijn van vriendjespolitiek in de hand te werken. Maar bovenal is het 
maar zeer de vraag of hij genoeg zelfvertrouwen zou hebben gehad om de 
tegenaanval in te zetten. Het was niet voor niks dat hij alleen samen met 
Borgers tot de redactie wilde toetreden.
Ook Sierksma zelf hield zich eerst gedeisd. De hulp kwam uit onverwachte 
hoek, namelijk van Wim Hijmans, die met zijn romantische opvattingen 
over literatuur in de Podium-redactie een aparte positie innam.771 Hij 
verweet Praas dat deze Podium voor een Fries blaadje hield. Hijmans 
beschouwde zichzelf niet als Fries en datzelfde gold volgens hem ook 
voor Podium-redacteur Peter van den Burch. En bovendien: 

‘Mijn artikel in de Baanbreker behandelde de in het Fries geschreven 
litteratuur, en is geschreven zoals ik geschreven zou hebben over 
nieuwe Franse of Engelse uitgaven.’772 

Dat Podium maar één gezicht zou hebben, was volgens Hijmans onzin en 
een belediging voor de medewerkers. 
Columbus zette, door het opnemen van Hijmans’ reactie, een kleine stap 
in de richting van Podium. In het julinummer werd een volgende stap 
gezet. De redactie meldde toen dat Fokke Sierksma had laten weten ‘dat 
de identificatie van hem met Frank Wilders, ten onrechte is geschied.’ 
Columbus nam welbeschouwd dus geen woord terug van wat het had 
gezegd, maar had er blijkbaar ook geen belang bij alle banden met ‘het 
blaadje van Sierksma’ te breken. Zoals we zullen zien, was dat omdat 
Columbus, samen met het literaire tijdschrift Proloog, ook weer niet zó ver 
van Podium afstond, dat een fusie in 1947 onmogelijk zou zijn (zie 4.3). 

> De tegenaanval van Fokke Sierksma
In november 1946 – Wadman woonde inmiddels in Amsterdam – kwam 
Sierksma, die zich gesterkt voelde door zijn nieuwe redactie, in Podium 
terug op de aanval op het Friese karakter van het tijdschrift: 

‘Er zou geen speciale reden zijn om bij de derde jaargang van Podium 
stil te staan, wanneer er niet enkele misverstanden ten aanzien van 
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dit blad waren gerezen dan wel gelanceerd. Podium zou namelijk 
een regionaal karakter hebben en een tijdschrift van “jongeren” 
zijn. Het begrip regionaal heeft voor velen, die zich met literatuur 
bezig houden, een inferieure klank. Vanuit dit gezichtspunt stelt de 
redactie er prijs op te verklaren, dat zij nimmer het gevoel gehad 
heeft een regionaal blad te redigeren. Redactie en medewerkers 
wonen in Nederland, schrijven Nederlands en richten zich tot (een 
niet regionaal bepaald deel van) Nederland. Dat in elk nummer 
van Podium twee Friese gedichten werden opgenomen was een 
plicht van hoffelijkheid jegens de in Nederland woonachtige Friese 
dichters, die soms minstens even knappe verzen schrijven als hun 
Hollandse confraters en dikwijls meer te zeggen hebben. Overigens 
stellen wij de geuzennaam regionaal op prijs, wanneer deze de 
boerennuchterheid aanduidt, die zich niet laat imponeren door 
literaire grote monden.’773

Sierksma bereed hier opnieuw zijn stokpaardje dat Friese poëzie de 
vergelijking met Nederlandse poëzie ruim kon doorstaan. Dat een 
dergelijke uitleg nu noodzakelijk werd geacht, kan echter ook als een 
knieval richting de andere bladen worden geïnterpreteerd. Podium wenste 
mee te draaien in het literaire circuit en moest daarom voor eens en voor 
altijd duidelijk maken dat het geen regionaal blad was. De formulering 
‘een plicht van hoffelijkheid’ vormde in dit opzicht al een groot verschil 
met een jaar eerder, toen Sierksma tegenover Anne Wadman stijdlustig de 
wens had uitgesproken iets te doen aan de ‘suprematie van Holland’. De 
veranderingen bleven in Friesland niet onopgemerkt. Zo schreef Fedde 
Schurer aan Wadman over diens medewerking aan Podium: ‘Jij zult me 
[…] gelijk geven dat verklaringen als die over de hoffelijkheid tegenover 
de Friezen een pijnlijke kant hebben.’774 
Sierksma wilde Podium staande houden tussen de andere literaire 
tijdschriften. Doorgaan op de ingeslagen weg en het tijdschrift verder 
omhoog stuwen stond bovenaan het programma, het propageren van de 
Friese literatuur niet. Hoe ‘Fries’ was Podium eigenlijk? 
Calis constateert al dat met het ‘vernederlandsen’ van de redactie de Friese 
bijdragen teruglopen – al kwam in de eerste, illegale jaargang trouwens 
nog geen Fries voor. In de tweede jaargang, waarin het tijdschrift nog 
steeds een uitsluitend uit Friesland afkomstige redactie had, werden er 
elf Friestalige bijdragen (uitsluitend poëzie) opgenomen: drie gedichten 
van Freark Dam en J.J. van Weringh, twee van Ype Poortinga en Wadman 
en één gedicht van G.N. Visser. In de derde jaargang, die begon in 
november 1946 en waarin drie van de vier redactieleden Friezen waren, 
liep het aantal Friese bijdragen terug van elf naar vier: twee gedichten 
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van G.N. Visser en twee van Wadman.775 In de vierde jaargang, waarin de 
redactie half Fries, half niet-Fries zou zijn, werd er ten slotte nog maar 
één Friestalige bijdrage opgenomen, een gedichtencyclus van Wadman.
Sierksma deed het bij het begin van de derde jaargang verder voorkomen 
alsof er intern geen discussie bestond over het opnemen van Friese 
poëzie. Niets was echter minder waar. In december 1945 had Sierksma al 
aan Wadman gevraagd hoe deze dacht over het plaatsen van vertalingen 
naast de Friese gedichten. ‘Verschillende lui uit Holland’ zouden daarom 
hebben gevraagd. En in maart 1946 was hij van plan een gedicht van 
Wadman (‘Efternei bisjoen’) op te nemen met zijn eigen vertaling ernaast 
– Wadman vond die vertaling trouwens slecht – maar hij zag daarvan af 
toen de drukproeven van het gedicht hem niet meer bevielen.776 
Het duidelijkste bewijs dat ook Podium zwichtte voor de druk om minder 
Fries te publiceren, blijkt uit het eerste nummer van de derde jaargang, 
hetzelfde nummer waarin Sierksma de Friese poëzie verdedigde. Daarin 
werd een gedicht van Wadman uit Op koart Front (‘Ballade fan it lêste lied’) 
opgenomen in de Nederlandse vertaling van Gerrit Borgers.777 Ook de 
interne gang van zaken illustreert dus dat Podium steeds minder ‘Fries’ 
werd.

> Frictie in de redactie van Podium
In de redactie van Podium maakten Wadman en Borgers ondertussen 
van dichtbij mee hoe moeilijk Sierksma zich soms opstelde. Sierksma 
was temperamentvol. Hij dronk regelmatig een borrel te veel, schreef 
vlijmscherpe essays en eiste van zijn vrienden volledige toewijding. Met 
die veeleisende kant van zijn persoonlijkheid had Wadman al kennis 
gemaakt toen hij nog in Gorredijk woonde. Sierksma had zich er toen 
over beklaagd dat Wadman Borgers nog niet aan hem had voorgesteld:

‘Van Peter [Verhoeff] heb ik ook niets gehoord. Dus ik had niet zo’n 
puik humeur over het blaadje – waarvan ik waarachtig geen mythe 
maak, hoe kom je daar eigenlijk bij; je kunt ook te bang zijn en naar 
woorden kijken als een man met achtervolgingswaan. Podium is 
voor mij een standpunt, waar ik nog verschillende kanten mee uit 
kan, maar bepaalde kanten per se niet – en ik verdom het om me 
kapot te werken. Dan is het niet leuk meer.’778

Na Wadmans verhuizing bonjourde Sierksma Hijmans vervolgens uit 
de redactie en kreeg hij ruzie met diens opvolger, Peter van den Burch 
(pseudoniem van Peter Verhoeff), die naar zijn zin te weinig werk verzette 
voor Podium. Er zat voor Borgers en Wadman niets anders op dan deze 
ruzie te sussen. Ze zochten Verhoeff, die ook in Amsterdam woonde, 
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daarvoor thuis op. Borgers, een uitstekend diplomaat, bleef tijdens het 
bezoek vriendelijk en was bereid een compromis te sluiten. Afgesproken 
werd dat Verhoeff in naam redacteur zou blijven, maar dat Wadman en 
Borgers voortaan in de praktijk het redactiesecretariaat zouden beheren. 
Wadman zou zich daarbij speciaal bekommeren om de contacten met 
Friesland. 
Toen Sierksma vervolgens van het compromis hoorde, was hij woest. Hij 
vond dat Verhoeff harder had moeten worden aangepakt en hij verweet 
Borgers dat die hem had laten stikken.779 Net als Wadman maakte ook 
Borgers dus, slechts enkele maanden nadat hij hem had leren kennen, 
de moeilijke kant van Sierksma’s persoonlijkheid mee. Wadman 
kwam tussenbeide. Hij vroeg Sierksma persoonlijke en Podium-zaken 
gescheiden te houden. Die vond echter dat van een mug een olifant was 
gemaakt. Vrienden mochten het elkaar immers best zeggen wanneer ze 
teleurgesteld waren.780 Ook Wadman zelf zou nog enkele boze uitvallen 
van Sierksma te verduren krijgen. Wanneer het niet rommelde rondom 
Podium, deed het dat wel ín Podium. Wadman had er zijn handen vol aan. 
Kort na het verschijnen van het novembernummer wees Fedde Schurer 
in Friesland opnieuw op de gevaren van Podium. Wadman zag zich 
gedwongen het tijdschrift nu ook naar buiten toe te verdedigen, zelfs 
wanneer het betekende dat hij zijn goede relatie met Schurer daarvoor op 
het spel moest zetten.

> Frictie in de redactie van De Tsjerne: Wadman versus Schurer
In een lange recensie van Podium schreef Schurer vriendelijke woorden 
over Sierksma (‘brillant formuleerder’) en Wadman. Deze wist namelijk 
volgens Schurer ‘...ook van dit Nederlandse podium met zijn vlijmende 
pijlen de roos te raken.’ Voor de negativiteit van Podium had hij echter 
geen goed woord over. De recensie laat duidelijk zien hoezeer Schurers 
opvattingen verschilden van die van Wadman (en Sierksma):

‘In het overwegend essayistische karakter van Podium ligt zowel zijn 
kracht als zijn zwakheid. Kracht, omdat de schrijvers hier gelegenheid 
hebben ons te overtuigen van hun onmiskenbaar talent; zwakheid, 
omdat deze beschouwingen buiten hun stylistische en aesthetische 
betekenis weinig positiefs bevatten. [….] Als het dan zo belangrijk 
is wat de dichter te zeggen heeft, waarin bestaat deze boodschap? 
[…] Dit proza schijnt strijdbaar, maar het mist het doel, dat alleen 
een strijd rechtvaardigt. Het sist en blaast naar links en rechts, maar 
doet het iets meer dan een vechtinstinct uitleven op het spoor van 
een verouderd en eenzijdig vitalisme? Greshoff en Marsman, en zelfs 
Ter Braak en Du Perron, ze bewogen zich nog tegen de achtergrond 
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der christelijke en humanistische idealen. Deze generatie is bezig 
deze laatste wand af te breken. Nog teert ze bij haar aesthetische 
vormgeving op de reserves van een vorig geslacht; maar wat, wanneer 
het tot haar begint door te dringen dat dit schrijven en profeteren 
zelf baarlijke nonsens is, omdat het zowel achtergrond als ideaal 
ontbeert? Luister eens naar de dichters op dit Podium, en merk op 
hoe ze het schone leven aanranden en ontluisteren. Zeker, ze kennen 
het vak en de ritus der schoonheid nog, ze schrijven “een knap vers”. 
Maar in de vormen der aanbidding vervloeken, op de wijze der 
verering honen en op de melodie der liefde haten ze.’781

Het is onmiskenbaar dat Schurer, retorisch ijzersterk als hij was, hier 
uit naam van het ‘vorig geslacht’ zijn literatuuropvatting verdedigde 
tegenover Podium. In een niet bewaard gebleven brief moet Wadman hem 
vervolgens om een toelichting hebben gevraagd. Wat bedoelde Schurer 
precies met zijn opmerking dat Wadmans generatie nu ook de laatste 
wand afbrak? Schurer schreef hem dat hij zeker wist dat deze negativiteit 
van voorbijgaande aard was: 

‘Natuurlijk weet ik wel dat een negatieve wijze van zeggen nog geen 
volstrekte negatie betekent: mijn bezwaar is dat hij die voorbereidt, 
en dat wij op zo’n manier uiteindelijk op het station “alles verloren” 
aankomen. Een volslagen nihilist zou natuurlijk niet schrijven: 
daarom is zijn houding pose, en moet er uitzicht zijn op het 
beëindigen van deze negatieve fase.’782

Nog altijd hoopte Schurer blijkbaar wat hij Wadman al in maart 1946 had 
geschreven, namelijk dat deze zich in het positieve zou gaan ontwikkelen. 
Schurers artikel verscheen op Wadmans 27ste verjaardag en zette de 
verhoudingen tussen hen opnieuw op scherp. 
In juli 1946 had Wadman al woorden gehad met Schurer over het 
christelijke karakter van De Tsjerne. Hun relatie was gebaseerd op 
wederzijdse openheid, maar Wadman dreef de boel wel eens te veel op de 
spits door grapjes te maken over zaken die Schurer aan het hart gingen. 
Zo schreef hij Schurer in juli 1946 – naar aanleiding van zijn Tsjerne-
recensie over een verzetsroman van Abe Brouwer: 

‘Jij wordt me trouwens puriteins genoeg, kerel. Of is het om de 
gevoeligheid van de christelijke lezer te ontzien? […] Mijn God, als dit 
zo blijft, dan zit er voor lui als ik ook niets anders op dan er een eind 
aan te maken òf zelf ook maar gereformeerd te worden. […] Ik zou 
willen dat eens een paar kerels de moed hadden ronduit te zeggen: Ik 
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heb lak aan die hele rotzooi. Hebben die vier muren en een toren dan 
nog zoveel over ons te zeggen? Het lijkt mij dat de wereld hoe langer 
hoe christelijker wordt [….] omdat de niet-christelijken zich steeds 
beschaamder terugtrekken en geen bek meer open durven doen, uit 
angst dat ze voor nihilisten en materialisten worden aangezien. […] 
Wij zijn toe aan een fikse portie pornografie om dat volkje te laten 
zien dat al hun mooie waarheden maar pluisjes zijn in de wind.’783

Een van Wadmans belangrijkste bezwaren tegen Brouwers roman was dat 
hij het boek onecht vond. De schrijver was volgens hem ‘in andermans 
religieus pakje’ gekropen door zijn hoofdpersoon ‘gereformeerd’ 
te laten zijn. De schrijver verschool zich volgens Wadman achter 
andermans waarheden, omdat hij te laf was om zijn eigen waarheden te 
verdedigen.784 
Schurer had in het verleden Wadman dan wel verzekerd dat er ook voor 
een atheïst plaats was in de redactie van De Tsjerne, maar dat betekende 
niet dat hij kon dulden dat Wadman zich anti-kerkelijk opstelde. Ook op 
poëticaal niveau begonnen de verschillen zich te wreken. Zo had Wadman 
met Schurer in De Tsjerne gediscussieerd over het onderscheid tussen 
‘volksdichters’ en ‘echte’ dichters. Volgens Schurer bestond het verschil 
niet, volgens Wadman wel. Hij zag zijn eigen ontwikkeling daarvoor als 
bewijs: 

‘Toen, op een goede of kwade dag, ontdekten we dat we niet alleen 
kunnen zien wat we zien en horen wat we horen. We ontdekten dat 
een levensbeschouwing iets anders is dan een recept van ouders op 
de opvoedingsreis meegekregen, dat een waarheid iets anders is dan 
een voorgepreveld praatje, dat er een wrijvingsvlak bestaat tussen 
een waarheid en zijn formulering, dat men de dingen soms moet 
omdraaien om ze goed te zien, en bovenal, dat men soms stelling 
moet nemen tegen zijn eigen naïviteit en tegen zichzelf om zichzelf 
te zijn. Uiteindelijk is geen serieus dichterschap mogelijk zonder 
een bepaalde activeringsschok die je uit het volksdichtersstadium 
wegtrekt. Serieus dichter worden is altijd het gevolg van de 
ontdekking van de een of andere problematiek.’785

Ditzelfde standpunt zou Wadman blijven verkondigen. Hij zag zichzelf 
als een technisch niet onaardig dichter, bij wie de ‘vonk’ jammer genoeg 
meestal ontbrak. Wadman was net als Schurer blij dat de Friese literatuur 
bloeide als nooit tevoren. Hij stond echter alleen in zijn standpunt dat 
het goed was dat er zo veel geschreven werd, maar minder mooi dat er 
ook zoveel gepubliceerd werd.786 
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Op een Tsjerne-vergadering op 23 december in Leeuwarden – Wadman 
was een paar dagen in Friesland – kwamen de irritaties tussen hem en 
Schurer ter sprake. Dat was dus ná de discussie over ‘volksdichters’ en 
‘echte dichters’ en ná Schurers bespreking van Podium in de Heerenveense 
Koerier. Tamminga notuleerde: 

‘Ook meent Schurer – dit naar aanleiding van een correspondentie 
tussen hem en Wadman – dat hij op de laatstgenoemde dikwijls 
irriterend werkt. Wadman ontkent dit, maar neemt enkele steken 
onder water die hij in de genoemde brief heeft gedaan op een paar 
Tsjerne-bijdragen graag terug.’787

De irritaties tussen Schurer en Wadman illustreren dat Wadman zich in 
een lastige positie bevond. Zijn kansen lagen, zo meende hijzelf, ergens 
tussen De Tsjerne en Podium. In het eerste blad kon hij zich wel staande 
houden, maar nam hij een eenlingpositie in. In het tweede blad had hij 
moeite om zich te handhaven, maar bevond hij zich met zijn ideeën in 
goed gezelschap. Wadman wist nog niet dat er van zijn wens om reclame 
te maken voor de Friese literatuur via Podium weinig terecht zou komen. 
Moest hij kiezen, of kon hij op de bestaande voet blijven schipperen 
tussen de twee bladen? Eigenlijk stond het mislukken van het Podium-
avontuur al vast, voordat het goed en wel begonnen was.

> Naar Parijs
In oktober 1946, dus nog steeds voor zijn officiële toetreden tot de redactie, 
kreeg Wadman onverwacht de kans veldwerk te doen voor Podium. Een 
zekere ‘adellijke heer’, baron Sixma van Heemstra (1916-1999) nodigde 
hem uit voor een reisje naar Parijs, waar hij ‘en très petite comité’ een 
lezing moest geven op een congres voor Westeuropese taalminderheden, 
voornamelijk mensen uit de Bretonse beweging.788 Wadman koesterde al 
langer de wens om Parijs met eigen ogen te zien. Hij nam de uitnodiging 
van Sixma van Heemstra daarom graag aan. Gespannen vertrok hij op 
vrijdag 4 oktober 1946 samen met zijn reisgenoot met de trein naar Parijs. 
Maar hoe schril was het contrast tussen verwachting en werkelijkheid!
In de eerste plaats viel het op dat de lichtstad zo kort na de oorlog nog maar 
schameltjes verlicht was, en dat terwijl de vrijdagavond de enige avond 
was waarop de stad verlicht mocht worden. Het hotel bleek vervallen, de 
portier een mysterieuze Chinees die geen Frans verstond, laat staan Fries. 
Wanhopig deed Wadman zijn best er toch wat van te maken. 
Sixma van Heemstra had allerlei zaken te regelen, en dus wandelde Wadman 
alleen door de stad, van het Louvre naar de Place de la Concorde, over het Ile 
de la Cité. Het was prachtig herfstweer. In het Parc du Luxembourg en op 
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zijn hotelkamer legde hij zijn indrukken vast. Hij schreef een stuk voor 
de Heerenveense Koerier en een brief aan Aeltsje Jelsma, en voelde zich 
beurtelings tevreden en ontevreden.789 In zijn dagboek filosofeerde hij hoe 
Parijs zou zijn in het gezelschap van Gerrit of Aeltsje, ‘ook al zegt men dan 
honderd keer dat men niet met een vrouw naar Parijs moet gaan, carrying 
coals to Newcastle.’790 De stad zelf maakte veel indruk op hem, zeker in 
vergelijking met het naoorlogse Amsterdam: 

‘Zoals Jeen Joukes Offringa zich van Amsterdam geen voorstelling 
had gemaakt, zo had ik mij van Parijs niet bij voorbaat een idee 
gevormd. In Parijs overheersen de grote monumentale gebouwen, 
zoals Amsterdam er geen een heeft. En toch, die kende ik al van de 
plaatjes, al zijn sommige (bijvoorbeeld de Madeleine en de Opéra) 
veel geweldiger dan ik gedacht had. Maar die gebouwen, hoe 
centraal ook, zijn niet datgene wat Parijs tot “de” stad maakt, – er 
is een geheimzinnig surplus, een aroma, een geur die men niet 
kan definiëren en die er toch is, onmiskenbaar en niet te missen. 
Vanavond, wandelend langs de Seine met al zijn lichten, van 
Eiffeltoren tot Ile de [la] Cité, enkele momenten van intens geluk, 
met een melancholisch tintje, namelijk dat ik het met niemand kon 
delen. Onwillekeurig vergelijkt men [Parijs] met Amsterdam, de 
Seine met de Amstel, dat is allemaal kleiner, intiemer misschien, 
maar ook viezer. Elke zijstraat van de grachten is een vieze, naar vis 
of afval stinkende steeg.’791

Zijn reisgenoot vond Wadman maar een wonderlijke kerel. Zijn manier 
van doen stoorde hem, de wijze bijvoorbeeld waarop hij de suiker onder 
uit zijn kopje likte, maar ook zijn ‘politieke aberraties’, ‘Blut und Boden min 
of meer’. Sixma van Heemstra bevond zich met zijn politieke ideeën in 
de Bretonse beweging in goed gezelschap. Daar heerste een uitgesproken 
rancuneuze sfeer tegenover de Franse staat. Toch was Sixma van Heemstra 
volgens Wadman niet dom, het deed hem plezier dat hij wist wie Ter 
Braak, Du Perron en Vestdijk waren. Ook moest hij hem nageven dat híj 
zich tenminste kon redden in het buitenland, terwijl het hem moeite 
kostte om in zijn HBS-Frans gesprekken te voeren.792

Wadman had toegezegd voor Podium de schrijver Hans Gomperts (1915-
1998), redacteur van Libertinage en Het Parool, op te zoeken. Gomperts 
woonde, net als de latere Podium-redacteur Paul Rodenko, in Parijs en 
logeerde in het hotel van de journalisten, ‘hôtel Scribe’. Toen echter bleek 
dat Gomperts daar niet aanwezig was, staakte Wadman zijn zoektocht. 
Misschien was hij zelfs wel opgelucht dat hij hem niet te woord hoefde 
staan. Na drie dagen in Parijs moest hij namelijk bekennen: 
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‘Als ik eerlijk ben, heb ik er al schoon genoeg van. Niet omdat Parijs 
mij niet bevalt, maar om dit leven, dat zo doelloos is, – maar wat 
heen- en weer gesjok. “A quoi sert-ceci?” Om in Parijs te zijn? Of om 
er te zijn geweest? Nog het meeste om te kunnen zeggen dat ik er 
geweest ben.’793 

Later zou Wadman het toch niet kunnen laten op te scheppen over 
zijn bezoek aan de literaire hoofdstad van Europa. Aan de redactie van 
De Tsjerne liet hij weten dat hij wel eens wilde schrijven over het Franse 
existentialisme waarvan hij in Parijs het een en ander had gezien,794 en 
voor De Stiennen Man schreef hij gekscherend: 

‘De voltallige Leabrekker-redactie was Zaterdag, 31 Sept., op het 
Leeuwarder vliegveld aanwezig, toen hun oud/hoofdredacteur A.W. 
met het vliegtuig “C.Y.N.I.C.U.S. III” van zijn Parijse reis terugkeerde. 
Tussen twee rijen van bloemen strooiende Friese schrijvers door, liep 
hij regelrecht op ons af, en stond ons direct een interview toe. “Had 
uw reis ook een doel?” “Ja, jazeker, vooral culturele, politieke…” “En 
de resultaten?” “Geweldig! Ik heb bij Rimbaud, Verlaine en anderen 
om het haardvuur gezeten, en die hebben mij het een en ander 
verteld. Wisten jullie, dat de Franse romanschrijvers zeer onder 
invloed staan van de Friese? (“l’Ecole de Frise”).’795

Wadman stak er de draak mee, maar dit was tegelijk wel de taak die hij voor 
zichzelf zag weggelegd: de Friezen de ogen openen dat er meer was dan 
Friese literatuur en zichzelf genezen van zijn minderwaardigheidscomplex. 
Aan het eind van het stukje liet hij zichzelf tegen de journalisten zeggen: 
‘”Heren, ik moet gaan. Het laatste Friese boek wacht op mij”.’796 Een kleine 
week na aankomst in Parijs wist Wadman echter niet hoe snel hij de trein 
moest pakken om terug te keren naar huis.

4.3 Het Looiersdwarshuis. De Podiumcommune.

De winter van 1946 op 1947 was ijzig koud. Vanuit een ingesneeuwd 
Amsterdam schreef Wadman in februari 1947 een briefje aan zijn kersverse 
huisgenoten, Gerrit en Annie Borgers, die vanwege griep en kou Amsterdam 
voor Hilversum hadden verruild. Twee weken eerder was in Friesland de 
negende Elfstedentocht gereden bij extreme temperaturen van twaalf 
graden onder nul. In Amsterdam dronk Wadman borrels bij uitgeverij De 
Arbeiderspers, waarvoor hij een Fries boek corrigeerde. De uitgever boog 
zich ondertussen over het manuscript Trombône.797 Thuis bekommerde 
Wadman zich om de verwarming. ’s Nachts moest hij drie keer uit bed om 
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ervoor te zorgen dat de kachel niet uitging. Een aangekochte partij hout 
bleek te vochtig om te branden en tot overmaat van ramp waren de kolen 
bijna op. Wadman en zijn zus aten tompoezen van de laatste gulden in de 
huiskas en rapporteerden over de situatie aan hun medebewoners:

‘Het [huis] staat er nog steeds, is koud, behalve bij het muntenvretende 
kacheltje en wankelt nog steeds op zijn grondvesten wanneer zekere 
buurlieden naar boven hollen. De sneeuw stapelt zich nog steeds 
hoger op rond onze veste, gisteren waren er weer muizen, die 
vannacht zegge en schrijve 24 tarwetjes opgevreten hebben, die arme 
dieren hebben ook honger natuurlijk.’798

Over zijn nieuwe adres schreef Wadman aan Tamminga met een typisch 
Fries grapje: ‘Het voldoet goed, maar wij hebben niet bepaald last van de 
warmte, zo is het wel.’799 
Het huis op de 1e Looiersdwarsstraat, dat rond de 20ste januari 1947 door 
Wadman, zijn zuster, Gerrit Borgers en Annie van Poelgeest betrokken werd, 
kreeg al snel de naam ‘Podiumbuilding’. In feite was het een onbewoonbaar 
verklaard winkelpand in de Jordaan, waaruit in de hongerwinter alle hout en 
tussendeuren waren gesloopt: het toilet was de enige afsluitbare ruimte in 
het huis.800 Het pand werd door de bewoners ook wel ‘de kelder’ genoemd en 
was opgelapt door een huisjesmelker om ‘gemeubileerd’ verhuurd te worden 
aan het viertal, dat na maanden zoeken naar woonruimte niet kieskeurig 
meer was. Wadman merkte cynisch op: ‘Dit is geen huis, dit is het decor van 
een armoedig toneelstuk.’801 Borgers beschreef het in 1986 als volgt: 
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‘Als je de deur opendeed, dan stond je meteen in de voorkamer, die 
heel hoog was. Het leek wel een expressionistisch toneelstuk, want 
je zag een klein trapje naar boven en daar was weer een kamer – 
dat was de kamer van Annie en mij – en een trapje naar beneden. 
Als je dat afliep, kwam je in een soort souterrain en daar was onze 
gemeenschappelijke eetkamer. Daar zaten we ook koffie te drinken 
en daar was een kachel. […] Dus je kon, als je binnenkwam, én in de 
bovenkamer én in de benedenkamer kijken.’802

Wadman sliep in de voorkamer, zijn zuster in het souterrain. Visite kwam 
daarom steevast langs Wadmans bed, waarop deze dan volgens Borgers 
klaagde: ‘Wat is het weer druk aan de rijweg.’803 En aanloop was er nogal 
veel in het Looiersdwarshuis, dat vanaf het begin een bolwerk van Podium-
activiteiten zou zijn. Zo hadden Borgers, Wadman en Sierksma op de dag 
van de Elfstedentocht vergaderd over de toekomst van Podium en was 
Sierksma kort daarna al weer van plan langs te komen: 

‘Thuis lag hier een briefkaart van Fokke, aan jou, waar in staat dat hij 
Vrijdagavond om 6.26 komt en godstamebij tot Dinsdag of Woensdag 
wil blijven, en offie hier kan slapen, al die tijd. Staat niet bij of we 
weer een veelacter te aanschouwen krijgen, maar dat zal wel. […] Dat 
bezoek van Fokke is zeker m.h. oog op de Fusie-besprekingen, ik 
reken er maar op dat die doorgaat. Of is het ook voor een gewone 
redactievergadering?’804

> Fusieplannen
Al voordat Wadman en Borgers officieel waren toegetreden tot Podium, 
was de redactie benaderd met voorstellen van andere tijdschriftredacties 
om te fuseren. Het eerste voorstel in de zomer van 1945 was afkomstig 
van de drie (illegale) tijdschriften die later samen het rivaliserende 
tijdschrift Columbus zouden vormen. Kort daarna deed ook Het Woord 
een fusievoorstel. Sierksma sprak met de Woord-redacteuren in 
Amsterdam, maar wees het voorstel daarna van de hand; de verschillen in 
literatuuropvatting waren te groot. In Podium zou hij voortaan steeds de 
dichter en Woord-redacteur Koos Schuur belachelijk maken.805 
In januari 1947 deed het blad Columbus, dat verscheen bij uitgeverij Stols 
in Utrecht, een tweede toenaderingspoging.806 Nu Columbus in de laatste 
nummers dezelfde op Forum geënte koers voer als Podium, zou een fusie 
met dat blad voor Podium meerdere problemen in één keer oplossen. 
Het aantal medewerkers van beide bladen zou groter worden, net als het 
aantal lezers; het nieuwe tijdschrift zou steviger kunnen staan tegenover 
concurrerende ‘rommel’ van Criterium en Het Woord, en tot slot zou een 
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gefuseerd blad aantrekkelijker zijn voor een nieuwe uitgever. Sierksma’s 
bereidheid om te fuseren hing nauw samen met het feit dat hij erg 
ontevreden was over zijn eigen uitgever, Van Gorcum in Assen. 
De redactionele problemen van Podium waren grotendeels opgelost met 
de komst van Borgers en Wadman. Verhoeff was alleen nog in naam 
redacteur, hij bezocht ook geen redactievergaderingen meer. Borgers 
daarentegen had al vóór zijn officiële toetreden tot de redactie veel 
werk voor Podium verzet. Zoals hij aan Wadman schreef, was hij ‘met 
niets ontziende ijver’ op pad gegaan. Hij had zijn kring van vrienden 
en kennissen aangespoord om aan het blad bij te dragen en ook had 
hij uitgevers benaderd.807 Wadman ging veel minder voortvarend te 
werk. Hij zocht voor Podium alleen contact met Simon Vestdijk, die – 
als gezegd – de toezegging deed zijn roman De andere school aan het 
tijdschrift af te staan.808 Maar verder schaarde hij zich achter Borgers. 
Het redactiesecretariaat, dat vanaf november 1946 beheerd werd door 
Wadman en Borgers samen, werd in de praktijk vooral bemand door 
Gerrit Borgers, die daardoor een indrukwekkend literair netwerk 
opbouwde. Zijn afhankelijkheid van Wadman zou snel verleden tijd 
zijn.
Op een zaterdag in maart vond vervolgens in het Looiersdwarshuis een 
fusiebespreking plaats tussen Podium en Columbus. Columbus-redacteur 
Hans van Straten vertelde hierover in 1986 aan Piet Calis: 

‘Op zaterdag 8 maart 1947 zijn Jan Vermeulen en ik naar Amsterdam 
getogen voor een gesprek met de Podium-redactie. Hoewel het 
voorjaar naderde, duurde de winter met onverminderde hevigheid 
voort. Over de bevroren sneeuwbergen strompelden Jan en ik naar 
een adres in de Jordaan, 1e Looiersdwarsstraat 21 hs, een bouwval die 
door Borgers “het Podium Building” werd geheten. […] Na enige tijd 
arriveerde ook Fokke Sierksma in een dikke witte coltrui. Hij was de 
meest sportieve van ons allemaal, hij zag er uit of hij op de schaats 
uit Groningen was komen aanzetten.’809

Mederedacteur Jan Vermeulen van Columbus merkte over dezelfde 
vergadering op: ‘Fokke Sierksma was een enorme drammer, die hield 
niet op, een soort terriër. Anne Wadman was een zachtaardige jongen, 
die niet veel zei en van die andere jongens herinner ik me niet zoveel.’810 
Die andere jongens, dat waren Gerrit Borgers en Kees Lekkerkerker. Deze 
laatste kwam later op de avond langs om de fusie met zijn blad, Proloog, 
aan te bieden.811 Peter Verhoeff was uiteraard afwezig. Van de Podium-
redactie maakte Sierksma dus de meeste indruk op de buitenstaanders. 
Nog altijd was Podium zíjn blad en als dat zou fuseren, dan gebeurde dat 
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alleen onder zijn condities. Sierksma was ook degene die in Podium het 
felst van leer trok tegen andere bladen. 
Niettegenstaande Sierksma’s drammerige houding wist men op de 
vergadering tot overeenstemming te komen. Als uitgever van het nieuwe 
tijdschrift zou de uitgever van Proloog, Contact, benaderd worden. Er 
werd nog niet vastgelegd per wanneer de fusie in zou gaan en wat de 
naam van het nieuwe blad zou worden. Op de fusie moest natuurlijk 
gedronken worden, en dus trokken de bewoners van het Podiumbuilding 
samen met Fokke Sierksma, Jan Vermeulen en Hans van Straten na de 
vergadering naar de kroeg. Van Straten vertelde later dat de Podium-
redacteuren verschrikkelijk veel dronken, minstens tien borrels de man. 
Sierksma dronk vaker veel. Toen Wadman hem in april 1947 in Groningen 
opzocht, vroeg Sierksma hem twee flessen drank mee te nemen. Bij alle 
drankhandelaren in de buurt had hij schulden.812 
Ook de voormalige geheelonthouders Wadman en Borgers wisten hem 
flink te raken. Wadman moest echter bij al zijn uitspattingen rekening 
houden met zijn vriendin, die nog steeds overtuigd geheelonthoudster was 
en die zijn gedrag in de hoofdstad afkeurde. Het liefst zou Aeltsje hem het 
drinken verbieden.813 Eerder had Wadman, in een poging zichzelf schoon 
te praten, al zijn ’zonden’, zijn eerdere relaties en zijn scharrels, aan haar 
opgebiecht. Een paar meisjes liet hij buiten beschouwing. Aeltsje had uit 
Wadmans verleden zelf wel kunnen concluderen dat hij niet onverschillig 
was voor vrouwelijke aandacht. Dat hij nu in een soort commune woonde 
met Gerrit en Annie, die het met de wederzijdse trouw niet zo nauw namen 
(ze trouwden overigens in mei 1947), was haar niet naar de zin.

> Problemen rondom “Fioele en Faem”
Wadman had wel wat leed te verdrinken. In oktober 1946 had hij contact 
gezocht met Reinold Kuipers, hoofd van de socialistische uitgeverij De 
Arbeiderspers. Kuipers was daarvóór werkzaam bij Van Gorcum in Assen. 
Bij de Arbeiderspers werkte ook Max Wolters, een liefhebber van Friese 
literatuur. In 1941 had de Arbeiderspers – in de oorlog ‘gelijkgeschakeld’ 
– Abe Brouwers Marijke. Roman fan in mem uitgegeven in een grote oplage 
van 8.000 exemplaren.814 Dergelijke aantallen zouden in Friesland pas 
vanaf 1955 worden geëvenaard door de Christelijke Friese Volksbibliotheek 
(KFFB).815 De KFFB, opgericht in 1934, was net als de Fryske Bibleteek een 
‘uitgevende vereniging’ met zo’n duizend leden in 1945.816

Wellicht kwam Wadman door Abe Brouwer op het idee om zijn romans 
Trombône en Fioele en Faem aan De Arbeiderspers aan te bieden.817 Hij 
vertelde er niet bij dat hij voor zijn eerste roman in Friesland ook nog 
lijntjes had uitstaan bij de Sneker uitgever Koster. Ongelukkigerwijze 
hapte deze Friese uitgever echter toe nadat Wadman contact met de 
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Arbeiderspers had gezocht.818 Eind november 1946 tekende Wadman 
een contract voor Fioele en Faem. Koster stelde de rechten op het boek 
vervolgens veilig door in een advertentie in Frysk en Frij vast aan te 
kondigen dat hij de roman van de ‘bekende dichter’ Anne Wadman zou 
uitgeven.819 Trombône leverde Wadman in bij de Arbeiderspers.820

Koster besloot van Wadmans debuutroman in ieder geval tweeduizend 
exemplaren te drukken, omdat er al twaalfhonderd mensen op de roman 
hadden ingetekend.821 Sierksma schreef Wadman over dat aantal: 

‘Fioele en Faem lijkt niet slecht. Zometeen heb je met muziek en 
liefde meer verdiend dan welke artiest ook. Succes. In Amsterdam 
drinken we op de eerste 1200 exemplaren.’822 

Eind januari 1947 was de eerste helft van Fioele en Faem gezet. Het leek erop 
dat Wadmans debuutroman na drie jaar dan eindelijk zou verschijnen. 
Op de Looiersdwarsstraat kreeg hij de eerste drukproeven toegestuurd, 
de rest zou tien dagen later volgen.823 
Toen er vervolgens echter niets gebeurde, trok Wadman aan de bel. Koster 
liet hem weten dat er problemen waren ontstaan. Wadmans manuscript 
was gelezen door een zekere S. Dykstra, beheerder van de boekhandel van 
het Kristlik Frysk Selskip. Zoals gezegd vormden de leden van het KFS 
een niet onaanzienlijk deel van het Friese lezerspubliek. (In 1948 had het 
KFS ruim vierduizend leden.)824 Kort daarop besloot Koster van de uitgave 
af te zien, een beslissing waarvan hij Wadman in Amsterdam persoonlijk 
op de hoogte kwam stellen. Waarschijnlijk was Koster bang om zich de 
woede van de christelijke lezers op de hals te halen. Aan het einde van de 
roman liet Wadman een dronken Jeen Joukes Offringa het bed delen met 
zijn hospita. Over Kosters beslissing het boek toch maar niet uit te geven, 
schreef Wadman teleurgesteld aan Borgers:

‘Daarbij komt nog een malaise tengevolge van de jongste actie van 
mijn geliefde uitgever Koster. Deze meneer heeft mij doen weten, 
dat hij van uitgave van mijn boek afziet, maar dat hij ter wille van 
mij (lees: terwille van zijn zetterskosten) zal proberen het boek aan 
de Arbeiderspers te verkopen. Dit is nu wat je noemt christelijke 
uitgeverspolitiek. Ben vanmorgen bij Kuipers geweest, die er wel voor 
voelde, maar het hing voor hem ook van Kosters zakelijke voorstellen 
af. Vrijdagmiddag hebben wij een conferentie waar “bij mij, over mij 
en zonder mij” over mijn litterair lot zal worden beslist.’825

De conferentie in Amsterdam vond plaats op het kantoor van de 
Arbeiderspers, waarbij Koster het manuscript aan de Arbeiderspers 
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aanbood. Vanaf zijn ziekbed in Hilversum schreef Borgers aan Wadman 
in het koude Looiersdwarshuis: ‘…[we] bidden de hele dag – als we even 
niet hoesten of kreunen – om kolen en een goeie afloop op de bespreking 
van Vrijdagmiddag over het boek-met-de-vieze-woorden.’826 Eerder had 
Borgers Koster, over wie hij vast hele tirades van zijn vriend hoorde, al 
bestempeld als een ‘Sneeker christenzieltje.’827

De stap van Koster naar de Arbeiderspers lag voor Wadman wel voor 
de hand. Die uitgever had immers eerder al interesse getoond in beide 
manuscripten, Fioele en Faem én Trombône. Bovendien probeerde Wadman 
ook l’Etranger van Albert Camus (Parijs, 1942) aan De Arbeiderspers te 
slijten, een existentiële roman die hij in Parijs op de kop had getikt en die 
hij wel zou willen vertalen. De roman was in 1943 al in het Engels vertaald, 
maar een Nederlandse vertaling ontbrak tot nog toe.828 
De Arbeiderspers voelde wel wat voor een uitgave voor Fioele en Faem, maar 
wilde eerst de drukproeven bekijken. Terwijl het boek dus al lang verschenen 
had moeten zijn, lag het op de plank bij een nieuwe uitgever. Het frustreerde 
Wadman, omdat hem van verschillende kanten gevraagd werd wanneer zijn 
debuutroman zou verschijnen. Steeds vaker werd hem verweten dat hij, in 
zijn recensies zo kritisch over het peil van de Friese roman, er zelf eerst 
maar eens een roman tegenover moest zetten. Dat was de situatie ten tijde 
van de fusiebespreking van Podium met Columbus en Proloog. 

> Onzekerheid
Terwijl Podium op het punt stond te fuseren, was Wadman er nog steeds 
niet van overtuigd dat hij binnen dat blad een belangrijke rol zou kunnen 
spelen. De twijfel die er van meet af aan was geweest, bleef. Al in september 
1946 – vlak voor de verhuizing naar Amsterdam – had hij in zijn dagboek 
geschreven: 

‘Teruggekeerd uit Amsterdam, erg moe van het gesjouw en geconfereer 
over Podium. Zo, zittend aan mijn schrijfbureau aardig trots op 
kleine essayistische vondsten, – maar de afgelopen dagen helemaal 
niet blij met mijn redacteurschap van Podium en mijn ‘naam’. Naast 
Fokke en Gerrit voel ik mij doodeenvoudig een hopeloze boerelul. 
Zij moeten het weten en hebben er vrede mee. Het gesprek gaat voor 
het grootste deel buiten mij om en ik ben al blij als ik ook eens een 
intelligente opmerking kan plaatsen. Maar bij mij zijn die dingen zo 
incidenteel, meer zijdelings, bij Gerrit vloeien ze aan één stuk door 
en nonchalant, bij Fokke als schoksgewijze ontladingen. Toch geloof 
ik wel dat ik nuttig werk kan doen voor het tijdschrift, zonder dat ik 
het gevoel kwijtraak, dat ik eigenlijk onder de maat ben en niet bij 
hen thuishoor.’829

gr immig eer lijk



231

Ondanks voortdurende verzekeringen van Fokke Sierksma dat Wadman 
níet tekort schoot en dat Podium het niet zonder zijn medewerking kon 
stellen, bleef Wadman onzeker. In oktober 1946 schreef hij aan Tamminga: 
‘Jij zult misschien weten dat ik mij ook in de redactie van Podium heb 
laten stoppen. Ik wilde wel dat ik er vanaf was (zeg dat niet tegen Fokke, 
want hij wordt woedend), maar alweer: het is niet anders. Ik zal wel 
moeten meedoen.’830

Dat Wadman zich in de redactie had ‘laten stoppen’, was natuurlijk 
pertinent onwaar. Vijf maanden eerder nam hij een plaats in de redactie 
maar al te graag aan, ook al wist hij dat de redactie van De Tsjerne er niet 
blij mee zou zijn. Wel had hij al snel spijt. Kort na zijn reis naar Parijs 
en vóór het samenwonen in de Looiersdwarskelder analyseerde Wadman 
zijn minderwaardigheidsgevoelens voor de zoveelste keer: 

‘Gisteren voor het eerst een gesprek met Gerrit dat ergens op leek. 
De aanleiding was de vraag: kan het zo zijn dat iemand zich bewust 
is van zijn eigen domheid of beperktheid? Volgens Annie en hem 
is iemand die zich bewust is van zijn domheid al niet dom meer. 
[…] De “domheid” is zo een relatief begrip, natuurlijk, en toch reëel 
omdat men in bepaalde situaties (bijv. die waarin ik verkeer tegenover 
Podium) niet aan het vereiste niveau toekomt, met andere woorden: 
boven zijn geestelijke stand leeft.’831

Wadman zag zelf in ieder geval twee oorzaken voor zijn onzekerheid. 
De eerste was dat hij visueel ingesteld was. Hij schreef zonder een 
vooropgesteld plan zo gemakkelijk en snel, dat hij vervolgens twijfelde 
aan de uitkomsten (‘dat ik eerst schrijf en dan pas denk’). De tweede 
oorzaak was de ingebakken overtuiging dat hij onaantrekkelijk was. 
Daardoor zocht hij geen oogcontact met vreemden en schrok hij ervoor 
terug contacten aan te gaan. Alleen bij Aeltsje lukte het hem dit ‘fysiek 
minderwaardigheidsgevoel’ te overwinnen.832 
Zijn onzekerheid was groter in situaties waarin hij zich geconfronteerd 
zag met onbekenden, dan met bekenden. In Friesland voelde hij zich 
wel op zijn gemak. Op 28 december 1946 werd op zijn initiatief in een 
bovenzaaltje van café De Kroon in Leeuwarden een Tsjerne-middag 
gehouden.833 Redactie en medewerkers konden daar kennis met elkaar 
maken. Voor een groot deel kenden ze elkaar overigens al. Wadman 
hield een lezing over Fries proza, waarbij hij de stelling verdedigde dat 
de streekroman de ‘echte’ roman in de weg stond. Tamminga sprak over 
poëzie, Schurer over de positie van De Tsjerne in de Friese literatuur.834 De 
middag werd een succes: 
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‘Onze Tsjerne-middag, zaterdag, is heel goed geslaagd, de zaal was 
veel te klein, we hadden op een 20 mensen gerekend, er waren er 
over de 100. Na afloop gezellig geborreld met de upper ten van de 
Friese intellectuelen en kunstenaars, – Friesland op zijn best, ik vond 
ze plotseling toch wel weer erg sympathiek.’835

> Nieuwe spanningen tussen Wadman en Schurer
Zoals Podium in de praktijk vooral het blad van Fokke Sierksma was, zo was 
De Tsjerne het blad van Fedde Schurer – in ieder geval tot hij in de zomer 
van 1946 naar Friesland verhuisde om hoofdredacteur van de Heerenveense 
Koerier te worden. Sierksma leverde voor Podium ook verreweg de meeste 
kopij. Het was echter niet Schurer maar Wadman die hetzelfde deed voor 
De Tsjerne. 
In 1946 schreef Wadman zo’n tachtig van de in totaal 384 pagina’s vol, in 
1947 zo’n zeventig van de 384 pagina’s.836 Ter vergelijking: Schurer vulde 
in 1946 ongeveer dertig pagina’s en in 1947 nog maar zo’n tien. Wadman 
had trouwens zelf ook wel in de gaten dat hij van alle medewerkers 
en redactieleden verreweg het meeste honorarium van Van Rossum 
opstreek.837 
Voor de eerste nummers van De Tsjerne nam Schurer vaak de vrijheid 
zelf te bepalen wat er wel en niet werd opgenomen. Hij realiseerde zich 
dat hij daarin soms ver ging. In het voorjaar van 1946 schreef hij aan 
Wadman: ‘Jullie moeten maar even geduld met mij hebben en al mijn 
informaliteiten nog een tijdje verdragen; ik hoop het allemaal weer goed 
te maken en een democratisch redacteur te worden.’838 Maar ook daarna 
weerde Schurer soms bijdragen uit het blad. Wadman was er niet blij mee. 
Zo schreef hij vanuit Amsterdam aan Govert Gezelle Meerburg (die per 
januari 1947 Jan Piebenga zou opvolgen als redacteur) dat hij ontstemd 
was dat Schurer poëzie van hem geweigerd had: 

‘Ben min of meer nog steeds boos door het weigeren van mijn 
kwatrijnen. Ik ben misschien (met Geart Jonkman) zo ongeveer de 
enige pornograaf in Friesland, met pornograaf bedoel ik dan wat 
anders dan anders, laat ik zeggen de enige vertegenwoordiger van 
wat in Holland de generatie Podium-Columbus, een enkele figuur 
uit Criterium, betekent. Dat men dat werk niet kan waarderen, is niet 
mijn zaak, maar dat men het zijn [bestaans]recht niet gunt, is mijn 
zaak wel en daar wil ik tegen appelleren.’839

Zoals we zagen, had Wadman al eerder onenigheid gehad met Schurer 
over de waarde van Podium en de verhouding Podium-Tsjerne. Zijn 
kwatrijnen waren bovendien niet de enige geweigerde kopij, Schurer 
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keurde ook een negatief stuk van zijn hand af over de poëzie van de 
dichter Bertus Aafjes, zodat Wadman zich gedwongen zag het in Podium 
te publiceren. In dat tijdschrift schreef hij wat hij in De Tsjerne niet had 
mogen zeggen: 

‘Men kan zelfs zeggen dat Aafjes populair geworden is, en dat is 
voor een dichter iets waar men niet licht over moet denken. Dat van 
zwaargerokte zijde ethische stormrammen tegen hem in stelling zijn 
gebracht, kon die populariteit bij de gezònde kat-in-’t-donker-burger 
slechts bevestigen. [...] Ziehier dan eindelijk de man die rekening 
houdt met het bevattingsvermogen van mijn oom de notaris en mijn 
buurman de melkboer, die alleen maar zingt, met een helder bel 
canto en zwierige linten aan zijn mandolien, de man die zorgeloos 
zingt van alleen maar genieten.’840

Dat Schurer zijn stuk over Aafjes afkeurde, had Wadman niet hoeven 
verbazen. In het voorwoord van De Tsjerne had Schurer geschreven dat De 
Tsjerne twee sleutelwoorden zou kennen: ‘vrijheid’ en ‘schoonheid.’841 Een 
jaar later begreep Schurer naar eigen zeggen goed waarom de Podium-
generatie een hekel had aan de ‘onproblematische’ dichter Bertus Aafjes. 
Deze durfde het namelijk aan te zingen over ‘de vreugde en de heerlijkheid 
van het leven.’842 Wadman hield het op ‘romantisch geleuter’. 
Terwijl Schurer en Wadman van mening verschilden over enkele 
fundamentele literaire zaken, schaarde Fokke Sierksma zich opnieuw aan 
Wadmans zijde. Nadat hij van Freark Dam had gehoord dat Wadmans stuk 
door Schurer was geweigerd, probeerde hij hem tot kiezen te dwingen: 
‘Laten jullie je als voetveeg gebruiken?’843 

4.4 ‘Ik geloof er zelf geen barst van wat ik schrijf.’ Wadman en de Podium-
redactie.

Zoals vaker in de voorjaar leed Wadman eind maart, begin april 1947 aan 
een van zijn depressieve buien. Wellicht had zijn zelfvertrouwen een 
deuk opgelopen door de ontwikkelingen rond Fioele en Faem, misschien 
ook door de fusieplannen van Podium, het blad waarin hij zich toch al 
niet thuis voelde en waarin hij binnenkort de concurrentie met nieuwe 
redacteuren aan zou moeten gaan. De fusie zou uiteindelijk ingaan in 
oktober 1947, kort voordat Wadman weer naar het hoge Noorden zou 
vertrekken.
In het voorjaar van 1947 zocht Wadman Sierksma in Groningen op om 
met hem over zijn problemen te spreken. Sierksma analyseerde Wadmans 
‘zelfaanklacht’ als volgt: ‘… jij zegt, dat je een lul en een epigoon bent. Je 
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vergist je en je hebt gelijk. Jouw werk heeft epigonische elementen, maar 
juist zo dat het geen napraterij is. Maar, je eigen centrum heb je nog niet 
gevonden.’844 Volgens Sierksma stond Wadman op een tweesprong en 
moest hij ernaar streven zijn werk naar een hoger niveau te tillen, maar 
dat moest hij wel zélf doen: 

‘De vraag is alleen: wie ben jij, wat zijn jouw problemen, die alleen 
van jou zijn, en niet van iemand anders. Een mens is een heel eind 
op weg, als hij weet wat precies zijn vragen zijn en op welke manier 
hij denkt. Een paar van jou belangrijkste hindernissen zijn Friesland 
en de vrouw. Wat het eerste betreft, kan ik je iets zeggen. Zolang 
Friesland voor jou niet een vrije keuze is maar een stuk geweten 
dat je plaagt, is het zaakje niet zuiver. Een mens is een deel van zijn 
groep, zei de mesties Cola [Debrot] op de lezing die hij hier gegeven 
heeft, maar hij is evenveel zichzelf. Pas als hij zichzelf gevonden 
heeft, kan hij in vrijheid zijn plaats tussen zijn volk vinden. […] Jij 
bent geen lul, maar je moet uit de tijd van de infantiele reactie naar 
de volwassenheid. […] Het is een verdomd klein beetje, wat ik je 
zeggen kan. “Ik weet niet waar Uw huis is, meneer, maar U moet die 
kant uit, schijnt mij toe.”845

Sierksma stelde hier een cruciaal probleem aan de orde: Wadmans relatie 
tot Friesland en zichzelf. Zolang hij zich afhankelijk bleef opstellen van 
anderen, zou hij keer op keer teleurgesteld worden. Tegelijkertijd was 
Wadman dermate zelfkritisch, dat hij evenmin aan zijn eigen standaard 
kon voldoen. De overtuiging dat hij tekort schoot, maakte het moeilijk 
voor hem deel uit te maken van een groep, terwijl hij met de meest voor 
de hand liggende oplossing, het isolement, ook niet tevreden was. 
Sierksma zelf stond wat de Friese letterkunde betrof bijna letterlijk aan 
de zijlijn. Hij besprak weliswaar regelmatig Friese literatuur, maar hij 
deed dat vanachter een radiomicrofoon in Groningen, bij de Regionale 
Omroep Noord, op een manier waarvoor Wadman veel bewondering had.846 
Friesland stond voor Sierksma deels gelijk aan sentimentaliteit. Nadat 
hij in december 1946 niet op de Tsjerne-middag had kunnen komen, liet 
hij Wadman weten: ‘Verdomd jammer dat ik niet op de Tsjerne-middag 
ben geweest. Ik heb momenteel óók behoefte aan sentimentaliteit en 
andere dingen waar wij niet zonder kunnen.’847 Sierksma publiceerde 
evenwel amper in het Fries, niet in de laatste plaats omdat hij de taal 
op papier onvoldoende beheerste om mee te kunnen draaien in het 
literaire circuit. Toen hij op Wadmans verzoek in april 1947 een stuk voor 
De Tsjerne schreef over de schrijver Arthur Koestler (1905-1983) deed hij 
dat in het Nederlands en gaf hij de tekst ter vertaling aan Wadman. Ter 
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verontschuldiging schreef hij: ‘Ja, dat Fries, kerel. Ik wilde het proberen, 
maar het zou me dagen gekost hebben.’848 
Wadman was erg blij met Sierksma’s essay en vond het een typisch Podium-
stuk. Sierksma benadrukte opnieuw de overeenkomsten tussen hem en 
Wadman door te beamen: 

‘Ja, er zal wel zoiets bestaan als een Podiumstijl. Wil ik wel geloven 
en het kan ook bijna niet anders. ’k Vond het ook verdomde leuk, 
dat je schreef hoe de vertaling jouw eigen Fries werd. Dìt stak er ook 
achter; Ik schreef het stuk voor de Tsjerne en het was mijn bedoeling 
naast jou te gaan staan. Vooral toen ik hoorde, dat Fedde een beetje 
dictator-intriguant speelt. (Jullie moeten die vent eens op zijn vestje 
spugen; dat hij een stuk over Aafjes weigert om geen gedonder te 
krijgen, wijst op aderverkalking van een gezeten troubadour). Mijn 
limericks over Jan Piebenga mochten ook al niet vanwege de tactiek. 
Laat de Tsjerne dan naar It Heitelân toestappen.’849

Een maand eerder had Sierksma op verzoek van Sjoerd Leiker – Woord-
redacteur en uitgever bij de Bezige Bij – een artikel geschreven over ‘de 
Friese dichter Anne Wadman’ voor Critisch Bulletin. Toen hij Wadman 
daarvoor om informatie vroeg, wilde die evenwel niet meewerken. De 
reden daarvoor was, zoals hij het zelf in een mismoedige bui zei, dat hij 
zoveel eer als ‘lul’ en ‘epigoon’ niet verdiende. 
Het is duidelijk dat Sierksma het steeds voor Wadman opnam door naar 
hem te luisteren en hem in Tsjerne-zaken gelijk te geven. Sierksma’s 
bemoediging was voor Wadman echter niet genoeg. In Friesland voelde hij 
zich wél zelfverzekerd. In zijn dagboek noteerde hij in het najaar van 1946 
dat hij meende wat niveau betreft in te staan tussen Sierksma en Borgers 
aan de ene kant en jonge Friese schrijvers als Freark Dam en Reimer van 
Tuinen aan de andere.850 Zelfkritisch als hij was, vond Wadman dat hij in 
Podium niet aan het vereiste niveau toekwam. Sierksma’s complimenten 
brachten hem niet op andere gedachten. 

> Nieuwe verhoudingen in de redactie van Podium
Ondertussen kwamen Sierksma en Borgers dichter bij elkaar te staan. 
Tijdens de kerstdagen van 1946 hadden Gerrit en Annie Borgers al 
gelogeerd bij Fokke en Sjouk Sierksma in Groningen. Het was volgens 
Annie erg plezierig geweest. Opgelucht schreef ze dat zij en Fokke – 
beiden in gezelschap vrij dominante persoonlijkheden – elkaar niet 
in de haren waren gevlogen. Annie vond Sierksma een geschikte vent, 
al bleef de vriendschap platonisch: ‘...onze vriendschap [blijft] toch een 
wat saaie boel, omdat beslist en van beide kanten zelfs alle mogelijkheid 
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tot “erotiek” is uitgesloten.’ Sierksma’s vrouw was volgens haar ‘au fond 
een fijne meid’. Uit die omschrijving blijkt al dat het niet echt goed 
klikte, zoals het overigens vaker niet goed klikte tussen Annie en andere 
vrouwen. Sjouk Sierksma was volgens Annie ‘typisch Gronings’. Dat dat 
niet veel goeds inhield, bleek uit haar opmerking: ‘Jullie Friezen zijn vaak 
stil en wat stug, maar dat is toch persé iets anders dan onhartelijkheid.’851 
Annie was nog het meest ingenomen met het acht maanden oude zoontje 
van Fokke en Sjouk, Rypke Johan.852 Hoewel ze zich had voorgenomen zelf 
geen kinderen te krijgen, zou ze binnen drie maanden zwanger raken.
Borgers noemde Sierksma inmiddels ‘Fok’ en stond hem in Podium met 
raad en daad terzijde. In ‘Proppenschieter’-stukjes nam hij het onder zijn 
pseudoniem Jaap Mulder op voor Sierksma. Het was het soort nepotisme 
waaraan Wadman een hekel had. Toen Fokke Sierksma een positieve 
recensie had geschreven van de nieuwste dichtbundel van Columbus-
redacteur Jan Vermeulen, maakte hij zich volgens Wadman ook schuldig 
aan ‘vriendjespolitiek’. Aan Gerrit Borgers vroeg hij: 

‘Is Podium nog Podium, als Fokke zo de perken te buiten gaat? Ik 
ben vòòr fusie en ga ook met Fokke’s redactie-voorstel akkoord, 
maar blijf van mening dat de status quo gehandhaafd moet worden 
tot het ogenblik dat deze fusie een feit geworden is.’853 

Toen Podium-abonnee Reimer van Tuinen (Wadmans vriend uit 
Langezwaag, die hem in juli 1946 was opgevolgd als hoofdredacteur van 
de Stiennen Man) van de voorgenomen fusie hoorde, merkte hij op: ‘Jullie 
zijn grappenmakers – schelden (als lit. periodieken) opgefokt (tenminste 
dat meent de leek) en stappen daarna bij elkaar.’854 Dit spel met vuur lag 
Wadman echter niet. De Podiumgroep zou al snel uit elkaar vallen.
In mei 1947 werd de tweede zoon van Fokke Sierksma en zijn vrouw 
geboren. Sierksma schreef hierover aan Wadman:

‘Je komt hier binnenkort toch, dus ik zal maar niet weer een 
inventarisatie geven van Hoatse855, zoals in de brief aan G. en A. 
Die twee beginnen er nu ook maar aan. Het spijt me in zoverre, 
dat ik bang ben, dat de Looiersdwarsbunker binnenkort een stuk 
geschiedenis is; dat doet mij vrezen, dat het Podiumverband er niet 
hechter op zal worden. Jij als schoolmeester in Heerenveen, Gerrit 
idem idem en bovendien met een gezin, ik hier in Groningen; dan 
krijgen wij de groep nooit weer zo gemakkelijk bij elkaar als tot nu 
toe. Jammer.’856

Op het moment dat Sierksma dit schreef, was Annie twee maanden in 
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verwachting. Terwijl veel van zijn vrienden aan een gezin begonnen, 
was Wadman in maart/april 1947 weer (tijdelijk) alleen. Het contact met 
Aeltsje verliep vanuit Amsterdam inderdaad, zoals hij al had gevreesd, 
moeizaam. Aan Tamminga legde hij uit dat de problemen deels waren 
ontstaan omdat het schriftelijk contact zo slecht was. Aeltsjes brieven, die 
waarschijnlijk net als haar eerste briefjes zakelijk van aard waren, deden 
hem weinig: ‘Ik kan haar epistolaire toverformules slecht verdragen.’857 
In april 1947 raakte de relatie uit. Na zijn hart te hebben uitgestort bij 
Douwe Tamminga, praatte Wadman op aanraden van Douwe en diens 
vrouw Sjouk evenwel een paar keer met Aeltsje, waarna ze het weer ‘eens’ 
werden. Het sterkte hem in zijn beslissing zo gauw mogelijk naar Friesland 
terug te keren, plannen waarvan, getuige het bovenstaande citaat, ook 
Sierksma en Borgers wel op de hoogte waren. Wadman informeerde 
in Heerenveen of hij daar les zou kunnen geven aan een nieuw op te 
richten lyceum-afdeling op de HBS, en ook ging hij na of er in Langweer 
woonruimte voor Aeltsje en hem beschikbaar was.858 Hij was opnieuw van 
plan zo gauw mogelijk te trouwen.

> Meer perikelen rondom Fioele en Faem
Wadmans morele basis was na twee miserabele maanden weer wat beter 
tot hij in mei 1947 slecht nieuws ontving. De Arbeiderspers brak de 
onderhandelingen met uitgever Koster af. Aan Wadman liet men weten: 

‘Om zuiver commerciële redenen, in geen verband staande tot onze 
waardering voor Uw manuscript, hebben wij tot onze spijt van de 
uitgave van Uw boek “Fioele en faem” moeten afzien. Wij hebben dit 
heden de heer Koster medegedeeld. Het heeft dan ook geen zin Uw 
manuscript “Trombône” langer onder onze berusting te houden. Wij 
zenden het U hierbij aangetekend weer toe. Over Camus: L’étranger, 
krijgt U eerstdaags bericht.’859

Op 4 mei schreef Wadman vanuit het Looiersdwarshuis nog aan Tamminga 
dat Koster en De Arbeiderspers het maar onderling uit moesten vechten, 
en dat de hele zaak hem koud liet. Maar het was natuurlijk niet de 
bedoeling dat geen van de beide manuscripten uitgegeven zou worden! 
En dus schreef Wadman een boze brief aan de Arbeiderspers. Hij moet 
daarin zijn exemplaar van L’étranger terug hebben geëist en verder 
waarschijnlijk zijn gal hebben gespuid over de gang van zaken rond 
zijn manuscripten. Kuipers van De Arbeiderspers reageerde door op 
te merken dat het manuscript hem door uitgeverij Koster en niet door 
Wadman was aangeboden, ‘zodat ik hem en niet U heb mede te delen 
waarom ik het niet wil uitgeven.’ Vervolgens vertelde hij Wadman wat 
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deze al wist, namelijk dat de onderhandelingen stuk waren gelopen op 
het aantal ‘verkochte’ exemplaren:

‘Ik heb toen gemeend de onderhandelingen te moeten afbreken, 
hoewel mij dit voor U en voor mij ook nu nog spijt. Ik zou het boek 
graag hebben uitgegeven en als U het mij nu zou aanbieden, zonder 
complicaties, zou ik het zeker accepteren. Ik zal de geest waarin Uw 
brief geschreven is maar negeren en op rekening schuiven van het 
literaire milieu, waarin U pleegt te verkeren.’860

Wadmans brief zal, zoals andere brieven die hij in vergelijkbare situaties 
schreef, ronduit pessimistisch en mischien ook een beetje giftig zijn 
geweest, en het milieu rond Podium stond blijkbaar ook zo bekend. Pas 
in juli 1947 verzamelde Wadman de moed de Arbeiderspers opnieuw te 
benaderen. Op 24 september 1947 werd in Amsterdam het tweede contract 
voor Fioele en Faem getekend, het boek zou een jaar later, in november 
1948, pas verschijnen.861 

> Ruzie in het Looiersdwarshuis
Zo koud als de winter van 1946-1947 was geweest, zo warm was de zomer 
van 1947. Ook in het Looiersdwarshuis liepen de temperaturen hoog 
op.862 In de lome hitte leverde het samenwonen ergernissen op. Wadman 
en zijn zuster hadden al huishoudelijke probleempjes gekend toen ze 
samenwoonden. Een huishouding voor vier man, waarbij de bewoners 
ook nog eens weinig privacy hadden, was nog veel meer werk. Tussen 
Martha Wadman en Annie van Poelgeest – inmiddels officieel Annie 
Borgers – onstonden spanningen over de verdeling van de taken. De 
zwangere Annie klaagde dat Martha te weinig deed in huis, terwijl Martha 
zich stoorde aan Annies dominante en theatrale gedrag. Zo kon Annie, 
voordat ze in de zomer van 1947 een piano kocht, urenlang met haar 
vingers op tafel ‘piano oefenen’.863 
Terwijl de sfeer in huis verslechterde, waren Wadman en Borgers 
gedwongen partij te kiezen. Het speet Wadman dat er twee ‘kampen’ 
waren ontstaan, want hij hechtte nog steeds veel waarde aan het oordeel 
van zijn vrienden. Omdat hij wist dat zij het zouden afkeuren, had hij 
hen niet verteld dat hij zijn ruzie met Aeltsje had bijgelegd. In augustus 
1947 ging hij stiekem naar haar verjaardag in Friesland om er vervolgens 
een paar dagen te blijven logeren. Via Martha lekte echter uit waar hij 
was. Borgers reageerde geërgerd op zijn geheimzinnige gedrag: ‘… we 
begrepen natuurlijk volkomen dat je tot zulke enorme intimiteiten na de 
eerste de beste zes maanden samenwonen kon komen.’864 Goedgemutst 
reageerde Wadman vanuit Langezwaag: 

gr immig eer lijk



239

‘Zoals jullie zien, zit ik nog steeds in de prairie. Vermaak me hier 
best, veel zon en veel vrijheid. Van werken komt natuurlijk niet zo 
heel veel, al heb ik onder het plengen van veel zweetdruppelen een 
Achterberg-essaytje in elkaar gezwoegd, waarover ik zelf héél weinig 
en Fokke ook niet buitensporig enthousiast was, althans hij had 
er verschillende bezwaren tegen, die ik wel na kan voelen. Het is 
eigenlijk een daad van eenvoudige solidariteit geweest, ik voelde er 
weinig voor, omdat ik zeker weet dat ik een figuur als Acht. (nog?) 
niet aankan. Maar Fokke wil het opnemen, dus laat ik het maar zo, 
volgens hem was het nog het slechtste stuk niet, nou en dan mag ik 
toch wel tevreden zijn. […] Ben benieuwd naar je oordeel. Scheld me 
maar flink uit, want het is weer als van ouds: ik geloof er zelf geen 
barst van wat ik schrijf.’865

Op het gemopper van Borgers antwoordde hij in dezelfde brief: 

‘Wat betreft het “herstel van de betrekkingen”, waarover je een 
opmerking maakte, tja ik heb dat ook wel gevoeld, maar had aan 
de andere kant toch ook weer de indruk, dat het jullie eigenlijk bar 
weinig kon schelen, vooral sinds Annie en ik zo nu en dan wel eens 
op niet geheel ontspannen voet leven, en het duidelijk is dat ons 
samenwonen nu niet direct in alle opzichten een groot succes is 
geworden, al is het aan de andere kant ook zo, dat voor zover ik weet 
noch jullie noch ik er spijt van gehad hebben, dat wij het hebben 
gedaan. […] Vaak heb ik de indruk dat, wanneer de sfeer draaglijk of 
goed is, hij dit slechts op een geforceerde manier is, door maar wat 
grapjes te maken enz. Het is erg jammer, maar we zullen er maar geen 
drama van maken. Ik heb me, zelfs onder die grapjes vaak erg ellendig 
gevoeld, maar tenslotte zijn het geen hemelschokkende dingen 
waarom het gaat. Misschien zien we later deze dingen duidelijker 
in hun proporties en vinden we de waardering terug die nu wel 
eens van beide kanten schuil gaat achter wat onverdraagzaamheid, 
onverschilligheid en geprikkeldheid.’

Wadmans poging om de problemen met humor te relativeren, mislukte. 
Eind augustus barstte de bom in het Looiersdwarshuis. Op 30 augustus 
schreef Borgers Wadman vanuit Hilversum: ‘Heb jij nog iets van Martha 
gehoord. Annie heeft haar een brief geschreven (o ja, dat weet je) waarin 
de “kwestie” wordt aangesneden, maar nog geen antwoord.’866 ‘De kwestie’ 
hield in dat het echtpaar Borgers inmiddels uitkeek naar een eigen 
woning. Het zag er echter niet naar uit dat ze op korte termijn voor een 
huis in aanmerking kwamen, zodat Borgers opmerkte: ‘...nu we voorlopig 
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geen huis kunnen krijgen is de zaak wel actueel. En als er eerst wat 
“voorpostgevechten” zijn geweest, loopt een eventueel gesprek natuurlijk 
ook vlotter, lijkt me.’867 
Wadman wist nog niets van een brief van Annie Borgers aan zijn zusje. 
Van haar kreeg hij de bewuste brief te lezen, waarna hij zich geroepen 
voelde om te reageren: ‘De onverzoenlijke en giftige toon waarop jouw 
brief aan Martha geschreven is,’ zo schreef hij vervolgens in een lange 
brief aan Annie, ‘drijft mij onverbiddelijk naar het kamp waar jij me niet 
wilde hebben.’868 
Wadman wilde best toegeven dat hij en Martha fouten hadden gemaakt. 
Zo was Martha soms ‘achteloos, onnadenkend en verstrooid’ en ‘…niet 
zo brandschoon (“schijtschoon”, zeggen ze in Friesland met een zekere 
humor waaruit de suggestie met “kakmadam” vanzelf naar boven komt) 
als jullie.’ De verwijten die Annie Martha maakte, namelijk dat zij ‘vies’ 
en ‘lui’ zou zijn, vond Wadman echter onredelijk, en de manier waarop 
ze deze in haar brief had geformuleerd gemeen en rancuneus. Gemeen 
omdat Annie Martha verbaal de baas was en Martha nooit mee zou 
kunnen doen aan ‘het spelletje van psycho-dilettantiseren dat hier in 
huis gewoonte is geworden’, en rancuneus omdat Annie allemaal kleine 
futiliteiten had samengeveegd tot één ‘grote, gore massa.’ Volgens hem 
had Annie nooit werkelijk moeite gedaan om Martha aardig te vinden. 
De analyse die Wadman vervolgens van de verhoudingen in huis gaf, is 
van belang, omdat hij hierin de kern weergeeft van zijn relatie met Gerrit 
Borgers: 

‘Jij bent altijd geneigd (en dat geldt evengoed voor je houding 
tegenover mij als voor die tegenover Martha) te vergeten dat “wij” 
(om je befaamde dualis nu ook maar eens te annexeren) “ergens 
heel anders” vandaan komen dan jullie. Je vergeet, dat wij beiden, 
Martha en ik, een heel ander verleden achter ons hebben dan jullie. 
Bovendien dat wij beide een soort van “onmacht” hebben die ons 
verhindert om in “erotisch” opzicht iets van ons leven te maken 
(noem het minderwaardigheidscomplex of iets anders). Wij kunnen 
niet “praten”, geloven niet zo absoluut in de oneindige mogelijkheden 
van het “praten”, missen bovendien het zelfvertrouwen dat jullie 
bezitten en dat voor jullie van ieder gelijk een Gelijk doet maken, wij 
hebben zodoende (en misschien ook mee door het grillige toeval) 
nooit een partner gevonden zoals jullie die in elkaar bezitten. Gerrit 
en je grote mond zijn jouw beste afweermiddelen (misschien kan 
men zelfs zeggen, laat ik nu ook eens gaan psychologiseren, dat jij 
niets bent dan de grote mond die Gerrit mist), – Martha heeft noch 
het een noch het ander. En wat mijzelf betreft, toen Gerrit al alles 
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“achter zich” had, moest ik nog pas beginnen, in leeftijd ben ik bij 
hem twee jaar ten achter, in werkelijkheid (afgezien van potenties) 
tien jaar.’869

Annie had de vriendschap op de spits gedreven. Er zat niets anders op 
dan eerder uit elkaar te gaan dan eerst de bedoeling was. Blij was Wadman 
daarmee niet: 

‘Je weet, die scheiding zou ook het einde van de vriendschap tussen 
Gerrit en mij betekenen. Dat zou me erg spijten, maar als het moet 
dan moet het. Ik heb werkelijk veel aan hem gehad, al vrees ik dat hij 
dat van mij niet zal kunnen zeggen. Ik ben altijd behoorlijk eenzaam 
geweest, zonder daar een probleem van te maken. Ik wil het ook 
wel verder zijn, en heb nog ergens een front waar ik mij terug kan 
trekken.’870

> Lef in Friesland
Het front waarachter Wadman zich wilde terugtrekken was Friesland. Tot 
een breuk in de vriendschap kwam het niet, al was de hemel na deze pittige 
discussie wel tijdelijk betrokken. Wadman trachtte de druk weer wat van 
de ketel te halen door opnieuw laconiek aan Borgers te schrijven: 

‘Annie zal mijn brief hebben ontvangen ondertussen en vlammen 
van woede. Ondanks brief voel ik er niet voor om hemeltergend 
schandaal van hele zaak te maken. Is het toch heus niet belangrijk 
genoeg voor.’871 

Belangrijk of niet, begin september keerde Borgers terug in Amsterdam. 
Zijn vrouw bleef achter bij haar ouders. De vriendschap tussen Borgers 
en Wadman was blijkbaar tegen een stootje bestand, want de brieven kort 
na het voorval zijn weer vriendschappelijk van toon. In november trokken 
Gerrit en Annie Borgers – in afwachting van de bevalling – in bij Annies 
ouders in Hilversum. 
In november keerde Wadman terug naar Friesland, waar hij de laatste 
scripties voor zijn studie wilde schrijven. De terugtocht over de afsluitdijk 
was een martelgang. Met teveel bagage maakte Wadman de reis per 
trein, bus en taxi. Hij reisde met de huispoes van het Looiersdwarshuis, 
Lodewijck (die steeds uit de doos kroop waarin hij vervoerd werd), de 
onafscheidelijke schrijfmachine, een koffer én vioolkist. In Langweer 
werd hij door Aeltsje opgewacht. Aan Annie en Gerrit Borgers schreef hij 
vervolgens vanuit zijn geboortedorp: 
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‘Aeltsje en ik hebben gisteren mijn kamer voorlopig ingericht, in 
afwachting van de dingen na mijn examen, ik heb nog niets aan mijn 
studie gedaan, maar mijn verjaardag nuttig besteed aan het wegdoen 
van oude rommel die Gerrit zo lang een doorn in het oog geweest is. 
Morgen ga ik weer Huetten.’872

Dat Wadman naar Friesland terugkeerde, wilde niet zeggen dat hij 
van plan was Podium te laten varen en zich uitsluitend te richten op 
Friese literatuur. Zoals gezegd had hij in de warme zomermaanden – 
na herhaalde smeekbedes van Sierksma – voor Podium een essay over 
Achterberg geschreven. Hij liet Borgers daarover weten dat Sierksma 
allerlei bezwaren had, en dat hij die deelde. In feite had Sierksma 
Wadman laten weten dat deze beslist niet hoefde te vrezen “de minste 
der broederen” te zijn.873 Een paar dagen eerder had Sierksma Wadman 
aangemoedigd in een poging hem aan het schrijven te krijgen: ‘Jij moet 
jezelf niet onderschatten. Hierover wil ik eens met je praten. Jij hebt meer 
lef nodig! Laat de psychologie der ernst maar rusten.’874 
Lef had Wadman wel in Friesland. Zo plaatste hij zijn ‘matige’ essay over 
Achterberg zonder schroom in De Tsjerne en schreef hij daarin ook een 
reactie op een stuk van zijn rivaal Jan Piebenga: 

‘Deze dagen schreef ik voor de Tsjerne een propje tegen Jan Piebenga, 
die zich in It Heitelân nogal laatdunkend over Podium had uitgelaten, 
en min of meer blij was dat Podium nu in Amsterdam een tehuis 
gevonden had. Deze prop wil ik als je het leuk vindt wel eens in ’t 
Hollands vertalen voor Podium, maar hij is voor de Tsjerne-Tsjerne, 
omdat in het buitenland natuurlijk niemand weet wie J.P. is. Een 
en ander heeft mijn mening bevestigd, dat we moeten trachten ook 
voor Podium weer Friese verzen te krijgen.’875

Die laatste wens zou niet ingewilligd worden. Fokke Sierksma had 
bovendien liever gezien dat Wadman zijn reactie voor Podium had 
geschreven. Kort nadat hij hemel en aarde had moeten bewegen om van 
Wadman een Achterberg-essay los te krijgen, begon hij hem alweer om 
kopij te vragen: ‘Jij zit in de redactie en nu nergens om, maar het zou 
aardig zijn als er ook wat van Anne Wadman in kwam, een klein essay of 
zoiets.’876 Het bleef stil vanuit Langweer. Het enige dat Wadman deed was 
dus in De Tsjerne reageren op Piebenga’s kritiek op Podium.877 Zo’n reactie 
scheen Sierksma tamelijk nutteloos toe, omdat De Tsjerne immers niet 
gelezen werd door ‘Hollanders’. Dat hij en Wadman in de grond van de 
zaak op dat moment een andere houding tegenover ‘Friesland’ hadden, 
blijkt uit wat hij Wadman verderop in dezelfde brief schreef: 

gr immig eer lijk



243

‘Ook over de Friese kwestie en het daarmee samenhangende feit, 
dat ik alleen voor jou iets voor de Tsjerne doe, heb ik vaker met je 
gesproken. Er is niets veranderd. De mentale afstand tot Friesland, 
waar ik toch warempel ook niets aan kan doen, wordt alleen maar 
groter nu ik begin te merken dat de lui die ik als goede vrienden – 
laten het dan geen vrienden zijn, dat weet ik wel – beschouw, je als 
verdacht afschilderen of je gebruiken als het in de Friese plannen 
past. Freark [Dam] waarmee ik niet veel contact heb, maar die mij 
een goed hart toedraagt, en jij zijn de enigen die uit ons Fries 
intermezzo overgebleven zijn. Royaal en loyaal hoop ik tegenover de 
[Friese] beweging te blijven, maar omdat het een persoonlijke kwestie 
is, verdedig ik Friesland als het mij uitkomt, d.w.z. tegen kotserige 
Hollanders om ze te pesten. Verder heb ik geen belang bij Friesland 
en als dat kan nog de helft minder bij de Friezen. Zo zit het. Ik ben 
maar eerlijk. Jij zult wel niet boos worden. Vrienden moeten elkaars 
problematiek (wat een woord) kunnen begrijpen. En die van mij is 
Friesland niet.’878 

Terwijl voor Sierksma Friesland steeds verder weg leek, was Friesland voor 
Wadman juist weer een reëel gegeven geworden. Daar wachtte hem een 
warm onthaal door zijn ouders, bij wie hij noodgedwongen weer introk, 
door Aeltsje, de Tsjerne-redactie en bevriende schrijvers zoals Freark Dam, 
Marten Sikkema en Reimer van Tuinen. In zijn dorp vond Wadman de 
rust die hij in Amsterdam had gemist: 

‘“Geestelijk” voel ik me veel beter sinds ik uit Amsterdam weg ben. 
Niet omdat ik vrede gesloten zou hebben met de prolurken hier, maar 
omdat ik beslist niet kon werken in de Looiersdwarsstraatdrukte 
met iedere avond visite of een Friesebewegingsboer aan je bel te 
hangen.’879 

Over Sierksma’s smeekbedes om vooral kopij aan Podium te leveren, 
maakte Wadman zich niet zo druk. Aan Borgers schreef hij daarover dat 
Sierksma vaker dramatisch deed wanneer er in feite niets aan de hand was. 
Hij bleef volhouden dat hij niet veel voor Podium kon doen, ‘noem het een 
fictie, een minderwaardigheidscomplex of een gebrek aan talent.’880

Het zou niet lang meer duren voordat Wadman de Podium-redactie, 
waarin hij zich nooit echt thuis had gevoeld, zou verlaten. In juli 1948 trok 
Wadman zich na een conflict met Sierksma uit de redactie terug:

‘Enfin, mijn Podium-tijd is geëindigd. Het spijt me en het spijt me 
tegelijk niet. Het neemt een vervelende last van mijn schouders en 
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zet er een andere, misschien even zware weer op. Maar ik zal toch 
moeten kiezen, en dan is deze oplossing, die bovendien strookt 
met de belangen van het tijdschrift inzake fusie e.d. de beste. Veel 
presteren op letterkundig gebied doe ik ook niet. In de Tsjerne hou 
ik mij nog zo’n beetje staande, maar dat kan ook gemakkelijk, gezien 
het nog steeds vrij povere niveau. Daar ben ik nog een soort van 
primus inter pares.’881

Wadman was ervan overtuigd dat hij moest kiezen tussen Podium en De 
Tsjerne. Niet omdat het principieel onmogelijk zou zijn om Nederlands en 
Fries schrijver tegelijk te zijn, maar omdat hij door drukte, lamlendigheid 
en – vooral – minderwaardigheidsgevoelens niet aan het werk voor Podium 
toekwam. Deze keuze zou hij later hartgrondig betreuren. Misschien 
verwoordde Sierksma het wel het beste toen hij in mei 1948 aan Wadman 
schreef: ‘Jij had Amsterdam nodig, maar je durfde Amsterdam ook weer 
niet aan.’882 Voorlopig stelde Wadman zich tevreden met zijn rol op het 
kleine podium waar geen ontmaskering dreigde: Friesland.
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5 Primus inter pares (1948-1953)

5.1 Doodse stilte rondom een trouwdag. Definitief afscheid van Podium.

> Geen tijd voor Podium, wel voor De Tsjerne
Het leek alsof Wadman nooit uit Friesland was vertrokken. In zijn oude 
kamer in het notarishuis wijdde hij zich aan de studie voor de laatste 
scripties en het doctoraalexamen. In Langweer was niets veranderd en hij 
paste zich daaraan aan. Zijn familie doopte poes Lodewijck snel om tot 
‘Toetie’. Wat moesten de buren immers wel niet denken van een poes met 
de merkwaardige naam ‘Lodewijck’?883 
Wadman leek nu in alle opzichten zijn vrije leventje als student vaarwel 
te zeggen. Terwijl hij onderhandelde met het gymnasium in Sneek, werd 
eind december duidelijk dat hij vanaf januari 1948 tijdelijk les kon geven 
op een nieuwe Lyceumafdeling van zijn oude school, de Rijks HBS in 
Heerenveen. Aan Borgers schreef hij: ‘De oude heer Noach had eens 
moeten weten, dat zijn meest beminde leerling eenmaal zijn opvolger 
zou worden.’884 Op 7 januari begon hij aan zijn eerste baan. Ook wilde hij 
binnenkort afstuderen, was hij van plan te trouwen met het meisje dat al 
die tijd op hem had gewacht en wie weet werd hij daarna wel vader, net 
als Gerrit Borgers. 
Op 29 december werd het kind van Gerrit en Annie Borgers geboren, 
een jongetje dat de naam Eise Anne Borgers kreeg. Het zegt veel over 
de vriendschap tussen Wadman en het echtpaar Borgers dat het kind, 
behalve naar een overgrootvader, werd vernoemd naar de Friese vriend 
en voormalige huisgenoot van zijn ouders. De ruzie was wat hen betrof 
duidelijk bijgelegd. Maar terwijl het echtpaar Borgers toenadering 
zocht, liet Wadman het afweten. Dat bleek al toen Gerrit Borgers hem, 
reusachtig trots, per brief vroeg peetoom te worden en ‘de opdracht van 
dit werkstuk’ (zijn zoon) te accepteren. De bevalling was goed verlopen, al 
was het volgens Gerrit ‘menselijk bekeken een heel karwei’: 

‘Grie, de zus van Kees, die onze “zuster” is en ik hebben de hele 
nacht, ieder aan een kant van het bed mee zitten persen en kreunen 
en Annie had de leiding. Toen hij, door zijn enorme omvang met 
veel moeite dus, eindelijk buitensbuiks lag te brullen waren we 
doodop.’885 
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Wadman had in een – niet bewaard gebleven – gelukstelegram al gevraagd 
wat hij ‘doen moest’ als peetoom. Gerrit antwoordde: 

‘… ja dat is moeilijk: voor zover ik weet houdt zo iemand het kind ten 
doop, maar de “Nieuwe God” van Fokke en Debrot heeft nog geen 
Podium-kerk, laat staan een doop-ceremonieel ….’886

Het wekt enige bevreemding dat Wadman als beoogde peetoom in 
antwoord op de licht euforische brief van de jonge vader de pasgeborene 
vervolgens pas ná zijn doctoraalexamen in maart 1948 kwam bewonderen. 
Het zou de vriendschap geen goed doen. De reden die Wadman gaf om 
niet al eerder op bezoek te kunnen komen, was dat hij bijna overspannen 
was door zijn nieuwe werk. Om dezelfde reden miste hij ook verschillende 
Podium-vergaderingen: 

‘Van Fokke kreeg ik een vrij mismoedige brief over Podium, speciaal 
over het April-nummer. Volgens hem kwam daarvan zonder mijn 
medewerking niets terecht. Nu is dat onzin natuurlijk, mijn “geest” is 
niet onmisbaar in dit milieu, maar ik voel wel dat ik eigenlijk verplicht 
ben mee te doen. Het is een rottig geval, maar ik zie geen kans. Na 
m’n examen, is de leus, en dat geeft voor het Aprilnu. natuurlijk niets 
meer. Ik kan op het oogenblik niets, volmaakt niets. Word volkomen 
geabsorbeerd door dat rot-examen en door die school. Ik vind het 
erg beroerd, dat ik jou in de steek moet laten, nu Fokke ook niets 
meer doet, en jij er dus eigenlijk praktisch alleen voor zit. Je vindt 
me natuurlijk een hopeloze rotzak, en dat ben ik ook.’887

Nu Sierksma en Wadman hem in de steek lieten, moest Borgers, net 
vader, inderdaad hard werken voor Podium. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal hij het Wadman echter meer kwalijk hebben genomen dat deze 
volledig opging in zijn eigen kleine zorgen, en dat hij zijn petekind niet 
kwam bewonderen. Zo klaagde Wadman uitvoerig hoe hij op weg van en 
naar school nat was geregend, hoe hij met natte voeten rond had moeten 
lopen en dat hij bang was geen overwicht te hebben op een van zijn twee 
klassen. 
Wadman was echter blijkbaar niet zozeer ‘aan het kookpunt toe’,888 dat hij 
zich niet meer bezig kon houden met De Tsjerne. Het kon abonnee Borgers 
niet ontgaan dat Wadman sinds zijn terugkeer naar Friesland wel meer werk 
voor De Tsjerne begon te verzetten, terwijl hij dat voor Podium volledig liet 
liggen. In februari 1948 werd in het colofon vermeld dat het redactieadres van 
De Tsjerne voortaan dat van Anne Wadman in Langweer was. Wadman nam 
het redactiesecretariaat over van Govert Gezelle Meerburg. Zijn positie in de 
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redactie werd daardoor sterker. Niet alleen beheerde Wadman voortaan alle 
kopij, ook onderhield hij vanaf nu samen met Aeltsje alle contacten met 
de medewerkers. Achter de schermen deed Wadman bovendien nog meer. 
In febuari 1948 schreef hij in zijn beste HBS-Frans brieven aan een aantal 
Bretonse schrijvers, van wie hij er enkele anderhalf jaar eerder in Parijs had 
leren kennen. Toen vond Wadman hen nog te nationalistisch, nu zag hij 
echter mogelijkheden om samen te werken. In De Tsjerne wilde hij aandacht 
besteden aan de gemeenschappelijke problemen van taalminderheden.889 
Eenmaal terug in Friesland nam hij kortom zijn plek in de Friese literaire 
kringen weer ferm in. 

> Doctoraalexamen: afscheid van Amsterdam
Op 3 maart legde Wadman vervolgens zijn doctoraalexamen af in 
Amsterdam. Dat was een plechtig gebeuren, waarvoor de kandidaat 
doorgaans gekleed ging in een jacquet (Wadman droeg echter een gewoon 
jasje met een nieuwe stropdas) en waarbij hij door de pedel voorgeleid 
werd aan een commissie van hoogleraren. Die voelde hem vervolgens 
enkele uren lang aan de tand over een scala aan studieonderwerpen.
Het examen onderstreepte opnieuw de middelmatigheid die Wadman bij 
zichzelf dacht te constateren. In een brief aan Borgers schreef hij dat het 
een zaakje was ‘waarvan de afloop al bij voorbaat vaststond.’ Donkersloot 
overhoorde hem over allerlei onderwerpen, van de Tachtigers, Goethe, 
via Shakespeare en Joost van Vondel, tot aan een artikel van Fokke 
Sierksma over Bloem, dat Wadman niet gelezen had. De dichter Van 
Nijlen stond op het examen centraal. Zenuwachtig als hij was, verwarde 
Wadman eerst allerlei namen. Toen het gesprek op Van Nijlen kwam, ging 
het aanmerkelijk beter, al verliep de conversatie volgens hemzelf maar 
moeizaam. Donkersloot zou zich hees gepraat hebben, hijzelf had slechts 
‘...zo nu en dan ook eens een eigen mening gelanceerd.’890

Wadman wist van Borgers dat Donkersloot een zwak had voor zijn oude 
studenten, die door de oorlog studievertraging hadden opgelopen. 
Hij was er daarom van overtuigd dat hij hem uit medelijden door het 
tentamen loodste. Donkersloot was blijkbaar geabonneerd op Podium, dat 
hij ‘met veel genoegen’ las, al liet hij Wadman weten het met de inhoud 
lang niet altijd eens te zijn.891 Alle drie hoogleraren, Gosses, Verdenius en 
Donkersloot, constateerden volgens Wadman een ‘gebrek aan paraatheid’ 
bij hem, maar ook veel werkijver: 

‘…dat ze mij […] 10 minuten lieten wachten [was] naar ik later hoorde, 
niet omdat er twijfel aan mijn goede hoedanigheden was gerezen, 
maar omdat zij niet uit de Latijnse benamingen voor Oudfries en 
muziekgeschiedenis [Wadmans bijvakken, jc] konden komen.’892
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Nadat hij de vriendschap zozeer had verwaarloosd, wilde Wadman Borgers 
blijkbaar een hart onder de riem steken. Het doctoraalexamen, waarvoor 
ook Borgers naast zijn lessen op school hard werkte, viel Wadman reuze 
mee. Zelfs hij had het immers gemakkelijk gehaald! Ondertussen had 
Borgers hem echter sinds zijn vertrek uit Amsterdam niet meer gezien 
en was hij zelfs niet langsgekomen toen hij daarna nog tweemaal in de 
hoofdstad was. Steeds had hij een smoesje paraat. Eenmaal – waarschijnlijk 
op de dag van het examen – ontmoette Borgers hem zelfs op doorreis op 
het station van Bussum, waar hij werkte en waar zijn ouders woonden. 
Min of meer dus op een steenworp afstand van Annie en Wadmans 
beoogde petekind in Hilversum.
Ook al was hij er de man niet naar om zoiets snel te laten merken, uit 
Borgers’ brieven aan Wadman wordt duidelijk dat diens ergernis toenam. 
Nadat hij Wadman van harte had gefeliciteerd met zijn examen zette hij 
hem op zijn nummer door te schrijven: 

‘Enfin, het heeft nut gehad dat je in Amsterdam hebt gezeten en je 
bent nu tenminste bevoegd tot alles – tegen de tijd, o god wanneer? 
– dat ik mijn doctoraal heb hoop ik je beschaamd te zetten door je 
wèl te laten delen in de opluchting na het gezamenlijk in een kelder 
doorgeworstelde stille leed.’893 

Wadman zocht de familie Borgers, samen met Aeltsje, vervolgens op 20 
maart op. Het was echter zonneklaar dat hij steeds meer afstand nam van 
Amsterdam, van zijn Podium-vrienden en van de Nederlandse literaire 
wereld.

> Verwijdering van Fokke Sierksma
Op een zaterdag na zijn doctoraalexamen bracht Wadman een visite aan 
Fokke Sierksma in Groningen. Sierksma was, net als Borgers, boos dat 
Wadman geen bijdragen had geleverd aan het aprilnummer van Podium. 
Waarschijnlijk kwam Wadman Sierksma persoonlijk beterschap beloven, 
zoals hij dat een week later ook aan Borgers zou doen. Sierksma was nog 
steeds overspannen. Om die reden had Wadman een radiolezing van 
hem overgenomen over de Friese romanschrijver Reinder Brolsma, een 
schrijver van streekromans voor wie hij veel waardering had.894 Wadman 
greep de lezing aan om opnieuw zijn mening over de Friese roman 
kenbaar te maken. Sierksma was blij met dit verzoeningsgebaar, al bleef hij 
volhouden dat Podium ‘de venijnige en intelligente polemist’ in Wadman 
absoluut niet kon missen. Luisterend naar Wadmans lezing over Brolsma 
(de tekst verscheen later dat jaar ook in De Tsjerne),895 meende hij namelijk 
dat Wadman inmiddels ‘een flinke portie bewustwording’ had bereikt:

gr immig eer lijk



249

‘Toen ik zat te luisteren zag ik plotseling wat volgens mij jouw 
opgave is op Fries gebied. Jij strijdt voor een oplossing van het 
Friese probleem, hetgeen betekent: jouw Friese probleem. Beide 
zijn ongeveer hetzelfde, lijkt mij. Dat is dus gemakkelijk. De illusie 
is versterkt. Wat volgt nu? Op dit moment zou ik je willen zeggen: 
worstel door, maar bedenk dat de kloof tussen de verloren illusie en 
een onmiskenbaar nieuwe orde niet overbrugd wordt zonder jezelf 
de vraag naar de mens überhaupt gesteld te hebben. Men kan alleen 
nog maar Friesland zeggen als gelijk daarna ‘wereld’ volgt. Als men 
een “oplossing” voor Friesland zoekt, zoekt men naar een nieuwe 
orde voor de wereld. Zonder een stuk boerenstabiliteit, dat er o.a. 
ook in Friesland ligt, kan de stadscultuur het niet redden. Zonder de 
moderne sensitiviteit-tot-aan-het-nihilisme serieus te nemen, wordt 
de boer nooit een compleet mens, blijft hij een museumstuk of een 
illusie. Vergis ik me niet, dan geldt dit voor jou als individu, en voor 
Friesland, op het persoonlijke en het politieke terrein. Met andere 
woorden: bezie de wereld met Friesland en Friesland met de wereld 
en dan liefst wat zakelijker, wat realistischer als Douwe Kalma een 
tijd geleden. […] Langs deze weg kom jij op hetzelfde kruispunt uit 
waar bijvoorbeeld Paul [Rodenko] en ik nu staan. Jij bent aan het 
denken geraakt, je moet nu volhouden.’896

Al eerder had Sierksma gezegd dat Friesland voor Wadman geen vrije 
keus leek, maar een slecht geweten dat hem plaagde (zie 4.4). Toen vroeg 
hij zich nog af wat het probleem Friesland voor Wadman inhield, nu 
meende hij het antwoord op die vraag te hebben gevonden. In zijn lezing 
over Brolsma stelde Wadman de voor hem persoonlijk belangrijke vraag 
hoe de Friese literatuur zich kon verhouden tot de traditie (de boeren- of 
streekroman) aan de ene kant en het experiment (de algemeen Europese 
roman) aan de andere. Aan de hand van Wadmans kritiek plaatste Sierksma 
vervolgens twee begrippen tegenover elkaar: boerenstabiliteit tegenover 
stadscultuur, Friesland tegenover de wereld en de verloren illusie (het 
teloorgegane Friesland van voorgaande generaties) tegenover de nieuwe 
realiteit. Omdat Wadman niet alleen met zijn kritieken maar ook met 
zijn eigen werk het Friese proza een nieuwe impuls wilde geven, noemde 
Sierksma ‘het’ Friese probleem nu ‘jouw Friese probleem.’897 Het feit dat 
hij zulke brieven aan Wadman schreef, geeft overigens aan hoezeer hij  
wilde investeren in deze vriendschap.
Wadman en Sierksma waren het erover eens dat de Friese cultuur zich niet 
mocht afzonderen van de grotere wereld. De verschillen in opvattingen 
waren echter groter. Ook al voelde Wadman zich ongemakkelijk in de grote 
stad, dat wilde nog niet zeggen dat hij de stadsmens zag als ‘ontwortelde’ 
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mens, als tegenpool van de boer die dicht bij de natuur zou staan. Net 
zomin als Sierksma dat wás, voélde Wadman zich een boerenzoon, 
en in tegenstelling tot Sierksma beleefde hij ook geen plezier aan het 
platteland. 
Sierksma en Wadman keken in de grond van de zaak anders aan tegen 
de Friese boerencultuur. In zijn essay ‘de wrâld en Fryslân’, dat eind 
1948 in De Tsjerne verscheen en dat Sierksma waarschijnlijk schreef na 
zijn ‘analyse’ van Wadman, verdedigde hij de stelling dat de stadsmens 
te weinig binding had met ‘Moeder Aarde’. De Europese cultuur was 
volgens hem verworden tot een grijze massacultuur. De boer hoefde 
zich voor de stadsmens, met zijn vlotte babbel en handige manoeuvres, 
niet te schamen. Dat hij dat wel deed, kwam volgens Sierksma door 
minderwaardigheidscomplexen en angst: 

‘… bewust of onbewust weet de Fries dat deze cultuur gevaarlijke 
processen in werking kan brengen. Hij weet dat de vermeerdering 
van kennis vermeerdering van smart is, dat hetzelfde gevaar van 
ontworteling hem boven het hoofd hangt, als de stadsmens…’898 

Sierksma afficheert zichzelf hier heel duidelijk als anti-avant-gardist. De 
avant-gardebeweging draaide de negatieve associaties met de stad en de 
stadsmens immers helemaal om. De stad stond daar juist voor dynamiek 
en dialoog.899 Met Paul Rodenko aan boord zou ook Sierksma’s Podium 
spoedig een meer avant-gardistische koers gaan varen. Het is duidelijk 
dat Sierksma’s plek in Podium niet lang meer houdbaar was. 
Voor hem waren in 1948 Friezen boerenzonen en -dochters, die hun afkomst 
niet moesten verloochenen, maar moesten koesteren. Het probleem dat 
Wadman hoe langer hoe meer aan den lijve zou ondervinden, namelijk 
dat hij zich als jonge, intellectuele schrijver wel sterk wilde maken voor 
de Friese cultuur, maar dat literair Friesland de voorkeur leek te geven 
aan het schrijverstype van ‘de-man-uit-het-volk’, de self made man die geen 
enkele scholing had gevolgd,900 vormde voor Sierksma persoonlijk geen 
probleem. De intellectueel en de ‘gewone man’ moesten elkaar volgens 
hem niet uit de weg gaan, maar halverwege ontmoeten.901

Sierksma cultiveerde het beeld van Friesland uit zijn jeugd, namelijk 
dat van een authentieke boeren-plattelandscultuur. Zijn latere vriend, 
de wetenschapsfilosoof en essayist Lolle Nauta, zelf toch ook een Fries, 
kon niet verdragen hoe Sierksma over Friesland sprak. Sierksma was 
volgens hem ‘niet één van de beste missionarissen voor de Friese zaak’ 
omdat hij ‘buitengewoon ambivalent’ tegenover Friesland stond.902 
Sierksma vond het verschrikkelijk dat ook Friesland veranderde door 
mechanisatie in de landbouw en urbanisatie. Voor alles wat hem niet 
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beviel, hield hij ‘de beweging’ verantwoordelijk, die hij voorstelde als een 
uit minderwaardigheid op ‘Holland’ georiënteerd machtsblok. Een andere 
vriend noemde hem als het om Friesland ging daarom ‘zo naïef als de 
pest’.903 Dat Sierksma een dergelijke visie op Friesland kon ontwikkelen, 
lag voor de hand. Hij werkte en woonde niet in Friesland, maar koos 
voor een (wetenschappelijke) loopbaan buiten Friesland. Wadman deelde 
Sierksma’s visie op de gezonde Friese boerencultuur niet. Friesland en 
de Friese cultuur moesten in zijn optiek meegaan met de tijd, en niet 
vasthouden aan een vooroorlogse illusie (zie verder 5.3).
Terwijl Wadman het Bretagne-nummer van De Tsjerne samenstelde, miste 
hij de ene Podiumvergadering na de andere. In mei 1948 bekende hij aan 
Sierksma dat hij het gevoel had te moeten kiezen tussen Podium en De 
Tsjerne. Dat hij het zo druk had met De Tsjerne betekende overigens niet 
dat hij over dat blad niet soms ook mismoedig was. Een discussie die hij 
in de eerste helft van 1948 samen met Schurer los probeerde te maken 
over de betekenis van de Friese renaissance-dichter Gysbert Japicx (1603-
1666) voor de huidige Friese literatuur, liep al heel snel dood.904 Wadman 
vond het symptomatisch voor Friesland. Daar leek het onmogelijk een 
discussie over fundamentele zaken op gang te brengen. Sierksma toonde 
alle begrip voor Wadmans frustraties. Hijzelf had zich juist, opnieuw 
overwerkt, uit de redactie van Podium teruggetrokken. Wadman moest 
volgens hem echter vooral geen overhaaste beslissing nemen: 

‘Wat Podium betreft, – dat is het grootste probleem niet. Zo belangrijk 
is de literatuur niet. Laat het kalm een maandje of zes rusten. Blijkt 
dan dat je er uit raakt, dat je je literaire periode hebt gehad of in 
ieder geval dat je geen Hollands en Fries schrijver tegelijk kunt zijn, 
nou, wat zou daar nu erg aan zijn. Dan stap je uit de redactie en wijd 
je jezelf aan vrouw + of – Tsjerne. Wie je vrienden zijn, blijven dat 
wel. Jij bent misschien juist te laat in Podium gekomen!’905

Op deze vriendelijke woorden liet Sierksma echter moeiteloos volgen dat 
Wadman nog een aantal kritieken had liggen die af moesten en dat hij 
zijn steentje als redacteur moest blijven bijdragen. Zoveel had Wadman 
volgens hem niet voor Podium gedaan. Sierksma vond dat Wadman de 
kern van zijn problemen onder ogen moest zien: 

‘Vergis ik mij niet, dan ben jij al jaren bezig met een privé-spelletje: 
verstoppertje spelen met jezelf. Een burger in het leven, een man 
van avontuur in de literatuur. Jij had Amsterdam nodig, maar je 
durfde Amsterdam ook weer niet aan. En zo kun je doorgaan. Het 
probleem ‘Friesland en de wereld’ beleef jij heel persoonlijk, maar 
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aan de andere kant is dat weer niets anders dan een uitingsvorm van 
iets dat nog persoonlijker is. Jij moet een begin maken door dat zelf 
uit te zoeken en door – zoals wij dat allemaal moeten – hartstikke 
eerlijk tegen jezelf te zijn.’906

Wadman keek er zelf precies hetzelfde tegenaan. Hij had zich al eerder 
gerealiseerd dat er inderdaad een hemelsbreed verschil bestond tussen 
twee kanten van zijn persoonlijkheid: de schrijver en de ‘burger’. Hij was 
echter niet van plan zich de wet te laten voorschrijven door Sierksma. 
Aan Gerrit Borgers liet hij weten dat hij opnieuw niet op een Podium-
redactievergadering zou verschijnen, ditmaal omdat hij op het punt stond 
om te trouwen. Borgers was daarover niet erg opgetogen, zo blijkt uit zijn 
reactie op de zoveelste afzegging: 

‘Jezus, man, stel die ‘lange hier’ [‘lange huur’, een Friese, ironische 
benaming voor het huwelijk] effe uit (om die redactievergadering 
bedoel ik, de rest, nou ja, geen grapjes waar ’t niet past).’907 

Wat iedereen al had zien aankomen, gebeurde vervolgens. De trouwdag 
verliep rampzalig en vormde de aanzet tot een aantal moeilijke jaren. Het 
was een huwelijk waarvan de foto’s later in de potkachel verbrand zouden 
worden.908 

> Trouwen: ‘een zakelijke kwestie’
Toen hij eind november uit Amsterdam teruggekeerd was, was Wadman 
zoals gezegd al van plan geweest zo gauw mogelijk te trouwen. Eerst moest 
hij echter een vaste baan vinden. Na de trouwerij zou hij zijn vrouw immers 
financieel moeten kunnen onderhouden. Begin juni tekende Wadman 
een contract bij zijn nieuwe werkgever, het gymnasium in Sneek. Daarna 
werd er een afspraak op het gemeentehuis gemaakt.909 Wadman besloot 
dat de trouwerij in uiterste beslotenheid moest plaatsvinden. Vrienden, 
collega’s noch bekenden werden uitgenodigd. Van een feeststemming was 
geen sprake. Voor Wadman was een trouwerij niets meer dan ‘een zakelijke 
kwestie van de wet en voortaan bij elkaar wonen en helemaal aan elkaars 
aanwezigheid moeten wennen. Met de mystiek heb ik afgedaan.’910

Vermoedelijk rationaliseerde Wadman zijn schaamte. In sommige 
intellectuele kringen vond men trouwerijen maar een burgerlijke 
vertoning. De schrijver J.J. Voskuil (1926-2008) schetst in zijn roman Bij 
nader inzien de sfeer in een kleine dwarsdoorsnede van de Amsterdamse 
studentenwereld van vlak na de oorlog.911 In die kringen werd, net als 
in Wadmans vriendenkring, het werk van Ter Braak en Du Perron volop 
geciteerd. Voskuil studeerde in 1946 en 1947 tegelijkertijd Nederlands 
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met Wadman. Contact was er overigens nauwelijks. Wadman zat meestal 
zwijgend achterin de collegezaal en bemoeide zich amper met de nieuwe 
lichting studenten. Terwijl die aan de lippen hingen van de nieuwe, jonge 
professor Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985), die zeer onorthodoxe 
colleges gaf, vroegen Wadman en zijn jaargenoten zich af waar deze man 
het eigenlijk over had, en – belangrijker – welke eisen hij aan hun laatste 
taalkundewerkstukken zou stellen. Hellinga was een filoloog-taalkundige 
met een aanpak die haaks stond op de letterkundige en biografische 
aanpak van bijvoorbeeld Donkersloot. Op een collegereeks over één 
gedicht van Leopold of een college over ‘De nachtwacht’ van Rembrandt 
zat Wadman in ieder geval niet te wachten.912

Flap, een van de hoofdpersonen uit Bij nader inzien, viel in ongenade bij 
zijn vrienden omdat hij trouwde met zijn ‘Toosje uit Enkhuizen’. Toosje 
was volgens de vrienden maar een onbeduidend meisje uit de provincie. 
Net als romanpersonage Toosje was Aeltsje Jelsma niet een onstuimige, 
avontuurlijke vrouw. Eerder was ze stug en ongenaakbaar. Ze zag er met 
haar grove, blonde krullen altijd onberispelijk uit. Onder een uiterlijk 
onverstoorbare houding ging, volgens haar vrienden, echter een emotionele 
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en nerveuze vrouw schuil. Eén van hen vond haar qua uiterlijk een Ingrid 
Bergman-type (‘jong, knap, blond’), maar innerlijk erg bescheiden en 
kwetsbaar.’913 Die ambivalentie trok Wadman mogelijk aan. Misschien 
herkende hij zichzelf in haar en was zij uitgerekend dáárom degene 
met wie hij het risico van een gezamenlijke toekomst aandurfde. Hij zag 
een trouwerij bovendien, net als de verloving met Tiny Numan, als een 
formaliteit, als een zaak die ‘te onbelangrijk’ was om niet door te gaan.
Zoals gezegd hadden Wadman en Aeltsje zelf geen ruchtbaarheid aan hun 
trouwplannen gegeven. Maar geheimen blijven in een kleine gemeenschap 
nooit lang bewaard. Wellicht praatte Fedde Schurer, voor wie Aeltsje als 
secretaresse werkte, zijn mond voorbij. 
Journalist Geart Jonkman (1910-1970), bevriend met Wadman vanaf het 
moment dat deze in 1946 een aantal kwatrijnen voor hem had geschreven, 
hoorde in ieder geval geruchten over een trouwerij en besloot samen met 
Govert Gezelle Meerburg de proef op de som te nemen. Hopend op een 
borrel, reed het tweetal in een bestelwagen van de Leeuwarder Courant 
naar Langweer. Daar was de kleine stoet inmiddels teruggekeerd van het 
gemeentehuis. De stemming bleek evenwel niet opperbest. Jonkman en 
Gezelle Meerburg kregen aan de voordeur van het Notarishuis van een 
van Wadmans ouders te horen: ‘Die trouwerij, daar maken wij verder 
geen drukte van.’ En daar konden ze het mee doen, het pasgehuwde paar 
zelf liet zich in ieder geval niet zien. Na een borrel en een maaltijd in 
de plaatselijke kroeg reed het duo teleurgesteld naar Leeuwarden terug. 
Nadien kwam het pijnlijke voorval niet meer ter sprake.914

> Boze brief op een trouwdag
Er ging op die 21ste juni 1948 meer mis, al is niet duidelijk wat er precies 
gebeurde. Over de gang van zaken doen verschillende verhalen de ronde. 
De kern van die verhalen is echter dezelfde: Wadman en Aeltsje kregen 
na terugkomst uit het gemeentehuis onenigheid. Vervolgens sloten zij 
zich ófwel op in Wadmans kamer, óf keerde Aeltsje met haar ouders terug 
naar Langezwaag.915 Ook is duidelijk dat de ruzie waarschijnlijk te maken 
had met een brief van Fokke Sierksma die Wadman op zijn trouwdag 
ontving. Sierksma, niet wetend dat zijn brief op een ongelukkig tijdstip 
zou arriveren, reageerde daarin boos op wat hij van Gerrit Borgers had 
gehoord, namelijk dat Wadman uit de Podium-redactie wilde stappen. 
Zijn reactie liet aan duidelijkheid niets te wensen over: 

‘Anne. Als jij uit Podium wilt stappen, moet je dat doen: dat was mijn 
eigen advies aan jou. Maar dan moet je dat niet doen door aan Gerrit 
te schrijven dat P. je niks kan schelen en dat je er te weinig voor voelt 
en geen verantwoordelijkheidsgevoel ervoor hebt, terwijl jij 10 dagen 
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eerder aan mij geschreven hebt dat je verantwoordelijkheidsgevoel 
tegenover Podium kolossaal groot is! Dat is kloterig. Nu moet je 
niet terugschrijven dat je wel weet dat je een klootzak bent, want 
daarmee schiet je niets op. Het is een feit, dat het tegenover mij lullig 
is. Als Podium mij nog wat kon schelen, zou ik je wel verrot willen 
schelden.’916

In een poging om te stoken liet Sierksma Wadman verder weten dat hij het 
jammer vond dat de verhouding tussen Wadman en Borgers, sinds Wadmans 
terugkeer naar Friesland, ‘vrij haastig afgekoeld’ was. Zoals nog ter sprake 
zal komen, had Sierksma zich in juni 1948 vanwege zijn voortdurende 
overspannenheid tijdelijk uit Podium teruggetrokken. Verder liet Sierksma 
weten dat hij het beu was dat de literaire voormannen in Friesland – onder 
wie hij ook de 28-jarige Wadman schaarde! – hem links lieten liggen. Een 
half jaar eerder, in december 1947, had Sierksma Wadman al gesmeekt hem 
Friese boeken toe te zenden voor zijn radiorubriek op de Regionale Omroep. 
Wadman had meer contacten in Friesland dan Sierksma, die bovendien 
meende daar ondertussen slecht bekend te staan: ‘Jij bent nog een verloren 
zoon maar ik ben geen familie meer – zo lijkt het wel.’917 
Met klem vroeg Sierksma Wadman in juni 1948 ervoor te zorgen dat een 
van zijn radiolezingen over Friese literatuur werd opgenomen in De Tsjerne. 
Hij en zijn vrouw hadden het geld dringend nodig. Sierksma verkocht 
zelfs de recensie-exemplaren die hij als radiocriticus kreeg om aan geld te 
komen. Eerder had Wadman hém dergelijke gunsten gevraagd, zo merkte 
hij cynisch op. Wadman was bovendien, volgens hem, in Friesland hard 
op weg om in te dutten: 

‘Je hebt van dat quasi-artiesten-volk dat met de ouwelui achter de 
hand in Amsterdam een beetje poète maudieterig doet en dan in een 
zacht lerarenbaantje terechtkomt, goedbetaald ( ja kerel, jou zal ik 
pesten!) en men heeft ambtenarenvolk dat op het loon van een poète 
(maudite soms als toevoegsel) als het ware moet leven.’918

Door Wadman voor ‘quasi-artiest’ uit te maken, wist Sierksma hem in zijn 
hart te raken. Eerder had hij diens overspannen smeekbriefjes voor Podium 
achteloos terzijde geschoven. De beschuldigingen dat zijn schrijverschap 
slechts bijzaak was, en dat zijn vriendschap met Borgers weinig meer 
voorstelde, kon hij daarentegen niet negeren. Meteen begon hij een 
antwoord te formuleren. Allereerst moest Sierksma weten hoe kwetsend 
het was om een dergelijke brief te ontvangen op je trouwdag. Ook schreef 
Wadman dat hij inderdaad van plan was geweest uit Podium te stappen, 
maar dat hij dat pas met ingang van de volgende jaargang had willen doen. 
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Dat hij geen kopij meer leverde was een kwestie van onmacht, en niet van 
onwil: de lessen op school en zijn minderwaardigheidsgevoel belemmerden 
hem om te schrijven.919 Het waren dezelfde minderwaardigheidsgevoelens 
waarmee hij in Amsterdam ook al kampte en die een terugkeer naar 
Friesland hadden bespoedigd. Sierksma antwoordde hierop dat hij zich 
van geen kwaad bewust was geweest: 

‘Ja, als men ‘stommetje speelt’, neemt men ook het risico dat een 
eerlijke en geïrriteerde maat je op je trouwdag een enigszins kwade 
brief stuurt. Wat die trouwdag betreft, de doodse stilte daaromheen 
kan ik niet anders uitleggen dan dat jullie die strikt particulier wilden 
houden. [ingevoegd in de kantlijn: ‘Andere Deutungen verzwijg ik 
maar’] Waarvan acte.’920

Terwijl Wadman koos voor de zekerheden van een huwelijk, een goede 
baan en een zekere status in Friesland, droomde hij nog steeds van 
andere vrouwen, spontane acties en gewaagde literaire experimenten. Het 
waren twee uitersten die in de alledaagse praktijk moeilijk samengingen. 
Wadman schreef Borgers, zoals we hiervoor al zagen, dat zijn Podium-
tijd geëindigd was, dat het hem speet en toch ook weer niet. In Friesland 
meende hij zich in ieder geval staande te kunnen houden (zie 4.4). In 1986 
keek hij als volgt terug: 

‘Het is gewoon zo dat mijn retireren uit Podium een kwestie van angst 
was (dat heeft Fokke goed gezien), angst voor het “niveau” of voor 
wat ik aanzag voor niveau. Ik had die minderwaardigheidsgevoelens 
minder in het Friese letterkundige kringetje van De Tsjerne, 
waar ik me niet zo de mindere voelde van mijn collega’s (Schurer, 
Tamminga, Piebenga).921 Mijn gevoelens t.o.v. Podium waren erg 
ambivalent: enerzijds trots om “er bij te horen” en bewondering voor 
de intellectuele hoogstandjes van de Podiumjongens, met name 
Fokke en Paul, en anderzijds het moeilijk te onderdrukken gevoel, 
dat ook zij een beetje boven hun stand opereerden, dat ze een spel 
speelden ...’922

Het Podium-spel lag Wadman inderdaad niet. De oudere, gerijpte Wadman 
zag goed in hoe Fokke Sierksma en Paul Rodenko het literaire spel vol 
overtuiging speelden. Het heeft er alle schijn van dat hijzelf daarentegen, 
om scherp te kunnen polemiseren en critiseren, zich een primus inter 
pares moest voelen. Dat was in 1948 in “Holland” niet het geval, maar 
wel in Friesland. Wadman hoopte nog steeds dat de Friese literatuur 
zich ooit zou kunnen meten met de Nederlandse. Voor zichzelf zag hij in 
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het emancipatieproces een belangrijke rol weggelegd. Zijn eerste roman 
kwam bijna uit, hij timmerde in Friesland aardig aan de weg en hij had 
bovendien contacten met andere taalminderheden in Europa. Wie had 
Nederland nodig als men ook in Europees verband kon opereren en 
tegelijk iets voor het Fries kon doen?

5.2 Tsjerne-redacteur. Schrijver, netwerker en motivator.

Begin april 1948 schreef Tsjerne-uitgever Peter van Rossum verheugd aan 
Wadman: ‘Uit Uw schrijven van 24 Maart bemerk ik een verblijdende 
activiteit van de Redactie van “De Tsjerne”.’923 Na zijn doctoraalexamen in 
maart 1948 stortte Wadman zich op het redactiewerk. Vanuit Frankrijk 
kreeg hij zulke enthousiaste reacties op zijn voorstel om aandacht aan 
Bretonse literatuur te besteden, dat hij de redactie voorstelde een heel 
Bretagne-nummer te maken.924 Ook mobiliseerde hij na zijn examen zijn 
contacten om De Tsjerne gerecenseerd te krijgen in landelijke bladen en 
tijdschriften.925

Voor De Tsjerne, zoveel is duidelijk, trad Wadman al spoedig veel actiever 
op dan eerder voor Podium. Daar had hij zich bewust op de achtergrond 
gehouden en zich verscholen achter Fokke Sierksma, spreekbuis van het 
blad en Gerrit Borgers, redactiesecretaris en netwerker. Wadman had niet 
het geduld, de charme of de tact om de motivator te zijn die Borgers voor 
Podium was. Zijn kracht daarentegen lag in het schrijven van brieven en in 
het (op papier) organiseren van activiteiten. Als redactiesecretaris bouwde 
hij binnen de kortste tijd een indrukwekkend netwerk in en buiten 
Friesland op, al bleef hij zichzelf vergelijken met Gerrit Borgers die het 
vast veel drukker zou hebben met Podium.926 Wadman was vastbesloten 
van De Tsjerne een blad te maken dat ook buiten de provinciegrenzen 
gezien mocht worden. Er was werk aan de winkel, want het aantal lezers 
liep na 1946 al weer terug. 

> Tsjerne-gemeenschap
Toen uitgever Peter van Rossum in 1945 zijn belofte nakwam om De Tsjerne 
uit te geven, deed hij dat uit loyaliteit aan zijn vriend Schurer. Tegelijk 
zal Van Rossum hebben gedacht winst te kunnen maken. Hij hoopte dat 
maar liefst tienduizend lezers zich op het blad zouden abonneren. Dat 
aantal was weliswaar ambitieus, maar Van Rossum wist vermoedelijk dat 
Frysk en Frij zestienduizend lezers had en dat de belangstelling in dezelfde 
kring voor Friese literatuur groot was. De redactie zelf vond tienduizend 
lezers wel erg veel, maar hoopte toch op zo’n duizend abonnees, iets 
minder kortom dan de vijftienhonderd die It Heitelân naar eigen zeggen 
begin 1946 had.927 
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In november 1946 telde het ledenregister zoals gezegd ongeveer zeven-
honderd abonnees (zie 3.4). Acht maanden later, in juli 1947, hadden daarvan 
al enkele tientallen lezers hun abonnement opgezegd. In de jaren daarop zou 
het aantal abonnees langzaam verder dalen tot een dieptepunt van ongeveer 
470 in juni 1949, waarna het weer zou stijgen tot 550 in juni 1951. Van hen 
woonde maar liefst vijfentwintig tot dertig procent buiten Friesland.928 
De afstand tussen de redactie en de lezers was klein. Zo werden lezers 
die wilden afhaken persoonlijk benaderd met de vraag nog eens over 
hun beslissing na te denken. Ook zorgden redactieleden zelf voor 
nieuwe abonnees. Wadmans vader en zijn zuster behoorden bijvoorbeeld 
jarenlang tot de lezers van het blad. Tamminga zou later opmerken 
dat er sprake was van een soort van Tsjerne-gemeenschap waarvan zo’n 
vijfhonderd mensen lid waren.929

Als Van Rossum werkelijk had verwacht tienduizend abonnees te kunnen 
werven, moeten die zeshonderd hem behoorlijk zijn tegengevallen. Vanaf 
mei 1948 liet hij De Tsjerne drukken bij Laverman in Drachten (eerder 
gebeurde dat bij De Waal Drukkerij in Groningen) en in het najaar van 
1948 zou hij de eerste gelegenheid die zich voordeed aangrijpen om 
zijn handen van het blad af te trekken. Hij deed dat na een mislukte 
vergadering voor medewerkers, waar slechts zestien van de drieënveertig 
genodigden op af waren gekomen. Wadman zou in die vergadering een 
zieke Fedde Schurer als voorzitter vervangen, een taak die hem niet goed 
lag. Hij weet het mislukken van de vergadering dan ook vooral aan zijn 
eigen voorzitterschap.930 Ook al droeg Van Rossum in deze vergadering 
nog een aantal ideeën aan, een maand later liet hij Wadman weten: 

‘Hoewel de Tsjerne me, zoals U weet altijd zeer na aan het hart 
heeft gelegen, leek het me, na het vertrek van de heer Schurer naar 
Friesland, nu ons persoonlijk contact zo beperkt is, beter dat een 
Fries uitgever, waarin wij het volste vertrouwen stellen, deze uitgave 
verder zal verzorgen. Tot nader bericht van de firma Kamminga gaat 
alles echter op de oude voet voort.’931

Op het moment dat Van Rossum dit schreef, woonde Schurer al weer 
ruim twee jaar in Friesland. Zeer waarschijnlijk wilde Van Rossum het 
jaarlijkse exploitatietekort (in 1949 vijftienhonderd gulden) niet langer 
dragen, en droeg hij De Tsjerne daarom per 1 januari 1949 over aan de 
Dokkumer uitgever Kamminga. Deze zou het blad – onder toezicht van  
de stichting Je Maintiendrai932 – tot 1955 blijven uitgeven. 
Tot het zover was, vond Wadman dat Van Rossum onnodig veel klaagde 
over het kleine aantal lezers. Als oud-Podium-redacteur wist hij dat ook 
andere literaire tijdschriften moeite hadden abonnees te behouden. Het 
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aantal abonnees van Columbus bijvoorbeeld daalde tussen 1945 en 1946 
zelfs van zes- naar tweehonderd.933 Als een tijdschrift werkelijk – zoals 
Van Rossum beweerde – minimaal vijftienhonderd lezers moest hebben, 
dan zou Van Gorcum in 1947 met zijn driehonderd Podium-lezers al 
lang failliet zijn geweest!934 Wadman wist dat de toestand in Nederland 
nauwelijks verbeterde. Daarmee vergeleken deed De Tsjerne het goed. 
Doordat het blad breed gedragen werd door de Friese culturele kringen, 
had het een vrij stabiele basis. 
Wadman bleef de Nederlandse bladen via Borgers nauwlettend volgen. 
Zo zou hij in 1951 opnieuw wijzen op de ‘penibele stand van de Hollandse 
tijdschriften’. Volgens hem had een redelijk groot blad als De Gids toen 
hooguit achthonderd lezers, slechts 250 meer dan De Tsjerne in dezelfde 
periode.935 Belangrijker dan de financiële problemen waren volgens 
Wadman de problemen die De Tsjerne had om voldoende goede kopij te 
werven. Dat blijkt uit de notulen en uit het redactie-orgaan: het Tsjerne-
bulletin.

> Redactiesecretaris
Een van de eerste dingen die Wadman als redactiesecretaris had 
ondernomen was het introduceren van een redactiebulletin, geïnspireerd 
op Gerrit Borgers’ Podium-nieuws, dat hij in deze periode ook nog ontving. 
Het Tsjerne-bulletin werd door Wadman maandelijks driemaal uitgetikt en 
moest de rompslomp aan correspondentie in de redactie terugbrengen. 
Het zou tot december 1949 in totaal drieëntwintig keer verschijnen en 
werd samen met de kopij in een vaste route langs de redacteuren gestuurd 
(in 1948 waren dat: Tamminga, Schurer, Bergstra en Gezelle Meerburg, in 
1949 kwam E.B. Folkertsma daar bij).936 Aan het einde van de route keerde 
het bij Wadman thuis terug, waar deze het erbij gekrabbelde commentaar 
op zijn suggesties verwerkte. 
Het Tsjerne-bulletin droeg, net als de eerdere Leabrekker, steeds een andere 
naam (‘het Tsjerne-priveetje’, ‘het Tsjernepotje’, ‘het noodkreetje’ of ‘het 
jammerklachtje’). Soms voegde Wadman een motto toe, zoals bijvoorbeeld: 
‘men moet de vuile was niet buiten hangen’, maar vaker nog een ondertitel, 
zoals ‘het enige blad waarvan het lezersaantal gelijk blijft’ of ‘het enige 
boemerang-blad van West-Europa’. In het bulletin hield hij de andere 
redactieleden op de hoogte van de contacten die hij legde, de financiën, 
het aantal lezers, en van de plannen die er bestonden voor themanummers 
en reclamecampagnes. Zoals de titels al suggereren, was het bulletin er 
echter vooral om een overzicht te geven van de kopijvoorraad. Een punt 
van aanhoudende zorg was het gebrek aan geschikte kopij. Veel van de 
bulletins bevatten tirades van Wadman. Als er geen geschikte stukken 
binnenkwamen, moesten de heren redacteuren zelf maar kopij leveren! 
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Inderdaad leverde de redactie – noodgedwongen of niet – zelf veel 
bijdragen. Tijdens het bestaan van De Tsjerne van 1946 tot 1968 waren 
vijftien redactieleden, allen mannen, samen verantwoordelijk voor maar 
liefst veertig procent van alle bijdragen. Ter vergelijking: maar liefst 237 
schrijvers (pseudoniemen meegerekend) leverden in dezelfde periode 
eens of vaker een bijdrage aan het blad.937 Hoewel hij maar acht jaar 
redacteur was, leverde Anne Wadman van alle medewerkers de meeste 
essays, en schreef hij ná Tamminga (die 22 jaar redacteur zou zijn) en 
Inne de Jong (22 jaar medewerker) de meeste kritieken. Ook publiceerde 
hij – opnieuw – na Tamminga en Freark Dam (redacteur van 1953-1961) in 
de meeste nummers (91). 
Wadman moet in de jaren dat hij redacteur was (van 1946 tot 1953) 
buitensporig veel voor De Tsjerne hebben geschreven. Hiervoor kwam al 
ter sprake dat hij in jaren 1946 en 1947 inderdaad het meeste honorarium 
opstreek (zie 4.3). Die lijn zette zich ná 1947 voort. Tussen 1946 en 1953 
publiceerde Wadman in totaal zo’n 125 keer in De Tsjerne. Ongeveer de helft 
van zijn publicaties waren kritieken en essay’s, die vaak ruim zes pagina’s 
besloegen. Als redacteur vulde Wadman daardoor alleen al ongeveer 530 
bladzijden, zo’n zeventien procent van het totale aantal pagina’s in deze 
periode.938 Het bontst zou hij het maken in 1951, toen hij in zijn eentje de 
hele jaargang voor meer dan een kwart volschreef.939 

> Beul van De Tsjerne
Wadman was dus als redactiesecretaris en als schrijver zeer aanwezig in 
De Tsjerne. Hij schreef kritieken, essays, verhalen en polemische bijdragen 
en – in mindere mate – gedichten en toneel voor het blad. Zijn recensies 
vielen op door hun felle kritische toon. In 1950 keek hij in een radio-
uitzending als volgt terug op zijn kruistocht tegen de streekroman:

‘De spreker, die hier voor de microfoon zit, heeft enkele jaren 
geleden een nogal fel critisch offensief ondernomen tegen dit soort 
leesvoer, niet omdat het vóórkwam in Friesland, want het komt 
overal op de wereld voor, maar omdat het in Friesland normatief 
dreigde te worden, de uiting van een statisch cultuurbesef, dat niet 
inziet, dat de cultuur een richtingaanwijzer moet zijn in plaats van 
een graadmeter.’940

Dat het Wadman menens was, blijkt niet alleen uit de lengte van zijn 
kritieken, maar vooral ook uit de consequente wijze waarop hij Friese 
romans besprak.941 Hij schreef uitgebreid over de Friese literatuur in 
verhouding tot ‘Europa’ en over de noodzaak om lezers literaire smaak 
bij te brengen. Te veel werd het literaire klimaat namelijk volgens hem 
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verpest door lezers die een boek lazen om een regenachtige zondag door 
te komen, zonder dat de radio daarbij uit hoefde of de thee koud werd, en 
door schrijvers die schreven, zoals een ander zijn ambacht uitvoerde.942 
Volgens de marktwerking die daardoor intrad, ontstond volgens Wadman 
het kleingeestige, Friese realisme:

‘… dat naar het lijkt nog altijd zijn inspiratie vindt in baggersputten, 
schippersroefjes, keuterboertjes op bouw- en koemelkbedrijf, in 
het zwoegen en zweten van de kleine man aan alle zijden en einden 
van het eiland, dat Friesland is. Het is vast ook in alle eerlijkheid 
doorleefd en opgeschreven met zorg en overleg, zonder drift, zonder 
‘bezetenheid’, maar zo aardig en zo precies, zo in de trant van de 
kleine handwerkman. [...] Het is, alsof al deze schrijvers, in vreedzame 
rivaliteit met elkaar aan een kous breien, de kous, die dan, eenmaal, 
het epos van Friesland moet worden en van de Friese mens.’943

Tot overmaat van ramp vormden kritische lezers – Wadman schatte hun 
aantal op zo’n 750 tot duizend personen – door hun kleine aantal voor 
de uitgeverij geen interessante groep.944 Een en ander zorgde ervoor dat 
de Friese prozaliteratuur volgens hem in niveau achterbleef bij andere 
Europese literaturen. In zijn kritieken bezigde Wadman vaak het begrip 
‘Europees peil’. Wat hij daarmee bedoelde, blijkt uit een analyse die hij, 
opnieuw in 1950, maakte van ‘het probleem van de Friese literatuur’: 

‘Het grote probleem evenwel is: de aansluiting op het Europese net. 
Laat ons daarbij niet bekvechten over de waarde van de formule 
“Europees niveau”. Als algemeen criterium staat het zwak, vooral als 
men het precies wil definiëren. Dat neemt niet weg, dat iedereen 
wel ‘ongeveer’ weet, wat het inhoudt: literatuur van een zodanige 
instelling, dat het de culturele mede-Europeaan iets zegt, dat het 
uitgaat naar een algemeen-menselijke problematiek (zonder de 
psyche van het eigen volk te verliezen), dat het uitreikt buiten en 
boven de eigen kleine gemeenschap naar het algemene.’945

Dit probleem benaderde Wadman voor Friezen anders dan voor niet-
Friezen. Buiten Friesland hamerde hij erop dat juist in een verenigd 
Europa de kleinere culturen hun eigen gezicht moesten behouden.946 In 
Friesland zelf gaf hij toe dat de tragiek van de Friese criticus was dat deze 
met twee maten moest meten. In de praktijk had hij namelijk vaak te 
maken met werk ‘dat zelfs volgens criteria uit het Friese niveau nergens 
op lijkt.’947

Onvermoeibaar zette hij in zijn kritieken uiteen hoe de Friese prozaliteratuur 
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volgens hem uit het slop kon worden gehaald. In de eerste plaats moesten 
de lezers niet langer genoegen nemen met literatuur waarbij men niet 
hoefde na te denken.948 En in de tweede plaats zouden Friese schrijvers zich 
volgens hem niet meer moeten beperken tot typisch Friese onderwerpen 
(zoals liefde en standsverschil, onechte kinderen en zwoegende arbeiders 
op het platteland), en moesten zij ophouden concessies te doen aan de 
lezer. Achteraf valt op dat Wadman de toon al had gezet in zijn tweede 
Tsjerne-kritiek: 

‘Wat wij mogen vragen, wat wij per se nodig hebben is een fris, nieuw 
geluid van een schrijver die wat aandurft [...] Wij moeten andere, 
interessantere paden bewandelen waar meer perspectief in zit [...] Want 
dit halfzachte gedoe betekent de dood voor Friesland [...] Geef ons dan 
liever een literair mislukt boek, dat eens uit de gewone hogehoedensfeer 
weg wil breken, dat voor mijn part stinkend en krombenig modern is. 
Wij moeten strijden tegen de pest van het gewone.’949

> Themanummers
Een andere manier om de status van de Friese literatuur te verhogen, zo 
realiseerde de Tsjerne-redactie zich vanaf 1948, was het aanleggen van een 
netwerk met andere minderheidsliteraturen om publicaties en – vooral 
– ervaringen uit te wisselen. Het Bretagnenummer van juni 1948 was 
een eerste stap in die richting. Over dat nummer, dat kort na Wadmans 
trouwdag bij hem en Aeltsje thuis geëvalueerd werd, was de redactie zeer 
tevreden.950 Wel had men bij de voorbereidingen ervan kunnen merken 
hoezeer in Bretagne literaire en politieke zaken met elkaar verweven 
waren. Zo had Wadman de Bretonnen vooraf laten weten dat er vanwege 
de ‘chiefly literary intentions’ van De Tsjerne niet veel ruimte besteed kon 
worden aan politieke en economische aspecten, en ontving hij vervolgens 
toch een aantal politiek getinte bijdragen.951 
In de inleiding van het Bretagnenummer merkte de redactie daarom op dat 
ze zich misschien moest excuseren dat dit nummer het eigenlijke literaire 
programma te buiten ging. Zoals dat in het eigen straatje te pas kwam, liet 
ze er handig op volgen: ‘Het is vanaf de inzet nooit onze bedoeling geweest, 
dit programma doctrinair op te vatten en slaven te worden van onze eigen 
standpunten.’952 Naar aanleiding van dit en volgende themanummers 
merkte Liesbeth Brouwer later op: 

‘De Tsjerne-redacteuren verbonden het streven naar erkenning van 
de Friese cultuur met een algemener streven naar emancipatie 
van die groepen mensen die om uiteenlopende redenen te weinig 
vertegenwoordigd waren in het openbare leven.’953
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Brouwer constateert dat De Tsjerne sowieso veel aandacht besteedde aan 
niet-Friese literatuur, waarbij hun voorkeur niet uitging naar ‘Parijs, 
Londen en Berlijn’ maar naar ‘Bretagne, Aberdeen, Aberystwyth en 
Helgoland’, kortom naar andere literaturen in de marge, of in ieder geval 
niet-dominante literaturen.954 Zo zouden na het themanummer over 
Bretagne tijdens Wadmans redacteurschap nog twee themanummers 
volgen: een Amerika-nummer over Friese emigranten- en ‘negerliteratuur’ 
in Amerika ( januari/februari 1950) en een Suriname-nummer 
(september 1952). Voor beide nummers verzette met name Wadman veel 
werk.955 Daarnaast zou de redactie ook contacten leggen met de Vlaamse 
beweging en met culturele taalminderheden in Helgoland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Zwitserland, Amerika en Zuid-Afrika. De themanummers 
van De Tsjerne, ogenschijnlijk een vriendendienst aan andere kleinere 
literaturen, moesten vooral de Friese zaak ten goede komen. De nadruk 
lag daarvoor op de overeenkomsten, verschillen kregen veel minder 
nadruk. 
In het geval van het Bretagnenummer was het bijvoorbeeld evident dat 
de Bretonse beweging met 1,5 miljoen sprekers getalsmatig veel sterker 
stond dan de Friese. Ook de houding van de Bretonnen ten opzichte van 
het Frans was een andere dan die van de Friezen tegenover het Nederlands. 
In 1948 wilden de Tsjerne-redacteuren echter vooral overeenkomsten zien. 
Een Bretons tijdschrift als Gwarlarn (1927-1939) zou volgens Wadman 
bijvoorbeeld gepleit hebben tegen dezelfde ‘goedkope volkslectuur’ 
als die waartegen De Tsjerne – maar eigenlijk vooral hijzelf ! – een dam 
wilde opwerpen. Verder concludeerde hij, naar aanleiding van La Langue 
Bretonne et ses Combats:

‘…bij het lezen van dit […] boek, wordt men aanhoudend gedwongen 
tot de parallel met de Friese taal- en literatuurstrijd. Vooral als Prof. 
Hemon de Bretonse literatuur zelf beschrijft, herinnert dat ons 
steeds weer aan de Friese literatuurproblematiek: de moeilijkheid 
om afzetgebied te vinden voor het goede boek, de zware strijd van de 
tijdschriften die streven naar niveau.’956 

De Tsjerne-redactie, Wadman meegerekend, sloot haar ogen voor het feit 
dat literatuur en politiek in Bretagne niet gescheiden konden worden. 
Hetzelfde was het geval in De Tsjerne, waar de ‘taal- en literatuurstrijd’ 
ook hand in hand gingen. Wadman was drie jaar geleden met het blad in 
zee gegaan omdat Schurer hem had verzekerd dat het tijdschrift literair 
van aard zou worden. In de redactie merkte hij vervolgens dat politiek en 
literatuur onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. 
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> Politiek en literatuur in De Tsjerne
Hoezeer dat het geval was, is al gebleken toen Schurer Wadman kort na 
de start van De Tsjerne liet weten dat hij uit strategische overwegingen 
alle uiteenlopende literaire stromingen in Friesland in het blad 
vertegenwoordigd wilde zien. Evenmin zuiver-literair waren de verwijten 
die Wadman werden gemaakt toen hij – tegen de zin van Schurer en 
Tamminga – redacteur was geworden van het ‘nihilistische’ Podium. De 
bemoeienis van ‘bewegers’ met schrijvers gold ook andersom: in de Friese 
beweging speelden schrijvers nu eenmaal een zeer belangrijke rol. Dat lag 
ook voor de hand, verreweg de meeste schrijvers waren, net als Wadman, 
door diezelfde beweging aangemoedigd om Fries te gaan schrijven. 
Schrijvers hadden vaak meerdere petten op. Om een voorbeeld te geven: 
toen Wadman eind 1949 wilde aftreden als redactiesecretaris kon er 
binnen de redactie geen vervanger voor hem worden gevonden. ‘Iedereen 
is meer dan bezet met Friese bewegingsactiviteiten en dergelijke.’957

Zoals terecht is opgemerkt, moet Schurers devies ‘de binding verbroken’ 
niet worden opgevat als een absolute en directe scheiding tussen literatuur 
en beweging, maar als de richting waarin De Tsjerne zou moeten koersen. 
Van een verbroken verbinding kon geen sprake zijn zolang redactieleden 
nog zo nauw betrokken waren bij de Friese beweging.958 Volgens Liesbeth 
Brouwer zou de ‘breuk’ die Schurer proclameerde ook politiek kunnen 
worden uitgelegd; ‘hoe onafhankelijker en autonomer [de literatuur,] hoe 
steviger de gemeenschap waar die uit voortkomt.’959 Inderdaad was een 
van de argumenten – nota bene van Wadman! – voor een exclusief literair 
tijdschrift als De Tsjerne geweest, dat ‘geen volk dat zichzelf respecteert’ 
het zonder een dergelijk tijdschrift kon stellen.960 
Douwe Tamminga merkte later naar aanleiding van ‘de bining forbritsen’ 
op: ‘Niemand van de lui die toen in De Tsjerne schreef, heeft zich daar 
eigenlijk aan gehouden. Fedde Schurer zelf nog het minste.’961 Als redacteur 
was Tamminga van mening dat De Tsjerne contact moest houden met de 
gewone man. Literatuur mocht niet alleen voor een elitaire, geïsoleerde 
groep mensen zijn: ‘Ieder van ons kwam uit een Friestalig plattelandsmilieu 
en niet uit intellectuele kringen.’962 Tamminga vergat dat door de jaren 
heen een deel van de redactie steeds wel degelijk academisch gevormd 
was. Dat gold voor redactieleden van het eerste uur Anne Wadman en 
Freark Bergstra (redacteur van 1946-1949), maar ook voor Govert Gezelle 
Meerburg (redacteur tussen 1947-1952 en 1955-1950). Gezelle Meerburg 
kwam bovendien niet uit een Friestalig plattelandsmilieu. 
Desondanks – of misschien moet men zeggen: juist daarom – was 
Gezelle Meerburg behoorlijk Friesgezind. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn 
betrokkenheid bij De Stiennen Man en, vanaf het voorjaar van 1948, bij het 
nieuw opgerichte ‘Striidboun Fryslân Frij’ van E.B. Folkertsma.963 Zelf had 
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Gezelle Meerburg in de oorlog de Friese taal razendsnel moeten leren. Hij 
vond dat hetzelfde van andere ‘Hollanders’ in Friesland mocht worden 
verwacht. Friezen die naar Amerika emigreerden leerden immers ook de 
taal die daar gesproken werd. Uit zijn correspondentie blijkt dat Wadman 
hierover anders dacht dan Gezelle Meerburg. Naar aanleiding van een 
brochure van het ‘Striidboun’ vroeg Wadman zich af of het ‘Hollands’ echt 
zo’n grote bedreiging voor het Fries vormde als Gezelle Meerburg dacht. 
Volgens Gezelle Meerburg werd de invloed van het Nederlands op het 
Fries gemakkelijk onderschat: 

‘Het is evenwel zo, dat een vreemde cultuur zich steeds verder 
in Friesland opdringt, tegen alle recht en fatsoen in, met behulp 
van een staat die wij zelf mee op poten houden, en die Friesland 
zelfs de mogelijkheid tot verdediging van zijn cultuur niet wil 
geven. De Holl. cultuurdragers hier mogen natuurlijk hun cultuur 
propageren, maar zij negeren Friesland. Zoiets zou in Amerika 
niet mogelijk zijn. Zij bewijzen daar juist mee dat ze geen echte 
cultuurdragers zijn.’964 

Gezelle Meerburg zag zichzelf als voorhoede van de beweging. Ook 
Wadman – en dat is van belang – behoorde volgens hem tot die elite. 
Hij legde hem namelijk uit: ‘Het blaadje [de brochure] was uiteraard 
gericht tot het volk, niet tot de voorhoede: wij hoeven elkaar niet te 
bepropageren.’965

De voorzitter van het Striidboun waarbij Gezelle Meerburg betrokken was 
geraakt, Eeltsje Boates Folkertsma of ‘EBF’ zoals hij door zijn vrienden 
genoemd werd, kwam hiervoor al enkele keren ter sprake. Hij was een 
van de opstellers van het pamflet ‘Het Woord’ en daarna achtereenvolgens 
lid van het Drie- en Tweemanschap. In 1946 besprak hij Wadmans 
dichtbundels. Vanaf 1949 zou ook hij deel gaan uitmaken van de redactie 
van De Tsjerne. 
Folkertsma was een generatiegenoot van schrijvers zoals Fedde Schurer 
en Inne de Jong (1894-1975) die hij kende uit het Kristlik Frysk Selsskip 
van de jaren twintig. Ook Tamminga en Wadman raakten via De Tsjerne 
bevriend met Folkertsma. Beiden beschrijven hem als een zonderlinge 
vrijgezel.966 Folkertsma was ijdel. Ook al was hij slechtziend, hij weigerde 
een bril te dragen. Wadman verbaasde zich erover dat Folkertsma zijn weg 
in Leeuwarden kon vinden zonder ongelukken te veroorzaken. Verder was 
Folkertsma een man van vaste rituelen. Zo was hij op vaste dagen te gast 
bij Douwe Tamminga, Anne Wadman of Geart Jonkman. Na zulke visites 
lag overal sigarettenas, want Folkertsma rookte als een ketter en wist de 
asbak niet te vinden. Wadman vond het opvallend hoe Folkertsma, zelf 
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zeer gereformeerd, met de meest uiteenlopende mensen overweg kon. 
Uit vriendschap zou Wadman zijn gebundelde kritieken Kritysk Konfoai 
(Kritisch Konvooi 1951) aan Folkertsma opdragen, al vroeg hij hem niet 
vooraf – zoals gebruikelijk – om toestemming. Wadman was bang dat 
Folkertsma de opdracht met dezelfde koppigheid zou weigeren, als die 
waarmee hij weigerde bami en nasi te eten.967 Ondanks het intensieve 
contact bleef de relatie tussen Wadman en Folkertsma afstandelijk. 
Folkertsma sprak hem en Tamminga steevast met de achternaam aan. 
Op hun beurt tutoyeerden zij hem evenmin. Tamminga herinnerde zich 
dat alleen Folkertsma’s jeugdvrienden Fedde Schurer en Inne de Jong dat 
privilege was gegund.968 
Folkertsma was niet alleen zonderling, hij was later ook omstreden. In 
de jaren dertig, veertig en vijftig was hij nog een van de voormannen van 
de Friese beweging. In 1962 leverde hij bovendien nog een belangrijke 
bijdrage aan de eerste Friese cultuurnota, Kultureel Perspektyf. In 1965 zou 
hij echter door een jongere generatie schrijvers fel onder vuur worden 
genomen voor antisemitische uitspraken die hij kort voor de oorlog 
had gedaan.969 Mischien zag Folkertsma de bui al hangen in 1959. Hij 
weigerde toen de Gysbert Japicx-prijs (hem als essayist toegekend door 
Sjoerd Leiker, Ype Poortinga en Douwe Tamminga) met het argument dat 
zijn werk daarvoor ‘niet van genoegzaam belang’ was.
Voor Folkertsma’s positie in De Tsjerne is van belang dat hij, net als zijn 
jeugdvriend Inne de Jong, van mening was dat de Friese literatuur en 
de Friese taalstrijd elkaar nodig hadden. Die opvatting was in directe 
tegenspraak met het programma van De Tsjerne. Ondanks dergelijke 
cruciale verschillen zou Folkertsma dus vanaf 1949 toch deel uitmaken 
van de redactie. Verwonderlijk is dat niet; hij paste uitstekend binnen het 
bonte gezelschap dat de kar van De Tsjerne trok. 
De schrijver en journalist Durk van der Ploeg, Tsjerne-redacteur van 1960 
tot 1968, stelde in een terugblik de literatuur en de beweging voor als 
verschillende kamers in één huis. Ook al waren de kamers onderling 
afgesloten, toch liep men gemakkelijk heen en weer en was het er 
gehorig.970 
Zoals hij in februari 1949 in een interview met Sierksma zou opmerken, 
zag de vijfde Tsjerne-redacteur, Wadman, het bedrijven van politiek niet als 
de voornaamste taak van een schrijver. Idealiter zou deze zich zelfs buiten 
de Friese beweging moeten houden en zich volledig op zijn schrijverschap 
moeten toeleggen. In tegenstelling tot de andere redacteuren, was 
Wadman vooral achter de schermen actief voor het Fries. Zo gaf hij op 
zijn nieuwe school, het Sneker gymnasium, bijvoorbeeld vrijwillig Friese 
les.971 Zoals ten tijde van het Bretagne-nummer al was gebleken, ontkwam 
ook hij er op den duur echter niet aan om politieke keuzes te maken. 
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5.3 ‘Een uitgeweekte derderangs Vestdijk.’ Fioele en Faem verschijnt.

Op vrijdagavond 5 november 1948 was een groot deel van literair 
Friesland naar Leeuwarden gekomen.972 Op die dag sprak Anne Wadman 
in de koffiekamer van de Leeuwarder schouwburg De Harmonie over zijn 
eerste roman, Fioele en Faem. Het boek was op 20 oktober 1948 verschenen 
en werd nu gepresenteerd op een literaire avond, zoals de Arbeiderspers 
die in Amsterdam vaker organiseerde.973 
De verwachtingen met betrekking tot Wadmans eersteling waren 
hooggespannen. Naar het boek werd al maanden uitgekeken, niet alleen 
door Wadman zelf, maar ook door de lezers van De Tsjerne. Wadman stond 
door zijn ‘Kroniek van het Friese proza’ in dat blad bekend als een zeer 
kritische recensent. Op een Tsjerne-middag in december 1946 had hij al 
het verwijt gekregen dat hij zelf maar romans moest publiceren, alvorens 
die van anderen af te kraken. Fedde Schurer had het toen voor Wadman 
opgenomen door te zeggen dat men, om eieren te keuren, ze ook niet zelf 
hoefde te kunnen leggen.974 Schurer zal niet iedereen hebben overtuigd. 
Hier was nu eindelijk de roman die dat wel moest doen. 
De lezers van De Tsjerne hadden al twee voorgepubliceerde fragmenten 
uit Wadmans roman kunnen lezen: ‘Sinistere nacht’ in het maart- en ‘Het 
feest van Juffrouw Springer’ in het septembernummer van 1947.975 In het 
eerste fragment maakt hoofdpersoon Jeen Joukes Offringa de bootreis 
naar Amsterdam, in het tweede fragment bezoekt hij een kleinburgerlijk 
verjaardagsfeestje van zijn hospita.
Voor meer publiciteit dan deze voorpublicaties had het relletje met Koster 
gezorgd, de uitgever die in het voorjaar van 1947 het boek niet meer wilde 
uitgeven. De vraag waarop de bezoekers van Wadmans lezing ongetwijfeld 
antwoord wilden hebben, was waaróm Koster van de uitgave had afgezien. 
Onder de toehoorders was ook Wadmans kersverse vrouw. De uitgever 
had voor haar en haar echtgenoot een kamer in hotel De Kroon geboekt. 
Langweer was na negenen niet meer te bereiken en Wadman had de lezing 
alleen willen aannemen op voorwaarde dat zijn uitgever het vervoer van 
en naar de Friese hoofdstad zou regelen. Het tekent hem dat hij zich over 
dergelijke zaken druk kon maken. Wadman kon soms erg op de penning 
zijn en wilde alles tot in de puntjes geregeld zien.976 
Ook de presentatie van zijn eerste roman bereidde hij nauwkeurig voor. 
Zo had hij op verzoek van De Arbeiderspers de tekst aangeleverd voor 
een promotiefoldertje. De bijgevoegde foto laat een ijverig werkende 
jonge schrijver zien. Licht voorovergebogen zit hij aan zijn met papieren 
bezaaide schrijftafel voor het raam. In zijn linkerhand houdt hij een 
sigaret, met de rechter schrijft hij. Links onder de paperassen is nog net 
een nummer van de vierde jaargang van Podium zichtbaar. 
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In de korte levensbeschrijving valt op dat Wadman het schrijven van 
Fioele en Faem situeert ‘in het begin van de onderduikperiode’. Nu had 
hij in het voorjaar van 1943 helemaal niet ondergedoken gezeten. Zo er 
al sprake was van een onderduikperiode, dan was dat hooguit het geval 
vanaf het najaar van 1944, nadat hij zijn werk bij de distributiedienst had 
opgegeven. Fioele en Faem werd kortom gepresenteerd als oorlogsproduct. 
Dat was het in strikte zin natuurlijk ook, maar het verhaal van antiheld 
Jeen Joukes Offringa had niets met stoere oorlogsverhalen te maken. 
De enige relatie tussen Fioele en Faem en de oorlog was dat het boek 
geschreven was als literair testament. Mocht hij jong sterven, dan hoopte 
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Wadman in ieder geval een vernieuwende bijdrage geleverd te hebben 
aan de Friese literatuur. Hij had zijn roman geschreven voordat hij het 
werk van Menno ter Braak echt had ontdekt en voordat zijn visie op de 
Friese prozaliteratuur uitgekristalliseerd was.
In 1948 was dat laatste wel het geval. Zich realiserend dat het voor hem 
pleitte, schetste Wadman in de beknopte bibliografie daarom ook zijn 
enorme productiviteit sinds de bevrijding. Naast zijn journalistieke werk 
had hij maar liefst drie manuscripten onder handen. Het eerste was een 
bloemlezing van Friese poëzie vanaf ‘Piter Jelles’ – zoals Piter Jelles Troelstra 
in Friesland genoemd werd – een boek dat in oktober 1949 onder de titel 
Frieslands dichters zou verschijnen (zie 5.5). De andere twee manuscripten 
zouden het vervolg moeten vormen op Wadmans eerste twee romans, Fioele 
en Faem en Trombône.977 Die laatste roman zag nu bovendien toch nog het 
licht. Onder de titel In knypeachje fan Fortuna (Een knipoogje van Fortuna) 
verscheen deze vanaf eind oktober 1948 als feuilleton in Frysk en Frij.978 Hier 
lag, dat suggereerde alle publiciteit om het boek heen, de debuutroman van 
een schrijver van wie nog veel te verwachten viel. 
De lezing zelf, waarvan de tekst bewaard is gebleven, greep Wadman 
vervolgens aan om zijn roman en zijn schrijverschap te verdedigen. Door 
deze ogenschijnlijk rituele boekpresentatie in een wat ruimere context te 
plaatsen, zien we hoe Wadman de receptie van zijn roman en daarmee de 
beeldvorming rondom zijn persoon zelf stuurde. Het is opvallend hoeveel 
ruimte hij nam om zijn opvattingen over literatuur te ventileren. Op de 
boekpresentatie was hij maar liefst twee keer vijfenveertig minuten aan het 
woord. Uitvoerig ging hij in op de vraag wat voor soort boek hij met Fioele 
en Faem had willen schrijven. De lezing stuurde de manier waarop zijn 
boek in Friesland ontvangen werd. De motieven die hij zelf aandroeg om 
het boek te schrijven en om het zó te schrijven als hij gedaan had, zouden, 
zoals overigens vaker gebeurt, door zijn recensenten klakkeloos worden 
overgenomen. Wadman zelf kraakte zijn boek af op basis van literaire 
criteria. Geheel in lijn met de tijdsgeest en tot zijn grote teleurstelling 
zouden de recensenten het echter afkeuren op morele gronden. 

> Lezing over Fioele en Faem
Wadman begon zijn lezing met een opmerking in de geest van Menno ter 
Braak door op te merken dat er niets vervelender is dan de ‘arrivé’, de man 
die zelfvoldaan opschept over zijn eigen prestaties: 

‘Ik sta hier niet om te getuigen van datgene wat ik gepresteerd heb, 
want ik ben mij bewust dat dat een schrijnend en pijnlijk klein 
beetje is, ook al neemt men de Friese verhoudingen in acht, waar nu 
eenmaal veel nullen voor grote mannen doorgaan.’979 
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Het ontbrak Wadman niet aan lef, want enkele van die ‘nullen’ zaten in 
het publiek! Opvallend in dit citaat is het dédain waarmee Wadman over  
de Friese schrijvers en lezers sprak. Dat hij van die laatsten niet veel goeds 
verwachtte, bleek ook uit zijn karakterisering van de lezers van Frysk en 
Frij: ‘...brave lui als zij zijn en hunkerend naar echte humor...’980 Wadmans 
kritiek op de bestaande Friese literatuur was blijkbaar een vrijbrief voor 
hem om zijn mislukte roman voor Friesland toch de moeite waard te 
vinden. Dat hij over zijn eerste roman nog steeds even negatief dacht als 
in 1943, blijkt uit een brief aan Borgers eerder dat jaar. Bladerend door de 
drukproeven schreef hij hem toen: 

‘De dummy ziet er wel leuk uit: een betonwerker met een knots 
van een viool onder de kin op de stofomslag. De faem is er dus 
kommerciëel-tactvol afgelaten, als een uitnodiging om vooral eens 
“binnen te komen kijken”. Het boek zelf wordt een sof, het is een 
melig geval en een uitgeweekte derderangs Vestdijk, maar enfin, het 
kind is er.’981

Ook al twijfelde Wadman zelf aan de literaire kwaliteiten van zijn roman, 
hij was ervan overtuigd dat het boek moest verschijnen, omdat het een 
protest vormde ‘tegen de knusse Friese schrijverij van een boerenverhaaltje 
met een scheutje goedkope moraal.’ Net als veel van zijn proza gaf de 
roman het verslag van een mislukking. Jeen Joukes’ onderneming móest 
wel mislukken, omdat hij als individu niet opgewassen bleek tegen de 
massa: ‘De gemeenschap staat hem in de weg ook al meent hij oprecht de 
dienaar te zijn van die gemeenschap.’982 Jeen Joukes Offringa was volgens 
Wadman tijdloos en tegelijk de vertegenwoordiger van zijn generatie: 

‘…die weet hoe de mens niet meer vrij kan ademhalen, maar aan 
alle kanten ingesponnen en ingerijgd wordt in een geheel dat voor 
hemzelf niet meer te overzien is en waarin hij niet meer wegwijs kan 
worden …’983

Deze analyse van zijn hoofdpersoon doet erg denken aan zijn eerdere 
zelfanalyse in brieven en in zijn dagboek (2.7). In zijn lezing stelde Wadman 
nu niet zichzelf, maar Jeen Joukes Offringa voor als middelmatig, ‘een 
mulomannetje’ dat bleef steken tussen de massa en de ‘hogere regionen’ 
van échte intellectuelen: ‘Hij is de halve levenskunstenaar, die weet dat 
het leven een kunst is, een vertoning op het slappe koord, maar die toch 
ook weet dat hij die kunst niet beheerst.’984

Aan invloeden wees Wadman op het werk van Vestdijk, Sartre en Reve. 
Dat waren blijkbaar de schrijvers met wie hij geassocieerd wilde worden. 
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Van Vestdijk, zo vertelde hij zijn toehoorders, had hij in 1943 net de 
autobiografische Anton Wachter-romans gelezen.985 Typisch Vestdijk-
achtig in Fioele en Faem was volgens Wadman het voortdurend teruggrijpen 
op jeugdmotieven en de suggestieve rol van dromen. Ook uit ‘Sartre’s 
meest bekende roman’, La Nausée (‘De walging’, gepubliceerd in 1938), viel 
volgens hem het een en ander terug te vinden in zijn roman, al haastte 
hij zich te zeggen dat hij zichzelf niet wilde vergelijken met ‘een van de 
grootste schrijvers van Frankrijk’. Sartres naoorlogse reputatie – en dat 
moet Wadman geweten hebben – was overigens zeer omstreden. Niet 
iedereen kon de ideeën van deze ‘existentialist’ waarderen.986 Wadman 
ondervond zelf aan den lijve op hoeveel weerstand Sartres werk in 
Friesland stuitte, toen hij in 1949 een toneelstuk van hem in het Fries 
vertaalde (zie 5.6). Ten slotte refereerde Wadman uitgebreid aan De avonden 
(1947), dat hij in het voorjaar van 1948 met veel plezier gelezen had. Deze 
debuutroman van (zoals hij zichzelf toen nog noemde) Simon van het 
Reve was een hype. Podium had er onder de titel ‘Het avondblad’ een heel 
nummer aan gewijd. Ook Wadman vond de roman ‘erg vermakelijk’: 

‘Wat ze allemaal lullen over die “oorlogsgeneratie zonder idealen” en 
zo, kan me niks verdommen, maar een aardig boek blijft het. Vooral 
de moppen zijn erg geslaagd, om de manier waarop en de situaties 
waarin ze te berde worden gebracht.’987

Van De avonden werden bijna zesduizend exemplaren verkocht.988 De 
roman was in literaire kringen dus ruim bekend toen Wadman er in zijn 
lezing naar verwees:

‘Bepaalde dingen uit F. en F. heb ik teruggevonden in het zeer 
omstreden verhaal “De avonden” van de Hollandse schrijver 
Simon van het Reve. Dit wat betreft het geestelijk klimaat, zonder 
de vergelijking verder door te willen trekken, en zonder al te veel 
verplichtingen aan een “stroming”.’989

Wadman was blijkbaar goed op de hoogte van de discussie rondom De 
avonden. De negatieve toon van dat boek werd namelijk verklaard uit 
de omstandigheden waaronder de schrijver was opgegroeid. Geboren 
in de jaren twintig had diens generatie tijdens de bezetting alle idealen 
verloren. Het nihilisme van De avonden werd gezien als een uitwas 
van de verschrikkelijke oorlogstijd. De roman werd op sociologische 
gronden beoordeeld. Pas in de jaren zestig zou de focus in de waardering 
verschuiven van een sociologische naar een psychologische lezing.990

Wadmans opmerking, dat hij elementen uit Fioele en Faem had 

pr imus inter par es (19 4 8 -1953)



272

teruggevonden in De avonden, kon gelden als een excuus dat ook zijn boek 
zo ‘negatief ’ uitgevallen was. Reve en hij behoorden immers ongeveer tot 
dezelfde generatie. Tegelijkertijd zette hij met deze opmerking echter ook 
de verhoudingen tussen zijn en de vorige generatie op scherp. Hij zou 
snel merken dat de recensenten in Friesland – net als het merendeel van 
hun collegae in Nederland, overigens – nog niet klaar waren voor een 
‘amorele’, nihilistische roman. 

> Verkoop
De ‘mislukking’ werd vol verwachting gekoesterd. Eind november 
informeerde Wadman bij de Arbeiderspers al naar de verkoopcijfers. ‘Zeer 
behoorlijk’ was het antwoord. Aan Gerrit Borgers schreef hij vervolgens: 

‘Het boek wordt vrij goed verkocht, d.w.z. er trappen heel wat 
onschuldige lieden in dit monsterachtige wanproduct. De Friese 
kunstenaarsbond heeft er onlangs in Bolsward (zoals je weet de 
Friese cultuurstad bij uitstek) een symposion over gehouden, dat nu 
wel niet daverend was, maar toch wel leuk. In ieder geval nemen ze 
het verschrikkelijk serieus hier in dit zompenland.’991

Het symposium waaraan Wadman, opnieuw laatdunkend, refereerde vond 
plaats op 1 december 1948 en was georganiseerd door het ‘Boun fan Fryske 
Kunstners’, een in 1941 opgerichte organisatie voor Friese kunstenaars.992 
De belangstelling voor Wadmans boek was blijkbaar groot, want maar 
liefst zeven schrijvers spraken er in Bolsward over. 
Ook de verkoop bleef de eerste maanden goed lopen. In januari liet de 
Arbeiderspers weten dat er 950 exemplaren verkocht waren. In vergelijking 
met de zesduizend van De avonden was dat weliswaar een behoorlijk getal, 
maar het waren er lang niet zoveel als de uitgever in zijn optimisme had 
berekend. De oplage van Fioele en Faem bedroeg in ieder geval tweeduizend 
exemplaren, terwijl er ook nog eens snel duizend exemplaren zouden 
kunnen worden bijgedrukt.993 Voor De Arbeiderspers waren dit geen 
ongewone oplagen. De roman van Abe Brouwer verscheen eerder immers 
in een oplage van achtduizend exemplaren. De uitgever wist blijkbaar 
niet dat niet-volksliteratuur in het naoorlogse Friesland veel minder goed 
verkocht dan volksliteratuur.994 Dat Wadman de draak stak met de lezers 
van die volksliteratuur, werkte daarbij ook niet in zijn voordeel. 

> Reacties in Friesland
De recensies van Fioele en Faem waren, net als die van Fan tsien Wâllen 
en Op koart Front kritisch. Ze geven een goede indicatie van Wadmans 
positie in het literaire naoorlogse klimaat. In 1946 werd er voorzichtig 
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positief gereageerd op zijn ‘experimentele’ poëzie. De recensenten waren 
het er toen over eens geweest dat er moreel gezien misschien wel wat te 
mopperen viel op de dichter (waarom was hij bijvoorbeeld zo negatief 
en zag hij de schoonheid van het leven niet?), maar het stond voor hen 
buiten kijf dat hij een goed vers schreef. In Fioele en Faem dreef Wadman 
het experiment volgens hen echter te ver door. 
Nu is het van belang op te merken dat Wadman – net als bij zijn 
dichtbundels het geval was geweest – bijna alle recensenten kende. Fioele 
en Faem werd achtereenvolgens besproken door Prikke (pseudoniem van 
journalist Gerrit Mulder, 1895-1961), Fedde Schurer, Pyt Grilk (pseudoniem 
van Pieter Terpstra), Ype Poortinga, Eeltsje Boates Folkertsma en Govert 
Gezelle Meerburg.995 De enige recensent die Wadman onbekend was, was 
een zekere Jan Bylsma die het boek voor It Heitelân besprak.996 Tot zijn 
ergernis wist Wadman niet wie er achter dit pseudoniem schuilging. 
De kans is groot dat hij de persoon in kwestie wel kende, het was in 
Friesland bijna onmogelijk om elkaar níet te kennen. Opvallend in dit 
rijtje is verder dat in ieder geval twee periodieken ontbreken, namelijk 
de Leeuwarder Courant en De Tsjerne. De Leeuwarder Courant nam in 1948 
nog geen uitgebreide recensies van Friestalige literaire werken op. De 
redactie van De Tsjerne had de van oorsprong Friese schrijver Sjoerd 
Leiker gevraagd het boek te bespreken, maar deze zou zijn toezegging 
niet nakomen.997

De recensies van Prikke (Gerrit Mulder) in het Friesch Dagblad en van 
Fedde Schurer verschenen nog vóór de boekpresentatie op 5 november, de 
overige volgden daarna. Prikke beet het spits af. Het lag volgens hem voor 
de hand dat Wadman, die men tot nu toe vooral als dichter en essayist 
kende, ook als romancier niet de ‘vertrouwde paadjes’ zou bewandelen, 
maar dat hij als intellectueel zou proberen het proza van Friesland uit 
de boerencultuur omhoog te tillen. Daarin was hij echter niet geslaagd. 
Wadmans roman ging volgens Prikke over een ‘hunkerend, half-levend’ 
mens, die naar modern recept op de snijtafel gelegd en tot op het bot 
geanalyseerd was. Dat mocht hem dan ‘volgens de kunstzinnige maat van 
de moderne cultuur’ aardig gelukt zijn, een Fries of een ‘gelovig’, oftewel 
christelijk boek was het niet geworden: 

‘Dit boek zal die mensen niet schaden die gewend zijn hun honger 
en dorst te stillen met een product van kunstzinnig proza. Maar onze 
Friese mensen, wier magen nog niet bedorven zijn door dit soort 
eten en drinken, raden wij niet aan het met dit consumptieartikel 
van deze schrijver te proberen. De jongeren raden wij het resoluut 
af, de schrijver mag ons dat niet kwalijk nemen.’998
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De recensent sprak hier duidelijk tot de eigen, christelijke achterban. 
Voor Prikke waren ‘Fries’ en ‘christelijk’ (of in ieder geval: getuigend van 
een christelijke moraal) blijkbaar synoniem. Hij was niet de enige die er 
zo over dacht. Ook Schurer legde Wadmans boek langs de meetlat van de 
moraal. Zijn kritiek droeg de veelzeggende titel ‘De hellevaart van meneer 
Offringa’. Hij verwees daarmee naar Simon Vestdijks roman Meneer Vissers 
Hellevaart (1936), waarin een dag uit het leven van de kwaadaardige meneer 
Visser beschreven wordt. Deze hoofdpersoon is een tiran in zijn eigen huis. 
Hij schept een sardonisch plezier in het pesten van zijn vrouw, maar is 
niet opgewassen tegen de boze buitenwereld. Overigens lijkt de doortrapte, 
sadistische hoofdpersoon van Vestdijks roman in niets op de argeloze, 
onzekere Jeen Joukes Offringa. Voor Schurer waren beide romanpersonages 
echter representatief voor een gevaarlijke, nieuwe literatuur:

‘Fioele en Faem is dus een boek, dat zich in alle opzichten onderscheidt 
van zijn voorgangers in Friesland. De traditie van de boereroman is 
hier doorbroken voor een greep naar de achtergrond van het leven. 
Ik kan mij voorstellen dat heel wat lezers zich met afkeer van deze 
stof zullen afwenden.’999

Ook Schurer vond Jeen Joukes Offringa, die overal de kaalheid en 
triestheid van het bestaan zag, maar half levend: 

‘Er is in de wereld van Jeen Offringa geen enkel mooi, glanzend, gaaf 
ding; er is geen mens die hij bewonderen of navolgen kan. Hij zit 
opgesloten in de duivelskring van zijn eigen zwartgallig “ik” en komt 
daar niet meer uit.’1000

Jeen Joukes Offringa was een ‘stuk vlees met zenuwen, zonder geest en 
zonder hart’. Zijn leven kon daarom niets anders dan een hellevaart 
worden. Schurer nam opnieuw de gelegenheid te baat om zichzelf naar 
voren te schuiven als bemiddelaar tussen de oudere en jongere schrijvers. 
Op verzoenende toon legde hij uit dat Wadman het niet zo kwaad bedoeld 
had: 

‘Dit boek wil een afrekening zijn met deze geest van geestloosheid, 
en hem daarom in al zijn naaktheid en vuilheid naar voren halen, 
zonder hem mooier te maken, zonder te vergoelijken. Zo kan zijn 
ontdekkende en ethische waarde groot zijn.’1001

Iemand die dezelfde gedachtegang volgde als Schurer en Prikke, was 
Ype Poortinga. Diens recensie verscheen op vrijdag 19 november in Frysk 
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en Frij. Net als Schurer had ook Poortinga al uitgebreid met Wadman 
over diens roman gesproken. Poortinga was een van de vier mensen 
aan wie Wadman in het voorjaar van 1943 al passages uit het boek had 
voorgelezen.1002 Ype Poortinga had nu de hele, deels bewerkte versie van 
de roman kunnen lezen, maar het boek sprak hem nog steeds niet aan. 
Zelf gereformeerd miste hij de geestelijke bezieling bij de hoofdpersoon 
voor zaken boven of buiten hemzelf. Opgelucht constateerde hij dat de 
lezer, die deelgenoot werd gemaakt van veel van Jeen Joukes’ begeerten en 
– vooral – ergernissen en walgingen, ‘…toch ook nog heel veel bespaard 
[wordt], dat radicalere schrijvers in dit genre blootgeven, maar dat beter 
met toiletpapier bedekt kan worden.’1003 Op het spoor gezet door Wadmans 
lezing verwees Poortinga met ‘dit genre’ waarschijnlijk naar werk van 
Nederlandstalige schrijvers zoals Reve en Hermans. Hij vroeg zich af of 
Wadman met zijn roman misschien de armoede had willen tonen van 
mensen die er geen idealen meer op nahielden. 
Poortinga was dus iets voorzichtiger dan Schurer. Het blijft echter 
opvallend dat beide mannen Wadman redelijk goed kenden en toch 
niet begrepen wat hem met zijn roman voor ogen had gestaan. Een van 
de belangrijke thema’s in de roman, de moeizame verhouding van de 
‘intellectueel’ tot de gemeenschap, sprak hen niet aan. Wadman had in 
Fioele en Faem willen laten zien dat het breken van Jeen Joukes Offringa 
met de massa, die hem een moraal oplegde waarin hij niet geloofde, een 
daad was waarvoor moed nodig was. Schurer mocht willen dat de ‘ethische 
waarde’ van het boek groot was, Wadman had in Fioele en Faem domweg 
géén moralistische boodschap willen verkondigen.
Ook Wadmans vriend en Poortinga’s collega op de Fryske Akademy, 
Govert Gezelle Meerburg, besprak het boek, en wel voor De Stiennen Man. 
In de redactie van dat blad zaten vrienden en bekenden van Wadman, die 
zelf allen ook schreven en met wie hij de Roerdompreeks uitgaf.1004 Vanaf 
1947 was De Stiennen Man een steeds feller Friesgezinde koers gaan volgen. 
Zo werden Friezen die ‘Hollands’ spraken gekwalificeerd als ‘kleine 
verraders’ en werden er grapjes gemaakt over concentratiekampen voor 
anti-Friezen aan wie Friesland lang genoeg onderdak geboden had.1005 
Gezelle Meerburg was van de redactie van De Stiennen Man als enige 
inmiddels ook doorgedrongen in de hogere regionen van De Tsjerne. 
Vanaf januari 1947 zat hij in de redactie van dat blad.
Het zal voor Wadman niet onbelangrijk zijn geweest hoe de jonge 
generatie schrijvers en lezers rondom De Stiennen Man over zijn roman 
oordeelde. Van zijn kant had hij, toen nog in Amsterdam, in ieder geval 
aardig opgeschept over zijn activiteiten en connecties. Zo had hij zich 
laten ontvallen dat de Arbeiderspers zijn boek zou uitgeven en dat hij de 
nieuwste roman van grootmeester Vestdijk, De andere school, in handschrift 
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las.1006 Gezelle Meerburg was desondanks niet onder de indruk van Fioele 
en Faem: 

‘Wadman heeft in dit boek de man willen tekenen die in alles 
halverwege is blijven steken, die het vertrouwde overboord gooit 
zonder zich het vreemde te kunnen toeëigenen, die met de oude 
sleur breekt, maar van het nieuwe avontuur niet meer maakt dan 
een nieuwe sleur.’1007

Gezelle Meerburg noemde het boek weliswaar ‘afgrijselijk goed’ en 
‘afschuwelijk knap’, maar het relaas van Jeen Joukes was volgens hem 
te beklemmend om te lezen. Zijn conclusie luidde dan ook: ‘Zulks niet 
meer!’1008

Ook in de overige drie recensies in Friese bladen lag de nadruk op het 
ontbreken van een (christelijke) moraal en op het problematische, passieve 
en negatieve karakter van de hoofdpersoon. Pyt Grilk, pseudoniem van 
Wadmans oude correspontievriend Pieter Terpstra, stond in deze periode 
nog steeds op het ‘volkse’ standpunt. Hij was niet de enige die Wadman 
verweet dat deze te radicaal wilde breken met de oude en traditionele 
vormen. Daar was volgens hem geen enkele literatuur bij gebaat, zelfs 
‘al zou deze nog veel armer zijn dan de Friese’. Een beetje bitter maakte 
Terpstra Wadman hetzelfde verwijt als eerder, in hun correspondentie in de 
oorlogsjaren, namelijk dat Wadman zei slechts voor zijn geestverwanten te 
schrijven, maar dat hij als criticus niet de boeken met rust liet die anderen 
voor hún geestverwanten hadden geschreven. Terpstra verwoordde wat 
velen met hem dachten: 

‘Het is tegenwoordig te veel zo, dat het [boek] beoordeeld wordt 
op zijn literaire knapheid en dat een schrijver, die erin slaagt een 
volslagen negativisme voortreffelijk uit te beelden, ontslagen wordt 
van wat een kunstenaar verplicht is, aan het volk te geven.’1009

> Reacties buiten Friesland
Voor Fioele en Faem was hoofdzakelijk propaganda gemaakt in Friesland 
zelf en dat was te merken. Buiten de provincie werd de roman amper 
besproken. Het kostte Wadman moeite om zijn vrienden buiten de 
provincie te blijven mobiliseren. Zo vroeg Wadman Gerrit Borgers of deze 
in Podium aandacht aan zijn roman wilde besteden. Sierksma had er voor 
de radio twee keer een kwartier over gesproken en wilde zijn radiolezing 
misschien wel afstaan.1010 Maar Borgers wilde het boek, waarin hij in 
januari 1949 was begonnen en waarmee hij zich erg zei te amuseren, zelf 
bespreken. Hij verzekerde Wadman: ‘In ieder geval, besproken wordt het!’ 
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Vervolgens kwam van een recensie in Podium echter niets terecht. Borgers 
hield zich evenmin aan zijn woord om Wadman te schrijven als hij diens 
‘vlot geschreven’ boek uit had.1011 Pas in het najaar van 1949 zouden de 
twee vrienden weer brieven uitwisselen. 
Ook het contact met Sierksma was niet zo goed als het was geweest. 
Sierksma besteedde weliswaar veel aandacht aan Wadmans debuutroman, 
maar was nog steeds teleurgesteld in hem als vriend. Na de rampzalig 
verlopen trouwdag had Wadman in het najaar van 1948 naar Sierksma’s 
zin weer te lang niets van zich laten horen: 

‘Ik vind het de moeite waard mezelf je vriend te kunnen noemen. 
Maar de laatste tijd doe jij wel je best om je vrienden af te wijzen. 
Vooral noem ik hier Gerrit en mezelf. Het is net alsof wij niet 
bestaan. Speciaal tegenover G. heb jij, vind ik, wel het een en ander 
om dankbaar voor te zijn. Werkelijk, jouw houding tegen G. doet mij 
pijn! Jij moet het natuurlijk zelf weten, maar zeg in ieder geval even 
wat je wilt – vrienden of niet. Dan kan daarmee rekening worden 
gehouden.’1012

Sierksma was verder jaloers dat niet hij, maar Sjoerd Leiker Fioele en Faem 
voor De Tsjerne mocht bespreken. Hoezeer Wadman in staat was zijn eigen 
recensenten in Friesland te kiezen blijkt uit zijn antwoord: hij wilde niet 
dat al te goede vrienden zijn boek bespraken. En passant vroeg hij ook 
waarom Sierksma hem zo’n venijnig briefje schreef. Die bleek nu weer 
wat milder gestemd: 

‘Wat die scherpe toon betreft: mijn brief was echt geen trap na, die 
zijn gemener, kerel. Dit was een “noodschreeuw” omdat jij wel levend 
gestorven leek. En ik verwachtte zo veel van jou. That’s all. Fioele en 
Faem is heel goed geschreven. Maar het engagement deugt niet, zo 
schijnt het mij toe: het is tegen het eind te fatalistisch. Een kwestie 
van temperament natuurlijk, maar daar kan ik ook niets aan doen. 
Evenwel, en dat staat voorop: het is als bewijs van jouw vakmanschap 
heel erg goed. Daarom hoop ik dat je er juist in een ander boek uit 
zult breken. Nu ben je uit de vicieuze cirkel van de boerenroman 
vandaan, maar blijf je in een andere cirkel hangen. Sjoerd Leiker was 
erg goed te spreken: het was beter dan “De avonden” zei hij. Daar kun 
je het mee doen, joh! Gefeliciteerd!’1013

Sierksma’s vriend Sjoerd Leiker (1914-1988) was geboren en getogen in 
Drachten. Wadman had hem vermoedelijk leren kennen in Amsterdam, 
waar Leiker een uitgebreid literair netwerk had. Zo was hij een van de 
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oprichters geweest van de uitgeverij de Bezige Bij, waarvan hij tussen 1946 
en 1948 nog steeds literair adviseur was. Daarnaast was hij van 1946 tot 
1948 redacteur van het culturele maandblad De Nieuwe Stem, van 1946 tot 
1952 secretaris van de Ereraard voor de Letterkunde (de raad die belast 
was met de zuivering van schrijvers die zich bij de Kultuurkamer hadden 
aangesloten), en bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen. 
Leiker was onder anderen bevriend met Victor van Vriesland, Ferdinand 
Bordewijk en Fedde Schurer, maar ook met Fokke Sierksma, Gerrit 
Borgers, Wim Nagel en Willem Frederik Hermans.1014 Die laatste zag 
Leiker overigens in de zomer van 1948 veel. Hermans liet hem toen 
(waarschijnlijk in zijn rol van adviseur van De Bezige Bij) zijn manuscript 
De tranen der acacia’s lezen. De tekst was voor een deel al in Criterium 
verschenen en de roman zou in 1949 voor veel opschudding zorgen 
vanwege het ‘onfatsoenlijke’ karakter. Terwijl Leiker het manuscript las, 
kwam Hermans – althans volgens Leiker – om de haverklap langs om er 
met hem over te spreken. Waarschuwend liet Leiker Wadman weten: ‘Ik 
zit het liefst te praten met zulke mannen als Sierksma en Nagel en loop 
altijd weer tegen zulke mannetjes als Hermans op, waar jij misschien nog 
het ideaal in ziet.’1015

Wadman wist al vóórdat Sierksma hem dat liet weten, dat Sjoerd Leiker 
Fioele en Faem goed vond. Nadat hij hem de roman in Amsterdam had 
toegestuurd, had deze namelijk meteen laten weten dat zijn eerste 
indruk van het boek positief was. De hoofdpersoon was volgens hem een 
nihilist met in zijn zak een aantal verroeste sleutels die op geen enkel 
slot pasten. Tegenover Wadman vergeleek hij het boek niet met Reve, 
maar met Paranoia van Hermans.1016 Al te veel waarde hoeft men aan deze 
vergelijkingen dus ook weer niet te hechten.
Belangrijker voor Wadman was bovendien dat het, alle waardering 
van zijn – verwaarloosde – vrienden ten spijt, niet tot een bespreking 
kwam, noch in Podium, noch in De Tsjerne.1017 Dat laatste had Wadman 
kunnen verwachten. Toen hij Leiker in maart 1948 had gevraagd een 
bijdrage aan De Tsjerne te leveren, liet deze weten dat zijn beheersing 
van het Fries daarvoor onvoldoende was, waardoor hij ‘rare barokke 
zinnen’ schreef.1018 Een recensie van Fioele en Faem had hij om dezelfde 
reden niet durven garanderen.1019 Over zijn verhouding tot Friesland 
was Leiker in 1948 heel duidelijk: ‘Ik ben uitgevlogen en voel mij 
momenteel verstoten.’1020 Hij zou overigens binnen enkele jaren weer 
naar het Noorden verhuizen. 
Wadman werd met zijn neus op de feiten gedrukt; een Friese roman werd 
buiten Friesland niet besproken, zelfs zijn beste vrienden waagden zich 
niet aan een publiekelijke beoordeling.
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> Afkeuring op morele gronden
In het algemeen reageerden Wadmans vrienden en bekenden buiten de 
provincie dus positiever op Fioele en Faem dan de lezers en recensenten 
in Friesland. Dat feit op zich zegt overigens niet zoveel. De Friese critici 
bespraken het boek allen vrij grondig, terwijl Wadmans ‘Hollandse’ 
vrienden hooguit een oppervlakkig oordeel gaven. Wadman vond het 
echter jammer dat zijn boek in Friesland op morele gronden beoordeeld 
was.1021 
Sierksma verklaarde zich in februari 1949 solidair met Wadman door in 
een radio-interview een geluidsopname te laten horen van een van de 
felste critici, Jan Piebenga, een van de sprekers van het Fioele en Faem-
symposium in Bolsward. In het bewuste fragment sprak Piebenga zijn 
oordeel over het boek uit. Hij deed dat echter in zulke vage bewoordingen 
dat er geen touw aan vast te knopen was. Piebenga vergeleek boeken met 
kapstokken waaraan gewichten opgehangen moesten kunnen worden. 
Een klein deel uit het geluidsfragment luidt als volgt: 

‘Is het [boek] in orde, dan valt de kapstok om, maar het gewicht blijft. 
Maar dat gewicht, dat moet weer opgetild worden. Het gewicht van 
Fioele en Faem ís er niet. Onzekerheid aangaande oorsprong, zin, 
achtergrond van het leven kan geen blijvende kunst scheppen’1022

Piebenga’s oordeel week in de kern niet af van dat van andere recensenten. 
Een Friese roman moest een positief-christelijke boodschap bevatten, de 
lezer moest er wat van kunnen opsteken. Net als Piebenga hadden ook 
de andere recensenten moeite gedaan het gedrag van de hoofdpersoon 
te begrijpen of te verklaren. Door Piebenga’s analyse apart te zetten, 
maakten Sierksma en Wadman de hier wel zeer breedsprakige criticus 
Piebenga belachelijk. Tegelijk probeerden ze zo te laten zien hoe absurd 
dergelijke moralistische literaire kritiek in het algemeen was.
Achteraf bezien had Wadman lering kunnen trekken uit een eerdere 
gebeurtenis. De redactie van Frysk en Frij was inmiddels weliswaar 
begonnen met het afdrukken van Trombône, maar zonder slag of stoot was 
dat niet gedaan. Waarschijnlijk bewees redacteur Ype Poortinga Wadman 
een dienst door het manuscript überhaupt op te nemen, want Trombône, 
met zijn lange dialogen en beschouwingen over jazz, leende zich niet goed 
voor een feuilleton. Het nam wekelijks zo’n drie tot vier kolommen in de 
toch al niet zo grote krant in beslag. Daarvoor moest de tekst bovendien 
enkele drastische veranderingen ondergaan. Een vergelijking tussen het 
feuilleton en het originele manuscript laat zien dat vloekwoorden zijn 
weggepoetst en dat enkele gewaagde erotische scènes (een foursome tussen 
twee paartjes) omwille van de lezers van Frysk en Frij werden geschrapt.1023 
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De hoofdpersoon in Frysk en Frij bleef zijn vrouw trouw, en zag monogamie 
niet – zoals in het slot van de eerste versie – als een onmogelijkheid. Van 
de tegenstelling tussen de furie (de vrouw van Van Wemeldinge) en de wat 
saaie vrouw (Reins echtgenote), in veel van Wadmans proza een centraal 
thema, bleef daardoor niet veel overeind. De veranderingen die Trombône 
moest ondergaan, zeggen veel over het literaire klimaat waarin spoedig 
daarna ook Fioele en Faem het licht had gezien.
De negatieve Friese kritiek schaadde Wadmans positie overigens niet in 
het minst. Hij beschikte over een groot netwerk van schrijvende vrienden 
en – belangrijker – hij had als criticus, deelnemer bij uitstek aan het 
literaire debat, zijn sporen al ruimschoots verdiend. Omdat Wadmans 
reputatie als hard maar consciëntieus criticus onomstreden was, had hij 
als prozaschrijver een ‘mislukt’ boek kunnen schrijven, een boek dat op 
morele gronden op weerstand stuitte. 
Het was in zekere zin een geluk dat Wadman weinig tijd had om zich druk 
te maken over de reacties op zijn eerste roman. Er stond een verhuizing op 
het programma. In december hoorde hij dat er per januari een huis voor 
hem en zijn vrouw beschikbaar kwam aan de Hooiblokstraat in Sneek.1024 
Aan Borgers schreef hij vervolgens: ‘We hebben nu een huis in Sneek, en 
het is zo goed als voor elkaar. Inwonen, natuurlijk, maar bij een vriendelijke 
oude Katholieke dame, die veel van huis is.’1025 Door te verhuizen hoefde 
Wadman niet meer dagelijks heen en weer te reizen van Langweer naar 
Sneek. Bovendien zou Wadman in de waterpoortstad, als docent van het 
Sneker gymnasium, automatisch tot de kleine stadselite behoren. Dat 
was alvast een verbetering in vergelijking met Langweer, het kleine dorp 
waarin hij zich welbeschouwd altijd een buitenstaander had gevoeld. 
In Sneek moest een nieuwe periode aanbreken. De reacties op Fioele en 
Faem hadden Wadman in ieder geval geleerd dat de tijd nog allerminst rijp 
was voor een vervolg, dat zou moeten gaan over Jeen Joukes’ ervaringen in 
oorlogstijd. Het zou nog zo’n twintig jaar duren voordat het leven in de 
oorlog beschreven kon worden vanuit het perspectief van de mislukkeling, 
de labbekak die er openlijk voor uitkwam dat hij geen held was geweest 
en het ook niet kón zijn. Voorlopig had men ook in Friesland de handen 
vol aan de wederopbouw en de zuivering. Het waren twee zaken die slecht 
samengingen.

5.4 ‘Ik dacht dat Friesland nu een literair tijdschrift had.’ Schipperen in de 
Tsjerne-redactie.

Voor het Bretagnenummer had Wadman veel brieven met Bretonse 
schrijvers uitgewisseld. Eén van hen was Roparz Hemon (1900-1978), 
oprichter van het literaire tijdschrift Gwalarn. Hemon woonde sinds 1947 
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in Ierland waar hij hoogleraar Keltische talen was aan The Dublin Institute 
for Advanced Studies.1026 Van Hemons politieke achtergronden was de 
Tsjerne-redactie waarschijnlijk niet op de hoogte. Hemon (pseudoniem 
van Louis Némo) was namelijk niet uit vrije wil naar Ierland vertrokken. 
Op verdenking van collaboratie met de Duitsers was hij in 1945 opgepakt 
en, na één jaar gevangenschap, veroordeeld tot tien jaar ‘d’indignité 
nationale’.1027 
Net zoals de Duitse bezetter in Friesland geprobeerd had enkele 
vooraanstaande Friezen te paaien door gebruik te maken van anti-
Hollandse sentimenten, zo had men in Bretagne geprobeerd gebruik te 
maken van de anti-Franse gezindheid in de Bretonse beweging. Bretagne 
had in de oorlog een Bretonse radio-omroep gekregen en een nieuw 
(nationalistisch) tijdschrift. Na de oorlog was de Bretonse beweging 
gezuiverd. Volgens de Bretonnen zelf was de zuivering echter misbruikt 
door de Fransen om hun beweging onderuit te halen.1028

Het contact met Hemon illustreert hoe de Tsjerne-redactie zich op glad 
ijs had begeven door zich vierkant achter hun ‘Bretonse vrienden’ te 
scharen, zonder zich eerst in de politieke achtergronden van de Bretonse 
beweging te verdiepen. Ook de Tsjerne-redactie had in dezelfde periode 
namelijk met de zuivering te maken. 
Inmiddels is genoegzaam bekend dat ook de zuivering van het culturele 
leven in Nederland allerminst vlekkeloos is verlopen. Pas vanaf april 1946, 
met het aannemen van een speciale wet (Wet Zuivering Kunstenaars) 
kregen de Ereraden – en dus ook hun uitspraken – rechtsgeldigheid. 
Tegelijkertijd werd er toen een Centrale Ereraad ingesteld, waarbij door 
de Ereraden veroordeelden in beroep konden gaan. Een groot deel van 
hen werd alsnog vrijgesproken. Dat stak de leden van de oorpronkelijke 
Ereraden zozeer, dat ze massaal opstapten.1029

De verschillende Ereraden lagen ook voor 1946 al onder vuur. Dat gold 
met name voor de Ereraad voor de Letterkunde. De verdachten zouden 
daar vaker niet dan wel gehoord zijn, en als ze wel gehoord werden, was 
dat vaak zeer vluchtig gebeurd.1030 Ook de opgelegde vonnissen leken 
willekeur te vertonen. Fedde Schurer woonde nog in Amsterdam, toen hij 
tot zijn verbazing in de krant las dat de nationaal-socialist R.P. Sybesma 
een publicatieverbod van vijf jaar en Douwe Kalma een verbod van tien 
jaar kreeg (later bijgesteld tot acht jaar). Toen hij bij de Ereraad voor de 
letterkunde informeerde waar dat verschil op gebaseerd was, kreeg hij 
naar eigen zeggen van de voorzitter, de schrijver en jurist F. Bordewijk, te 
horen dat men natuurlijk niet van iedereen dossiers kon bijhouden.1031 
Achteraf is geconcludeerd dat de zuivering vooral mislukt is, omdat het 
veel tijd kostte de juiste straf voor delinquenten te bepalen. Dat ging niet 
goed samen met de wens van veel mensen om het gewone leven zo snel 
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mogelijk weer op te pakken.1032 In Friesland was iedere verloren schrijver 
er bovendien een te veel. De zuivering verliep er daarom nog moeizamer 
dan in Nederland.

> De zuivering in Friesland
In december 1948 nam De Tsjerne voor het eerst in haar korte bestaan werk 
op van Douwe Kalma. Deze had eigenlijk een publicatieverbod tot 1953.1033 
Kalma, nog steeds erg productief als schrijver, had De Tsjerne al eerder 
kopij toegestuurd. Toen was de redactie verdeeld over de vraag of men 
überhaupt onderdak mocht bieden aan ‘ex-politieke delinquenten’. Op 
de vergadering waarop Kalma’s mogelijke medewerking besproken was, 
lieten Tamminga en Schurer weten dat de ‘Hollandse’ Ereraad voor de 
Letterkunde de vooroorlogse situatie in Friesland volgens hen niet goed 
had kunnen beoordelen.1034 Dat was een opvatting die in kringen van de 
Friese beweging veel werd gehoord, en die bovendien vaak zou worden 
herhaald, bijvoorbeeld in 1951, toen een jongere generatie felle kritiek 
uitte op deze zienswijze.1035 
De overige redactieleden, Bergstra, Gezelle Meerburg en Wadman, waren 
aanvankelijk alle drie tegen het opnemen van werk van Kalma, waarbij 
Wadman bovendien te kennen gaf dat hij ‘werk en geest van K.’ niet 
sympathiek vond.1036 Uitgever Van Rossum, toevallig ook aanwezig op de 
bewuste vergadering, vond dat alleen de literaire kwaliteiten van het werk 
de doorslag moesten geven.1037 
Toen Kalma acht maanden later opnieuw bij de redactie polste of die 
een vertaling van hem van Shakespeare wilde opnemen, nam de redactie 
(zonder Gezelle Meerburg en Bergstra, die afwezig waren) het verrassende 
besluit dat inderdaad te doen. Men was zich er namelijk terdege van bewust 
dat deze dienst aan Kalma De Tsjerne lezers zou kunnen kosten.1038 
Misschien wilde Wadman Kalma nu plotseling wel ter wille zijn, omdat 
hij zijn hulp nodig had. Al vanaf het voorjaar van 1948 stak hij veel vrije 
uren in de voorbereiding van een bloemlezing van Friese poëzie vanaf 
1880, Frieslands dichters, waarin hij ook enkele gedichten van Douwe 
Kalma wilde opnemen (over Frieslands dichters, zie 5.5). In oktober 1948 
nam Aeltsje hierover namens hem contact op met Kalma.1039 Ze vertelde 
er niet bij dat haar man, voortvarend als hij was, het boek al af had. Hij 
wachtte alleen nog op de goedkeuring van de auteurs om mee te werken.

> Kritiek op de eerste Tsjerne-publicatie van Kalma
In januari 1949 deed Fokke Sierksma de ontdekking dat Kalma zijn 
naoorlogs debuut in De Tsjerne had gemaakt. Diens stuk stond in hetzelfde 
nummer waarin ook Sierksma’s essay ‘Fryslân en de wrâld’ gepubliceerd 
was. Sierksma stuurde hierop redactiesecretaris Wadman een woedend 
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stuk waarin hij de vloer aanveegde met Kalma. Hij eiste dat het zou 
worden opgenomen: 

‘Ik schrijf voorlopig toch niets, maar ik zou überhaupt mij van 
de Tsjerne moeten afkeren. Jij weet wel dat ik geen fanaticus ben 
tegenover oud-NSB’ers. Wij zijn net zo goed verantwoordelijk als 
zij. Dat is collectief en niet minder belangrijk. Maar er is ook een 
individuele schuld en die ligt anders voor een Haring Tjittes, een 
Douwe Kiestra en een Douwe Kalma.’1040

Sierksma wist niet hoe de Tsjerne-redactie dacht over de zuivering. Hij 
zou het er trouwens ook niet mee eens zijn geweest. Hijzelf was na de 
oorlog secretaris geworden van de Fryske Kultuerrie. In die hoedanigheid 
had hij het Jelle Brouwer zeer kwalijk genomen dat deze tegen een 
zware bestraffing was van studenten die de loyaliteitsverklaring hadden 
getekend. Volgens Sierksma mocht men zich, uit plichtsgevoel tegenover 
diegenen die in de oorlog in het verzet gestorven waren, aan dergelijke 
verplichtingen simpelweg niet onttrekken.1041 
Wat Sierksma in het bijzonder aan Kalma zal hebben gestoord, was diens 
weigering te erkennen dat hij fout was geweest. Hij hield vol dat de Fryske 
Rie waarvan hij lid was geweest noch nationaal-socialistisch, noch NSB-
gezind was.1042 Alsof dat nog niet erg genoeg was, zo wist Sierksma uit eigen 
ervaring, nam Kalma het anderen kwalijk dat die wel berouw toonden.
In het vroege najaar van 1948 had Sierksma zich voor de Regionale Omroep 
Noord waarderend uitgelaten over de dichtbundel Sinne op ’e striesek (Zon 
op de strozak) van ene D. van Wieren.1043 De bundel was verschenen bij 
Sierksma’s vriend Kamminga. Van Wieren, zo was in Friesland algemeen 
bekend, was het pseudoniem van Douwe Kiestra, de schrijver die een jaar 
lang in een interneringskamp in de Noordoostpolder had gezeten. Kiestra 
mocht, net als de journalist S.J. van der Molen en de dichter R.P. Sybesma, 
niet publiceren tot 1 januari 1951.1044 In zijn poëziebundel beschreef 
Kiestra zijn tijd in het kamp. Sinne op ’e striesek vormde het verslag van 
een zelfonderzoek, waarin de dichter afstand nam van zijn houding in 
de oorlog. 
Douwe Kalma moet Sierksma’s positieve radiokritiek hebben gehoord. 
Jaloers dat híj zijn werk nergens mocht publiceren, kon hij het niet 
verkroppen dat Kiestra in genade werd aangenomen. Deze had zijn 
gevoelens wat hem betrof dan ook beter in stilte kunnen verwerken: ‘Alle 
oordelen over de afgelopen tien jaar [kunnen] niets anders zijn […] dan 
voorlopige oordelen.’1045 Kalma’s reactie verscheen in De Jongfryske Mienskip, 
het mededelingenblad van de in 1945 opnieuw opgerichte ‘Jongfriese 
beweging’ van Kalma’s vriendin Wike Zylstra. Kalma zelf mocht namelijk 
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geen publieke functies bekleden.1046 Na het lezen van Kalma’s reactie 
brieste Sierksma: 

‘De heer Kalma heeft blijkbaar gedacht dat iemand die anno 1948 
wel weer met D. Kiestra wil spreken, ook wel weer met D. Kalma 
van gedachten wil wisselen. De heer Kalma vergist zich. Kiestra is in 
politicis tenminste een kerel, D. Kalma = 0.’1047

Wadman werd nu gedwongen partij te kiezen. Hoe hij zelf tegen de zaak 
aankeek, blijkt uit het Tsjerne-bulletin van januari 1949. Onder het kopje 
‘Kalmania’ liet hij de overige redactieleden weten:

‘In tegenstelling tot Fokke Sierksma ben ik van mening dat wij D.K. 
als litterator moeten aannemen, maar hem als politiek medewerker 
afwijzen […] Wij stuiten hier inderdaad op het risico waarop Freark 
B. op een redactievergadering afgelopen herfst wees: dat D.K. onze 
gastvrijheid zal gebruiken om weer een machtspositie op te bouwen 
[…] Als wij D.K. over politiek aan het woord laten, is het hek van de 
dam en voorzie ik eindeloze complicaties, o.a. ook dat Fokke niet 
meer zal willen meedoen. En zijn medewerking is mij veel meer 
waard dan die van D.K.’1048 

In een poging zich afzijdig te houden, koos Wadman voor het compromis. 
Een beetje Kalma, veel Sierksma, maar vooral geen politiek, want daaraan 
kon men zich alleen maar branden. Fedde Schurer reageerde kort maar 
krachtig: ‘Denk er ook zo over’, en Govert Gezelle Meerburg liet Wadman 
buiten de redactie om weten: ‘Wij hadden ons niet meer met die kerel 
moeten inlaten.’1049 Er werd besloten noch Sierksma noch Kalma over deze 
kwestie in De Tsjerne aan het woord te laten. De bundel van Van Wieren 
had in de kringen rondom De Tsjerne al genoeg commotie veroorzaakt; 
Freark Dam en Douwe Tamminga hadden er in het september- en 
novembernummer al een verhitte discussie over gevoerd. Dam was 
boos dat mensen zoals Van Wieren de kans kregen om ‘interessant-
illegaal’ hun politieke ressentimenten af te reageren. Tamminga vond de 
boodschap van Van Wieren – moreel (!) en literair gezien – te belangrijk 
om te negeren.1050 
Eind maart liet Wadman Kalma weten dat De Tsjerne geen ruchtbaarheid 
wilde geven aan een meningsverschil tussen hem en Fokke Sierksma. 
Omdat Kalma hem had laten weten dat zijn verdere medewerking aan De 
Tsjerne afhing van de koers die het blad wilde volgen (‘universeel Fries-
literair’ of ‘een stroming-tijdschrift, waarin de ene richting voorkeur heeft 
boven de andere’), liet Wadman er een uitvoerig excuus op volgen: 

284 gr immig eer lijk



‘Dat betekent niet, dat de Tsjerne een “stromingblad” zou zijn, 
politiek noch litterair – dat is bij een heterogene redactie als deze 
niet mogelijk, en evenmin wenselijk. Het betekent wel, dat wij ervoor 
moeten oppassen een “vrije tribune” te worden. Redactie en vaste 
medewerkers moeten een “team” vormen, om ervoor te waken dat het 
blad een al te zeer anthologisch, dat is gewoonlijk: een karakterloos 
blad wordt. Politiek gezien dus behoudt de redactie zich het recht 
voor, om zich te kunnen vinden in de uitingen die in het blad staan 
en als men dat niet kan, om die stukken te weigeren, waar men niet 
achter staat. […] Wij voelen er niet voor “De Tsjerne” als slagveld aan 
te bieden aan de heren Kalma en Sierksma.’1051

Ook Sierksma kreeg zijn stuk terug van Wadman. Deze vond de beslissing 
van zijn oude Podium-maat onbegrijpelijk: 

‘Ik dacht dat Friesland nu een literair tijdschrift had, dat zich niet hoeft 
te bekommeren om de burgerman en zijn economische, kerkelijke 
en politieke sentimenten. […]‘Hoogvereerd publiek, zo straks gaat 
onze voorstelling beginnen en wij bieden U wat U wenst. Publiek, 
gij zijt koning!’ […] Ik hoop jou zo nu en dan wat te stekelen, zodat 
je in Friesland niet sterft. Misschien is Aeltsje mij ook dankbaar als 
ik dat buikje van jou wat masseer. Jij bent toch waarachtig niet naar 
Friesland toe gegaan om dicht te groeien? Geestelijk natuurlijk. 
Ik verwacht dat er in ieder geval één vrij man in de redactie van 
de Tsjerne blijft met een goed geheugen, die onthoudt dat hij bij 
Podium vandaan komt.’1052

> ‘Interview’ met Fokke Sierksma
Nadat het conflict met Kalma intern afgehandeld was en de (voorlopig) 
laatste recensies van Fioele en Faem binnendruppelden, reisde Wadman 
vanuit Sneek naar Groningen. Fokke Sierkma was voor de Regionale 
Omroep Noord begonnen aan een serie radio-interviews met ‘Noordelijke 
schrijvers’.1053 Op vrijdagavond 18 februari 1949 stond als tweede in de serie 
een gesprek met Anne Wadman op het programma. Nog voordat deze had 
toegezegd het interview inderdaad aan te nemen, had Sierksma hem de 
gespreksvragen toegestuurd met de opdracht er een lopend verhaal van 
te maken. Sierksma zelf was daartoe, door opspelende zenuwen, niet in 
staat, maar had het geld dringend nodig.1054 Wadman was hem, na de rel 
om Douwe Kalma, bovendien wel een vriendendienst verschuldigd.
Overigens nam Wadman het interview ongetwijfeld maar al te graag aan. 
Sierksma verschafte hem immers de gelegenheid om voor duizenden 
luisteraars (waarschijnlijk ongeveer twintigduizend in Friesland) in 
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Friesland, Groningen en Drenthe te spreken over wat hij zag als de taak 
van de schrijver in het Friese literaire en politieke milieu.1055 Zorgvuldig 
ieder woord wegend had hij daarom veel werk van de voorbereiding 
gemaakt. 
In het interview analyseerden Sierksma en Wadman in geaffecteerd 
Nederlands een maar al te bekend vraagstuk, namelijk de mogelijkheden 
en beperkingen van de Friese literatuur. Wadman zat echter in een lelijke 
spagaat. Voor zijn opvattingen vond hij in Friesland immers maar weinig 
draagvlak. Terwijl Sierksma en Wadman het oppervlakkig gezien over 
alles eens waren, verschilden zij fundamenteel van mening over een 
niet onbelangrijke zaak. Moesten schrijvers politieke keuzes maken? 
Sierksma vond van wel. In zijn Podium-essays had hij zijn standpunten 
met vuur verdedigd. Schrijvers ontkwamen er volgens hem niet aan 
kleur te bekennen. Daarom was hij van mening dat schrijvers met een 
publicatieverbod buitengesloten moesten worden. Wadman was het niet 
met hem eens. Hij pleitte voor een absolute scheiding tussen politiek en 
literatuur, een scheiding die overigens – zoals uit het voorgaande heel 
duidelijk blijkt – in de praktijk niet te realiseren viel. Voorlopig bleef hij 
schipperen tussen zijn idealen en de literaire praktijk, tussen afzetten en 
aanpassen. 
In het interview spraken Wadman en Sierksma over verschillende 
onderwerpen, die onderling nauwe samenhang vertoonden: de betekenis 
van Friesland voor Wadman, de kritiek op Fioele en Faem, de relatie tussen 
volksschrijvers en ‘echte’ schrijvers, de toestand in de Friese beweging en 
– tot slot – Wadmans toekomstplannen. Over zijn houding tot Friesland 
legde Wadman uit: 

‘Ik heb [...]wel eens het idee dat sommigen die mijn werk lezen mij 
beschouwen als een ‘afvallige Fries’, als een soort van ‘verrader’ en dat 
er anderen zijn die een beetje dieper kijken […] die vinden dat wat ik 
denk en schrijf alleen kan voortkomen uit de verwrongen geest van 
een Fries tot en met. Ik wil niet graag psychiatertje spelen over mezelf, 
en zou u het liefst aldus willen antwoorden: Friesland betekent voor 
mij veel, mischien bijna alles, maar zonder verplichtingen.’1056

Opnieuw liet hij zich dus voorstaan op zijn ambivalente houding 
tegenover Friesland. Zijn generatie was volgens hem opgegroeid met het 
idee dat het Fries nationalisme een begrip was, waarover men verder niet 
hoefde te spreken. Tegelijkertijd was de culturele situatie in Friesland 
nog allerminst bevredigend. Het klimaat was niet rijp voor het literaire 
experiment, terwijl alleen dergelijke experimenten op den duur het 
klimaat konden veranderen. Wadman vergeleek het schrijven van zijn 
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romanexperiment Fioele en Faem met het bouwen van een huis op slechte 
fundamenten: 

‘Het is natuurlijk erg verleidelijk, want een leven lang fundamenten 
leggen bevredigt ten slotte niemand, als is het dan nog zo consequent. 
Zo geloof ik bijvoorbeeld dat mijn roman zo’n ‘voorbarig gebouwtje’ 
is, neergeplant op een wankele grond en dat het daarom ook zelf zo 
gebrekkig uitgevallen is. Zo’n huisje […] detoneert in het landschap, 
en wanneer het dan bovendien nog van die zware constructiefouten 
bevat, geeft het velen de ergernis van dat bekende of beruchte lelijke 
jonge eendje. Friesland zit nu eenmaal cultureel in een halfslachtige 
positie.’

Kort samengevat zou Wadmans literaire activiteit in Friesland in 
zijn eigen woorden in twee categorieën verdeeld kunnen worden, in 
‘fundamenten leggen’ en ‘bouwen’. Fundamenten legde hij door zijn 
kritische activiteit – voornamelijk in De Tsjerne. Ook dit interview was 
een vorm van ‘fundamenten leggen’; niet vaak genoeg kon Wadman zijn 
mening laten horen over de verhouding tussen de Friese schrijvers en de 
Friese beweging. Er kwamen volgens hem in de praktische politiek nu 
nog te veel dichters en schrijvers aan te pas: 

‘Voor mij en voor velen met me is de Friese zaak zo langzamerhand 
in een soort van “politiek” stadium gekomen. Alle problemen waar 
de Friese cultuur mee zit, die gaan terug op maatschappelijke en 
politieke “onmondigheid” als ik het zo noemen mag. Friesland moet 
politiek rijp worden gemaakt, maar met het aangezicht naar Europa 
gekeerd. Daarom zou ik mij erop verheugen, dat Friesland meer 
contact zocht met nationale bewegingen als die in Ierland, Wales, 
Bretagne en Baskenland. Volgens mij heeft de politieke constellatie 
in Europa – die zoals u weet een vrucht is uit de negentiende eeuw 
met zijn vorming van grote centrale staatsmachten – […] afgedaan en 
is Europa toe aan een nieuwe politieke levensvorm die dan meteen 
tot een nieuwe cultuur zou kunnen leiden. Het kon geloof ik best 
zijn dat in een federalistisch Europa die kleine volken aan heel 
veel machtiger en meer bevoorrechte naties iets konden leren, wat 
met de menselijke waardigheid te maken heeft. Enfin, u voelt wel, 
er zit inderdaad veel meer aan vast dan alleen wat gekrakeel over 
melkbussen en mopjes van liedjeszangers.’

Met dat ‘gekrakeel over melkbussen’ doelde Wadman op een rechtszaak 
op 20 oktober 1948, de dag waarop zijn eerste roman verscheen. Twee 
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melktappers stonden toen terecht omdat zij – tegen de officiële regels 
in – op hun melkbussen in het Fries hadden vermeld wat erin zat.1057 
Het proces had tot veel verontwaardiging in de kringen van de Friese 
beweging geleid. Fedde Schurer bijvoorbeeld sprak er in de Heerenveense 
Koerier schande van. Het is inderdaad opvallend dat een Friese roman 
wel kon verschijnen, maar dat het gebruik van het Fries in andere, meer 
formele domeinen tot voor de rechter uitgevochten moest worden. De 
melkbusaffaire zou een belangrijke aanzet geven tot de institutionalisering 
van het Fries – en dus ook van de Friese literatuur (zie 5.7).
Wadman lijkt zichzelf in het interview op te werpen als woordvoerder en 
voortrekker van de Friese beweging. Zijn pleidooi voor een belangrijker rol 
voor Friesland binnen een federaal Europa is in lijn met de koerswijziging 
die deze beweging in dezelfde periode maakte. Wadman zou de politieke 
taak van de schrijvers echter tot een minimum willen beperken: 

‘Zij moeten hun eigen weg zoeken, voeling houden met de politieke 
problemen, erover schrijven desnoods, maar de praktische zaken 
moeten ze overlaten aan de practici, als die er zijn… Zij, de dichters, 
[…] moeten het schema dat de politieke herziening die Europa voor 
hun scheppen kan, opvullen met culturele inhoud.’

In de bijzin ‘als die er zijn…’ in het bovenstaand citaat school echter de 
grote moeilijkheid. Schrijvers en dichters mochten dan volgens Wadman 
in de praktische politiek de ‘nullen bij uitstek’ zijn, de Friese beweging 
steunde wel voor een groot deel op hen. Dat gold ook voor Wadman zelf. 
Voor iemand die opmerkte dat Friesland politiek rijp moest worden 
gemaakt, ‘maar met het aangezicht naar Europa gekeerd’, had hij immers 
verdacht veel met Friese politiek te stellen.
Hij moet zich hebben gerealiseerd dat hij, om te slagen als ambassadeur 
van de Friese literatuur, het over een andere boeg moest gooien. Hij 
wilde dat doen met Frieslands dichters, een bloemlezing van Friese poëzie 
vanaf 1880. Nog steeds beschouwde hij de poëzie namelijk als het beste 
exportmiddel van de Friese literatuur.1058 Terwijl Frieslands dichters 
buitengewoon positief onthaald werd, kwam er in het voorjaar van 1950 
echter opnieuw een kink in de kabel.

5.5 Ambassadeur van Friesland. Frieslands dichters als politiek en literair 
statement.

> Een bloemlezing in opdracht van het ministerie
Kort voor de Friese boekenweek in oktober 1949 verscheen Frieslands 
dichters, de bloemlezing waarmee Wadman wilde laten zien dat de Friese 
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poëzie ook voor niet-Friezen de moeite waard was.1059 Hij had die bundel 
samengesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. De bloemlezing vormde daardoor voor Wadman een 
prima gelegenheid om op te treden als ambassadeur van Friesland. 
De regeringsopdracht voor Frieslands dichters was op 14 januari 1948 in 
Langweer gearriveerd. Wadman was juist begonnen aan zijn eerste halve 
baan als leraar toen de brief van J.J. Gielen, de toenmalige Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, op zijn deurmat viel.1060 Of 
Gielen bij het formuleren van de opdracht en de toewijzing aan Wadman 
op eigen initiatief opereerde, is jammer genoeg niet meer te achterhalen. 
De ministeriële commissie was geheim.1061 Ongetwijfeld zal in de keuze 
voor Wadman een rol hebben gespeeld dat hij goed thuis was in Friese 
én Nederlandse poëzie. Hij onderscheidde zich van een voorgaande en 
van zijn eigen generatie schrijvers doordat hij zowel in Nederlands- als 
Friestalige tijdschriften publiceerde. Door zijn kritische instelling leek 
hij bovendien de aangewezen persoon om een inleiding tot de Friese 
poëzie te schrijven. Wadman wilde de opdracht dolgraag aannemen. Hij 
vroeg daarom meteen advies aan Tamminga. Samen met hem had hij nog 
een onuitgegeven manuscript liggen van een vergelijkbare, maar kleinere 
bloemlezing: Terra incognita. 
Terra incognita was een bundel moderne Friese gedichten met Nederlandse 
vertalingen, samengesteld in het voorjaar van 1946 op verzoek van Fokke 
Sierksma.1062 De korte bloemlezing bevatte werk van tien dichters. Naast 
de samenstellers waren dat: Y.K. Boonstra, Gerben Brouwer, Jelle Brouwer, 
Freark Dam, Ype Poortinga, Fedde Schurer, Govert Gezelle Meerburg en 
G.N. Visser.1063 Het manuscript had in de zomer van 1946 gecirculeerd 
langs verschillende uitgeverijen, waaronder Stols en De Bezige Bij.1064 
De opdracht van minister Gielen lag in het verlengde van Terra incognita. 
Gielen vroeg om ‘een inleiding met annotaties en biografiën [sic] bij 
een bloemlezing uit de Friese poëzie sedert P. Jelles.’1065 Wadman vroeg 
zich af of hij kon voortborduren op het manuscript van Terra incognita. 
Eigenlijk, zo realiseerde hij zich terdege, zou hij om een nieuwe opdracht 
moeten vragen voor hem en Tamminga samen. Maar dan moest hij 
ook het honorarium en de eer delen en had hij niet de vrije hand in de 
samenstelling. Tamminga en hij verschilden namelijk van mening over 
de vraag hoe een dergelijke bloemlezing moest worden opgezet. 
Wadman had in Terra incognita in een uitvoerige inleiding de moderne 
Friese poëzie in een bredere context willen plaatsen. Een dergelijke 
inleiding had hij gemist in de enige vergelijkbare – zij het niet tweetalige 
– bloemlezing van Friese poëzie: Fedde Schurers 25 Fryske dichters, in 
1943 uitgegeven door Bigot & Van Rossum. Maar de lange inleiding die 
Wadman voorstelde, vond Tamminga ‘topzwaar’ voor een kleine bundel 
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zoals Terra incognita. De polemiek moest volgens Tamminga niet in, maar 
buiten het werk gezocht worden.1066 
Gelukkig gaf Tamminga hem toestemming met Terra incognita te doen 
wat hij wilde. Niets stond hem daarna meer in de weg om zichzelf te 
manifesteren als bloemlezer in opdracht van het ministerie. In het 
voorjaar en de zomer van 1948 had hij tussen de bedrijven door al hard aan 
het nieuwe manuscript gewerkt. In maart 1949 sloot hij een contract met 
de Leidse uitgever Stafleu, die Frieslands dichters uiteindelijk in oktober 
1949 op de markt bracht.1067 

> Inhoud en uitvoering
Frieslands dichters telde maar liefst 367 pagina’s en bevatte in totaal 122 
gedichten van 22 dichters. Onder hen bevonden zich slechts twee 
vrouwen: Rixt (1887-1979, pseudoniem van H.A. van Dorssen) en Simke 
Kloosterman (1876-1938). In een periode waarin vrouwen nog een speciale 
vrouwenrubriek in de krant toebedeeld kregen, was literatuur vooral een 
mannenzaak. 
Wadman nam in Frieslands Dichters verder geen volkspoëzie op, terwijl die 
toch een niet onaanzienlijk deel van de Friese poëzie uitmaakte. Volgens 
de samensteller werd poëzie pas interessant als de dichter zich aan het 
niveau van de volksschrijverij had ontworsteld.1068 Wadman greep de 
bloemlezing kortom opnieuw aan om ruimte te creëren voor een nieuwe, 
autonome Friese literatuur. Daarom nam hij het manuscript van Terra 
incognita vrijwel volledig op. Alleen dat vormde al eenderde van Frieslands 
dichters. Aan deze selectie voegde hij een aantal oudere dichters toe, zoals 
Piter Jelles Troelstra (1860-1930) en Obe Postma (1868-1963). Gemiddeld 
werden van iedere dichter 5,5 gedichten opgenomen.1069 
Van de 22 dichters waren er 15 geboren vóór 1910, tien daarvan zelfs voor 
1900. Alleen Freark Dam, geboren in 1924, was jonger dan de samensteller 
zelf. Verder is het opvallend dat van 16 van de 22 dichters ook al werk was 
opgenomen in Schurers 25 Fryske dichters. De spoeling van wat Wadman 
‘echte dichters’ noemde, was blijkbaar tamelijk dun. 
Misschien was dat een van de redenenen waarom hij ertoe overging ook 
werk op te nemen van schrijvers met een publicatieverbod, zoals Kalma en 
Kiestra. Als het aan Wadman had gelegen, was er in Frieslands dichters ook 
nog werk opgenomen van R.P. Sybesma, maar die had opname geweigerd. 
Overigens had Fedde Schurer in 1943 evenmin bezwaren gezien om werk 
van Kalma, Kiestra én van S.J. van der Molen in 25 Fryske dichters op te 
nemen. 
Vijf jaren later zag Wadman wel degelijk dat er problemen kleefden aan 
het opnemen van het werk van deze schrijvers. Aanvankelijk was hij 
daarom van plan bij Kiestra, die daarvoor zijn goedkeuring had verleend, 
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te vermelden dat deze in de oorlog nationaal-socialistische sympathieën 
had gekoesterd. Hij wilde zijn opdracht namelijk ‘zuiver wetenschappelijk’ 
aanpakken door Frieslands dichters niet primair als ‘propanda-middel’ 
voor Friesland te zien.1070 Het wekt daarom enige bevreemding dat hij 
later van gedachten veranderd moet zijn. De enige dichter van wie hij in 
de inleiding expliciet opmerkte dat diens dichterschap ‘in het nationaal-
socialisme korte tijd een nieuw object vond’ was Sybesma, wiens werk dus 
niet was opgenomen. Van Kiestra kwam de Nederlandse lezer alleen te 
weten dat hij een dichter-boer was, en van Kalma dat hij de ‘onomstreden 
leider’ was van de Jongfryske Mienskip, ‘een kleine cercle door de 
oorlog in een geïsoleerde positie gedrongen.’ De lezer moest behoorlijk 
ingevoerd zijn om te begrijpen waaruit het isolement van Kalma en diens 
‘cercle’ was voortgevloeid. Op dezelfde cryptische manier werd van J.D. 
de Jong vermeld dat hij als fotograaf, journalist en cineast tussen 1942 en 
1944 studiereizen had gemaakt naar Polen, Estland, Letland en Rusland. 
Wadman vertelde er niet bij dat De Jong zijn reizen in SS-uniform 
maakte.1071 Door werk van Kalma en Kiestra op te nemen, negeerde hij, 
net als eerder De Tsjerne, het oordeel van de Ereraad van de letterkunde. 
Opnieuw scheidde hij politieke van literaire motieven, wanneer hem dat 
van pas kwam.
In het laatste deel van zijn bundel besteedde Wadman ten slotte veel 
aandacht aan wat hij zag als ‘actuele poëzie’, namelijk die van dichters als 
Gerben Visser, Freark Dam, Marten Sikkema en zichzelf. Later zou hij deze 
keuze verdedigen door erop te wijzen dat deze poëzie volgens hem ‘toen 
een modernistische, duidelijk de impressionistische plattelandslyriek 
achter zich latende toon gaf, waarmee “wij” ons buiten Friesland “konden 
verkopen”.’1072 De poëzie van deze groep dichters was volgens hem die van 
het ‘gewone woord’, vaak verbonden aan een sceptische en soms cynische 
levensvisie. Van zichzelf nam Wadman daarom maar liefst negen gedichten 
op. Ter vergelijking: van Marten Sikkema, Freark Dam, G.N. Visser en Willem 
de Jong (pseudoniem van Reimer van Tuinen) nam hij respectievelijk vier, 
zes, acht en twee gedichten op. Blijkbaar had hij zijn eigen dichterschap nog 
niet zo radicaal afgezworen als hij binnen enkele jaren – na de definitieve 
doorbraak van de Vijftigers in Nederland – zou doen.1073 
De inleiding van Frieslands dichters telde 51 pagina’s. Zoals hij in Terra 
incognita al had willen doen, schetste Wadman hier de ontwikkeling 
van de Friese literatuur. Hij startte bij de middeleeuwse rechtsteksten, 
en besprak daarna alle generaties dichters uitvoerig. De inleiding had 
tegelijk een politiek doel. In zijn rol van ambassadeur legde Wadman 
er herhaaldelijk de nadruk op dat het verbazingwekkend was dát er nog 
zoveel Friese literatuur geschreven werd die de moeite waard was. Het 
Fries had immers eeuwenlang in de schaduw van het ‘Hollands’ gestaan en 
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beschikte niet, zoals de Nederlandse literatuur, over een cultureel-politiek 
machtsapparaat. Dit argument zou later vaker gebruikt worden.1074 Het 
hoefde volgens Wadman geen verbazing te wekken dat in een dergelijk 
geïsoleerde positie de volkskunst welig tierde. 
Uit alles werd duidelijk dat de inleider zelf pleitte voor contacten tussen 
Friesland en de wereld daarbuiten. Hij leverde behoorlijk veel kritiek op 
de Jongfriezen onder leiding van Douwe Kalma. Diens leus ‘Friesland en 
de wereld’ was te vaag en te algemeen geweest. De generatie vanaf ongeveer 
1935 (kortom: Wadmans eigen generatie) oriënteerde zich op ‘Holland’. 
Wadman hield dus vast aan wat hij in maart 1945 al aan Gezelle Meerburg 
had geschreven: de eenheid van de generatie van na 1935 bestond daaruit 
dat men zich gezamenlijk afzette tegen de Jongfriezen (zie 3.2). Aan de 
oriëntatie op de wereld buiten Friesland was wel een belangrijk probleem 
verbonden: 

‘Wat voor zin had een eigen litteratuur nog als men zich geestelijk 
aan Holland ging assimileren en zijn hoop op een eigen recht 
van bestaan voor die litteratuur alleen stelde op het handhaven 
van een eigen taal, die al zoveel aan eigen karakter heeft moeten 
inboeten? Aan de andere kant kon men ook vragen: wat voor zin 
heeft het instandhouden van een eigen litteratuur nog voor een 
volk, dat weigert zich door Europa te laten voeden? De provinciale 
afgeslotenheid afzwerend bleef er maar één mogelijkheid: zich 
inderdaad op een reëel Europa heroriënteren en niet, zoals ’15 had 
gedaan, op een “imaginaire” wereld.’1075 

Nu was het probleem dat Wadman hier schetst vooral zijn eigen 
particuliere probleem. Hoe moest hij zich verhouden tussen ‘Holland’ en 
Europa aan de ene kant en Friesland aan de andere? Hij bleef van mening 
dat de Friezen zich voor hun poëzie niet hoefden te schamen. De literaire 
belangstelling in Friesland zelf was bovendien groot, zelfs zonder ‘aardse 
machtsmiddelen en artistenkroegen’. Toch klonk zijn conclusie ook 
onder deze verzachtende omstandigheden bitter. Wars van provinciale 
zelfverheerlijking en chauvinisme stelde hij:

‘Friesland heeft geen grote dichters, die een solopartij kunnen zingen 
in de cantate der Europese dichters. En de voor Friesland big three 
or four zullen voor een Nobelprijs nimmer in aanmerking komen. 
En waar men zich zo iemand theoretisch zou kunnen voorstellen, 
zou hij het eerst ten offer vallen aan de nuchtere praktijk van de 
duivel, die, naar onvervalst Fries idioom, tòch altijd zijn behoeften 
doet op de grote, in casu de Hollandse hoop.’1076
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Ongetwijfeld hoopte Wadman hiermee de Friese dichters wakker te 
schudden en een discussie op gang te brengen. Die bleken daarvoor 
echter niet te porren.

> Recensies en verkoopcijfers
Frieslands dichters werd in Friesland gezien als een belangrijk boek, 
recensenten grepen het aan als instrument in de ‘eigen’, kortom de 
Friese zaak.1077 Niettegenstaande Wadmans kritische aantekeningen in de 
inleiding (het hoge polemische gehalte van de inleiding kon trouwens 
alleen door direct betrokkenen begrepen worden) was een groot deel van 
de recensies voorzichtig tot ronduit positief, wat geen verbazing hoeft te 
wekken als men weet dat een groot deel van de recensenten zelf nauw bij 
de bundel betrokken was. 
Zo recenseerde Fedde Schurer het boek voor Elsevier, terwijl hij eerder, 
toen Wadman vroeg wie het boek voor De Tsjerne zou willen bespreken, 
nog vond dat de redactie zelf te veel partij was om het te bekritiseren.1078 
Verder besteedden ook Douwe Tamminga, Govert Gezelle Meerburg 
en Ype Poortinga aandacht aan de bundel waarin hun eigen werk was 
opgenomen.1079 Ook Yge Foppema en Fokke Sierksma, Friezen in ‘Holland’ 
die de Friese literatuur een warm hart toedroegen, recenseerden het boek. 
Sierksma, ‘auctor intellectualis’ van Terra incognita, sprak er meerdere keren 
over voor de Regionale Omroep. Om dat te kunnen doen, behandelde 
hij het boek onder meerdere thema’s.1080 Hij nodigde bijvoorbeeld drie 
dichters uit (Tamminga, Auck de Boer en Sjoerd Leiker, die laatste was 
inmiddels directeur van de Regionale Omroep Noord) om verzen uit het 
boek voor de microfoon te declameren.
Dat Sierksma zich nog steeds zeer verwant voelde met Wadman, bleek 
uit het feit dat hij diens werk zelf op de band insprak. Eigenlijk was de 
afspraak dat Leiker Wadmans poëzie zou inspreken, maar toen deze in 
de opnamecel stond, greep Sierksma vanuit de regelkamer in. Het leek 
nergens op, vond hij. Zijn eigen opname was niet zo poëtisch, maar dat was 
volgens hem meer in de geest van de dichter. Nieuwsgierig wat Wadman 
van het resultaat zou vinden, liet hij hem weten: ‘Er is geen enkel boek 
waar ik zo mijn uiterste best voor doe.’1081 
Negatieve recensies waren veruit in de minderheid en kwamen van niet 
bij het project betrokkenen en ‘tegenstanders’. Zoals te verwachten viel, 
verweet Jan Piebenga Wadman bijvoorbeeld dat hij amper aandacht had 
besteed aan christelijke poëzie omdat hij ‘niet de flauwste notie’ had 
van ‘religieuze aangelegenheden’. Piebenga was verder ontstemd dat 
Wadman, in een poging de Friese literatuur te verdedigen, deze zelf al 
had aangevallen: 
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‘Zijn opzet is kennelijk geweest de Friese literatuur voor 
Hollanders met literaire belangstelling acceptabel te maken en 
om zijn bedoeling te doen slagen, spreekt hij gedurig in ietwat 
denigrerende terminologie over de Friese productie die hij tegelijk 
wil verdedigen.’1082

Piebenga’s observatie was scherp, hij merkte als enige op hoe duidelijk 
Wadman worstelde met de Friese literatuur. Voor Piebenga was Frieslands 
dichters ‘een in veel opzichten aanvechtbaar boek.’
Hoe graag de (Friese) recensenten de opdracht tot het boek ook wilden 
zien als teken van groeiende belangstelling voor Friese literatuur, Friesland 
Dichters werd vooral gelezen in Friesland. In januari 1950 waren er al zo’n 
duizend exemplaren verkocht. Dat aantal was weliswaar behoorlijk, maar 
Wadman en uitgever Stafleu kenden de precieze samenstelling van de 
verkoopcijfers. Van de duizend exemplaren gingen er zevenhonderd in 
Friesland over de toonbank, tegenover slechts ongeveer tweehonderveertig 
exemplaren in de rest van Nederland.1083 Dat zijn bloemlezing vooral in 
Friesland verkocht werd, lag in de lijn der verwachting, maar toch vond 
Wadman dat jammer. Kort na het verschijnen van het boek had hij Stafleu 
al geschreven:

‘Het is min of meer teleurstellend dat de reacties in Holland niet 
vlugger komen. Het zal wel weer zo zijn dat in Friesland zelf de 
meeste exemplaren verkocht worden. Van Schurer vernam ik dat hij 
een recensie moest schrijven voor Elsevier, – weer een van de vreemde 
zaken die ik niet begrijp – is er dan onder een zo uitgebreide redactie 
niemand te vinden die de moeite wil nemen dit boek te bespreken? 
Het is dwaas dat wij voortdurend propaganda moeten maken voor 
de eigen zaak!’1084 

Frieslands dichters had een brug moeten slaan tussen de Friese en de 
Nederlandse literatuur, maar de belangstelling in Nederland bleek 
miniem. Meer dan dat de bundel de Friese dichters op de Nederlandse 
kaart zette, versterkte deze Wadmans positie in Friesland, waar bijna alle 
recensenten het boek de hemel in prezen. Ondertussen stond hij er daar 
echter hoe langer hoe meer alleen voor. 
In een eerste reactie op de tegenvallende verkoopcijfers besloot Wadman 
zich in ieder geval minder prominent op te stellen in De Tsjerne. Al 
het harde werken, zo had hij Gezelle Meerburg toevertrouwd, leverde 
volgens hem slechts ‘een verdomd klein beetje’ op.1085 In december 1949 
legde hij het redactiesecretariaat neer om tijd vrij te maken om alsnog 
een proefschrift te schrijven.1086 Daarom probeerde hij ook onder een 
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toegezegde lezing op het Nederlands filologencongres uit te komen.1087 
Voorlopig kon er echter van werken niets terecht komen. Er hing Wadman 
een proces boven het hoofd.

> Conflict met Victor van Vriesland: de voorgeschiedenis
In de eerste week van januari werd Wadman op het politiebureau van Sneek 
ontboden. Daar kreeg hij te horen dat er een aanklacht tegen hem was 
ingediend. Het slechte nieuws kwam niet geheel onverwacht. Een maand 
eerder hadden verschillende kranten al bericht dat de ‘Hollandse dichter’ 
Victor van Vriesland (1892-1974) zich in zijn eer gekrenkt voelde omdat 
Wadman hem op papier ‘zeer onfatsoenlijk’ en ‘zeer ondemocratisch’ 
had genoemd.1088 Inmiddels had Van Vriesland een advocaat in de arm 
genomen en een officiële klacht ingediend.1089 
Wadman had zich gebrand aan een conflict tussen aan de ene kant Fedde 
Schurer en aan de andere kant H.A. Gomperts en Victor van Vriesland. 
Schurer vond dat Van Vriesland zijn positie als ‘literair executeur’ van Dèr 
Mouw had misbruikt door na diens dood slechte, ongepubliceerde verzen 
van zijn hand te publiceren in Libertinage. In De Tsjerne noemde Schurer 
Van Vriesland en de redactie van Libertinage ‘grafschenders’: ‘Deze ratten 
slepen alles naar buiten. Hoe meer het stinkt, hoe liever.’1090 Gomperts 
reageerde hautain: 

‘In ieder ander land met een adequate literatuur zou een dergelijke 
publicatie als een belangrijke aanwinst zijn begroet. Maar in Holland 
(het begon in dit geval in Friesland…..) heeft men blijkbaar andere 
maatstaven.’

De Tsjerne was, schreef Gomperts op vileine toon, ‘een in locaal bargoens 
geschreven blaadje uit Dokkum’ en Friesland een boerenprovincie waar 
het stonk naar mest. Hij had Van Vriesland ook om een reactie gevraagd. 
Die noemde Schurer ‘dit heer’ en merkte over de Friese beweging op: ‘De 
goedkope pathethiek van dit opgeblazen geval geeft weinig vertrouwen in 
de ernst van de hele beweging van deze heren.’1091 Schurer had uit naam 
van het literaire tijdschrift De Tsjerne gesproken en niet uit naam van de 
Friese beweging. Dat De Tsjerne daarmee nu toch werd vereenzelvigd viel 
bij de redactie niet in goede aarde. Ook Fokke Sierksma was not amused. 
Sierksma was bij zijn ouders in Dokkum toen hij van vriend Kamminga, 
inmiddels uitgever van De Tsjerne, hoorde wat er gebeurd was. Sierksma was 
ondertussen nog steeds niet hersteld. Hij had weliswaar een kuur gevolgd 
in Zwitserland, maar was daarvan meer overspannen teruggekeerd dan hij 
was vertrokken. Daarna had zijn huisarts hem opnieuw enkele maanden 
rust voorsgeschreven. In deze overspannen toestand maakte Sierksma 
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zich des te bozer over Tsjerne- en Podium-zaken.1092 Van dat laatste blad 
was hij, ondanks veelvuldig aangekondigde ‘retraites’, nog steeds officieel 
redacteur, al werd zijn positie in de redactie steeds zwakker.1093 
Op zijn Friese ziel getrapt, schreef Sierksma een kort briefje over de 
kwestie aan Wadman. De Tsjerne, zo veronderstelde Sierksma terecht, zou 
zelf wel met Gomperts afrekenen.1094 Maar ook Podium moest zich in dit 
conflict uitspreken. Sierksma was niet in staat om te reageren, daarom 
vroeg hij Wadman deze Podium-klus te klaren:

‘Nu is het zo, dat er niemand is, die een vent met pen en inkt kan 
doden, behalve jij. Daarom zou ik zeggen: maak je pen zo vlijmscherp 
als een Gillette. Je hebt alle ruimte die je wilt hebben in Podium. Ten 
overvloede: het gaat hier niet om Podium, voor dat blad vraag ik het je 
niet. Ik vraag het voor de Tsjerne en ik hoop dat jij deze asfaltproleet 
aan reepjes rookvlees zult snijden. Snotneuzen uit Holland komen 
de grens niet over en daarmee uit. Laat Gomperts Frans lezen. Die 
vent valt mij niet mee zo langzamerhand.’1095

> De aanleiding
Wadman schreef vervolgens een lange verdediging waarin hij geen spaan 
heel liet van Gomperts en Van Vriesland. Hij hoefde zich daarvoor niet 
eerst in te lezen, beide mannen had hij in de bladen al geruime tijd 
nauwlettend gevolgd. Gomperts kende hij uit zijn tijd bij Podium, hij 
had hem in Parijs zullen ontmoeten. De deftige Victor van Vriesland 
was een goede vriend van zijn correspondentievriend Sjoerd Leiker. Van 
Vriesland was zo ongeveer de Nederlandse Fedde Schurer. Voor de oorlog 
was hij al een spin in het Nederlandse literaire web, na de oorlog nam 
zijn bekendheid alleen nog maar toe. In 1958 kreeg hij de prestigieuze 
Constantijn Huygensprijs, in 1960 de P.C. Hooftprijs.1096

Wadmans artikel was niet gebaseerd op de vraag of de gedichten van 
Dèr Mouw goed of slecht waren, maar op de arrogante manier waarop 
Gomperts en Van Vriesland op kritiek reageerden. Als men geen kritiek 
mocht hebben op de manier waarop Van Vriesland omging met de literaire 
nalatenschap die hem was toevertrouwd, wat was dan de volgende stap? 
Chargerend vulde Wadman die alvast in: wellicht wilde Van Vriesland de 
gedichten van Dèr Mouw op een ijskarretje laten aanbrengen, of er zijn 
gat mee afvegen. Omdat Van Vriesland Schurer smalend ‘dit heer’ had 
genoemd, deed Wadman er nog een schepje bovenop: ‘Dit wat betreft 
de zeer onschendbare en zeer verwaten, om maar niet te zeggen: zeer 
ondemocratische en zeer onfatsoenlijke heer Van Vriesland.’ 
Wadman maakte Gomperts, die het Fries ‘locaal bargoens’ had genoemd, 
helemaal af. Gomperts mocht dan hoog in de ‘Hollands-cosmopolitische 
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redactie-boom’ zitten, toch bezat hij volgens Wadman de platvloerse 
mentaliteit van de asfaltproleet (Sierksma’s benaming!) ‘…die met stenen 
en paardevijgen gooit als een bezoeker van zijn stad een andere taal 
spreekt dan die van zijn moeder.’ Gomperts voelde zich volgens Wadman 
blijkbaar niet alleen te goed voor Friesland, maar voor het hele ‘achterlijke 
Holland-plus-Friesland’.1097

Wadmans bijdrage, met de polemische titel ‘Libertijnse wellevendheid 
of Bei uns in Holland’, werd opgenomen in het dubbeldikke september/
oktobernummer van Podium, dat eind november 1949 verscheen.1098 De 
redactie realiseerde zich blijkbaar niet dat het artikel het tijdschrift in een 
lastige positie zou brengen. 
Zowel Gomperts als Van Vriesland reageerden op Wadmans stuk. 
Van Vriesland wilde een proces aanspannen en Gomperts schreef in 
Libertinage, opnieuw niet zonder dédain, dat hij de hele redactie van 
Podium verantwoordelijk hield voor wat hij zag als ‘de zoveelste hetze 
tegen Libertinage’.1099 

> Reacties in de redactie van Podium
De Podium-redactie was verdeeld over de vraag hoe ze moest reageren. 
Vestdijk, die Wadman eind 1948 was opgevolgd in de redactie, liet 
Gomperts weten dat híj Wadmans bijdrage pas had gelezen toen die al in 
Podium stond. Door een afspraak met de redactie was Vestdijk alleen in 
naam redacteur, hij las geen kopij. Had hij Wadmans stuk vóór publicatie 
gelezen, dan had hij het overigens niet geweerd:

‘Afgezien van dit alles, geloof ik niet, dat u Wadman, of welke 
medewerker van Podium ook, vereenzelvigen mag met de redactie, 
die een stuk van hem plaatst, d.w.z. in dit geval een verweer.’1100 

Vestdijk viel Wadman dus niet af, al moet erbij vermeld worden dat hijzelf 
het in dezelfde periode ook regelmatig aan de stok had met Gomperts.1101 
De rest van de redactie – Fokke Sierksma, Gerrit Borgers, Wim Nagel en 
Paul Rodenko – schaarde zich echter níet achter Wadman. Wadman had 
geen steun gevraagd aan redacteuren Vestdijk en Rodenko, maar wel aan 
Fokke Sierksma, Wim Nagel en Gerrit Borgers.
Zonder Sierksma zou Wadman zich niet in het conflict hebben gemengd. 
Daarom vond hij dat deze hem in ieder geval moest steunen. Sierksma 
gaf echter niet thuis, hij had juist opnieuw bedankt voor de redactie 
waarin hij eigenlijk al maanden geen rol meer speelde. Ten onrechte had 
Sierksma Wadman de indruk gegeven dat de hele redactie achter zijn 
verzoek stond. Spoedig zou blijken dat de rest van niets wist.1102 
De schrijver en jurist Wim Nagel (1910-1983, hij publiceerde onder het 
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pseudoniem J.B. Charles) was in mei 1948 redacteur van Podium geworden, 
in de periode waarin Wadman zijn activiteiten voor dat blad juist op een 
laag pitje had gezet.1103 Wadman had Nagel daarna ontmoet toen deze eens 
voor zaken in Langweer moest zijn. Misschien durfde hij hem daarom 
eind 1949 wel om juridisch advies te vragen en zijn voorlopige verdediging 
toe te sturen. Tevergeefs. Van Borgers hoorde Wadman dat Nagel er niets 
voor voelde hem te steunen: 

“eerst laat-ie ons stikken na zijn uittreden, we horen of zien niets 
meer – dan stuurt-ie een stukje omdat hij op zijn Friese tenen is 
getrapt, en nu doet hij een beroep op de solidariteit van de redactie 
die hij eerst liet zwemmen.”1104

Alsof Nagels afwijzing nog niet erg genoeg was, schreef Borgers dat hij 
zich diens zienswijze wel kon voorstellen. Hijzelf wilde eerst echter 
meer weten over de aanklacht, voordat hij zich definitief uitsprak. Maar 
Wadman moest ook weten dat hij hem ten diepste gekwetst had door 
zich, vanaf zijn ‘retraite’ uit Podium, ook tegenover hem afstandelijk op 
te stellen. Beiden hadden in 1949 inderdaad amper contact met elkaar 
gehad. Wadman had van anderen moeten horen dat Borgers cum laude 
was afgestudeerd, en Borgers had op zijn beurt taal noch teken van zich 
laten horen toen Wadman hem Frieslands dichters had toegestuurd. Borgers, 
toch altijd heel diplomatiek in de omgang, was nog steeds teleurgesteld 
dat Wadman het had laten afweten na de geboorte van zijn zoon.1105 
Wadman had kortom heel wat uit te leggen. Waarom verwachtte hij steun 
nu hij Podium zelf in een lastige positie had gebracht? 

> Wadmans verweer
Op een dag waarop zijn leerlingen van het Sneker gymnasium ijsvrij 
hadden, haalde een grieperige Wadman zijn schaatsen niet uit het vet, maar 
nam hij de gelegenheid te baat om bij de kachel een antwoord aan Borgers 
te formuleren. Hij ging daarin uitvoerig in op het proces dat er mogelijk 
zou komen, en waarvoor hij zich naar eigen zeggen niet zenuwachtig 
maakte. Hij legde uit dat hij zijn stuk waarschijnlijk niet geschreven 
zou hebben, als Sierksma hem dat niet nadrukkelijk had gevraagd. Niet 
hijzelf, maar Fokke was op zijn Friese tenen getrapt. Het enige ‘Friese’ aan 
de zaak voor hem was de verdediging van Schurer. Wadman had het recht 
om kritiek uit te oefenen willen verdedigen, ook als die kritiek ‘officiële 
personages in hun gearriveerdheid’ zou aanranden, aldus Wadman in de 
geest van Ter Braak. Omdat Gomperts en Van Vriesland zich duidelijk 
lieten voorstaan op hun gevestigde positie, hing deze zaak volgens hem 
ten nauwste samen met het programma van Podium. Dat tijdschrift had 
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immers eens een ‘humanisme met haar op de tanden’ geproclameerd?1106 
Dat Gerrit en Wim hem verweten dat hij Podium had laten ‘zwemmen’, 
begreep Wadman niet: 

‘Jij – en ook Wim – weet drommels goed waarom ik uit Podium ben 
gegaan – enkel en alleen om het feit dat ik me als “litterator” niet sterk 
genoeg voelde staan om aan een zo officieel tijdschrift als redacteur 
mee te doen. Dat ik geen kopie heb ingezonden lag eenvoudig aan 
het feit dat ik geen kopie hàd en verder aan het feit dat ik aan de 
Tsjerne – die oudere rechten had op mijn toewijding – de handen 
meer dan vol had.’

Hij reageerde laconiek op het verwijt dat de verhouding tussen hem en 
Borgers verslechterd was. Hadden zij daaraan niet beiden evenveel schuld? 
En bovendien, Aeltsje en hij meenden zich met zekerheid te herinneren 
dat zij wel degelijk een bedankbriefje hadden gestuurd voor foto’s van 
Eise Anne. Ook wees Wadman Borgers opnieuw op diens ‘dominerende 
rol’ in hun vriendschap.1107 
Wadmans verdediging had verrassend genoeg een goede uitwerking op 
Borgers. Die las vervolgens de betreffende stukken in Libertinage en De 
Tsjerne en zegde Wadman zijn onvoorwaardelijke steun toe. Podium zou 
‘absoluut solidair’ met Wadman moeten zijn.1108 De lucht was geklaard.
Ook al zei Wadman dat hij zich nergens druk over maakte (afgezien dan 
van de kosten die een advocaat met zich mee zou brengen), toch schreef 
hij voor de zekerheid ook maar een briefje aan Van Vriesland.1109 Zoals 
de kranten hadden bericht, lag deze in het ziekenhuis. Wadman wenste 
hem een spoedig herstel. In een poging hem gunstig te stemmen, liet 
hij hem weten dat hij zijn stuk niet op eigen initiatief had geschreven, 
maar op verzoek van de Podium-redactie. Hij had een vriend willen 
helpen die ‘voldoende recht van spreken heeft om ook door U in 
litteraire en poëtische zaken voor vol te worden aangezien.’ Wadman 
wilde Van Vriesland naar eigen zeggen niet van het proces afbrengen, 
maar vond zijn reactie wel tamelijk kinderachtig en burgerlijk: ‘wie zich 
in het edele schrijfambacht aan onaangename woorden stoot kan beter 
schoenlapper worden.’ De ‘geprikkelde toon’ van zijn stuk verklaarde 
Wadman uit de kritiek die geuit was op zijn moedertaal, die, zo gaf 
Wadman toe, vooral van Gomperts kwam. Wadman meende te weten 
dat Van Vriesland immers niets tegen had op de Friese beweging en de 
Friese literatuur.1110 
Van Vriesland liet vervolgens vanuit de Boerhaave-Kliniek een hoffelijk 
briefje schrijven waarin hij aankondigde op dit moment ‘physiek 
nog absoluut niet in staat [te] zijn’ te reageren. Het zou minstens twee 
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maanden duren voordat hij weer hersteld was en hij zijn correspondentie 
zou kunnen hervatten: 

‘Ik meld u dit evenwel reeds thans even, daar ik er prijs op stel 
dat gij door dit uitstel niet den indruk krijgt, dat ik uw brief niet 
wensch te beantwoorden. Daar is geen sprake van, het tegendeel is 
het geval.’1111 

Wadman trok zo zijn eigen conclusies uit Van Vrieslands briefje en liet 
Borgers opgelucht weten: 

‘Dank ook voor je solidariteitsverklaring inzake The Old Vic. Ik 
heb een brief van hem gehad (in antwoord op een van mij) – erg 
sympathiek. Ik snap die kerel niet. Vermoed sterk dat het hele zaakje 
niet doorgaat.’1112 

Natuurlijk zat Wadman ondertussen niet stil. Voor De Tsjerne werkte hij aan 
nieuwe prozakritieken en aan een essay over de invloed van Du Perron en 
Ter Braak op Marsman.1113 Ook hield hij ondertussen de laatste recensies 
en verkoopcijfers van Frieslands dichters in de gaten, net als die van zijn 
novelle Reedridder, die een maand voor Frieslands dichters verschenen was. 
Het wachten was bovendien nog op het Amerika-nummer van De Tsjerne.

> Nieuwe teleurstellingen
Eind maart bracht echter een nieuwe teleurstelling. Van Vriesland 
bleek niet van plan zijn aanklacht in te trekken. Na zijn ontslag uit 
het ziekenhuis had hij een tijdje uitgerust in Zwolle. Eenmaal thuis 
beantwoordde hij Wadmans brief van twee maanden eerder. Zonder het te 
weten had Wadman daarin een prachtige voorzet gegeven. Van Vriesland 
liet weten er inderdaad geen anti-Friese ideeën op na te houden. Híj kon 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor het artikel in Libertinage van 
Gomperts, waarin zijn brieffragmenten waren gebruikt. Iemand die dat 
nauwkeurig had geweten, was Fedde Schurer, ‘den door u verdedigden 
vriend.’1114 
De verdediging van Fedde Schurer was de zwakke schakel in Wadmans 
betoog. Poëticaal stond hij dichter bij Gomperts dan bij Schurer, die de 
gepubliceerde gedichten van Dèr Mouw had afgekeurd omdat hij ze ‘vies’ 
vond. De relatie tussen Wadman en Schurer was verslechterd. Aanvankelijk 
had hij zich de steun van Schurer graag laten aanleunen, toen hij diens 
bescherming nodig had om zich te kunnen ontwikkelen. Inmiddels 
probeerde hij zich echter van zijn invloed los te maken. Noch aan Van 
Vriesland, noch aan Borgers gaf hij toe waarom hij zich in deze affaire 
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zo had laten meeslepen. Natuurlijk vond hij dat geen enkele schrijver 
zo belangrijk was, dat men geen kritiek op hem mocht uitoefenen. Wat 
hem echter in het bijzonder dwars zat, was dat Schurer in de kwestie Dèr 
Mouw niet serieus was genomen, omdat hij een Fríes schrijver was. 
Uiteindelijk zou de zaak Van Vriesland versus Wadman geseponeerd 
worden. Het veranderde echter niets aan het feit dat het sowieso jammer 
was dat niet Gomperts, maar Van Vriesland, de ‘gearriveerde’ schrijver 
die hooguit verweten kon worden dat hij Schurer beledigd had, een 
proces tegen Wadman had aangespannen. Sjoerd Leiker, bevriend met 
Van Vriesland, liet Wadman weten dat zijn vriend niets op de Friese 
beweging tegen had. Daarom kon – zoals Wadman blijkbaar met een 
beroep op Leikers Friese roots had gesuggereerd – de zaak geen Friese 
zaak worden. Pesterig voegde Leiker daaraan toe: ‘Als Gomperts jou een 
proces aan had gedaan naar aanleiding van dat “laffe mannetje” dan zat er 
misschien nog wel wat in, denk ik. Nu niet. Ik zou maar vast een collecte 
gaan houden.’1115 
Gomperts weigerde zelfs helemaal met Wadman te discussiëren. Zoals 
men de ouders erop aanspreekt als een kind zich misdraagt, zo hield 
Gomperts de Podium-redactie verantwoordelijk voor de uitspraken van 
het ‘keffertje’. Het moet in het voorjaar van 1950 pijnlijk zijn geweest voor 
Wadman dat hij, die in Friesland als een van de belangrijkste schrijvers 
en essayisten werd gezien, in Nederland door een criticus als Gomperts 
niet serieus werd genomen. In ieder geval had het tot gevolg gehad dat hij 
zijn oude contacten weer had gemobiliseerd en dat hij zou bemiddelen 
in het zoveelste conflict tussen Borgers en Sierksma.1116 De houding van 
Gomperts sterkte Wadman verder alleen maar in zijn pleidooi voor een 
federalistisch Europa, waarin alle talen als gelijkwaardig zouden worden 
beschouwd en waarin de Friese literatuur niet meer in de schaduw hoefde 
te staan van de grotere Nederlandse literatuur.1117

5.6 Er kan slechts sprake zijn van één prijs. Gepasseerd voor de Gysbert Ja-
picx-prijs.

> Vierde Gysbert Japicx-prijs voor Ype Poortinga
Op dinsdagavond 10 oktober 1950 vergaderde de voltallige Tsjerne-
redactie bij Douwe Tamminga thuis in Sneek. De redactie bestond vanaf 
maart 1949 uit Fedde Schurer, Douwe Tamminga, E.B. Folkertsma (Freark 
Bergstra was inmiddels afgetreden), Marten Sikkema en Anne Wadman. 
Ook Aeltsje Jelsma, rechterhand van de redactiesecretaris, woonde de 
vergadering bij.1118 
De agenda was lang. Na de themanummers over Bretagne en Amerika 
had de redactie het plan opgevat om ook aandacht te besteden aan de 
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Rhetoromaanse taalminderheid in Zwitersland. Dit voornemen werd 
echter op de lange baan geschoven, omdat de redactie vond dat ze al genoeg 
buitenlandse contacten had.1119 Verder werd er uitgebreid gesproken over 
het eerste lustrum van De Tsjerne, dat al snel dichterbij kwam. Algemeen 
was men het erover eens dat het toch wel feestelijk was dat De Tsjerne niet, 
zoals De Holder (1926-1929), tenonder hoefde te gaan aan een tekort aan 
kopij. 
Minder feestelijk voor Wadman persoonlijk – en van meer belang voor 
zijn veranderende positie in de redactie – waren de twee teleurstellingen 
die hij tijdens de vergadering te verwerken kreeg. Zo had hij zich veel 
moeite getroost om een toneelstuk van Sartre voor De Tsjerne in het Fries 
te vertalen. De vertaling was al gelezen was door Schurer en Tamminga. 
Schurer bleek na lezing echter weinig te voelen voor de publicatie van een 
dergelijke ‘nihilistisch’ en ‘psychologisch naïef ’ stuk. Hij vreesde dat het 
opnemen van werk van Sartre De Tsjerne abonnees zou kosten. Folkertsma 
en Gezelle Meerburg vielen Schurer bij.1120 
Aan het slot van de vergadering kwam een ander gevoelig punt ter sprake: 
de door Provinciale Staten in 1947 ingestelde Gysbert Japicx-prijs. Het 
was de belangrijkste literaire prijs in Friesland, die het prestige van 
de Friese literatuur ten goede moest komen. Zoals op de dag van de 
vergadering bekend was gemaakt, werd de prijs ditmaal toegekend aan 
Ype Poortinga. Eerdere prijswinnaars waren Obe Postma (1868-1963), 
Nyckle Haisma (1907-1943, Haisma kreeg de prijs postuum toegekend) en 
Fedde Schurer. De prijs werd beurtelings uitgereikt voor poëzie en proza. 
Dit jaar viel de eer dus ten beurt aan Poortinga, wiens proza volgens de 
Leeuwarder Courant tot ‘het beste proza van de laatste jaren’ behoorde.1121 
In de adviescommissie zaten twee frisisten, dr. J.J. Loopstra (1894-1969, 
in 1935 gepromoveerd in Amsterdam op Oudfriese oorkonden), en dr. 
W.L. Brandsma (1903-1987, in 1936 in Groningen gepromoveerd op het 
werkwoord in het werk van Gysbert Japicx). Het derde jurylid was Fokke 
Sierksma.1122 Poortinga zou de prijs op 3 november 1950 in Bolsward in 
ontvangst nemen voor het tweede deel van zijn tweedelige roman Elbrich, 
die in 1947 en 1949 verschenen was bij uitgeverij Koster.
Wadman had het ontstaan van de roman Elbrich van dichtbij meegemaakt. 
Tijdens de oorlog hadden hij en Poortinga elkaar voorgelezen uit hun 
eerste romans (zie 2.6). In die periode leek het er even op dat er zich een 
vriendschap tussen de twee mannen zou ontwikkelen. Na de oorlog was 
het contact echter verwaterd. De over en weer gestuurde brieven bleven 
vriendelijk, maar formeel van toon. Zo intiem als in 1943, toen Poortinga 
Wadman liet weten dat deze zijn tandenborstel bij hem thuis had 
laten liggen, werden ze in ieder geval niet meer. Poortinga en Wadman 
bewezen elkaar over en weer vriendendiensten, maar waren eigenlijk 
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meer concurrenten dan vrienden. Poortinga recenseerde vrijwel alle 
publicaties van Wadman, terwijl Wadman andersom in 1947 het eerste 
deel van Elbrich besproken had voor De Tsjerne.1123 Wadmans oordeel was 
ambivalent. Elbrich was weliswaar de eerste naoorlogse roman waarover 
hij zich naar eigen zeggen niet boos had gemaakt, een boek waarvan veel 
goeds te zeggen viel, maar briljant was het volgens Wadman allerminst. 
Elbrich dwong hem tot reflectie op zijn positie van Fries criticus. Zoals al 
aan de orde kwam, vond Wadman dat hij voortdurend het gevoel had met 
twee maten te moeten meten. 

‘Natuurlijk bestaat dit probleem ook voor bijvoorbeeld Holland (Du 
Perron zijn verachting voor de “leestrommel”), maar voor Friesland 
is het navenant sterk, omdat hier eigenlijk alleen de “leestrommel” 
aan het woord komt. Het ene criterium is zoiets vaags als het 
“Europees niveau” […], het andere is zoiets mistroostigs als het 
“Friese niveau”, naar boven scherp, naar onderen toe zoals het lijkt 
geheel onbegrensd.’1124

Met welke maat moest men Elbrich meten? Wadman wist het niet: 

‘Het is een duidelijke poging de gewone sleur te doorbreken, en 
staat als zodanig boven wat wij als “Fries” niveau aanduiden. Aan 
de andere kant is het in al zijn bescheidenheid geen meesterwerk 
geworden. […] En naar Europese maatstaf zal het boek het niet ver 
schoppen. Nog altijd zijn “wij” (met die pluralis paupertatis zitten wij 
nog altijd opgescheept) met Kafka, Gide, Huxley, Malraux en Vestdijk 
in vreemd gezelschap.’1125

Toch werd Elbrich in 1950 beschouwd als het beste Friese proza dat de 
afgelopen jaren verschenen was. Voor Wadman, die in Fioele en Faem en  
in mindere mate in de novelle Reedridder óók geprobeerd had boven 
het Friese niveau te grijpen, zal het een teleurstelling zijn geweest dat 
de jury van de Gysbert Japicx-prijs Poortinga’s werk beter vond dan dat 
van hem. Met het oordeel op zich had hij echter vrede kunnen hebben 
– Elbrich was tenslotte binnen de Friese verhoudingen geen slecht boek 
– ware het niet dat hij na afloop van de vergadering, waarschijnlijk van 
Schurer, had gehoord dat de jury het lastig had gevonden te kiezen 
tussen Elbrich en Reedridder. Omdat men vond dat Poortinga in Elbrich 
meer ‘vakmanschap’ op meerdere niveau’s had laten zien, was besloten 
dat boek te bekronen, en om Wadman een ‘eervolle vermelding’ te 
geven.
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> De man of het boek? 
De kwestie werd voor Wadman, tekenend genoeg, een ‘erekwestie’ die 
hem niet losliet. Enkele dagen na de vergadering schreef hij een brief 
aan jurylid Fokke Sierksma waarin hij ronduit toegaf dat hij teleurgesteld 
was dat de Gysbert Japicx-prijs dit keer op basis van één roman uitgereikt 
werd, en niet op basis van een heel oeuvre. Van Sierksma wilde hij graag 
weten op welke gronden Poortinga’s roman bekroond was. In 1949, toen 
Sierksma ook in de jury zat, kreeg Fedde Schurer de prijs immers, zo 
meende Wadman, voor zijn literaire activiteiten in het algemeen. Op 
grond van zijn algehele verdiensten dacht Wadman meer aanspraak te 
kunnen maken op de prijs dan Poortinga. 
Om te begrijpen waarom Wadman zijn eigen verdiensten zo belangrijk 
vond, is het van belang nog eens kort samen te vatten welk werk hij 
vanaf zijn terugkeer naar Friesland precies verzet had. Vanaf 1948 was 
hij zeer actief geworden voor De Tsjerne, als schrijver, redactiesecretaris 
(een taak die hij eind 1949 had neergelegd om te kunnen werken aan 
zijn proefschrift) en als organisator. Hij zal het in november 1950 in het 
bijzonder als zijn verdienste hebben gezien dat De Tsjerne profiteerde van 
zijn contacten buiten Friesland. Zo maakte hij zich er samen met Borgers 
sterk voor dat De Tsjerne (net als Podium), in de toekomst aanspraak zou 
kunnen maken op overheidssubsidie.1126 De Tsjerne zou daarmee, in het 
rijtje van Podium, Libertinage, De Gids, De Nieuwe Stem en Ontmoeting, het 
enige niet-Nederlandstalige blad zijn dat voor subsidie in aanmerking 
kwam. 
Op Wadmans aanraden onderhield De Tsjerne verder ruilabonnementen 
met andere literaire bladen, zoals – uiteraard – Podium, maar ook De 
Vlaamse Gids, Het boek van nu en Critisch Bulletin.1127 Ook had hij vrienden 
en bekenden buiten Friesland gemobiliseerd om werk aan De Tsjerne 
te leveren of aandacht te besteden aan Friese cultuur. Zo was Vestdijk 
– overigens tevergeefs – gevraagd een korte beschouwing over Emily 
Dickinson te leveren, en had Wadman in mei 1950 voorgesteld een 
conferentie te beleggen met Nederlandse journalisten, omdat hij zich 
stoorde aan de manier waarop de Nederlandse pers over Friesland 
schreef.1128 
Vanaf het verschijnen van Frieslands dichters in het najaar van 1949 had 
Wadman zich bovendien steeds meer geprofileerd als vaandeldrager van 
de Friese literatuur. Op het Nederlands filologencongres in Groningen 
had hij opnieuw gesproken over ‘het probleem van de Friese literatuur.’1129 
Zoals gezegd had dat probleem niet alleen betrekking op het volgens 
Wadman verhoudingsgewijs lage niveau, maar vooral ook op wat hij zag 
als een gebrek aan belangstelling voor het kwalitatief betere boek. 
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> Reedridder 
Wadman stelde de situatie van het Friese proza niet alleen in zijn kritieken 
aan de kaak. Met zijn novelle Reedridder had hij, na Fioele en Faem, opnieuw 
geprobeerd ook zelf zijn steentje bij te dragen. De novelle, uitgegeven als 
tweede nummer in een nieuwe serie van de Roerdompreeks en voorzien 
van illustraties van zijn zuster Martha, verscheen ongeveer tegelijkertijd 
met Frieslands dichters, in het najaar van 1949. Het vierenveertig pagina’s 
tellende verhaal is eenvoudig. Een naamloze ik-persoon doet, zijn jeugd 
overziend, verslag van zijn minderwaardigheidscomplex. Dat is gevoed 
door het feit dat hij geen held was op schaatsen. In zijn jeugd vindt de 
hoofdpersoon geen aansluiting bij andere kinderen, later verlopen ook 
zijn relaties met vrouwen problematisch. Een verloving met Hike, een 
meisje dat kampioen schaatsen blijkt te zijn, moet dan ook wel mislukken. 
De hoofdpersoon is jaloers en wrokkig, en zoekt troost in de armen van 
een hoertje in de grote stad. Hij verliest zijn vriendin aan een tennisser. 
De novelle eindigt met het trouwbericht van het sportieve koppel. De 
hoofdpersoon blijft berooid, maar ook opgelucht, achter. 
Wadman schreef Reedridder ná Fioele en Faem en Trombône. Het valt direct 
op dat dit verhaal veel compacter en luchtiger is geschreven dan Fioele en 
Faem. Deels komt dat door de vertelvorm (het tempo van Fioele en Faem 
werd immers vooral onderbroken door de vele introspectieve passages), 
deels doordat de novelle veel meer ironie bevat. Des te opvallender is 
het achteraf dat ‘de’ critici (ditmaal: Tamminga, Poortinga, Schurer en 
Sierksma) de novelle niet beschouwden als lichtvoetig.1130 
Algemeen was men het erover eens dat de ironische stijl van Reedridder voor 
de Friese literatuur nieuw was. Tamminga hield verder vol dat Wadman 
‘de belangrijkste Friese schrijver’ was van na de oorlog. Verrassend genoeg 
vond ook Schurer Reedridder de moeite waard. Het enige kritische geluid 
kwam, opmerkelijk genoeg, van Wadmans latere concurrent in de strijd 
om de Gysbert Japicx-prijs, Ype Poortinga. Die vond Wadmans proza 
nog steeds – met een Hollands woord – ‘ontluisterend’ en negatief: 
‘Hij [Wadman] mag graag de rekening opmaken en dan komt hij tot de 
conclusie dat de som precies nul is. Het vlees is niets, de geest is niets….’1131 
Poortinga hoopte dat Wadman, als hij klaar was met zijn afrekening, 
eindelijk eens aan ‘dat andere’ toe zou komen.
Fokke Sierksma, tot slot, was degene die de meeste aandacht besteedde 
aan wat hij zag als ‘een uitstekend stuk Fries proza […] dat ook daarbuiten 
gezien kan worden.’ In zijn radiolezing merkte hij op: ‘Zo nu en dan 
heb ik geschud van de lach.’ Sierksma schetste het beeld dat volgens 
hem in de loop der tijd van Wadman was ontstaan, namelijk dat van 
een ‘onfatsoenlijk’, ‘ongelovig’ en veelbesproken dichter, een ‘critische 
slager’ van Friese romans, én de schrijver van de roman Fioele en Faem 
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die veel lezers boos had gemaakt.1132 Sierksma vergeleek Reedridder met de 
debuutroman van Menno ter Braak, Dr. Dumay verliest. Ter Braak rekende 
in zijn roman af met een episode uit zijn leven, namelijk die waarin hij 
zich halsoverkop had verloofd met een ‘gewoon’ meisje. Het was een 
relatie die tot mislukken gedoemd was.1133 Aan Wadman liet Sierksma 
daarover in een brief weten: ‘Het verschil en de overeenkomst met Dr. 
Dumay vond ik zelfs intrigerend. Ter Braak is misschien eerlijk geweest 
in het boek, jij tegenover het boek.’1134 
De recensies van Reedridder waren kortom, net als die van Frieslands 
dichters, lovend. Wadman begreep daarom niet dat de jury, wanneer die 
ook rekening had gehouden met buiten-literaire verdiensten, hem níet 
de Gysbert Japicx-prijs had toegekend.

> ‘Een boek en geen man’
Sierksma nam de moeite om op zondagmiddag 15 oktober uitgebreid te 
reageren op Wadmans brief. Hij waardeerde het dat Wadman eerlijk tegen 
hem was, al bleek volgens Sierksma dat hij verkeerd was ingelicht. Het was 
inderdaad een nek-aan-nek race geweest tussen Elbrich en Reedridder. De 
twee romans Ta him dyn begearte (1946) van Ypk fan der Fear en De sûnde fan 
Haitze Holwerda (1938) van Ulbe van Houten waren in een eerdere ronde 
al afgevallen. Het oordeel om niet Wadman, maar Poortinga’s boek te 
bekronen was uiteindelijk echter unaniem geweest. Met kritisch werk en 
activiteiten achter de schermen was geen rekening gehouden. Sierksma 
begreep dat Wadman daar niet blij mee was, omdat hij graag gewaardeerd 
wilde worden voor al het werk dat hij verzette: 

‘Jij hebt gelijk dat De Tsjerne en dus de Friese literatuur voor een 
groot deel door jou bestaat. Maar daarmee kon en mocht de jury geen 
rekening houden. Ik had dat liever wel gedaan, maar ons consigne 
was heel duidelijk en uitdrukkelijk: een boek, geen man bekronen. 
Ik geef dadelijk toe, dat er in 1949 in Fedde Schurer ook een man 
bekroond is, maar dat is de laatste keer geweest. En een opdracht is 
een opdracht. Bovendien is deze opdracht goed. Boeken kan men 
jaar in jaar uit bekronen, met mannen is dat al gauw niet mogelijk: 
zoveel mannen zijn er in Friesland niet.’1135

Sierksma erkende Wadmans verdiensten en was ook nog eens van 
mening dat Wadmans novelle Reedridder een ‘meesterwerkje’ was. Des te 
vervelender was het dat hij meer slecht nieuws had. Het advies van de 
commissie om Wadman een eervolle vermelding te geven zou misschien 
genegeerd worden door Gedeputeerde Staten. Sierksma had geruchten 
opgevangen dat men wilde volstaan met één prijs. 
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Voor Sierksma was de zaak eenvoudig. Indien Wadman geen eervolle 
vermelding kreeg, wilde hij protesteren door niet in Bolsward te 
verschijnen voor de prijsuitreiking. Hij liet Wadman weten dat die 
natuurlijk geen stennis moest schoppen over wat hij – volgens Sierksma 
ten onrechte – zag als een tweede prijs. Als Wadman weigerde, zou 
men immers kunnen denken dat hij zichzelf daarvoor te goed achtte. 
Vervolgens probeerde Sierksma de druk op de gedeputeerde op te voeren 
door de Friese kranten alvast te laten weten dat de jury óók een eervolle 
vermelding wilde toekennen. 

> Conflict om de eervolle vermelding
Op de dag dat Sierksma contact zocht met de pers, belde Fedde Schurer 
hem ’s ochtends op. Schurer wilde koste wat kost verhinderen dat de 
‘erekwestie’ in het nieuws kwam om de gedeputeerde, Linthorst Homan, 
niet voor schut te zetten. Schurer vond dat de commissie zich bij de 
beslissing van de gedeputeerde moest neerleggen. Sierksma was het 
hiermee absoluut oneens. Hij vond dat men zich op het gebied van de kunst 
niet door ‘ambtenaren’ (een gedeputeerde was overigens geen ambtenaar) 
de wet kon laten voorschrijven. Sierksma schreef Wadman een tweede 
briefje waarin hij hem nogmaals bezwoer hem niet te laten stikken: ‘Jij 
kunt en – denk ik – moet mij helpen door te zwijgen en dit stormpje in 
een glas water over je hoofd te laten razen als een bromtol.’1136

De rest van de jury vond blijkbaar niet dat het om een ‘storm in een 
glas water’ ging. Tijdens het schrijven van dit briefje aan Wadman werd 
Sierksma namelijk maar liefst zes keer in anderhalf uur gebeld over de 
kwestie. Hij hield voet bij stuk. Aan Wadman liet hij spottend weten:

‘Dit is weer eens wat anders dan Korea. Die lui zijn zo zwaarmoedig 
[…] De Gedeputeerde Staten zitten met het geval in hun maag. Zij 
willen “praten”. Laat ze dan maar in Groningen komen!’1137

Sierksma kreeg zijn zin. Eén dag later berichtte de Leeuwarder Courant: 
onder de kop ‘Eervolle vermelding Gysbert Japicksprijs’: 

‘Naar wij thans vernemen heeft een lid van de Commissie, drs. F. 
Sierksma te Groningen bij Ged. Staten geprotesteerd tegen het feit, 
dat dit college weigerde de in het rapport gegeven eervolle vermelding 
bekend te maken. Genoemd lid meent, dat zulke vermeldingen 
een normaal begeleidingsverschijnsel van soortgelijke literaire 
prijzen zijn en dat het een democratische eis is, dat het oordeel der 
deskundigen op dit door hen bestreken terrein autonoom blijft en 
als zodanig wordt gerespecteerd.’1138
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Het bericht zette vervolgens de verhoudingen op scherp tussen Sierksma 
en Wadman aan de ene kant, en Schurer en degenen die zich solidair met 
hem betoonden aan de andere kant. 
Zoals altijd nam Sierksma de zaak hoog op. De ‘erekwestie’ was voor hem 
blijkbaar een persoonlijke erekwestie geworden. Hij had het contact 
verbroken met Schurer en met Piebenga en Tamminga, die zich vierkant 
achter Schurer schaarden. Het deed hem goed dat hij onverwachte 
steunbetuigingen had gekregen van Geart Jonkman, Freark Dam en Govert 
Gezelle Meerburg. Sierksma concludeerde: ‘Het blijkt dus een soort van 
generatie-oorlog te zijn geworden.’1139 Dat de zaken zo uit de hand waren 
gelopen, kwam volgens Sierksma door vier dieper liggende oorzaken:
 

‘1 De oudere generatie is gearriveerd en voelt zich uitgedaagd 
door de jongeren.

2 Men is bang voor het intellect van Anne Wadman. Men kan 
diens superioriteit – en die van Fokke ook niet helemaal – niet 
verdragen.

3 Er bestaat een clique: Fedde, Douwe, Kalma en nog een paar. 
Die lijden aan adoration mutuelle. De sfeer daar roept om een 
grote schoonmaak.

4 De oudere generatie […] is uitgeschreven, maar wil de 
plekken niet opgeven. In plaats van te schrijven, kruipen ze de 
commisaris in de kont en noemen dat dan “hun politiek”, die ik 
volgens Douwe helemaal niet begrijp.’1140

Sierksma was uiteraard vooringenomen, maar toch snijden zijn observaties 
hout. Er bestond een generatiekloof tussen Wadman en hemzelf aan de 
ene kant en Fedde Schurer, symbool van de oudere generatie, aan de 
andere. Volgens Sierksma had Schurer, die als journalist en als schrijver 
nog steeds een zeer centrale positie innam in Friesland, te veel overwicht 
op zijn vrienden. In een terugblik in januari 1951 schetste hij de onderlinge 
verhoudingen, die door het conflict heel duidelijk waren geworden, als 
volgt:

‘Ik denk, dat er bij de oudere generatie persoonlijke gevoelselementen 
bij kwamen (voor Douwe is Fedde een symbool, als ik het goed 
begrepen heb), terwijl voor mij de zaak de zaak was, los van Ype, 
Anne, Douwe, Fedde, enz.’1141

Sierksma trachtte de gebeurtenissen in perspectief te plaatsen. Wadman 
maakte zich vooral druk over zijn eigen zaken. Hij begreep niet waarom 
Schurer zich meer zorgen maakte om het eventuele gezichtsverlies van 
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de gedeputeerde dan om hem. In een lange, verongelijkte brief liet hij 
Schurer weten dat hij recht meende te hebben op de eervolle vermelding. 
De jury vond immers dat de Friese literatuur van nu met alleen de naam 
van Ype Poortinga niet gekarakteriseerd kon worden. Wadman was 
Sierksma dankbaar dat die het wél durfde opnemen tegen ‘het officium’ 
en ‘de ambtenaren’ – dit argument van Sierksma keerde in Wadmans brief 
maar liefst negen keer terug. Van meer belang evenwel is de conclusie aan 
het einde van zijn brief, waarin Wadman constateerde dat de onderlinge 
verhoudingen door deze voor hem pijnlijke gang van zaken veranderd 
waren: ‘Jij weet het ook wel. Fokke staat alleen in deze zaak. En dus staan 
Fokke en ik in deze zaak alleen.’1142 
Wadman verklaarde zich solidair met Sierksma, al werd zijn solidariteit 
opnieuw begrensd door opportunisme. Zo liet hij Schurer weliswaar 
weten dat hij niet meer geloofde in de onderlinge ‘Cameraderie’ onder 
de Friese schrijvers en dat een volgende jury vooral niet moest proberen 
hem alsnog de Gysbert Japicx-prijs toe te kennen. Van zijn voorspelling 
dat hij hem dan beslist zou weigeren, ‘al lagen alle comrades voor mij op 
de knieën’, kwam echter niets terecht.1143 Wadman zou de Gysbert Japicx-
prijs twee jaar later, na de dichter Sjoerd Spanninga, in het najaar van 1952 
krijgen en in ontvangst nemen. In de jury zaten toen oud-Tsjerne-redacteur 
F.J. Bergstra, journalist Yge Foppema én Ype Poortinga. Wadman ontving 
de prijs vóór prominente Friese schrijvers zoals Douwe Tamminga (1957) 
en E.B. Folkertsma (1959). Voorlopig bleef hij zijn geschillen binnenshuis, 
onder protectie van de Tsjerne-redactie, uitvechten. 
Niettegenstaande zijn oude belofte aan Wadman om ‘een geestdriftig 
supporter van de jongere generatie’, de generatie die het volgens hem vooral 
verdiende in De Tsjerne gehoord te worden, peinsde Schurer er voorlopig 
niet over zijn positie in De Tsjerne op te geven. Het zou nog veertien jaar 
duren voordat hij de redactie van De Tsjerne schoorvoetend zou verlaten. Hij 
was toen 66 jaar oud. Zo lang hield Wadman het niet meer vol. 

5.7 ‘Friesland is Holland niet’ Afscheid van De Tsjerne.

> Kneppelfreed
Op vrijdagmiddag 16 november 1951 wachtte in Leeuwarden een klein 
gezelschap op de hoek van het Zaailand en de Prins Hendrikstraat op Fedde 
Schurer, die ieder moment uit de rechtbank kon komen. Wadman was een 
van hen. Schurer had zich moeten verdedigen voor de belediging van Mr. 
Wolthers, een ambtenaar van de ambtelijke macht die in twee rechtszaken 
(de ‘melkbusaffaire’ in 1948 en een rechtszaak tegen de dierenarts S.F. van 
der Burg – tevens oud-voorzitter van de Friese studentenfederatie) te kennen 
had gegeven het Fries ‘officieel’ niet te willen verstaan. In de Heerenveense 
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Koerier had Schurer zich daarover boos gemaakt, net zoals de journalist 
Tsjebbe de Jong dat in het Bolswarder Nieuwsblad had gedaan. In een lang 
artikel noemde hij het optreden van de rechter, die al meer dan twintig jaar 
in Friesland woonde, onder meer ‘kinderachtig, beledigend en treiterend’.1144 
Het kwam hem, net als Tsjebbe de Jong, op een proces te staan.
De processen van de beide journalisten vonden na elkaar plaats op 
dezelfde dag. Er hing veel vanaf, en daarom was er een grote groep 
belangstellenden op de been. Wolthers, zo was de mening onder de 
omstanders, zou de beledigingen zelf hebben uitgelokt door het Fries 
als minderwaardig aan het deftigere Nederlands voor te stellen. Het 
gezelschap dat op Schurer wachtte, was zeer divers en liep uiteen van 
rustige, zeer gematigde pro-Friezen tot baldadige studenten van Friese 
studentenverenigingen uit Groningen, Utrecht en Amsterdam. Sommige 
studenten zwaaiden met Friese vlaggen en scandeerden leuzen. Door een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden zou de Friese zaak in een 
stroomversnelling raken.1145 
Zo was de rechtbank niet berekend op de grote belangstelling voor 
de twee rechtszaken. Er waren geen maatregelen getroffen om de 
aanwezigheid van zoveel mensen in goede banen te leiden. Alleen een 
handjevol journalisten kreeg toestemming de eerste rechtszaak, die tegen 
Schurer, bij te wonen, de rest moest weer naar buiten. Onder degenen die 
mochten blijven, bevonden zich opvallend genoeg geen journalisten van 
de Friestalige pers, zoals Frysk en Frij, It Heitelân, Stiennen Man of De Stim. 
Van de Tsjerne-redactie was het alleen E.B. Folkertsma gelukt een plaatsje 
in de zaal te bemachtigen. 
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De gang van zaken kwam de sfeer niet ten goede. Wachtenden riepen: ‘Wij 
willen Schurer zien’. Een enkeling voegde eraan toe: ‘Fryslân frij!’ – de 
leus van het Striidboun Fryslân Frij. Verschillende omstanders voegden 
zich nieuwsgierig bij deze kring. Onder hen waren bezoekers en kooplui 
van de veemarkt en van de markt op het Zaailand – het was namelijk 
marktdag in Leeuwarden. Ook een aantal leerlingen van de aan het plein 
gevestigde Rijks-HBS voegde zich bij de mensenmassa, die daardoor al 
snel aangroeide tot zo’n vijfhonderd personen. 
Toen Folkertsma naar buiten kwam om verslag te doen van de eerste 
rechtszaak, die tegen Schurer, liepen de zaken uit de hand door 
slechte communicatie tussen de parketpolitie en de politie. De haastig 
opgetrommelde brandweer begon het publiek met waterspuiten uiteen 
te spuiten, en de politie, geholpen door de motorpolitie, hanteerde de 
gummiknuppel. Studenten probeerden brandslangen kapot te snijden, 
anderen liepen demonstratief tegen de waterstralen in.1146 
Inmiddels had Schurer het gerechtsgebouw verlaten en zich bij Wadman, 
Tamminga en nog een aantal vrienden gevoegd. Zij waren van plan 
Schurer op de schouders te nemen, om hem zo naar het Oranjehotel te 
brengen. Van dat plan kwam echter weinig terecht. Schurer zou het zich 
later zo herinneren: 

‘Toen we op de hoek van het Zaailand en de Prins Hendrikstraat 
gekomen waren, zag ik, dat politieagenten met getrokken 
gummistokken mensen achtervolgden en hen tot doorlopen 
maanden. [...] Enige personen waaronder Tamminga en Wadman, 
kwamen op mij toegelopen en namen mij op de schouders. [...] Toen 
wij nog maar een klein eindje in de Prins Hendrikstraat waren, 
bemerkte ik, dat de Politie, die van achteren kwam, ons groepje uit 
elkaar wilde slaan. Zonder dat ik gesommeerd was naar beneden te 
komen, kreeg ik een aantal klappen met de gummistok op m’n rug, 
die echter niet hard aankwamen en die mij geen pijn deden. Ik heb 
toen gezegd tegen mijn vrienden: “Men lijkt dit op de een of andere 
manier niet goed te keuren; jullie moeten mij maar neerzetten.”’1147

Schurers herinnering was waarschijnlijk gekleurd door de gebeurtenissen 
die volgden. Volgens Tamminga beperkte Schurers commentaar zich 
namelijk tot het meer pragmatische: ‘Zet mij neer!’1148 Dat neerzetten 
gebeurde nogal onhandig, zodat Schurer over een hekje door het raam 
van een notariskantoor viel en zijn pols openhaalde aan het glas. Daarna 
kreeg ook Pieter Wybenga, getuige-deskundige in de zaak Schurer, 
klappen omdat hij niet snel genoeg door zou lopen. Met een hevig 
bloedende Schurer en een scheldende Wybenga arriveerde het gezelschap 
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ontdaan in het Oranjehotel. Dat was voor Friesland wat voor schrijvend 
Amsterdam De Koepel, Eylders of Café Scheltema was: de plek waar 
schrijvers en journalisten elkaar troffen om een borrel te drinken of een 
vergadering te houden. Nooit zal de sfeer zo slecht zijn geweest als op die 
vrijdagmiddag in november. 
Wadman was volgens verschillende bronnen zeer geëmotioneerd.1149 
Ook de rest van het gezelschap was boos over het onnodig harde 
politieoptreden. Onder hen bevonden zich kopstukken van de Friese 
beweging, zoals Folkertsma, maar ook schrijvers en journalisten van De 
Groene Amsterdammer tot de Leeuwarder Courant. Er werd besloten nog 
dezelfde dag een protestverklaring te sturen naar Den Haag. Meer dan 
zeventig getuigen zetten er hun handtekening onder.1150

Het tumult op het Zaailand, dat de geschiedenis in zou gaan onder de 
ietwat bombastische naam Kneppelfreed (‘knuppelvrijdag’),1151 bracht de 
belangstelling voor de Friese zaak buiten Friesland op gang. Er kwam 
een delegatie ministers naar Friesland om met verschillende partijen te 
spreken en Nederlandse kranten berichtten uitvoerig over de wens van 
sommige Friezen om in de rechtbank Fries te mogen spreken. Wadman 
en Tamminga brachten de reacties van ‘niet-Friezen’ in een boekje samen. 
Zowel sympathisanten als tegenstanders van de Friese zaak kwamen aan 
het woord.1152 In het ‘Woord vooraf ’ stelden de auteurs Kneppelfreed voor 
als een ‘spanningsontlading’ van een al langer sluimerend conflict. De 
concrete aanleiding was volgens hen niet zo belangrijk, de strijd voor het 
Fries wel: 

‘Het Friese volk weigert zich te laten gelijkschakelen tot een soort 
tweede-rangs-burgers. Het is geen strijd tegen de “Hollanders”, 
maar een strijd tegen staatscentralisatie en de mentaliteit waaruit 
die voortvloeit.’1153

Dat Schurer tijdens zijn proces Fries had gesproken, werd door veel 
Friezen alvast als een overwinning gezien. Een week na Kneppelfreed 
werd er een protestbijeenkomst gehouden in Leeuwarden, waar 2.600 
mensen op afkwamen.1154

> De Friese intelligentsia en het volk
Terwijl Friesland in de ban was van Kneppelfreed, liet Wadman een 
kritisch geluid horen. Deze zaak ging ook hem aan het hart. Op de 
woensdag ná Kneppelfreed en vóór de goed bezochte protestbijeenkomst 
in Leeuwarden, zette hij in een lange brief aan Schurer zijn visie op de 
gebeurtenissen uiteen.1155 Hij waarschuwde hem dat deze het hoger beroep 
met zijn huidige advocaat, Okma, niet zou winnen. Volgens Wadman had 
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Okma namelijk een enorme stommiteit begaan door toe te geven dat 
Schurer Wolthers had beledigd. Precies daarvoor was Wadman zelf ten 
tijde van het dreigende proces met Victor van Vriesland gewaarschuwd, 
zodat hij concludeerde: ‘Er moet een advocaat komen, die achter je staat, 
die de relativiteit van het begrip “belediging” net zo goed onderschrijft 
als Pieter Wybenga en ik, – iemand die voor de Friese zaak wil vechten.’1156 
Ook de positieve stemming in Friesland deelde Wadman niet. Er was 
volgens hem nog niets wezenlijks bereikt: 

‘Er zijn enthousiaste woorden gesproken over het feit dat de rechters 
door het accepteren van jullie Fries spreken, eigenlijk Wolthers in het 
ongelijk gesteld hebben. Die lui vergapen zich aan de schijn. Het is 
maar een trucje geweest. Principieel is er niets veranderd. Deze lui waren 
met opzet uitgekozen. Een volgende keer is er een andere combinatie, die 
dan misschien geen schimpscheuten doet zoals Wolthers, maar die de 
beklaagde “verzoekt Nederlands” te willen spreken.’1157

Ten slotte stoorde Wadman zich inmiddels aan de manier waarop nu al 
aan Kneppelfreed werd gerefereerd. Het dreigde een tweede Warns te 
worden.1158 (Bij het ‘Rode Klif ’ in Warns werd zoals gezegd jaarlijks met veel 
nationaal pathos de slag bij Warns herdacht). Zo had Schurer in de Koerier 
gesteld dat de intelligentsia zich tegen het Fries had gekeerd, waardoor de 
Friese strijd in sociaal vaarwater terecht was gekomen. Retorisch gezien 
was Schurers argumentatie sterk. Hij suggereerde immers dat de Friese 
beweging steunde op een grote achterban van sympathisanten, die elk 
moment kon worden gemobiliseerd. Wadman geloofde echter niet dat 
Schurers voorstelling van zaken juist was: 

‘…wat de Friese beweging vandaag de dag betekent is het werk van 
de Friese intelligentsia – de actie op het Zaailand net zo goed. Dat hadden 
boeren en arbeider niet klaargespeeld. Wat daar gebeurde is gedaan 
door een 2, 300 lui die het gerechtsgebouw binnendrongen – voor 
80, 90% intelligentsia. Het is geen strijd tussen Friese arbeiders-
en-boeren tegen een Hollandse of verhollandste intelligentsia. 
Maar een strijd tussen Hollandse of verhollandste intelligentsia en 
Friese of verfrieste intelligentsia. Beide partijen hebben daarbij hun 
achterhoede […] Maar de spitsen van de beide falanxen zijn de beide 
intelligentia’s. Dat is althans mijn opvatting.’1159

Wadmans opvatting geldt tegenwoordig als de gangbare. Men is het erover 
eens dat Kneppelfreed voornamelijk het werk was van een deel van de 
Friese intelligentsia, dat niet langer tolereerde dat de rechterlijke macht in 
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Friesland het Fries negeerde.1160 Kneppelfreed was het culminatiepunt van 
al langer sluimerende onvrede, die volgde op de decentralisatierapporten 
van de Rie fan de Fryske Biweging direct na de Tweede Wereldoorlog.1161

Schurer nam Wadmans advies ter harte. In de volgende rechtszaak trad 
niemand minder dan de advocaat Abel Herzberg (1893-1989) op als zijn 
verdediger. Herzberg, kind van Russisch-joodse ouders, had in de oorlog 
in verschillende kampen gezeten, waaronder Bergen-Belsen. Vanuit zijn 
belangstelling voor talen – zo vond Herzberg het Jiddisch mooier dan het 
Hebreeuws – droeg hij de Friese zaak een goed hart toe: ‘De Friese taal 
werd aangetast en dat gaat niet.’1162 Hoewel Schurer ook in hoger beroep 
niet werd vrijgesproken, zou Kneppelfreed een belangrijke aanzet geven tot 
de institutionalisering van het Fries in het openbare leven in Friesland.1163 
Volgens bestuurskundige Hemminga kan rijkserkenning van het Fries – 
indien men ‘erkenning’ opvat als de wettelijke bepalingen met betrekking 
tot het gebruik van het Fries – gezien worden als een langdurig proces 
waarin globaal gezien drie stadia aan te wijzen zijn.1164 De eerste wetten 
voor de Friese taal hadden betrekking op het lager onderwijs. Zo mocht 
er vanaf 1937 Friese les worden gegeven naast de Nederlandse les. Na 
Kneppelfreed volgden er regels voor het rechts- en het bestuurlijk 
verkeer. (Vanaf 1956 mag er officieel desgewenst Fries worden gesproken 
in de rechtbank.)1165 In het laatste stadium werd de subsidie van taal- en 
cultuurzaken vastgelegd. Uiteraard hadden deze gebeurtenissen ook hun 
weerslag in de literaire kringen. 

> ‘Waar blijven de jongeren?’
Langzaam veranderde er vanaf Kneppelfreed het een en ander in de literaire 
verhoudingen. In de zomer van 1951 had Wadman nog provocerend in De 
Tsjerne geschreven: 

‘… waar blijven de jongeren? Waar blijft de schreeuw, de vloek, de 
stormaanval op de barrikaden van de oude he(oe)ren? Waar blijft de 
Blitzkrieg van de jongeren, de dynamietlading onder de Tsjerne? 
Waar blijft het talent?’1166

Wadman had het gebundelde werk van de jongeren in de Friese 
Studentenalmanak altijd al met grote belangstelling gevolgd.1167 Niet eerder 
was hij zo bitter als in 1951, toen hij vaststelde dat er geen vruchtbaar 
literair klimaat bestond voor jonge schrijvers: 

‘Het lijkt alsof de Friese studentengemeenschap niets anders kweekt 
dan gespecialiseerde vaklui met hier of daar een, in later jaren 
steeds onvindbaarder, oude wrok van Fries sentiment waarmee zij 

gr immig eer lijk



315

geen raad weten dan in de een of andere krite buiten Friesland, 
die hen in een aantal jaar […] rijp maakt voor de geestelijke status 
van “Frysk en Frij”. Er is geen klimaat dat talenten opkweekt, – de 
jongeren die er zijn blijven hangen in het stadium van de “belofte”. 
Zij zijn niet zonder talent, – laat ik even persoonlijk worden: de 
Brouwer’s jongens [Marten en Hindrik Brouwer, de zonen van 
Jelle Brouwer, jc], Joazep Witteveen, Sybe Sybesma en nog een 
aantal anderen – maar zij zien geen kans om er wat goeds van te 
maken.’1168

Wadman betreurde het dat er in de Friese studentensociëteiten blijkbaar 
niet gediscussieerd werd over moderne literatuur, over Sartre, Vestdijk, 
Koestler en Kafka. Hooguit debatteerden de studenten volgens Wadman 
over de notulen en de statuten van hun verenigingen en speelden ze 
typisch Friese spelletjes. Op 16 november 1951 zal Wadmans ongenoegen 
waarschijnlijk opnieuw gewekt zijn door de baldadige Friese studenten 
die de rechtszaak tegen Schurer wilden bijwonen. Dat de jongeren literair 
weinig presteerden, lag volgens Wadman echter ook aan De Tsjerne, het 
blad dat voor negentig procent volgeschreven werd door mensen die de 
dertig gepasseerd waren. 
Nu kwam deze poging van Wadman om een nieuwe generatie schrijvers 
wakker te schudden niet uit de lucht vallen. Daarvoor zijn er te veel 
parallelen met het najaar van 1950, toen Sierksma hem erop had 
gewezen dat de oude garde van De Tsjerne te veel zeggenschap had. Door 
de jongere generatie te mobiliseren, kon Wadman zijn eigen draagvlak 
verbreden.
Zijn klaagzang had effect. Het ‘talent’ (Sybe Sybesma, Hindrik Brouwer, 
Ulkje Boersma) reageerde in september 1951 in een drietal brieven aan De 
Tsjerne. Wadman nam deze reacties prompt op.1169 Hij had willen optreden 
als bemiddelaar tussen de oude en de nieuwe generatie (zo had hij een 
weekend willen beleggen met jonge Friese schrijvers), maar dat was 
inmiddels niet meer nodig. Naar aanleiding van zijn klachten hadden de 
jongeren zelf al actie ondernomen.1170

In januari 1952 ontving De Tsjerne het pamflet ‘Aan alle “klimaatlozen”’.1171 
Het was een verslag van een bijeenkomst in Sneek op 1 en 2 januari, 
georganiseerd door onder anderen Hindrik Brouwer en Ulkje Boersma, 
voor alle Friese schrijvers die zichzelf als ‘klimaatloos’ beschouwden. 
In het pamflet lieten ze weten dat op die bijeenkomst besloten was om 
een leesportefeuille op te zetten waarin men kritiek kon leveren op 
elkaars werk. Ze presenteerden zichzelf als ‘Mieren’, de Friese benaming 
voor seizoensarbeiders. Alweer viel de keuze dus op een agrarische 
naam. De leesportefeuille kreeg de naam ‘De Golle’ – het hooivak in 
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de schuur waarin de seizoensarbeiders werkten. De naam ‘Golle’ roept 
ook associaties op met het aanleggen van een voorraad voor de winter. 
Uiteindelijk zou het rondsturen van zo’n portefeuille niet erg effectief 
blijken, zodat in juni 1953 alsnog besloten werd tot de oprichting van een 
(gelijknamig) tijdschrift.1172 Tot die tijd vormden de Mieren echter een 
besloten club, die niet zozeer, zoals dat bijvoorbeeld bij de Nederlandse 
Vijftigers het geval was, voortkwam uit de behoefte om zich af te zetten 
tegen een voorgaande generatie, maar uit de behoefte om te komen tot 
een nauwere onderlinge binding.1173 Veelzeggend in dit verband is ook 
dat de meeste Mieren ook publiceerden in De Tsjerne. 
Het pamflet ‘Aan alle “klimaatlozen” was ondertekend door voorzitter 
H.J. Brouwer, secretaris U.J. Boersma, penningmeester ‘H. Goienga’ [dat 
had ‘Goïnga’ moeten zijn, jc] en commissaris J.J. Hanenburg. Eén van 
deze ondertekenaars was Wadman meer dan bekend. Het was zijn oud-
leerlinge Hylkje Goïnga, die vanaf september 1948 drie jaar lang bij hem 
in de klas had gezeten. 

> Scheiding en tweede huwelijk 
Hylkje Teatske Goïnga (1930-2001) groeide op in IJlst waar haar vader arts 
was. Op het gymnasium had ze de laatste klas gedoubleerd. Inmiddels 
studeerde ze sociologie in Groningen.1174 Ergens tussen 1948 en 1951 moet 
er een verhouding zijn ontstaan tussen Wadman en Hylkje Goïnga, al 
merkten klasgenoten niets van een speciale belangstelling van hun docent 
Nederlands voor Hylkje.1175 Goïnga’s belangstelling voor Anne Wadman 
moet in ieder geval wel al snel gewekt zijn. In oktober 1948 informeerde 
ze bij de boekhandel al naar Fioele en Faem, de roman die kort daarna zou 
verschijnen.1176

Het is trouwens goed mogelijk dat Goïnga zich in eerste instantie alleen 
interesseerde voor de schrijver achter haar docent. Ze schreef namelijk 
zelf ook. Goïnga bleek talent te hebben en al in haar eerste verhalen vallen 
de rake dialogen en de onderkoelde, soms wrange humor op. In juli 1951 
debuteerde ze, waarschijnlijk daartoe aangespoord door Wadman, in De 
Tsjerne. In december van dat jaar publiceerde ze haar eerste korte verhaal 
in De Leeuwarder Courant.1177 Goïnga zou pas in de jaren zeventig haar 
eerste verhalenbundel uitgeven. Tot die tijd stond ze in de schaduw van 
haar mentor en latere echtgenoot Wadman.
Op schoolfoto’s is Hylkje Goïnga geportretteerd als een wat dromerig 
meisje met donkerbruin golvend haar. Hylkje was de tegenpool van 
Aeltsje, niet alleen uiterlijk – Hylkje had bruine ogen, donker haar en 
was klein van stuk, Aeltsje was lang en blond – maar ook in haar manier 
van doen. Ook al was Aeltsje beslist niet onhartelijk, toch kwam ze vaak 
koel over. Vrienden noemden haar op dit punt ‘heel Fries’. Hylkje Goïnga 
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was warmer en extravert. In de loop van 1952 zou Wadman zijn eerste 
echtgenote voor haar verlaten. 
Wadmans zwager Jan van Schoten herinnert zich de eerste visites van 
Hylkje Goïnga aan de schoonfamilie in Langweer nog goed. Anne en 
Hylkje zaten als twee tortelduifjes op de bank. Hoe anders was het geweest 
wanneer Wadman en Aeltsje op visite kwamen! Hylkje viel bij Wadmans 
ouders aanmerkelijk beter in de smaak. Ze kreeg al snel de liefkozende 
bijnaam ‘de protter’.1178 
In mei 1952 gingen Wadman en Aeltsje uit elkaar, de officiële scheiding 
volgde later in dat jaar. Zoals vaker wanneer hij ongelukkig was, zocht 
Wadman troost bij het echtpaar Borgers.1179 Aeltsje trok een paar dagen 
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in bij haar ouders en verhuisde daarna naar een pension in Leeuwarden, 
waar ze spoedig werk vond als secretaresse van Jan Piebenga bij de 
Leeuwarder Courant. Wadman bleef in het huis in de Kanaalstraat wonen. 
De scheiding ging Aeltsje niet in de koude kleren zitten. Ze vond het 
verschrikkelijk dat Wadman haar de deur had gewezen, en schaamde 
zich voor het feit dat hij een relatie bleek te hebben.1180 In Leeuwarden 
ontfermden vrienden uit de literaire kringen zich over haar. Om haar op 
te vrolijken maakte Geart Jonkman autoritjes met haar door Friesland 
en dronk hij koffie met haar in het Oranjehotel. Jonkman hield Wadman 
uitvoerig op de hoogte van Aeltsje’s situatie. Volgens hem deed ze erg haar 
best aan de nieuwe situatie te wennen, maar wilde ze wel nog eens met 
Wadman spreken. Om haar ‘psychische toestand’ te illustreren, schreef 
Jonkman: ‘Ze is verschrikkelijk lief voor mij, zo nu en dan krijg ik al een 
knijpje in mijn arm en dat zegt wat voor zo’n vrouw.’1181 
Jonkman probeerde Aeltsje op te beuren, zonder de vriendschap met 
Wadman ontrouw te zijn. Hij vertelde Wadman dat hij hem niets verweet, 
maar dat hij sterk vermoedde dat deze al een ander had. Dat vond hij 
‘menselijk’: ‘Het is voor mij een bewijs dat je nog niet alle dromen en 
illusies in de prullenbak hebt gegooid.’1182 Pesterig stuurde hij Wadman 
wel een gedichtje mee voor ‘een Mierinne’ met de titel ‘Romantiek’.1183 
Over Wadmans scheiding werd publiekelijk amper gesproken, ook al 
had deze wel gevolgen voor de verhoudingen in de literaire kringen. Er 
ontstonden twee kampen. Schurer, Jonkman en Folkertsma bijvoorbeeld 
kenden Aeltsje allen en waren zeer op haar gesteld. De scheiding had ook 
gevolgen voor de Tsjerne-redactie. Aeltsje woonde normaal gesproken alle 
vergaderingen bij. Vanaf de vergadering van 29 mei 1952 was ze plotseling 
afwezig. Er werd geen woord aan haar vertrek vuil gemaakt, de scheiding 
werd als een privézaak afgehandeld. De redactiesecretaresse verdween 
geruisloos van het Tsjerne-toneel, om pas terug te keren in het voorjaar 
van 1954, toen Wadman de redactie verlaten had.1184 Aeltsje zou in 1956 
hertrouwen met de jurist Pier Dirk Swanenburg de Veye, met wie ze in 
Hilversum, Naarden en (vanaf de jaren zestig) in Leeuwarden woonde. 
Dit tweede huwelijk moet aanzienlijk gelukkiger zijn geweest, al speet 
het Aeltsje volgens vrienden wel dat ze geen kinderen had gekregen. Ze 
overleed op 46-jarige leeftijd in 1971.1185

Ook al had hij de scheiding aan zichzelf te wijten, toch was ook Wadman 
verdrietig en beschouwde hij zichzelf als slachtoffer. Omdat een deel van 
zijn vrienden (vooral die in de kringen rondom de Leeuwarder Courant) 
partij koos voor de gedupeerde Aeltsje, stortte hij zijn hart uit in brieven 
aan vrienden en kennissen.1186 Wadman en Aeltsje Jelsma scheidden op 
7 oktober 1952. Een half jaar later, op 2 april 1953, trouwde Wadman met 
Hylkje Goïnga.1187
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Hylkje Goïnga verwierf vanaf de jaren zeventig bekendheid als de eerste 
Friese schrijfster die verhalen met een feministische inslag schreef.1188 
Ze publiceerde vanaf 1958 regelmatig in het nieuwe Friese tijdschrift 
De Strikel (waarvan ze zelf ook redacteur werd), later incidenteel ook in 
Libelle, Margriet en Opzij. Haar eerste verhalenbundel verscheen in 1971, de 
tweede in 1981. Hylkjes psychologische verhalen, die vaak gingen over het 
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problematische huwelijk van ik-persoon Martha met de botte, overspelige 
Jaap, waren erg populair. De schrijfster maakte er in de jaren tachtig geen 
geheim van dat haar verhalen gebaseerd waren op haar huwelijk met Anne 
Wadman. Voor sommige lezers stond deze dan ook gelijk aan ‘rotvent’ 
Jaap uit haar boeken. Anderen herkenden Wadman juist helemaal niet in 
het personage Jaap.1189

Behalve als schrijfster was Wadmans tweede vrouw ook bekend als iemand 
die een enorme vriendenkring onderhield en die een bijna obsessief 
altruïsme aan de dag legde. Zo kocht ze bijvoorbeeld een grote lap stof om 
een grote hoeveelheid spijkerbroekjes te maken. Als er een baby geboren 
werd, kreeg die zo’n spijkerbroekje. Ook gebruikten veel vrienden een 
door haar gefabriceerd ‘kniperskelkje’ (knijperschort). Hylkje bakte verder 
zo vaak cake voor zieken, jarigen, vrienden en bekenden, dat er wel eens 
gegrapt werd: ‘Heel Sneek eet Wadman-cake’.1190

Wadmans tweede huwelijk was misschien – zeker de eerste jaren – 
gelukkiger dan zijn eerste huwelijk, maar het verliep evenmin zonder 
problemen. Begin jaren tachtig gingen Wadman en Goïnga uit elkaar. 
Wadman zou zich echter nooit helemaal los kunnen maken van zijn 
tweede vrouw. Ze bleven elkaar over en weer volgen. Niet voor niets wilde 
Wadman, toen hij in 1996 wist dat hij ernstig ziek was, alleen nog maar 
omringd zijn door Hylkje en hun drie kinderen.1191 Wadman en Goïnga 
zijn nooit officieel gescheiden.

> Conflict in De Tsjerne over de Friese beweging 
Zestien maanden na Kneppelfreed en een maand na de trouwerij met 
Hylkje Goïnga, eind april 1953, publiceerde een goede vriend van Schurer 
en Folkertsma, Inne de Jong, in De Tsjerne het artikel, ‘De Friese beweging 
en wij’. Daarin riep hij de schrijvers op om zich, nu de praktische 
gevolgen van Kneppelfreed voorlopig uit leken te blijven, sterk te maken 
voor verplicht Fries onderwijs.1192 Met ‘wij’ bedoelde De Jong de Friese 
schrijvers, die volgens hem niet los gezien konden worden van de Friese 
beweging of van het Friese volk. Met gevoel voor dramatiek omschreef 
hij hen als: 

‘… de literaire werkploeg van een klein volk, dat op leven en dood 
worstelt om recht en vrijheid, om een eigen gezicht en levensstijl, 
onvergelijkbaar veel meer met het volk verbonden […] dan 
bijvoorbeeld de Hollandse schrijvers.’1193

Met veel omhaal van woorden en met een beroep op het glorieuze 
verleden van de vrije Friezen pleitte De Jong voor meer betrokkenheid van 
de schrijver bij de Friese beweging en het Friese volk. Dat zou namelijk 
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in zijn ‘gezonde volksbestaan’ bedreigd worden door ‘het gore water van 
een massacultuur’. Volgens De Jong zou de schrijver het trouwens als een 
eer beschouwen om óók Friese beweger (‘strijder’) te zijn. Niet voor niets 
hadden de schrijvers en dichters bij Kneppelfreed volgens hem vooraan 
gestaan. Aan het einde van zijn stuk riep hij de schrijvers op van de terpen 
af te dalen om het water dat Friesland bedreigde, te keren. 
Net zoals sommige critici in het naoorlogse Friesland literatuur met 
moralistische maatstaven maten, zo schetste ook De Jong hier de schrijver 
volgens een burgerlijk-christelijke opvatting. Eigenlijk stelde hij de Friese 
taal voor als de hygiënische factor tegenover de ‘ontbindende krachten’ 
van het Hollands. De taak van de schrijver was daardoor moreel van aard. 
Overigens was de observatie van De Jong dat er een kloof bestond tussen 
de Friese culturele elite en het volk niet overdreven. De belangstelling 
voor Friese literatuur liep, na een bloeiperiode, al weer terug (zie 6.2).
Juist omdat hij zijn zorgen over de toekomst van het Fries deelde, moet het 
artikel van Inne de Jong Wadman in het verkeerde keelgat zijn geschoten. 
Met een beroep op het nationale pathos van ‘ons volk’ ondermijnde 
De Jong – nog wel ín De Tsjerne! – immers alles wat de redactie van dat 
blad had trachten op te bouwen. De verbinding tussen Friese beweging 
en literatuur was voor sommige schrijvers blijkbaar nog allerminst 
verbroken. Wadman vond de argumentatie van De Jong ongelukkig 
en rekende daarom in drie stukken in De Tsjerne grondig met hem af. 
Gesteund door de Tsjerne-redactie had Wadman ruimte willen scheppen 
voor een nieuwe generatie intellectuele schrijvers die niet geloofde in 
lippendienst aan de Friese beweging. Hooguit konden Friese schrijvers, 
door Fries te schrijven en door dat zo goed mogelijk te doen, het culturele 
imago van Friesland opvijzelen. Dit streven voor een moderne Friese 
literatuur had Wadman bovendien van hogerhand erkend gezien toen hij 
in het najaar van 1952 de Gysbert Japicx-prijs had gekregen. 
Volgens Wadman moesten Friese schrijvers juist mínder betrokken zijn 
bij de Friese beweging. Wanneer een schrijver uit dienstbetoon aan de 
beweging schreef, stonden de schrijver en de beweger elkaar alleen maar 
in de weg: 

‘… net zomin als de strijder het volk als object van zijn doelen heeft, 
heeft de dichter dat. Van het volk als de hunkerende kinderen en 
de dichter-kerel als Sinterklaas geloof ik het meeste niet. Dat een 
dichter “voor het volk” kan schrijven, maken we onszelf alleen maar 
wijs. Het zou neerkomen op een vrijwillige castratie.’1194

Schrijvers die uit liefde voor Friesland schreven, waren er in Friesland 
volgens Wadman al veel te veel. Hun ‘goede bedoelingen’ en pogingen 
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‘er wat moois van te maken’ leverden geen goede literatuur op. Wadman 
beweerde dat om deze reden tachtig tot negentig procent van de Tsjerne-
kopij geweigerd moest worden. Volgens hem zagen de jonge dichters 
Friesland anno 1953 als een feitelijkheid, waarover men verder niet hoefde 
te spreken. Dat was de weg vooruit. Friese schrijvers moesten niet in de 
eerste plaats Friese schrijvers zijn, maar Friese schrijvers. Dat de schrijvers 
en dichters bij Kneppelfreed vooraan hadden gestaan, was volgens 
Wadman een teken van armoede. Het was jammer dat de Friese beweging 
het blijkbaar nog niet zonder hen kon stellen. Net zoals hij dat kort na 
Kneppelfreed al tegenover Schurer had gedaan, wees Wadman er verder 
op dat men niet voetstoots mocht aannemen dat de Friese beweging het 
Friese volk vertegenwoordigde. De Friese beweging bestond volgens 
hem in de eerste plaats voor zichzelf, het volk kon het prima zonder haar 
stellen. Wadman vond het jammer dat De Jong de mythe van Friesland 
inzette als de verantwoording en het doel van de Friese strijd; hij geloofde 
niet in die mythe. Zo wees hij er op dat de boeren het Fries niet bewust 
‘bewaard’ hadden voor latere generaties, en dat de terpen niet opgeworpen 
waren door mensen die goede Friezen wilden zijn, maar door mensen die 
droge voeten wilden houden. Nationaal pathos stond de opbloei van een 
nieuwe literatuur volgens Wadman alleen maar in de weg. Hij zag hierin 
het bewijs dat de Friese beweging op de verkeerde weg was. 
Wadman en De Jong kregen van de redactie van De Tsjerne veel ruimte om 
hun verhaal te doen. In totaal vulde deze discussie, die eigenlijk draaide om 
het programma van De Tsjerne en – wat Wadman betrof – het programma 
van de moderne Friese literatuur, maar liefst zo’n vijfentwintig pagina’s 
(ter vergelijking: een nummer telde doorgaans tweeëndertig pagina’s).1195 
Pas in het oktobernummer werd de discussie afgesloten met scherpe 
woorden van Wadman. Tot diens frustratie had Fokke Sierksma zich 
inmiddels namelijk ook in de discussie gemengd door Inne de Jong voor 
de radiomicrofoon bij te vallen.1196 Dat Sierksma het met De Jong eens 
was, hoeft niet te verbazen. Eerder was hij immers al van mening dat de 
Friese boerencultuur superieur was aan de Hollandse asfaltcultuur. Ook 
Sierksma kreeg daarom van Wadman een veeg uit de pan: 

‘… de enige weg om het Friese volk weer Fries te maken, is de weg 
van het Heilsleger. Als De Jong en de lui die het met hem eens zijn 
(Fokke Sierksma inbegrepen) de consequenties van het Heilsleger 
durven aanvaarden als mens en als schrijver, dan wil ik mijn gelijk 
graag laten vallen en mijn thesis over de verhouding volk-beweging 
in de grond trappen. Maar zolang die strijd niet aangegaan is, durf 
ik in alle gemoedsrust te beweren, dat de Friese beweging met al 
haar voortreffelijkheden een werkverschaffingsorgaan is en een 
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middel tot zelfbevestiging voor een paar honderd brave burgers met 
goede bedoelingen. En zolang weiger ik ook om de Friese schrijver te 
zien als de Homo Intellectualis die er toe veroordeeld is de smerige 
klusjes op te knappen waar de Homo Kritensis zich te goed voor 
voelt.’1197

Wadman erkende dat het een probleem was dat de Friese beweging geen 
aansluiting vond bij ‘het volk’. Volgens hem kon men echter niet volhouden 
dat het schrijven van stukken op studeerkamers hierin verandering zou 
brengen. Zijn toon was in zijn derde bijdrage veel scherper dan in zijn 
eerste. Voor Wadman viel er niet veel meer te verliezen; hij had inmiddels 
laten weten dat hij de redactie van De Tsjerne wilde verlaten. 

> Afscheid van De Tsjerne
Op dinsdagavond 22 september 1953 kwam de Tsjerne-redactie bij Douwe 
Tamminga in Sneek samen in een spoedvergadering. Voor het eerst in 
acht jaar was Wadman er niet bij. Hij had de redactie een week eerder 
in een boze brief laten weten dat hij per 1 oktober geen redactielid meer 
wenste te zijn.1198 De reden die hij daarvoor in zijn brief gaf, was dat hij 
teleurgesteld was dat de redactie zonder overleg met hem een artikel van 
journalist Pieter Wybenga had opgenomen. Als redactiesecretaris was 
Wadman zelf de eerste lezer van Wybenga’s artikel geweest. Alhoewel 
hij het stuk niet alleen beledigend maar ook slecht vond, besloot hij – 
nieuwsgierig hoe de rest van de redactie zou reageren – het zonder verder 
commentaar door te sturen. De redactie deelde zijn bezwaren blijkbaar 
niet. Schurer redigeerde het stuk, dat een reactie vormde op een artikel 
van Wadman, zodat het gepubliceerd kon worden. Het artikel werd 
opgenomen in het septembernummer, dat op het moment dat Wadman 
zijn brief schreef nog moest verschijnen.1199 Wadman trok daaruit zo zijn 
conclusies: 

‘Ik bedank ervoor om mijn herhaaldelijke pogingen om de Tsjerne 
iedere maand vol te krijgen, beloond te zien met het van redactiewege 
opnemen van de rotte eieren van Pieter Wybenga. [...] Voor de van 
redactiewege gesanctioneerde grote bek van P.W. wijk ik met alle 
soorten van (eigen)liefde.’1200

‘Onbegrijpelijk’, zo vatte de redactie Wadmans besluit op de vergadering 
samen, ‘ook als men bepaalde psychologische achtergronden van 
persoonlijke aard laat gelden.’1201 Nu Wadman niet aanwezig was, kon 
men vrijuit over hem spreken. Wadman stond in de redactie blijkbaar 
bekend als emotioneel, moeilijk en lichtgeraakt. Folkertsma voelde 
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zich beledigd door Wadmans verwijten. Iemand die scherp en kritisch 
schreef moest volgens hem niet verwonderd zijn als hij reacties opriep. 
Wadman was volgens hem veel te wantrouwend. Ook Schurer voelde zich 
beledigd, vooral omdat hij meende dat aan Wybenga’s stuk bewondering 
voor de criticus Wadman ten grondslag lag. Hem ging het echter te ver 
om, zoals Folkertsma voorstelde, Wadman te vragen zijn brief te herzien. 
Schurer vond dat men diens besluit maar als ‘fait accompli’ moest 
beschouwen. Tamminga vond de beslissing van zijn vriend kortweg 
‘onkameraadschappelijk.’ Het zou immers lastig zijn iemand te vinden 
die het secretariaat op korte termijn van hem kon overnemen. Over één 
ding was de redactie het echter eens: het was een geluk dat Wadman niet 
álle medewerking aan De Tsjerne had opgezegd.1202

Besloten werd dat redactielid Jan Wybenga (1917-1994), die als 
vertegenwoordiger van ‘De Mieren’ Govert Gezelle Meerburg in 1953 
als redacteur was opgevolgd, op korte termijn het redactiesecretariaat 
van Wadman zou overnemen.1203 Uit de keuze voor de door Wadman 
bewonderde dichter Jan Wybenga als redacteur blijkt trouwens opnieuw 
het bloemlezende karakter van De Tsjerne. Nog steeds streefde de redactie 
ernaar om vooral alle literaire stromingen in Friesland in De Tsjerne aan 
bod te laten komen. 
Aan het einde van de vergadering werd ten slotte nagedacht over de 
vraag wie Wadman als redactielid kon vervangen. Besloten werd hiervoor 
Freark Dam te benaderen, en als die niet wilde iemand uit het rijtje van: 
Freark Bergstra, Laurens ten Cate, Inne de Jong, Douwe Kiestra, Govert 
Gezelle Meerburg, Bauke Tuinstra, Jo Smit, Jan Piebenga en Douwe 
Kalma. Met uitzondering van de journalist Laurens ten Cate (1922-1984, 
een gelijkgestemde van Wadman die Fedde Schurer in 1965 zou opvolgen 
als hoofdredacteur van de Friese Koerier)1204 waren het dus allen weer 
oudgedienden uit het literaire circuit. Zoals terecht is opgemerkt, zou 
het ‘gebrek aan profiel’ dat De Tsjerne steeds meer liet zien het tijdschrift 
weldra de das om doen.1205 Van Wadmans pogingen om de jongeren meer 
bij De Tsjerne te betrekken kwam namelijk weinig terecht. Tot nog toe 
publiceerden ze in De Tsjerne, maar binnen een jaar zouden ze hun eigen 
blad oprichten.

> Pleitbezorger van experimentele poëzie
Achter het conflict tussen Wadman aan de ene kant en Pieter Wybenga 
en de Tsjerne-redactie aan de andere kant, gingen twee soorten motieven 
schuil: persoonlijke en literaire. Wybenga’s artikel was een reactie op 
een artikel van Wadman in het juninummer van De Tsjerne, ‘Poëzij om 
de poëzij’, waarin hij het bestaansrecht van moderne, experimentele 
dichtkunst had willen verdedigen. 
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Wanneer we Wadmans poëziekritieken vanaf 1946 tot 1953 naast elkaar 
leggen, dan valt op dat hij met het verstrijken van de jaren andere 
accenten ging leggen. In navolging van Forum stelde Wadman eerst vooral 
de vraag of de dichter een persoonlijkheid was die wat te vertellen had. 
Hij was met Sierksma van mening dat de Friese poëzie best gezien kon 
worden naast de Nederlandse, vooral omdat het Fries als dichttaal nog 
meer mogelijkheden te bieden zou hebben (zie 4.1).
In zijn lezing ‘It probleem fan de Fryske litteratuer’ van 1950 was Wadman 
al wat somberder gesteld. Hij gaf toen toe dat er ook aan het gebruik van het 
Fries problemen kleefden. De Friese taal, volgens Wadman aanvankelijk 
een ‘boerentaal’, moest nog rijp worden gemaakt voor de dichterlijke taal 
en de ‘verfijnde, subjectieve, intellectuele uiting’. Het Nederlands zou 
daar ook jaren over hebben gedaan. In klankrijkdom zou het Fries, ‘nog 
lang niet overgecultiveerd en dood-geëxperimenteerd’, echter nog steeds 
meer te bieden hebben dan het Nederlands.1206

In 1952 vergeleek hij de Friese poëzie opnieuw met de Nederlandse. De 
ontwikkeling in beide taalgebieden kwam volgens hem overeen. Over de 
Friese poëzie van de jongere generatie merkte hij toen op:

‘Als men het veld eens overziet, dan is er, lijkt me, ten opzichte van 
vorig jaar geen vooruitgang. Wel is het zeker, dat de dingen die in 
en om Friesland sinds november 1951 gebeurd zijn, de verkoop van 
het Friese boek gestimuleerd hebben, maar... die belangstelling uit 
nieuwe kringen richt zich allereerst op het bestaande, en niet op de 
nieuwe verschijnselen die zich nog maar net aandienen, eerder op 
proza dan op poëzie. [...] Vooral de poëzie van de jongeren heeft het 
moeilijk.’ 1207

Kneppelfreed had dus wel een gunstige invloed op de belangstelling voor 
Friese literatuur, maar daarvan profiteerden volgens Wadman vooral reeds 
gevestigde schrijvers. Met het opkomen van de experimentele dichtkunst 
in Friesland manifesteerde hij zich steeds meer als verdediger van deze 
poëzie van de jongeren. De Friese poëzie zocht volgens Wadman naar een 
nieuwe vorm, maar had die nog niet gevonden:

‘Het sonnet, als voorbeeld van de traditionele vormvastheid, heeft in 
Friesland zijn tijd gehad. En wat komt er voor in de plaats? [...] Alles 
wijst op een doorgezet en verdiept expressionisme, gebaseerd op 
vrije versvormen. Het korte, samengedrongen, explosieve vers lijkt 
momenteel de meeste kans te hebben. [...] Daarbij is er onmiskenbaar 
een tendens naar het experimentele, net zoals dat op het moment 
ook bij de Hollandse jongeren wordt aangehangen.’1208
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Wadmans ideeën vertonen inhoudelijk overeenkomst met die van de 
tweede avant-gardebeweging die (een paar jaar eerder) in Nederland 
opkwam. Deze groep dichters, bekend geworden als de Vijftigers, zette 
zich af tegen Forum en zocht aansluiting bij de eerste avant-garde-
beweging uit de jaren twintig, met dichters als Paul van Ostaijen.1209 
De nadruk verschoof van de inhoud naar de vorm. Wadmans aandacht 
voor de persoonlijkheid verdween trouwens niet helemaal; volgens hem 
zouden nieuwe vormen de persoonlijkheid juist nieuwe mogelijkheden 
bieden.1210

Het vormprobleem keerde vervolgens terug in het theoretische artikel 
‘Poëzij om de poëzij’, waarin Wadman pleitte voor het vormexperiment in 
de dichtkunst. Ook als dit experiment misschien niet veel op zou leveren, 
had het volgens Wadman zin: 

‘...ook al zou ze [de experimentele dichtkunst] in het experiment 
blijven hangen, dan nog zou het wel eens zo kunnen zijn, dat zij, 
als reactie op het met filosofie en religie en maatschappelijke 
moeilijkheden beladen dichterschap van 50 en op het anekdotisch-
moralistische dichterschap van de Forummensen van 20 jaar 
geleden bevruchtend zal werken op de bevrijding van de poëzie van 
haar bijzaken.’1211 

> ‘Geen verstand van geestelijke waarden’
In de veronderstelling dat Wadman nu ook wilde afrekenen met de 
traditionele poëzie, opende Wybenga de tegenaanval met een beroep op 
het gezonde verstand van het volk. Terecht kon dat volgens Wybenga geen 
eerbied opbrengen voor experimentele kunst. Aan het einde van zijn 
artikel nodigde Wybenga Wadman uit de normen die hij gebruikte bij de 
beoordeling van kunst eens expliciet te maken. 
Wybenga’s artikel bevatte een aantal passages die Wadman beledigend 
vond, zoals bijvoorbeeld deze, over Wadmans poging om te analyseren 
waarin de experimentele dichtkunst verschilde van traditionelere 
poëzie: 

‘Hier komt de verwarring, waarmee Wadman niet alleen nu, maar 
altijd kampt, in alle helderheid voor het licht. Want hij heeft één 
enorm tekort: hij heeft net één dimensie minder dan andere lui en 
daarom heeft hij geen enkel verstand van geestelijke waarden.’1212

Wybenga zette Wadman dus buitenspel door te wijzen op de kloof die 
er bestond tussen hem als atheïstische intellectueel en het gewone volk 
dat onderling intuïtief dezelfde geestelijke waarden huldigde. Tot groot 
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ongenoegen van Wadman had Schurer, die Wybenga’s stuk voor publicatie 
gereed had gemaakt, dit citaat laten staan. 
Opnieuw werd Wadman hier op buitenliteraire argumenten 
gediskwalificeerd als criticus. Dat Wadman ‘zelf wel met Wybenga zou 
afrekenen’ – het heersende idee in de redactie volgens Douwe Tamminga 
– klopte overigens. Door het secretariaat nog tot december in handen te 
houden, zorgde Wadman ervoor dat twee stukken van hem tegen Wybenga 
buiten de redactie om in De Tsjerne werden opgenomen. In het eerste stuk 
rekende hij af met Wybenga persoonlijk door hem voor te stellen als een 
kleine jongen die met de pet in de hand een lesje van hem kreeg, in het 
tweede ging hij inhoudelijk in op Wybenga’s stuk. Opnieuw benadrukte 
Wadman dat hij vond dat de experimentele poëzie – vooral in ‘Holland’ 
– tot broodnodige veranderingen had geleid. Waar gehakt wordt, vielen 
echter spaanders: 

‘De Hollandse poëten van na de oorlog, met Achterberg als chirurg, 
hebben op hun poëziecultuur de keizersnede toegepast. Daarmee 
hebben vooral de assistenten zich de haat van de brave burger op de 
hals gehaald.’1213

Al te ongerust hoefde Wybenga zich volgens Wadman niet te maken. 
Nog eenmaal deed hij – ditmaal als kersverse ex-Tsjerne-redacteur – het 
woord: 

‘Echt waar, het zal niet lang meer duren, of alle assistenten, slechte 
en goede, krijgen hun literatuurprijs en hun knusse plekje in het 
panopticum van W.L.M.E. van Leeuwen1214, zoveelste druk. En 
Friesland? Vijf jaar Tsjerne-redacteurschap hebben me wat dat 
betreft wel zoveel geleerd, dat het er hier ook niet zo rooskleurig 
voor staat. Maar laat ons over Friesland verder zwijgen. Friesland is 
Holland niet.’1215

> Terugblik
Zestien jaar later keek Wadman in zijn autobiografie als volgt terug op het 
conflict dat leidde tot zijn vertrek uit De Tsjerne: 

‘Ik dacht ongeveer zó: Als Fedde Schurer ándere persoonlijke 
dingen uit Wybenga’s tekst schrapt of bewerkt, en hij laat deze “in 
alle eenvoud” staan, en niemand van de mederedacteuren geeft 
daar verder sjoege op (zo dacht ik ongeveer), dan neem ik aan dat 
zij gek zijn of ik, en wil ik in geen van beide gevallen meer in de 
redactie zitten. Ik dacht, als P.W. ongelijk heeft, dan moet dat uit 

pr imus inter par es (19 4 8 -1953)



328

de houding van de redacteuren blijken; en als hij gelijk heeft, dan 
hoor ik natuurlijk niet in de redactie van een literair tijdschrift thuis. 
Schurers halfbakken castratie van het Wybenga-stuk kwam voor mijn 
gevoel ongeveer hierop neer: P.W. schrijft, dat A.W. een hoerenloper 
is, en F.S. verbetert, dat A.W. een geregelde bezoeker van bordelen is, 
en de redactie laat het maar gebeuren (want A.W. rekent zelf wel met 
hem af ).’1216 

Wadman vond het onverteerbaar dat een stuk dat in zijn optiek een 
aanval inhield op zijn persoonlijke integriteit in deze vorm geplaatst 
werd, zonder dat een van de redactieleden zich daartegen verzette. ‘Paus 
Schurer, zo zag ik de kwestie, had zijn non obstat gegeven en daarmee was 
de zaak voor de kardinalen beklonken.’1217 
Daarmee vatte Wadman het dieperliggende probleem kernachtig samen. 
Achteraf gezien moet Wadmans vertrek uit de Tsjerne-redactie namelijk 
niet zozeer toegeschreven worden aan het essay van Pieter Wybenga, maar 
aan de gespannen verhoudingen binnen de redactie, met name die tussen 
Wadman en Schurer, wier verschillende visies op de Friese literatuur 
niet samengingen. Het conflict met Wybenga én dat met Inne de Jong 
maakte duidelijk hoezeer de charismatische Fedde Schurer de leidende 
partij bleef in de redactie van De Tsjerne. Wadman probeerde niet eens 
medestanders onder de redactieleden te vinden. Hij dacht dat alleen 
Tamminga het misschien voor hem zou opnemen, terwijl Fedde Schurer 
op de steun van de gehele redactie kon rekenen. 
Het conflict tussen Wadman en de redactie werd achter gesloten deuren 
afgehandeld. Na zijn woedende brief hield de redactie zich aan zijn 
verzoek om geen verdere ruchtbaarheid aan de zaak te geven. Slechts één 
zakelijke, redactionele mededeling wees de lezers op zijn vertrek. In het 
oktobernummer, waarin Wadman voor de laatste keer reageerde in zijn 
polemiek met Inne de Jong, stond: ‘Met ingang van dit nummer is een van 
onze redacteuren, Anne Wadman, op zijn aandringen ontslagen van zijn 
taak. Hij blijft evenwel als vaste medewerker aan De Tsjerne verbonden.’1218 
De Tsjerne ging een nieuwe jaargang in, en spoedig zou aan niets meer te 
merken zijn dat Wadman zes jaar lang de spil van het blad was geweest. 
Het zal in deze omstandigheden een troost voor hem zijn geweest dat hij 
sowieso al van plan was geweest de redactie in 1954 (maar wellicht slechts 
tijdelijk) de rug toe te keren om zich volledig op het afronden van zijn 
proefschrift te kunnen richten.1219 Dat boek moest gaan over een man die, 
net als hijzelf, voortdurend in de clinch lag met de ‘ambtenaren’ met wie 
hij te maken kreeg: Hjerre Gerrits van der Veen.1220 
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6 Lange tenen en korte lontjes (1953-1963)

6.1 ‘Was ik in godsnaam maar op Busken Huet doorgegaan.’ Doctor, maar 
geen professor.

Rouwig om zijn vertrek uit De Tsjerne kan Wadman amper geweest zijn. 
Nog geen week nadat de redactie in Sneek uitgebreid over hem vergaderd 
had, stuurde hij zijn promotor Jelle Brouwer het eerste hoofdstuk toe van 
zijn biografie over de negentiende-eeuwse schoolmeester-schrijver Hjerre 
Gerrits van der Veen. Aan zijn afscheid van De Tsjerne maakte hij weinig 
woorden vuil: ‘Het schrijverschap van de Tsjerne heb ik neergelegd, dat 
is in ieder geval een zorg minder.’1221 Wadman wijdde niet uit over het 
conflict. Ook zonder tussenkomst van Inne de Jong, Pieter Wybenga en 
Fedde Schurer had hij tijd vrij willen maken om zijn proefschrift, waaraan 
hij vanaf 1944 met tussenpozen gewerkt had, te voltooien. 
In 1969 zou Wadman zijn vertrek uit de redactie van De Tsjerne aanduiden 
als ‘Dimensionswechsel’. Met ‘dimensie’ doelde hij, naar analogie van 
een theorie die hij voor zijn proefschrift had gebruikt, op ‘een nieuw te 
veroveren, subs. verloren gaand levensgebied.’1222 Nadat het hem in De 
Tsjerne niet was gelukt de literatuur achter de koeienstaarten vandaan 
te halen, concentreerde hij zich op zijn academische carrière. Daarbij 
was zowel sprake van continuïteit als van verandering. Wadman schreef 
zijn proefschrift als een logische, volgende stap na zijn kritieken, terwijl 
die kritieken het gevolg waren van zijn eigen literaire productie. Het 
proefschrift illustreerde de groei in zijn schrijverschap. Het Friese 
literaire circuit was overigens zo klein dat de scheiding tussen academici 
en niet-academici niet erg strikt was. Wadman kende de meeste mensen 
die zich in academische kringen bezighielden met het Fries. Anders 
dan hij waren het voornamelijk taal- en volkskundigen. De overstap van 
de Friese literaire naar de Friese academische kringen was met andere 
woorden niet erg groot. Wel bood de academische wereld, meer dan de 
Friese literaire wereld, haar participanten de mogelijkheid deel te nemen 
aan een nationaal en internationaal debat. Wadman kon dan ook hopen 
dat zijn proefschrift ook buiten Friesland waardering zou vinden.
Het voorbereidende werk van de biografie was geen dankbaar karwei, 
want het was Wadman de jaren ervoor duidelijk geworden dat het literaire 
werk van Hjerre Gerrits voor een groot deel vervelend en moraliserend 
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was. Tegen Gerrit Borgers zou hij een half jaar later verzuchtten: ‘Was ik 
in godsnaam maar op Busken Huet doorgegaan.’1223 Over Huet schreef 
hij, zoals gezegd, in zijn studietijd een uitgebreid essay dat, zo hoopte hij, 
ooit de basis van een proefschrift zou zijn. Van het idealisme waarmee hij 
aan zijn proefschrift over Hjerre Gerrits van der Veen was begonnen, was 
gauw weinig meer over. 

> Hjerre Gerrits van der Veen (1816-1887)
Hjerre Gerrits van der Veen groeide net als de gebroeders Halbertsma 
op in Grouw, waar hij op 15 maart 1816 werd geboren. Hij was een groot 
bewonderaar van met name Eeltsje Halbertsma, maar er gaapte een grote 
kloof tussen de Halbertsma’s, bakkerszonen die gingen studeren, en 
Van der Veen, een schipperszoon. Hjerre Gerrits kon in zijn tijd hooguit 
schoolmeester worden. Na een paar jaar in het troosteloze Dunegea, 
Doniaga, een dorp in de buurt van Langweer, stond hij zijn leven lang voor 
de klas in Driesum. Daar nam hij als een van de weinige hoger opgeleiden 
een bijzondere positie in tussen de hogere stand (rijke boeren, liberale 
burgerij en lieden van adel) en het gewone, arme volk. 
Hjerre Gerrits was, als lid van de kleine burgerij, vanzelfsprekend lid 
van de (op Nederland gerichte) Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 
Daarnaast was hij ook actief in het Frysk Selskip, dat in 1844 werd 
opgericht en waarvan overal ‘krites’ verrezen. Zowel het Nut als het Frysk 
Selskip waren genootschappen met een hoog stichtelijk gehalte. Het 
Frysk Selskip moest bovendien weinig hebben van de oude aristocratie.
Naast zijn baan als schoolmeester schreef Van der Veen reusachtig veel: 
lange epische gedichten, verhalen, lezingen (bijvoorbeeld voor het Nut en 
voor het Frysk Selskip), maar vooral ook veel bijdragen aan kranten en 
tijdschriften. Hij schreef zowel in het Fries als in het Nederlands en ijverde 
tegen bijgelovigheid, tegen orthodoxie en tegen sociale ongelijkheid. 
Door zijn ingezonden brieven kwam Van der Veen meerdere keren in de 
problemen. Eenmaal belandde hij zelfs in de gevangenis.1224 
Wadmans plan om het levensverhaal van Van der Veen te schrijven, 
dateerde al van 1944. Zijn interesse in Hjerre Gerrits ging zelfs nog 
verder terug. Toen hij in 1944 aan Borgers uitlegde wie die man was wiens 
biografie hij wilde schrijven, omschreef hij hem zo: 

‘… een Fries schrijver uit de vorige eeuw, een schoolmeester die 
vermoedelijk (ik heb dat nog niet kunnen “bewijzen”) de bastaardzoon 
is van een zeer welgesteld en machtig baron en die wildwest allures 
heeft.’1225

Het verhaal dat Hjerre Gerrits een ‘bastaardzoon’ zou zijn, had Wadman in 
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1938 gehoord van de zusters De Walle, inwoners van Langweer en dochters 
van een dokter in Driesum. Zij kwamen wel eens een avondje op visite bij 
Gatze en Teatske Wadman. Als jongen vond Wadman de dames De Walle 
vervelende zeurkousen, behalve wanneer zij verhalen vertelden over hun 
jeugd in de Dokkumerwouden. Hun vader, Thys de Walle, had Van der 
Veen nog persoonlijk gekend. In Driesum deed het verhaal de ronde dat 
Hjerre Gerrits van der Veen niet de zoon was van de schipper wiens naam 
hij droeg, maar van Baron van Sytzama. De Driesumer burgemeester Van 
Sytzama, onder wiens supervisie Van der Veen zijn ambt vervulde en met 
wie hij voortdurend ruzie had, was dus zijn halfbroer!1226 
Wadman kreeg Van der Veens verhaal in de schoot geworpen in een periode 
dat hij zijn dagboek volschreef met romanscenario’s. Hij werkte het direct 
uit tot een volgend scenario over een schoolmeester in een negentiende-
eeuws dorpsmilieu die voortdurend overhoop lag met zijn adellijke 
halfbroer. De voornaamste reden daarvoor was dat hij het standsverschil 
tussen hemzelf en zijn broer niet kon verkroppen. De onderstroom van 
de roman zou moeten zijn: de klassenstrijd in de negentiende eeuw en 
de opkomst van de arbeidersbeweging en de kleine burgerij. Leidraad 
voor de roman moest Hjerre Gerrits lijfspreuk zijn: ‘In doarp mei in Hear 
is in lok, in hear mei in doarp in flok’ (‘Een dorp met een Heer is een 
zegen, een heer met een dorp een vloek’). Wadman realiseerde zich in 1938 
echter ook dat de voorstudie een heel karwei zou zijn.
Van der Veen kwam pas opnieuw in beeld toen Wadman in 1944 diens 
verhaal De Kaertlizzer (De kaartlegger) uit 1856 voor de eerste keer las. Net 
zoals hij in 1943 van mening was dat Huets roman Lidewijde onvoldoende 
gewaardeerd was, was hij er toen van overtuigd dat dit ‘verdraaid 
knappe verhaal’ van Van der Veen niet de aandacht had gekregen dat het 
verdiende.1227 In Friese verhoudingen sprong het er volgens hem namelijk 
uit: ‘Die Hjerre Gerrits had een zedenroman kunnen schrijven waarbij 
de hele Rimen en Teltsjes kinderspel zou zijn.’1228 De Rimen en Teltsjes, een 
verzameling volksverhalen van de gebroeders Halbertsma, golden (en 
gelden) als een belangrijk deel van de Friese canon.1229 Het hoeft geen 
verbazing te wekken dat Wadman de Kaertlizzer in 1944 meer waardeerde 
dan de Rimen en Teltsjes. In De Kaertlizzer roemde Wadman de voor die 
tijd experimentele compositie van het verhaal, de knappe dialoog en het 
psychologisch inzicht van de auteur.1230 
De Kaertlizzer was een sleutelverhaal. De plot was gebaseerd op een 
verhaal dat Van der Veen in Doniaga had gehoord. Centraal in het 
‘romannetje’, zoals de auteur zijn verhaal zelf noemde, staat het echtpaar 
Rouke en Gatske, dat een moeizaam huwelijk heeft. Gatske, bijgelovig 
en roddelziek, zoekt troost in de armen van haar (dan nog getrouwde) 
zwager, Tsjipke. Na de dood van Tsjipkes vrouw trekken Gatske en Rouke 
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bij hem in. Als Rouke, een vrijdenker die afscheid heeft genomen van 
het bijgeloof, vervolgens onverwacht sterft, trouwt Gatske met Tsjipke. 
De voorspelling van een waarzegster uit het begin van het verhaal komt 
daardoor uit.1231 
In 1944, na zijn ‘ontdekking’ van De Kaertlizzer, was Wadman begonnen 
gegevens te verzamelen voor een biografie van Van der Veen. Aan Gerrit 
Borgers liet hij aan het einde van dat jaar weten dat hij ‘zeer traag’ vorderde, 
maar dat het werk stil stond omdat hij niets meer toegestuurd kreeg van 
de bibliotheken. Van de biografie had hij toen bijna twee hoofdstukken 
af.1232 Die twee hoofdstukken belandden in zijn bureaula, om er pas ver na 
de oorlog weer uitgehaald te worden. 

> Promotieplannen
Nadat Wadman in 1950 op het filologencongres in Groningen met succes 
over de problemen van de moderne Friese letterkunde had gesproken, 
besloot hij definitief tijd vrij te maken voor Van der Veens biografie. Zijn 
motieven om Van der Veens levensverhaal te schrijven waren in de loop der 
tijd wel veranderd. Aanvankelijk had hij het idee gehad dat het werk van 
Hjerre Gerrits van der Veen ook buiten Friesland gezien mocht worden. 
Dat vond hij nog steeds, en evenzeer hoopte hij dat een Fries proefschrift 
de status van de Friese taal en literatuur ten goede zou komen. Maar naast 
deze ideeële motieven waren er inmiddels meer pragmatische redenen. 
Wadman wilde hoe dan ook promoveren en het onderzoek naar Van der 
Veen was ver gevorderd. Zijn motieven kunnen niet los worden gezien 
van zijn inmiddels veranderde reputatie. 
Want van een beginnend schrijver in 1944 was Wadman inmiddels 
gevestigd geraakt. Zoals we zagen, was dat het meest duidelijk geworden 
toen eind 1949 Frieslands dichters verscheen. Zijn polemisch bedoelde 
inleiding maakte geen enkele discussie los, hij werd er juist alom voor 
geprezen. Sierksma liet kort na het verschijnen van de bloemlezing 
voor de radio weten dat volgens hem Wadman de aangewezen persoon 
was om een nieuwe Friese literatuurgeschiedenis te schrijven. Uitgever 
Stafleu bood daarop meteen aan zo’n boek wel te willen uitgeven.1233 Maar 
Wadman wilde eerst promoveren.1234

In de zomermaanden van 1950 had hij gewerkt aan een bundeling van zijn 
Tsjerne en Podium-kritieken, die in 1951 verscheen onder de titel Kritysk 
Konfoai. In diezelfde zomer bracht Wadman echter ook zes dagen door in 
de gemeentearchieven van Dantumadeel, om daar de voetsporen van Van 
der Veen te volgen. Hij ontdekte dat Hjerre Gerrits veel meer geschreven 
had dan hij vermoedde. Aan de beoogde promotor, Jelle Brouwer, schreef 
hij vervolgens: 
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‘Het resultaat, kwantitatief, is een verrassing. Hj. G. was een ras-
adressen- en requesten schrijver. Als ik het “dossier” compleet heb 
(maar dat is nog lang niet zover!) zal ik het U wel eens sturen. Het 
bevat psychologisch gezien erg belangrijk materiaal. vdV. heeft in 
een levenslange strijd geleefd met de ambtenarij – en, een beetje 
overdreven gesteld, is de hele tragiek van zijn bestaan in de B&W-
notulen van Dantumadeel verzeild geraakt.’1235

Het boek zou er binnen vier jaar liggen, een zeer korte termijn als we in 
aanmerking nemen dat Wadman er tussen de bedrijven door (in zijn vrije 
tijd maakte hij graag muziek en daarnaast was er genoeg te doen voor 
De Tsjerne) aan werkte, en dat het werk ook zo nu en dan stil lag. Zo had 
Wadman vanaf mei 1952, een periode waarin hij nog wel minder uren op 
school had gekregen om aan zijn dissertatie te kunnen werken, tot het 
najaar van 1952 bijvoorbeeld te veel privézaken aan zijn hoofd om het 
werk voort te zetten. Het heeft er alle schijn van dat de erkenning in de 
vorm van de Gysbert Japicx-prijs voor Kritysk Konfoai, kort na de officiële 
scheiding van Aeltsje Jelsma, ervoor heeft gezorgd dat hij in het voorjaar 
van 1953 besloot zijn dissertatie tóch af te maken.1236

Wadman vond dat een biograaf een zekere affiniteit moest voelen met 
degene wiens leven hij beschreef.1237 Het ligt voor de hand dat ook hij 
zich op sommige punten zal hebben geïdentificeerd met de Driesumer 
schoolmeester. Beiden waren ze opgegroeid in een geïsoleerd dorp in 
Friesland en beiden waren het geen typisch ‘Friese’ jongens – Wadman 
vermeldde met nadruk dat Van der Veen niet kon zeilen, en ook liet hij weten 
dat Van der Veen zichzelf niet beschouwde als een Fríes schrijver.1238 Van 
der Veen was volgens Wadman emotioneel, snel teleurgesteld, wantrouwig 
en koppig; hij zette zich met grote volharding in voor zaken waarin hij 
geloofde, ook wanneer hij anderen daarmee tegen de haren instreek.1239 
Ook Wadman is verweten dat hij te lange tenen had en dat hij achterdochtig 
was.1240 Verder zal Wadman sympathie hebben opgevat voor Van der Veens 
politieke ideeën. En ten slotte meende hij dat beiden niet de ‘protectie’ 
genoten die nodig was om het maatschappelijk ver te brengen.1241

Zo benadrukte Wadman in zijn proefschrift bijvoorbeeld dat De Kaertlizzer 
te weinig gewaardeerd was, omdat het daarvoor te veel afweek van wat men 
gewend was. En dat terwijl het nota bene te karakteriseren was als de eerste 
Friese roman. (Overigens waakte hij er in zijn proefschrift wel voor om 
de Rimen en Teltsjes ‘kinderspel’ te noemen, zoals eerder in zijn dagboek.) 
Volgens zijn latere analyse draaide De Kaertlizzer om een schuld-en-
boete-thema.1242 Dat, en de ongewone compositie van het verhaal zouden 
ervoor gezorgd hebben dat De Kaertlizzer amper erkenning had gekregen. 
Wadman bestempelde het als ‘tragisch’, maar niet verwonderlijk, dat Van 
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der Veen niet de ‘romanschrijver met grote mogelijkheden’ was geworden 
die hij had kunnen zijn: ‘De leiding ontbrak en het klimaat ontbrak: de 
tragiek die als een schaduw over zijn leven ligt.’1243 
Van der Veens tragiek was die van de eenling die zich niet aanpaste aan 
wat de maatschappij van hem verwachtte, en die daarvan de dupe werd. 
Het mislukkingsmotief en het verspillen van talenten aan zaken die niets 
opleverden, speelden ook in Wadmans eigen leven een rol. Dat hij zichzelf 
op dit punt ook werkelijk identificeerde met Van der Veen, blijkt uit 
een radioprogramma in 1963, waarin hij werd geïnterviewd over Hjerre 
Gerrits’ De kaertlizzer. Voor de radio zou hij zijn analyse over de ‘tragiek 
die als een schaduw over een leven ligt’ herhalen, om er aan toe te voegen: 
‘En niet alleen over dat van hem, zou men eraan willen toevoegen.’1244

Verschillen waren er natuurlijk ook. Wadman constateerde dat Van 
der Veens vriendschappen amper wisselden en dat hij zijn vrienden 
levenslang trouw bleef.1245 Verder deed Van der Veen volgens hem 
weinig aan zelfanalyse.1246 Wadman legde zichzelf voortdurend langs 
de psychologische meetlat, en hij zou ook Hjerre Gerrits van der Veen 
minutieus analyseren. Een laatste in het oog springend verschil tussen 
Wadman en Van der Veen was, volgens Wadman althans, dat de laatste 
in hart en nieren schoolmeester en ‘volksopvoeder’ was.1247 Hij kon niet 
genoeg benadrukken dat hij zichzelf niet zag als pedagogisch heilsoldaat. 
Het schoolmeesterschap van Van der Veen maakte het schrijven van het 
proefschrift tot een zware klus.
Tussen 1950 en 1954 voerde Wadman het archiefonderzoek uit dat 
aan de basis van zijn proefschrift zou liggen. Met de precisie van een 
boekhouder kopiëerde hij in zo’n dertig schoolschriften krantenberichten 
en archiefstukken en maakte hij een bibliografie van het werk van deze 
op het eerste oog vrij onbeduidende schoolmeester. Omdat veel van het 
werk van Hjerre Gerrits onder pseudoniem was verschenen, moest hij 
vele jaargangen kranten en tijdschriften doornemen, een tijdrovend 
en vaak ook ondankbaar karwei, waarbij hij zich ontpopte als een ‘ras-
kompilator’.1248 Alsof het verzamelen van het materiaal op zich nog niet 
vervelend genoeg was, viel het grootste deel daarvan Wadman tegen. Zo 
schreef hij in 1951 aan Brouwer: 

‘In de Swanneblommen alleen al telde ik aan versregels van V. een 
kleine 1500, dus zonder het proza, dat ook verscheidene bladzijden 
beslaat. En literair is het meeste zodanig slecht, dat het ten hemel 
schreiend is.’1249

Toen Wadman eenmaal ontdekt had dat hij het merendeel van Van der 
Veens werk vervelend en moraliserend vond, was hij al zo ver gevorderd 
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met zijn onderzoek dat hij doorzette. Hij schreef zijn proefschrift 
vervolgens in een verbazingwekkend hoog tempo. Veruit het grootste deel 
kwam in de zomer van 1954 tot stand.1250 
Al schrijvende troostte Wadman zich met het idee dat zijn proefschrift in 
ieder geval de Friese zaak ten goede zou komen. In de eerste plaats door 
de vorm: hij schreef zijn proefschrift in het Fries om te laten zien dat die 
taal zich ook voor het wetenschappelijke debat uitstekend leende.1251 Maar 
ook door de inhoud. 

> Biografieën in Friesland
Beeldbepalend voor de biografietraditie in Friesland was nog altijd 
de vooroorlogse, omvangrijke studie van de historicus G.A. Wumkes 
(1869-1954), Bodders yn de Fryske striid (Zwoegers in de Friese strijd) (1926). 
Zoals de titel al doet vermoeden, stelde de schrijver zich daarin op 
een Friesnationaal standpunt.1252 Niet voor niets droeg hij zijn 750 
pagina’s tellende boek op aan de ‘medestrijders voor een hoger en 
vrijer Friesland’. Bodders yn de Fryske striid bevatte zo’n zestig portretten 
van Friese bewegers, van Bernlef tot Simke Kloosterman. In Wumkes’ 
essays kregen de gebiografeerden een plaatsje in de galerij van de Friese 
beweging toegewezen.1253

Met Hjerre Gerrits van der Veen schreef ook Wadman een deel van de 
geschiedenis van Friesland. In tegenstelling tot Wumkes concentreerde 
hij zich echter niet uitsluitend op de betekenis van zijn protagonist voor 
de Friese beweging. Wadman zag Hjerre Gerrits vooral als exponent van 
de negentiende-eeuwse onderwijzerscultuur waaruit de Friese beweging 
in een tweede fase voortkwam.1254 Voor het schrijven van Van der Veens 
biografie gebruikte hij een nieuw procedé, een combinatie van een zeer 
gedetailleerde beschrijving van Van der Veens activiteiten, aangevuld 
met een uitgebreide psychologische analyse van diens verschillende 
levensfasen. Zijn voornaamste bezwaar tegen eerdere biografische 
artikelen over Van der Veen was namelijk dat die niet lieten zien hoe 
de man zich had ontwikkeld. Wadman meende dat zijn procedé ook in 
bredere kring kon worden toegepast: 

‘Ik hoop dat het niet alleen maar zoekwerk van een liefhebber en 
compilatie wordt, maar dat het tegelijk dóór Hj.G.heen een visie kan 
geven, een cultuurbeeld van de 19de eeuw. […] Mijn opzet is geweest 
– naar aanleiding van wat Dr. Suys en Prof. Romein daarover zeggen, 
en waarmee ik het ook wel eens ben – niet om een biografie te 
geven van een man-in-het-kader-van-zijn-tijd, maar juist andersom, 
dus om het zo te zeggen: de tijd in het kader van de man. Het is 
mijn overtuiging dat het een biografie moet worden en geen stuk 
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geschiedenis waarin als ruggengraat een man voorkomt. Of het 
zal lukken, is een volgende vraag, – eerlijk gezegd, het klinkt wat 
onbescheiden, maar daar kan ik niets aan doen – ik zou met dit werk 
een Model-biografie willen leveren, ook in methodisch en technisch 
opzicht. Misschien is dat ook wat het boek kan redden, want het 
is mij al lang duidelijk geworden dat v.d.V. zo’n groot opgezette 
biografie niet verdient.’1255

Een half jaar later verzuchtte hij, zoals al geciteerd werd: ‘Was ik in 
godsnaam maar op Huet doorgegaan.’ Zoals hij in zijn kritieken in De 
Tsjerne en in zijn romans strijd had geleverd tegen de knusse, moralistische 
volksliteratuur, zo worstelde hij nu in zijn proefschrift met Hjerre Gerrits 
van der Veen, de volksopvoeder in hart en nieren, die het moralisme 
belichaamde waaraan Wadman een hekel had. Een reden dat hij níet op 
Busken Huet was doorgegaan, moet zijn geweest dat hij nog steeds hoopte 
het aanzien van de Friese literatuur buiten Friesland te kunnen vergroten. 
In 1954 en 1955 leek dat nog geen ijdele hoop. Nadat het grootste deel van 
de tekst in de zomer van 1954 voltooid was, leken de zaken namelijk een 
onverwachte wending te zullen nemen. 

> Een vacante leerstoel
In december 1954 was Wadman juist begonnen met de correctie 
van de drukproeven van zijn proefschrift, toen hij een brief van Ype 
Poortinga ontving. Poortinga schreef hem uit naam van de Provinsjale 
Underwiisrie (de Provinciale Onderwijsraad van Friesland, hierna 
afgekort tot Onderwijsraad), een aparte instelling onder de vleugels van 
de Fryske Akademy. Deze organiseerde niet alleen lezingen, maar was 
ook verantwoordelijk voor de invulling van de leerstoelen Friese taal- en 
letterkunde aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Poortinga 
vroeg Wadman hoe hij tegenover een bijzonder hoogleraarschap in 
Amsterdam zou staan. Deze leerstoel was al enige tijd vacant.1256 Uiteraard 
zou Wadman eerst het ‘examen’ – oftewel de promotie – moeten afwachten, 
en ook zou hij, als hij de benoeming zou aannemen, zijn werkzaamheden 
in Sneek één dag stil moeten leggen.1257 
Wadman had niet veel bedenktijd nodig en reageerde direct de volgende 
dag met de ‘principiële toezegging’ waarom het bestuur hem gevraagd 
had.1258 Typerend voor Wadman is overigens dat hij in zijn (haastige, en 
dus slordige) briefje niet erg enthousiast overkwam, en dat hij bovendien 
een slag om de arm hield door te benadrukken dat zijn toezegging 
ook echt alleen principieel van aard kon zijn, omdat hij nog moest 
overleggen met zijn school. De Onderwijsraad droeg hem daarna voor 
aan het bestuur van de faculteit letteren en wijsbegeerte waar Wadman 

gr immig eer lijk



337

zelf relatief kort geleden nog colleges had gevolgd. Tot zover liep alles 
voorspoedig. Wadman wist echter niet dat het bestuur niet blij zou zijn 
met zijn kandidatuur. In een uitvoerige brief aan De Onderwijsraad zette 
het faculteitsbestuur zijn bezwaren tegen een eventuele benoeming van 
Wadman uiteen: 

‘Het door u voorgestelde denkbeeld de bijzondere leerstoel voor 
Friese taal- en letterkunde te bezetten door de benoeming van Dr. A. 
Wadman verrast onze Faculteit enigermate. Het is ons bekend, dat 
de Heer Wadman één van de meest vooraanstaande jongere dichters 
en critici in de Friese beweging en een zeer begaafd letterkundige 
is. Men dient echter o.i. wel te bedenken, dat het onderwijs in 
het Fries door zijn benoeming onvermijdelijk een geheel andere 
inhoud zou krijgen dan het steeds gehad heeft. Bij dit onderwijs 
is steeds het accent gevallen op het Oudfries, en bepaaldelijk om 
die reden was dit onderwijs van veel belang zowel voor philologen 
als voor juristen. De Faculteit zou het zeer betreuren wanneer een 
verlegging van dit accent zou optreden, hetgeen verwacht moet 
worden bij een benoeming van de Heer Wadman, die zich niet 
op het gebied van het Oudfries heeft bewogen. Daarnaast acht de 
Faculteit de Heer Wadman door zijn persoonlijke eigenschappen 
weinig geschikt om als academisch docent op te treden. Een 
grotere mate van mededeelzaamheid dan hij bezit is daarvoor wel 
zeer gewenst.’1259

> Getrouwtrek om een leerstoel
Aan de afwijzing van het faculteitsbestuur liggen in ieder geval de twee 
genoemde motieven ten grondslag; men vond Wadman als persoon niet 
geschikt en men wilde een specialist in het Oudfries, omdat dat vak de 
meeste studenten aantrok. Een antwoord op de vraag wie er meebeslisten 
over Wadmans sollicitatie, vinden we in de latere correspondentie van 
Wadman, die in februari 1956 geruchten hoorde dat de universiteit 
bezwaren tegen hem had. Daarop vroeg hij aan de Onderwijsraad waarom 
de procedure zo lang duurde:

‘Het enige wat ik langs officieuze weg van een Amsterdamse 
relatie heb gehoord, is dat Prof. Donkersloot er wel voor was, maar 
zijn ambtgenoot Hellinga veel feller tegen. Mijn vraag is: Zou ik 
ingelicht mogen worden over de redenen waarom een en ander niet 
is doorgegaan. [...] met dat soort inlichtingen kan men altijd toch op 
de een of andere wijze zijn voordeel behalen.’1260
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De ‘Amsterdamse relatie’ waarvan sprake is, kan heel goed oud-
studiegenoot Jan Voorhoeve (1923-1983) zijn geweest. Voorhoeve was in 
1953 bij Hellinga gepromoveerd op het Sranan Tongo. Wadman kende 
hem uit Amsterdam en had daarna met hem samengewerkt aan het 
Surinamenummer van De Tsjerne (mei 1952).1261 Van zijn zus Martha, die 
nog steeds in Amsterdam woonde, hoorde Wadman wel eens berichten 
van Jan Voorhoeve. Voorhoeve was Martha’s zwager.1262 Wat Wadman niet 
wist, was dat zijn zuster op de promotie van Voorhoeve professor Hellinga 
had ontmoet. Toen zij zich hartelijk aan hem voorstelde, moet Hellinga 
verbouwereerd hebben opgemerkt dat Martha nu al meer woorden met 
hem gewisseld had dan haar broer, die hij toch enkele jaren als student 
had meegemaakt.1263 
Wadman zelf, van deze anekdote waarschijnlijk niet op de hoogte, was er 
in 1956 nog steeds van overtuigd dat Hellinga hem als wetenschapper niet 
goed genoeg vond. Het was een van de redenen geweest die hij in 1949 gaf 
om niet onder Hellinga te willen promoveren: 

‘Ik moet er direct bijzeggen, dat ik hem niet echt mag, wat geloof ik 
voortkomt uit het feit dat hij míj niet echt mag, – niet uit persoonlijke 
motieven, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt. Ik heb voor hem 
nu niet direct veel gepresteerd en, om eerlijk te zijn, van zijn colleges 
en zijn wetenschappelijke bedoelingen heb ik behalve een heel 
globale indruk, niet veel opgestoken. […] Het persoonlijk contact met 
hem is mij nooit erg goed bevallen, zijn gewoonte om je onverwacht 
met allerhande vragen (zo van: Zegt u me nu eens precies, wat denkt 
u van dat en dat boek, of artikel) ligt mij niet zo goed.’1264

Wadman had weliswaar grote waardering voor Hellinga, maar voelde zich 
te zeer door hem geïntimideerd om met hem samen te willen werken. 
Het verhaal van de ontmoeting tussen Martha Wadman en Hellinga 
geeft inderdaad reden te vermoeden dat Hellinga degene was die van een 
nieuwe hoogleraar ‘een grotere mate van mededeelzaamheid’ verlangde 
dan Wadman bezat.1265 
Uit de archiefstukken is niet na te gaan of in de afwijzing Hellinga 
tegenover Donkersloot stond. Wel valt op dat Donkersloot, voorzitter 
van het faculteitsbestuur, het evenmin voor zijn oud-student opnam. De 
afwijzing van het voorstel van de Onderwijsraad werd de inzet van een 
politiek getouwtrek dat zich boven Wadmans hoofd afspeelde. Nadat de 
Onderwijsraad het in een uitgebreide brief voor hem had opgenomen,1266 
maakte de Faculteit duidelijk dat ze hierover geen discussie wenste te 
voeren.1267 De bezwaren tegen de voorgestelde kandidaat waren dus groter 
dan de wens om de positie snel weer vervuld te hebben. 
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Uit de correspondentie tussen de Onderwijsraad en het faculteitsbestuur 
blijkt dat het onderwijs in het Nieuwfries voor de Faculteit niet dezelfde 
status had als die van het Oudfries. Dáár hoorde volgens Amsterdam 
het zwaartepunt te liggen, ‘al zal het ideale zijn, dat hiernaast [mijn curs. 
jc] ook de moderne Friese taal- en letterkunde en cultuurgeschiedenis 
kan worden onderwezen.’1268 Door de keuze voor Wadman zou de nadruk 
op de Friese letterkunde komen te liggen, dat dus van een bijvak een 
hoofdvak zou worden. Bovendien zou de letterkunde dan niet als een 
streekliteratuur, maar als een moderne literatuur worden behandeld. 
Wadman mocht dan volgens de Faculteit in Friesland een ‘zeer begaafd 
letterkundige’ zijn, zijn benoeming grensde aan institutionele erkenning 
van de Friese moderne literatuur en daar was de tijd nog niet rijp voor. 
Ook tegenwoordig ligt de nadruk in de universitaire frisistiek overigens 
nog altijd op de taalkunde en de oudere letterkunde.1269

> Promotie
Wat betekende deze gang van zaken ondertussen voor Wadman? In eerste 
instantie niet veel. Via-via hoorde hij wel dat er problemen waren gerezen, 
maar hij verwachtte nog steeds veel kans te maken.1270 Het fijne van de 
discussie die over hem was gevoerd, wist hij niet. Hij verheugde zich op 
de promotieplechtigheid, zo blijkt uit een brief aan Gerrit Borgers, die de 
rol van paranimf moest vervullen. Borgers had gevraagd wat er precies 
van hem verwacht werd. Gekscherend antwoordde Wadman:

‘Als ik het wel heb, komt het hier op neer: Een van de paranymfen 
opent de stoet, dan volg ik, daarna sluit de andere paranymf de stoet. 
Wij posteren ons in het midden voor de lange tafel en maken goed in 
de maat een buigen tegen de portretten aan de muur en die achter de 
tafel. Daarop leggen jullie mijn tas of papieren en/of handschoenen 
ergens en gaan onopvallend rechtdoor, waar twee stoelen gereed 
staan. Als ik flauw val, moet je me opvangen en bijbrengen. Verder 
wacht je rustig af tot ik binnensmonds mijn wijsheden gepreveld heb. 
Dan roept er iemand Hora est of zo, en dan trekken de hoge heren 
zich terug. Waar wij dan blijven, weet ik niet. Ik denk dat wij er ook, 
stoetsgewijze weer uitmoeten. Dan komen de heren er weer in en wij 
ook weer. En dan hangen ze mij de bul om. Dat is alles. Misschien 
zijn er nog meer fijne knepen bij, maar ’t zal best meevallen.’1271 

Wadman zal zich drukker hebben gemaakt dan men uit dit citaat kan 
afleiden. Hij keek weliswaar uit naar het verschijnen van zijn boek, maar 
meende ook dat er van alles aan mankeerde. Zo schreef hij aan Borgers: 
‘Het spijt mij, dat ik mijn proefschrift-en-stellingen aan je cynische 
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blikken moet prijsgeven, maar ’t is nu eenmaal gebeurd. De volgende 
keer promoveer ik op Busken Huet of op de ruigharige tongworm bij het 
Lievenheersbeestje.’1272 Zoals bon ton was na Ter Braak, bleef Wadman de 
behoefte voelen om zich voor zijn werk te excuseren. 
In skoalmaster yn ’e Dokkumerwâlden bestond uit 364 dichtbedrukte pagina’s 
met tekst en voetnoten.1273 Wadmans dissertatie was de vierde in de Friese 
taal in een periode van bijna twintig jaar, de derde bovendien met een 
biografisch karakter.1274 
Wadman had het leven van Hjerre Gerrits van der Veen opgedeeld in 
blokken van vijf jaar. Alleen het hoofdstuk over zijn jeugd in Grouw besloeg 
een langere periode. De levensbeschrijving leverde tien hoofdstukken op, 
waaraan Wadman drie hoofdstukken toevoegde: een verantwoording, 
inleiding en conclusie.1275 In het laatste hoofdstuk vatte hij zijn onderzoek 
samen en gaf hij twee uitgebreide psychologische analyses van Van der Veen. 
Hij deed dat aan de hand van Heymans’ Inleiding tot de speciale psychologie 
en Charlotte Bühlers Der mensliche Lebenslauf als psychologisches Problem.1276 
Wadman schaarde Van der Veen onder Heymans ‘gepassioneerden’, en 
ging met Bühler na op welke maatschappelijke terreinen Van der Veen 
zich bewoog in de verschillende fasen van zijn leven. De biografie werd 
besloten met drieëntwintig bijlagen, een register op persoonsnamen en 
een inhoudsopgave. Het ‘bastaardzoon’-thema speelde in het proefschrift 
geen enkele rol. Alleen uit de jaartallen in de bijlagen kon de lezer 
opmaken dat Hjerre Gerrits van der Veen heel misschien niet de zoon 
was van zijn officiële vader. Het kind werd namelijk acht maanden na de 
trouwerij geboren.1277

Wadman wist dat een promotie in de Friese letterkunde mensen 
uit de hele breedte van het veld zou aantrekken: lezers, schrijvers, 
tijdschriftredacteuren, journalisten, uitgevers, enzovoorts. In de 
situatieschets die hij voor Borgers van het Groninger Academiegebouw 
maakte, tekende hij daarom niet alleen ‘publiek’, maar ook ‘publiek in 
vensterbanken’. Dat publiek was er ook. Wadman kreeg evenwel niet de 
lastige vragen die hij had verwacht. Zijn proefschrift werd ontvangen 
met vriendelijke welwillendheid; de discussie bij de promotie bleef 
erg aan de oppervlakte. Wadman werd gevraagd of er inderdaad, zoals 
hij in één van de stellingen beweerde, affiniteit moest bestaan tussen 
gebiografeerde en biograaf, of een indeling in perioden van vijf jaar 
wel of niet een goed principe voor een biografie was en of een andere 
stelling (‘Wetenschappelijke bekwaamheid zij de enige voorwaarde voor 
onderwijsbevoegdheid van academische gevormden’) wel houdbaar was.1278 
Ook pers en recensenten waren opvallend mild, zoals goed naar voren komt 
in dit anonieme verslag van de Leeuwarder Courant, zeer waarschijnlijk van 
de hand van Wadmans voormalige rivaal Jan Piebenga: 
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‘Het grote aantal Friezen dat Vrijdagmiddag in de rijksuniversiteit te 
Groningen de promotie van drs. Anne Wadman uit Sneek bijgewoond 
heeft […] hebben [sic] een plechtigheid meegemaakt, die hen heugen 
zal. Het was een lust om te horen met hoeveel vuur (en tegelijk met 
humor) de promovendus zijn proefschrift over Hjerre Gerrits van 
der Veen en stellingen verdedigde en de bekroning was wel (in de 
eerste plaats voor Wadman, maar ook voor de toehoorders), dat er van 
achter de groene tafel, waar de Senaat zat, meegedeeld kon worden, 
dat Anne Wadman zijn doctoraat in de letteren en wijsbegeerte “cum 
laude” kreeg toegewezen. Hoe statig de plechtigheid en de omgeving 
ook waren, het publiek reageerde spontaan met applaus.’1279

Een half jaar eerder had Piebenga op een klein poëziehandboek van 
Wadman, Fryske Fersleare (Friese versleer), nog behoorlijk wat aan te 
merken gehad. Het had de auteur opnieuw de indruk gegeven: ‘Hij heeft 
op de een of andere wijze de pik op mij en heeft er moeite mee, dat altijd 
verborgen te houden onder een zakelijke hoffelijkheid.’1280 Wadmans 
proefschrift zou in Friesland evenwel enthousiast onthaald worden, 
niet alleen door Jan Piebenga (Leeuwarder Courant), maar ook door Fedde 
Schurer (Friese Koerier), Douwe Tamminga (Regionale Omroep Noord), 
Eeltsje Boates Folkertsma (Stim fan Fryslân en Stiennen Man) en H.T.J. 
Miedema (Tsjerne) – buiten het Friese veld werd het alleen besproken in 
Levende Talen door Ype Poortinga.1281 Fundamentele kritiek had geen van 
allen. Schurer – en dat hoeft met het oog op zijn eerdere recensies van 
Wadmans werk niet te verrassen – liet nog het meest kritische geluid 
horen. Bij alle lof voor deze ‘meesterproef ’ vond hij het jammer dat 
Wadman zich zó fel tegen iedere vorm van romantisering afzette, dat 
zijn proefschrift wel een nieuwe, zakelijke roman leek, ‘koel en bijna 
exact in zijn weergave van feiten’. Verdiensten en tekorten tegen elkaar 
afwegende concludeerde hij: 

‘In geen geval zal men van deze Friese dissertatie kunnen zeggen 
dat die in de Fryslân boppe-toon staat. En dat is, naast alle positieve 
deugden zoals nauwkeurigheid, grondigheid, levendigheid en 
interessantheid, ook nog een negatieve deugd.’1282

Het ‘cum laude’ zal een aangename verrassing zijn geweest voor Wadman, 
gevoelig als hij was voor publiekelijke erkenning. Promotor Brouwer was 
erg tevreden over Wadman, van wie hij nog veel verwachtte: 

‘U hebt op het literaire gebied een grote staat van dienst en U bent altijd 
Uw eigen wegen gegaan en bent baanbreker en vernieuwer geweest. 
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U hebt bewezen, dat men naast literator ook wetenschapsman kan 
zijn. Ik weet niet wat ik U moet wensen: terug naar de literatuur of 
verder in de wetenschap. Hoe het ook komt, U zult vast voor de kleine 
minderheid, die de Friezen vormen, van grote betekenis zijn.’1283

Het waren vriendelijke woorden van Brouwer, maar de Friese roem was 
Wadman te beperkt. Hij had met zijn proefschrift een bijdrage aan een 
wetenschappelijk debat willen leveren. Net als in het geval van Frieslands 
dichters bleef iedere discussie echter uit. 

> Geen hoogleraar
Zodra de promotie achter de rug was en de eerste recensies binnenkwamen, 
had Wadman in Sneek weer tijd om zich druk te maken over ‘het zaakje in 
Amsterdam’. Behalve de geruchten dat er problemen waren gerezen, had 
hij nog niets gehoord. Begin mei zocht hij zijn oude professor Gosses 
op om hem te vragen een goed woordje voor hem te doen. Gosses wilde 
Wadman wel helpen, maar deze was inmiddels niet meer gerust op een 
goede afloop. Aan Brouwer liet hij weten: ‘…ik ben bang, dat het de nodige 
teleurstellingen zal brengen.’1284 Een brief aan Gerrit Borgers geeft aan 
hoe Wadman zich ervan bewust was zich op de grens van wetenschap, 
onderwijs en literatuur te bevinden, zonder te kunnen kiezen: 

‘De strop van het leraarschap wordt steeds vaster om je hals gesnoerd 
en bovendien hou ik niet van de verantwoordelijkheid – ik trek 
liever achter de schermen wat aan de touwtjes. Dat zaakje in A’dam 
is trouwens ook nog erg dubieus. [...] ’t Streelt m’n eergevoel dat ze 
me daar in W. [Woerden]1285 wel graag wilden hebben. Veel nieuws 
niet, ik rotzooi maar zo’n beetje an. Weet je wat ik zo ellendig vind 
met die litteratuur van jullie? Dat al die lui schrijven is tot daar 
aan toe – maar het gedoe er om heen. Het prijzen uitreiken en/of in 
ontvangst nemen, het houden van Podium, Maatstaf, en weet ik wat 
voor middagen, avonden en nachten. Het is toch weer dat vervloekte 
“Ken je hèm wel?” – dat wij in onze eerste Podiumtijd zo verfoeiden. 
Zelfs de kinderen op school: “Hebt u Lucebert wel eens gezien 
of gesproken” – “Is het waar dat Achterberg” – “Heeft J.B. Charles 
ècht een kaal hoofd” etc. Ik snap het van Wim Nagel helemáál niet. 
Misschien schrijf ik hier nog wel ’s een stukkie over voor Podium. 
Anders dan van die kleine snertstukjes hoef je van mij toch niet te 
verwachten.’1286

Wadman raakte steeds meer vervreemd van de Nederlandse literaire 
wereld waarin Borgers een spin in het web was. Ondertussen bleef het 
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stil vanuit Amsterdam. Voor hij het wist, zat Wadman weer tot over zijn 
oren in het werk voor school. Hij werd in november 1955 benoemd tot 
waarnemend conrector en mengde zich daarbuiten weer in allerlei 
polemieken.1287 
Pas in februari 1956 informeerde hij bij de Onderwijsraad wat er waar 
was van de geruchten. Op de hem eigen manier gooide hij zelf alvast zijn 
glazen in door – strikt genomen nog midden in de sollicitatieprocedure 
– op te merken: 

‘Niet dat ik het bij voorbaat met de argumenten oneens zal zijn, eerder 
omgekeerd: als zij mijn wetenschappelijk kwaliteiten niet hoog 
genoeg achten […] dan kan ik daarmee alleen maar instemmen.’1288 

Deze zelfdiskwalificatie is des te opvallender als we in aanmerking 
nemen dat Wadman tegelijk vond dat hij, noch als wetenschapper, noch 
als criticus en schrijver, de erkenning kreeg waarop hij recht had. Om 
de Onderwijsraad voor te zijn, liet hij doorschemeren dat hij zichzelf als 
professor niet geschikt achtte:

‘Ondertussen is de zaak een jaar verder, en eerlijk gezegd spijt het mij 
niet, dat het daar in Amsterdam niets geworden is. Zo’n professoraat 
is gewoonlijk een vrij wankel zaakje en men moet wel een heel sterke 
persoonlijkheid zijn, wil men de studenten kunnen vasthouden. Nog 
afgezien daarvan dat het voor mij, voor weinig geld, ontzettend veel 
werk en studie gevergd zou hebben.’1289

Ype Poortinga stuurde hem daarop citaten uit de brief van de Faculteit. 
Opvallend genoeg – om Wadman niet te kwetsen? – liet hij de passage 
over de persoonlijke bezwaren tegen Wadman weg. Even opvallend is het 
dat Poortinga uit naam van de Onderwijsraad stelde dat men Wadmans 
kandidatuur niet teruggenomen had, zodat de zaak dus nog ‘hangende’ 
was. Ook dat was de halve waarheid. Na een laatste poging van de 
Onderwijsraad om voor hem te pleiten (in juni 1955 wees men er tussen 
de regels door op dat het de Faculteit vast niet ontgaan was dat Wadman 
inmiddels cum laude gepromoveerd was), voerden de Onderwijsraad 
en het faculteitsbestuur namelijk inmiddels overleg over een andere 
kandidaat.1290 Zoals Wadman al verwacht had, ging dit professoraat aan 
zijn neus voorbij. 
Tussen 1956 en 1964 solliciteerde hij nog vier keer naar een andere 
baan.1291 Voor een volgend professoraat in de Frisistiek werd hij echter 
opnieuw gepasseerd (Utrecht, 1956). Ook werd hij dat jaar niet de directeur 
van een nieuw op te richten HBS in Friesland, noch, in 1959, de eerste 
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conservator van de Friese tegenhanger van het Letterkundig Museum:het 
Fries letterkundig museum en documentatiecentrum. Ook zijn 
medewerking aan de Friese encyclopedie van 1958 van J.J. Kalma en J.H. 
Brouwer zou uitlopen op een teleurstelling. In 1964 kreeg Wadman nóg 
een teleurstelling te verwerken. Hoewel hij gevraagd was te solliciteren, 
volgde hij toen zijn oud-promotor Jelle Brouwer niet op als directeur van 
de Fryske Akademy. 
Het is onwaarschijnlijk dat het Wadman níet speet dat hij geen 
hoogleraar werd. Daarvoor waren zijn ideeën over hoe de Friese literatuur 
bestudeerd diende te worden te uitgesproken, en was hij bovendien ook 
te ambitieus.
De jaren vanaf zijn promotie in 1955 waren voor Wadman jaren van 
isolement, frustraties, mislukkingen en reflectie op die mislukkingen. 
Gelukkige periodes – zo werden tussen 1954 en 1962 zijn drie kinderen 
geboren – werden afgewisseld door conflicten en spijt over gemiste 
kansen. 

> ‘Schoolmeester’
Welbeschouwd had Wadman het ondertussen in het kleine provinciestadje, 
waar een sterke rangen-en-standen-mentaliteit heerste, zo slecht nog 
niet. Het burgermansbestaan had ook zo zijn charmes. Door zijn werk 
op de kleine, traditionele en enigszins elitaire school die het Sneker 
Gymnasium (vanaf 1958: het Magister Alvinus) was, genoot hij het respect 
van de notabelen, wier kinderen hij in de klas had, en van de leerlingen 
zelf, die zo’n oud-Podium-redacteur voor de klas wel interessant vonden. 
In Sneek speelde Wadman als waarnemend conrector en (vanaf 1960) als 
conrector zijn rol en hield hij genoeg vrije tijd over om te schrijven. 
Het oude schoolgebouw van het gymnasium bevond zich aan de gracht 
tussen de Grote Kerk en de veemarkt, op drie minuten loopafstand van 
de Waterpoort. Het was volgens Wadman ‘een pijpenla die van ellende 
haast omvalt’ en bestond uit amper meer dan zes lokalen en een kantine. 
Dat was ruim voldoende om de leerlingen en de docenten te huisvesten; 
het gymnasium telde tussen 1940 en 1958 (het jaar waarin een groter 
pand naast de RHBS werd betrokken) nooit meer dan tachtig leerlingen. 
Klasjes van slechts zeven leerlingen waren geen uitzondering.1292 De 
leerlingen werden ieder jaar door een ‘openbare promotie’ bevorderd tot 
de volgende klas, een plechtigheid waarvoor tot in de jaren zestig ook de 
curatoren kwamen opdraven. 
Het docentencorps vormde een kleine, hechte gemeenschap, waarin 
soms hele families meedraaiden. Zo hielp ook Wadmans vrouw Hylkje 
Goïnga regelmatig mee op school. Ze naaide kostuums voor het jaarlijkse 
toneelstuk, ging soms mee op werkweek naar Italië en gaf huiswerkklas. 
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Oud-leerling Bart Tromp herinnerde zich dat die lessen bij Wadman 
thuis gegeven werden, eerst in het wat donkere, traditioneel ingerichte 
huis in de Kanaalstraat, later in het lichtere huis aan de Esdoornlaan met 
de grote tuin erachter. Tijdens zulke lessen renden de kinderen vrolijk 
rond. Xander Gerrit (1954) was een kleuter en Thys (1956) een peuter. 
Terwijl Hylkje bijles gaf, breidde ze ondertussen ook een trui voor haar 
leerling. Wadman stond in de keuken zigeunerklanken te produceren op 
zijn viool.1293 
Bij zijn leerlingen stond Wadman bekend als een docent die de zaken 
doorgaans met een ironische, ietwat superieure afstandelijkheid bekeek. 
Soms dreven de leerlingen hem echter tot wanhoop, vaak in periodes 
dat het sowieso al ‘mis’ was. Uitbarstingen volgden een vast patroon. 
Na een periode van zwijgen en binnenvetten – in zijn klaslokaal staarde 
Wadman dan urenlang weemoedig naar buiten, terwijl hij zijn leerlingen 
naar Mahler liet luisteren – barstte de bom. Dan kon het bijvoorbeeld 
gebeuren dat hij iemand de klas uit stuurde omdat hij meende dat die op 
zijn horloge keek om zijn gezag te ondermijnen.1294 
In 1961 zou Wadman zijn eigen eenmanstijdschrift oprichten, De 
Teannewâdder (zie 6.3). In de tweede jaargang stond hij in enkele notities 
stil bij zijn vijftienjarig jubileum als leraar.1295 De terugblik stemde tot 
tevredenheid – bijvoorbeeld over het vierwielige statussymbool voor de 
deur en over het feit dat Wadman zichzelf als leraar niet slecht vond (‘zo 
ongeveer 7+ of 8-’) – maar ook tot ontevredenheid. In een van de notities 
beschreef Wadman hoe hij bij wijze van experiment de leerlingen een 
novelle had voorgelezen waarvoor hij zelf veel waardering had: 
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‘Na afloop geeft hij zijn discipels opdracht om hun eigen mening over 
dit verhaal op te schrijven. Resultaat: zo goed als negatief (“een slecht 
verhaal”, “niets aan”, “langdraderig”, “een gewoon mens zal zich niet 
in zijn hoofd halen om zo’n verhaal te schrijven”, enz.). Dus: nog eens 
3 lesuren om (niet zonder de eigen kritiek) wanbegrip, verkeerd lezen 
en eigenwijsheid weg te nemen. Resultaat? Nee, de leraar durfde het 
niet aan. Hij wist bij voorbaat wat er komen zou: “Een gewoon mens 
zal zich..” “niets aan”, “langdraderig”, “slecht verhaal”.’1296

De parallellen tussen Wadman als schrijver, criticus en leraar zijn duidelijk. 
Al in 1954 had Wadman aan Gerrit Borgers geschreven: ‘Het leraarschap 
is óók niks op den duur. Het hangt me al jaren de keel uit, maar ik heb 
geen andere mogelijkheid om een vaste financiële basis aan mijn leven te 
verschaffen.’1297 Borgers was toen juist een jaar eerder benoemd tot eerste 
conservator van het Nederlands Letterkundig Museum. Zes jaar nadat hij 
leraar was geworden had Wadman er al geen gat meer in gezien. Een jaar 
later, ten tijde van de moeizaam verlopende sollicitatie in Amsterdam, 
liet hij weten: ‘Ik blijf hier dus nog een tijdje hangen, misschien wel 
voor altijd g.v.d.’ Toen was hij nog laconiek: ‘enfin, zo erg is het ook weer 
niet’.1298 Maar in 1958 dacht Wadman er al anders over. Depressief en half 
overspannen schreef hij toen aan zijn oud-promotor Jelle Brouwer: ‘… 
soms benauwt het me, je werkt je uit de naad, en wat levert het op behalve 
wat luizig geld?’1299 
Tevergeefs trachtte Wadman de literaire smaak van zijn lezers en 
leerlingen te ontwikkelen. Tot zijn frustratie kreeg hij er onvermogen 
en onbegrip voor terug. Misschien leek Wadman meer op Van der Veen 
dan hij zelf meende, al lag zijn beschavingsoffensief dan niet op sociaal-
maatschappelijk, maar op cultureel terrein. Wadman zou Hjerre Gerrits 
van der Veen in 1963 omschrijven als ‘voorzanger in een kerk die hij 
niet kon verdragen.’1300 Voor Wadman gold hetzelfde, en toch kon hij het 
schoolmeesteren niet laten. Nog eenmaal trok hij erop uit om de Friese 
schrijvers en lezers de les te lezen. 

6.2 ‘Waar blijft het Friese boek?’ Criticus aan de zijlijn.

Als het licht in Wadmans werkkamer aan de Esdoornlaan de hele nacht 
gebrand had, wisten zijn leerlingen dat er twee mogelijkheden waren. 
Of Wadman had opstellen nagekeken – hij liet ze al zijn klassen tegelijk 
schrijven en gaf ze ook allemaal tegelijk terug – óf hij had kritieken zitten 
schrijven. Om die laatste reden was hij op dinsdag, zo werd gezegd, ook 
vaak ‘ziek’.1301 
In het najaar van 1957 was Wadman met zijn gezin verhuisd van het kleine, 
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donkere huis aan de Kanaalstraat dichtbij het station naar een groot, semi-
vrijstaand huis aan de Esdoornlaan, eveneens in Sneek. Vanuit het huis keek 
men uit op een grote tuin met hoge bomen. De belangrijkste verbetering 
voor Wadman was evenwel dat hij zich op het nieuwe adres in een eigen 
kamer kon terugtrekken om ongestoord te schrijven en te musiceren. 
In Wadmans werkkamer regeerde de chaos: boeken en papieren lagen 
in stapels op de grond en meters boeken stonden schots en scheef in 
de kasten. Schrijven deed Wadman meestal met de hand, alhoewel hij 
ook een typemachine tot zijn beschikking had. In zijn werkkamer zou 
Wadman van 1961 tot 1963 ook zijn eenmanstijdschrift De Teannewâdder 
(De tenentrapper) schrijven. In het laatste nummer daarvan beschrijft de 
auteur ‘zomaar een week’ uit zijn leven.1302 Geen minuut bleef onbenut. 
De lezer van Wadmans weekoverzicht vraagt zich af hoe hij het kon 
bolwerken; school, schrijverij, muziek én een gezin. In juni 1954 was zoon 
Xander Gerrit geboren, in juli 1956 Thys Gatse. In januari 1962 zou daar 
nog een dochter bijkomen: Teatske Hylkje, oftwel Pepi.
In de jaren zestig legde zoon Thys een belletje aan tussen zijn vaders 
werkkamer en de rest van het huis.1303 Wadman verliet zijn kamer alleen 
om te eten, te telefoneren (hij zou later een eigen telefoonaansluiting 
krijgen), te slapen of te lezen. Met het huishouden hield hij zich – zoals 
dat ging in de jaren vijftig en zestig – niet bezig, en ook een televisie kwam 
het huis niet in voordat Wadman zijn aversie tegen dergelijke apparaten 
had overwonnen.1304 Al zijn vrije tijd kon hij dus verdelen tussen de 
literatuur, de muziek en zijn gezin.
Tussen 1957 en 1961 schreef Wadman elke veertien dagen minimaal drie 
kritieken. In totaal zorgde dat voor een vaste productie van minimaal 
zestig kritieken per jaar, afzonderlijke publicaties en incidentele bijdragen 
aan tijdschriften niet meegerekend. Voor iemand met een volledige baan 
en kleine kinderen was Wadman immens productief. Hij schreef zelfs 
zoveel, dat hij de overspannenheid vaker dan eens nabij was. In maart 
1958, teleurgesteld over de gang van zaken rondom de Encylopedie van 
Friesland, waarvan hij medewerker was, schreef hij bijvoorbeeld aan zijn 
oud-promotor Jelle Brouwer dat hij het druk had. Op school had hij 
toen niet alleen het (waarnemend) conrectoraat met alle administratieve 
rompslomp van dien, ook was hij secretaris van de reüniecommissie voor 
de opening van een nieuw schoolgebouw in september 1958. Wadman 
schreef daarvoor het boek Schola Alvini en daarnaast leverde hij elke 
veertien dagen een radiolezing (hij had Sierksma’s rubriek overgenomen), 
een recensie voor de Leeuwarder Courant en een voor het Vrije Volk: 

‘Daar komen dan nog de kleine klusjes bij – ik ben dan ook wel eens 
jaloers op iemand zoals Prof. Buma, – maar ik geef toe, het is eigen 
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schuld (en tot voordeel van de belastingen, zullen we maar zeggen). 
Ik hoop dat ik het kan volhouden, maar het is soms kantje boord.’1305

Een jaar later stond het er niet veel beter voor. Quasi-optimistisch liet 
Wadman toen aan Gerrit Borgers weten hoe het met hem ging: ‘...ikzelf 
gedurig half- of heel overspannen, maar verder best’ – en iets verderop in 
dezelfde brief: 

‘Ikzelf ben zo honkvast als de pest en wijd al mijn zéér weinige vrije 
tijd aan de bevordering van bezitsvorming en gezinsleven. We zitten 
met de kinderen wel erg gebonden. En verder heb ik buiten mijn 
leraarwerk en conrectoraat allerlei van die vaste dingen die beslist op 
tijd afmoeten: RON, Leeuwarder Ct, Vrije Volk etc.1306 

Wat bewoog Wadman om in de periode na zijn proefschrift zoveel tijd te 
besteden aan het schrijven van kritieken? Het was namelijk precies het 
soort korte-baan-werk waar hij zijn collega-schrijvers in dezelfde periode 
van beschuldigde, een versnippering van talenten die ertoe zou leiden 
dat er nauwelijks fatsoenlijke Friese romans verschenen.1307 Wadmans 
kritieken boden hem echter de gelegenheid te registeren wat er gebeurde 
in de Friese literatuur en daarop publiekelijk te reageren. De enige positie 
van waaruit hij zijn commentaar op de situatie kon geven, was vanaf de 
zijlijn. 
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> Veranderingen in de Friese literatuur
Doorgaans onderscheiden literatuurhistorici in de periode 1953 tot 1961 
twee belangrijke ontwikkelingen in de Friese literatuur: de opkomst van 
De Golle (later voortgezet als Quatrebras) naast De Tsjerne (1953/4), en (vanaf 
1959) de vorming van twee aparte, literaire circuits, een exclusief literair 
circuit en een ‘bewegings’circuit. Dit proces van verandering, dat niet 
los gezien kan worden van de institutionalisering van de Friese taal in 
het maatschappelijke leven, werd en wordt dikwijls geïnterpreteerd als 
de ‘emancipatie’ of ‘autonomisering’ van de Friese literatuur.1308 Fríese 
schrijvers zouden Friese schríjvers zijn geworden die in niets afweken 
van hun collega’s elders in Europa.
Anders dan men misschien zou verwachten, gingen deze veranderingen 
Wadman lang niet ver genoeg. Hij volgde zowel De Tsjerne als Quatrebras 
sceptisch.1309 In zijn kritieken analyseerde hij de problemen waarmee 
de Friese literatuur, in het bijzonder het proza, volgens hem nog steeds 
worstelde. Nog altijd zou verreweg de meeste Friese literatuur het afleggen 
tegen de Nederlandse literatuur, laat staan de Franse en de Amerikaanse. 
Dat lag niet alleen aan de schrijvers, maar ook aan de lezers. Net als in 
1946 beoordeelden zij literatuur nog steeds volgens positief-christelijke 
maatstaven. Floreren deed alleen de Christelijke Friese Volksbibliotheek 
(KFFB). Het hoogtepunt van de brede belangstelling voor Friese literatuur 
was alweer voorbij. De scheiding tussen beweging en literatuur die alom 
werd geconstateerd, stemde Wadman niet vrolijk. Beweging en literatuur 
stonden volgens hem beide te zwak om het zonder elkaar te redden.1310 
Veel effect sorteerden deze doemkritieken niet. Wadman maakte geen deel 
meer uit van het spel dat hij bekritiseerde. In 1961 zou hij, ten einde raad, 
een eigen tijdschrift oprichten om daarin zijn waarde als Friese schrijver 
te onderzoeken en te bepalen. Ondanks zijn immense productiviteit heeft 
de periode 1955 tot 1961 zo, achteraf bezien, vooral het karakter van een 
stilte voor de storm. 

> Generatiewisseling
Er was in de anderhalf jaar sinds Wadmans vertrek uit De Tsjerne veel 
veranderd in de Friese literatuur. Kort na zijn vertrek, in februari 1954, 
had Wadmans promotor Jelle Brouwer een lezing voor de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde gegeven over Friese literatuur. Wadman 
nam in die lezing nog een heel centrale plaats in.1311 Had Brouwer zijn 
lezing een half jaar later gegeven, dan was zijn verhaal naar alle gedachten 
al anders geweest. 
Brouwer signaleerde een conflict tussen twee generaties: de intellectuelen 
Wadman en Sierksma aan de ene kant, nog niet overtuigend vergezeld door 
nieuwe literaire talenten, en Fedde Schurer en de zijnen aan de andere. 
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Brouwer roemde het kritisch vermogen van Sierksma en Wadman en hun 
voortrekkersrol in de ‘internationalisering’ van de Friese literatuur:

‘Ik stel er prijs op, de klemtoon op deze openheid te leggen, omdat ik 
telkens weer op het misverstand stuit, als zou de de Friese activiteit 
er op gericht zijn, een Chinese muur rondom Friesland op te 
trekken […] Ik ben me volkomen bewust, dat het geestelijk klimaat 
van openheid door een betrekkelijk gering aantal mensen wordt 
bepaald; deze voortrekkers, met name Wadman en Sierksma, zullen 
op den duur de waardering vinden, die zij verdienen. De ergernis 
die zij menigeen bereiden, zelfs onder hun confraters door hun 
onverbiddelijke onthulling, zullen wij als onvermijdelijk op de koop 
toe moeten nemen; zij houden het water, dat in een kleine vijver licht 
tot stilstand komt, in beweging en fris; zij houden de geesten, door 
de discussie en de tegenspraak die zij oproepen, bezig en wakker.’1312

Het belangrijkste verschil tussen ‘de jongere schrijver van nu’ en de 
oudere generatie was, volgens Brouwer, dat de eerste veel gereserveerder 
stond tegenover de Friese beweging: ‘…hij wil vrij zijn in zijn schepping 
en gelooft dat dienstbetoon aan eigen volk wel.’ 
In de zomer van 1954 had vervolgens een belangrijke verandering plaats, 
die Wadman misschien wel mogelijk had gemaakt, maar waarvan hij zelf 
niet profiteerde. De Tsjerne had, als gezegd, vanaf juni 1953 gezelschap 
gekregen van het tijdschrift De Golle (De Hooizolder) (1953-1954) van de 
groep schrijvers die zichzelf Mieren (‘Maaiers’) noemde. Hylkje Goïnga 
had zijdelings met deze groep te maken (zie 5.7). De Golle verscheen 
slechts drie keer. Er werd geen kritiek in geleverd op De Tsjerne, het blad 
kwam voort uit de behoefte van een jongere generatie om meer samen te 
werken, niet om zich af te zetten. 
In de zomer van 1954 werd De Golle echter overgenomen door een groepje 
studenten in Amsterdam, die het blad een andere, meer experimentele 
richting in stuurde. Dat kwam al tot uiting in de naam: De Golle werd 
Quatrebras. De nieuwe redactie werd gevormd door Marten Brouwer, 
Lambert Mulder en Sybe Sybesma (1924-1986, classicus en latere collega 
van Wadman aan het Magister Alvinus). Het afscheid van het wat braaf 
gevonden tijdschrift De Golle werd benadrukt door in Quatrebras duidelijk 
te stellen: ‘De Friese literatuur is dood. Wie dat niet wil geloven, moet maar 
eens een nummer van de Golle doorneuzen….’1313 Quatrebras verscheen 
onregelmatig zo’n zes keer per jaar. Enkele keren leek het alsof het laatste 
nummer gedrukt was. De redactie wist er met moeite voor te zorgen dat 
het blad tot 1966 verscheen.
In Quatrebras werd vanaf het eerste nummer stevige kritiek geleverd op 
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De Tsjerne. In het eerste nummer was het redactionele artikel ‘snipper-
program’ opgenomen.1314 Daarin werd gereageerd op het feit dat De Tsjerne 
niet had deelgenomen aan het themanummer ‘Nationale Snipperdag’ van 
negen Nederlandse literaire tijdschriften. Uit groeiend politiek onbehagen 
hadden de tijdschriften op die manier samen geprotesteerd tegen de 
plannen om van bevrijdingsdag een snipperdag te maken.1315 De Tsjerne 
deed niet mee, omdat het niet kon voldoen aan een van de voorwaarden 
voor deelname: het erkennen van de zuivering door de Ereraad voor de 
Letterkunde. De redactie van De Tsjerne wilde haar mening over auteurs 
met een publicatieverbod niet herzien, en zag zich daarom genoodzaakt 
zich terug te trekken.1316 Quatrebras viel daarop in ‘snipper-program’ 
over de redactie heen. De redactie verweet De Tsjerne dat deze weigerde 
een politiek standpunt in te nemen. Op die manier – aldus Quatrebras – 
koppelde ze de literatuur los van de geschiedenis en van de actualiteit. 
Dit pleidooi voor politiek engagement zou in de discussies tussen de twee 
bladen herhaaldelijk terugkeren. Geschoeid op de leest van de Nederlandse 
Vijftigers zette Quatrebras zich fel af tegen het anthologische karakter 
van tijdschriften zoals De Tsjerne en Maatstaf.1317 De scherpe discussie 
tussen Quatrebras en De Tsjerne liep parallel aan die in Nederland, waar de 
tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van politieke afzijdigheid 
ook steeds groter werden.1318 

> Wadman tussen De Tsjerne en Quatrebras
Wadman volgde de discussie tussen Quatrebras en De Tsjerne van een 
afstand, maar was blij geen standpunt te hoeven innemen. Kort voordat hij 
in de zomer van 1954 zijn proefschrift voltooide, schreef hij aan Borgers, 
die als redactielid van Podium direct met het bewuste themanummer te 
maken had gehad: 

‘Je zult wel weten dat ik uit De Tsjerne gestapt ben, zonder spijt. Ik 
ben blij dat ik die affaire met Nationale Snipperdag niet meer heb 
meegemaakt – ik had mijn houding niet kunnen bepalen: ik ben er 
eigenlijk altijd tegen geweest, dat die halve collaborateurs aan het 
blad meewerkten, maar het kon in de gegeven situatie moeilijk 
anders.’1319

Wadman had in de betreffende periode trouwens wel wat anders aan zijn 
hoofd. Hij en Hylkje Goïnga waren twee weken eerder vader en moeder 
geworden van Xander Gerrit. Gekscherend – volgens Wadman zelf in de 
stijl van Arij Prins – schreef hij een uitvoerige ‘kroniek van zijn [Xanders] 
existentie’ aan peetoom Gerrit, vanaf de conceptie tot aan de bevalling, 
die, alhoewel vlot, niet helemaal zonder problemen verliep: 
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‘Verrassende ontdekking dat het aanstaande jongmens zich via een 
stuitligging toegang tot de wereld wou verschaffen. Spanning neemt 
toe. In allerijl enige aardappelkistjes onder het schuimrubberen 
ledikant geplaatst, waarna persweeën zich concentreerden. Na 
verschijning van pootjes en derrière weldra lichaam aanwezig. Enige 
spanning of de behandelend geneesheer al of niet het hoofd eraf 
zou trekken, verscheen het geheel met hoofd-en-alles-er-aan. […] 
Te half vijf de slaperige vader op fiets met lege banden door grijze 
ochtendstad fietsen om baakster op te halen, die weldra verscheen. 
[…] Grijze Pinksterzondag begonnen met vreemd gevoel. Jongen iets 
minder dan 6 pond wegen, thans voorspoedig gegroeid tot 6 pond 2 
ons. Vandaag vaderdag.’

Wadmans verslag doet erg denken aan de trotse, dronken brief van 
Borgers aan Wadman, kort nadat deze acht jaar eerder vader was 
geworden. Wadman wilde de vriendschap met Gerrit trouw blijven, en 
daarom hield ook hij zich aan de oude afspraak om de eerste zoon naar 
zijn vriend te noemen. Wadman schreef verder over de noodzaak om 
zijn proefschrift af te maken en het leraarschap dat hem de keel uit hing. 
Maar het verantwoordelijksgevoel en de noodzaak een stabiele materiële 
en financiële basis te bieden aan zijn nieuwe vrouw en zoon wogen zwaar. 
Wadman moest waarschijnlijk bovendien – tot haar hertrouwen in 1956 – 
alimentatie betalen aan Aeltsje Jelsma.1320

Aan het slot van zijn brief ging Wadman kort in op de ontwikkelingen tussen 
Tsjerne en Quatrebras. Hij maakte zich er daar echter wel gemakkelijk vanaf 
door te zeggen dat hij altijd ‘tegen die halve collaborateurs’ was geweest. 
Zoals we zagen, had hij in 1948 zonder veel verzet zijn particuliere mening 
over Douwe Kalma aangepast aan die van redactie en uitgever, namelijk 
dat niet politieke maar literaire argumenten de doorslag moesten geven 
bij de vraag of men werk van Kalma kon opnemen in De Tsjerne (zie 5.4). 
Maar al te graag had Wadman politiek en literatuur willen scheiden, 
omdat hij de literaire verdiensten van die ‘halve collaborateurs’ goed zag. 
Een van de fundamentele verschillen tussen De Tsjerne en Quatrebras was 
dat de redactie van dat eerste tijdschrift (met name Fedde Schurer, Douwe 
Tamminga en Eeltsje Boates Folkertsma) zich schatplichtig voelde aan de 
Friese beweging waaruit ze voortkwam en Quatrebras niet. Daarom voelde 
de Tsjerne-redactie zich ook verantwoordelijk voor ‘foute’ schrijvers. Voor 
alle partijen was het immers het beste als deze weer werden opgenomen 
in de Tsjerne-boot. Over politiek kon men hen natuurlijk beter niet aan 
het woord laten. 
Wadman hóefde zijn houding in 1954 niet te bepalen. Had hij dat wel 
moeten doen, dan was duidelijk geworden dat hij zich ophield in het 

gr immig eer lijk



353

niemandsland tussen de De Tsjerne en Quatrebras. Poëticaal gezien kon 
hij misschien bewondering opbrengen voor de manier waarop Quatrebras 
zich afzette tegen de oudere generatie (literatuur bestond volgens hem 
immers bij de gratie van het protest), maar voorlopig was het nog maar 
wachten op concrete resultaten. Die stemden hem uiteindelijk niet 
bijzonder hoopvol.

> Een nieuwe literatuurprijs
Wadman zweeg in het conflict tussen Tsjerne en Quatrebras, maar liet wel 
van zich horen in het najaar van 1954. Het bestuur van de Fryske Bibleteek 
maakte toen bekend onder welke voorwaarden een nieuwe literaire prijs 
werd ingesteld.1321 Wadman maakte zich zorgen over de condities die aan 
deze prijs werden vastgeknoopt. Aan Brouwer schreef hij hierover: 

‘Wat denkt U van Rely Jorritsma zijn postume filantropie? Ik vrees 
een prijzenjacht, en dat het resultaat alleen zal zijn, dat er nog meer 
slechte verzen en slechte verhalen geschreven worden, die anders 
mogelijk ongeschreven zouden blijven. Dat It Heitelân op deze wijze 
een soort van literair monopolie krijgt, zal, zo vrees ik, Heitelân 
zelf en Tsjerne geen goed doen: de Tsjerne niet omdat de slagroom 
voortaan naar It Heitelân zal gaan, It Heit. zelf niet, omdat het blad 
nu gedwongen wordt een literair meer geavanceerde koers te varen 
waarop redactie noch lezers, lijkt mij, berekend zijn. Maar misschien 
zie ik het te somber in.’1322

Aurelius Hotze Theodorus Jorritsma (1905-1952) was een oude bekende 
van Wadman, die toen hij redacteur was van De Tsjerne regelmatig – en 
meestal tevergeefs – geprobeerd had zijn poëzie aan dat blad te slijten. 
Jorritsma was afkomstig uit een rijke familie, leefde als bohémien en stierf 
kinderloos. Vóór zijn dood belegde hij zijn geld in een fonds dat bestemd 
was voor een literaire prijsvraag ter bevordering van de Friese literatuur.1323 
Ook tijdens zijn leven speelde Jorritsma al voor mecenas. Wadman was 
als Tsjerne-redacteur betrokken geweest bij prijsvragen waarvoor Rely 
Jorritsma (anoniem) geld beschikbaar had gesteld. Daardoor had hij 
een goede indruk van hoe Jorritsma’s testament in elkaar zou steken.1324 
De Fryske Bibleteek koppelde de prijs aan publicatie in It Heitelân, het 
blad waarop de Fryske Bibleteek tot 1958 een collectief abonnement had, 
en dat dus in ieder geval bij alle leden van de Bibleteek op de mat viel. 
De koppeling tussen de Fryske Bibleteek en een niet-exclusief literair 
tijdschrift beviel Wadman niet. In een brief aan het bestuur maakte hij 
zijn ongenoegen kenbaar: 
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‘Als Fries schrijver meen ik verplicht te zijn U op het volgende te 
wijzen. In de eerste plaats meen ik te weten, dat de tekst van het 
bedoelde testament die kwestie openlaat, in zoverre dat aan het 
Bestuur van de Bibleteek wordt overgelaten de publicatie te regelen, 
wat inhoudt, dat het Bestuur het volste recht heeft, de inzenders 
in hun publicatie vrij te laten. In de tweede plaats meen ik, dat de 
Fryske Bibleteek als taak heeft de bloei van de Friese literatuur in 
het algemeen te bevorderen, en niet in het bijzonder die van het 
een of andere tijdschrift. [...] Als deze wensen, in het bijzonder de 
publicatievrijheid inzake de prijsvragen, niet worden ingewilligd, 
moet ik tot mijn spijt verklaren dat ik als Fries schrijver niet aan 
de Rely Jorritsma-prijsvragen kan meedoen, hoe aantrekkelijk die 
financieel gezien ook mogen zijn.’1325

Wadman viel hiermee Douwe Tamminga bij, die in De Tsjerne ook had 
laten weten dat schrijvers volgens hem vrij moesten worden gelaten in de 
keuze waar ze hun werk wilden publiceren. Tamminga zag echter andere 
bezwaren dan Wadman: ‘Men zou dan zometeen de dwaze toestand 
kunnen krijgen, dat er drie literaire tijdschriften in Friesland naast 
elkaar werken.’1326 Wadman juichte het bestaan van meerdere literaire 
tijdschriften in principe alleen maar toe, mits er fair geconcurreerd werd. 
It Heitelân was volgens hem geen literair blad, en moest ook niet proberen 
het te zijn. 
Er hadden kortom tussen 1953 en 1955 belangrijke literaire veranderingen 
plaatsgevonden, waardoor Friese schrijvers meer publicatiemogelijkheden 
hadden gekregen en waardoor De Tsjerne niet meer automatisch 
bovenaan de literaire ladder stond. Het jaar 1953 wordt achteraf gezien als 
scheidslijn tussen twee perioden.1327 Binnen twee jaar was Wadman van 
het boegbeeld van een jongere generatie een gearriveerde eenling aan de 
zijlijn geworden. Hij was pas 35 jaar oud.

> Criticus aan de zijlijn
Het kwam hiervoor al kort aan de orde. In 1955, na de voltooiing van 
zijn proefschrift, volgde Wadman Sierksma op als radiocriticus voor de 
Regionale Omroep Noord. Op 29 april 1955, de dag van zijn promotie, 
had Wadman daarover in Groningen gesproken met Jo Smit, hoofd 
van de Omroep, in het pand van de Regionale Omroep Noord aan het 
Martinikerkhof.1328 Tot Wadmans ergernis had zijn vriend Freark Dam 
in De Tsjerne, nog voordat hij officieel had toegezegd, al bericht dát 
Wadman Sierksma zou opvolgen.1329 In zijn vaste Tsjerne-rubriek ‘Frysk 
en frjemd’ – waarin hij (Friese en niet-Friese) ontwikkelingen op literair 
gebied bijhield – berichtte Dam ook regelmatig hoe ver Wadman met 
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zijn proefschrift gevorderd was. De redactie van De Tsjerne bleef Wadman 
nauwlettend volgen.1330

Door Sierksma op te volgen, zou Wadman vanaf een tamelijk onafhankelijke 
positie zijn kritiek kunnen laten horen. De Regionale Omroep Noord 
stond in meerdere opzichten ver van Friesland af. Zo richtte ze zich niet 
alleen op Friese literatuur en evenmin alleen op de Friese luisteraar. In 
het Literair kwartier werden ook andere regionale literaturen, zoals de 
Drentse en de Groningse besproken. De nadruk lag echter op de Friese 
literatuur, omdat er nu eenmaal veel meer gepubliceerd werd in het Fries. 
Dat de Friese tak van de Regionale Omroep Noord veel prestige had, 
kwam indirect ook de Friese zaak ten goede. Sierksma’s radiokritieken 
hadden een goede naam en ze werden goed beluisterd. Jan Piebenga 
zou zijn rivaal Fokke Sierksma daarom eens hebben toegevoegd: ‘Op die 
post (het lit. kwartier van de RON) kunnen wij jou wel gebruiken, verder 
niet.’1331 Dat de Regionale Omroep in Groningen aan de zijlijn stond van 
het Friese literaire circuit, bleek ook uit het feit dat Fokke Sierksma (en 
later gold hetzelfde voor Wadman) van Friese uitgevers vaker niet dan wel 
recensie-exemplaren kreeg toegestuurd.1332 
Er was afgesproken dat Wadman vanaf juni 1955 eens in de twee weken 
een radiokritiek zou inspreken.1333 Hij hield dat vol tot oktober 1960. 
Financieel voordeel viel er aan het Literair kwartier amper te behalen: de 
onkostenvergoeding bedroeg 25 gulden per keer, waarvoor de kritieken in 
Groningen moesten worden ingesproken.1334 
Behalve radiocriticus zou Wadman van maart 1956 tot november 1962 
ook de vaste criticus voor Friese literatuur worden van de Friese editie 
van Het Vrije Volk.1335 Nog een jaar later, in april 1957, nam hij bovendien 
een betrekking aan bij de Leeuwarder Courant, waarvoor hij kritieken 
zou schrijven over Nederlandstalige literatuur.1336 In alle bladen kreeg 
Wadman de vrije hand. En dus waren zijn kritieken – net zoals ze dat in 
De Tsjerne geweest waren – gründlich en lang. Voor zijn radiorubriek was 
dat geen enkel probleem. Daar moesten de kritieken toch een kwartier 
lang zijn. Bij de Leeuwarder Courant klaagde men echter regelmatig dat 
het lastig was Wadmans kritieken op één krantenpagina afgedrukt te 
krijgen.1337 
In de tweede helft van 1955 schreef Wadman nog een bescheiden dertien 
kritieken, in 1956 waren dat er al 43, in 1957 62, en in 1958 en 1959 zelfs 
zo’n zeventig kritieken per jaar. Geen wonder dat Wadman in 1958 de 
overspannenheid nabij was.

> De taak van de Friese criticus 
Wadman las altijd, bij voorkeur in de woonkamer. Verdiept in zijn lectuur 
zat hij in een gemakkelijke stoel onder een schemerlamp, het potlood om 
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aantekeningen mee in de kantlijn te krabbelen bedachtzaam over zijn 
borst heen en weer wrijvend.1338 
Er viel namelijk nogal wat te bekritiseren, zowel in Friesland als 
daarbuiten. Jo Smit vroeg Wadman in 1958 in een radio-interview of de 
criticus in Friesland volgens hem een speciale taak had, of dat die niet 
afweek van die van iedere andere criticus. Wadman zag nog steeds een 
belangrijk verschil: 

‘Er zit natuurlijk wel een speciale kant aan: het probleem van de 
eenvoudige, vlakke volkslectuur. Het feit dat de meeste Friezen hun 
eigen taal nog maar amper kunnen lezen – in ieder geval niet kunnen 
schrijven – dat er dus voor zorgt dat de behoefte om Fries te lezen 
[…] verzadigd wordt op een eigenlijk wat te laag niveau. En juist dat 
niveau, dat moet verbeterd worden […] doordat de kritiek zich erop 
toelegt, de mensen duidelijker te maken waar het bij lezen – ook in 
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de zin van literatuur – om gaat. Er zijn heel veel boekjes die eigenlijk 
aan de eenvoudigste eisen van goede smaak niet voldoen, dus ik 
geloof dat de allereerste taak van de Friese kritiek in het algemeen zal 
liggen op het punt van het veredelen van de smaak. En het literaire 
niveau dat is dan een kwestie die pas in een later stadium bekeken 
moet worden … en misschien in hogere regionen.’1339

Wadman zag zichzelf als (Fries) criticus als volksopvoeder, wiens taak het 
was – zoals hij het een half jaar later formuleerde – de lezer te leren lezen: 

‘… denkend lezen, oordelend lezen, […] zich voortdurend rekenschap 
te geven van wat er eigenlijk staat en van wat er in het boek gebeurt 
en waaròm de schrijver het zo en zo heeft laten gebeuren.’1340 

Slecht lezen was volgens Wadman niet specifiek voorbehouden aan 
Friese lezers, maar juist in Friesland vormde het een gevaar, omdat daar 
te veel werk het licht zag (volgens Wadmans althans) dat in Nederland 
niet gedrukt zou zijn. Voor literaire diversiteit hield hij opnieuw – net 
als eerder in De Tsjerne – niet alleen de schrijvers, maar ook de lezers 
verantwoordelijk. Men kon het slechte schrijvers niet kwalijk nemen dat 
zij hun werk publiceerden, maar lezers wel dat zij met slechte literatuur 
genoegen namen. Pas als de lezers – door überhaupt Fries te lezen en 
door dat kritisch te doen – hogere eisen zouden stellen aan hun lectuur, 
zou er ruimte ontstaan waarin de moderne Friese schrijvers konden 
ademhalen. In zijn kritieken voor de Regionale Omroep en – vooral – Het 
Vrije Volk wierp Wadman zich op als pleitbezorger van deze volgens hem 
noodzakelijke mentaliteitsverandering.
In Wadmans Friese kritieken uit de periode 1955-1961 komen enkele 
thema’s voor die allen terug te voeren zijn op één grondthema: het 
literaire klimaat dat, na een bloeiperiode na de Tweede Wereldoorlog, 
een verandering zou hebben doorgemaakt. Met het klimaat was ook het 
koop- en leesgedrag van het publiek veranderd en het uitgavebeleid van 
de uitgevers. Die twee ontwikkelingen hadden weer hun weerslag op 
de schrijvers. Wadman juichte de veranderingen toe, maar was somber 
gestemd over de praktische gevolgen ervan. 
De verandering in het klimaat vanaf 1946 vatte Wadman in 1959 samen als 
‘van ideëel naar commercieel’.1341 In de bloeiperiode 1946-1950 (overigens 
óók een bloeiperiode in de rest van Nederland) kochten sommige lezers 
volgens hem álles wat er in het Fries verscheen. Die periode was voorbij. 
Literatuur was, net als de sigaret, een jachtig consumptie-artikel geworden, 
omdat de maatschappij sneller was geworden.1342 Het was een proces dat 
Wadman in oktober 1955 fraai illustreerde in De Tsjerne: 
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‘Wie honger heeft, doet een graai in de koelkast of loopt vijf stappen 
de deur uit naar een snelbuffet of een kraampje met snacks van 
vleesafval en olie. Wie wil roken duwt om de twintig minuten een 
rolletje tabak-in-papier in zijn smoel, blaast de rook haastig weer 
uit en drukt wat over is uit op een asbakje. […] Waartoe al die 
omslachtigheid van tafellinnen, sigare-etui’s en zwaarlijvige romans? 
[…] Dat is pas kunst van onze tijd, kort door de bocht, ritsrats een 
paar zinnen, een paar karakters, een auto met piepende remmen, een 
schot, een politie-inspecteur. Geen natuur meer, geen psychologie 
en geen sfeer, of: alleen in een paar haastige halen.’1343

Het korte verhaal mocht dan goed in de tijd passen, het illustreerde 
volgens Wadman vaker onvermogen dan beheersing van de stof: 

‘… het korte verhaal kan product zijn van de rijkdom, maar ook van 
de armoede. Ik ben bang, zonder namen of uitzonderingen te willen 
noemen, dat het in Friesland vooral uit armoede wordt geboren. Uit 
een te schrale bodem, uit ongeduld, uit een tekort aan bezinning en 
bezinking, een tekort aan zelfkennis en zelfkritiek, een tekort aan 
geestelijk beleven.’1344

Volgens Wadman werden er te weinig romans geschreven, terwijl juist de 
roman de doorbraak naar een groter lezerspubliek zou kunnen forceren. 
In 1959 constateerde hij dat er na de oorlog wel een frontverbreding was 
opgetreden – Friese romans beperkten zich niet meer tot typisch Friese 
problemen en onderwerpen – maar dat die verbreding nog geen garantie 
was voor kwaliteit: 

‘Er bestaat een gevaar voor een onwaarachtig en onverantwoord 
en al te gemakkelijk kosmopolitisme, dat goochelt met vreemde 
stadsnamen, met vliegtuigen en zeekastelen, en dat verzot is op 
flash-backs en modernistische stijlprocedé’s, maar dat in feite 
provincialer èn goedkoper is dan een goed en degelijk opgezet 
dorpsverhaal.’1345

De Friese literatuur hoefde volgens Wadman haar zogenaamd Friese 
karakter niet helemaal te verloochenen om toch niet alleen Fríese 
literatuur te zijn.1346 
Wadman was trouwens niet alleen maar negatief. Voor de radiomicrofoon 
nam hij de gelegenheid ook wel eens te baat om reclame te maken. 
Zo hield hij de Friese, Drentse en Groningse luisteraars voor dat 
men net zo gemakkelijk negatief als positief kon zijn over de literaire 
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productie in Friesland. Negatief als men zich concentreerde op wat er 
in het totaalbeeld ontbrak, maar positief over het feit dat er ondanks de 
ongunstige omstandigheden (te weinig lezers en weinig uitgevers) toch 
nog zoveel werk het licht zag.1347 Zo nu en dan verscheen er bovendien 
een roman of een kort verhaal waarover Wadman positief verrast was, 
bijvoorbeeld de roman Fjouwer minsken yn in stêd (Vier mensen in een stad) 
van Pieter Terpstra (1956 – ‘de beste Friese roman die de laatste jaren het 
licht heeft gezien’) of een kort verhaal van Johannes Spyksma in 1958 in 
Quatrebras.1348 
Over het algemeen genomen viel de balans echter negatief uit. 
Symptomatisch voor het veranderde klimaat vond Wadman de populariteit 
van de Christelijke Friese Volksbibliotheek (KFFB). Deze had in 1958 
volgens zijn informatie 9200 lezers, afgezet tegen achthonderd lezers van 
de Fryske Bibleteek.1349 De KFFB gaf jaarlijks enkele christelijke romans 
uit, die Wadman doorgaans erg slecht vond:1350

‘… helaas staat een deel van zijn uitgaven, vooral de laatste jaren, 
met de goede literaire smaak dusdanig op voet van oorlog, dat 
men het onnoemelijk vele werk dat deze efficiënt en voortvarend 
geleide organisatie verzet, niet onverdeeld onder het hoofdstuk 
cultuurbevordering kan rangschikken.’1351 

Wadman vond het jammer dat de meerderheid van de Friese lezers liever 
KFFB-romans las, dan andere, kwalitatief betere Friese literatuur. 

> Ontevreden over de literaire tijdschriften
Kritisch was Wadman ook over de graadmeters van de literatuur, de 
(literaire) tijdschriften. Vanaf 1956 liet hij zich uitgebreid uit over de 
verhouding tussen De Tsjerne, Quatrebras en It Heitelân.1352 Die laatste twee 
tijdschriften plaatste hij links en rechts van De Tsjerne als respectievelijk een 
progressief ‘richtingentijdschrift’ (een term die Wadman gebruikte voor 
‘de exponent van één bepaalde geestelijke of artistieke richting’) en een 
conservatief ‘familieblad’ of ‘magazine’. De Tsjerne zelf was volgens Wadman 
geen richtingentijdschrift, maar een bloemlezingstijdschrift. Dat was vlak 
na de oprichting een noodzakelijkheid geweest, er moest toen een algemeen 
platform voor Friese schrijvers komen. Het blad had volgens Wadman 
bovendien wel partij gekozen tegen de typisch Friese volksschrijverij en 
voor een gematigd modernisme. Maar er kwamen volgens hem te weinig 
jonge critici bij, zodat De Tsjerne steeds minder strijdbaar werd:

‘Zo gaat zich een zekere onverschilligheid van het blad meester 
maken, onverschilligheid ten opzichte van de weg, die de Friese 
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literatuur heeft te volgen, onverschilligheid ten opzichte van de 
vraag waar men de dingen vandaan heeft àls ze maar goed zijn. [...] 
Deze methode van leven en laten leven moge sympathiek lijken, het 
is maar de vraag, of het litteraire leven er bij gebaat is. Litterair leven 
toch veronderstelt uiteraard strijd tussen richtingen, generaties en 
personen.’1353

Wadman was niet te beroerd aan die ‘strijd’ als criticus vanaf de zijlijn een 
steentje bij te dragen. Nu was hij wat De Tsjerne betreft uiteraard niet de 
meest objectieve criticus. Over ‘richtingentijdschrift’ Quatrebras, waarvan 
zo’n tien nummers verschenen waren, was hij in 1956 nog gematigd 
positief. De inhoud van het blad was ‘zeker wel belangwekkend’, al bliezen 
de ‘Quatrebrassianen’ volgens hem hoog van de toren: ‘hun modernisme 
[draagt] weleens een beetje een would-be-karakter.’1354 Een jaar later, toen 
het er alle schijn van had dat Quatrebras niet voortgezet zou worden, 
was Wadman al veel negatiever. Een paar goede en een paar heel goede 
verzen, meer had het tijdschrift niet opgeleverd. Het had haar beloften 
niet waargemaakt: 

‘Proza hebben de Quatrebras-mannen amper kunnen leveren, en 
essayistisch en kritisch was het zaakje, niettegenstaande de high-
brow-toon, gewoonlijk zo zwak en gammel als het maar kon zijn.’1355 

Dat Quatrebras had willen ageren tegen De Tsjerne vond Wadman gezond en 
sympathiek, maar hij had graag willen weten wat Quatrebras nu precies op 
De Tsjerne tegen had. Wie de laatste jaargangen van dat blad doorbladerde, 
vond daarin namelijk volgens Wadman meer verzen van jongere dichters 
dan in Quatrebras zelf. Voor het gemis aan onderlinge polemiek had hij in 
1957 maar één verklaring: ‘te weinig talent, te weinig houding, te weinig 
wezen’.1356 
De klacht dat er te weinig gepolemiseerd werd tussen de verschillende 
literaire tijdschriften zou Wadman in de loop der jaren steeds herhalen. 
Bijvoorbeeld in 1958, toen Douwe Tamminga zich er in De Tsjerne opnieuw 
zorgen over maakte dat er misschien een nieuw literair tijdschrift (De 
Strikel, waarvan Hylkje Goïnga redacteur werd) bij zou komen. Wadman 
vond Tamminga’s zorgen voorbarig: 

‘De cultuur namelijk bloeit niet alleen en niet het meest bij de gratie 
van dat wat bereikt en voltooid is, maar misschien nog het beste bij 
wat in strijdpositie, in beweging, in onzekerheid verkeert. Voor het 
geestelijk gewoel in een levende cultuur is geloof ik de aanwezigheid 
van tien elkaar bestrijdende, bekibbelende en beconcurrerende 
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bladen van meer belang dan de steriele, statische aanwezigheid 
van een groot, boven de strijd verheven en in monopoliepositie 
verkerend super-blad.’1357

Dat ‘super-blad’ was De Tsjerne. Wadman betreurde het nog eens dat 
Quatrebras, dat een ‘wankel en armoedig, van crisis in crisis vallend bestaan’ 
leidde, geen partij was voor De Tsjerne.1358 Over dat laatste tijdschrift werd hij 
steeds kritischer. Het liep weliswaar als een goed geoliede machine, maar 
hij miste de dynamiek, de vonken die er vanaf zouden moeten spatten. 
En passant verdedigde hij dus zijn eigen, sterk polemisch georiënteerde 
opstelling als redacteur. De Tsjerne was volgens Wadman een voorbeeldige 
ambtenaar, een keurig geschoren boekhouder die zich aan zijn afspraken 
houdt, maar die wat meer artiest en puber zou moeten zijn: 

‘De Tsjerne is een trouwe gast in talloze Friese huishoudingen, maar 
hij knoeit nooit eens as op het tafelkleed, hij gooit geen planten om, 
hij vrijt nooit eens met de gastvrouw of met de dienstmeid, hij stelt 
zich nooit eens tot dronkenschap aan toe aan. Hij komt en gaat als 
heer. Alles in het fatsoenlijke.’1359

Wadman was overigens niet de enige criticus die vond dat er tussen 
de verschillende bladen te weinig gepolemiseerd werd. Zijn collega 
radiocriticus, de latere Tsjerne-redacteur Lolle Nauta, een van de weinige 
Friese critici voor wie Wadman bewondering had, viel hem drie jaar later, 
in 1961, bij: 

‘De afwezigheid hiervan [van polemische stukken] in De Tsjerne 
hangt samen met de burgerlijkheid van dit tijdschrift [...] de 
angst om te tornen aan de vooroordelen van de traditionele 
Friese lezer. De afwezigheid hiervan in Quatrebras hangt samen 
met het feit, dat dit tijdschrift zich nog steeds oriënteert op de 
Nederlandse experimentelen, een richting, die zo langzamerhand is 
doodgebloed.’1360

Het verschil tussen De Tsjerne en Quatrebras bestond volgens Nauta daaruit 
dat de Tsjerne-redactie alleen experimenteel werk opnam als er ‘geen vieze 
woorden in staan, d.w.z. woorden die met het geslachtelijke verkeer en 
met de anale zones van het menselijk bestaan verband houden.’‘Het is een 
beetje triest,’ zo vervolgde hij:

‘…als men tot de conclusie moet komen, dat het verschil tussen beide 
literaire tijdschriften hierop neerkomt en men moet ontdekken 
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dat de lust waarmee dergelijke woorden in Quatrebras geloosd 
worden evenredig is aan de onlust waarmee zij in De Tsjerne worden 
geweerd.’1361

Er was in de drie jaar na 1958 blijkbaar weinig veranderd. Toen vond 
Wadman al dat De Tsjerne een bloedtransfusie nodig had. De redactie 
was in 1958 bijna identiek aan die in 1949. Wadmans ex-collega’s Fedde 
Schurer, Douwe Tamminga, Eeltsje Boates Folkertsma en Govert Gezelle 
Meerburg (geen redactielid in 1953 en 1954) vormden de redactie, samen 
met Wadmans opvolger Freark Dam. Van deze vijf mannen zouden de 
oudste drie (Folkertsma, Schurer en Tamminga) bovendien tot 1964 in het 
zadel blijven zitten. Gezelle Meerburg werd in 1960 vervangen door Durk 
van der Ploeg (1930) en Freark Dam in 1962 door de nieuwe hoofdredacteur 
van Het Vrije Volk, Sjoerd Leiker (redactielid van 1962-1966). 
De gemiddelde leeftijd van de redactie bedroeg in 1960 (ondanks het feit 
dat het jongste redactielid toen dertig jaar oud was) 49 jaar. Het zou nog tot 
1965 duren voordat de redactie een drastische verjonging zou ondergaan. 
Dat bracht Wadman ertoe in zijn polemische Teannewâdder voortdurend 
grapjes te maken over het oude heerschap dat De Tsjerne volgens hem 
was. Hij voerde daartoe het deerniswekkende personage Fedde Boates 
Tamminga op. Een gesprek tussen F.B. Tamminga en diens kleinzoon 
verliep dan zo: 

‘ – En kerel, vroeg Fedde Boates Tamminga aan zijn kleinzoon, wat 
wil jij later worden?
 – Tsjerne-redacteur, opa, zei het jongetje zonder na te denken.
Opa (geërgerd): Ach jongen, wat beweegt je, daarvan hebben wij er 
toch al vijf ?’1362

> Friese literatuur en de Friese beweging
In 1959 legde de Tsjerne-redactie aan tien gezaghebbende schrijvers en 
critici de vraag voor wat de Friese beweging nog voor hen betekende.1363 
Wadmans antwoord was zonder twijfel het somberst: 

‘Beweging en literatuur staan op het moment (en dat zag er in 
1945 anders uit) beide te zwak om zonder elkaar te kunnen leven. 
De Beweging, die niet in staat is om het goede contact te vinden 
met de sociaal-economische problematiek van vandaag de dag, die 
zich te eenzijdig cultureel én te eenzijdig op het verleden richt, die 
zodoende voor een groot deel is blijven hangen in de stupiditeit van 
slecht toneel, volksdansen en krite-spelen (voorzover er dan nog 
krite-gespeeld wordt) en die voor een ander deel heel wat bruikbare 
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lui de gezellige, maar verzande haven van pseudo-wetenschappelijk 
Werkverbanden-tijdverdrijf heeft ingeloodst, – die Beweging heeft 
nog altijd, jammer genoeg, de schrijvers nodig als haar belangrijkste 
reden van bestaan, om zich aan op te trekken. En de schrijvers 
hebben nog altijd de Beweging nodig, – niet als Grote Leidende Idee, 
want die heeft ze niet te bieden […] maar enkel omdat die beweging, 
traag en langzaam, gevaarlijk als zij mag zijn en te veel terend op 
een aantal kleine overwinninkjes, in ieder geval een afzetgebied 
heeft gevormd, een menigte van niet al te veel mensen, dommen, 
wat minder dommen en nog wat minder dommen, die in ieder geval 
niet te beroerd zijn om eens als het zo uitkomt een Fries boek te 
kopen, al is het dan meestal bij de K.F.F.B. De literatuur is vooral 
kwalitatief niet in staat om buiten die kringen aanhang te vinden. 
Een schrijver die in Holland, laat staan in Frankrijk of Amerika, geen 
poot aan de grond krijgt, wordt hier nog onbezorgd en wel gedrukt, 
dat is de mismoedige keerzijde van deze mismoedige medaille, en 
hij krijgt zijn regeltjes in de encyclopedie.’1364

Met ‘pseudo-wetenschappelijke Werkverbanden’ deelde Wadman een 
sneer uit aan de Fryske Akademy, die amateur-liefhebbers uitnodigde 
onder haar vleugels studie te doen naar uiteenlopende onderwerpen. 
Ook Wadman zelf was lid van zo’n studiegroep, namelijk van het ‘Literair-
Historisch Werkverband’. Kosten en baten van dergelijke werkgroepen 
wogen volgens Wadman niet tegen elkaar op, te vaak werden ze volgens 
hem gezien als een gezellige vrijetijdsbesteding. 
Wadman gaf dus toe dat schrijvers nu misschien losser van de Friese 
beweging stonden. Ze konden het echter nog altijd niet zonder de steun 
en achterban van de beweging rooien. De tragiek van de moderne Friese 
schrijver was volgens Wadman dat hij afhankelijk was van een lezerspubliek, 
dat werd gegenereerd door een snel verouderende beweging en dat niet 
op moderne literatuur zat te wachten. De verandering had kortom voor de 
literatuur niet de gunstige gevolgen gehad waarop Wadman had gehoopt. 
Nog altijd bestond er bovendien een kwalitatief verschil tussen Friese en 
niet-Friese literatuur, omdat de drempel naar de Friese literatuur niet 
hoog was:

‘Het is zeker geen valse bescheidenheid, wanneer we constateren 
dat de meeste vooraanstaande Friese auteurs, overgeplaatst in het 
grotere Nederlandstalige literatuurgebied, slechts een middelmatige 
figuur zouden uitmaken. De beperktheid van het taalgebied, die het 
voor schrijvers van betekenis weinig aanlokkelijk maakt zich in deze 
taal te uiten en de te geringe kennis van en belangstelling voor de 
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eigen taal die het Friese volk in doorsnee aan de dag legt, werken er 
toe mee, dat in de Friese literatuur het dilettantisme een zeer sterke 
positie bezit, dilettantisme zowel in de acceptabele als in de minder 
gunstige zin. Broodschrijvers […] kent de Friese literatuur weinig of 
niet.’1365

Dat er in de Friese literatuur bitter weinig te verdienen viel, was niet alleen 
jammer voor de schrijvers, ook had het consequenties voor het prestige 
van de literatuur. Een literatuur die serieus genomen wilde worden 
mocht volgens Wadman niet afhankelijk zijn van filantropie. Hij vertelde 
in dit verband graag de genante anekdote van een Friese schrijver die met 
een postwissel van 25 cent in het postkantoor het honorarium van één 
verkocht boek kwam incasseren.1366 

> Nieuwe teleurstellingen
Wadmans teleurstelling was niet alleen ingegeven door de situatie zoals 
hij die om zich heen vanaf een afstandje observeerde, maar ook door 
persoonlijke teleurstellingen. Zo was hij zoals gezegd in het voorjaar 
van 1959 gepasseerd voor de functie van directeur van een nieuw Fries 
letterkundig museum. In Wadmans plaats werd Marten Scholten de eerste 
directeur van het museum, dat tegen Wadmans zin op de zolder van de 
Fryske Akademy gevestigd werd en dat voor een deel door vrijwilligers 
gerund zou moeten worden.1367 
Een jaar eerder was zijn medewerking aan de Encyclopedie van Friesland ook 
al op een teleurstelling uitgelopen. Zijn artikelen daarin waren zo bewerkt, 
dat hij niet meer achter zijn eigen tekst kon staan. Extra wrang was dat het 
idee voor zo’n encyclopedie nota bene van Wadman zelf kwam.1368 
Er was in 1959 echter nog meer voorgevallen. In dat jaar had Wadman 
ook voorbereidingen getroffen om zich weer als prozaschrijver te 
manifesteren. Na een tijdlang anderen kritisch te hebben gevolgd, 
bereidde hij zijn verhalenbundel Yn ’e lytse loege (In het nauw) voor, een 
compilatie van verhalen van vóór 1953 die, dankzij bemiddeling van 
Gezelle Meerburg, zou verschijnen bij de Fryske Bibleteek. Wadman had 
in zijn bundel ook een nieuw verhaal, ‘De reade roas’ (‘De rode roos’), 
willen opnemen. Maar de Fryske Bibleteek hield de publicatie van dat 
verhaal tegen, bang als ze was dat haar leden aanstoot zouden nemen aan 
het zogenaamd pornografische karakter ervan.1369 Om te voorkomen dat 
het verhaal in een burolade terecht zou komen, stuurde Wadman het in 
voor de Rely Jorritsmaprijs, de prijs waaraan hij eerder zei niet te zullen 
meedoen. Op de vraag waarom hij nu van gedachten was veranderd, gaf 
Wadman zelf drie jaar later antwoord. ‘Heel simpel,’ zo schreef hij toen, ‘ik 
kon met dat verhaal nergens anders heen. De enige manier om dit verhaal 
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behalve een buroladebestaan ook een doel te geven (+ de erkenning + een 
paar 100 gulden) was de R.J.-prijsvraag’.1370 
In Mei Abraham fûstkje beschrijft Wadman hoe hij ‘De reade roas’ liet lezen 
aan twee goede vrienden, Douwe Tamminga en de wat traditionelere 
Eeltsje Boates Folkertsma. Hij overwoog toen reeds het verhaal in te 
sturen voor de Rely Jorritsmaprijs: 

‘D.A. Tamminga was er hevig verontwaardigd over en achtte het 
onsmakelijk. [...] Folkertsma, zonder het verhaal zelf te omschrijven, 
vond het gruwelijk en immoreel om de Rely-jury met zoiets op te 
zadelen. Hij gromde ontstemd, zoals hij dat deed als de dingen hem 
niet naar de zin waren. Toen wist ik wel hoe laat het was.’1371

Eerder dan dat het oordeel van zijn vrienden Wadman ervan weerhield, 
moedigde het hem aan zijn verhaal in 1959 in te sturen. Bekroning zou 
echter uitblijven. Wadman kreeg zijn verhaal in mei 1960 teruggestuurd 
en ‘De reade roas’ dreigde ongepubliceerd te blijven.1372

Om te voorkomen dat zijn verhaal op de plank bleef liggen, bedacht 
Wadman een creatieve oplossing: hij riep zijn eigen tijdschrift in het 
leven. ‘De reade roas’ kwam in het openingsnummer dat in maart 1961 
zou verschijnen. Meer structureel was het blad echter het resultaat van 
de kloof tussen datgene wat Wadman ambieerde en dat wat hij vanuit 
zijn concrete positie en op grond van zijn kwaliteiten als schrijver kon 
realiseren. In het tijdschrift maakte Wadman de balans op van zijn 
activiteiten in het Friese literaire veld tot dan toe en keek hij vooruit. 
Het blad markeert zo een overgang in zijn schrijverschap, namelijk die 
van Fries schrijver naar een Fríes schrijver tegen wil en dank. Vóór de 
Teannewâdder en na het mislukte Podium-avontuur was Wadmans keuze 
voor Friesland lange tijd vanzelfsprekend geweest. Na De Teannewâdder 
was dat niet langer het geval. Het blad was de uiting van het isolement 
waarin Wadman als schrijver terecht was gekomen en waarvan hij zich al 
schrijvende steeds pijnlijker bewust werd.

6.3 De Teannewâdder: ‘Ik kan niet anders en ik wil het niet anders.’

> Een eigen podium 
Het eerste nummer van het eenmanstijdschrift De Teannewâdder kwam 
eind maart 1961 uit. Tegen zijn gewoonte in was Wadman niet thuis om 
de eerste recensies te lezen. Zoals wel vaker logeerde hij enkele dagen 
bij de familie Borgers, die inmiddels in Leidschendam woonde. Wadman 
had van tevoren gewaarschuwd dat het ditmaal geen gewone visite zou 
worden. Er zaten hem enkele dingen dwars: 
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‘Zouden jullie het héél erg naar vinden, als de ondergetekende met 
zijn zwartgallig temperament enige dagen een druk op je gelukkig 
huisgezin kwam leggen? Hij zit, ondanks een voorspoedig en 
florissant huwelijks- en gezinsleven ietwat in geestelijke depressie 
en wilde deze gaarne op enkele oude vrienden afwentelen of, 
zo mogelijk, ervan genezen worden door een scheut zorgeloze 
intellectuelenroddel…’1373

Terwijl Schurer in de Heerenveense Koerier vol lof was over de ‘voor-
jaarsverrassing’ die hij in Wadmans Teannewâdder zag, praatte de auteur 
met Gerrit en Annie Borgers over de dingen die hem bedrukten.1374 
Eind januari 1961, acht jaar na zijn pensioen, was zijn vader na een lang 
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ziekbed op 73-jarige leeftijd overleden. Gatze Wadman was begraven 
op het kerkhof van Langweer. Het notarishuis zou in de loop van 1961 
verkocht worden. Van de drie kinderen woonde Anne Wadman het 
dichtst bij zijn moeder in de buurt. Martha Wadman woonde nog steeds 
in het Looiersdwarshuis in Amsterdam met Jan van Schoten. Met hem 
had ze inmiddels twee kinderen. Ook Roel Wadman was getrouwd en had 
kinderen. Hij woonde in Bergum.1375 Wadman trok zich het lot van zijn 
alleenstaande moeder aan. Ze had depressieve buien en dementeerde de 
laatste jaren van haar leven – ze zou in 1965 overlijden.1376

Er waren meer beslommeringen. In de zomer van 1959, tijdens de 
jaarlijkse vakantie met zijn gezin naar Ameland, was Wadman begonnen 
aan wat dan eindelijk de tweede roman moest worden na Fioele en Faem. 
Het manuscript droeg de titel Hoe moat dat no, Marijke? (Hoe moet dat 
nu, Marijke?) Wadman had zich voor het boek laten inspireren door de 
romans van de KFFB, die hij als criticus goed kende en die ondanks 
hun matige literaire kwaliteiten duizenden lezers trokken. Achter de 
schermen noemde hij Hoe moat dat nou, Marijke? een “bakvisroman 
voor grote mensen”.1377 Wadmans KFFB-parodie was in het najaar van 
1960 verschenen, een half jaar na de verhalenbundel Yn ’e lytse loege. De 
‘dubbele come-back’ had echter niet het effect gehad waarop Wadman 
hoopte. De Friese critici reageerden volgens Wadman ‘met gemengde 
gevoelens’ op zijn nieuwste werk.1378 Dat was een eufemisme voor wat hij 
zag als afwijzend. Zo had de redactie van De Tsjerne, het literaire tijdschrift 
dat Wadman in Friesland nog steeds het belangrijkst achtte, met geen 
woord gerept over Hoe moat dat nou, Marijke? en had ze ‘een idioot stuk 
timmermansproza’ opgenomen als recensie van Yn ’e lytse loege.1379 
De grootste teleurstelling – en daardoor de directe aanleiding voor De 
Teannewâdder – was ten slotte het feit dat ‘De reade roas’ het niet eens 
tot een eervolle vermelding had geschopt in de ‘Rely-rally’, en dat terwijl 
Wadman het zelf beschouwde als zijn beste verhaal tot nu toe.

> De aanleiding: ‘De reade roas’
‘Mijn tijdschrift heeft veel stof opgewaaid en een heleboel mensen 
zijn er enthousiast over, al zijn er natuurlijk ook enkele zeer ontstichte 
lieden. Tot nu toe zijn er een 25 abonnees, dat is dus iets meer dan de 
helft.’1380 Dat schreef Wadman – een stuk opgewekter – aan Borgers, na 
terugkomst in Sneek. Op de ‘nachtelijke Haagse strooptocht’ die hij met 
Borgers had gemaakt, was het onderwerp aan bod gekomen dat tussen 
hen zo vaak besproken werd: waarom schreef Wadman – zijn kritieken 
voor de Leeuwarder Courant en incidentele bijdragen aan Nederlandse 
bladen daargelaten – uitsluitend in het Fries, als hij zich daarmee zoveel 
ergernissen op zijn hals haalde?1381
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Borgers stelde Wadman voor ‘De reade roas’ in het Nederlands te vertalen 
om te proberen het zo alsnog ergens gepubliceerd te krijgen. Wadman 
vond dat een goed idee. Het zou hem namelijk spijten als zijn verhaal 
alleen door de eerste 25 Teannewâdder-lezers werd gelezen. Zelf hield hij 
de mogelijkheid om opnieuw buiten Friesland te publiceren bovendien 
al langer open. Begin maart had hij, teleurgesteld over de kritieken tot 
dan toe, het manuscript van Hoe moat dat nou, Marijke? aangeboden aan 
uitgeverij Nijgh & Van Ditmar met de vraag of het voor vertaling in 
aanmerking kwam.1382 Drie weken na zijn bezoek stuurde hij Borgers een 
vertaling van ‘Het roosje’ zodat deze zijn contacten kon aanboren: 

‘Ik ben erg benieuwd, wat de Podiumisten er van zeggen en of het 
gesprek iets oplevert. Maar ik sta natuurlijk niet op publicatie in 
Podium, ik voel de bezwaren en moeilijkheden best, eigenlijk is dit 
geen Podiumkost. Maar goed, je ziet maar. Misschien trapt B. Bakker 
er in.’1383 

Het verhaal, zoals het grootste deel van Wadmans proza geschreven vanuit 
een personaal vertelstandpunt, beschrijft de eerste erotische ervaring 
van een schooljongen met alle onhandigheid, verwarring en schaamte 
van dien. ‘Gruwelijk en immoreel’, zoals Folkertsma het uitdrukte, 
was de scène waarin de hoofdpersoon bij wat onschuldig gevrij zijn 
zelfbeheersing verloor:

‘Hij zweefde in een extase, hij liet alle gewroet en geknoei, zijn hele 
misselijke kleine wereldje onder zich, hij was vrij, hij was hoog en 
absoluut, hij was meester. [...] Hij kon zijn hand niet thuishouden, 
alles sloeg in zijn binnenste, hij werd allemachtig sterk, zijn hand 
gleed omhoog, onder haar rok, de warmte tegemoet, en in haar 
broekje en ergens zong in hem dat betoverende lied: een meisje wilde 
niet weten, dat zij een rode roos bezat... hij voelde haar weerstand 
winnen, maar hij voelde ook de warme huid, een bosje haar, een 
warm, vochtig, week plekje... van voren gespleten, van binnen vurig 
rood... zijn vingers tastten en gleden, op wild avontuur wild wild en 
toen had hij de slag al ontvangen, pats tegen zijn rechterwang, het 
deed meer pijn dan pijn doet.’1384 

Bang voor meer Folkertsma- en Tamminga-achtige reacties gaf Wadman 
in zijn eerste Teannewâdder de volgende toelichting: 

‘Dit verhaal is geen pornografie, zelfs geen staal van seksueel 
realisme. Het is alleen de weerslag van een reeks eigen ervaringen, 
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waarin ik geprobeerd heb een psychologische registratie te geven 
van puberteitsgevoelens zoals U die ook, zij het misschien in een 
wat andere en veel “erger” vorm, hebt gehad. Het is evenwel niet een 
bijdrage aan mijn (auto)biografie. Daar staat op dit moment alleen 
in: “Hij was te bang, te voorzichtig en te braaf.” Het is dan ook alleen 
voor de goede verstaander.’1385

Deze verantwoording had meer uitwerking dan het provocerende ‘dit 
ís pornografie’ zou hebben gehad. ‘Kluchtig en totaal overbodig’, vond 
Jacob Noordmans, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, zo’n 
verantwoording voor ingewijden.1386 Noordmans ging er, net als Fedde 
Schurer, vanuit dat Wadman zijn Teannewâdder voor ingewijden schreef. 
Dat was niet het geval. Veel eenmanstijdschriften, zo is terecht opgemerkt, 
hebben een open-brief-functie.1387 Ook Wadmans Teannewâdder was 
gericht tot een niet nader gedefinieerd publiek, dat idealiter groter was 
dan het aantal abonnees. 

> Inhoud en bedoelingen
‘Dit tijdschrift is gebonden aan een minimum van 49 lezers, dat tegelijk 
maximum is’, zo schreef Wadman in het eerste nummer. Samen vormden 
de lezers de ‘exclusieve en geheime Teannewâddersclub.’ Het aantal van 
49 was tamelijk willekeurig, al zal Wadman uit praktisch oogpunt geen 
groot aantal abonnees hebben gewild; hij moest alle nummers van het 
tijdschrift namelijk zelf stencilen, snijden en nieten. 
Van Wadmans Teannewâdder zouden in totaal acht nummers van zo’n 
28 pagina’s (het laatste nummer was 32 pagina’s) verschijnen, vier 
nummers per jaargang.1388 Eén pagina Teannewâdder was iets groter dan 
A5 formaat. Het eerste nummer opende met de vraag ‘Waarom dit nieuwe 
tijdschrift?’: 

‘De schrijver is van mening, dat er voor wat hij van plan is (sterke 
stukken, smerige streken, kluchtigheden, pikante nieuwtjes en 
fatsoenlijke pornografie) in DE TSJERNE geen plaats is, met het 
oog op de tere zenuwen van de lezers, de Rijkssubsidiebuidel, de 
publiekrechtelijke status van de redacteuren en schrijvers eigen 
egocentriciteit. QUATREBRAS is van zichzelf al smerig genoeg, 
de schrijver is daarvoor ook te oud en bovendien blijft hij het 
liefst verantwoordelijk voor zijn eigen druk-, schrijf-, taal- en 
spelfouten.’1389

Wadman hoefde de redactionele verantwoordelijkheid voor De 
Teannewâdder met niemand te delen. Hij was schrijver, uitgever én 

l ange tenen en korte lontjes (1953-19 63)



370

verspreider. Het intieme, informele karakter van zijn tijdschrift bleek niet 
alleen uit de inhoud (bijvoorbeeld uit de rubriek ‘familiegesprekken’), 
maar ook uit de lay-out; aan alles was te zien dat dit tijdschrift provisorisch 
in elkaar gezet was met typemachine, liniaal en stencilapparaat. De titel 
De Teannewâdder werd in zeven van de acht nummers gevolgd door een 
motto – Wadman gebruikte immers graag ironische motto’s – zoals ‘het 
enige Friese blad dat de moeite van het roddelen waard is’ of ‘de kleinste 
oplage, de grootste invloed’.1390 
In zijn tijdschrift publiceerde hij oud en nieuw werk. Dat oude werk 
bestond uit nog ongepubliceerde kritieken, verhalen, hoofdstukken 
van niet verschenen romans en vertaald toneel. Het door de Tsjerne 
geweigerde toneelstuk van Sartre, La putain respectueuse, werd in Wadmans 
vertaling ‘In slet fan tsien dollar’. Nieuw waren de cartoons, (fictieve) 
brieven en anti-advertenties. Het polemische deel vormde de hoofdmoot 
van De Teannewâdder. In rubrieken als ‘Fries en onfries Friesland’ zocht 
Wadman het debat met de mensen die de dienst uitmaakten in cultureel 
Friesland. 
Over zijn bedoelingen heeft Wadman zich in zijn tijdschrift op drie 
plaatsen expliciet uitgelaten. Hij deed dat aan het begin van de eerste 
en de tweede jaargang en in het allerlaatste nummer. Maar ook buiten 
De Teannewâdder schreef hij aan vrienden wat hem voor ogen stond. 
Bijvoorbeeld aan zijn oud-promotor, met wie hij nog steeds een goed 
contact had. Zijn eenmanstijdschrift, zo vertrouwde Wadman Brouwer toe, 
was in feite door drie teleurstellingen ingegeven; de slechte verkoopcijfers 
van en de kritieken op Marijke (900 exemplaren waren er tot nog toe 
verkocht, Wadman was met 1500 tevreden geweest), de niet-bekroning 
van de ‘reade roas’ (Bert Bakker zou eind juli 1961 laten weten dat hij het 
graag in Maatstaf opnam, hetgeen Wadman zag als een bevestiging van 
de kwaliteit van het verhaal)1391 en de slechte verhouding met de Tsjerne-
redactie: 

‘Mijn Teannewâdder is een poging om mijzelf als Friese schrijver te 
rechtvaardigen. Het is een smalle basis, dat geef ik toe, maar ik kan 
verder geen kant meer op. Alleen als individu en met de rug tegen de 
muur kan men voor de Friese zaak nog wat doen en met de inzet van je 
persoonlijkheid, in de hoop dat er enkelen zijn om naar je te luisteren 
(zelfs die zijn er in vertrouwen gezegd tot nu toe nog niet).’1392

De vraag die Wadman zichzelf stelde was: lag zijn ‘mislukken’ als schrijver 
tot nu toe aan het Friese literaire klimaat of aan hemzelf? Het wachten 
was op een reactie van de heren van De Tsjerne en Quatrebras. Zou het de 
zoveelste teleurstelling worden? 
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> Voorbeelden en drijfveren
Wadman was niet de eerste schrijver die gefrustreerd aan een eigen 
blad begon. Tamminga wees in een recensie in 1962 op voorgangers in 
Friesland zoals Harmen Sytstra, E.B. Folkertsma en J.M. van der Goot.1393 
De kans is echter groter dat Wadman geïnspireerd was door schrijvers 
zoals Willem Frederik Hermans en Louis Paul Boon. Van de laatste gaf De 
Arbeiderspers van 1954 tot 1957 Boontje’s reservaat uit, waarvan in totaal vijf 
nummers het licht zagen. De zeer polemische Mandarijnen op zwavelzuur, 
een serie pamfletten waarmee Hermans op de actualiteit insprong, 
verschenen vanaf 1955.1394 (Deze pamfletten zagen pas in 1964 als bundel 
het licht.)
In zijn kritieken voor de Leeuwarder Courant besteedde Wadman veel 
aandacht aan het werk van schrijvers van de Arbeiderspers. Zo besprak 
hij van Louis Paul Boon, nadat deze zijn waardering voor hem als criticus 
had uitgesproken, alle nieuwe romans.1395 Wadman was als een van de 
weinigen positief geweest over De Paradijsvogel. Boon had hem daarop 
in 1959 bedankt met een opmerkelijke belofte (die hij uiteraard niet zou 
houden): ‘…komt het nog ooit tot een boek, dan schrijf ik het niet meer 
voor Pietertje, maar voor Anne Wadman. Ik laat het trouwens dan door 
de drukker op de schutpage aanbrengen.’1396 Ook het werk van Willem 
Frederik Hermans volgde Wadman met belangstelling. In 1959 besprak 
hij diens roman De donkere kamer van Damocles, in 1964 –na zijn eigen 
eenmansavontuur – zijn snijdende kritieken op de “mandarijnen” in de 
Nederlandse literatuur.1397

De vergelijking tussen Wadmans eenmanstijdschrift en Boons Reservaat 
werd in Friesland één keer gemaakt. Een tegenstander wierp Wadman aan 
het begin van de tweede jaargang van zijn Teannewâdder voor de voeten 
dat zijn tijdschrift meer non-conformisme en pregnantie zou kunnen 
gebruiken ‘in de geest van Paul Boontjes eenmannetijdschriftje “Boontjes 
reservaat”.’1398 Wadman zag in deze vergelijking alleen een bevestiging 
van het dilettantistische literaire klimaat in Friesland. Met nauwelijks 
verholen minachting liet hij weten dat uit de spelling van Boons naam 
bleek dat de criticus Boons tijdschrift waarschijnlijk nooit gelezen had: 

‘De man heet niet “Paul Boontje”, maar: Louis Paul Boon, en zijn 
tijdschrift bestaat al lang niet meer. Bovendien: L.P. Boon is een groot 
schrijver, Anne Wadman niet. […] “De redacteur zal er goed aan doen 
om zichzelf niet te veel in het centrum te plaatsen”, schoolmeestert 
opa B.V. [Boucke Visser, jc]1399 vanuit zijn universele wijsheid. Hij zal, 
hoop ik, zijn zin niet krijgen. In de Friese literatuur van vandaag de 
dag mis ik de persoonlijke inzet en de moed. […] Wij zijn hier in 
Friesland overgeleverd aan de schijncultuur van de B.V.’s.’1400
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Tegen die ‘schijncultuur’ wilde Wadman zich in zijn Teannewâdder 
verweren. Zijn tijdschriftavontuur kon daardoor volgens hem ook voor 
anderen nut hebben: 

‘In feite (en afgezien van de gebreken in de persoonlijke sector) 
gaat het om een houding van verweer, om een soort van – toemaar 
– protest. Als ik het grote woord noemen mag: de houding van de 
intellectueel die zich verzetten moet, tenminste wíl, tegen vervalsing 
en nivellering, tegen cultuurdevaluatie… Voor mij is de intellectueel 
een probleem. Maar zijn alternatief, de niet- of de anti-intellectueel 
is het net zo goed. Als ik de geestelijke ontwikkeling van onze tijd 
goed zie, is er hoe langer hoe meer een grandioze beweging bezig om 
de niet-intellectuelen tot anti-intellectuelen te bevorderen. […] De 
menigte wordt met macht van woorden en geld ingedreund, dat zij 
zich in kunstzaken niet mag inspannen, op straffe van het snobisme 
aan te hangen. En dat antisnobisme, daar wil de menigte wel aan.’1401

Het was hetzelfde ‘snobisme van de gewone man’ waarvoor Wadman 
in 1949 ook al had gewaarschuwd. Hij achtte deze kleinburgerlijke, 
rancuneuze houding tegenover de kunst toen gevaarlijker dan het andere 
uiterste; het snobisme van de bourgeoisie: 

‘Het is zo gemakkelijk om de kunst en de kunstenaar de schuld te 
geven, en te poneren dat kunst een kwestie is geworden van uiterste 
specialisatie, een zaak voor vaklui en ingewijden, waar lui met gezond 
burgermansverstand hun neus liever niet in steken. Het brevet van 
geestelijke armoede lijkt bijna wel een ereteken te worden, als het 
maar met de nodige “daar kan ik met mijn pet niet bij” gebracht 
wordt.’1402

Wadman had in 1949 dus een vooruitziende blik gehad. Net als in zijn 
kritieken wilde hij in zijn Teannewâdder commentaar leveren op het 
literaire klimaat om zijn eigen positie helder te krijgen en rekenschap 
af te leggen.
Over eenmanstijdschriften is eens opgemerkt: ‘Zelden wordt de vijand 
vernietigd, maar bijna altijd loopt de eenman schade op’.1403 Het gold ook 
voor Wadman. Waar hij hoopvol aan begon, zou twee jaar later in een 
desillusie eindigen. Het literaire klimaat veranderde slechts langzaam. Er 
was meer voor nodig dan enkele ‘pornografische’ verhalen en wat harde 
kritiek om een discussie op gang te brengen. Het Teannewâdder-avontuur 
illustreert hoe Wadmans basis steeds smaller werd.
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> Problemen van de Friese literatuur
Wadman dacht vóór zijn Teannewâdder nog steeds dat er mogelijkheden 
bestonden om een groter lezerspubliek aan te boren voor Friese literatuur. 
In februari 1961, kort voor de start van zijn eenmanstijdschrift, had hij aan 
het Nederlandse lezerspubliek uitgelegd hoe de zaken ervoor stonden:

‘Er is een lezerspubliek. […] Het is te weinig, ook in verhouding tot het 
aantal Friestaligen (vergelijk IJsland met zijn 150.000 inwoners en zijn 
veel groter en intensiever literaire cultuur). Te weinig om er gelukkig 
mee te zijn, te veel om er mee op te houden, en juist genoeg om de 
illusie te koesteren, dat het eenmaal beter zal worden, dank zij meer 
onderwijs-in-eigen-taal, sterkere bewustwording van zijn eigen aard 
(die internationale gerichtheid niet behoeft uit te sluiten), meerdere 
erkenning, ook bij hen die, hoewel niet Friestalig of van Friese afkomst, 
hun stoffelijk en geestelijk bestaan in deze provincie vinden.’1404

Wadman zat als verdediger van de Friese zaak – en hij wás hier als verdediger 
van die zaak aan het woord – echter continu in een tweeslachtige positie. 
Tegenover ‘Holland’ verklaarde hij zijn keuze voor de Friese taal als 
vanzelfsprekend, maar in de Friese praktijk was dat allerminst het geval. 
In het Teannewâdder-essay ‘Warns en de yntellektueel’ legde Wadman uit 
dat de Friese beweging volgens hem de afgelopen dertig, veertig jaar een 
groep intellectuelen had afgeleverd die voortdurend moest schipperen 
tussen het Fries en het Nederlands. Ze werkten in een Nederlandstalig 
milieu, maar schreven daarnaast in het Fries. De kloof tussen Nederlands 
en Fries ging al gauw ten koste van de Friese taal, omdat iemand die 
halsstarrig Fries bleef spreken snel voor een fanaticus werd gehouden: 
‘Slechts enkele lui kunnen zich maatschappelijk gezien de luxe van Friese 
eentaligheid permitteren.’1405 
Dat de keuze voor het Fries voor Wadman niet altijd zonder meer 
vanzelfsprekend was, bleek ook in juli 1961, toen hij zich na het voltooien 
van zijn volgende roman (De oerwinning fan Bjinse Houtsma, De overwinning 
van Bjinse Housma een roman die Wadman zelf beter vond dan Marijke) 
afvroeg: ‘…heeft het “Friese volk” behoefte aan dit boek, dat net even wat 
serieuzer is dan “Marijke” en: is het niet beter dat ik het gelijk maar in het 
Holl. publiceer?’1406 Wadman realiseerde zich goed dat zijn werk niet goed 
aansloot bij de wensen van de Friese lezers:

‘Ik kan alleen mijzelf zijn, d.w.z. bitter, agressief, eerlijk en intellectueel. 
Dat maakt mij hier onmogelijk, ik weet het, en de nieuwe roman 
waaraan ik werk, zal, als hij ooit uitkomt, daarvoor wel een nieuw 
bewijs zijn, maar ik kan niet anders en ik wil niet anders.’1407 
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Wadman vond het niet alleen een probleem dat het Friese taalgebied 
zo klein was. Hij stoorde zich er vooral aan dat in Friesland literatuur 
doorgaans nog volgens morele maatstaven beoordeeld werd. Kort na 
het verschijnen van zijn eerste Teannewâdder had Wadman op een feestje 
Rely-jurylid Gerben Brouwer ontmoet. Die had hem verteld dat ‘De reade 
roas’ volgens de jury ver boven de andere inzendingen uitstak, maar dat 
het niet bekroond was omdat publicatie door de Fryske Bibleteek een 
probleem zou zijn geweest. Wadman schreef hem daarop dat hij het 
betreurde dat literaire en morele oordelen in Friesland zo vaak met elkaar 
werden verward. Er was over publicatie immers wel te praten geweest:

‘Ik ben er ook al mee akkoord gegaan, dat “De reade roas” niet in 
“Yn ’e lytse loege” werd opgenomen. Ik heb genoeg begrip voor de 
Friese situatie. Al moet ik er wel bij zeggen, dat als “de reade roas” 
volgens jullie geen pornografie is, publicatie in principe óók in 
Friesland mogelijk moet zijn. Of dacht u echt, dat al die brave F.B. 
[Fryske Bibleteek] lezers die dan zoals het heet buiten de seksuele 
dingen gehouden moeten worden, niet zelf evengoed Lolita en Lady 
Chatterley en Bob en Daphne etc. lezen? Kom nou? Dat weet u zelf 
ook wel beter.’1408

Het zal Wadman in dit verband hebben teleurgesteld dat óók Jelle Brouwer, 
wiens mening over ‘De reade roas’ hij enkele maanden later vroeg, hem te 
kennen gaf dat hij niet alleen literaire argumenten wilde laten gelden bij 
de beoordeling van literatuur: 

‘Ik zal eerlijk zijn. Naar mijn mening is dit een heel knap verhaal, 
een voortreffelijke beschrijving van kinderen in de overgangsjaren. 
Literair accepteer ik het helemaal. Maar ik zeg er even eerlijk bij, dat 
ik mij wel twee keer zou bedenken, voordat ik het opnam, stel dat 
U het mij had toegestuurd, als redacteur van een tijdschrift. Daar 
gelden nog andere verantwoordelijkheden dan de literaire.’1409

Wadman kreeg de indruk dat hij een van de weinigen was die Friese 
literatuur, ook die van de KFFB, alleen met literaire maatstaven wilde 
meten. Dat rechtvaardigde in zijn ogen ook zijn aanval op het preutse 
klimaat, of zoals hij het in 1963, na het onverwachte succes van De 
Smearlappen, zou verwoorden:

‘Veel lui willen graag de romantische idylle van het reine en zedige 
Friesland bewaren, dat voor hun een (verloren) paradijsje is – zeg 
maar het paradijsje-aan-de-poel van Marten Baersma. En het 
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eigenaardige is, dat sommige van die lui de seksuele openhartigheid 
van Claus, Mulisch, Vinkenoog, Vaandrager en Wolkers zonder protest 
aannemen (of hoogstens met een afkeurend gebaar), maar voor de 
Friese lettertuin de seksuele deuren willen dichthouden…’1410

Het werd Wadman tijdens zijn Teannewâdder-avontuur echter duidelijk 
dat het aantal medestanders klein was. In de tweede jaargang werd zijn 
toon van ironisch cynisch. Dat had alles te maken met zaken die tijdens 
de eerste jaargang níet waren gebeurd. 

> Reacties
Zo was de relatie met de Tsjerne-redactie nauwelijks verbeterd en had 
Wadman van niemand steun gekregen in zijn aanval op het bestuur van 
de Rely Jorritsmaprijs en de KFFB. De Teannewâdder had verder geen 49 
lezers gekregen en ook zou Wadmans roman Hoe moat dat nou, Marijke? 
niet door Nijgh & Van Ditmar worden uitgegeven. Toen de uitgeverij 
in november 1961 overwoog of het boek misschien nog in een fonds 
voor jonge meisjes kon worden uitgegeven, vorderde Wadman het 
manuscript, dat hij voor een deel al vertaald had, zelf maar terug.1411 Het 
was duidelijk dat de uitgeverij niet begreep dat het hier een parodie op 
een meisjesboek betrof. Wadmans basis was en bleef Friesland. Welke 
plaats hij daar inmiddels innam, blijkt duidelijk uit de eerste reacties op 
De Teannewâdder.
De eerste reacties op Wadmans eenmanstijdschrift waren uiterst lauw 
geweest. Na het verschijnen van het eerste nummer hadden slechts drie 
recensenten gereageerd: Fedde Schurer, Jacob Noordmans en Sjoerd 
Leiker. Met twee van hen had Wadman op dat moment al ruzie; met 
Schurer sinds zijn vertrek uit De Tsjerne en met Noordmans sinds een 
aanvaring in 1958.1412

Alle drie de critici hielden hun reactie erg kort en erg voorzichtig. 
Verrassend genoeg was Schurer dus vol lof over Wadmans tijdschrift. Hij 
en Jacob Noordmans citeerden uitvoerig uit het eerste nummer. Op basis 
daarvan gaven beiden enkele niet onderbouwde waardeoordelen in de 
trant van ‘knap essay’ en ‘prima verhaal’.1413 Dat Schurer ‘De reade roas’ een 
goed verhaal noemde, is overigens opvallend. Vanuit zijn moralistische 
overtuiging, die hij vaak liet gelden bij de beoordeling van literatuur, zou 
men immers verwachten dat hij het had afgekeurd, net zoals hij dat in 
1963 met De Smearlappen zou doen. 
In De Tsjerne reageerde voorlopig niemand. En dat terwijl Wadman op zijn 
beurt, toen hij in het voorjaar van 1961 aan zijn eenmanstijdschrift begon, 
De Tsjerne nog wel enigszins goedgezind was. De toon was een jaar later 
al veel negatiever: 
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‘De Tsjerne trekt bij het ingaan van de nieuwe jaargang een blauwe 
streepjesbroek aan met een rood-witte neus op de gulp, pakt zijn 
wandelstok en maakt zwijgend zijn rentenierswandelingetje. De 
Tsjerne is een potsierlijke ouwe man.’1414

Het wekt tegen deze achtergrond enige verbazing dat Wadman Jelle 
Brouwer op diens initiatief vanaf de zomer van 1961 had laten bemiddelen 
in een wapenstilstand met de Tsjerne-redactie. Brouwer, een typische 
Bewegingsman, was namelijk bang dat Wadmans tijdschrift ten koste zou 
gaan van De Tsjerne. Wadman geloofde niet dat het zo’n vaart zou lopen, 
maar werd toch in januari 1962 (kort na het verschijnen van het vierde 
nummer van de Teannewâdder) weer Tsjerne-medewerker.1415 Misschien 
hoopte hij zo zijn draagvlak toch enigszins te vergroten. Brouwer had 
overigens heel wat werk moeten verzetten om Fedde Schurer en Wadman 
weer met elkaar te verzoenen; Wadman vergeleek De Tsjerne met een 
elastiek waar de rek uit is, en Schurer wilde eerst excuses horen voor 
de afscheidsbrief die Wadman de Tsjerne-redactie in 1953 (bijna tien jaar 
eerder dus!) had toegestuurd. 
De polemiek die Wadman met zijn Teannewâdder wilde veroorzaken, kwam 
er pas na het derde en vierde nummer, waarin hij in enkele stukken fel van 
leer trok tegen literatuur van de KFFB.1416 Hij omschreef de KFFB toen als 
‘een teken van de georganiseerde cultus van de simpele ziel.’ Deze stukken 
misten hun uitwerking niet. Maar toen Wadman eindelijk respons kreeg, 
vond hij geen medestanders, ook niet onder de Tsjerne-redactie. Het viel 
hem erg tegen dat zijn tijdschrift wel circuleerde – toen Jelle Brouwer Fedde 
Schurer tegenkwam, bleek deze het blad nauwkeurig gelezen te hebben – 
maar dat niemand zich als abonnee bij hem opgaf. Aan Brouwer legde hij 
het in januari 1962, kort voor de tweede jaargang, zo uit:

‘Wat mijn teleurstelling’ betrof, dat sloeg niet op het financiële. Winst 
zit er niet in en [wel] een fiks verlies (zo’n f 100,- per jaargang), maar 
dat heb ik er wel voor over. Het sloeg hierop, dat heel wat lui van wie 
ik het wel had verwacht, zich niet als abonnee opgegeven hebben, 
bijv. Schurer, Folkertsma en Tamminga. Een van de dingen was, dat 
ik eens wilde weten hoe ver mijn “lezerskring” strekt. Nu weet ik dat 
dan, – niet veel verder dan 49 man.’1417 

Zelfs nadat Wadman weer Tsjerne-medewerker was geworden, wilden zijn 
oude mederedacteuren en vrienden zich niet op zijn blad abonneren. 

> Conflicten door “De Teannewâdder”
Niets stond Wadman meer in de weg om in zijn eenmanstijdschrift de vloer 
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aan te vegen met De Tsjerne, het blad waarvan hij zelf weer medewerker was 
(al leverde hij in 1962 maar één bijdrage). In de rubriek ‘Tsjernalia’ gaf hij 
af op de redacteuren en medewerkers van De Tsjerne. Folkertsma, Gezelle 
Meerburg, Inne de Jong en Durk van der Ploeg, allemaal moesten ze het 
ontgelden. Maar vooral Douwe Tamminga kreeg er flink van langs. 
In Trochpaden verzweeg Tamminga zijn aanvaring met Wadman niet. Hij 
gaf er daar echter wel een andere, voor hemzelf gunstigere aanleiding 
voor. De ruzie met Wadman zou betrekking hebben op diens opzegging 
van het Tsjerne-medewerkerschap.1418 Wadman zegde zijn medewerking 
aan De Tsjerne in mei 1963 weer op.1419 Hij deed dat evenwel juist omdát 
hij een conflict met Tamminga had. Wadman voelde zich gepikeerd door 
een Tsjerne-recensie van Douwe Tamminga waarin deze zijn Teannewâdder 
belachelijk had gemaakt: ‘Psychologisch zal het wel zo liggen, dat Wadman 
een uitlaatklep nodig had, om zijn persoonlijke agressiviteit uit te leven 
voor een klein en select publiek.’1420 Wadman schreef terug: ‘Ik dank D.A. 
Tamminga voor zijn mild, degelijk en begrijpend oordeel over mijn 
persoon en mijn eenmansavontuur.’1421 
Tamminga’s sneer was ingegeven door een Teannewâdder-stukje waarin 
Wadman had geschreven hoe een fotografe zijn naam had verbasterd tot 
A. Wachter. Hij vond het aardig dat zíj hem in ieder geval (in tegenstelling 
tot de Friese critici) met Vestdijk in verband bracht. Naar aanleiding van 
deze anekdote verweet Tamminga hem ‘mentale kwetsbaarheid’: 

‘De hele redactie van de Tw. beklaagt zich er en bloc over dat een 
Hollandse fotografe het had gewaagd om hem aan te schrijven als 
“de heer A. Wachter.” Dat meisje verdient een bloemetje, want met 
dat substantief is Wadman heel goed getypeerd. Niet omdat hij zo 
ontzettend kan liegen, maar omdat hij de hondewacht betrokken 
heeft bij wat wij nog altijd zonder stotteren ‘Friese Cultuur’ noemen. 
Een wachter op Sions muren, zogezegd.’1422

Tamminga’s rancune kan waarschijnlijk niet los worden gezien van 
Wadmans laagdunkend geschrijf over De Tsjerne in de laatste Teannewâdder, 
waarin hij De Tsjerne had vergeleken met een ‘potsierlijke, ouwe man’ met 
een pompeblêd op zijn kruis. 
Uit de openbare briefwisseling tussen Tamminga en Wadman in De 
Tsjerne en Teannewâdder – want dat was het natuurlijk – blijkt eens te meer 
waarin zij van elkaar verschilden. Tamminga nam het Wadman kwalijk 
dat die zich tegenover ‘Holland’ kritisch uitliet over de Friese literatuur. 
Zijn verwijten hadden echter een averechts effect. In augustus 1962 zou 
Wadman voor Het boek van nu juist verklaren:
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‘Van bevriende (Friese) zijde wees men mij erop, dat mijn vorige 
bijdragen in dit blad, door de wijze waarop ik de produkten der 
Friese literatuur presenteerde, in de “buitenwereld” mogelijk een 
onjuiste, te ongunstige indruk zouden kunnen vestigen. Misschien 
is dat ook wel zo. Maar het is moeilijk met twee maten te meten en 
een beoordeling voor inwendig en één voor uitwendig gebruik te 
maken.’1423

Ook in 1947 had Wadman het al betreurd dat de Friese critici met twee 
maten moesten meten. Er was in vijftien jaar tijd blijkbaar weinig 
veranderd. 

> Klaas de Wit (1925-)
In de loop van 1962 maakte Wadman kennis met een iets jongere schrijver 
van wiens debuutroman hij erg onder de indruk was geweest. Het was 
volgens hem een boek dat een heel schrijverschap rechtvaardigt.1424 De 
schrijver was Klaas de Wit (1925). 
De Wit woonde in 1962 aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden. 
Hij had Engels gestudeerd in Groningen, gaf les aan het gymnasium 
in Leeuwarden en zocht Wadman soms in Sneek op om met hem 
over literatuur te spreken.1425 Eind 1962 schreef hij hem uitvoerig over 
Wadmans derde roman die toen juist was verschenen. Dat boek ging over 
de dirigent van een dorpskoor die, als uitvlucht uit een saai huwelijk, 
een relatie begint met een nieuw koorlid, een ‘wilde vogel’ die al heel 
wat mannen heeft gehad. Hij legt het uiteindelijk af tegen zijn rivaal, de 
stoere dorpsheld Bjinse Houtsma.
Wadman nam de correspondentie met De Wit vervolgens op in de 
twee laatste nummers van De Teannewâdder. De ‘brieven over Bjinse’ 
illustreerden volgens hem zijn poging tot zelfonderzoek uitstekend – en 
daar draaide het in De Teannewâdder immers om.1426 
Op het belang van de correspondentie met Klaas de Wit voor het 
schrijverschap van Anne Wadman is al eerder gewezen.1427 De Wit sneed 
in zijn kritiek van Wadmans boek (‘de eerste maal dat ik een Friese roman 
en/of ‘streekroman’ met serieuze bedoelingen gelezen heb’) namelijk 
allemaal punten aan die voor Wadman als schrijver belangrijk waren: de 
keuze voor de taal en de consequenties van die keuze, de status van de 
streekroman en Wadmans haat-liefde-verhouding tot Friesland. 
De discussie tussen Wadman en De Wit vertoont veel parallellen met 
die tussen Wadman en Borgers in 1943/1944, die draaide om de vraag of 
Wadmans keuze voor Friesland hem op de lange duur voldoening zou 
geven (zie 2.7). Toen hij met Borgers discussieerde, had Wadman aan 
het begin van zijn carrière gestaan. Inmiddels stemde de terugblik hem 
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somber. Er was geen lezerspubliek voor moderne Friese literatuur en díe 
Friese literatuur die volgens hem wel de moeite waard was, werd buiten 
Friesland niet gelezen. Wadman was bovendien ontevreden over zijn eigen 
pogingen om het midden te vinden tussen experiment en traditie. Dat gold 
ook weer voor zijn meest recente boek, De oerwinning fan Bjinse Houtsma. 
Wadman was daarom des te ontvankelijker voor kritiek op deze roman.
De Wit nam aan dat Wadman, doordat hij in het Fries schreef, een 
streekroman had willen schrijven. Eens te meer bleek dat lezers van 
buitenaf de Friese roman anders beoordeelden dan de Friese lezers. 
Volgens De Wit was de grote fout van De oerwinning fan Bjinse Houtsma dat 
het boek niet geschikt was voor het publiek waarvoor het geschreven was: 
‘Geen enkele schrijver kan het erom te doen zijn zich endgültig van zijn 
publiek te vervreemden.’1428

In zijn verweer legde Wadman uit dat hij weliswaar in het Fries schreef, 
maar dat dat niet zonder meer betekende dat hij streekromans wilde 
schrijven. Dat De Wit zijn boek als een (niet in alle opzichten geslaagde) 
streekroman had gekarakteriseerd, stond voor Wadman los van de Friese 
literatuur waaraan hij bijdroeg. De culturele situatie waarin hij publiceerde 
weigerde hij als excuus te zien voor eventuele tekortkomingen in zijn 
werk. De bezwaren die De Wit had tegen zijn werk (hij stoorde zich aan 
Wadmans uitleggende manier van beschrijven), hadden volgens Wadman 
te maken met het generatieverschil tussen hen; de Wit was van ná 1920, 
hijzelf nog net van daarvóór. In ditzelfde verband zag Wadman hoe langer 
hoe meer een generatiekloof tussen Quatrebras, hemzelf en de Tsjerne-
redactie: 

‘Het valt voor een oudere generatie (en daartoe moet ik mijzelf tot 
mijn spijt en berusting ook rekenen) niet mee, een oordeel over het 
werk van de jongeren uit te spreken. En hier ligt een diepere reden 
waarom het met elkaar opwerken van de beide groepen principieel 
onmogelijk lijkt. Ik geloof hoe langer hoe meer (en ook al betekent 
het mijn eigen doodsvonnis als schrijver [...]), dat er in levensgevoel 
en levensbeleven, waarvoor ik opzettelijk zo’n vreemd woord gebruik, 
een oneindig diepe kloof ligt tussen degenen die hun vorming 
hebben opgedaan voor de laatste wereldoorlog en diegenen die na 
die oorlog zijn gevormd. Ik geloof ook dat de jaren tussen ons 12de 
en 18de levensjaar beslissend zijn voor het beleven van de dingen, 
ook later. Het begrip van weerskanten is een bijna onmogelijke zaak 
geworden.’1429

Wadmans verklaring dat zijn roman typische generatietrekjes vertoonde, 
overtuigde De Wit niet. Doordat hij zijn roman in Friesland liet spelen, 
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was Wadmans roman in zijn ogen per definitie een streekroman, die 
hij definieerde als: ‘...een slechte roman [...] omdat de binding van de 
schrijver aan de regio overheersend is; overheersend in zulk een mate dat 
daardoor elk werkelijk leven in de roman verstikt wordt.’ Wadmans boek 
had volgens hem weliswaar ‘boven-regionale pretenties’, maar het bleef 
een streekroman.1430

De Wits conclusies stelden Wadman teleur. Volgens hem hoefde een 
streekroman geen slechte roman te zijn, maar trok het genre wel bijna 
uitsluitend middelmatige schrijvers aan. Hij zou zijn volgende roman weer 
in de ik-vorm schrijven, omdat die vorm minder vertellerscommentaar 
behoefde.1431 In de tussentijd was hij nog te zeer uit het veld geslagen door 
De Wits kritiek. Diens laatste brief was van 7 december 1962 en werd door 
Wadman opgenomen in de laatste Teannewâdder van april 1963. 
Overigens was De Wit niet, zoals Wadman het aan het slot van zijn 
Teannewâdder deed voorkomen, alleen maar negatief geweest. Nog voor 
het laatste nummer had hij hem zijn oordeel geschreven over twee korte 
verhalen, het Nederlandstalige ‘De rode roos’ in Maatstaf en het Friestalige 
‘Wiskunde’ in De Teannewâdder:1432

‘Eigenaardig genoeg dat jouw stijl in het Ned. bij mij veel minder 
weerstanden oproept dan in het Fries. Het is moderner, strakker, 
minder de toon en manier van het betere school-opstel, die ik bijv. 
in Wiskunde weer aantref. […] Opnieuw constateer ik hier dus het 
opvallende verschil tussen het Nederlandse en het Friese verhaal, 
want in De Rode Roos ben je er m.i. wel in geslaagd een geheel eigen 
realiteit op te roepen […] Dat ik hiermee zou willen beweren dat je 
voortaan maar beter in het Ned. kan schrijven, is natuurlijk onzin. Je 
zou alleen een methode moeten vinden om datgene, wat je blijkens 
het Maatstaf-verhaal wel in je hebt, ook in je Fries werk tot gelding 
te brengen.’1433 

Wadman legde dit advies om ‘Nederlandse’ invloeden in zijn Friese werk 
op te nemen, naast zich neer. Hij was onder invloed van het commentaar 
van De Wit (volgens hem ‘iemand die “heeft” wat ik na 25 jaar voor- en 
vingeroefeningen nog niet heb en misschien nooit zal hebben’)1434 van 
plan te stoppen met schrijven:

‘Als mijn schrijver-zijn alleen de moeite waard is in de Friese 
verhoudingen en de Friese relativiteit, waarin ik mij nu 25 jaar 
bewogen heb, m.a.w. als mijn schrijverschap alleen in en door 
de gebrekkige Friese cultuursituatie kan worden verantwoord, 
dan is mij dat niet genoeg. En ik ben toch bang, alles nog eens 
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overziend en na-eggend, dat het niet anders kán worden gezien. Dat 
betekent dat ik, net als de meeste (laat ons maar zeggen: bijna álle) 
Friese schrijvers, geen publicitaire poot aan de grond zou hebben 
gekregen, als ik niet toevallig op dit vrij miserabele en toch ook 
wel weer interessante stukje land was terechtgekomen. Anderen 
zijn daar misschien tevreden mee. [...] Ik ben liever helemaal geen 
schrijver dan een middelmatig schrijver en ik weiger om voor die 
middelmatigheid een alibi te zoeken in de magere potenties van 
Moeder Friesland. Alleen mijn eigen magere potenties kunnen een 
verklaring opleveren.’1435 

Met deze zelfbeoordeling op de laatste bladzijden van zijn eenmans-
tijdschrift (die overigens in een zeer neerslachtige bui geschreven moeten 
zijn) legde Wadman voorlopig de pen neer. Tenminste, als schrijver, niet 
als criticus. ‘Als prozaschrijver – en dat te ontdekken is misschien de 
grootste winst van dit Teannewâdder-tijdperk geweest – heb ik de boot 
gemist,’ zo was zijn overtuiging.1436 Het tijdschriftavontuur had Wadman 
zelf niet voldaan. De doelen die hij zichzelf had gesteld, het bepalen 
van zijn positie als schrijver en het afleggen van rekenschap, waren wel 
bereikt, maar uit de terugblik trok hij zijn eigen conclusies. De criticus 
had de schrijver ernstig toegetakeld. Wadman was niet tevreden met zijn 
positie als schrijver in Friesland. En dat terwijl hij een half jaar eerder 
voor het Hollands Weekblad nog had gedaan alsof hij volledig berustte in 
de situatie: 

‘Waarom schrijf ik in die taal, die slechts ruim 300.000 mensen kunnen 
lezen, als ze daartoe de moeite nemen? Niet om een grootse carrière 
op te bouwen, uiteraard. Maar men behoeft daarover niet tragisch of 
masochistisch te doen. Er is nu eenmaal zoiets als een “moedertaal” 
heel gewoon. En deze moedertaal verschaft het materiaal waarmee 
de literaire kunstenaar “van huis uit” het beste werkt. Schrijven in 
die moedertaal is voor mij geen verschrikkelijk ernstige, maar wel 
een natuurlijke en vanzelfsprekende zaak, al kan ik me ook in de 
Nederlandse “vadertaal” enigszins redden […] Voorlopige conclusie: 
de Friese cultuursituatie is natuurlijk niet bevredigend; men voelt 
zich er soms niet, soms wel thuis; men kan er behoorlijk de pé in 
hebben; men kan er uit weglopen; men kan er vrijblijvend blijven. 
Maar men kan er in ieder geval enige genoegdoening vinden in het 
eenvoudige feit gedrukt en gelezen te worden, er een rol te spelen 
in een mengeling van plezier en tegenzin. En niemand behoeft 
dat tragisch op te vatten. Voor mij is het geen eer, maar ook geen 
vernedering een Fries schrijver te zijn.’1437
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> De boot gemist?
Wat Wadman de lezers van het Hollands Weekblad had voorgespiegeld, was 
natuurlijk niet waar. Het was voor hem weliswaar geen vernedering om 
een schrijver in Friesland te zijn, maar het was wel een vernedering om 
een schrijver te zijn wiens werk – zoals hijzelf meende – alleen in Friese 
verhoudingen meer dan middelmatig was. In Friesland durfde hij wel toe 
te geven dat hij teleurgesteld was, niet alleen in zichzelf, maar ook in het 
literaire klimaat. Hij kon domweg niet tevreden zijn met het geringe aantal 
lezers dat zijn nieuwste romans kocht. Evenmin kon hij het verkroppen dat 
Friese literatuur met andere maatstaven gemeten werd dan Nederlandse 
literatuur. De auteurs die hij bewonderde en wier werk aansloot bij dat van 
hem, publiceerden in het Nederlands: Vestdijk, Hermans, Boon en Voskuil. 
In Friesland stond Wadman er met zijn ‘pornografische’, ‘nihilistische’ 
werk en zijn onbegrepen parodieën alleen voor. 
De tragiek van Wadman was dat hij, in zijn voortdurende zoektocht 
naar (zelf )bevestiging, in Friesland steeds bot ving. Nu is het de 
vraag welke waardering van buitenaf voldoende was geweest om zijn 
minderwaardigheidsgevoelens weg te nemen. Toen hij alsnog lovende 
woorden had gekregen voor zijn ‘De reade roas’, concentreerde Wadman 
zich immers alleen op wat dat impliceerde: dat hij récht had gehad op 
de prijs die hem uit pragmatisch oogpunt ontzegd was. En wanneer 
vrienden zijn werk prezen, concentreerde Wadman zich op wat er nog 
aan mankeerde. 
Aan bemoediging van zulke vrienden ontbrak het Wadman ook na zijn 
Teannewâdder niet. De Wit schreef hem, na het lezen van het laatste 
nummer: ‘Ik heb hem nu uit en voel me zo beroerd als toen mijn eerste 
meisje me de bons gaf.’1438 Hij zag goed dat Wadman, zelf zijn meest 
strenge criticus, zijn zelfkritiek door anderen bevestigd wilde zien:

‘Het lijkt verdomme wel alsof jij met een soort van masochistische 
zelfbevredigingswoede je best hebt gedaan alles wat ik over je 
schrijverschap heb gezegd zoveel mogelijk in negatieve zin uit te 
leggen, om daarna met bijna kinderlijke grimmigheid te zeggen: 
ziedaar, als het er dan zo voorstaat met mijn talenten, dan zal ik er 
maar helemaal een streep doorhalen.’1439 

Er waren meer mensen die zich, zoals De Wit, Wadmans pessimisme 
aantrokken. Fokke Sierksma, inmiddels hoogleraar in Leiden, was van 
het bestaan van De Teannewâdder niet op de hoogte geweest. Ook hij had 
gehoord dat Wadman zichzelf als schrijver had opgegeven. Inmiddels had 
hij met veel plezier het tijdschrift én Wadmans laatste roman gelezen. Dit 
werk deed hem denken aan hun gezamenlijke Podium-tijd, toen Wadman, 
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met een eerlijkheid die hij sympathiek vond, óók al worstelde met zijn 
schrijverschap. In een poging hem opnieuw te bemoedigen schreef 
Sierksma hem nu dat de enige persoon die Wadman verhinderde er wat 
van te maken, hijzelf was:

‘Jij hebt integriteit genoeg om jezelf te zijn. Anders had jij die 
Teannewâdder niet opgericht en anders was je er niet mee gestopt. 
Mannen als Schurer en – het spijt me, dat ik het zeggen moet, 
Tamminga zijn al verloren. ’k Zag ze laatst op televisie en ik schaamde 
mij in hun plaats. Zij kruipen tegen Holland aan, alsof het lot van 
de wereld ervan afhangt, of de Hollanders hun “geschikte kerels” 
vinden of niet. De provincie, evenwel, zul je overal vinden, in Holland, 
Engeland, Amerika, enz. Het zijn alleen individuen, die zich daarvan 
kunnen losmaken en een schrijver moet zich losmaken van alles wat 
half en rot is in zijn eigen omgeving en daarbij niet kijken naar een 
andere omgeving, waar hij alleen maar een andere provincie zal vinden. 
[...] Daarom, als jij een Friese schrijver bent, dan schrijf je Fries in een 
Friese omgeving en dan kun je doen wat iedere andere zelfstandige 
schrijver doet: situaties verhelderen door jezelf te zijn. Wat je niveau 
geweest is, kun je maar overlaten aan het nageslacht.1440 

Kort hierna schreef Wadman eindelijk de parodie op de boerenroman 
die hij al vanaf het begin van zijn carrière had willen schrijven, het boek 
dat de christelijke lezers liet huiveren en dat een ‘fikse portie pornografie’ 
bevatte: De Smearlappen. Het kreeg de polemische ondertitel: Boerenroman. 
Wadman verwachtte er weinig meer van, en het kon hem nu ook minder 
schelen. Ironisch genoeg werd uitgerekend deze roman de eerste Friese 
bestseller die leidde tot een ‘literaire kneppelfreed.’1441

De goede verstaander had een half jaar eerder al kunnen vermoeden 
dat Wadman nog niet uitgeschreven was. Ook al zag hij de zaken toen 
somber in, zijn plezier in andermans ongenoegen was niet helemaal 
verdwenen. In een lange opsomming in het laatste nummer van zijn 
eenmanstijdschrift had hij ‘spijt’ betuigd aan alle mensen die hij in dat 
tijdschrift had beledigd en met wie hij ruzie had geschopt. Er moet bijna 
wel een ironisch glimlachje om zijn lippen hebben gespeeld, toen hij 
de toetsen van zijn typemachine intikte voor de laatste zinnen van De 
Teannewâdder: 

‘Alle in-Friese dingen, tot en met De Tsjerne XVIIde jaargang, Frysk 
en Frij, Kunstnerboun en KFFB, keren terug naar hun brave en vrome 
rust. MEM FRYSLAN-zelf draait zich vergevingsgezind en genoeglijk 
boerend [...] op de andere zijde, de bui is voorbij.’1442
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…  Slotbeschouwing

Dit boek ging over de vraag waarom Wadman zichzelf zag als een mislukt 
schrijver. Het lijkt een constante in zijn schrijverschap te zijn geweest, 
want ook na het succes van De Smearlappen en nadat zijn reputatie nog 
steviger gevestigd was geraakt, bleef hij zichzelf zo zien. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit een interview in 1967 in De Tsjerne: 

‘[Wadman:] Ik kan eigenlijk alleen maar schrijven, maar alles wat 
erom heen zit, nee. Ik vind het fijn om wat te maken [...] als ik het 
niet plezierig vond, deed ik het niet.’
[Tiny Mulder:] ‘Sommige schrijvers zeggen, dat ze schrijven 
verschrikkelijk vinden, en toch doen ze het.’
[Wadman: ] ‘Dat kan ik mij alleen maar voorstellen van een groot 
schrijver, maar ik ben maar een klein baasje.’1443

Was deze ‘mislukking’ een kwestie van karakter, van gemaakte keuzes 
of van teleurstelling in de Friese literatuur? Ik heb betoogd dat het 
antwoord op die vraag gevonden kan worden in het eerste deel van zijn 
schrijverscarrière, de periode 1935-1963. Wadman ontwikkelde zich daarin 
van een beginnend tot een gevestigd schrijver, van iemand die zijn eerste 
Friese gedichtjes schreef, die na de oorlog als jongste redactielid stevig 
geworteld was in het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne en die als criticus 
en essayist ook in het Nederlandstalige Podium veel aanzien genoot, tot 
iemand die zich afzijdig hield van alle Friese literaire tijdschriften en 
die zijn commentaar liet horen vanaf de zijlijn. In 1963 verklaarde hij 
zichzelf (naar achteraf bleek slechts tijdelijk) als schrijver failliet. Waar 
ging het mis? In deze slotbeschouwing wil ik wat in het voorgaande naar 
voren is gebracht nog eens bekijken om een antwoord op die vraag te 
formuleren. 
Het beeld van Anne Wadman dat uit dit boek oprijst, is vol met 
tegenstrijdigheden. We zien iemand die keihard werkte, die wist dat hij 
goed kon schrijven en die ook vond dat zijn werk erkenning verdiende 
(dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de ruzie die hij Fokke Sierksma 
namens hem liet voeren over zijn eervolle vermelding naast de Gysbert 
Japicxprijs 1950, of die over het afgewezen verhaal ‘De reade roas’ voor 
de Rely Jorritsmaprijs van 1960), maar die tegelijk ook immens kritisch 
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was over zijn eigen werk en die iedere vorm van erkenning bij voorbaat 
wantrouwde. Tegenover periodes waarin hij welhaast manisch productief 
was, stonden depressieve buien. 
Er zijn meer opvallende tegenstellingen. Hoewel Wadman zich in 
gezelschap het liefst op de achtergrond hield en bekend stond als een 
‘stille’, verlegen man, was hij op papier een vlammend en scherp criticus. 
En in contrast met zijn vermogen om zijn eigen gedrag tot in detail te 
analyseren en beschrijven, stond zijn onvermogen om op dat gedrag te 
reflecteren. Wadman was ook, zo bleek, eerder een opportunist dan een 
Prinzipienreiter. Hij liet zijn principes graag varen als deze botsten met 
zijn persoonlijke belangen. Zijn opportunisme bleek niet alleen uit zijn 
gedrag in de oorlog, maar ook uit het zoeken en laten vallen van literaire 
vrienden aan wie hij zich kon spiegelen. Wat het achteraf – ook voor 
hemzelf – des te erger maakt is dat hij zich van deze berekenende kant 
van zijn persoonlijkheid maar al te goed bewust was. 
Ondanks zijn overtuiging dat ook zijn literaire werk tekortschoot en 
dat hij bovendien meer ‘burger’ dan ‘dichter’ was, hield Wadman niet op 
met schrijven. In zijn werk schreef hij over de antiheld die als (halve) 
intellectueel niet opgewassen is tegen het leven. Dit was voor hem een 
vorm van therapeutisch schrijven die aansloot bij wat in zijn literaire 
generatie onder een groep schrijvers bon ton was. Ook de schrijvers aan wie 
Wadman zichzelf spiegelde, Vestdijk en Boon bijvoorbeeld, en later ook 
Voskuil (over wiens debuutroman Bij nader inzien Wadman in 1963 als één 
van de weinigen erg enthousiast was),1444 schreven over de uitzichtloosheid 
van het dagelijks leven, waarin de mens wordt ingesponnen in een web 
van sociale en maatschappelijke verplichtingen. 
Om na te gaan hoe Wadmans kritische zelfbeeld een rol speelde bij 
de literaire keuzes die hij maakte, wil ik de belangrijkste, voor zijn 
schrijverschap bepalende keuzes in de periode 1935-1963 nog eens in 
hink-stap-sprong nader bekijken. 

> Literaire keuzes
De eerste belangrijke keuze die Wadman, toen nog maar zo’n vijftien 
jaar oud, nam, was die om Fries te leren schrijven. De ‘bekering tot het 
Fries’ – waarbij aangetekend moet worden dat Wadman toen nog erg jong 
en beïnvloedbaar was – had plaats na zijn kennismaking met een aantal 
prominente mensen uit de socialistische tak van de Friese beweging 
(1935) en met het Boun, de nieuwe Friese jeugdbeweging van Tjalling 
Terpstra. Binnen de Friese beweging, het collectief van organisaties en 
individuen die zich verbonden voelden door hun liefde voor de Friese 
taal en cultuur, werd Anne Wadman als slungelige, onzekere jongeman 
met open armen ontvangen. Hij vond daar aanmoediging om te doen wat 
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hij goed kon: schrijven en kritiek leveren, en hij publiceerde zijn eerste 
journalistieke stukjes en gedichten. Onzeker als hij was, reageerde hij 
fel op iedere vorm van kritiek op zijn ‘ikkerige’ en ‘Hollandse’ verzen. In 
zijn zelfvertrouwen gesterkt door het Boun en door zijn eerste mentor, 
dominee André Scholten, besloot Wadman uiteindelijk om zich los te 
maken uit de jongerenbeweging en om als eenling verder te ‘strijden’ 
voor de Friese zaak.
Een volgende belangrijke beslissing was Wadmans keuze om, na zijn 
eindexamen HBS en na de zelfstudie voor het kandidaatsexamen, in 
Amsterdam Nederlands te gaan studeren. In Amsterdam kwam Wadman 
in aanraking met de literaire ambities van niet-Friese jonge schrijvers, 
zoals bijvoorbeeld Gerrit Borgers. Borgers zou zijn leven lang Wadmans 
schakel met de Nederlandse literatuur zijn, niet in de laatste plaats 
omdat hij zich zou ontpoppen tot een spin in het Nederlandse literaire 
web. In het vooroorlogse Amsterdam merkte Wadman hoe hij zich kon 
laten voorstaan op zijn eerste bekendheid als Fries schrijver. Hier vatte 
het idee in hem post om een schakel te willen zijn tussen de Friese en 
de Nederlandse letteren. Door zijn studie overzag hij immers niet alleen 
de Friese, maar ook de Nederlandse literatuur. Aan deze periode van 
literaire vorming leek abrupt een einde te komen toen in 1940 de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak. Wadmans leven zou echter pas voorgoed een 
andere wending nemen in 1943. 
Nadat hij in 1942 terug was gekeerd in zijn geboortedorp Langweer, 
stond Wadman in het voorjaar van 1943 voor de keuze of hij de 
studentenverklaring moest ondertekenen. Hij tekende om vrijgesteld te 
worden van de Arbeitseinsatz. Wadman realiseerde zich al gauw dat het 
feit dat hij had getekend, en dat hij dat voor veel vrienden verzwegen had, 
grote gevolgen kon hebben. De oorlog leerde hem zo dat hij geen held 
was, en het ook niet kon zijn. Zoals velen koos hij uit angst voor zijn 
eigen hachje, een beslissing die hij later moest bekopen met uitsluiting 
van de studie en ‘besmetting’ van zijn naam. Belangrijker was echter dat 
zijn toch al niet positieve zelfbeeld er nog zwarter door werd gekleurd. 
Hierna voltooide hij zijn eerste roman over een onsympathieke antiheld. 
In het voorjaar van 1944 las hij de essays van Menno ter Braak. Diens 
afkeur van de ‘gearriveerde schrijver’ die de ‘dichterlijke pose’ koestert, 
zette zijn eerste naamsbekendheid en zijn twijfels over zijn eigen literaire 
talenten in een ander licht. Vanaf 1945 liet Wadman zich in de lijn van 
Ter Braak steeds meer voorstaan op zijn ‘grimmige eerlijkheid’, zijn haat-
liefde verhouding tot Friesland en tot zichzelf. 
Een volgende beslissing in Wadmans schrijverschap die verstrekkende 
gevolgen had – natuurlijk altijd achteraf bezien –, was zijn besluit in 
1948 om Podium de rug toe te keren. Deze beslissing nam Wadman nadat 
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hij in de periode 1945 tot 1948 razendsnel een naam had opgebouwd in 
Friesland. Na een korte periode in Gorredijk, waarin hij als parttime 
muzikant en journalist de zuivering in Friesland argwanend gadesloeg 
en zijn eigen lot afwachtte, braken er betere tijden aan. Vanaf eind 1945 
werd hij dankzij Fokke Sierksma medewerker en iets later redactielid van 
Podium, een volgens de Tsjerne-redactie ‘nihilistisch’ tijdschrift (en pas later 
toneel van de experimentele dichters die bekend zijn geworden als de 
Vijftigers). Sierksma, die als oud-verzetsman in Friesland gunstig bekend 
stond, wierp zichzelf in en buiten Podium op als beschermheer. Hij deed 
dat buiten Friesland, waar Podium in een felle strijd verwikkeld was met 
andere Nederlandse literaire tijdschriften, zoals Columbus, Het Woord en 
Proloog. Maar ook in Friesland viel Sierksma Wadman bij, bijvoorbeelden 
in conflicten in de redactie van De Tsjerne. Bij dat exclusief literaire 
tijdschrift, niet het allereerste, maar wel het eerste dat het lange tijd vol 
zou houden, was Wadman vanaf de oprichting nauw betrokken. De Tsjerne 
had zichzelf als programma gesteld om de banden tussen literatuur en 
Friese beweging te verbreken. 
Wadmans positie in Podium bleek onhoudbaar omdat hij voortdurend 
aan zichzelf twijfelde, en bang was dat hij zich niet staande kon houden 
tussen stuurman Fokke Sierksma en de diplomatieke redactiesecretaris 
Gerrit Borgers. Hoe vaak ze Wadmans scherpe pen ook prezen, Borgers 
en Sierksma konden deze zelftwijfel niet wegnemen. Uit angst om 
tekort te schieten, maar ook uit idealisme, nam Wadman afscheid van 
Podium op het moment dat hij naam begon te maken, en koos hij voor 
De Tsjerne, waarin hij zich niet de minste der broeders voelde. Door 
uit naam van De Tsjerne contact te zoeken met schrijvers uit andere 
minderheidsliteraturen, en door in felle kritieken te pleiten voor 
meer lef van de Friese schrijvers, hoopte Wadman bovendien de Friese 
literatuur tot Europees peil op te kunnen stoten. In 1948 leek dat ook 
nog geen ijdele hoop, de populariteit van Friese literatuur was die eerste 
jaren na de Tweede Wereldoorlog groot. Belangstelling voor Friese 
literatuur sprak bijvoorbeeld ook uit de opdracht die Wadman van het 
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kreeg om een 
bloemlezing van Friese poëzie samen te stellen, een opdracht die zijn 
reputatie zeer ten goede kwam. 
Minder verstrekkende gevolgen dan het vertrek uit Podium, had Wadmans 
beslissing in 1953 om de Tsjerne-redactie te verlaten. Hij was toen in amper 
acht jaar tijd als criticus en essayist een van de belangrijkste naoorlogse 
Friese schrijvers geworden. Voor zijn kritieken werd hij in 1952 beloond 
met de Gysbert Japicx prijs. De beslissing om uit de Tsjerne te stappen 
hield dan ook geen verband met een ‘mislukking’, maar met literaire 
en persoonlijke geschillen. De zaken waren vanaf 1948 namelijk niet 
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zo gelopen als Wadman zich dat had gewenst. Zijn debuutroman Fioele 
en Faem, volgens hemzelf op literaire gronden mislukt, werd op morele 
gronden afgekeurd, en de verhouding met Fedde Schurer, boegbeeld van 
een oudere literaire generatie, verliep steeds moeizamer. De vriendschap 
met Schurer liep verdere schade op door Wadmans scheiding van Aeltsje 
Jelsma in 1952 en zijn kort daarna gesloten huwelijk met Hylkje Goïnga. 
In 1953 kwam Wadman door twee polemieken (een over Friese literatuur 
en Friese beweging en een over Friese experimentele poëzie) tot de 
ontdekking dat hij er in de redactie van De Tsjerne alleen voor stond. Het 
betekende zijn afscheid van het blad.
Na 1953 vond Wadman weinig aansluiting meer bij andere schrijvers, 
al speelde hij als zeer actief criticus natuurlijk wel degelijk een rol 
in de literaire wereld. Een jongere generatie schrijvers, de dichters 
Hessel Miedema en Marten Brouwer, de essayist Lolle Nauta en – 
later – de schrijver Klaas de Wit, verzamelde zich nu in en buiten het 
experimentele tijdschrift Quatrebras. Wadman bewonderde hun lef, maar 
was teleurgesteld over de grote kloof tussen De Tsjerne en Quatrebras. Dat 
laatste tijdschrift pleitte voor het politieke engagement van de schrijver 
en voelde zich niet, zoals De Tsjerne, schatplichtig aan de Friese beweging. 
Wadman plaatste zichzelf tussen de beide tijdschriften in. De Tsjerne was 
hem te conservatief, maar Quatrebras te weinig daadkrachtig. De basis 
waarop hij opereerde, werd steeds smaller.
Een nieuwe, belangrijke beslissing volgde in 1961. Nadat zijn proefschrift 
hem, behalve lovende recensies, niets had gebracht, en nadat zijn 
tweede roman na Fioele en Faem, Hoe moat dat nou, Marijke? (1960), niet de 
waardering kreeg die deze volgens hem verdiende, riep hij in het voorjaar 
van dat jaar zijn eigen tijdschrift in het leven: De Teannewâdder. Vóór De 
Teannewâdder en na het mislukte Podium-avontuur stond Wadmans keuze 
voor het Friese literaire veld amper ter discussie. De Teannewâdder bracht 
hier verandering in. Wadman werd zich er tijdens het tijdschriftavontuur 
steeds meer van bewust dat hij in literair Friesland amper op steun van 
derden kon rekenen. Niet alleen zijn eigen ontwikkeling als schrijver 
stelde hem teleur, maar ook de ontwikkeling van de Friese literatuur. 
Zijn al gauw veroverde positie van, zoals hij dat zelf schamper voorstelde, 
‘eenoog onder de blinden’ vormde in eigen optiek geen garantie dat zijn 
werk ook buiten Friesland de moeite waard was.

> Friese schrijvers, mislukte schrijvers?
Wadmans onvermogen om te genieten van wat hij bereikt had, was niet 
alleen een kwestie van karakter. Door hem van zeer nabij te volgen, heb ik 
geprobeerd inzichtelijk te maken hoe de omgeving waarin hij werkte zijn 
zelfkritiek versterkte.
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Ik schetste het veranderende literaire veld vanuit het perspectief van 
Anne Wadman en ik besteedde daarbij zowel aandacht aan de Friese 
als aan de Nederlandstalige literatuur. Anders dan in traditionele 
literatuurgeschiedenissen, besteedde ik verder veel aandacht aan het 
metadiscours over literatuur. Welke discussies voerde Wadman, met wie 
en met welk doel en hoe waren zijn contacten met medeschrijvers, met de 
literaire tijdschriften en met de uitgevers? 
Deze invalshoek biedt enkele voordelen. Zo wordt bijvoorbeeld 
duidelijk hoe de manier waarop Wadman zichzelf positioneerde (in zijn 
vriendenkring, in tijdschriftredacties, maar ook in zijn kritieken) ertoe 
leidde dat hij razendsnel tot het centrum van de macht wist door te 
dringen, ook al waren de meningen over zijn eigen literaire werk zeer 
verdeeld. Wadman wist handig gebruik te maken van zijn status van dwarse 
intellectueel, van zijn vertrouwdheid met de Nederlandse literatuur en de 
waardering voor zijn werk in Nederlandse literaire kringen. 
Navrant genoeg had de door De Tsjerne gepropageerde ‘verbroken 
verbinding’ tussen Friese beweging en literatuur uiteindelijk tot gevolg 
dat de Friese schrijver het contact met zijn leespubliek verloor. In een 
tweetalige context beoordeelden volgens Wadman lezers en critici Friese 
literatuur anders dan Nederlandse. Voor ‘moderne’ romans, romans die 
qua thematiek niet per se gebonden waren aan Friesland, bestond een 
veel kleinere afzetmarkt, dan voor de volkse, traditionele romans, zoals 
die van de Christelijk Friese Volksbibliotheek, die eind jaren vijftig snel 
in ledental toenam. Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, kwamen 
de beste Friese romans volgens Wadman kwalitatief gezien hooguit 
overeen met middelmatige Nederlandse romans. Het moet voor hem 
in 1963 een wrange conclusie zijn geweest dat de Friese literatuur en 
de Friese beweging het niet met, maar ook niet zonder elkaar konden 
rooien.
Het gaat er niet om via Wadman vast te stellen of er daadwerkelijk een 
verschil in kwaliteit bestond tussen de Friese en de Nederlandse literatuur. 
Van belang is dat hij dat zo ervoer, en dat hij zijn mislukt-zijn als schrijver 
daar direct aan koppelde. Het stoorde hem dat zijn werk in Friesland niet 
alleen op literaire, maar ook op morele gronden werd beoordeeld. Als 
Fries schrijver telde hij per definitie alleen in Friesland mee, en de Friese 
roem was hem uiteindelijk toch te beperkt. 
De vraag is tot slot of de Friese literatuur zich zo had kunnen ontwikkelen, 
dat Wadman zich niet ‘mislukt’ had gevoeld. In theorie was de Friese 
literatuur ‘autonoom’ of ‘volwassen’ verklaard, maar in de praktijk bleef 
ze afhankelijk van de Nederlandse literatuur. De Friezen maten het succes 
van hun schrijvers af aan de aandacht die hun werk buiten Friesland 
kreeg. Zo werkte de naamsbekendheid van schrijvers als Fedde Schurer 
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en – tegenwoordig – Tsjêbbe Hettinga in Nederland als een katalysator 
in het Friese literaire veld. Hier springen de parallellen met de Vlaamse 
literatuur in het oog. Ook daar bood (en biedt) de Nederlandse literatuur 
vaak een ‘geprefereerd spiegelbeeld’ van de Vlaamse literatuur, en liep de 
snelste manier om als schrijver in eigen land bekend te worden langs 
literair Nederland.1445 Ook Wadman kon in Friesland, bijvoorbeeld met 
Fioele en Faem en met Frieslands Dichters, een potje breken toen hij eenmaal 
ook door literair Nederland omarmd was. Door deze problematiek vanuit 
een overkoepelend perspectief te behandelen, hoop ik dat dergelijke 
verbanden zichtbaar zijn geworden. 

In 1952 schamperde Wadman over de ietwat legendarische naam die hij 
toen al had opgebouwd in Friesland (‘volksvijand nummer één’, ‘beul van 
De Tsjerne’, ‘moordenaar van schrijvers’): ‘Na mijn dood kunnen ze het 
opnieuw bekijken – als ik dan tenminste de moeite waard ben geweest. 
En anders maar niet.’1446 
Enkele decennia later had Wadman het zelf vast niet nodig gevonden dat 
er een boek over hem geschreven werd. Het is er toch gekomen. Tegenover 
Wadmans negatieve kijk op zijn schrijverschap staan immers de oordelen 
van zijn lezers en vrienden, degenen die in dit boek aan het woord 
kwamen net zo goed als latere lezers. Op meer afstand, niet gehinderd 
door diens negatieve oordeel, zijn zij in staat de vraag te beantwoorden of 
Wadman als schrijver de moeite waard is geweest en hoe actueel zijn visie 
op de Friese literatuur vandaag de dag nog is. Het feit dat hij nog volop 
geciteerd wordt, en dat Friese schrijvers zich graag met hem afficheren, is 
al een deel van het antwoord. 
Ondanks zijn immense en veelzijdige oeuvre en ondanks de grote 
waardering voor zijn werk, is dit boek over Wadmans schrijverschap 
geen heldenverhaal geworden, maar het verhaal van de antiheld die zijn 
verliezen incasseerde en ondertussen verder schreef, met grimmige 
eerlijkheid. 
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…  Gearfetting

> Underwerp en sintrale fraach
Nei de Twade Wrâldoarloch makke Anne Wadman (1919-1997) al gau 
namme as ien fan de belangrykste Fryske skriuwers. Hy foel benammen 
op troch syn knappe, persoanlike skriuwstyl en syn hurde krityk op de 
foaroarlochske boereroman, dy’t neffens him faak in ûnrealistysk, bot 
idealisearre byld joech fan it libben yn Fryslân. Om it nivo fan de Fryske 
literatuer –benammen it proaza – te ferheegjen, skreau Wadman net 
allinnich kritiken, mar ek romans, dy’t de kritisy modern, eksperiminteel 
en nihilistysk fûnen. Syn grutste sukses as skriuwer belibbe Wadman 
yn 1963, it jier dat syn kontroversjele roman De Smearlappen foar in soad 
opskuor soarge, sawol yn Fryslân as dêrbûten. De roman waard noch 
itselde jier ek yn it Hollânsk útjûn en wie de earste Fryske bestseller. 
Gjinien wie mear ferbjustere troch dat ûnferwachte sukses as Wadman 
sels. In pear moannen foar’t er De Smearlappen skreau, hied er nammentlik 
oankundige de pinne del te lizzen. Syn eigen literêre karriêre seach er doe 
as ien grutte mislearring. 
Tusken 1946 en 1994 publisearre Wadman mear as tûzen resinsjes, 
tweintich romans (wêrfan sân yn it Frysk én it Nederlânsk), in samling 
koarte ferhalen, twa dichtbondels, in blomlêzing fan Fryske poëzij, in 
biografy fan in njoggentjinde-ieuske Fryske skriuwer, trije bondels mei 
kritiken, seis toanielstikken (hy sette ek noch ris fjouwer oer) en fiif 
boeken oer Simon Vestdijk. Ek al is er nea opholden mei skriuwen, dochs 
wie Wadman ek nei 1963 faak bot sinysk oer syn kwaliteiten as skriuwer. 
Hoe kin it dat immen dy’t sa’n grut oeuvre skepen hat en dy’t sjoen waard 
(en wurdt) as ien fan de belangrykste Fryske skriuwers, himsels faker wol 
as net as ‘mislearre’ beskôge? Dat is de sintrale fraach dêr’t ik yn dit boek 
besocht ha in antwurd op te jaan. Ik hâld út dat it antwurd op dy fraach 
fûn wurde kin yn it earste part fan Wadman syn skriuwerskip, de jierren 
tusken 1935, doe’t er der fan dreamde in ferneamde Fryske skriuwer te 
wurden, en 1963, it jier dat er leaver gjin skriuwer wie, as in skriuwer 
dy’t allinnich yn Fryslân meitelde. Syn ideeën oer Fryske literatuer yn it 
algemien en syn eigen wurk yn it bysûnder hiene net allinnich te krijen 
mei syn karakter, mar ek mei it literêre fermidden dêr’t er foar keazen 
hie. Yn de earste jierrren nei de oarloch wie Wadman redakteur fan twa 
nije literêre tydskriften fan namme: it Fryske De Tsjerne en it Nederlânske 
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Podium. Wadman wie dêrmei ien fan de pear Fryske skriuwers dy’t har 
sawol yn Frysk- as yn Nederlânsktalige literêre fermiddens opholden. 
Troch ûnderskate redenen konsintrearre er him lykwols al gau folslein 
op de Fryske literatuer, in kar dêr’t er letter mei spyt op weromseach. Ek 
al slagge it him om de Fryske literatuer te feroarjen, hy wie net bliid mei 
de risseltaten. 

> Relevânsje fan de sintrale fraach
Dit boek giet oer de earste helte fan Wadman syn literêre karriêre, 
de perioade tusken 1935 en 1963. Ik ha my benammen rjochte op de 
jierren 1945 tot 1963, in perioade dy’t fan grut belang achte wurdt foar 
de ûntjouwing fan de Fryske literatuer. De Fryske literatuer soe yn dy 
fiifentweintich jier nei de Twade Wrâldoarloch ‘autonoom’ wurden wêze 
– dat wol sizze, ûnôfhinlik fan de Fryske beweging en ûnôfhinklik fan de 
dominearjende Nederlânske literatuer. 
Yn de literêre kringen fan syn tiid naam Wadman in hiel sintrale rol yn. 
Troch syn literêre karriêre yn byld te bringen, ûntstiet tagelyk in byld 
fan de ûntjouwing fan de Fryske literatuer neist de Nederlânske. Krekt 
om’t Wadman net tefreden wie oer syn skriuwerskip lit syn ‘mislearre’ 
karriêre sjen mei hokker problemen skriuwers konfrontearre wurde yn 
in lytse literatuer. Ek al stie de Fryske literatuer – mei tank oan Wadman 
– úteinlik losser fan de Fryske beweging en fan it Nederlânske literêre 
fjild, skriuwers en lêzers waarden noch hieltyd bot beynfloede troch de 
twatalige kontekst dêr’t hja yn libben en har wurk yn skreaunen. Om 
sjen te litten hokker problemen Wadman tsjinkaam is in soad oandacht 
bestege oan de fraach hoe’t hy te krijen hie mei de stadich feroarjende 
relaasje tusken Fryske en Nederlânsk literatuer en dy tusken Fryske 
literatuer en Fryske beweging.

> Fryske literatuer en de Fryske beweging
Lykas it meastepart fan de Fryske skriuwers foar de Twade Wrâldoarloch 
waard Anne Wadman ta skriuwen oanset troch de Fryske beweging. 
Sa’t doe karakteristyk wie foar de hiele Nederlânske maatskippij bestie 
dy beweging, dy’t syn woartels hie yn de njonggentjinde ieu, út fjouwer 
pylders: liberalen, protestanten, katoliken en sosjalisten. Eltse groep hie 
syn eigen ferienings (‘selskippen’) en tydskriften. Hja wiene lykwols mei 
inoar ferbûn troch de mienskiplike winsk om it brûken fan de Fryske 
taal te stypjen, bygelyks troch oan te stean op gelykberjochtiging fan de 
Fryske oan de Nederlânske taal. Skriuwers spilen lange tiid in wichtige 
rol yn dizze beweging. Net allinnich moast harren wurk bewize hoe ryk 
oft de Fryske taal wie, ek waard dy taal yn har wurk fêstlein. Tagelyk bliek 
de literatuer ek in effektyf middel om ‘it Frysk-eigene’ stal te jaan. Yn 
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neifolging fan de Dútske Heimatliteratur portretearren folksskriuwers yn 
de foaroarlochske boereroman it libben op it plattelân as moreel better as 
dat yn de stêd. Yn de literêre tydskriften fan de lette jierren tritich wie it 
net ûngebrûklik om ‘it Fryske folk’ foar te stellen as in Germaansk ras dat 
troch bloedbannen ferbûn wie mei de grûn dêr’t it op libbe. De Twadde 
Wrâldoarloch liet goed sjen hoe gefaarlik oft sok tinken wêze koe. 
De oarloch twong de Fryske beweging ta gearwurkjen en ta it op ’e nij 
besjen fan syn hâlding tsjin ‘Hollân’ oer. Hoefolle oft feroare, waard 
dúdlik doe’t yn 1946 De Tsjerne it ljocht seach, in nij literêr tydskrift dat as 
útgongspunt hie dat skriuwers gjin tsjinsten hoegden te bewizen oan de 
Fryske beweging. Fansels betsjutte dat net dat alle skriuwers de bannen 
mei dy beweging ek dalik ferbrutsen, dat barde pas doe’t yn de jierren 
fyftich in nije generaasje skriuwers him oppenearre.
Fan de jierren fyftich ôf waarden in soad fan de politike easken fan de 
Fryske beweging ynwillige, doe’t, nei Kneppelfreed, in tal wetten oannaam 
waard om de posysje fan de Fryske taal yn Fryslân feilich te stellen. Dy 
ûntjouwingen hiene op termyn ek gefolgen foar de Fryske literatuer.

> Undersyksmetoade
Om it ûntstean en de ûntjouwing fan it skriuwerskip fan Wadman yn 
kaart te bringen ha ik gebrûk makke fan de ‘ynstitúsjoniele literêre teory’ 
fan de Frânske sosjolooch Pierre Bourdieu. Dy teory giet derfan út dat de 
wearde fan literatuer gjin ûnderdiel fan de tekst sels is, mar dat er ûntstiet 
yn ûnderhannelingen tusken ferskate ‘aktoaren’ (skriuwers, lêzers, kritisy, 
útjouwers, dosinten) en ‘ynstitúsjes’ (útjouwerijen, de literêre krityk, it 
literatuerûnderwiis). It literêre fjild bestiet út al dy minsken en ynstitúsjes 
dy’t har dwaande hâlde mei it skriuwen, fersprieden en beoardieljen fan 
literatuer. Om in plak yn te nimmen yn it hieltyd feroarjende literêre fjild 
sette dielnimmers net allinnich har wurk yn, mar ek har literêre ideeën 
en kontakten. 
Anne Wadman plende syn literêre karriêre yn it earstoan mei soarch. Hy 
keas literêre mentoaren út (lykas Fedde Schurer as Fokke Sierksma) dêr’t 
er wat oan ferwachte te hawwen. Troch de tiid, faak foarôfgien troch in 
konflikt dat Wadman sels begûn, waarden dy mentoaren ferfongen troch 
nijen. Om it skriuwerskip fan Wadman te begripen moat net allinnich 
sjoen wurde nei syn wurk, mar ek, en miskien noch wol mear, nei hoe’t er 
himsels en syn wurk presintearre.
Troch it lêzen fan syn korrespondinsjes, deiboeken en wurk (benammen 
syn kritiken) ha ik bestudearre hokker ideeën oft Wadman hie oer 
(Fryske én Nederlânske) literatuer, hoe en wêrom oft syn ideeën feroaren, 
wa’t syn freonen en fijannen wiene, wat harren ferbûn of ferdielde, en 
hokker posysjes oft hja ynnamen yn it doetiidse literêre fjild. Biografyske 
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gegevens waarden sa ynterpretearre út it ramt fan it literêre fjild wei. Yn 
in lytse literatuer sa-as de Fryske binne der yn ferhâlding mear posysjes 
dy’t ynnaam wurde kinne (bygelyks troch redakteur fan in tydskrift te 
wêzen, sjuerylid foar in literêre priis, lid fan in advyskommisje, ensfh.) 
as der minsken binne om dy posysjes yn te nimmen. It gefolch is dat 
minsken faak meardere rollen tagelyk ha. In lytse groep hat dêrtroch in 
soad ynfloed.

> Gearfetting fan de haadstikken
Wadman sette syn earste stappen op it literêre paad nei’t er yn de simmer 
fan 1935 (mei syn âlders, broerke en suske) as fyftjinjierrige in simmerkamp 
bywenne fan it Sosiaal Demokratysk Frysk Ferbân – in sosjalistyske, 
Frysksinnige feriening. Dêr kriich er kunde oan de liberale, frijsinnige 
dûmny André Roelof Scholten (1909-1944), dy’t syn earste literêre mentor 
en in goede freon wurde soe. Scholten syn ynfloed op Wadman wie grut, 
hy joech him net allinnich advizen op literêr, mar ek op ‘sedekundich’ 
mêd.
Doe’t er sechtjin wie, slute Wadman him oan by in nije jongereinferiening 
yn de Fryske beweging, it Boun for Frysknasjonale Jongerein. Yn dat 
fermidden learde er Frysk skriuwen en publisearre er syn earste stikjes. 
Nei in konflikt oer jild kearde er it Boun yn 1937 de rêch ta. Syn artikels 
publisearre er tenei yn Het Schoolblad, in skoallekrante foar hiel Fryslân. 
Wadman wie de iennige dy’t yn dy Nederlânsktalige krante in rige Fryske 
artikelen skreau. Syn stikken leveren him syn earste bekendheid op yn 
de Fryske literêre rûnten fan de lette jierren tritich, dy’t foar in grut part 
gearfoelen mei de kringen fan de Fryske beweging.
Fan 1938 ôf naam syn bekendheid ta troch de publikaasje fan syn earste 
fersen yn it moanneblêd It Heitelân, in magazine-eftich blêd dat ek 
oandacht bestege oan Fryske literatuer. Anne Wadman waard fan miet 
ôf oan sjoen as in fernijer, syn wurk foel op en waard priizge. Wadman 
frege him lykwols ôf oft er safolle eare wol fertsjinne. Wie hy wol echt 
in dichter, of woe er it allinnich mar lykje? En hie syn wurk wol in eigen 
toan? Om ynspiraasje op te dwaan lies er wurk fan de Criterium-dichters 
Greshoff en Van Hattum, dy’t er better fûn as de measte Fryske dichters. 
It jier 1939 (haadstik 2) blykt achterôf yn mear as ien opsicht belangryk 
foar Wadman syn skriuwerskip. Yn septimber fan dat jier ferhuze er nei 
Amsterdam om dêr Nederlânsk te studearjen oan de Gemeente Universiteit. 
Bot ûnder de yndruk fan moetingen mei de karismatyske Fedde Schurer 
(1898-1968) en stúdzjegenoat Gerrit Borgers (1917-1987) beëinige er út 
Amsterdam wei syn literêre freonskip mei dûmny Scholten. Stadichoan 
ûntwikkele er yn dy perioade de ambivalinte hâlding tsjin Fryslân oer dy’t 
yn hast al syn wurk weromkomt. Fryslân wie net allinnich as abstraksje in 
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probleem foar him, mar ek hiel konkreet: yn Fryslân waard syn wurk like 
faak net begrepen en ôfwiisd, as erkend. Gerrit Borgers en syn freondin 
Annie van Poelgeest waarden trouwe freonen: hertlik en meilibjend. 
Borgers wiisde Wadman op it wurk fan Menno ter Braak (1902-1940), âld-
foarman fan Forum en ien fan de meast ynfloedrike kultuerkritisy fan 
de jierren tritich. Tegearre besochten Wadman en Borgers ien fan syn 
lêzingen, mar it soe noch oant de ein fan de Twadde Wrâldoarloch duorje 
foar’t Wadman it wurk fan Ter Braak yngeand lêze soe. 
De oarloch brocht Wadman foar it grutste part passyf wachtsjend troch yn 
Langwar, it lytse, isolearre doarp dêr’t er opgroeid wie. Yn syn âlderlik hûs 
boude er in ymposant literêr netwurk op. Hy frege advys en rekke befreone 
mei, ûnder oaren, Douwe Tamminga (1909-2001) en Fedde Schurer. Ek 
wiksele er in soad brieven út mei Gerrit en Annie Borgers, dy’t him ek in 
pear kear yn Fryslân opsochten. Mei Borgers gie er de diskusje oan oer 
syn “namme” yn Fryslân en syn kar foar de Fryske literatuer. 
Nei syn kandidaatseksamen yn 1943 woe Wadman syn stúdzje fuortsette 
yn Grins, dêr’t Jelle Brouwer (1900-1981) krekt beneamd wie as earste 
professor Frysk. Fierder studearje wie lykwols al gau ûnmooglik, foar 
wa’t de “loyaliteitsverklaring” net tekene – in dokumint dêr’t studinten 
mei ferklearren dat sy har net tsjin de Dútske of de Nederlânske oerheid 
fersette soene. Yn Langwar stie Wadman foar de fraach oft er wol of net 
tekenje moast. Oars as de measten ûndertekene er de ferklearring. Hy 
realisearre him al gau dat syn opportunisme him nei de oarloch syn 
namme kostje koe. Yn plak fan fierder te studearjen fûn er in baan op it 
distribúsjekantoar fan Langwar. Hy makke syn earste roman ôf en ûntduts 
it wurk fan Menno ter Braak. Dy syn gekoanstekken fan de ‘arrivearre’ 
skriuwer dy’t him op syn reputaesje foarstean lit, sette alles wat Wadman 
oant no ta berikt hie yn in oar ljocht, of, sa’t er it sels sei: ‘de chaos is bezig 
te verdwijnen.’
Yn de line fan Ter Braak (haadstik 3) liet Wadman him, fan 1945 ôf, hieltyd 
mear foarstean op syn (ûnderstelde) brekken, syn haat-leafde ferhâlding 
tsjin Fryslân oer en syn wrakseling mei it skriuwerskip. Nettsjinsteande 
syn faak negative hâlding tsjin syn eigen wurk en tsjin Fryslân oer, rekke 
Wadman tusken 1945 en 1948 gau bekend as skriuwer en as skerp kritikus. 
Hy skreau foar ferskate kranten (bygelyks foar de earste Fryske krante Frysk 
en Frij) en publisearre syn earste twa dichtbondels yn de Reiddomprige – 
in searje foar jonge Fryske dichters dy’t har ôfsetten tsjin de poëzij fan de 
Jongfriezen. 
Yn deselde perioade socht Fokke Sierksma (1917-1977), haadredakteur fan 
it Noard-Nederlânske literêre tydskrift Podium kontakt mei Wadman. 
Sierksma bewûndere Wadmans syn skerpe pinne, naam syn wurk op yn 
Podium en trúnde him oan om him tsjingas te jaan oan Fedde Schurer, wa 
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syn moralistyke, kristlike fizy op literatuer bot oars wie as dy fan himsels 
en dy fan Wadman. Tegearre mei Schurer wie Wadman lykwols belutsen 
by it nije literêre tydskrift De Tsjerne, dat de bannen tusken de literatuer 
en de Fryske beweging ferbrekke woe. Wadman hie der gjin inkeld belang 
by om rúzje te meitsjen mei Schurer. Leaver as dat er in kar makke tusken 
Podium of De Tsjerne, woe er besykje in skeakel te wêzen tusken de Fryske 
en de Nederlânske literatuer.
Yn septimber 1946 (haadstik 4) ferhuze Wadman werom nei Amsterdam 
om syn stúdzje ôf te meitsjen. Hy wenne dêr oant ein novimber 1947 mei 
syn suster en – foar de lêste njoggen moanne – ek mei Gerrit en Annie 
Borgers. It fjouwertal kaam te wenjen yn in âld, ferrinnewearre winkelpân 
yn de Looiersdwarsstraat, dat al gau bekend stie as ‘Podium-building’, 
om’t in soad fan it wurk foar Podium dêr dien waard. It gearlibjen yn in 
hûs dat har bewenners hast gjin privacy joech, wie lykwols gjin sukses. 
Ein 1947 giene de partijen út inoar. Wadman ferhuze werom nei Fryslân, 
ditkear om der te bliuwen.
Oertsjûge dat er ûnder it fereaske nivo bleau in Podium, naam Wadman 
werom yn Fryslân (haadstik 5) it meastepart fan it redaksjewurk foar De 
Tsjerne op him. Mei dat blêd woe er de Fryske literatuer ûnder de kowesturten 
weihelje. Dêrom socht er ek kontakt mei oare minderheidsliteraturen, 
lykas bygelyks de Bretonske yn Frankryk.
Yn novimber 1948 seach einlings syn earste roman, Fioele en Faem, it ljocht. 
De roman fertsjinne it neffens Wadman om te ferskinen om’t er as literêr 
eksperimint foar Fryslân syn wearde ha koe. Mar de kritisy karden it boek 
ôf, ta Wadman syn argewaasje net op literêre, mar op morele grûnen. 
De ôfwizing fan syn roman hie likegoed gjin gefolgen foar Wadman syn 
namme as kritikus, in namme dy’t er opboud hie troch syn kritiken yn 
Podium en De Tsjerne.
Befêstiging fan Wadman syn reputaasje as ien fan de bêste Fryske kritisy 
kaam ek yn de foarm fan in opdracht fan it Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschap ta it gearstallen fan in blomlêzing fan de bêste 
Fryske poëzij fan 1880 ôf. Dy twatalige blomlêzing, dy’t sjoen waard as it 
bewiis dat it Nederlânske regear him ynteresearre foar Fryske literatuer, 
kaam yn 1949 út ûnder de titel Frieslands Dichters. De krityske opmerkingen 
fan de gearstaller oer de marzjinale posysje fan de Fryske literatuer yn 
Europa brochten yn Fryslân lykwols gjin inkelde diskusje op gong. Yn 
minder as fjouwer jier tiid wie Wadman syn namme dêr foargoed fêstige. 
Yn 1952 wûn er foar syn kritiken en essee’s yn De Tsjerne de belangryskste 
Fryske literêre priis, de Gysbert Japicxpriis. Mei syn twaentritich jier soe 
Wadman ien fan de jongste priiswinners ea wêze. Ein 1952, twaentritich jier 
âld, hied er ûngefear alles wat der te berikken foel yn de Fryske literatuer 
berikt. In pear moannen letter, nei in konflikt oer eksperimintele poëzij, 
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bruts er mei de redaksje fan De Tsjerne. Eins wreekten har dêr net allinnich 
literêre, mar benammen ek persoanlike ferskillen.
No’t er de hannen frij hie foar oare saken (haadstik 6) konsintrearre 
Wadman him op it ferfolch fan syn akademyske karriêre. Hy promovearre 
yn 1955 cum laude op in biografy fan de njonggentjinde-ieuske Fryske 
skriuwer Hjerre Gerrits van der Veen, mar waard dêrnei gjin heechlearaar. 
Yn de jierren fyftich kriich Wadman in stik as wat teloarstellingen te 
ferwurkjen. De jierren nei 1953 wiene dy fan frustraasjes, ‘mislearringen’ 
en refleksje op syn (ûnderstelde) brekken. Gelokkige perioaden (sa 
waarden tusken 1954 en 1962 syn trije bern berne) waarden ôfwiksele troch 
konflikten en spyt oer miste kânsen. Wadman syn akademyske karriêre 
fertoant in tal parallellen mei syn literêre karriêre. Sawol yn syn literêre 
as yn syn akademyske karriêre, makke Wadman him ûnmooglik troch 
syn selskrityk en syn ûnbidige ûnwissens. Yn beide gefallen keas er foar 
Fryslân, wylst dy kar in belangryke beheining foar him ynhâlde. Hieltyd 
mear blykten it Nederlânske en it Fryske literêre fermidden twa aparte 
fjilden te wêzen, dêr’t amper útwikseling tusken plakfûn. 
Nei’t er de redaksje fan De Tsjerne de rêch takeard hie, hâlde Wadman him 
ôfsidich fan oare skriuwers, al spile er as kritikus fansels noch hieltyd in 
belangrike rol yn it literêre fjild. De pear skriuwers dy’t er bewûndere 
(bygelyks de dichters Hessel Miedema en Marten Brouwer, de essayist 
Lolle Nauta en – letter – de skriuwer Klaas de Wit) seagen ek heech by him 
op, mar Wadman makke winlik gjin part út fan dizze groep skriuwers. De 
basis dêr’t er op operearre, waard hieltyd smeller.
Yn 1959, weromsjend op de ûntjouwing fan de Fryske literatuer fan 1945 
ôf, wie Wadman bliid dat der no ek romte ûntstien wie foar de ‘moderne’ 
roman – romans dy’t net needsaaklik spilen tsjin in stereotype Fryske 
eftergrûn. Dy ‘frontverbreding’ seach er lykwols net as in garânsje foar 
literêre kwaliteit. It stelde Wadman bot teloar dat de measte Frysklêzers 
noch hieltyd de foarkar joegen oan streekromans. Yn in twatalige kontekst 
wiene de ferwachtings fan lêzers en kritisy foar de Fryske literatuer oer oars 
as dy foar de Nederlânske literatuer oer. Foar ‘moderne’ Fryske romans 
bestie mar in lyts lêspublyk. Fryske literatuer, ‘emansipearre’ of net, koe 
yn Wadmans yn optyk noch hieltyd de konkurrinsje mei de Nederlânske 
literatuer net oan. Neffens him soe it wurk fan de measte Fryske skriuwers 
yn in grutter taalgebiet lykas it Nederlânske nea publisearre wêze. De 
bêste Fryske skriuwers kamen op syn heechst oerien mei midsmjittige 
Nederlânske skriuwers. 
Yn it foarjier fan 1961 sette Wadman mei in iemanstydskrift útein: De 
Teannewâdder. Yn it blêd seach er werom op syn literêre karriêre oant 
dan ta en makke er plannen foar de takomst. It tydskrift markearret 
in oergong yn Wadman syn skriuwerskip, nammentlik fan in Fryske 

. . .  gear fet ting



400

skriuwer nei in Fryske skriuwer tsjin syn sin. Foar’t er mei syn tydskrift 
begûn hie Wadman automatysk foar de Fryske literatuer keazen. Nei De 
Teannewâdder wie dat net mear it gefal. It tydskrift wie de utering fan de 
isolearre posysje dêr’t hy as Fryske skriuwer yn einige wie. Yn it foarjier 
fan 1963, ûntmoedige troch de reaksjes op syn ienmansaventoer en op 
syn lêste roman, kundige Wadman oan dat er de pinne as skriuwer dellei. 
Hy wie derfan oertsjûge dat er it allinnich sa lang folhâlden hie troch 
de Fryske literêre sitewaasje, dêr’t midsmjittige skriuwers yn trochgean 
koene as grutte skriuwers. Ut in letter perspektyf wei is it iroanysk dat syn 
grutste sukses as skriuwer doe sa tichtby wie. 
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…  Summary

> Subject and central question
After World War II, Anne Wadman (1919-1997) became one of the most 
famous writers in Frisian literature. Within this minority literature, he 
was (and is) particularly well known for his elaborate, often-harsh reviews 
of regional novels, which, according to him, painted a false, idealized 
picture of life in the rural province of Friesland. In an attempt to raise 
the level of Frisian literature, Wadman not only wrote reviews, but also 
novels, which – at the time – were thought of as experimental (because 
of the form) and negative (because of the content). Without any doubt, 
Wadman’s biggest success as a writer came in 1963. In the summer of that 
year, he wrote a novel called De smearlappen (The bastards). It provoked 
a scandal in Friesland and Holland and became a best seller. No-one 
however was more surprised at this sudden success than Wadman himself. 
A few months earlier, he had announced he would stop writing because 
he considered his writing career a complete failure. 
Between 1946 and 1994 Wadman’s publications include over a thousand 
reviews, twenty novels (of which seven both in Dutch and Frisian), a book 
of short stories, two books of poetry, an anthology of Frisian poetry, a 
biography of a nineteenth century Frisian writer, three books of literary 
reviews, six plays (he translated four more) and five books on the Dutch 
writer Simon Vestdijk. Although he never stopped writing, even after 1963 
Wadman often was very cynical about his qualities as a writer. 
Why did someone who created such an immense body of work and 
who was generally seen as one of the most important Frisian writers, 
recurrently feel he had failed as a writer? That is the central question I 
have tried to answer in this book. I argue that the answer to the question 
is to be found in the first part of his writing career, the years between 1935, 
when he first dreamed of being a famous Frisian writer, and 1963, the year 
in which he would rather not have been a writer at all than a writer who 
only played a role in Frisian literature. The convictions Anne Wadman 
held about Frisian literature in general and his own work in particular, 
not only derived from his character, but also from the specific literary 
circumstances he had placed himself in. In the first years after World 
War II, by working as an editor for two prestigious literary journals, the 
Frisian De Tsjerne (The Churn) and the Dutch Podium (Stage), Anne Wadman 
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was one of few writers who published both in Frisian and Dutch. For 
various reasons however, at an early stage in his writing career, he chose 
to focus on writing in Frisian, a choice he regretted wholeheartedly later 
on in life. Although he did alter the face of Frisian literature and gave 
it a more ‘European’ outlook, he was not satisfied with the new literary 
situation.

> Relevance of the central question
This book deals with the first half of Wadman’s writing career, the years 
1935-1963. I have focused in particular on the period 1945-1963, which is 
often considered of crucial importance in the history of Frisian literature. 
According to literary historians, Frisian literature in these years became 
‘autonomous’ – that is to say, independent of the Frisian nationalistist 
movement as well as independent of its dominant Dutch counterpart. 
Wadman occupied a central position in the literary circles of his time, so 
to gain insight in his writing career is to gain insight in the development 
of Frisian literature alongside Dutch literature. Furthermore, precisely 
because he was not satisfied with himself or with the development of 
Frisian literature, his ‘failing’ writing career sheds light on a few topics 
that are crucial for understanding the position of writers in a minority 
language. Although – partly thanks to Anne Wadman – Frisian literature 
set itself free from the Frisian nationalist movement and from the 
Dutch literary field, writers and readers were still highly influenced by 
the bilingual context in which they lived and worked. To gain insight 
in the difficulties Anne Wadman encountered, in this book a lot of 
attention is paid to the question how he was influenced by the slowly 
changing relationship between Frisian and Dutch literature and by the 
equally changing relationship between Frisian literature and the Frisian 
nationalist movement.

> Frisian literature and the Frisian nationalist movement
Until World War II, most Frisian writers (including Anne Wadman 
himself ) were ‘recruited’ by the Frisian nationalist movement. As was 
characteristic for Dutch society as a whole at that time, this movement, 
which had its origins in the nineteenth century, was composed of four 
‘pillars’: liberals, Protestants, Catholics, and socialists. Each group had 
its own organizations and journals. What bound the different groups 
together was their wish to enforce the use of the Frisian language in the 
public domain, by persuading the Dutch government to grant the Frisian 
language equal rights to Dutch. Writers for a long time played a crucial 
role in this movement. Not only was their work considered proof of the 
richness of the Frisian language, literature was also a powerful tool for 
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creating archetypical images of Friesland and ‘Frisianness’. Following 
the tradition of German Heimatliteratur, popular writers in the pre-war 
period portrayed life in the country as morally superior to urban life. In 
the literary journals of the late thirties, it was not uncommon to think 
of the Frisian people in terms of ‘Germanic races’ and ‘ties of the blood’, 
terms that after World War II have become very contaminated.
World War II forced the Frisian nationalist movement to work together 
and to alter its attitude towards Holland. How much had changed, became 
clear in 1946 when a new literary journal, De Tsjerne, was launched, based 
on the conviction that writers should no longer by default have to support 
the nationalist movement. Of course, until a new generation of writers 
came forward in the fifties, most writers still remained very active in the 
nationalist movement.
From the fifties onwards, a lot of the demands of the Frisian nationalist 
movement were met, when, as a result of a protest meeting in 1951, a set of 
rules was implemented safeguarding the position of the Frisian language. 
These developments, in the long term, also proved to have an impact on 
Frisian literature.

> Research method
In defining the research method for my analysis of how the writing career 
of Anne Wadman took shape and evolved, I borrowed tools from the so-
called ‘institutional literary theory’ developed by the French sociologist 
Pierre Bourdieu. It bases its ideas on the assumption that the value of 
literature is not an internal quality of the work in question, but instead 
the result of ongoing negotiations between various ‘actors’ (writers, 
readers, literary critics, publishers, teachers) and ‘institutions’ (publishing 
houses, literary criticism, literary education). The literary field consists of 
all people and institutions that write, distribute and valuate literature. In 
order to gain a reputation in the literary field, participants not only put 
their work forward, but also their literary ideas and contacts. 
Anne Wadman initially planned his literary career carefully. He chose 
literary patrons (like the Frisian writer Fedde Schurer and the more 
scholarly essayist Fokke Sierksma) whom he believed could be useful. 
Over time, quite often preceded by conflicts initiated by Wadman, these 
mentors were changed for new ones. In order to understand the writing 
career of Anne Wadman, one must look at his work, but also, if not more, 
at the way he presented his work and himself.
By reading his letters, diaries and work (especially his critiques), I studied 
what beliefs Anne Wadman held concerning (Frisian and Dutch) literature, 
how and why his ideas changed over time, who his friends and rivals were, 
what it was that united or divided them and which positions they took 
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in the literary field at the time. In doing so, I interpreted biographical 
data from the perspective of the literary field. In a minority literature, 
there are comparatively more positions that can be taken (e.g. by being an 
editor of a journal, a judge for a literary prize, a member of an advising 
committee, etcetera) than there are people to fulfil those positions. As a 
consequence, people often hold multiple positions at the same time, and 
a small group of people sets the rules.

> Summary of the chapters
The first steps Wadman took on the literary stage were a result of him 
becoming aware of ‘the Frisian question’. On a summer camp of the 
Social Democratic Frisian Society (Sosiaal Demokratysk Frysk Ferbân, 
a left wing movement that believed the Frisian language would be a 
useful tool in winning people over for the Socialist Party) Anne Wadman 
became acquainted with the liberal vicar André Roelof Scholten (1909-
1944), who was to become his first literary mentor. Scholten would have a 
big influence on the young Anne Wadman. He advised him not only on 
literary, but also on ‘ethical’ matters.
At the age of sixteen, Wadman joined the Federation for Frisian-
nationalist Youth (Boun for Frysknasjonale Jongerein). He learnt to write 
in Frisian (the Frisian language was not taught at school, even though it 
was the native language for most of the children) and published his first 
articles in the nationalistic newsletter of the Federation. After a quarrel, 
he left the organisation and published Dutch and Frisian articles in Het 
Schoolblad, a magazine for schools throughout the whole of the province 
of Friesland. He experienced how quickly one could gain a reputation in 
the Frisian literary circles of the late thirties, which to a large extent were 
the same as those of the Frisian nationalist movement. 
From 1938 onwards, the initial fame of Anne Wadman rose quickly 
because of the publication of his poetry in the monthly family magazine, 
It Heitelân (the Fatherland). From early on, Anne Wadman was seen as a ‘re-
newer’. Although his work received praise, Anne Wadman himself wasn’t 
sure he deserved it. Was he really a poet, or did he just wish he were? Even 
though he was proud of his first publications, he also wondered if his 
work really had its own, distinctive voice. For inspiration he read Dutch 
poets such as Greshoff and Van Hattum, whose work he preferred above 
the work of Frisian poets.
The year 1939 (chapter 2) was a time of transition in more than one 
respect. In September 1939, Wadman moved to Amsterdam to study 
Dutch at the university. In Amsterdam, after meeting the charismatic poet 
Fedde Schurer (1898-1968) and fellow-student Gerrit Borgers (1917-1987), 
he ended his literary friendship with Scholten. He now developed an 
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ambivalent attitude towards Friesland that would resurface in almost all 
his later work. Friesland was in his eyes a problem, not only in an abstract 
but also in a concrete sense: in Friesland he encountered rejection just as 
often as acceptance. Gerrit Borgers and his girlfriend Annie van Poelgeest 
proved to be friends the like of which he had never had before: open 
hearted and sympathetic toward, and interested in, his writing activities. 
Borgers got him interested in one of Holland’s most influential literary 
critics of the nineteen thirties, Menno ter Braak (1902-1940). Together 
they attended one of his lectures, but it was the end of World War II, 
which soon after broke out, before Wadman would read his work.
Wadman spent most of the wartime passively waiting in the isolated 
little village of Langweer where he had grown up. From here he built 
up and maintained an extensive literary network. He sought support 
from and became close friends with, amongst others, the Frisian writers 
Douwe Tamminga (1909-2001) and Fedde Schurer. He also corresponded 
with Gerrit Borgers and Annie van Poelgeest, who visited him on several 
occasions in Friesland. Borgers and he exchanged ideas about his reputation 
in Friesland and the consequences of writing in a ‘provincial’ literature. 
After his ‘kandidaatsexamen’ in 1943 (roughly equivalent to the Bachelor 
Exam) Wadman wanted to continue his studies with the first professor 
of Frisian, Jelle Brouwer (1900-1981), in Groningen. He therefore had to 
decide whether or not to sign the ‘loyaliteitsverklaring’ – a document by 
which students declared their acceptance of the German occupation. 
Wadman was among the few Dutch students who signed. Rather than 
continuing with his studies, however, he found a job distributing ration 
vouchers. Wadman was well aware that the fact that he signed the 
document could cost him his reputation. Later, his passive and rather 
opportunistic attitude in the war would become a burden on his shoulders. 
After signing the document, Wadman finished his first novel and read the 
essays of Menno ter Braak. Ter Braak’s ridicule of the well-known writer 
who cultivates their poetic persona and who is ashamed of his first work, 
put everything Wadman had achieved up till now in a new light. 
From 1945 onwards (chapter 3), following Ter Braak, Wadman presented 
himself as someone who cultivated his shortcomings, who both loved 
and hated Friesland and who struggled with being an author. Despite this 
negative attitude towards his own work and towards Friesland, between 
1945 and 1948 Wadman very rapidly became a well-known writer and a 
feared critic. He was asked to write for several newspapers (for example for 
the first Frisian newspaper Frysk en Frij – Frisian and Free) and he published 
his first two books of poetry in a series devoted to young Frisian poets. In 
his desire to finally see his work in print, he kept in touch with eight or 
nine publishers at a time. 
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In this period, Fokke Sierksma (1917-1977), chief editor of the literary 
journal Podium, pushed himself forward as a new mentor and patron. He 
admired Wadman as a writer and encouraged him to go against Fedde 
Schurer, whose moral, Christian view of literature differed significantly 
from both his and Wadmans’s. Together with Fedde Schurer however, 
Wadman was very much involved in the Frisian literary journal De Tsjerne 
(1946-1968), which wanted to break the ties between literature and the 
Frisian nationalist movement. It was not in Wadman’s interests to choose 
between Podium and De Tsjerne. Rather than having to choose, he wanted 
to serve as a mediator between Frisian and Dutch literature. 
In September 1946 (chapter 4), Wadman moved back to Amsterdam to 
finish his studies. He lived together with his younger sister till the end 
of November 1947. For the last nine months, Gerrit and Annie Borgers 
joined them. The four of them moved into a run-down former shop in 
the Looiersdwarsstraat, which quickly became known as ‘the Podium-
building’, because it served as the base from which many activities for the 
literary journal Podium were undertaken. Living together in a house that 
afforded little privacy did not turn out to be a big success. In November, 
the four parted and Wadman moved back to Friesland. 
Convinced he didn’t meet the required level in Podium, back in Friesland 
(chapter 5) Wadman took on board most of the editorial work for De 
Tsjerne. In an effort to push Frisian literature to a higher level, he sought 
contact with other minority literatures, such as Breton in France. 
In November 1948, his first novel, Fioele en Faem (Violin and girlfriend), the 
book he wrote in 1943, was finally published. The novel, which Wadman 
claimed only deserved to be published because it was an interesting 
literary experiment, received very critical reviews. Disapproval however 
was voiced mainly on moral, not on literary grounds. The rejection of 
Wadman’s novel did, not however, have any effect on his flourishing 
career as a critic, a reputation he had gained from his literary reviews in 
Podium and De Tsjerne.
Proof of his recognition as a talented, young critic also came in the form 
of an assignment from the ministry of Education, Art and Sciences to 
make a compilation of the best Frisian poetry since 1880. This anthology, 
which was at the time interpreted as a sign that the Dutch government was 
taking an interest in Frisian literature, came out in 1949 under the title 
Frieslands Dichters (Poets of Friesland). Wadman’s critical remarks regarding 
the marginal position of Frisian literature in Europe did not however 
provoke any discussion. In less than four years time he had become an 
established writer in Friesland. In 1952, he won the most prestigious 
literary prize in Friesland, the ‘Gysbert Japickxpriis’, for his reviews in De 
Tsjerne. At the age of thirty-two, Wadman would be one of the youngest 
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writers ever to win this prize. In 1952, Wadman had achieved pretty much 
everything there was to achieve in Frisian literature. A few months later, 
he left the editorial board of the Tsjerne after an ostensibly literary quarrel, 
– although really personal differences also played a part in this turn of 
events.
With more time on his hands (chapter 6), Wadman now focused on an 
academic career. After his dissertation (a biography of a Frisian writer 
for which he was awarded ‘cum laude’) an academic career would have 
seemed logical. But disappointments awaited Wadman. He did not 
become a professor at university, nor the first director of a museum for 
Frisian literature. The years after 1953 were years of isolation, frustrations, 
‘failures’ and reflections on his imagined shortcomings. Happy periods 
– between 1954 and 1962 his three children were born – alternated with 
conflicts and remorse about missed chances. Wadman’s failing academic 
career shows striking parallels with his literary career. In neither case 
could he break away from Friesland. Choosing for Friesland however in 
both cases lead to important restrictions. Increasingly, the Dutch and the 
Frisian literary field proved to be two separate domains, between which 
there was hardly any contact. Finally, both in his literary and his academic 
career, Wadman, with his self-critical views and his immense uncertainty, 
was his own worst enemy.
After he left De Tsjerne, Wadman soon found himself very isolated from 
other writers, although as a critic he still played an important role in the 
literary field. The few writers he admired (for instance the poets Hessel 
Miedema and Marten Brouwer, the essayist Lolle Nauta and – later – the 
novelist Klaas de Wit) also thought highly of him, but Wadman did not 
join this new literary generation. The base on which he operated, became 
very small.
Looking back, in 1959, on the development of Frisian literature since 1945, 
it pleased Wadman that, apart from the kind of literature and poetry in 
which Frisian identity was (re)created – literature that according to him 
often lacked literary qualities – there was also now room for literature 
that did not necessarily deal with ‘Frisian’ topics. According to Wadman, 
this ‘broadening’ of the subject, however, proved to be no guarantee 
for literary quality. He was also disappointed to see that most readers 
still preferred regional novels. In a bilingual context, the expectations 
readers and critics held of Frisian literature differed from those of Dutch 
literature. For ‘modern’ novels, work that wasn’t thematically bound to 
Friesland, there was only a very small reading public. Frisian literature, 
whether it was ‘emancipated’ or not, in Wadman’s opinion still couldn’t 
compete with its bigger counterpart. According to him, put in a Dutch 
context, most Frisian writers would only with great difficulties get 
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their work published. The best Frisian writers were at the same level as 
mediocre Dutch writers.
In the spring of 1961, Wadman started his own literary journal, De 
Teannewâdder (The ‘toe-treader’). In it, he looked back on his literary career 
and made plans for the future. The journal marks a transition in his 
writing career, namely from being a Frisian writer to being a Frisian 
writer against his will. Before he started his one-man journal and after 
quitting the editorial board of Podium, Wadman had never questioned 
his choice for the Frisian literary field. After De Teannewâdder this 
changed. The journal was the manifestation of the isolated position in 
which Wadman as a Frisian writer had ended up. In the spring of 1963, 
disappointed by the reactions to his one-man journal and to his latest 
novel, Wadman announced he was giving up his writing career altogether. 
He was convinced he had only lasted so long thanks to the Frisian literary 
situation, in which average writers could pass for great writers. From a 
later perspective, it seems very ironic that his biggest success as a writer 
really was just around the corner.
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…  Bronnen en bibliografie

i geraadpleegde archieven

1 Openbare archieven
Familie-archief Wadman Koudum (eind 2007 overgedragen aan Tresoar, 

Leeuwarden). Geen inventaris aanwezig.
Collectie Wadman, Tresoar, Leeuwarden
 Voor de afzonderlijke toegangsnummers: zie briefwisselingen.
Tsjerne-archief (in Tresoar).
 Geen inventaris aanwezig.
Archief Provinciale onderwijsraad van Friesland, Tresoar, Leeuwarden, 

Toegangsnummer 12-07
Collectie Wadman, Letterkundig Museum, Den Haag,
 Toegangsnummer W 00135
Rijksarchief Groningen, Groningen. 
 Toegangsnummer 49, dossier 144.
Archief Rijksuniversiteit Groningen, Archief Rector Magnificus, 
 Toegangsnummers 85, 95, 127 en 381.

2 Particuliere archieven
Archief van de ‘Snake Charmers’, Hans de Jong, Gorredijk.
Archief Herre Kampen (weduwnaar Dukke van der Meer), Bergum. 
Archief Dirk Spoelstra, Amsterdam. 

ii gesprekken en/of schriftelijke informatie

1 Interviews Babs Gezelle Meerburg met:
N.N. 1 op 19.2.2002.
Lutske van der Meer-de Vries. Joure, januari 2002.
Pier Swanenburg de Veije (telefoongesprek februari 2002).
Tynke van der Meer (Leeuwarden, z.d.).
Hein Ehrhardt (Leeuwarden, 21 februari 2002).
Mr. B. van Haersma Buma, Leeuwarden, 13.3.2002.
Tsjits Jonkman-Nauta, Raard, [z.d. januari/februari 2002]
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2 Interviews Joke Corporaal met:
(Personen wier naam cursief gedrukt is, zijn overleden voordat dit boek gereed was)

Hesseline de Bos, Leeuwarden, oktober 2003 en 19 april 2006.
Philippus Breuker, Boazum, 4 juli 2003.
Hans en Dineke de Jong, Gorredijk, 12 februari 2004.
Herre Kampen, Bergum, 26 januari 2006.
Ad Lohman, Groningen, 2 augustus 2005.
Jelly van der Meyden-Numan, Heerenveen, juli 2007 (schriftelijke informatie)
Liuwe van der Meer, Mantgum, 17 mei 2006.
Lolle Nauta, Groningen, 10 mei 2006.
Govert Gezelle Meerburg, Veendam, 9 september 2004.
Durk van der Ploeg, Veenwouden, 13 april 2006.
Jan van Schoten, Harlingen, 28 maart 2005 (met Xander Wadman) en 13 mei 2005.
Tiny Scholten-de Jong, Drachten, 10 februari 2005 en 8 maart 2005.
Dirk Spoelstra, Amsterdam, april 2008 (schriftelijke informatie). Telefoongesprek 

op 5 november 2007.
Joop Sprock, Leeuwarden, 20 en 27 oktober 2005.
Pieter Terpstra, Leeuwarden, 8 en 15 april 2005 en 15 november 2005.
Bart Tromp, Den Haag, 22 mei 2006.
Hylke Tromp, Reduzum, 7 mei 2007.
J.J. Voskuil, Amsterdam, 23 juni 2005.
Ada Wadman-Mellenbergh, Leeuwarden, 3 augustus 2005.
Thys en Pepi Wadman, Koudum, 22 december 2004.

iii briefwisselingen van anne wadman

 Het grootste deel van Wadmans correspondentie wordt bewaard in Literair-
historisch centrum Tresoar in Leeuwarden. Zijn correspondentie met niet-
Friese schrijvers en uitgevers is (op enkele uitzonderingen na) te vinden in 
het Letterkundig museum in Den Haag. Brieven over sollicitaties of over zijn 
studie Nederlands zijn te vinden in het familie-archief, Koudum (eind 2007 
overgedragen aan Tresoar). 

> Brieven in archief Herre Kampen
Wadman aan Dukke van der Meer 
 12 brieven (De Gerdyk, 1.9.1945 – Amsterdam, 19.11.1946)

> Brieven in archief Dirk Spoelstra
Wadman aan Dirk Spoelstra
 3 brieven (Snits, 23.1.1994 - 3.12.1996)

> Brieven in voormalig familie-archief Koudum
Prof. dr. W. Gs. Hellinga aan Wadman

gr immig eer lijk



411

 2 brieven (Amsterdam, 18.9.1947 – 10.8.1948)
Nicolaas Anthony Donkersloot aan Wadman
 2 brieven (A.[msterdam] 11.2.1948 - 8.3.1948)
Wadman aan Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar
 (Kopie van een brief aan de uitgever): Sneek, 6.8.1961
Dirk Spoelstra aan Wadman
 4 brieven (Amsterdam, 13.12.1993 –12/13.12.1996)
Prof. Dr. C.G.N. de Vooys

> Briefwisselingen in Literair-historisch centrum Tresoar, Leeuwarden.
Uitgeverij de Arbeiderspers aan Wadman
 088.308.2.2.1 – 32 (Amsterdam, 5.11.1946 - 10.3.1960); 089.372.1.2 (Amsterdam, 

29.4.1960)
Bert Bakker aan Wadman
 084.486.2 (z.p., 25.1.1949)
Freark Bergstra aan Wadman
 091.258.1.2.1 – 8 (Boarnburgum, 4.8.1945 – 29.7.1949)
Gerrit Borgers en/of Annie Borgers-van Poelgeest aan Wadman
 Niet genummerd, wel bijgevoegd inventaris aanwezig. 114 brieven tussen 

1943 en 1971
Wadman aan Rein Boomgaardt (Fryske bibleteek): 093.351.1.10.1 (Snits, 24.11.1954)
Boun fen Fryske Kunstners (BFFK) aan Wadman
 088.308.2.7.1 – 2 (Huzum, 13.10.1952 – Ljouwert, 14.8.1964)
 Wadman aan BFFK. 1 brief in ongeïnventariseerd archief BFFK [met dank 

aan Ernst Bruinsma]: (Amsterdam, 6.2.1947)
Uitgeverij Brandenburgh (uitgever van It Heitelân) aan Wadman
 091.258.1.5.1 – 7 (Snits, 20.2.1941 – 11.4.1946)
Jelle Hindriks Brouwer aan Wadman
 091.258.1.8.1 – 27 (Hirdegaryp, 6.7.1938 –Grins, 13.10.1947); 089.372.1.5.1 – 51 

(Grins, 5.2.1948 – Beetstersweach, 13.1.1964); 088.308.2.8.1 – 7 (Grins, 13.5.1952 
– Beetstersweach, 16.2.1965)

Wadman aan Jelle Brouwer
 16.4 (Langwar, 25.4.1938, 4.11.1938 en 28.12.1938); 088.308.2.99.1.1. (Snits, 

18.4.1959); 115 ongenummerde brieven in ongeïnventariseerd archief Jelle 
Brouwer.

Uitgeverij Bruna aan Wadman
 088.308.2.10 (z.p., z.d. [1965]); 8 brieven in ongeïnventariseerd deel collectie 

Wadman (z.p., 12.1.1964 – Utrecht, 19.4.1984)
Hendrik Clewits (Uitgeverij De Torenlaan) Assen.
 091.258.1.10.1 – 20 (Assen, 30.11.1945 – 28.10.1949)
Wadman aan Freark Dam 
 073.027.1 – 2 (z.p., 9.2.1944 – 17.5.1944); 17.2.1970 (z.p., 15.10.1945); 84.050 
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(z.p., 12.10.1969); 089.238.2 (Snits, 6.5.1989); 090.197.1.3 (z.p., ‘hjerst 1989’); 
090.132.1.2 (z.p., maart 1990); 090.092.1.3 (Snits, 18.4.1989); 090.153.3 (z.p, april 
1990); 092.089.1.13 (Snits, 19.2.1992); 090.197.1.3 (z.p., z.d. [1989])

 (De brieven van Freark Dam aan Wadman heb ik niet kunnen raadplegen.)
Pierre Denez aan Anne Wadman 
 088.308.2.18.1 – 13 (Douarnenez, 1.12.1951 – 25.12.1956); 3 brieven in Tsjerne-

archief (19.3.1951 – 20.5.1951).
Eeltsje Boates Folkertsma aan Wadman
 091.258.1.18.1 – 3 (Ferwert, 1.9.1944 – Huzum, 26.11.1947); 088.308.2.26 

(Ljouwert, 3.9.1951); 089.372.1.10 (Ljouwert, 7.12.1951); 1 brief in Tsjerne-archief 
(Ljouwert, 20.8.1951)

Wadman aan E.B. Folkertsma
 099.252.1.714.1 – 25 (Langwar, ‘juny 1944’ – Snits, 5.1.1963)
Yge Foppema aan Wadman
 088.308.2.27.1 – 2 (Amsterdam, 30.5.1952 – 22.9.1952); 089.372.1.12.1 – 2 

(Amsterdam, 16.8.1952 – Oegstgeest, 26.11.1970); 1 brief in Tsjerne-archief 
(Amsterdam, 5.5.1952)

Fryske Bibleteek: zie Rein Strikwerda en Rein Boomgaardt
Frysk en Frij: zie J.J. Hof en Y. Poortinga
Govert Gezelle Meerburg: zie Marten Sikkema
Prof. dr. Godard Gosses aan Wadman
 091.258.1.21.1 – 9 (Den Haag, 30.5.1946 – Zeist, 10.9.1948); 089.372.1.17 (Zeist, 

25.1.1952); 088.308.2.32.1 – 3 (Zeist, 19.9.1952 – 31.1.0.1954)
It Heitelân: zie Brandenburgh, Piebenga en Van der Molen.
J.J. Hof (Frysk en Frij) aan Wadman
 088.308.2.30.1 – 9 (Ljouwert, 13.7.1945 – 8.11.1945)
Wadman aan Ernst Huisman
 4 brieven in ongeïnventariseerd deel collectie Wadman (Amsterdam, 

4.11.1946 – 1.9.1947) 
Geart Jonkman aan Wadman
 091.239.12.1 – 25 (’t Fean, 28.3.1946 – Goutum, z.d. [omstreeks 1953]); 

088.308.2.47.1 – 7 (Ljouwert, 22.4.1948 – Goutum, 20.9.1952); 083.043 (z.p., z.d. 
[omstreeks 1980]), 2 brieven in ongeïnventariseerd deel collectie Wadman 
(Goutum, 8.8.1960 – Raerd/R’him, 11.2.1970).

Wadman aan Geart Jonkman
 2 brieven in ongeïnventariseerd deel collectie Wadman, in map ‘A. Wadman 

oan Y.K. de Boer en oaren’ (De Gerdyk, 29.3.1946 – Amsterdam, 29.8.1947)
Rely Jorritsma aan Wadman
 091.239.13.1 – 2 (z.p., 1952 en z.p., z.d.)
Wadman aan Rely Jorritsma 
 5 brieven in ongeïnventariseerd deel collectie Rely Jorritsma (Langwar, 

22.4.1948 – Snits, 1.1.1952)
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Rely Jorritsma Fûns (J. Rienstra) aan Wadman
 089.372.1.28.2 – 4 (Oerterp, 18.5.1960 - 2.6.1961)
Wadman aan Rely Jorritsma Fûns (G. Brouwer)
088.308.2.99.1.2 (Snits, 7.4.1961)
Douwe Kalma aan Wadman
 091.089.1 (Eindhoven, 23.10.1941); 087.181.3 (Rottefalle, 23.1.1949) 088.162.1 – 2 

(Rottefalle, 20.2.1949 – 30.8.1953); 
 2 brieven in Tsjerne-archief (Rottefalle, 14.1.1949 – 16.4.1949)
Wadman (vaak uit naam De Tsjerne) aan Douwe Kalma
 19 brieven in ongeïnventariseerd deel archief Douwe Kalma (Langwar, juny 

1944 – Snits, 22.8.1952)
Uitgeverij Kamminga aan Wadman
 091.258.1.29.1 – 15 (Dokkum, 8.4.1943 – 25.11.1947); 088.308.2.49.1 – 2 (Dokkum, 

23.9.1952 – 6.10.1953)
Wadman aan Kamminga
 16 brieven, allen met aanvraagnummer ‘150’ (De Gerdyk, 23.7.1945 – 10.9.1946)
F. Koster (Uitgeverij Koster) aan Wadman
 088.308.2.52.1 – 9 (Sneek, 17.10.1946 – 26.8.1947)
Jacob Laverman (Uitgeverij Laverman) aan Wadman
 091.258.1.38.1 – 2 (Drachten, 28.3.1945 – Drachten, 26.5.1945); 088.308.2.53.1 – 2 

(Drachten, 14.7.1954 – 28.1.1955)
Sjoerd Leiker aan Wadman
 091.258.1.39.1 – 16 (Amsterdam, 23.8.1947 – Grins, 10.6.1953); 088.308.2.55.1 – 7 

(Groningen, 26 augustus 1951 – z.p. [Hoorn?] 19.12.1984); 093.385.21.26.1 – 3 
(Grins 29.8.1952 – Ljouwert, 27.12.1962); 091.258.1.39.17 – 21 (Ljouwert, 2.9.1957 
– Hoorn?, 20.2.1986)

Wadman aan Sjoerd Leiker
 093.385.1.32.1 – 7 (Snits, 27.8.1952 – z.p., z.d. [eind 1986]); 086.301.3 (Snits, 16.11. 

1982); 089.266.1.6 (Snits, 28.5.1984)
Joseph Martray aan Wadman
 091.258.1.42.1 – 12 (Villetaneuse, 11.5.1948 – Paris, 4.9.1951); 1 brief in Tsjerne-

archief (Villetaneuse, 25.2.1948)
Sytse Jan van der Molen (It Heitelân) aan Wadman
 091.258.1.47.1 – 3 (’t Fean, 17.1.1939 – It Hearrenfean, 11.2.1939)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap aan Wadman
 088.308.2.61 (Den Haag, 7.1.1949)
Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar aan Wadman
 089.372.1.24 (Den Haag, 9.3.1961); 5 brieven in ongeïnventariseerd deel 

archief Wadman (Den Haag, 11.8.1961 – 9.12.1963)
Jan Piebenga aan Wadman
 091.258.1.50.1 – 9 (Aldegea, 6.3.1941 – Leeuwarden, 6.6.1951); 088.308.2.68.1 – 3 

(Leeuwarden, 4.12.1957 – 1.4.1963)
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Wadman aan Jan Piebenga
 2001.257.1.8.1 – 4 (Langwar, 3.2.1944 – 25.3.1945); 092.080.1.267.1 – 7 (.6 bestaat 

niet) (Amsterdam, 16.2.1941 – De Gerdyk, 7.8.1946); 088.308.2.99.3.1 – 2 
(A’dam, 11.3.1941 – De Gerdyk, 6.3.1946).

Ype Poortinga (soms uit naam Provinciale Onderwijsraad/Fryske Akademy of 
Frysk en Frij) aan Wadman

 091.258.1.51.1 - 11 (Ljouwert, 19.4.1943 – Menaam, 3.1.1951); Namens Frysk en Frij: 
088.308.2.30.10 (Leeuwarden, 20.12.1945); 088.308.2.69.1 – 2 (Menaam, 15.11.1952 
– Ljouwert, 7.12.1962); 088.308.2.75.1 – 3 (Ljouwert, 14.12.1954 – 3.4.1957)

Wadman aan Ype Poortinga
 093.351.1.10.2 (Snits., 30.1.1966); 26.6.1970 (Sneek., 28.5.1970)
Giacomo Prampolini aan Wadman
 088.308.2.73.1 – 6 (Spello, 6.12.1951 – 9.5.1959); 087.181.5.1 – 4 (Spello, 6.4.1952 

– 12.2.1953); 089.372.1.27.1 – 3 (Spello, 20.7.1952 - 9.9.1952); 6 brieven in Tsjerne-
archief (Spello, 8.11.1948 – 27.4.1951)

J. Rienstra: zie Rely Jorritsma Fûns
Peter van Rossum (Uitgeverij Bigot & Van Rossum) aan Wadman
 091.258.1.3.1 – 4 (Amsterdam, 11.7.1945 – 23.9.1947)
André Roelof Scholten aan Wadman
 082.386.3.1 – 59 (z.p., 17.8.1935 – Skingen, 21.7.1944)
Wadman aan André Roelof Scholten 
 082.506.1 – 80 (Langwar, 10.11.1935 – 12.7.1944)
Marten Koops Scholten aan Anne Wadman 
 088.308.2.81.1 –14 (Hirdegaryp, 12.10.1936 – Ljouwert, 14.4.1955); 089.372.1.30 

(z.p., 11?-4?-1950)
Wadman aan Marten Koops Scholten
 14 brieven in ongeïnventariseerd deel collectie Marten Koops Scholten 

(Tietsjerk, 13.8.1935 – De Gerdyk, augustus 1945)
Fedde Schurer aan Anne Wadman: 
 090.417.1.3.1 - 41 (Amsterdam, 14.1.1942 – z.p., 27.5.1949); 088.308.2.82.1 – 2 

(Heerenveen, 22.9.1952 – Hulshorst, 2.8.1958)
Wadman aan Fedde Schurer
 077.192.4.258.1 – 2 (Flielân, 25.7.1948 - Nes, 23.7.1963); 090.101.1 (Snits, 

20.9.1952); 088.308.2.99.4 (Snits, 11.10.1964); 17 ongeïnventariseerde brieven 
in collectie Fedde Schurer (Langwar, 25.6.1943 – Snits, 24.10.1950); 1 brief in 
mapje Fedde Schurer Kneppelfreed (Snits, 21.11.1951)

Fokke Sierksma aan Wadman
 086.116.1 – 96 (Ljouwert, 11.9.1945 - Grins, 9.11.1950); 091.239.18.1 – 8 (Grins, 

4.1.1951 – z.p., z.d. [ juni/juli 1953]); 089.372.1.31 (z.d., 25.8.1952); 088.308.2.83.1 – 
8 (Leiden, 14.4.1955 – 7.9.1965) 

Marten Sikkema (ps. Govert Gezelle Meerburg) aan Wadman
 088.308.2.31.1 – 7 (z.p., 3.6.1947 - Ljouwert, 6.11.1958); 091.258.1.20.1 – 11 
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(Wommels, juni 1944 - Lollum, 26.11.1950); 091.239.4.1- 84 (z.p., 31.1.1945 - 
Ljouwert, 22.10.1958); 089.372.1.16.1 – 3 (Grins, 5.10.1960 – 1.11.1960) 

Wadman aan Marten Sikkema
 Zo’n 45 brieven met toegangsnummer ‘194’ (Langwar, 21.6.1944 – Snits, 

6.5.1951); 088.308.2.99.2.1 – 33 (Langsweagen, 4.1.1947 – 4.1.1948)
F.S. Sixma van Heemstra aan Wadman
 091.258.1.64.1 – 7 (Doorn, 20.6.1946 – It Feankleaster, 30.1.1948)
Jo Smit aan Wadman 
 088.308.2.85.1 – 2 (Groningen, 23.9.1952 - 9.4.1955)
Uitgeverij Stafleu aan Wadman
 084.486.4.1 – 36 (Leiden, 11.2.1949 - 2.11.1950); 088.308.2.86.1- 3 (Leiden, 

14.9.195030.10.1952)
Wadman aan Stafleu
 084.486.5 (Sneek, 13.11.1949)
Uitgeverij A.A.M. Stols aan Wadman
 091.258.1.68.1 – 2 (Den Haag, 23.7.1945 - 18.10.1945)
Rein Strikwerda (Fryske Bibleteek) aan Wadman: 088.308.2.28 (Ljouwert, 28.5.1959)
Douwe Annes Tamminga aan Wadman
 089.372.1.33.1 – 52 (Huzum, 15.8.1942 – Snits, 28.4.1948); 2 brieven in 

ongeïnventariseerd deel collectie Wadman (Ysbrechtum, 26.5.1963 en 
16.2.1965) 

Wadman aan Douwe Annes Tamminga
 39 brieven in ongeïnventariseerd deel collectie Tamminga (Langwar, 

18.8.1942 – 27.6.1948), waarvan 5 brieven in aparte map ‘Fryske Poëzij, net 
útjowne blomlêzing’ [Terra incognita] toegangsnummer: 090.023.1.18 
(Langwar, 17.1.1946 – De Gerdyk, 1.7.1946)

Pieter Terpstra aan Wadman
 088.308.2.93.1 – 24 (Lemmer, 25.3.1944 – Grou, 28.10.1946)
Wadman aan Pieter Terpstra
 8 brieven met toegangsnummer ‘13.3.1969’ (Langwar, 15.12.1944 - 3.4.1945)
Reimer van Tuinen
 088.308.2.95.1 – 60 (Langsweagen, 4.9.1945 - Bitgum, z.d. [ná 1950])
Bauke Tuinstra aan Wadman
 091.258.1.74.1 – 3 (Wommels, 20.12.1945 – Nes, 6.7.1963); 088.308.2.96 

(Wommels, 21.9.1952); 2001.057.2.4 (Wommels, 25.2.1970)
Garmant Nico Visser aan Wadman
 091.258.1.80.1 – 9 (Amstelfean, z.d. [ongeveer 1940] – Grins, 18.5.1966); 

088.308.2.97.1 – 3 (Den Haag, 20.5.1952 – 10.1.1954)
Theun de Vries aan Wadman 
 087.181.6.1 – 4 (z.p. [Amsterdam], 10.3.1939 – 26.6.1946)
 11 brieven in ongeïnventariseerd deel collectie Wadman (Amsterdam, 

21.2.1978 – 3.5.1992)
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Het Vrije Volk: zie Sjoerd Leiker
Klaas de Wit aan Wadman
 088.308.2.105.1 – 2 (Grou, 8.12.1963 – 9.3.1964); 4 brieven in 

ongeïnventariseerd deel collectie Wadman (z.p., 13.5.1962 – Ljouwert, 
25.4.1963)

> Briefwisselingen in collectie Nederlands Letterkundig Museum, Den Haag.
Anne Wadman aan Bert Bakker (1912-1969) / Maatstaf 
 W 00135 B 1, 5 brieven (Sneek, 14.1.1953 – Sneek, 12.10.1968)
Bert Bakker (Maatstaf) aan Wadman
 B 01683 B 1, 3 brieven (Den Haag, 19.5.1952 – 13.4.1953), 1 brief in 

ongeïnventariseerd deel collectie Wadman (‘Brieven van diverse 
letterkundigen aan Anne Wadman en aan diverse letterkundigen van Anne 
Wadman.’) (Den Haag, 27.7.1961)

Louis Paul Boon aan Wadman
 B 00731 B 1, 1 brief (Erembodegem, z.d. [1959])
Wadman aan Gerrit Borgers en/of Annie Borgers-van Poelgeest (1917-1988). 
 Niet geïnventariseerd. Ongeveer 85 brieven tussen 1943 en 1983.
Wadman aan Nicolaas Anthony Donkersloot
 W 00135 B 1, 6 brieven uit 1947-1954 (niet uit 1949-1953)
Maatstaf: zie Bert Bakker
François Désiré Pauwels
 P 243 B1, 2 brieven (Amsterdam, 19.2.1959 – 6.4.1949) N.B. Bij eerste brief 

twee bijlagen uit 1949 over de aanklacht van Victor van Vriesland tegen 
Wadman

Uitgeverij A.A.M. Stols aan Wadman
 W 00135 B 2, 3 brieven (Den Haag, 27.9.1945 – 24.8.1946)
Wadman aan Uitgeverij Stols
 W 00135 B 1, 2 brieven (Gorredijk, 4.9.1945 –12.10.1945)
Simon Vestdijk aan Wadman
 V 555 B1, 2 brieven (Doorn, 21.4.1947 – 31.12.1964)
J.J. Voskuil aan Wadman
 2 brieven in ongeïnventariseerd deel collectie Wadman (Amsterdam, 

16.12.1963 – 1.1.1964)
Wadman aan J.J. Voskuil
 1 brief in ongeïnventariseerd deel collectie Wadman (Sneek, 23.12.1963)
Victor van Vriesland aan Wadman
 V 922 B 1, 1 brief (‘Amsterdam. W.’, 31.3.1950)
Wadman aan Victor van Vriesland 
 W 00135 B 1, 2 brieven (Sneek, 22.1.1950 – 24.10.1952)
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iv dagboeken

Dagboeken 1936 – 1940 en 1943 – 1946, familie-archief Koudum.

v geciteerde interviews met anne wadman

Fokke Sierksma interviewt Anne Wadman, Regionale Omroep Noord, 18.2.1949. 
Geluidsopname van het interview opnieuw uitgezonden door Omrop 
Fryslân, 10.4.1980. Collectie Tresoar, AV 06010 (13 minuten)

Jo Smit, Radio-interview met Anne Wadman, Regionale Omroep Noord Oost 
29.4.1958. Collectie Tresoar, AV 06028

Jeh. T.[erpstra], ‘In serieuze wâdder op teannen’, De gouden tiid 7 (8) augustus 1962
Freark Dam, ‘Neipraet oer in literaire kneppelfreed (hantlieding foar 

petearrounten)’. In: De smearlappen [2e druk, 1963] 99-113
B. Roest Crollius, Literatuur won het van de muziek. Anne Wadman: Dichter, 

romancier, criticus, Algemeen Dagblad 20.8.1964
B. Roest Crollius, ‘Anne Wadman. Dichter, romancier, kritikus, musicus.’ Het 

nieuwe boek 2 (11/12) november/december 1964, 441-444
Ben Bos, ‘Schrijver Anne Wadman: Leedaanzegger... desondanks ben ik gelukkig.’ 

De Nieuwe Linie 17.7.1965
W. Boswinkel, ‘Anne Wadman: Niet geïsoleerd, maar tussen twee werelden.’ 

Algemeen Handelsblad 14.10.1965
K.V. en B. Tromp, ‘D.C.C. interviewde Wadman.’ Der Clercke Cronike 39 (15) 21.1.1966
Klaas de Wit, ‘Anne Wadman. Fries schrijver.’ Friesland 4 (5) september/oktober 

1966
Tiny Mulder, ‘Yn petear mei Anne Wadman’. Tsjerne 1967, 18-28. Later gebundeld 

in: Hwer hast it wei? Petearen mei Theun de Vries, Ypke fan der Fear, Douwe A. 
Tamminga … (Drachten, z.j. [1971]) 165-179

Gryt van Duinen en Jan Pieter Janzen, ‘Petear mei Anne Wadman.’ Alternatyf 4 (1) 
1974, 3-14

Geart de Vries, Interview met Jo Smit, Douwe Annes Tamminga en Anne Wadman 
over De Tsjerne. Omrop Fryslân, 26.6.1986. Collectie Tresoar, AV 06030.

Jitske Kingma, ‘As je in Mulisch binne, soene je faaks in Heinrich Böll wêze 
wolle’, Friesch Dagblad 28.11.1987

Jelma Sytske Knol, ‘Interview mei Anne Wadman’, Hjir 17 (6) 1988, 5-20
Pieter de Groot, ‘De simmer fan tsien jier ferlyn’, Leeuwarder Courant 30.6.2006.
Babs Gezelle Meerburg, ‘Fraachpetear mei Anne Wadman.’ In: Hwant Wij binne it 

nijs ûnder en boppe de sinne (Leeuwarden, 1997) 204-216
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vi primaire literatuur

1 Geraadpleegde afzonderlijke publicaties Anne Wadman 
 (voor een volledig overzicht van Wadmans afzonderlijke uitgaven: zie de 

bibliografieën in Kritysk kerwei en Oer oarmans en eigen)

1945: Fan tsien wâllen. De Torenlaan, Assen (Reiddomprige). 
1945: Op koart front. Fersen. Kamminga, Dokkum. Tweede druk 1946. Kamminga, 

Dokkum.
1948: Fioele en faem. Roman. Arbeiderspers, Amsterdam.
1949: Reedridder. Novelle. Laverman, Drachten.
1949: Frieslands Dichters. Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880 met vertalingen in het 

Nederlands, samengesteld, ingeleid en van een bio-bibliografie voorzien door Anne 
Wadman. Stafleu, Leiden.

1950: Kleine keur uit Friese dichters sinds 1880 (met Fedde Schurer en D.A. 
Tamminga) Stafleu, Leiden.

1951: Kritysk konfoai. Essays. Laverman, Drachten. 
1951: De Friese kwestie, wat niet-Friezen er van zeggen in kranten en tijdschriften, Anne 

Wadman en D.A. Tamminga. 
1953: Fryske Fersleare. Laverman, Drachten (Reiddomprige). 
1955: In skoalmaster yn ‘e Dokkumerwâlden. Libbensgong fan Hjerre Gjerrits van der 

Veen. Laverman, Drachten. Promotie-editie 1955: Hjerre Gjerrits van der Veen. 
Libbensgong fan in skoalmaster. Laverman, Drachten.

1958: Schola Alvini. Lotgevallen van de Latijnse school en het Gymnasium te Sneek 
(Bolsward, 1958)

1960: Yn ’e lytse loege. Forhalen. Laverman, Drachten (serie Fryske Bibleteek)
1960: Hoe moat dat nou, Marijke? Laverman, Drachten.
1962: De oerwinning fan Bjinse Houtsma. Osinga, Bolward (serie De Fryske 

Bibleteek). In 1984 herdrukt, in 1965 vertaald door Wadman: De overwinning 
van Bjinse Houtsma. Bruna, Utrecht (serie Zwarte Beertjes). 

1963: De smearlappen. Boereroman. Laverman, Drachten. Eerste druk oktober 
1963, tweede druk november 1963, derde druk december 1963, vierde 
druk februari 1964, vijfde druk september 1964, zesde druk januari 1965. 
Allemaal verschenen bij Laverman, Drachten. Zevende druk 1983, Friese 
Pers, Leeuwarden (Gurbe-Rige). Yn 1964 vertaald door Sj. Spanninga, De 
smeerlappen, Bruna, Zwarte Beertjes, in 1965 vertaald in het Duits door G. 
Hermanowski, Elke und die Männer. Heidelberg.

1964: Kûgels foar in labbekak. Laverman, Drachten. In 1966 vertaald door Wadman, 
Kogels voor een labbekak. Bruna, Utrecht (Zwarte Beertjes).

1964: Handdruk en handgemeen, leesavonturen met S. Vestdijk. Bruna, Utrecht (serie 
Witte Beertjes).

1969: Mei Abraham fûstkje. Laverman, Drachten.
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1985: 16 deiboek 1936. Edoc, Sneek.
1987: Stukjes uit de voortijd... Dat hij niet tot de minst critische personen behoort..., aan de 

nagedachtenis van mijn zeer gewaardeerde leraar Nederlands - S. M. Noach (1879-
1944). Edoc, Snits.

1989: Dou sjochst it oars as ikke, in briefwiksel út 1944- ‘45, Piter Terpstra en Anne 
Wadman. FLMD, Leeuwarden (Serie ‘Byskriften’)

1989: Veel meer dan tien geboden. Over S.M. Noach (1879-1944) Stabo, Hilversum.
1990: It kritysk kerwei. Resinsjes en skôgingen 1950-1970 (met bibliografie 1950-1970)
1994: Oer oarmans en eigen. Essayistysk en kritysk ferskaat (met bibliografie 1972-1994) 

Fryske Akademy, Ljouwert.

2 Geraadpleegde ongepubliceerde manuscripten
 Langwar foar fyftich jier (serie over de geschiedenis van Langweer, gepubliceerd 

in 24 afleveringen in de Jouster Courant van 19.3.1986 tot 6.5.1987). Manuscript in 
onbeschreven deel collectie Tresoar. 

Trombône
 Roman uit 1944-1948. Niet apart uitgegeven, verscheen wel in bewerkte vorm 

in 1948-1949 als feuilleton in Frysk en Frij. Manuscript in collectie Tresoar. 
Signatuur: 089.473.1.1

3 Kritieken, verhalen en poëzie van Anne Wadman in kranten en tijdschriften 
 (Ik heb ervoor gekozen hier te volstaan met een een aanvulling op Wadmans 

bibliografie achterin Kritysk Kerwei (1950-1970) en Oer oarmans en Eigen (1972-
1994). Publicaties die voorafgegaan worden door twee sterretjes zijn gedichten 
en/of vertaalde gedichten. De auteursnaam is alleen vermeld wanneer Wadman 
een bijdrage niet onder zijn eigen naam publiceerde.)

1935 - ** ‘Sûpenbrij’, It Forbân 4 (5) augustus 1935, 54

1936 - ‘It frysk op ’e H.B.S’, It Seinfjûr 1 (3) 3-4.
 - ‘Studearjende jongerein’, It Seinfjûr 1 (4) 1936.

1937 - ‘Hwerom “nasjonael”?’, It Seinfjûr 2 (1) 1 mei 1937
- ‘Jazz-muzyk (foartsetting)’, It Seinfjûr 2 (1) 1 mei 1937, 2
- (over A.R. Scholten, Jiergong), It Seinfjûr 2 (1) mei 1937, 3
- ‘Vondel-herdenking’, Het Schoolblad 1 (1) december 1937, 4

1938 - ‘De âlde spylman’, It Frysk Jierboek 1938 (Assen, 1938) 337-338.
- ‘Feestavond R.H.B.S. Heerenveen’, Het Schoolblad 1 (1) januari 1938, 6
- ‘Spelling-spotternijtjes’, Het Schoolblad 1 (2) februari 1938, 4
- ‘The Red-White-Blue-Midnight-Playing-Hot-Rhytm-Syncopated-Swing-
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Band’, Het Schoolblad 1 (3) maart 1938, 2
- ‘Fen it Fryske Front I – V’, Het Schoolblad 1 (3) maart 1938; (4) april 1938; (5) 
mei 1938; (6) juni 1938 en (7) juli 1938.
- ‘Ik tocht mei dy it iiw’ge net to winnen...’, It Heitelân 20 (6) juni 1938, 137.
- ‘Examen-idylle’, Het Schoolblad 1 (6) juni 1938, 4
- ‘Fryslân en de muzyk’, It Seinfjûr 2 (3) 7 juli 1938, 2
- ** ‘Brief ’, ‘Brieven’ en ‘Oan in ûnbikende’, It Heitelân 20 (9) 205
- ** ‘Hjerst yn Terherne’ en ‘Skylger dagen’, It Heitelân 20 (11) november 
1938, 252

1939 - ** ‘Moandeitomoarn’, ‘Stedtsje’ en ‘Pleatsen’ (voor Theun de Vries), It 
Heitelân 21 (2) februari 1939, 34
- [anon.] ‘faksisten: “geastessibben...”. It hege wurd is derút’, Volksblad voor 
Friesland, 1 maart 1939.
- ** ‘Band’, ‘Letzter Frühling’, ‘Hwerom?’ en ‘Sneintojoun’, It Heitelân 21 (3) 
maart 1939, 59
- ‘Ofskie fen de simmer’, It Heitelân 21 (3) maart 1939, 68-70 [ook in Lytse Loege]
- (ingestuurde brief n.a.v. het artikel ‘ús taek en de Fryske Folkspartij’) 
Schoolblad 2 (5) mei 1939, 6
- ** ‘La fille aux cheveux de lin’ en ‘Ik seach dy gean’, It Heitelân 21 (6) juni 
1939, 129
- Lodovicus, ‘Overpeinzingen van een zelfstudent. Over huiswerk en 
spieken’, Het Schoolblad 2 (6) juni 1939 
- Lodovicus, ‘Overpeinzingen van een zelfstudent. Over kinderliefdes en 
ijdelheid (II)’, Het Schoolblad 2 (7) juli 1939
- Lodovicus, ‘Overpeinzingen van een zelf-student III. Over de psychologie 
van den examencandidaat’, Het Schoolblad 2 (8-9) september 1939
- ‘Literaire droomsoirée. Uiteenlopend gezelschap was bijeen’, Het 
Schoolblad 2 (8-9) september 1939
- Lodovicus, ‘Overpeinzingen van een zelfstudent IV’, Het Schoolblad 2 (10) 
oktober 1939 
- Lodovicus, ‘Overpeinzingen van een zelfstudent V’, Het Schoolblad 2 (12) 
december 1939

1940 - ‘Het schoolpetje. Een jeugdherinnering’, Het Schoolblad 3 (1) januari 1940
- Lodovicus, ‘Eenmaal, andermaal...! “Cum quo vadis?”’, Het Schoolblad 3 (2) 
februari 1940
- ** ‘Unforklearre diagnose’, en ‘“Music, maestro, please...”’, It Heitelân 22 (3) 
maart 1940, 58
- ** ‘Kwatrinen’, It Heitelân 22 (4) april 1940, 82
- ** ‘De parken fen Amsterdam’, ‘Kwatryn’ en ‘Ofskie fen Marion’, It Heitelân 
22 (12) december 1940, 279 en 282.
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1941 - ** ‘Tango des amoureux’ en ‘Forjierre ljeafde’, Frysk Studinte Almenak 1941 
(Sneek, 1941) 132 en 133
- ** ‘Forjierre ljeafde’, It Heitelân 23 (1) januari 1941, 10
- ** ‘De sike jonge’, It Heitelân 23 (4) april 1941, 81
- ** ‘Kwatrinen oer myn dea (for T. skreaun yn in miskien swiersettige rite)’, 
‘Allinne’ en ‘Drôfgeastich liet’, It Heitelân 23 (10) oktober 1941, 200-201.
- ** ‘Ballade fen de wylde pikeur (Oan ’e neitins fen Hindrik Jans Wadman. 
(1812-1854)’, ‘Opdracht (Oan hjar en alle oaren)’, ‘Rondeel’ en ‘Ballade fen de 
forhongenen’, It Heitelân 23 (12) december 1941, 244- 247.

1942 - ** ‘De bern’, ‘Trijehoeksdrama’ en ‘Ballade fen de boargerman’, Frysk 
Studinte Almenak 1942 (Sneek, 1942) 92, 94 en 95

1943 - ** ‘Neisimmer’, ‘Doarpsnacht’ en ‘Slauerhoff’, Frysk Jierboek 1943 (Assen, 
1943) 260-262.

 - ** ‘Lyts heechliet’ en ‘Wersjen’, Fryske Studinte Almenak 1943 [uitgegeven in 
1946, samen met de almanak van 1946] 43.

1944 - Lodovicus, ‘Roazen foar Wilkje. In sabeare healwiis forhael’, Algemien Frysk 
Jongereinblêd 5 (4) februari 1944, 2-3
- Lodovicus, ‘Ut it deiboek fan Ipe Krintema. 1. Mei speciale tastimming fen 
’e skriuwer út it Hollânsk oerset fen Lodovicus’, Algemien Frysk Jongereinblêd 
5 (4) februari 1944, 2-3
- Lodovicus, ‘Ipe Krintema. 2’, Algemien Frysk Jongereinblêd 5 (5) maart 1944, 3
- Lodovicus, ‘Ipe Krintema. 3’, Algemien Frysk Jongereinblêd 5 (6) maart 1944, 3
- Lodovicus, ‘Ipe Krintema. 4’, Algemien Frysk Jongereinblêd 5 (7) april 1944, 3
- ‘Thús Utfenhûs’, Algemien Frysk Jongereinblêd 5 (7) april 1944, 3
- Lodovicus, ‘Ipe Krintema’, Algemien Frysk Jongereinblêd 5 (8) april 1944, 3
- Lodovicus, ‘Trije dagen moai waer. In húshimmeldersforhael’, Algemien 
Frysk Jongereinblêd 5 (8) april 1944, 3-4

1945 - ‘In Memoariam yn Maeije’, De Baenfager mei 1945 
- [H.] [mogelijk J.J.Hof ] ‘Wirskouwens’, Frysk en Frij (1) 25.5.1945 
- [H.] ‘Collaboritis’, Frysk en Frij 1.6.1945
- [H.] ‘Nuvere opfettingen?’, Frysk en Frij 15.6.1945 
- [In oprjuchte leffert] ‘Hwat woene wy, ûn-illegalen?’ Frysk en frij 22.6.1945
- [W.] ‘Ut it Wetterlân’, Frysk en frij 22.6.1945
- [H.] ‘Noch ris: collaboritis’ en ‘”In me bret krakeelen…”’, Frysk en frij 
22.6.1945 
- [H.] ‘Frysk yn… Stanislau en Neu-Brandenburgh’, ‘Net sa’t it heart, mar…’, 
[Sch.] ‘Desintralisaesje’, [K.] ‘Al is it net wier, it is dochs wol aardich’, [Ien dy’t 
him oer en tofolle fielt’] ‘De kanadeze-fammen’, Frysk en Frij 29.6.1945
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- [H.] ‘Frysk en …frijerich’, Frysk en Frij 13.7.1945
- [H.] ‘Jonges en famkes’, Frysk en Frij 20.7.1945
- [H.] ‘”The men idlers”’, Frysk en Frij 27.7.1945
- [H.] ‘De kanadezen’, Frysk en Frij 3.8.1945
- [D.] ‘Misbegryp’, Frysk en Frij 3.8.1945
- [H.] ‘Der komme geandewei mear…’ Frysk en Frij 10.8.1945
- [W.] ‘Kultuerkammerkesûnden’, Frysk en Frij 17.8.1945
- [H.] ‘Kanadeeske miening’, Frysk en Frij 17.8.1945
- [H.] ‘De hoven en tribunalen’ en ‘De reagering moat yngripe’, Frysk en Frij 
24.8.1945
- [W.] ‘De kultuerkammerkegoarre’, Frysk en Frij 31.8.1945
- [W.] ‘Dy hearlike illegaliteit’, Frysk en Frij 7.9.1945
- [H.] ‘Nochris: de soldatefammen’, Frysk en Frij 7.9.1945
- [H.] ‘Minister Drees oan ’t wurd’ en ‘Om ryk to bliuwen’, Frysk en Frij 
14.9.1945
- ‘Theun de Vries op ’e sneup nei it Noarden’, Frysk en Frij 14.9.1945
- [H.] ‘Max Blokzijl’, Frysk en Frij 21.9.1945
- [W.] ‘For ’t lêst: de kultuerkeamer-epidemy’, Frysk en Frij 21.9.1945
- [H.] ‘Nochris: Max Blokzijl’, Frysk en Frij 28.9.1945
- [H.] ‘Brieven út ’e Eastynjes’, Frysk en Frij 12.10.1945
- [H.] ‘Gentlemen?’ Frysk en Frij 19.10.1945
- [de redaksje] ‘Wird foarôf ’, Stiennen Man (6) oktober 1945
- [W.] ‘Bounstúdzjekamp 1945, Bakkefean’, Stiennen Man (6) oktober 1945 
- Taelwarder, ‘II. Oer suvering’, Stiennen Man (6) oktober 1945
- ** ‘Sonnet’, Podium 2 (2) 39
- ‘Avontuur met de twijfel. Het laatste boek van prof. Huizinga’, Podium 2 (2) 
58-61
- [W.] ‘Slach by Warns’ en ‘In memoriam Nyckle J. Haisma’, Stiennen Man (7) 
november 1945
- Taelwarder, ‘III. Jitris oer Suvering’, Stiennen Man (7) november 1945
- [W.] ‘Humor út Hollan’, Stiennen Man (7) november 1945
- [Haije Pel] ‘Mei permisje..’, Stiennen Man (7) november 1945
- ‘De leabrekker. Tydskrift foar 20ste ieuske problemen oer Kultuer, Polityk, 
Ekonomy en oare Maetskiplike hûdsykten’, Stiennen Man (7) november 1945
- Taelwarder, ‘IV. De Akademy-stavering (I)’, Stiennen Man (8) december 1945
- [W.] ‘Frysk boekenijs’ (D.A. Tamminga: Ryp en grien), Stiennen Man (8) 
december 1945
- ‘De leabrekker. Tydskrift foar Kultuer en sa’, Stiennen Man (8) december 
1945

1946 - ** ‘Tinkend oan Amsterdam’, Frysk Jierboek 1946, 289
- ‘Socialisme en sentiment’, Podium 2 (3) 93-95
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- [W.] ‘De nije commissaris’ en ‘Fryske suvering’, Stiennen Man (9) januari 1946
- Taelwarder, ‘V. De Akademy-Stavering (It lêste)’, Stiennen Man (9) januari 
1946
- ** ‘Ballade fan de poètes maudits (For Tamme Tysker)’, Tsjerne (1) 12
- ‘Moanne oer iis’ Tsjerne (1) 13-20
- ‘Wimer Sjaerda. Germaensk helt’, (G. Burgy: Biritsen fjûr), Tsjerne (1) 27-32
- [Haeije Pel] ‘Mei permisje’, Stiennen Man (10) februari 1946.
- ‘Jaloerkens of...?’ en ‘As ‘t mar helpt, Seit ús dit hwat?’ Stiennen Man (10) 
februari 1946
- [W.] ‘Frysk boekenijs’ (over De Tsjerne), Stiennen Man (10) februari 1946
- ‘De leabrekker. Tydskrift foar kultuer’, Stiennen Man (10) februari 1946
- ** ‘Ballade fan it lêste liet (Foar D.A. Tamminga)’, Tsjerne (2) 41
- ‘De histoarje fan in Reidhúshin’ (P. de Jong: Jelmer út it reidhûske) Tsjerne (2) 
61-64
- ‘Knokken in Poëticis. Schuur – van Heerikhuizen 0-0’, Podium 2 (4) 97-99
** ‘Efternei bisjoen’, Podium 2 (4) 99
- ‘Van Dessah tot Asfalt. Sjahrazad, Indonesische Overpeinzingen’, Podium 2 
(4) 112- 115
- ‘Tsien jier Boun fen Frysk-Nasjonale Jongerein’ en ‘In slach woun en ien 
forlern’, Stiennen Man (11) maart 1946
- ‘Frysk boekenijs’ en ‘Koart bisprek’ (over D.A. Tamminga: Nije Gedichten), 
Stiennen Man (11) maart 1946
- ** ‘Brief oan J.’, Tsjerne (3) 83
- [W.] ‘Antwurd oan P. [Piebenga]’, Stiennen Man 1 (12) april 1946
- ‘De leabrekker. Tydskrift foar kultuer’, Stiennen Man (12) april 1946
- ** ‘Ofskriuwer’ en ‘Gedicht foar har allinnich’, Tsjerne (4) 105
- ‘Histoarje en roman’ (Liuwe Brolsma: Stoarm oer Fryslân), Tsjerne (4) 120-125
- [W.] ‘Fryske dagen, Fûgelwachten, Frysk en Frij...ûnfrysk of...ûnfrij?’ en 
‘Frysk boekenijs’ (Liuwe Brolsma: Stoarm oer Fryslân, Anne Wadman: Op koart 
front, Freark Dam: Under fjouwer eagen), Stiennen Man 2 (13) mei 1946
- ‘De leabrekker. Tiidskrift foar it Atoomtiidrek’, Stiennen Man (13) mei 1946
- ‘Het amateurisme en de lichte muze’, De Vrije Pers 2 (18) 3 mei 1946, 4-5
- ‘De Friese jeugd op de tweesprong’, De Vrije Pers 2 (22) 31 mei 1946, 11-12
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- ‘De leabrekker. Unofhinklik tydskrift foar idealisten’, Stiennen Man (15) juli 
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- ‘Brieven uit Parijs’, Heerenveense Koerier 16.10.1946 en 23.10.1946.
- Jaap Mulder, **‘Ballade van het laatste lied. Vertaling uit het Fries van 
Anne Wadman’, Podium 3 (1) 5
- ‘“De Krite” Us earste en ús lêste wurd?’ Stiennen Man 2 (18) 15.11.1946
- ‘De leabrekker. Tiidskrift ta formeardering fan internasjonale problemen’, 
Stiennen Man (18) 15.11.1946
- [W.] ‘Frysk boekenijs’ [over ‘Ker-Vreiz, in organisatie tot het ‘versterken’ van 
Bretonse cultuur], Stiennen Man 2 (19) 30.11.1946
- ‘Leabrekker of de “Túntsjewjudder”’, Stiennen Man (19) 30.11.1946
- (over Bert Voeten: De blinde passagier), Podium 3 (2) 58-59
- (over Pierre Kemp: Standardbook of classic blacks), Podium 3 (2) 61-62
- ** ‘Pleatsen. Foar Theun de Vries’, Stiennen Man (20) 20.12.1946
- ‘Leabrekker. De iennichste Oprjochte Courant’, Stiennen Man (20) 20.12.1946
- “Folks”-dichter en “Echte dichter”, Tsjerne (12) 343-348

1947 - ** ‘Kwatrinen foar har’, Podium 3 (3) 87
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- ‘Libertijnse wellevendheid of Bei uns in Holland...’, Podium 5 (9/10) 639-642
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- F.S. [Fokke Sierksma] (over Fan tsien Wâllen), Podium 2 (3) 90-91.
- J.K. Dykstra (over Op koart Front en Fan tsien Wâllen), Frysk en Frij 18.1.1946
- E.B. Folkertsma, ‘Heil of ûnheil’, Friesch Dagblad 9.3.1946
- Fedde Schurer, ‘Nije Fryske dichtkunst. Leafde yn negatyf ’, De Tsjerne (3) 92-96
- Ype Poortinga (over Op koart Front), De Stim 5.4.1946
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- Sjoerd van der Schaaf ‘Boekskôging’, Heerenveens Koerier 18.1.1946
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Fioele en Faem (1948) 
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- Y.P. [Ype Poortinga] (over Fioele en Faem) Frysk en Frij 19.11.1948
- F. [Eeltsje Boates Folkertsma] ‘Bûten it soal’ De Stim 14.1.1949
- M.S. [Marten Sikkema], Stiennen Man 4 (48) januari 1949
- Jan Bylsma, ‘Narcissus yn Confecty-pakje’, It Heitelân februari 1949.

Frieslands Dichters (1949)
- Y.P. [Ype Poortinga] ‘Blomlêzingen mei oersettingen’, Frysk en Frij 28.10.1949
- M.S. [Marten Sikkema] (over Frieslands dichters) Stiennen Man november 1949
- D.A.T. [Tamminga] ‘Frieslands dichters’, Fryske Boekewike [speciale uitgave voor 
de boekenweek, uitgegeven tot 1958] november 1949
[anon.] [Jan Piebenga] ‘Friese dichters voor Hollanders toegankelijk gemaakt’, 
Leeuwarder Courant 4.11.1949
- Fedde Schurer, ‘Ontmoeting met de Friese Poëzie. Exploratie van een Terra 
Incognita’, Elsevier 17.12.1949
- Klaas Fokkema (over Frieslands Dichters) De Stim 27.1.1950

Reedridder (1949)
- D.A. Tamminga, ‘Anne Wadman as proazaskriuwer. De novelle ‘Reedridder’ hat 
gâns fierdere mooglikheden yn’, Frysk en Frij 28.10.1949
- Y. Poortinga, ‘De tsjinfuotter fan Marten Baersma’, Tsjerne (11) 345-347
- [anon.] [Fedde Schurer] ‘En hoe’t er foargoed ridderslein waard’, Heerenveense 
Koerier 4.11.1949
- [anon.] ‘Reedridder’, Het Vrije Volk 4.11.1949
- [anon.] (over Reedridder), De Stim 25.11.1949
- Fokke Sierksma (over Reedridder) Regionale Omroep Noord 3.3.1950

In Skoalmaster yn ’e Dokkumerwâlden (1955)
- F.S. [Fedde Schurer] ‘Anne Wadman levere syn masterproef yn. Dissertaesje oer 
H.G. van de Veen: Libbensgong fan in skoalmaster’, Friese Koerier 29.4.1955
- P. [Piebenga] ‘In boek oer Hjerre Gerrits. Wadman skreau drege en yngeande 
stúdzje oer in apart en bysûnder man’, Leeuwarder Courant 29.4.1955
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- Ype Poortinga, (over Anne Wadman, In skoalmaster yn ’e Dokkumerwâlden) Levende 
Talen 1956, 244-245.

De Teannewâdder (1961-1963)
- L. [Leiker] ‘Anne Wadman brengt eigen tijdschrift’, Het Vrije Volk 31.3.1961
- F.S. [Fedde Schurer] ‘Maitiidsforrassing fan Anne Wadman’ Friese Koerier 
31.3.1961
- J.N. [Jacob Noordmans] ‘De Teannewâdder: wé de teannen, wille de wâdder!’, 
Leeuwarder Courant 8.4.1961
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1 Wadman aan Dirk Spoelstra, Sneek 3.12.1996.
2 ‘It wurk fan in flitich baaske dat wol aardich talint hie, mar dat net in top berikt 

hat.’ Gezelle Meerburg, ‘Fraachpetear mei Anne Wadman’, Hwant wij binne, 216. 
3 Ter vergelijking: van Wadmans eerste twee romans, verschenen in 1948 en 1960, 

werden er binnen een jaar zo’n duizend exemplaren verkocht. Van de derde, 
gepubliceerd in 1962, gingen er binnen een jaar zeventienhonderd over de 
toonbank, maar dat boek verscheen dan ook in een serie van een boekenclub: de 
Fryske Bibleteek.

4 Wadman, Mei Abraham fûstkje, 89-90. De cijfers die Wadman hier geeft, komen 
overeen met de cijfers die ik in zijn correspondentie met uitgevers heb 
aangetroffen. 

5 Vergelijk de biografie op www.soepboer.nl, (geraadpleegd op 7 augustus 2008): 
‘..ze ziet zichzelf […] als een tweetalig schrijver.’ Zie ook de tweetalige bundel van 
Tsead Bruinja, De geboorte van het zwarte paard.

6 Vergelijk bijvoorbeeld het lemma over hem in de Encyclopaedia Brittanica: http://
www.britannica.com/eb/article?tocId=9035464. De Friese schrijver Trinus 
Riemersma noemde Wadman: ‘ongetwijfeld de belangrijkste literator van na de 
Tweede Wereldoorlog.’ ‘Anne Wadman (1919-1997).’ NRC Handelsblad 12.2.1997.

7 De Smearlappen werd bovendien vertaald in het Duits als: Elke und die Männer.
8 Hij zou deze in 1989 bovendien nog eens ontvangen voor zijn romans.
9 [red.] ‘Weduwe Vestdijk verhindert biografie’, en ‘Schrijvers zijn niet tegen 

taak opgewassen’, Leeuwarder Courant 29.3.1989. Wim Hazeu zou uiteindelijk de 
biografie van Vestdijk schrijven. 

10 Wadman zou zich ook na 1963 vaak negatief over zijn eigen werk uitlaten. 
Vergelijk bijvoorbeeld Bos, ‘Schrijver Anne Wadman: Leedaanzegger... 
desondanks ben ik gelukkig.’ De Nieuwe Linie 17.7.1965, Mulder, ‘Yn petear mei 
Anne Wadman’. Tsjerne 1967, 18-28, Gryt van Duinen en Jan Pieter Janzen, ‘Petear 
mei Anne Wadman.’ Alternatyf 4 (1) 1974, 3-14, Kingma, ‘As je in Mulisch binne....’, 
Friesch Dagblad 28.11.1987 en Jelma Sytske Knol, ‘Interview mei Anne Wadman’, 
Hjir 17 (6) 1988, 5-20.

11 Dorleijn en Van Rees [ed.], Productie van literatuur, 15-16. Zie ook Bourdieu, Regels 
van de kunst, 343-374.

12 Dorleijn en Van Rees, De impact van literatuuropvattingen.
13 Dat is een belangrijk verschil met het Nederlandse literaire veld in dezelfde 

periode, zoals dat o.a. beschreven wordt in Dorleijn en Van Rees, Productie van 
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literatuur, 19. Dit model zou voor de Friese situatie dan ook gewijzigd moeten 
worden voor de waardetoekenning aan literatuur (in termen van Bourdieu: de 
productie van ‘symbolisch kapitaal’). 

14 In het tweede nummer van 1999 besteedde het tijdschrift Nederlandse letterkunde 
een themanummer aan de ‘Noord-Zuid-kwestie’. Zie ook: Janssens, De weifelende 
ezel en Grüttemeier en Oosterholt, Een of twee Nederlandse literaturen?

15 Uitzonderingen vormen Jensma’s Rode tasje en Brouwers Archeologie van een 
houding. 

16 Brems, Altijd weer vogels, 32-34.
17 Ellis, Literary lives, 13 e.v. 
18 Wadman, 16. Dagboek 1936.
19 Bijvoorbeeld over zijn studietijd in Amsterdam (dit werd ook al opgemerkt door 

Van Duinen en Janzen, ‘Petear mei Anne Wadman.’ Alternatyf 4 (1) 1974), zijn 
relatie tot zijn ouders en zijn broer en zus, of zijn activiteit als muzikant in een 
jazzbandje (1942-1946).

20 Vergelijk bijvoorbeeld een symposium over de Friese roman in 1963. Poortinga, 
Smit en De Wit, ‘Trijelûd út wetterlân’, 395-400. Vergelijk ook Corse, Nationalism 
and literature, 1-4.

21 De eerste Friese schrijversbiografieën die exclusief aan één persoon gewijd waren 
verschenen in 1946, namelijk die van Eeltsje Halbertsma (1797-1858) door Gerrit 
Dijkstra en van Gerben Colmjon (1828-1884) door J.J. Kalma. In 1955 publiceerde 
Anne Wadman zijn lijvige biografie van Hjerre Gerrits van der Veen (1816-1887) in 
de hoop daarmee een modelbiografie te geven. Daarna bleef het lang stil op het 
biografische front, tot Doeke Sijens in 2001 zijn biografie van Reinder Brolsma 
(1882-1953) uitgaf, rap gevolgd door de biografie van Murray Bakker (1822-1911) 
(2003) door Rients Faber en die van schrijfster Nynke van Hichtum (1860-1939) 
door Aukje Holtrop (2005). Er staat bovendien nog een aantal biografieën op 
stapel.

22 Jensma, ‘Zure regen’, 69 e.v. 
23 Ibidem.
24 Wadman, Skoalmaster, 19.
25 Jensma, ‘Zure regen’, 69.
26 Piebenga, Koarte skiednis. Bij de uitgebreide herdruk van 1957 kreeg 

Piebenga aanzienlijk meer kritiek dan in 1939. Toch volgde een nieuwe 
literatuurgeschiedenis pas in 1977: Dykstra en Oldenhof, Lyts hânboek. Dat boek 
werd eveneens zo’n twintig jaar later herdrukt met de nodige aanvullingen. 

27 Dorleijn en Van Rees, Productie van literatuur, 18.
28 Dat was een van de vragen op het eerste Friese filologencongres in 1956. 

Bruinsma, ’50 Jaar Fries Letterkundig Museum’, 34.
29 ‘It wurk fan Wadman sil, hoopje ik, mei biwize dat de Fryske literatuer bestiet 

(nettsjinsteande alle buorrelpraat fan net) en gâns aspekten hat dy’t de muoite 
wurdich binne.’ De Jong, Ta in hichte, 10.
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30 Gesprek met J.J. Voskuil, Amsterdam, 23.6.2005.
31 Jensma, ‘Cultuur in Friesland’, 172-212 en ‘Zo, dan zijn we dus toch nog familie van 

elkaar’. Oratie Rijksuniversiteit Groningen. 
32 Poortinga, Preokkupaesje of frije kreativiteit, 9 en Breuker, ‘Literatuer en Beweging’, 

26-39.
33 Wadmans stelt in ‘It probleem fan de Fryske litteratuer’ (1951) dat waarschijnlijk 

zo’n 30 procent van het totale aantal inwoners van Friesland (30 procent van 
400.000: 120.000) níet Fries kan lezen. Zijn schatting van 280.000 potentiële 
lezers is echter laag, omdat hij geen rekening houdt met potentiële lezers buiten 
Friesland. 

34 Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 125.
35 Ibidem. Vergelijk ook Poortinga, ‘Trijelûd út wetterlân’, 395-398 en Poortinga, 

Preokkupaesje of frije kreativiteit, 10-11.
36 Jonkman en Versloot, Tusken talen, 105-112. Zie ook: Jensma, Toch nog familie en 

‘Fryske literatuer en Fryske identiteit’, 14-16.
37 Riemersma, Proza van het platteland, 79-80.
38 Vergelijk Oppewal, ‘Het perk uitgezet’, Zdwvww, 11. Oppewal volgt hier o.a. 

Smit, Fryske literatuer, 161-186 en Poortinga, Preokkupaesje of frije kreativiteit. Zie 
verder vooral ook Gezelle Meerburg, Hwant wij binne, 128-167 en ‘De verbinding 
verbroken’, 131-171.

39 Riemersma constateert hetzelfde in Proza van het platteland, 266 e.v.
40 Wadman, ‘Smearlappen ensafuorthinne’, Leeuwarder Courant 13.1.1965. Zie ook: 

Wadman, ‘De krisis fan it Fryske boek’: Stiennen Man 20.4.1951.
41 ‘Do’t ik der yn kaem seach ik in man sitten hwaens troanje my tige bekend 

foarkaem. Ik tocht daliks: “Jonge, astû Fedde Schurer net bist, den bin ik Anne 
Wadman net. En geandewei murk ik oan it petear wol det it yndied Fedde 
wier, dy’t for in pear dagen syn âlde Lemmer wer ris opsykje scoe, mei wiif 
en soan. Lang om let haw ik my do mar foarsteld ….’ Dagboekaantekening, 
ongedateerd, waarschijnlijk 14.10.1939 – zie Wadman aan Scholten, Amsterdam, 
27.10.1939.

42 Gezelle Meerburg, ‘De verbinding verbroken’, 137.
43 ‘De man tsjutte út, Marken, Edam, Monnikendam, Volendam, Durgerdam en 

wiisde him in great ljocht plak oan ’e loft yn ’t súdwest: Amsterdam. […] Nou bin 
ik net sa iensum mear, tocht Jeen, ik ha Amsterdam yn ’t fezier en ik sit nêst ien 
dy’t mei my prate wol […] Doe bigoun de man oer froulju, folle sêfter as earst en 
tige geheimsinnich as mocht it eins gjin wurden ha. Dêr kin ik einliken alhiel 
net oer meiprate, sûnder myn grienens to forrieden foar sa’n bitûft man as dizze, 
tocht Jeen, en hy liet de man mar stilwei foarbringe hwat him op syn hert lei.’ 
Wadman, Fioele en Faem, 51.

44 ‘’k Koe se net yn in keamer litte, det se binne nei hwet lullich praet hwet 
toloarsteld wer ôfset. Om in praatsje forlegen tink. Ik ha mar gjin bisûndere 
drokte om hjar makke, en bin ek net fen doel om se oan to heljen.’ 
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Dagboekfragment, ongedateerd, tussen 11.10.1939 en 31.10.1939.
45 ‘…scoe men myn wirk negearje wolle? Ik wit det it net de pretinsjes hat fen 

det fen Jelle Brouwer ef Rintsje Sybesma, ef sels mar fen Johannes de Jong 
ef Sytse v/d Molen. […] Myn andert op soksoarte is dit: mear en better fersen 
skriuwe. Trochgean mei myn wirk de wrâld yn to slingerjen. It mei den 
tsjinwar en forachting tsjinkomme, det jowt neat. Trochsette, en oerwinne.’ 
Dagboekfragment 9.2.1939.

46 Behalve een (gecensureerd) verslag in zijn dagboek, vinden we een verwijzing 
naar de ontmoeting in een brief aan André Scholten en een verslag in zijn 
autobiografische bundel Mei Abraham fûstkje.

47 ‘Do’t ik lêsten in Snein nei hûs west ha, reizge ’k mei Fedde Schurer en ’e frou. In 
aerdige man is det! Hy hie myn fersen mei bilangstelling lêzen, sei er.’ Wadman 
aan Scholten, Amsterdam, 27.10.1939.

48 ‘Myn earste moeting mei Fedde Schurer wie op in hast symboalys plak: op ’e 
nachtboat fan de Lemmer nei Amsterdam [Amsterdam naar Lemmer, jc], yn 
’39 of ’40. Myn namme hie doe al frijhwat kearen ûnder mear of minder slagge 
literaire misbaksels stien yn blêdden en tydskriften en doe’t ik my, nochal 
bleu-eftich nim ik oan, bikend makke, waerd dat daliks in fleurige boel yn dy 
sombere stjonkende kajút. Dochs siet der, lei my sa by, doe daliks al in elemint 
fan intimidearre-wêzen yn. By al syn fleurichheit en kammeraetskip wie Fedde 
Schurer noait jins (ik bedoel fansels: myn) gelikense. Fan dat gefoel haw ik my 
noait frijmeitsje kind, en dat sil minstens sa folle oan my as oan him lein hawwe.’ 
Wadman, Mei Abraham fûstkje, 111.

49 ‘…spûntaen en ympulsyf, rjuchtút minsklik.’ Dagboek 2.2.1940. 
50 ‘Foar in heltekarrière wied er net to wrâld kaem, syn jongfeintejierren hiene it 

him leard, wisser en klearder miskien as himsels leaf wie. Mar der bistiet ek in 
oar soarte heroyk, in ynbanniger, passiver foarm, de heroyk fan de minske dy’t 
iensum en heechop syn wei siket troch de minsken, dy’t forliest en oerwint ont 
syn tragyske ûndergong ta.’ Wadman, Fioele en Faem, 15.

51 ‘’k Ha noch sa’n bytsje iderkear it gefoel, det ik hjir hwet úfenhûzje, – en det 
ik ynkoart de beammen fen Langwar wer forrizen sjen scil…[…] Ik bigryp 
nou, nei in kuijer troch de stêd – fen ’e moarn: nei ’t konsertgebou – hwer’t 
de stêd al dy 800.000 minsken bergje kin. En dochs… nou liket it my krekt 
as binne der mear as 800.000. […] As men hjir bûtendoar is hat men gjin 
natûr, gjin tún, gjin bosk, gjin frij fjild. Alles is húzen, strjitten, trams, auto’s 
en frâl… minsken.’ Dagboekfragment, ongedateerd, tussen 23.9.1939 en 
30.9.1939.

52 ‘Ik set dêrom as ik troch de stêd rin in tige eigenwiis, pertael gesicht, mei de 
hoop, de minsken ûntsach yn to “boezemjen”, alteast to soargjen det de ljue net 
tinke: Hwet det for in heal-geare provinsiael wêze mei…’ Wadman aan Scholten, 
Amsterdam, 4.10.1939.

53 Op 31.1.1943 zochten vrienden van Wadman – de bandleden van The Snake 
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Charmers – hem op nadat hij geslaagd was voor het kandidaatsexamen. 
Notulenboek Snake Charmers, 3.2.1943. Archief Hans de Jong, Gorredijk.

54 ‘De wat moassige rook yn ’e kajút, bemongen mei stoom en reek út de skoarstien, 
kin ik noch skoan foar my oproppe en ik sjoch ek noch troch de patryspoartsjes 
hoe’t efter de boat it sok heech by de wâlen fan de Langweerder Feart opbrûsde.’ 
Over de brug over de Sint Janssloot maakte Wadman in 1938 het gedicht: ‘Petear 
mei de moanne’ dat opgenomen is in Op koart Front, 30-31. Wadman, ‘Yn en út it 
isolemint.’ Langwar, 33-37.

55 ‘…mei reiden kofferke, paraplu en de “Haagsche Post”.’ Wadman, ‘Yn en út it 
isolemint.’ Langwar, 33-37. 

56 Gegevens ontleend aan Wadmans persoonskaart van het Centraal Bureau voor 
Genealogie. Geboorteadvertenties stonden in de Leeuwarder Courant (3.12.1919) 
en Jouster Courant (5.12.1919). Op 13 september 1963 wijdde die eerste krant onder 
de titel ‘De imaginaire’ enkele regels aan Wadmans geboorteadvertentie in de 
Leeuwarder Courant, waarin als geboortedatum abusievelijk 31 november 1919 
werd genoemd. Wadman wijt de verwarring over zijn geboortedatum aan de 
hectische situatie waarin zijn ouders door de woningnood verkeerden. Wadman, 
Mei Abraham fûstkje, 52.

57 ‘Berne wurde op in boppehûs jowt kasjet oan in mins.’ Wadman, Mei Abraham 
fûskje, 127.

58 ‘It wie soms spannend, as der bilestingbitellers kamen to protestearjen tsjin to 
hege oanslaggen en ús heit it mannewaer opseinen, fan syn kant dan wer bidrige 
troch de mooglikheit fan in klacht foar mislediging fan in amtner yn funksje. In 
inkelde kear, lykas mei de grutte slachter Tseard of Tsjebbe Hooisma, dy’t nei syn 
sin to folle bitelje moast […] waerd it drigen mei fûsten en skellen, op ’t kantsje 
fan slaende deilis.’ Wadman, Mei Abraham fûskje, 59.

59 Wadman, Mei Abraham fûskje,.126 e.v. en Wadman, ‘De skoalle’ en ‘Noch mear 
lytsskaligens’. Langwar, 14-15 en 48. 

60 Schriftelijke informatie Dirk Spoelstra, Amsterdam, april 2008.
61 Wadman, ‘De skoalle’ en ‘Hearehûs yn krisistiid’, Langwar, 14-19.
62 Wadman, Mei Abraham fûstkje 37 e.v., 56 en 122 e.v., [anon.] ‘Gemeente-ontvanger 

Doniawerstal gaat met pensioen’, Friese Koerier 28.2.1953 en gesprek met Thys en 
Pepi Wadman, Koudum, op 22.12.2004.

63 ‘…in frij sterke oanstriid ta ôfsidichheit en kommentaar jaan op in ôfstân’ 
Wadman, ‘Tragyk en humor yn in doarp’, Langwar, 52-53.

64 Wadman, ‘Een bijzondere, maar lastige tante’. In: De Jong, De paniek wordt steeds 
heviger, 5-8 en Wadman, Mei Abraham fûstkje, 41. Gesprek met Jan van Schoten, 
Harlingen, 28.3.2005.

65 Wadman, Mei Abraham fûstkje, 56.
66 Schriftelijke informatie Dirk Spoelstra, Amsterdam, april 2008. 
67 Het is tegenwoordig mogelijk om in het Notarishuis te overnachten, de huidige 

bewoners hebben namelijk een Bed and Breakfast.
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68 Wadman, Mei Abraham fûstkje, 25.
69 Wadman, Langwar, ‘De freonskippen (1)’, 72.
70 Een paar van die knipselboeken zijn bewaard gebleven. Ze bevatten soms ook 

fraaie illustraties van Wadman zelf. Nu in collectie Tresoar, Leeuwarden.
71 Aanwijzingen daarvoor in: Wadman, Mei Abraham fûstkje, 37-41 en Wadman, ‘De 

freonskippen’, Langwar, 71-74. Douwe Tamminga vertelde Lolle Nauta later dat 
Wadman hem had toevertrouwd geen gemakkelijke jeugd te hebben gehad. 
Gesprek met Lolle Nauta, Groningen, 10.5.2006.

72 Wadman, ‘De rode roos’ , Maatstaf IX (1961/1962) 406-422.
73 Telefoongesprek met Dirk Spoelstra, 5.11.2007.
74 Gesprek Babs Gezelle Meerburg met L. van der Meer-de Vries. Joure, januari 

2002. Schriftelijke informatie Dirk Spoelstra, Amsterdam, april 2008.
75 Een deel van deze tekst is een bewerking van mijn artikel ‘Afscheid van 

Domineesland’.
76 Wadman aan Scholten, Langweer, 25.12.1935. “Net nei sjen, oars binne wij der bij.” 

Zie ook Wadman, Mei Abraham fûstkje, 129-130. Het reisje heeft waarschijnlijk 
plaatsgevonden op 19 augustus 1935, zo blijkt uit aantekeningen achterop foto’s 
van Anne Wadman (Familie-archief Wadman Koudum). 

77 Een overzicht van de kampgangers van 1935 vinden we in een gedichtje van 
Tsjitske Barends [van der Veen], ‘De kampgongers 1935’, It forbân 4 (5) 1935, 53 en 
(6) 66-68. Tot de kampgangers van 1934 behoorde onder anderen Fedde Schurer. 
(Fotoalbum SDFF-kamp 1934, privécollectie T. Scholten-de Jong.) Zie ook 
Wadman, Mei Abraham fûstkje, 130 e.v.

78 Zondergeld, Friese Beweging en Van der Schaaf, Skiednis Fryske biweging. Een kort 
overzicht van de geschiedenis van de Friese beweging geeft Jelle Brouwer, ‘De 
Friese beweging’, 98-101. Dat het Fries Genootschap in de jaren dertig niet 
onder de Friese beweging werd geschaard, blijkt bijvoorbeeld uit Piebenga, 
Koarte skiednis (78-81). Volgens Piebenga, als autodidact een volksman bij uitstek, 
ontstond de Friese beweging in 1844 uit het ‘gewone volk en de middenstand’ 
(81), níet uit de kringen van het deftiger Fries Genootschap.

79 Over de verhouding tussen de SDAP en het SDFF, zie Ringnalda, ‘Sosiael-
demokratysk Fryk Forbân’.

80 Zondergeld, Friese Beweging, 167-170. Zie ook [anon.] ‘It S.D.F.F. in Esperanto-
foriening?’, It Forbân. 3 (1) 10 en It Forbân 4 (6) 66-68. 

81 Gesprek met Jan van Schoten (2), Harlingen, 13.5.2005.
82 ‘For in warber striider scil er wol to folle skimmel ijn mijn hier sitte, mar ik 

hoopje det jim my dochs as lid brûke kinne.’Gatze en Teatske Wadman-de Jong 
aan Marten Koops Scholten. Tietsjerk, 13.9.1935. 

83 ‘Earme siel, wat is er suterich’. Wadman, Mei Abraham fûstkje, 132. 
84 ‘Immen soe de dryste forûnderstelling weagje kinne, dat op it momint fan dy 

fitse fornedering in Kunstner berne waerd. Iksels wol sa fier net gean, ik ûntdek 
yn myn rommellaed trouwens de foto dy’t ik yn dyselde situaesje, fuort nei de 
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klap, makke haw, blykber sans rancune of, hwat mear eigenskip hat, mei in flutsje 
masochisme.’ Wadman, Mei Abraham fûstkje, 132. 

85 ‘…Frysk skriuwe ha’k nea bêst kinnen, allinne fen ’e briefkes oan Omke Jan 
kin ik in pear wirdsjes Frysk skriuwe. Mar ik haw dochs hwet fen ’e kampwike 
leard: ik haw my foarnommen om nea wer Hollânske briefkes oan femieljeleden 
to skriuwen. It kin wêze, en it scil ek wol, det er yn it gedichtsje in pear 
staveringsflaters sitte. Dy wolle jo jou broer der wol efkes úthelje, net?’ Wadman 
aan Marten Scholten, Tietsjerk, 13.8.1935.

86 ‘…folkspoëzij fan it suverste wetter, dêr’t sels Barend van der Veen him net foar 
skamje hoegde.’ [A.W.] ‘Sûpenbrij’. It Forbân 4 (5) augustus 1935, 54 en Wadman, Mei 
Abraham fûstkje, 134. 

87 ‘Hjir ommers waerd in “dichter” berne.’ Wadman, Mei Abraham fûstkje, 134. 
88 Wadman, Mei Abraham fûstkje, 133.
89 Het Mulo-examen en het toelatingsexamen HBS bevinden zich in het familie-

archief. Voor het toelatingsexamen moest Wadman herexamen doen in plant- en 
dierkunde. Wadman aan Scholten, Langweer, 25.12.1935.

90 Een programma van de trouwdienst van André Scholten en T. de Jong is bewaard 
gebleven tussen de brieven van Scholten aan Wadman. Douwe Tamminga was 
later dus waarschijnlijk ten onrechte in de veronderstelling dat bij zijn huwelijk 
in 1936 de huwelijksbevestiging voor het eerst in het Fries voltrokken werd.

91 J.J. Kalma, Naamlijst, 68, 86 en 108. 
92 Wadman ‘In memoriam André Scholten’, De Tsjerne 1946, 163-167.
93 ‘Ik kin my der gjin foarstelling fen meitsje ho’t myn libben der foar stien hie, 

hie ik net op sa’n krityk punt him moete. Mar for myn puberteitsjierren hat dat 
moetsjen yn ’e simmer fen 1935 bislissend en tagelyk pynlik west. Bislissend omt 
hy troch syn persoanlikheid my suver op ’e slach twong ta rekkenskip fen hwat 
der yn my libbe en slomme en omt er my in wei wiisd hat. Pynlik omt dy wei 
by neijer ynsjen mines net wêze koe. […] Hwat ik oan him te tankjen ha? Ik kin 
it net better sizze as: de biwustwirding. […] Hy hat my twong ta rekkenskip oan 
mysels. En boppe-al hat hy it west dy’t my ta Fryslân brocht hat en ta de artistike 
wei dy’t ik hjoed de dei as myn paed sjoch.’ Dagboekfragment 17.11.1944.

94 Gesprek met T. Scholten-de Jong, Drachten, 8 maart 2005; aantekeningen André 
Scholten voor een lezing over eigen leven en werk voor de Fakânsjeleargong 
(omstreeks 1942), privécollectie T. Scholten-de Jong; Boomsma, ‘Petear mei 
Marten Koops Scholten’, 125-145.

95 Het Frysk Studinte Almenak for 1932 geeft een fraaie tekening van André Scholten 
als student (p.17).

96 Over de Woodbrookers en de vrijzinnige beweging, zie Frieswijk en Gardenier: 
Vijftig jaar Kortehemmen, 11-33. Scholten werkte verder mee aan diverse vrijzinnige 
tijdschriften, zoals Geloof hoop en liefde in onzen tijd, Noorderlicht en Tijd en Taak. 

97 Piebenga, Koarte skiednis, [2de druk] 261 en 265 en Scholten aan Wadman, 
Lippenhuizen, 3.11.1939 en 9.12.1939.
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98 ‘Hwat je binne sit net yn ’t uterlik, mar fan binnen.’ Wadman, Mei Abraham fûstkje, 
39.

99 ‘Iksels haw noch noait tsjin in inkelde jonge op skoalle in wird Hollânsk sein.’ 
Wadman aan Scholten, 10.2.1936 en 1.9.1936. 

100 …dat Heit dacht dat ik mij te veel wijdde aan de Friese beweging. ‘Jij wordt 
net als Douwe Kalma. Toen die 30 jaar was, was hij ook nog niets,” zei Heit. 
– “Maar toen hij 40 was, was hij twee keer zo veel als een ander,” zei ik…’ 
Dagboekfragment 27.9.1936. Ook in Wadman, Deiboek 16, 28.

101 Jean-Paul [Anne] Wadman, ‘Cri de coeur fan in filiaelhâlder’, De Tsjerne 1952, 397-
398.

102 Krol, ‘Ynlieding’. Douwe Kalma.
103 De Vries, Trochpaden, 144-145.
104 Krol, ‘Ynlieding’. Douwe Kalma en Krol, ‘In de vaart der volkeren.’ 98. Zie ook: 

Frieswijk, Folksk Fryslân, 15.
105 Wadman aan Scholten, Langweer, 1.9.1936. Ook de pianiste Tsjitske Bergstra 

werd lid van het Boun. Met haar, en met zijn vioolleraar Wobbe de Vries, vormde 
Wadman het ‘ Vara-trio’. Zij repeteerden op zondagmiddag bij De Vries thuis en 
traden op op speciale avonden van de VARA of het Volksonderwijs. Gesprek Babs 
Gezelle Meerburg met Lutske van der Meer-de Vries, de dochter van Wobbe de 
Vries, getrouwd met de Langweerder Jan van der Meer. Joure, januari 2002.

106 [anon.] ‘Boun fen frysk-nasjonale jongerein. Oprjuchting fen it Diel 
Doanjawerstal-Haskerlân.’ Nieuwsblad van Friesland, 4.11.1936.

107 Zie: Wadman, ‘De roken fan alear’ (‘de geuren van toen’). Hjir 1989 (6) 2-19, 1990 (1) 
10-25, (2) 14-23 en (3) 9-19.

108 ‘Barend wist der neat fen, hy hie, krekt lyk as J.K.D. [Jan Klaes Dykstra] allinne 
bepaelde “vermoedens ten aanzien van” ensfh. En hij foun, det ik der mar 
bijbliuwe moast, en as it den in N.S.B. knobbel blykt to wêzen (ik citear wirdlik) 
den is it altiten noch tiid om der út to stappen en oaren to warskôgjen.’ Wadman 
aan Scholten, Langweer, 1.9.1936.

109 ‘It Boun hâldt hjar strang bûten elts godstjinstig ef polityk skeel […] Us striid 
is de striid for kulturele frijdom fen ús folk’. [anon.] ‘Boun fen frysk-nasjonale 
jongerein. Oprjuchting fen it Diel Doanjawerstal-Haskerlân.’ Nieuwsblad van 
Friesland 4.11.1936.

110 Frieswijk, Dromen en illusies.
111 ‘Wy sieten yn spanning. Scoe yndied de krêft dy’t fenTsjalling en ús biweging 

útgiet sa’n greate ynfloed hawwe, èk op it moed fan “kaffers” en “kevers” . Wy 
betrouden fêst. Nea forjit ik it gefoel det my do bisiele. It gefoel foar gek to sitten, 
as tsjintwirdicher fen in ploechje det net de krêften hie boerejonges wekker to 
roppen ta de striid.’ Dagboekfragment donderdag 15.10.1936. Ook in Wadman, 
Deiboek 16, 39.

112 Zondergeld, Friese Beweging, 250. Wadman geeft zelf toe in ‘It “Boun” 25 jier lyn’ 
(Stiennen Man 1.1.1962, 4) dat er bij het roepen van de Friese strijdkreten soms met 
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de rechterarm werd gezwaaid (de socialisten zoals hijzelf deden daaraan volgens 
Wadman niet mee), maar trekt later Zondergelds bewering in twijfel dat de 
fascistengroet ‘reeds vanaf het begin [gebracht werd] bij het zingen van het Friese 
volkslied’. Wadman, ‘De roken fan alear’. Hjir 1989 (6) 9.

113 Dit ondanks Zondergeld, Friese Beweging, 245 e.v. 
114 Ibidem. Zie ook Heine Keuning over Terpstra in De Stiennen man, 13.11.1964. 
115 Wadman, ‘De roken fan alear’, Hjir 1989 (6) 7. Wadman noemt als jaar van 

overlijden 1981, Zondergeld 1978 en Tresoar 1977.
116 Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 96.
117 Zondergeld, Friese Beweging, 248 e.v.
118 Volgens de Encyclopedie van Friesland had het Boun bij de oprichting in 1936 

2.000 leden, maar die cijfers berusten volgens Wadman op een vergissing. De 
verwarring over het ledenaantal is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de oplage 
van het Bounsblaadje, It Seinfjûr, vele malen groter was dan het daadwerkelijk 
aantal leden. Wadman, ‘It “Boun” 25 jier lyn.’ Stiennen Man 1.1.1962, 6. Zie voor de 
verschillende afdelingen Zondergeld, Friese Beweging, 250.

119 Cijfers in de Encyclopedie van Friesland, 207. 
120 Frieswijk, Dromen en illusies.
121 Jonkman en Versloot, Tusken talen, 85-93. Zie ook: Bree en Versloot, Oorsprongen 

van het Stadsfries. De heer J. Sprock, leeftijdsgenoot van Wadman en opgegroeid 
in het vooroorlogse Leeuwarden, vertelde mij dat hij als jongen van zijn vader 
beslist geen Stadsfries mocht spreken, Leeuwarden, 20.10.2005.

122 ‘It Boun hat yn Langweer goede dingen op it each: der scil fen ’t winter in kursus 
yn ’t Frysk lêzen-en-skriuwen hâlden wirde!’ Wadman aan Scholten, Langweer, 
1.9.1936.

123 De ondertitel luidde: Brieven fen in jonge boer en in jonge boerinne. De ‘Schraag’ was 
een serie gebundelde brieven tussen de schrijver D.H. Kiestra en zijn vrouw, 
waarin een romantisch beeld van het boerenleven werd geschetst. Gebundeld in 
1936 (Brandenburgh, Sneek), eerder verschenen als ‘boerebrieven’ in It Heitelân en 
Slucht en rjucht. 

124 ‘Hwet wy allegear dogge op sa’n joun? Nou, earst sjonge wy ús rippertoire fen 
Fryske lieten, det eltse wike greater wird, den bihannelje wy ús lessen út Douwe 
Kalma’s Staveringsboekje, en sjugge it leske fen de foarige wyke nei. Den lêze 
wy út de Skraech mei Apels, bihânnelje eat út de Fryske Skiedenis en ien hâldt 
in ynlieding. Sims lêst Tsjalling den yet hwet foar, sa as jisterjoun bygelyks de 
Fryske Tsjerne.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 29.11.1936. 

125 ‘It Seinfjûr. Algemien Frysk tydskrift. Orgaen for it Boun fen Frysknasjonale 
Jongerein. Under redaksje fan Tsjalling Terpstra, Ljouwert.’ Voortgezet als 
Algemien Frysk Jongereinblêd (1940-1944) en De Stiennen Man (1945-1990)

126 Dagboekfragmenten op 23.9.1936 en 4.10.1936. Ook in Deiboek 16, 21 en 32.
127 Zondergeld, Friese Beweging, 249.
128 Lezersactie in It Seinfjûr 1 (2) achterpagina.
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129 ‘It fjûr fen de Frysk Nasjonale Jongerein lôget./It ljochtet rea tsjin de loft en 
ropt Jo ta:/Fries, Friezinne kom yn de rigen, striid mei for Frysk Fryslân!/
Docht it hjoed./Stel it net út./Fryslân hat Jo hjoed nedich!/Kom yn de rigen, 
kom,kom,kom hjoed./Fryslân Frysk!’ [anon.] It Seinfjûr 2 (1) 3.

130 Dagboekfragment op 19 en 20.9.1936. Ook in Wadman, Deiboek 16, 21. 
131 ‘It frysk op ’e H.B.S.’ It Seinfjûr 1 (3) 3-4. Zondergeld concludeert uit deze uitspraak 

ten onrechte dat Wadman zich alleen tot de jongens richtte. Zondergeld, Friese 
Beweging, 250.

132 ‘Dêrom, studearjende Jongerein, jim meije net tofreden wêze, as jim de Dútske, 
Frânske, Ingelske en Hollânske tael ûnder de knibbel hawwe. Binammen it Frysk 
easket jim tawijing, jim krêft. Studearjende jongerein, ek jimme hearre nêst 
ús to stean yn ús striid, de striid for kultureel frij Fryslân.’ A.W., ‘Studearjende 
jongerein.’ It Seinfjûr 1 (4) 1936.

133 Wadman, ‘De roken fan alear’, Hjir 1989 (6) 2.
134 ‘En wij Friezen hoege ek gjin ymperialistysk doel foar eagen to hawwen: wij 

binne in lyts folk en scille det ek wol bliuwe. […] Gjin mûrre om Fryslân 
opbouwe, gjin haet tsjin bûtenlânners, gjin protteljen en stúmjen oer de 
tobeksetting fen it Frysk en de Fryske Skiednis det is negatyf wirkje! Wy moatte 
posityf arbeidzje – omheech: ús doel foar eagen hâlde: “Fryslân Frysk” en nèt: 
“Fryslân nèt Hollânsk”, det jowt neat!’ [A.W.] ‘Hwerom “nasjonael”?’, It Seinfjûr 2 
(1) 1 maaije 1937.

135 ‘De propegande [sic] kin wol hwet primitiver; der kinne wol frijhwet minder 
Seinfjûren printe wirde, der wirde dochs in hiele bulte weismiten, sûnder dat 
se risseltaet jowe. En det moat net. Us aksje moat folle mear yntensyf wirde […] 
den wirdt it wirkjen, liket my ta, folle plesieriger.’ Wadman aan Tsjalling Terpstra, 
Langweer, 5.12.1936. Kopie van brief in Bounsarchief Wadman, met aantekening 
dat er geen antwoord op volgde, maar dat Wadman ook niet meer zeker wist 
of hij deze brief had verstuurd. Uit een dagboekaantekening van 2.1.1937 blijkt 
echter dat hij de brief wel degelijk had verstuurd: ‘Op mijn brief heb ik nog 
steeds geen antwoord.’

136 ‘Nou, heit en mem hiene den ornearre, ik moast myn frjeonskip my [mei] Tjs. 
hwet ynbine, en my sa min mûglik mei him ynlitte fensels. […] Hy wier net alhiel 
to bitrouwen.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 29.11.1936.

137 Ibidem.
138 Scholten aan Wadman, Oldeholtwolde, 6.12.1936.
139 Dagboek 15-17.1.1937.
140 ‘Allinne yn wat as uteringen fan Frysk-eigen de keunst, literatuer, muzyk, 

plastyk ensfh. foarhat, liket my eat wiers. Wat der oars is oan folkloare – och, it 
is franje, mear net. It Fryske folkskarakter...? Och wat, praat my dêr net fan...’k 
Leau der net oan, fral ek net oan it grutte, allesoerhearskjende ferskeel tusken 
Friezen en Hollanners [...] Ik betwivelje of ’t de Fryske beweging oan my ea wat 
ha sil. Net, dat ik net skriuwe of dichtsje sil yn it Frysk, – wêrom net...? Dêrfoar 
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hoecht men gjin nasjonalist te wêzen.’ Wadman, ‘De roken fan alear (I)’, Hjir 
1989 (6) 2.

141 Vergelijk ook Wadmans dagboek op 13.10.1936: ‘Vanavond kreeg ik een brief 
van Marten Scholten, die mij erg gesteund heeft in de strijd voor Fries Fryslân!’ 
(‘Joun krige ik in brief fen Marten Scholten, det my gâns stipe hat yn ’e striid for 
Frysk Fryslân!’) Ook in Deiboek 16, 37. 

142 ‘Ik haw der al faken oer praetten ef ’t wy ek hwet dwaen kinne, en hwèt. En 
’k haw al plannen genôch makke. Sa woe’k bygelyks der ris mei de learer for 
Nederlansk oer prate, ef ’t hy nêst it Flaemsk en it Súd-Afrikaensk ek net it Frysk 
as letterkindige tael bihânnelje kin. En ik woe it ek wol mei him hawwe oer 
de mûglikheit om Fryske boeken yn ’e bibliotheek to bringen. Lykwols, sa fier 
is ’t noch lang net, dêr sille ek wol gjin sinten for wêze.’ Wadman aan Marten 
Scholten, Langweer, 28.2.1937.

143 Wadman aan Scholten, Langweer, 25.7.1937 en 21.8.1937.
144 Wadman aan Scholten, Langweer, 1.9.1936.
145 Wadman aan Scholten, Langweer, [ongedateerd; juli 1937].
146 ‘’k Dichtsje net mear forlopich. Gjin tiid, en gjin rêst. […] ’k Ha romans yn ’e 

holle... Myn lêste opstel - in skets út it Fryske boerelibben (Noach scil wol raer 
sjoen ha, do’t er seach, det ik de persoanen Frysk prate liet!) brocht as fen âlds 
in 9 op. Ik leau det det op skoalle myn “fort” [...] noch is, opstellen meitsje - èn 
Skiednis.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 31.10.1937.

147 Wadman, Veel meer dan tien geboden, 6-8.
148 Idem, 15.
149 Ibidem. Zie ook: ‘In lette eareskuld’, Strikel 25 (12) 1982, 378-380. Een aanvulling 

hierop in jrg. 26 (2) 1983, 46. 
150 Gesprekken met J. Sprock (die namens het stadsgymnasium van Leeuwarden in 

de redactie zat), Leeuwarden, 20.10.2005 en 27.10.2005.
151 Lodovicus (=Wadman), ‘Overpeinzingen van een zelfstudent. Over kinderliefdes 

en ijdelheid (II)’ Het Schoolblad 2 (7).
152 Wadman, ‘Fen it Fryske Front I – V’, Het Schoolblad 1 (3) maart 1938; (4) april 1938; 

(5) mei 1938; (6) juni 1938 en (7) juli 1938.
153 Wadman, ‘Het schoolpetje. Een jeugdherinnering’, Het Schoolblad 3 (1) januari 

1940.
154 Dagboek 2.10.1940. 
155 ‘Jo kenne miskien myn namme noch fen it Skylgekamp – 1935 fen it Forbân. 

Nei de tiid haw ik do myn frjeonskip mei Ds. en frou Scholten oanholden en 
sadwaende liz ik him altyd earst myn fersen en hwet dêr for troch giet, foar.’ 
Wadman aan Brouwer, Langweer, 25.4.1938.

156 ‘’k Scil nou mei gauwens wol andert weromkrije, ’k bin benijd, fensels, tige 
binijd. Slagget dit, den haw ik leau’k myn rippetaesje as “dichter” fêstige.’ 
Dagboekfragment 25.4.1938.

157 Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 100-101.
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158 ‘O, ik dacht met jou het eeuw’ge niet te winnen,/k wist té goed, het was maar voor 
een avond,/toch hoopte ik omdat ik je wel aardig vond,/eens vaker met jou er-op-
uit te kunnen.’ Dagboek 24.4.1938.

159 ‘Was ik te groen? – Of was ik je te voorzichtig?’ [Anne W.] ‘Ik tocht mei dy it iiw’ge 
net to winnen...’, It Heitelân 20 (6) 137.

160 ‘Van der Molen – fen hwa’t ik dit fia André hearde – wie der tige mei ynoarder. 
Dìt wie nou wer ris in fers, moat er sein hawwe, ’t wier suver field èn modern, en 
wit ik hwet mear.’ Dagboekfragment 19.6.1938.

161 In zijn debuutbundel Op koart Front nam hij alleen het aan Theun de Vries 
opgedragen ‘Pleatsen’ op, dat in het februarinummer van 1939 stond en waarvoor 
De Vries hem in maart 1939 een vriendelijk bedankbriefje schreef. (Theun de 
Vries aan Wadman, Amsterdam, 10.3.1939) Ter vergelijking: van de tweede serie 
Heitelân gedichten uit 1940 en 1941 nam Wadman er acht op in Op koart Front.

162 ‘Der gie it ljocht yn ’e hûs op, Heit kaem mei greate stappen op it túnhûske oan. 
Hwet der fjirder bard is, lit him net biskriuwe, mar ’t wie “hartverscheurend”, dy 
toanielen dy’t hjar ôfspilen. Mar ’t kaem yn ’t koart hjir op del: ús húshâlding 
wier “tot ondergang gedoemd.” Wy wiene “wei”. Der wie “skande” oer ús hûs 
kommen, en wit ik hwet al net mear. Om twa oere siet ik noch yn ’e keamer to 
raer sjen, Heit jammere troch de hûs hin-en-wer, en mem sprong yn ’t nachtjak 
om.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 16.5.1937.

163 ‘As der nou mar ris in greate leafde kaem, sjuch. Miskien det der dèn kâns wier 
op dichterskip.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 15.7.1938.

164 Brouwer aan Wadman, Hardegarijp, 6.7.1938.
165 ‘It falt my op, det Jins wirk eigenheid fen sjen, fen lûd en foarm hat.’ Brouwer aan 

Wadman, Hardegarijp, 17.8.1938.
166 ‘Ik stean yn biried oer “Printkladden” en oer “Tema con Variazione”. It scil it 

lêste wol wirde hwent it earste dêr fynt [Douwe] Kalma wol wer de ien ef oare 
stikelichheit oer. Bg. scoe er der fen meitsje kinne “Printflaters” en dy kâns wol 
’k net rinne. Op “tema con variazione” is mar ien oanmerking to meitsjen, ntl. 
det it net Frysk is, mar fjirder is dizze namme oké. It tema is de alte Geschichte 
die immer neu bleibt, de variaziones binne de Akkes, Trynkes, Maeikes, Popkjes 
en wit ik hwet for spil noch mear, dêr’t ik mei g[ean] wolle[n hie].’ Wadman aan 
Scholten, Langweer, 7.12.1938.

167 Wadman aan Scholten, Langweer, 9.9.1938 en Wadman, ‘De roken fan alear’, Hjir 
1989 (6) 10. 

168 ‘Njuggentjin jier en noch net forloofd, ’t is bipaeld abnormael.’ Wadman aan 
Scholten, Langweer, 7.12.1938. 

169 ‘Ik wit, det in bulte myn eigen skild is. Ik bin egocentrysk en ta mysels keard, 
omdet ik geastlik altyd op mysels oanwiisd wier. Geastlik kûntakt mei oaren 
ha’k oan’t myn sechtsjinde jier ta altyd mist, en det mei froulju ha’k net ienris ef 
skraechoan net kend.’ Dagboekfragment 1.1.1939.

170 Wadman aan Scholten, Langweer, 26.1.1939 
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171 ‘Net, – lit my det fêststelle, – bin ik forljeafd, ef ho’t men det neame wol. Ik bin 
allinne mar in famke tsjinkaem, det my taliket as ien fen dyjingen, dy’t op en dûr 
for my “weilein” binne. De persoan yn dizzen, – om der net omhinne to draeijen, 
– is Tini Numan fen ’e Limmer. Net det hja sa bisûnder tastjitlik [hier stond 
eerder het woord ‘tsjep’, knap, dat later (uit angst voor ontdekking?) gecorrigeerd 
moet zijn] is. Mar ik leau, hja is in persoanlikheid, en soks biwûnderje ik.’ 
Dagboekfragment 16.1.1939. 

172 Schriftelijke informatie J. van der Meyden-Numan, Heerenveen, juli 2007.
173 Gesprek met Pieter Terpstra, Leeuwarden, 15.11.2005 en Wadman aan Scholten, 

Langweer, 7.5.1939.
174 Schriftelijke informatie J. van der Meyden-Numan, Heerenveen, juli 2007. De 

term ‘Engelse ziekte’ gebruikt Wadman in zijn dagboek nadat hij een brief van 
Tiny Numan heeft ontvangen waarin ze hem moet hebben geschreven wat haar 
ziekte voor haar betekende. Dagboek, ongedateerd, omstreeks 18.11.1939.

175 Hans en Dineke de Jong gaven in het gesprek dat ik met hen had een 
vergelijkbare beschrijving van Tiny Numan. Gesprek met Hans en Dineke de 
Jong, Gorredijk, 12 februari 2004. 

176 ‘As ik wer bigjinne scoe to skriuwen – en ik ha’t wrychtjes bisocht! – den scoe 
der neat fen tarjuchte komme as hwet banale rigels oer det “ik hjar noch altyd 
net ha…” En omdet ik nou ienris in bihoefte ha oan originaliteit (frjemd, 
– det myn orizjineelste fersen de bêste net binne!) – wol ik my dêr net oan 
bisûndigje. Geastlik wrot ik dos dankzij de “iene” súnichoan mar wis út ’e bidelte 
fen trije à fjouwer jier. Det is wolris noflik. Ja, hwèt is der nou nofliker as to 
bisykjen in “keardel”, in “man fen karakter”, ien dy’t wit hwet er wol to wirden.’ 
Dagboekfragment 30.3.1939.

177 [Anne W.], ‘De âlde spylman’. Frysk Jierboek 1938, 337-338.
178 ‘As ik trochgean en myn wirk forbettert him geandewei sa’t it de lêste moannen 

ek yn opgeande wei gien is, den haw ik ienris kâns in dichter fen Fryslân te 
wirden. Mar den ien, dy’t mei in nij lûd komt, dy’t hwet nijs to sizzen hat, 
ja, dy’t de moed hat him to oriëntearjen op hwet der op dichtgebiet op dit 
stuit yn Hollân brocht wirdt. Det bitsjut: oriëntaasje op V. Hattum, Hoornik, 
Theun de Vries, Jan Greshoff. Men mei der forachtlik oer tinke, it is de wei!’ 
Dagboekfragment 9.2.1939.

179 ‘Hy stjûrt hjar in exemplaer fen syn earste dichtbondel, en skriuwt der tige 
skruten foaryn, det de faem oan hwa’t er it rjuchtet in great oandiel hat yn de de 
fersen, dy’t er skreau, – hwet er net mient, mar det er docht om fiele to litten: 
Fanke, der sitst nou. Hiest my naem yndertiid, den hiest nou in dichter ta man, 
in forneamd persoan, in keardel dy’t hwet yn syn marse hat.’ Dagboekfragment 
18.4.1939.

180 Dagboek 3.12.1938.
181 ‘Hwet ik brek ha is de ontroering troch it bilibjen fen net aldeiske sensaesjes. 

Dèt allinne scil my ta wier dichterskip driuwe kinne. Ef det scil wêze it útbrekke 
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út de boargerlike sfear om my hinne en it genietsjen fen de úterste geastlike 
en lichamelike frijdom. Ef det scil wêze it finen fen in bipaelde libbenshâlding 
dy’t eigenheit en persoanlike visy hat. In dichter ef ek mar in mins fen de “nije 
mienskip”, fen de soasjalistyske takomstdream scil ik nea wirde. Ik bin en bliuw 
in “yndividualist, ien dy’t eigen paden siket en him net bine lit oan in bipaeld 
ideael ef godstjinstich stribjen.’ Dagboekfragment, ongedateerd, ná 22.4.1939 en 
vóór 25.4.1939.

182 ‘Ik bin gjin dichter, ik skriuw fersen om in dichter to lykjen en to hjitten. Mar 
fen in wiere inerlike drang is binei gjin sprake.’ Dagboekfragment 21.4.1939.

183 Wadman aan Scholten, Langweer, 7.5.1939 en Scholten aan Wadman, 
Lippenhuizen, 11.5.1939.

184 ‘Ik ha sa njunkenlytsen de yndruk det ik der by de Scholtens hwet útliz. 
Hwet det krekt is, wit ik net, en in forklearring kin ’k noch folle minder fine.’ 
Dagboekfragment 24.4.1939.

185 ‘Ik praette okkerdeis mei in famke, dy’t fen it jier eksamen-A dwaen scil fen de 
HBS – yn Snits. Hja wist do net wat hjar fjirdere plannen wêze koene.’ Wadman 
aan Marten Scholten, Langweer, 15.5.1939.

186 ‘op André syn oantrún in skealik [= honend] briefke werom, 5/7 ’39’
187 Scholten aan Wadman, Lippenhuizen, 21.5.1939.
188 ‘M. skriuwt frjeonlik en royael as altyd, wol hwet rhetorysk, mar goedmiend. 

“Set troch en set ta” (mei myn stúdzje ntl.) “Dû bist net op ’e wrâld útfenhûs. 
Ef klearder sein: al. Den kinst, ast it sa bisjuchst, ek yette tofreden en de 
hichtepunten sjen yn eigen libbensforline en wrâldbistek, dêrst yn dyn brief 
gjin hoop en moed op hiest. Winliken moat ien dy’t safolle jeften meikrige hat 
[…] net ûntofreden wêze kinne… Skriuw dêr mar ris in fers oer, dìt thema ha 
forskate útwirkingen to bieden.”’ Marten Scholten geciteerd door Wadman in 
zijn dagboek: 25.2.1939.

189 ‘Ik bin ntl. fen doel om ôfskied to nimmen fen it Knypster Lyceum, en yn 
Septimber nei Amsterdam ta, om tagolyk kolleezjes to rinnen. Der is kâns det 
ik op dy manear in jier útwin. Ik wit nou bihoarlik hwet fen Gryks en Latyn, 
det rêdde scoe’k my leau’k wol, en hwa wit sjuch ik gjin kâns om det hele 
Steatseksamen mar efterwege to litten.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 3.7.939.

190 ‘Fersen skriuwe? Wirdt neat. Ik bisykje ’t wol, mar it wol net. Ik stel leau ’k to 
hege easken oan myn dichterlik temperamint. In moderne toan kin ’k net to 
pakken krije, en op syn Rintsje Klazes wol ’k ek net. Boppedat ken ik gjin Frysk, 
det is wol it biroerdste fen alles. En ik sjuch ek gjin kâns om Frysk to learen.’ 
Wadman aan Scholten, Langweer, 3.7.939.

191 Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 98. Zie ook: Poortinga, ‘De opbou fan de Fryske 
literatuertael’, 313-326.

192 ‘’t Is biroerd, det myn wirdkennis net navenant (Winkelman) is oan myn 
feardichheit yn ’t skriuwen. Ik ha alhiel gjin wirdkar, en bin altyd oanwiisd op it 
selde ôfsage rychje wirdsjes, det ik nou ienris yn ’e holle ha. Wol bisykje ’k, om 
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sa nou en den in rychje út it Frysk Wirdboek to learen, mar dêr hat men sa’n 
krûmke oan, om’t de krekte bitsjutting faeks net dúdlik oanjown is. Dertroch 
slach ik den flaters troch it forkeard brûken fen in nij wird, det ik tige optein 
mar daliks brûke scil…It is spitich.’ Dagboek, 18.4.1939.

193 ‘Mei my is ’t lyk as altyd. Lichamelik oké, geastlik ûnfoldien. Mar det is “des 
dichters”, sil’ wy mar tinke. En hy skriuwt optheden ek wer fersen. Hyper-
moderne fersen. Fersen mei kop noch stirt, hwer’t de dea en de ivichheit yn 
omfleane, as flinters op in bêd blommen.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 
18.8.1939.

194 Scholten aan Wadman, Lippenhuizen, 22.8.1939. Gesprekken met T. Scholten - de 
Jong, Drachten, 10.2.2005 en 8.3.2005.

195 ‘Det scil net tafalle for Anne Wadman dy’t al syn dagen yn Langweer sitten hat, 
om oan de greate stêd to wennen. Ik sjuch det swier yn, mar ja, it moat, – de kost 
fortsjinje yn Langweer kin nou ienris net.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 
20.9.1939.

196 Wadman, ‘In memoriam André Scholten’, De Tsjerne 1946, 164.
197 Wadman aan Scholten, Amsterdam, 4.10.1939.
198 ‘De earste dei wier ’t al mis. Nei forskate tsjinslaggen (fytse op forbean terrein, 

in briefke fen 10 forspylje, 2e klas reizgje (yn dy stjonkkajút fen ’e Lemster boat) 
waerd ik nèt ynskreaun as Studint, om’t de pompieren net rjucht yn oarder 
wierne. Do trof ik it twaris efter elkoar det in “deerne” oan de O.Z.V.-burgwâl mei 
[my] útnoege ta in “klein uitstapje, boy?”’ Wadman aan Scholten, Amsterdam, 
4.10.1939.

199 ‘Der is safolle der’t ik wol oer skriuwe koe, der is safolle nijs om my hinne, der 
binne safolle yndrukken en nije gesichtspunten.’ Dagboek 11.10.1939. 

200 Vergelijk over het verlof dagboekfragment op 30.9.1939: ‘…vanochtend belde 
vader, dat hij nog eens de verzekering had gekregen, dat mijn verlof van kracht 
blijft. Mocht ik nu in oktober wel worden opgeroepen, dan kan ik altijd met een 
beroep op die verzekering (en desnoods een verklaring van burgemeester en 
secretariaat) mijn collegegeld terug vragen.’ [‘… fen ’e moarn belle heit op, det 
er yetris de forsekering krige hie, det myn útstel fen krêft bliuwt. Mocht ik nou 
yn October al oproppen wirde, den kin ik altyd mei in birop op dy forsekering 
(en byneed in forklearring fen boargemaster en siktary) myn colleezjejild werom 
freegje.’]

201 ‘Ik liuw wrychjes det ik as ik hjir lang sit ek nochris in fanatyk-Frysksinnige 
wirde scil’ Wadman aan Scholten, Amsterdam, 4.10.1939. 

202 ‘… is der ien Fries dy’t sokke baes bombaerje-fersen meitsje kin as dizze 
“keardel”?’ Wadman aan Scholten, Langweer, 5.6.1939.

203 Boomsma, Kneppelfreed, 11-16 en Schurer, Bisleine spegel, 55-79.
204 Wadman aan Schurer, Langweer, 25.6.1943.
205 Fedde Schurer kin ik ek tige mei. De lêste jierren lykwols ha wy inoar hast net 

moete: oars útfenhûze ik dêr noch wolris. Ik scoe it kontakt oanhâlde, as ’k 
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dy wier. Gean der ris hinne (Adm. De Ruyterweg 286 III leau ’k).’ Scholten aan 
Wadman, Lippenhuizen, 3.11.1939.

206 Schurer aan Wadman, Amsterdam, 23.12.1943.
207 ‘Ja, en nou scil ik ek wol hwet fen dit fers fen Jo sizze moatte. ’t Moeit my, 

mar folle goeds kin det net wêze, – as ik earlik bin.’ Wadman aan Scholten, 
Amsterdam, 23.11.1939.

208 ‘...ûnweardige en brike oanfal fan myn kant’Wadman, ‘In memoriam André 
Scholten’, De Tsjerne 1946, 165.

209 ‘Fen ’e moarn by Van Dam krigen we’t ek oer ’t Frysk. En do frege’r ef ’t der ek 
Friezen op kolleezje wiene. Ien, det wier ik. En do moast ik him wirdtsjes sizze. 
Feilloos, fensels. Do makke’k ek de bilangstelling fen Gerard Borgers wekker, 
dy’t ik myn dichterskip ek mar forteld ha, yn forbân mei Theun de Vries kamen 
wy dêrop. Do frege Gerard ef ’t ik ek ris hwet Fryske literatuer for him hie yn to 
sjen en ik haw sein, hy moast mar ris by my oan hûs komme. ’t Scoe wol aerdich 
wêze, as ik yn dy jonge hwet oanhâld hie, in slimme fint liket it my net ta.’ 
Dagboekfragment 20.11.1939.

210 Dagboekfragmenten 5.10.1939 en 7.10.1939.
211 Wadmans vriendschap voor Borgers spreekt duidelijk uit het Levensbericht 

dat hij over hem schreef voor het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde, 125-149. Borgers overleed op 15 januari 1987.

212 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 188-190 en Wadman, ‘Levensbericht Gerrit 
Borgers.’ 

213 Wadman, ‘Een aartsbegeleider. Persoonlijke herinneringen aan Gerrit Borgers.’ 
Leeuwarder Courant 23.1.1987.

214 Wadman, ‘Levensbericht Gerrit Borgers’.
215 Wadman, ‘Een aartsbegeleider.’ Leeuwarder Courant 23.1.1987.
216 Gesprek met J.J. Voskuil, Amsterdam, 23.6.2005.
217 Wadman aan Scholten, Amsterdam, 27.10.1939. 
218 ‘Ik bin, – it is treurich det ik it sizze moat, – op wei in Joadehater to wirden. 

Hwerom en ta hokfor doel? Ik wit it net. Ik bin hommels ta it idé kaem, det ik 
Joaden net lije mei. Joaden sjaggerje, hânnelje en – as se kinne litte se ’t net om 
jin to bidonderjen. Mar foar alles: se binne opdringerich, men kin se amperoan 
jin fen ’t liif hâlde, mei hjar oanhâlden. […] Ho kin ’k dit abslút forkearde 
stânpunt kwyt wirde? Ik wit it net. Forlopich is dit my in riedsel. Ik bin dochs 
wrychtsjes fordraechsum genôch, en praet de antisemieten alhiel net nei.’ 
Dagboek 5.10.1939.

219 [anon.] ‘faksisten: “geastessibben...”. It hege wurd is derút’, Volksblad voor Friesland, 
1 maart 1939. 

220 Zondergeld, ‘Rassisme als levensaanvaarding’, 31-37 en Frieswijk, ‘Cultuur in 
Friesland’, 326.

221 ‘Fryslân kin him no mar reemeitsje. It wurkleazeprobleem, dêr’t skerpe koppen 
no al jierren mei wraksele hawwe, sil no fan Van der Goot en syn partijke yn ien 
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hantaast oplost wurde.’ [anon.] ‘faksisten: “geastessibben...”. It hege wurd is derút’, 
Volksblad voor Friesland, 1 maart 1939. Steven de Jong (Ta in hichte, 121) vermoedt 
dat Wadmans bijdrage door de ‘Friese voormannen’ vanwege zijn socialistische 
achtergrond niet serieus genomen werd. Het stuk verscheen echter anoniem.

222 Ingestuurde brief van Wadman, Schoolblad 2 (5) mei 1939, 6.
223 Vergelijk Poorthuis en Salemink, Een donkere spiegel, 56 e.v.
224 Hanssen, Sterven als een polemist, 164 e.v. Hanssen merkt op dat een dergelijke 

generalisatie toen nog gangbaar was. 
225 Wadman aan Scholten, Amsterdam, 23.11.1939.
226 Dagboek 20.11.1939 en Wadman aan Scholten, Amsterdam, 23.11.1939.
227 Hanssen, Want alle verlies is winst, 189 e.v. 
228 ‘Jisterjoun ha’k nei in lêzing fen Menno ter Braak west, it enfant terrible fen de 

Ned. Lett. De – trouwens goedkeape – mopkes wiene wol aerdich, mar ’t is in 
nuver hearskip, en hwet er sei hie net folle om ’e hakken.’ Wadman aan Scholten, 
Amsterdam, 23.11.1939. Op deze dag begon Wadman waarschijnlijk aan de brief, 
om hem de volgende dag af te maken. Dat verklaart in ieder het ‘gisteravond’ 
voor 23 november 1939. De lezing was dus níet, zoals Wadman zich later meende 
te herinneren, in april 1940. Zie Gezelle Meerburg, Hwant wij binne, 205.

229 Boomsma, Om fan dit lân te hâlden. 103.
230 Vergelijk bijv. dagboekpassage op 11.11.1939.
231 ‘[…] ik ha myn hoop al for in great part opjown om ea in persoanlikheid to 

wirden. Myn gedachten binne noch altyd like ûnfêst, tsjinstridich en sûnder 
doel. […] It bigjinsel fen Menno ter Braak, der’t ik my by Gerrit Borgers sa tsjin 
forset ha, scil miskien ienris ek it bigjinsels wêze, det my bifredigje scil. Tydlik 
miskien, – mar det tydlike kin den tagelyk de berte fen in nij libbensplan yn him 
hawwe.’ Dagboek 12.12.1939.

232 Wadman aan Borgers, Langweer, 11.11.1943.
233 ‘En draag nu de Vlam, in tijden van smart,/als de diepste adem van je eigen 

hart/eeuwig stuur van mensen en tijden/Veilig de kolkende stromen over!/
Wil vandaag zo je wijden aan het bouwen/Door nood en lijden, met een 
sterk vertrouwen,/In donkere nacht tot de nieuwe Morgen./Na regen komt 
zonneschijn! De dageraad komt!’ (Mijn vertaling) Scholten aan Wadman, 
Lippenhuizen, 3.11.1939.

234 ‘Nou kin ’t wêze, det ik de wiere skjintme fen de Mienskipskinst net forstean, 
– mûlk scil dy in sletten boek for my bliuwe. Yn it earste plak fyn ik yn dit fers 
rigels, dy’t ik hwet gefoelwearde en ek de wirdkar bitreft yn myn Boun-fen-Fry, 
Nasj. Jong tiid, hûndert kear oantroffen [ha]. As men my de rigel foarsette: Slút 
nou de rigen en hoedzje it ljocht! en frege fen hokfor dichter det wier, den sei ik 
sûnder mis: Tsjalling Terpstra.’ Wadman aan Scholten, Amsterdam, 23.11.1939.

235 ‘Sa, dêr stiet it. De nije mienskipskinst. Is det in idé fen A.S. fen de lêste tiid ef 
wier det syn ideael ek al yn de tiid fen de Vespersangen oan Sé? Ik bin bang, 
det it fen de lêste tiid is. En den giet hjir in dichter ûnder yn in sé fen holle, 
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bombastyske rhetoryk, – ik kin ’t net oars sjen. […] Dit is smiten mei wirden op 
in kreupel rhytme. [...] dy “divelske machten dy’t it libben skeine” set det ris oer 
yn ’t Hollânsk, en ’t is gewoan bispotlik. […] Ik neam it net allinne gjin ideael 
fen kinst, mar ’k neam it net ienris kinst. Det is kras! – ik wit it. Mar ik bin net 
bang om ’t André to sizzen. ’t Scoe sûnde wêze, as wy op dizze menear in dichter 
forlearen. Ivich sûnde…’ Dagboekfragment, ongedateerd, volgens Wadman aan 
Scholten (Amsterdam, 23.11.1939) ná 6 november, want dat was namelijk de dag 
waarop hij diens brief ontving, en vóór 8.11.1939.

236 ‘O, ’t scil wol wer komme fen myn brek oan religieus bisef; ik wit it wol, ik bin 
dêr to opperflakkich ta’ ‘As “Bounsliet” hjir ef derfen, as striidliet, kin ik it bêst 
wirdearje. Mar net as dichtkunst, sels net as Mienskipskinst.’ Wadman aan 
Scholten, Amsterdam, 23.11.1939.

237 ‘Ja, jonkje, ik eangje, det dyn sêft-ironysk: “ik bin dêr to opperflakkich ta”, wolris 
in kerreltsje wierheit ynhawwe koe...’ Scholten aan Wadman, Lippenhuizen, 
9.12.1939.

238 ‘It is sa’t Ds Scholten seit: ik bin opperflakkich. Ik ha’t al lang witten. [….] Ik 
ha fen goede wil west, – gjin mins kin my det ûnstride. Allinne: ik ha tokoart 
sketten, as yn dizze tiid mear minsken.’ Dagboek, 12.12.1939.

239 ‘Yn it gewoane libben bin ik dochs net sà swiertillend, – en yn selskip kin ’k 
wol fleurich wêze. Hat Amsterdam en it allinne-wêzen my sa makke? Ef it bisef 
fen eigen ûnfolsleinens, en fen det ik altyd mei de [slecht leesbaar: ‘skynde’, 
waarschijnlijk:] skyn wurke ha, en alles die om mear to lykjen as ik wier.’ 
Dagboek 11.12.1939.

240 ‘Ik wyt noch hwet my bikroep do’t ik it for ’t earst lies. It gie my as Marsman 
en Donker: de wrâld waerd oars om my. En dochs wier ’k – en bin ’k noch – in 
snotjonge, sûnder djipte. Dit dos as biwiis det yndividuele en mienskipskinst net 
tsjin elkoar oer hoege to stean.’ Dagboek 11.12.1939.

241 Voor zover dat na te gaan is (uit Wadmans eerste reactie op Scholtens gedicht in 
zijn dagboek mist immers een kleine passage) verwees overigens Wadman noch 
Scholten naar de discussie tussen Hof of Kalma, die hiervoor al ter sprake kwam. 

242 ‘It scil him wol oan my lizze. Ik scil wol tokoart sjite. Ik bin nou ienris 
opperflakkich, dit wier net as in mop bidoeld, mar bittere earnst [...] Ik bin nou 
ienris in frij goed komediant [...] En ik wit net, ef ’t ik nou ek forplichte bin, om my 
tsjin oare minsken to “ontmaskeren”, ef det it it bêste is tsjin de bûtenwrâld oer 
myn rol op in geraffinearde manear fjirder to spyljen. ’k Leau det ik it lykwols oan 
jo sizze moat. [...] Menno ter Braak hat det yn syn “Hampton Court” wol aerdich 
goed sjoen yn de persoan fen Van Haeften, de man dy’t in aparte yntré bitelle 
hat for syn loge yn de Skouboarch fen it libben, dy’t mei grandioaze forachting 
delsjucht op de oare minsken, – de imbecielen, – en dy’t per slot fen rekken neat 
mear is as in greate imbeciel. “Ja, er zijn maar weinig mensen, voor wie je durft 
zijn, zoals je bent... Je voelt je soms zo afschuwelijk alleen, al ben je dan in het leven 
een vrij goed comediant.”’ Wadman aan Scholten, Langweer, 29.12.1939.
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243 En dat terwijl hij als JVO’er een blauwe maandag had overwogen zelf dominee te 
worden! Hij had God toen willen zien als ‘het hogere’ in de mens. Vergelijk een 
bespiegeling over het geloof, dagboek 1.1.1939.

244 ‘Né, by my hat de Heare foargoed ôfdien’. Wadman aan Scholten, 29.5.1940. 
245 ‘Lit ús hoopje, det dy it lot fen Menno ter Braak bisparre bliuwt’. Scholten aan 

Wadman, Lippenhuizen, 3.6.1940.
246 Hanssen, Sterven als een polemist, 541 e.v.
247 Wadman schreef in ieder geval nog zo’n vijftien brieven aan Scholten, en 

Scholten nog minstens tien aan Wadman.
248 Wadman aan Scholten, Langweer, 3.8.1942 en 17.12.1943.
249 ‘Myn hâlding fen passiviteit, om sa to sizzen, alteast fen gelyk jaen, haw ik 

opjown, – ek al praet ik sûnder rancune en fol mei foaroardielen. Wy wite nou 
mear hwet wy oan elkoar ha. En ik wyt nammerstobetter det der eat yn my 
geande is, – hwet det is my net dúdlik yette. Wol wyt ik, det det net linea recta fen 
de kânt fen Ds. Sch. komme scil, al hofolle ik oan him to tankjen ha. Hwèt hy 
my al ef net mei opsetsin riedt kin ik net oannimme, it past my net, en kin for 
my gjin wearde ha.’ Fragment dagboek, ongedateerd, wrsch. vóór 2.2.1940 en na 
14.1.1940.

250 ‘Fen ’e moarn binne de Dútskers oer ús grinzen gien. It hele lân yn ûnstjûr. Hwet 
dit wirde moat, wyt ik net, ik kin net sizze hwet’r op dit stuit yn my omgiet. It is 
tofolle om yen goed yn to tinken.’ Dagboekfragment, 10.5.1940.

251 Hanssen, Sterven als een polemist , 544 e.v.
252 Voor een beknopt verslag van de gebeurtenissen in Friesland tussen 10 en 14 mei 

1940, zie Huizinga, Friesland en de Tweede Wereldoorlog, 9-24.
253 Dagboekfragment, ongedateerd en onvolledig, maar ná 10.5.1940.
254 De Jong, Koninkrijk III. 
255 Huizinga, Friesland en de Tweede Wereldoorlog, 12-14.
256 Schriftelijke informatie J. van der Meyden-Numan, Heerenveen, juli 2007.
257 Wadman aan Scholten, Amsterdam, 29.5.1940.
258 Wadman aan Scholten, Langweer, 25.6.1939 en Scholten aan Wadman, 

Lippenhuizen, 29.6.1939.
259 Ongedateerd dagboekfragment. Tussen april en mei 1940.
260 Getuigschrift, Den Haag, 17.7.1940. Familie-archief Koudum.
261 Wadman aan Borgers, Langweer, 8.1.1947.
262 Swart zou in Friesland politieke leuzen op straat hebben gekalkt, en het opschrift 

van zijn huis luidde ‘PALVU’ naar het marxistisch devies: ‘Proletariërs aller 
landen, verenigt u!’ Mei Abraham fûstkje, 56,57 en VI. ‘Hearehûs yn krisistiid’. 
Langwar, 19.

263 Dagboek 5.10.1939 en 28.9.1940 e.v.
264 Dagboek, 2.10.1940 – 11.10.1940.
265 Dagboek 18.11.1940.
266 De WA was de knokploeg van de NSB.
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267 Sijes, De Februari-staking, 22 e.v. en Roest en Scheren, Oorlog in de stad, 106-131, 205-
221 en 229-232.

268 ‘ek al troch it sjitten en it loftalarm iderkear en de altyd wer nije sensaesje fen de 
sykljochten en it útinoarspatten fen ’e granaten.’ Dagboek, 18.11.1940.

269 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 102-107 en dagboekfragment Wadman, 
ongedateerd, [kort na 29.11.1940].

270 Roest en Scheren, Oorlog in de stad, 229-230 en 253-255.
271 ‘It is hjir de lêste dagen mis, det scille jim ek wol lêzen ha. Hiel Amsterdam leaut 

daliks det de Joaden it dien ha. Yn wierheit binne it Kattenburgers en Jordaners 
dy’t Koot deatrape ha. En hy is de iennichste net.’ Wadman aan Scholten, 
Amsterdam, 16.2.1941.

272 De Jong, Koninkrijk V, 530.
273 Hilbrink, In het belang, 54 e.v. en Roest en Scheren, Oorlog in de stad, 155-172 en 205.
274 Roest en Scheren, Oorlog in de stad, 255 en 262-263.
275 Sijes, De Februari-staking en De Jong, Koninkrijk IV, 861 e.v. Kritiek op Sijes’ visie op 

de Februaristakingen vindt men in Roest en Scheren, Oorlog in de stad, o.a. 439-
447.

276 Borgers aan Wadman, Bussum, 15.6.1941 en Wadman aan Scholten, Langweer, 
1.7.1941.

277 ‘Miskien det ik den mei de stúdzje ophald [ophâld], – miskien ek net, det hinget 
ek wer fen dy forneamde “tiidsomstannichheden” ôf. Yn in Nazi-lân haw ik 
as learer dochs gjin kâns, en moat dos mar hwet oars útsykje.’ Wadman aan 
Scholten, Langweer, 1.7.1941.

278 De studentenvereniging was vernoemd naar de negentiende-eeuwse Friese 
dichter en beweger Harmen Sytstra. Die naam zou in de oorlog besmet raken, 
door de gelijknamige, door de Duitse bezetter ingestelde prijs voor Friese 
literatuur. Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 126 en Frieswijk, Folksk Fryslân, 32 
e.v.

279 ‘De Fryske biweging bigjint my oars de kiel út to hingjen, nou’t de R.P.S.-en, 
de D.H.K.’s en hwet it slimste is de S.J.v.d.M’s it to sizzen ha. Dy lêste hat it 
wol forgoed bidoarn, mar ja, siz der ris hwet fen yn ’t iepenbier.’ Wadman aan 
Scholten, Amsterdam, 16.2.1941.

280 Gesprekken met T. Scholten-de Jong, Drachten, 10.2.2005 en 8.3.2005.
281 Zondergeld, Friese Beweging, 304-310.
282 ‘Proclamatie van H.M. de Koningin’. Leeuwarder Courant 10.5.1940. De Jong, 

Koninkrijk III, 41.
283 Zondergeld, Friese Beweging, 286 e.v., Van der Schaaf, Skiednis, 319 e.v., Wijbenga, 

Bezettingstijd in Friesland I, 57 e.v., De Jong, Koninkrijk VI, 420 en Frieswijk, ‘Fryske 
bewegers yn de Twadde Wrâldoarloch’, 86-91. Hetzelfde gebeurde in Vlaanderen. 
Zie De Wever, Greep naar de macht, 345 e.v. Zondergeld leverde kritiek op het deel 
van Lou de Jong over ‘De ‘foute’ sector’ in Friesland en de Friese beweging in De 
Jong deel XIV: 441-444. 
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284 ‘Friezen, lânsljue, Yn dizze histoaryske dagen komme wy, mannen fen de Fryske 
biweging, ta jimme mei in wird fen it libjende, stridende Fryslân. Hwent hwet ek 
delkommen wêze mei, hwet hommels foroare, hwet yn it ûnwisse, rekke, Fryslân 
libbet. It libbet, âld Germaensk folk det it is, en it striidt de âlde ieuwene striid 
for syn bistean, syn karakter, syn ûntjowing, syn nationale rjuchten en bilangen. 
Striid dy striid mei […] Kom allerearst op foar jimme eigen bilangen, Fryslân 
sines: de ekonomyske, de soasjale, de steatkindige, de kultueréle. In oar scil 
jimme en ús net opkrije as wy ússels weismite.’ ‘Wird oan it Fryske folk’, Slucht en 
rjucht, juli 1940, 459.

285 Zondergeld, Friese Beweging, 325-326 en Van der Schaaf, Skiednis, 325.
286 Zondergeld, Friese Beweging, 306. Zondergeld noemt het ‘stuitend’ dat in het 

manifest alleen wordt gerept over Friese belangen: ‘En dan komt daar nog bij de 
‘volkse’terminologie van het oud-Germaanse volk met zijn gezonde aard en zijn 
eeuwenoude wortels.’ 

287 Zondergeld, Friese Beweging, 310 e.v.
288 Idem, 305 e.v.
289 Vergelijk bijvoorbeeld [anon.] ‘Fryske Folkspartij. Húshâldlike gearkomste.’ 

Leeuwarder Courant 12.4.1939.
290 Zondergeld, Friese Beweging, 307-310 en A.Th. van Deursen, ‘Hendrik Algra (1896-

1982)’ Biografisch woordenboek van Nederland, http://www.inghist.nl/Onderzoek/
Projecten/BWN/lemmata/bwn3/algra, geraadpleegd op 20 augustus 2008.

291 Have, De Nederlandse Unie.
292 Huizinga, Friesland en de Tweede Wereldoorlog, 164 en Frieswijk, ‘Fryske bewegers’, 

93 e.v.
293 Mondelinge informatie Johan Frieswijk, die voor zijn onderzoek naar de Friese 

beweging beschikt over de ledenlijst van de FFP. 
294 Zondergeld, Friese beweging, 334 en 299 en Zondergeld, ‘It Fryske Folk (I en II) en 

Frysk Folksblêd’, 148-155.
295 Zondergeld, Friese beweging, 296 e.v., 334 e.v.
296 Idem, 371-374.
297 Van Berkel, ‘Benauwde letteren’, 17 en Zondergeld, Friese Beweging, 384 e.v. 

Zondergeld en Van Berkel wijzen er beiden op dat men van Duitse zijde de 
hele noordelijke regio opvatte als één geheel, het isolationisme van enkele 
extremisten in de Friese beweging keurde men af. 

298 Frieswijk, ‘De suvering fan de Fryske Akademy’, 136 en (over de subsidie) Dromen 
en illusies.

299 Oppewal en Boorsma, Spiegel Friese poëzie, 31-32. 
300 Frieswijk, ‘Fryske bewegers yn de Twadde Wrâldoarloch’, 95 e.v.
301 Schurer aan Wadman, Amsterdam, 14.1.1942 en 17.2.1942. Zie ook: Frysk Studinte 

Almenak 1943 en 1946, 10 en 68. Overigens was Fedde Schurer niet Wadmans eerste 
keus. Liever had hij Theun de Vries te gast gehad, maar die moest bedanken. 
Het Departement van Volkscultuur had hem verboden lezingen te houden. 
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(Theun de Vries aan Wadman, z.p., 20.10.1941.) Schurers lezing onderstreepte de 
kleinschaligheid van de Friese literatuur, want hij sprak voor de studenten over 
jonge Friese dichters en liet daarbij ook de voorzitter niet onbesproken.

302 ‘..’k ha him sein, salang as Douwe Kiestra c.s. der ynsitte [wol] ik der net by. 
Hy skynde al hwet toloarsteld to wêzen, mar ’k kin der neat oan dwaen. Myn 
stânpunt yn de Fryske biweging is nou ienris oars, as det fen in bulte. Ik leau net 
det it yn oarder is, det wy brûk meitsje fan de swierrichheden yn Den Haech, om 
dy dingen ôf to twingen fen it rjucht werfen wy de hearen yn Den Haech oan ’t 
nou ta yette net oertsjûgje kind ha!’ Dagboek, 11.9.1940.

303 Huizinga, Friesland en de Tweede Wereldoorlog, 167-168.
304 Zondergeld, ‘Frieslands verleden.’ Friesch Dagblad 17.5.2008.
305 ‘Oan in grut tal gedichten yn foute blêden is neat fouts te sjen; it binne ‘gewoane’ 

gedichten. Wat troch de tiid ûnder fertinking kommen is BluBo-wurk te wêzen, 
hie foar in grut part likegoed foar de oarloch ûnder it banier fan it folk-en-lân-
stânpunt útkomme kinnen.’ Frieswijk, Folksk Fryslân, 40.

306 Van der Schaaf, Skiednis, 328 e.v. en Zondergeld, Friese Beweging, 290 e.v.
307 ‘Yn bitrouwen sein leau ik ek net det Jou meiredakteur v.d. Molen it fortrouwen 

fen Heitelân-lêzend Fryslân hat, om reden dy’t Jo bikend wêze scille. Dêr kinne 
Jo fensels ek neat oan dwaen, ik skriuw it Jo allinne mar om Jo op ’e hichte 
to bringen, yn bilang fen “It Heitelân” èn fen Fryslân. Scoe it net riedsumer 
wêze det Jimme as Redaksje fen Fryslâns bêste litteraire tydskrift yn safier ré 
wierne oan de winsk fen folle lêzers tomjitte to kommen, om gjin fersen fen 
hokfor politike kleur den ek, mear op to nimmen, en yn gjin gefal sokke der’t 
men gûn lêzers sear mei docht. Ik hie forwachte det yn dizze de reaksje op 
“Falskirmjagers” en op “Frjemd soldatefolk” in ôflear wêze scoe, mar yn it lêste 
nûmer wiist it gerimel fen Theo de Vries wol oars. It moeit my, det ik dit – in 
berop bewaend op Jou goed-fortrouwen – sizze moat.’ Wadman aan Piebenga, 
Amsterdam, 16.2.1941.

308 Red. [J. Piebenga] ‘Fryske oarlochspoezije’. It Heitelân 22 (8) 1940, 174. Piebenga legde 
in het volgende nummer uit waarom hij de gedichten had opgenomen (It Heitelân 
22 (9) 194). Een reactie van D.H. Kiestra volgde in It Heitelân 22 (11) 1940, 251. Het 
gedicht van S.J. van der Molen verscheen vervolgens als ingestuurd vers in het 
Kerstnummer (It Heitelân 22 (12) dec. 1940, 265). Reacties volgden in It Heitelân 23 
(1) 8. Obe Postma, op wiens werk Van der Molen zijn gedicht had gebaseerd, wond 
zich er bijvoorbeeld erg over op dat de ironie in zijn vers (in de dichtregel ‘een 
Germaans hart dat begrepen wordt’) niet begrepen was door Van der Molen. 

309 Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 126.
310 Theo de Vries, ‘’t Feroaret!’ It Heitelân 23 (1) 1941, 10-11.
311 De eerste twee delen verschenen bij Kamminga in Dokkum in 1928 en 1931, een 

laatste, aanvullend deel over de periode 1876-1897 verscheen in 1939.
312 Oppewal, ‘Het perk uitgezet’, 12, Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 120 en De Vries, 

Trochpaden, 29-32. 

gr immig eer lijk



459

313 Over die brochure (Jan Piebenga, ‘Frysk op skoalle – it mei! – it moat! – it kin! 
Ho nou?’) schreef Wadman in zijn eerste ‘Fen it Fryske Front’. Het Schoolblad 1 (3) 
maart 1938, 6.

314 Zondergeld, Friese Beweging, 316-317.
315 ‘v.d. Molen en ik meije it stik [het korte verhaal, jc] beide net lije en Josels nei 

koarter of langer tiid grif ek net. Persoanlik bin ik der wis fen, det Jo ús dêrmei 
tankber wêze scille det wy it net opnommen habbe; it is fiersto ûnforarbeide, 
fiersto “Hollânsk” ek. Steane Jo net tofolle ûnder ynfloed fen de Hollânske 
jongerein? Ik mien det lûd yn mannich fersrigel fen Jo werom to hearren. Jou 
bisykjen om yn ’e skriuwtrant út ’e smoute Fryske eamelderij wei to kommen 
wirdearje ik tige, mar neffens my forslane Jo nou alhiel yn in moderne retoaryk 
dy’t net [moeilijk leesbaar: minder/wierder?] is. Meije wy ris in better skets fen Jo 
habbe?’ Piebenga aan Wadman, Oudega, 6.3.1941.

316 Zondergeld, Friese Beweging, 396. Van der Molen zou op 1 oktober 1941 de redactie 
verlaten. Zondergeld vermoedt dat het in de zomer van 1941 tot een breuk kwam 
tussen Piebenga en Van der Molen, die inmiddels zeer actief was in de Fryske Rie 
en Saxo-Frisia.

317 ‘Jou geastlike hâlding, sa’t dy út mannich skets fen Jo sprekt, its my to sinysk, 
to negatyf, to ûnfruchtber, to ik-eftich, (’k hab it net oer literaire fortsjinsten). 
De bêste hâlding tsjin alle pohei fen hjoeddedei moat dy fen in sterke geastlike 
selsstannigens wêze, en dy kin inkeld op godstsjinstige founeminten stân hâlde. 
Wol, mei ús, for It Heitelân krewearje!’ Piebenga aan Wadman, Oudega, 6.3.1941.

318 Wadman aan Piebenga, Amsterdam, 11.3.1941.
319 Wadman aan Piebenga, Langweer, 14.2.1944.
320 Wel kan het zo zijn dat de versie die hij Piebenga stuurde nog niet goed 

afgewerkt was. Zo’n slordige afwerking kenmerkt veel van Wadmans proza. 
Voor het bijschaven van zijn verhalen en zijn romans kon hij vaak geen geduld 
opbrengen, hetzij omdat hij alweer nieuw werk onder handen had, hetzij omdat 
het hem al niet meer beviel. De verhaallijn zal echter in grote lijn dezelfde zijn 
geweest, als die in de uiteindelijk gepubliceerde versie van het verhaal.

321 ‘Op in distânsje siet Germ, myn grouwélige tsjinstanner, dy’t gjin each hie foar 
it sportive yn dizze striid. Hy seach oan ien tried wei ús kant oer, mei in each 
dêr’t sokssahwat as hate yn glinstere. En men koe sjen, syn fûsten wiene fan stiel, 
grouwe boerefeinteknûsten, dêr’t myn bleke yntellektuëlehannen tjirmerige 
stedsjuffers by útmakken.’ Wadman, ‘Moanne oer iis’. Yn ’e lytse loege, 23-30.

322 Dam, ‘Neipraet’, 99-113. Zie ook: Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 108.
323 Frieswijk, Folksk Fryslân, 15.
324 Riemersma, Proza van het platteland, 91 en 95.
325 Idem, 92-93. 
326 Idem, 88-96.
327 Frieswijk, Folksk Fryslân, 8-10.
328 Piebenga, ‘Fryske romans?’, It Heitelân 1940, 130 e.v.
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329 Van Galen, ‘Theun de Vries en Friesland’, 13-15. Volgens Van Galen wees De 
Vries Piebenga al op het gevaarlijke van zijn Friese ‘sibbegefoel’. Dat ‘ellendige 
gegermaniseer’ deed De Vries aan de nazi-ideologie denken.

330 Wadman aan Piebenga, Amsterdam, 11.3.1941. Wadman was in de jaren tachtig en 
negentig bovendien bevriend met Theun de Vries, ze correspondeerden toen ook 
regelmatig.

331 Wadman aan Scholten, Amsterdam, 4.10.1939. 
332 Theun de Vries aan Wadman, Amsterdam, 10.3.1939.
333 ‘Ik scil tajaen, det ik yn myn wirk ûnder Hollânske ynfloed stean. En ik skamje 

my dêr net for. For my – as Neerlandicus – hat de Hollânske dichtkinst frijhwat 
mear wirk fen bitstjutting levere as de Fryske. Scoene Jo my de Fryske Gorter 
oanwize wolle, ef de Fryske Boutens, ef Leopold, ef Roland Holst,ef Slauerhoff, 
ef Marsman, Hoornik en Aafjes? Jo kinne it net. For my hat altyd it ideael west: 
de forbining to wirden twisken Hollân en Fryslân, de mûglikheden fen de 
Fryske tael pearje oan de geast dy’t der yn de Hollânske formiddens hearsket. 
En miskien ek: de expressiviteit fen it Hollânsk yn it Frysk oer to bringen. […] 
Stel ris ien momint it gefal det de offisjele krityk yn Hollân, lyk as Jo nou yn 
Fryslân wolle, de sinyske, negative poëzij yn it jier 1912 ef sa forbean hie. Hwet 
hie den Slauerhoff moatten, en Greshoff en Van Hattum?’ Wadman aan Piebenga, 
Amsterdam, 11.3.1941.

334 ‘Der binne dichters dy’t dichter waerdden krekt òm hjar sinyskens, omdet alle 
dichtkinst neffens my – en net neffens my allinnich – foarkomt út de daemony 
fen de minske. […] Ljue dy’t op in bipaeld stuit hjar nocht hawwe fen de 
boerenhuzen, en dêrom mar oan it dichtsjen slagje, “om’t der op ’t lêst ek Fryske 
dichters wêze moatte” oan sokke ljue ha wy neat. […] Dichtsjen freget de hiele 
persoan, alles. Freget in totale oerjefte en net de “geastlike hâlding” fen: “lit-my-
ek-ris-in-dichtbondel-útjaen”.’ Wadman aan Piebenga, Amsterdam, 11.3.1941.

335 ‘De grounslach fan elke poëzij is striid. Striid yn allerhande foarm en utering. 
Striid tsjin de wrâld, striid tsjin yensels, striid for it geastlik bistean, mar ek striid 
mei/ef striid tsjin God of de machten fen ’t fleis […] Elke dichter moat eat fen in 
duvel, fen in demon yn him ha, en oars is’t in rimer […] Dichtsjen is gjin himelsk 
wirk, mar ek gjin nifelderswirk for in frije fiif menuten. Dichtsjen easket de hiele 
persoan, de hiele minske.’ Dagboekaantekeningen voor een lezing, ongedateerd, 
maar ná 29.11.1941. Wellicht hield Wadman deze lezing bij de Diës-viering van 
ASFFS Harmen Sytstra, februari 1942. 

336 ‘Krekt to skriuwen ho’t ik oer Jou wirk tink, hab ik optheden gjin nocht oan en 
gjin tiid ta; Jo scille ek bûtendet wol witte út alles hwet ik skreau, det in sfear en 
libbenshâlding as dy fen de jonge Hollanners yn myn eagen folslein ûnliterair 
en minderweardich is. En ik wedzje, det Jo it mei my iens binne, faeks yet 
foardet Jo de tritich to pakken habbe. […] As dit wirk den representatyf is for de 
libbenshâlding fen in diel fen ús folk, den komme se deryn, al leau ik sels ek 
hûndert kear det it de dea for Fryslân is.’ Piebenga aan Wadman, Oudega, 6.11.1941.

gr immig eer lijk



461

337 ‘Dy dichters seagen it libben foaral fan de psychologyske kant, det wol sizze, se 
sochten de forholen wegen fen de minsklike siele to finen. It is dúdlik det der op 
dy manear faek net folle moaijs for ’t ljocht kaem.’ Dagboekaantekeningen voor 
een lezing, ongedateerd, maar ná 29.11.1941. 

338 Van der Heijden, Grijs verleden, 109-341.
339 De Jong, Koninkrijk V, 275 e.v. en 759 e.v. en Venema, Schrijvers, uitgevers, 185-261, in 

het bijzonder 231. Zie ook: Renders, Inktpatronen, 18-21.
340 Zondergeld, Friese Beweging, 395.
341 Wadman, ‘Tango des amoureux’ en ‘Forjierre ljeafde’, Frysk Studinte Almenak 

1941, 132 en 133; ‘De bern’, ‘Trijehoeksdrama’ en ‘Ballade fen de boargerman’, 
Frysk Studinte Almenak 1942. 92, 94 en 95 en ‘Neisimmer, Doarpsnacht, 
Slauerhoff. Frysk Studinte Almenak 1943, 260-262. De almenak van 1943 kwam uit 
in 1946.

342 ‘En sa kin it foarfalle, det ik op ien dei my ynlit mei Hadewych, Ruusbroec, 
Huygens, Wolff-Deken, Bilderdijk, Multatuli, Du Perron en Anthonie Donker. 
Dy griemmank is myn diestich miel. ’k Wird moarns mei de Ferguut wekker en 
fal yn ’e sliep mei Slauerhoff. Moarns fen ’t bêd mei Beatrijs, jouns der op mei 
Vasalis.’ Wadman aan Scholten, Amsterdam, 22.11.1941.

343 ‘Ja, dyn fersen yn it Heitelân binne mei niget lêzen. […] Wy binne benijd nei dyn 
fierdere ferseproduksje. Neffens de de litt.list hast wol boarnen fen ynspiraesje 
[…] Mar dû bliuwst yn ’e Fryske “Skriftekennisse” to’n earsten hwet in “frjemde 
fûgel”.’ Scholten aan Wadman, 26.11.1941.

344 ‘Jan Piebenga sjucht my sahwet as in swolderij, yn it Fryske lichem, dy’t mei alle 
gewelt útbarnd ef útsnien wirde moat. Net, det ik my dêr drok oer meitsje. ’k 
Scil mar stil myn eigen gong gean, det liket my it bêste.’ Wadman aan Scholten, 
Langweer, 30.12.1941.

345 De Jong, Koninkrijk V, 982 e.v.
346 Hilbrink, In het belang, 56.
347 Idem, 58-59.
348 Idem, 13 e.v. Zie ook: Van der Heijden, Grijs verleden. 
349 Van Berkel, Academische illusies, 184 e.v. en Benauwde letteren, 17. Zie ook: 

Zondergeld, Friese Beweging, 384 e.v. 
350 Van Berkel, Benauwde letteren, 8.
351 Getuigschrift familie-archief Koudum: ‘Canditatus Linguarum Literarumque 

Neerlandicum’. Ondertekend door de kandidaat, C. de Vooys (loco ab actis) en 
A.A. Verdenius (decaan). 

352 Van Poelgeest aan Wadman, z.p., 24.1.1943 - waarschijnlijk is de datum foutief, 
het is namelijk een dag voor het tentamen. Wadmans diploma is gedateerd op 
25.1.1943.

353 ‘Sneon ha’k nei Grins west en mei Overdiep en Jelle Brouwer praet. Myn doel 
is dus: as Neerlandicus dochs noch safolle mûglik yn Frysk-wittenskiplike 
rjuchting arbeidzje.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 8.2.1943.
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354 Van Berkel, Benauwde letteren, 18-19. De Jong, Koninkrijk VI, 737 e.v.
355 Borgers aan Wadman, z.p., 10.3.1943.
356 Van Berkel, Academische illusies, 314 e.v.
357 Brouwer aan Wadman, Groningen, 23.2.1943 en 17.3.1943.
358 Borgers aan Wadman, Hilversum, 16.4.1943.
359 Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 179.
360 Borgers aan Wadman, Hilversum, 16.4.1943.
361 Ibidem.
362 Vergelijk Knegtmans, Kwetsbaar centrum, 180 en – over het verschil tussen 

corpsleden en ‘nihilisten’ in de universitaire gemeenschap – 33-35. Zie ook Van 
Berkel, Academische illusies, 319.

363 Borgers aan Wadman, Hilversum, 16.4.1943.
364 Borgers aan Wadman, z.p., 20.5.1943.
365 Archief Rijksuniversiteit Groningen, Archief Rector Magnificus, nr. 85.
366 Archief Rijksuniversiteit Groningen, Archief Rector Magnificus, nr. 95.
367 Archief Rijksuniversiteit Groningen, Archief Rector Magnificus, nr. 381.
368 Wadman aan Scholten, Langweer, 27.4.1943.
369 Wadman aan Scholten, Langweer, 26.4.1943 en Tamminga aan Wadman, Huizum, 

26.5.1943.
370 ‘Nou’t der gjin tydskriften mear binne, moetet men elkoar ek al net iens mear 

via de parse, en nou’t de fytsbannen min binne en de benzine op, is men wol 
oanwiisd op brieveskriuwen.’ Tamminga aan Wadman, Huizum, 4.4.1943.

371 Calis, Ondergronds verwachten, 363.
372 Over ‘Stichting it Fryske Boek’, zie: Veenbaas, ‘Experiment versus psychologie’, 261.
373 De Vries, Trochpaden, 57-79.
374 ‘Ik bigjin stadichoan wol to merkbiten, jimme generaesje (hwet heart det âld!) is 

al wer oars as uzes.’ Tamminga aan Wadman, Huizum, 15.8.1942. 
375 Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 118.
376 ‘… en altyd wer dy stomme balladen! Dêr wurde je toch hielendal net goed fan!’ 

Gesprek met Lolle Nauta, Groningen, 10 mei 2006. 
377 Wadman aan Scholten, Amsterdam, 16.2.1941.
378 ‘Der is faeks net folle oer to sizzen. Ik bidoel, oer sokke poëzij ìs net to praten, dy 

kin men allinne ta yen yngean litte en stadich priuwend genietsje. Elke kear as 
ik der yn lês stean ik wer fornuvere oer hwet hjir mei ús stûfe en tsjinakseljende 
(sa miene wy faek!) Fryske tael birikt is, oer it taelynstrumint det hjir mei sa’n 
“fynsinnigens”, sa’n firtuoas raffinement en dochs mei sa’n greate earlikens 
bispile wirdt. Hwent oan dit raffinemint is alle fjûrwirk frjemd, it oertsjûget 
op ’e slach. En lit my nou mar net mear prate oer myn eigen gepiel, det sa 
ûntmoedigjend is as ik sjuch, ho fier as oaren it bringen. En den treast ik my 
mar hwet mei de gedachte, det ik miskien ek myn biskieden plak yn ús Fryske 
skriftkennisse ynnim en det der dochs ek lytse dichters wêze moatte.’ Wadman 
aan Tamminga, Langweer, 27.4.1943.
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379 Gesprek met Lolle Nauta, Groningen, 6 mei 2006. Nauta vulde aan: ‘Dat kwam 
altijd weer terug en dat heeft mij bij mijn vorming behoorlijk geholpen. Want 
ik realiseerde mij steeds meer, ik realiseerde mij in toenemende mate, dat dat 
wat Douwe nihilisme noemde, dat dat voor mij een nieuwe wereld was, waarin 
ik schrijvers las, en debatten voerde.’ Philippus Breuker merkte in een gesprek 
met mij op 4 juli 2003 hetzelfde op over de verhouding tussen Tamminga en 
Wadman.

380 “En nou noch ien kear, en jim salle it wite!’ Gesprek met Hans en Dineke de 
Jong, Gorredijk, 12 februari 2004. Huisman besteedt in Slits en roggeprip heel 
kort aandacht aan The Snake Charmers (p.49). Zie ook Hans de Jong, ‘De 
Slangenbezweerders’ (1) en (2). De Woudklank 29.11.2001 en 6.12.2001.

381 ‘… it docht yen sa goed, to witen, dat men teld wirdt as frjeon. Frjemd dat it 
lykwols wémoedich bliuwt sadat men iderkear de triennen yn ’e eagen krije kin 
fen klearebare sentimenteligens. Krekt as mei men net oan syn loksfielen tajaen 
omdat der sa’n protte binne dy’t der net yn diele kinne.’ Dagboekfragment, 
29.5.1944.

382 ‘Ien en oar makket det ik in soarte twade jeugd trochmeitsje of leaver in twade 
HBS-tiid. Det docht yen wolris goed ek al stiet men der miskien ynwindich 
boppe.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 8.2.1943.

383 In november 1943 ontvingen The Snake Charmers een vergunning van de 
Kultuurkamer die geldig was van 1.11.1943 tot 1.9.1944. De vergunning stond op 
naam van Hans de Jong, de ‘bandleider’.

384 Gesprek met Hans en Dineke de Jong, Gorredijk, 12.2.2004.
385 ‘De eangstme for de dea, – dy’t tagolyk hwet greats en bifredigjends hie: ommers 

hwet wier it libben langer yn sokke omstannichheden – dreau my ta skepping 
– litte de fruchten den ûnfoldroegen wêze: it mar al to forklearbere risseltaet 
by sa’n heechspanning. Ik moàst en scoe in weardich testamint neilitte, net út 
grimmitich cynisme, as wraekoefening nei de dea, – mar oprjucht miend, yn alle 
earnst.’ Dagboekfragment 7.7.1943.

386 Tamminga aan Wadman, Huizum, 4.4.1943 en Kamminga aan Wadman, Dokkum, 
8.4.1943. Lyts forwar werd later Op koart front. 

387 Archief Rijksuniversiteit Groningen, Archief Rector Magnificus, nr. 85.
388 De Jong, Koninkrijk VI, 756-757.
389 Van Berkel, Academische illusies, 18. In Benauwde letteren noemt Van Berkel het 

getal van twee studenten Nederlands (p.19). Omdat Wadman later tekende, is het 
onduidelijk of hij daarbij gerekend is. 

390 Borgers aan Wadman, z.p., 26.6.1943.
391 Bewijs dat ook Wadman – zoals onder andere aangenomen wordt door Gezelle 

Meerburg – een beurs ontving, heb ik niet kunnen vinden. Gezelle Meerburg, 
Hwant wij binne, 202. 

392 De Jong, Koninkrijk VI, 129 en VII, 738. Zie ook Friese Koerier 28.2.1953.
393 Borgers aan Wadman, z.p., 26.6.1943.
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394 ‘Det ik 10 maeije net teikene haw, bliek efterôf mar in hol gebaer to wêzen 
om’t it for dizze category net drekt needsaeklik wier. Ik hoechde my dus ek 
net oan to jaen op 5 Maaije en likemin ûnder wetter. Mids Juny lykwols krige 
ik fen ’t Departemint oansizzing om to teikenjen, hwet ik ûnder twang fen de 
sûnt foroare omstannichheden – as demonstraesje hie in wegering ommers 
gjin sin mear, wylst ik ek hannele ha ûnder de yndruk fen de dingen, dy’t yn 
Langweer sûnt de bikende oerfal op ’t Gritenijhûs (myn heit hat ek ta de yn ’e 
klús opslettenen heard) barden: arrestaesje fen twa amptners, en fen in boer 
dy’t studinten yn ’e hûs hie, – ek dien ha. It is miskien net sa moai, mar dochs 
de meast logyske wei, leau ik. For my bitstjutte dit fodtsje pompier itselde hwet 
for in oar in “”“Ausweis””” bitsjut: frijkomme fen Dútsklân. Oars hie it gjin 
bitsjutting, om’t ik gjin college rinne hoech. Underdehân haw ik omsjoen nei 
in baentsje det my de gelegenheid jowt om yn Septimber net wer teikenje te 
hoegen, en nou bin ’k sûnt koart by de Distribúsje. Optheden dus oan twa kanten 
dekt, – wylst ik yn Septimber hoopje allinne op it Distribúsjekantoar to seil gean 
to kinnen.’ Wadman aan Schurer, Langweer, 25.6.1943.

395 ‘En mei dizze cynyske sneer bianderje ik ek de forwiten dy’t my dien wirde. 
Hawar, Jo kinne der miskien ynkomme, lyk as ek in pear ûnder wetter toevjende 
maten-studenten my great gelyk joegen.’ Wadman aan Schurer, Langweer, 
25.6.1943.

396 Vergelijk Van Berkel, Academische illusies, 319: ‘Zoals nog zal blijken is er alle reden 
om de juistheid van de beslissing om het tekenen besmet te verklaren in twijfel 
te trekken. Het niet tekenen van de loyaliteitsverklaring was – gemeten naar de 
intenties – een ongetwijfeld goedvaderlands besluit, maar dat houdt nog niet in 
dat het wél tekenen per definitie “fout” was.’

397 Wadman aan Scholten, Langweer, 8.7.1943.
398 ‘de iennichste wei dy’t my mei in hiel lytse kâns fen slagjen, fen de skande fen it 

teikenjen rêdde en forlosse koe. Mar men libbet by de dei, en hjoed haw ik noch 
(mei fjûr net bipaeld, mar dochs yn folle tofredenheid) myn ûntfangstbiwizen 
skreaun en de fleis, molke en bûterbonnen ôfknipt to Jidskenhuzen for de 
skjinne winst fen f 2.30 + ien sygret. Det for in candidaet yn ’e letteren, dy’t in 
roman skreaun hat en in útjower siket for syn dichtbondel. ’t Is in griis – mar 
hwet scil men der oan dwaen!’ Dagboekfragment, ongedateerd, tussen 3.3.1943 en 
7.3.1943. 

399 De Jong, Koninkrijk VII, 503 e.v. Dagboek 26 en 29 juli 1943. 
400 Dagboekfragment 16.8.1943, vergelijk ook Wadman aan Borgers, Langweer, 

20.8.1943
401 Wadman aan Van Poelgeest, Langweer, 4.4 [of 5?] 1943.
402 ‘Mei greate niget forneam ik det Jo in roman skreaun hawwe dy’t yn Amsterdam 

spilet. Det is de expansy dy’t de Fryske literatuer brek is. In swiere opjefte, en in 
krêftproef op ’e tael – mar ien dy’t byneed toloarsteling en mislearring wirdich is, 
om it besiikjen alinne al.’ Schurer aan Wadman, Amsterdam, 29.3.1943.
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403 ‘Bigjin dizze moanne is it ré kaem, forsafier’t den op dit stuit ré is. Do’t ik it 
skreau wier’k der fol fen […] Mar do’t it ôf wier en yn in laed fen myn bureau lei, 
as in ding, det net langer fen mysels wier, bleau it der by. Trije, fjouwer kear haw ik 
it yette yn hannen hawn, en in pear siden lêzen, mar ’t woe net. Ik hie der in hekel 
oan krigen, ik kin ’t net mear sjen, – Jo kinne it leauwe of net, mar ik haetsje it. […] 
Nou’t ik der mei oan ’t ynpakken bin haw ik net de moed om it troch to blêdzjen, 
’t liket krekt as skamje ik my der foar, mar nèt om’t der sa’n heap fen mysels yn 
stiet, likemin om’t ik it as minsklike utering safolle minder achtsje as hiel hwet det 
de lêste tiid oan Frysk proaza forskynd is, mar om’t it net wirden is, leau’k, det ik 
der fen forwachte hie.’ Wadman aan Schurer, Langweer, 25.6.1943.

404 F. Buitenrust Hettema (1863-1922) was als letterkundige enige tijd verbonden 
aan de Universiteit van Utrecht. Hij bekleedde daar een ‘privaatdocentschap in 
de Friese taal- en letterkunde’ en publiceerde ook over het Fries. J.B. Schepers, 
‘Levensbericht van F. Buitenrust Hettema’. Jaarboek van de Maatschappij der 
Nederlandse letterkunde 1923. Geraadpleegd op 13 augustus 2008 op http://www.
dbnl.org/tekst/_jaa003192301_01/_jaa003192301_01_0015.htm.

405 ‘Wy binne ntl. beide mei in roman dwaende, P. oan in histoaryske, ik oan in 
psychologyske en moderne.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 27.4.1943.

406 Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 112 en 117 en Gezelle Meerburg, ‘’De verbinding 
verbroken’’, 153. Zie ook de korte biografie van Ype Poortinga op www.tresoar.nl.

407 Mulder, Hwer hast it wei?, 91-94.
408 ‘…groatfol autobiografyske eleminten’ Wadman aan Scholten, Langweer, 27.4.1943.
409 ‘[…] net yn it Biritsen Fjûr genre, dos net for it greate publyk,det nou ienris net 

sa greate maten is mei de psychology. Wadman aan Scholten, Langweer, 27.4.1943.
410 ‘Myn roman sjit aerdich op. ’k Ha nou 120 siden om sa to sizzen for de parse ré, 

det is sa likernôch 2/3 part, rekkenje””k. It gefal scil Fryslân wol net rêdde kinne 
fen de blamage oer Jelmer út it Reidhúske en Biritsen Fjûr, mar ik hoopje dochs 
det myn psychologysk experiment wirdearring fine scil.’ Wadman aan Tamminga, 
Langweer, 27.4.1943. 

411 ‘lak-swiete fine-skoalmasters-romantyk’ en ‘dat kleare bare op it publyk skreaune 
gefaltsje oer de geve […] Germaenske minske, dy’t it lykwols sûnder Amerika net 
ôf kin.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 27.4.1943.

412 Wadman, ‘Wimer Sjaerda. Germaensk helt’, Tsjerne 1946. 27-32 en ‘De histoarje fan 
in Reidhúshin’, Tsjerne 1946, 61-64. Over Wadmans reputatie als criticus, zie Smit, 
‘Fryske literatuer’, 129.

413 Venema, Schrijvers, uitgevers, 45 en 290-291. Kritiek op Venema, die het doet 
voorkomen alsof alle tussen 1940 en 1945 verschenen Friese literatuur ‘fout’ is, 
vinden we in Oppewal/Boorsma, Spiegel Friese poëzie, 31-32. 

414 Een overzicht van uitgesloten schrijvers geeft Venema, Schrijvers, uitgevers, 304-312.
415 ‘Ik bigjin oars sa njonkenlytsen nocht to krijen oan it útjaen fen myn wirk. Mar 

ik wachtsje oan’t nei de oarloch, ik bin to earsuchtich om de clandestine wei to 
gean!’ Wadman aan Tamminga, Langweer, 24.5.1943. 
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416 Ook Riemersma wijst in Proza van het platteland op de breuk tussen Fioele en Faem, 
waarmee hij de moderne Friese literatuur wil laten beginnen, en de traditionele 
boerenroman: ‘De hoofdfiguur is een denker die aan handelen nauwelijks 
toekomt; de personages uit de boerenromans zijn daarentegen doe-mensen.’ 
Proza van het platteland, 93.

417 Wadman aan Borgers, Langweer, 4.4.1943 [waarschijnlijk: 4.5.1943]
418 ‘Eins ûntstellend frjemd det in minske sa ûngemirkenwei der ta komt om yn 

oarlochsbylden to tinken. It wirdt hwet langer hwet fenselssprekkender, ik leau 
wy scoene it ôflizze fen forfeling as it moarn frede wier. En dy wy det binne den 
dyselde minsken dy’t trije jier lyn noch in britsen gewearke op ’e jas hienen of yn 
tsjerke songen fen “Vrede op Aarde” […] Miskien jildt dizze psychology allinne 
mar for de paedbjusteren, de God-leazen, lyk as ik, en ha jimme noch wol de 
moed om to hoopjen det der fen it minskdom noch ea hwet goeds to meitsjen is. 
Siz net, det it feitliks mar maklik is om ta dyselde fêstichheid to kommen, hwent 
neat is swierder en gjin striid ûntmoedigjender. Ik kin net oan in God leauwe, 
[…] om’t ik it net wol.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 27.4.1943.

419 ‘Der stiet gjin útjower langhalzjend út to sjen, en ’t is ek de fraech of ’t dy nei de 
oarloch to finen is, en oft de Fryske Bibl. it den oandoart.’ Wadman aan Scholten, 
Langweer, 27.4.1943. Dat Wadman publicatie bij de Fryske Bibleteek overwoog, 
blijkt ook uit Wadman aan Tamminga, Langweer, 24.5.1943.

420 Gezelle Meerburg, Hwant wij binne, 146-147.
421 Wadman aan Pieter Terpstra, Langweer, 26.12.1944. Ook in: Wadman en Terpstra, 

Do sjochst it oars as ikke, 10-11.
422 ‘Allinne de earste wier der ridlik enthousiast oer, mar earder oer de psychology 

as oer it forhael op himsels en de litteraire qualiteiten (hja is de iennichste fen de 
4 dy’t my ken), A.S. tocht oan Tjitte Winia en Douwe T. nei de earste 3 haadstikken 
oan…Van Genderen Stort. Ik leau det myn faem der tichter by wier mei: Vestdijk, 
– mar den is ’t in úterlik oernimmen fen somlike stylforskynsels by Vestdijk. Ik 
bin gjin psycholooch, lit stean ien dy’t sa penetrant is as Vestdijk. As myn forhael 
net tò autobiografysk wier, scoe de willekeurichheid fen de psychology it om ’t 
hoartsje ûntspore litte.’ Wadman aan Schurer, Langweer, 25.6.1943.

423 Dagboek 3.7.1943.
424 ‘Myn wichtichste stelling is det ik yn Lidewijde sjen wol de …. [citaat gaat verder 

in het Nederlands]. Dagboekfragment 3.7.1943.
425 ‘It is opmerklik ho’n greate slach soks altiten for myn selsbitrouwen is. […] Ik ha 

neat geniaels yn my en wol dochs geniael wêze. Alles hwet ik leverje bliuwt ûnder 
de mjitte, ûnder hwet men fen my mei rjucht en reden forwachtsje kin.’ Dagboek 
8.7.1943. De Vooys opperde de mogelijkheid dat uit Wadmans studie naar Huet 
een dissertatie voort zou kunnen vloeien. De Vooys aan Wadman, Utrecht, 
7.7.1943. Familie-archief Koudum.

426 ‘En it hat my – det slimmer is – net ôfhelpe kinnen fen alle twifel oan myn 
talinten.’ Dagboekfragment, 7.7.1943.
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427 Abe Brouwer, Marijke: de roman fen in mem (Amsterdam, 1941), A. Meester-de Vries, 
Rôljende weagen (Boalsert, 1943) en Jonkheit (Boalsert, 1943).

428 ‘Ûntmoedigjend det gjin ien fen dy “draken” ris in glim fen in “cri-de-coeur” 
fortoant. Nearne in minske dy’t ta yen sprekt en dy’t forbiten útsprekt hwet him 
hjitfolget. It is sa forhipte leech by de groun, sa boargerlik, sa binypt. Men scoe 
fen klearebare argewaesje in bjusterbaerlike roman oer hoerren en soksoarte 
forskynsels de wrâld yn slingerje wolle. En den is Jeen Joukes Offringa ek neat 
mear as in wifkjende earmswaei, in goedlik skouderklopke ynsté fen de fûstslach 
dy’t it wêze scoe as ik it nou skreau. ’k Hie wolris nocht om de binypte geasten 
de “cru”ste en “choquant”ste wierheden yn ’e noas to triuwen, se to tergjen en 
út to flokken, as in razende to kear te gean. Mar om “neaten” to forslaen moat 
men in “eat” wêze en dêr mislearret it mar oan. Dêrom Frysk-biweecht men mar 
lykmoedich mei, praet de minsken Biritsen Fjûr, Gouden Swipen en Reithúskes 
oan, skruten stammerjend, det men se sels net sa forskrìklike moai fynt, mar det 
se dochs faeks wol moai binne.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 17.12.1943.

429 Borgers aan Wadman, z.p., 18.11.1943.
430 ‘...bin’k bang, net rjucht yn oerienstemming is mei myn prestaesjes. It is tige de 

fraech oft dit net ta in fiasco liede scil de ien as oare dei en ik oergean moat ta in 
“grootscheepse frontverkorting”.’ Dagboekfragment 24.9.1943.

431 Borgers aan Wadman, z.p., 20.5.1943.
432 ‘Douwe, as de oarloch oer is, den moatte wy op ’e tromme slaen det it daveret […] 

Hwet tinkstû fen in litterair tiidskrift, à la Holder? Scoe dêr skylk gjin plak for 
wêze? Jonge, wy ha yn dizze jierren sa’n heap opsparre det wy kwyt moatte. Tink 
der ris oer nei en forjow my by foarrie myn jeuchlik optimisme, det wer lyk op 
mei myn momentlike skeppingsdrift tsjin alle logica en tsjin alle realiteit yngiet! 
[…] fielst der for om n.d.o. (= nei de oarloch, tonei yn alle folgjende brieven, tink 
der om!) in bytsje Ed. Hoornikje to boartsjen? Ik wol my minlike graech mei in 
Cola Debrot-rol fornoegje!’ Wadman aan Tamminga, Langweer, 24.5.1943.

433 W.A. Ornée, ‘Hoornik, Eduard Jozef Antonie Marie (1910-1970)’, in Biografisch 
Woordenboek van Nederland. URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/
BWN/lemmata/bwn3/hoornik [geraadpleegd op 13 maart 2008] Zie ook: Brems, 
Altijd weer vogels, 100.

434 Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 99-100. 
435 ‘In trije kaert F. Schurer, J. Piebenga, D. Tamminga like my gâns ienriediger al 

hie men den wer de omstannichheid fen wèr tige út ’e grifformearde hoeke. Men 
scoene hast bang wirde det der gjin “oaren” mear binne!’ Wadman aan Schurer, 
Langweer, 7.9.1943.

436 Beknopte biografische informatie over Freark Bergstra geeft zijn zoon Piter 
Bergstra in ‘Ynlieding en ferantwurding’. In: Bergstra, Skiep binne der inkeld, 7-13.

437 ‘de ienheit fen it Fryske folk’, ‘it Kristlik mark fen syn kultuer’, ‘syn ûnbitinge 
rjucht op foarmjowing neffens eigen lûd.’ Schurer aan Bergstra, Piebenga, 
Tamminga en Wadman, Amsterdam, 23.9.1943.
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438 ‘Myn eigen wirk draecht leau’k net bipaeld in Kristlik mark...’ Wadman aan 
Schurer, Langweer, 27.9.1943.

439 ‘Ik leau det der in nije perioade fen “nieuwe zakelijkheid” komme scil, in tiidrek 
fen in cultuer dy’t foar alles saeklik, materieel, nochteren en stielhird wêze scil. 
Dêrby oan to passen liket my net mear as fenselssprekkend […] De himel biwarje 
ús for de wenstige folklorisme en Fryske boerehuzen.’ Wadman aan Schurer, 
Langweer, 27.9.1943. Zie ook: De Vries, Interview met Jo Smit, Douwe Annes 
Tamminga en Anne Wadman over De Tsjerne. Omrop Fryslân, 26.6.1986. 

440 ‘...gean troch, hjir wachtet ús gâns goeds!’ Schurer aan Wadman, Amsterdam, 
2.10.1943.

441 Wadman aan Borgers, Langweer, 20.8.1943.
442 Ibidem. Beide gedichten zijn opgenomen in Op koart front.
443 Borgers aan Wadman, z.p., 27.9.1943.
444 Borgers aan Wadman, z.p., 27.9.1943.
445 Wadman aan Borgers, Langweer, 11.11.1943.
446 Dagboek, 24.9.1943.
447 Wadman aan Borgers, Langweer, 11.11.1943.
448 Ibidem.
449 Schurer aan Wadman, Amsterdam, 2.10.1943. Zie ook: Wadman, ‘De roken fan 

alear’ Hjir 1990 (1) 22 e.v. (‘It foarspul fan “De Tsjerne”).
450 Wadman aan Borgers, Langweer, 11.11.1943.
451 Borgers aan Wadman, z.p., 18.11.1943.
452 Dagboek 19.5.1944.
453 Wadman aan Borgers, Langweer, 13.1.1944. In dezelfde geest schrijft Wadman op 

17.2.1944 aan Borgers: ‘Achter mijn uiterlijk onverstoorbaar gewroet met novellen, 
romans en lagere journalistiek, gaapt voor de welingelichte toeschouwer een 
angstwekkende leegte, een onmetelijke chaos, een woestijn met een zinloos net 
van wirwar moderne autowegen. En alleen het geluk van tot nog toe in zekere zin 
zelf het gevoel te hebben maar tot die welingelichte toeschouwers te behoren en 
niet tot het groteske fundament voor deze voorhistorische landschapsformatie te 
dienen, geeft me de “kracht” (brrr, hoe ethisch klinkt dat) de status quo nog een 
tijdje te handhaven. Ik vrees, dat dàn ook Friesland zal afvallen als een dor blad 
van een boom.’

454 Dagboek, 2.12.1945. Fragment uit een brief aan Janke [Siebenga].
455 Vergelijk bijvoorbeeld dagboek 1.10.1943 en Wadman aan Scholten, Langweer, 

12.7.1944.
456 Gesprek Babs Gezelle Meerburg en Lutske van der Meer-de Vries, Joure, januari 

2002 en Wadman aan Tiny Schouwstra-Numan, Langweer, 30.12.1946.
457 Wadman aan Borgers, Langweer, 13.1.1944.
458 ‘Ik dooch winliken net for de boargerlike idylle fen in “huisje met een tuintje” 

leau ik. Yn alle gefal, de “forstarring” wier sadanich, dat allinne in radicale die 
koe ús fen de binearing losmeitsje.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 24.3.1944.
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459 Wadman aan Borgers, Langweer, 30.3.1944.
460 Nauta, Stasjonearre yn Fryslân, 94.
461 Over Menno ter Braak en de achtergronden van het Démasqué der Schoonheid, 

zie Hanssen: Sterven als een polemist, 77 e.v. Voor Ter Braaks taalgebruik in het 
Démasqué, zie ook Kieft, Het Plagiaat, 158 e.v.

462 Ter Braak, ‘Démasqué der Schoonheid’, 565-646.
463 ‘Ter Braak hat my fan it lêste stikje dream ôfholpen. En frjemd genôch, my 

ynienen in nije en forrifeljend skerpe visy op myn eigen wêzen jown. Lykas hy 
sels biskriuwt ho’t it boek “Prometheus” fan Carry van Brugghen [sic] for him 
mei ien slach de chaos oan kant reage, sa is ’t mei my gien do’t ik it Démasqué 
der Schoonheid lies. Hwat ik tofoaren as pubertaire resten yn my forachte en 
bisocht kwyt to wirden, om’t ik net oars wiste as ’t hearde sa, bisykje ’k nou 
mei man en macht fêst to hâlden. [...] Hwat ik oan yntuitive wearaksels altyd al 
field hja [ha] tsjin de paedagogen – en ik seach jo, – hâld it my ton goede, – as 
de forpersoanliking fen dy puberteitspaedagogyk! – seach ik by him bifêstige. 
“Oppervlakkig bezien is de puberteit belachelijk, maar nader bezien zijn de 
paedagogen altijd nog een graad belachelijker”.’ Wadman aan Scholten, Langweer, 
24.3.1944.

464 ‘Ik hâld it nou mei de flok, en mei it wrange, net om Slauerhoff, mar om mysels. 
For my giet it der optheden om, mei in forbiten, grimmitige earlikheid myn […] 
minsklike ûnmacht to biliden.’ Wadman aan Dam, Langweer, 9.2.1944.

465 Wadman aan Piebenga, Langweer, 14.2.1944.
466 ‘Ik kom ho langer ho mear ta it idé, dat men, as men de “moaiskriuwerij” 

oerwoun hat, òf allinne mar mear doocht for de “neat-skriuwerij” òf yens 
dichterskip rêdde moat troch it grimmitich en mei in flymskerpe earlikheit 
útskriuwen fen yens eigen “wêzen”. Ik sjuch gjin oare wei as rancuneus de 
tokoartdiene út to hingjen. Fen in meidwaen oan in “offysjele” litteratuer bliuwt 
op dy manear net folle oer.’ Wadman aan Tamminga, 15.6.1944.

467 Wadman aan Borgers, Langweer, 17.2.1944.
468 Wadman aan Borgers, Langweer, 30.3.1944.
469 Ibidem.
470 Borgers aan Wadman, z.p., 2.5.1944.
471 Borgers aan Wadman, z.p., 8.2.1944.
472 ‘dat healwize forbânskamp op Skylge’ Dagboek 18.5.1944.
473 ‘En nou: samler fen it iennichste Fryske blêd, dat (net mear) bistiet, in 

dichtbondel ré, wirkjend oan in roman en oan in boek oer in Frysk skriuwer, 
componist fen Fryske foxtrots. In hiel man, scoe men sizze….[…] It libben is in 
earekwesje, fensèls. En ik lit my dizze “provinciale” roem dan ek tige goedhinne 
oanleune. Nettsjinsteande Gerrit Borgers. In oare frage is: as ’t my for ’t stuit 
àl bifredigt, scil ’t my dat op ’e lange duer ek? En dat is wer de fraech nei de 
takomst, dat fjild fen speculaesjes en domme forwachtingen.’ Dagboekfragment 
18.5.1944.
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474 Over de vraag waarom het blad nog mocht verschijnen, zie Wadman, ‘Roken fan 
Alear’ Hjir 1989 (6) 13 e.v.

475 ‘For my is Fryslân ho langer ho mear in needsaeklikheid wirden, yn ethyske sin 
miskien: in lêste “hâld”, in lêste op feilich steande semaphoar (hwet ik just by 
Slauerhoff ûnstriden ha). Miskien scil ek dizze “hâld” him bijaen, – den scil der 
wol net folle mear oerbliuwe. [...] Spitich, sa fier kin ’t noch komme mei in ex-
jeuchdbiweger, as bliken docht det de drank, de nicotine, Nietzsche en Ter Braak 
mear ynfloed hawwe as reidounsen, kampfjûren, Dirk Coster en Sake Bouma.’ 
Wadman aan Scholten, Langweer, 17.12.1943.

476 Wadman aan Piebenga, Langweer, 14.2.1944.
477 ‘Myn ljeafde for Fryslân is sa paradoxael en ûnbiredenearre. Mar dat docht neat 

ôf oan de krêft fen dy ljeafde. Al myn literair wirk kin ik net los sjen fan dy, lit it 
wêze paradoxale ljeafde ta Fryslân [...] Ik leau dat men krekt dit sa “ynteressant” 
fine kin yn myn wirk: it wrakseljen om fen dat Frieswêzen los to kommen en 
dochs iderkear de erkenning, dat it net kin, net folslein tominsten.’ Wadman aan 
Pieter Terpstra, Langweer, 5.1.1945.

478 ‘Ik haw sin oan ’e takomst. Wy scille him best reitsje.’ Wadman aan Sikkema, 
Langweer, 8.3.1945.

479 Reinhold Postema was een onderduiker uit Boornzwaag. Zie Wadman ‘De roken 
fan alear’ Hjir. 1990 (3) 19, noot 1.

480 ‘Joun sieten wy yn de mounle to sjongen en gitaerspyljen – Reinold hat sims fen 
dy greate plannen dy’t op neat útrinne. En dan is men sa frekt lyts en smjuntich 
en hat sa grouwelich it smoar yn op yensels.’ Dagboekfragment 9.4.1945.

481 Wadman aan Borgers, Langweer, 25.2.1945.
482 Wadman, Kûgels foar in labbekak, 25.
483 ‘Ho tichter it ein fen ’e oarloch yn ’t sicht komt, ho greater soargen ik my meitsje 

oer dy frekte studinteforklearring. Net dat ik teikene hab, is it slimst, it wier 
ûnder de omstannichheden faeks it bêste dat ik dwaen koe, mar dat ik it for 
elkenien forswige ha. Skielk komt it oan ’t ljocht en stean ik yn myn himd. Ik bin 
bang dat myn kânsen dan forlern binne.’ Dagboekfragment, 26.8.1944.

484 Dagboek, 5.9.1944.
485 Wadman aan Borgers, Langweer, 25.2.1945. Aantekeningen over de affaire maakte 

Wadman in zijn dagboek veiligheidshalve in het Frans. Lang hield de relatie geen 
stand, eind april meldde Wadman geïrriteerd dat hij J. ‘net mear snuven hearre 
koe’ [‘niet meer kon horen ademhalen’].

486 ‘Ik gyng der mei akkoart, wol fielend dat it net alhiel sûnder gefaer wier, dochs ek 
net eang for in forsetsje.’ Dagboekfragment, 28.4.1945.

487 De Nederlandse vertaling verscheen twee jaar later bij uitgeverij Bruna.
488 ‘…jo kinne to wetter moatte by sa’n ekspedysje , en dan aveseart it better.’ 

Wadman, Kûgels foar in labbekak, 24. Nederlandse vertaling ontleend aan Kogels 
voor een labbekak, 27. 

489 Dagboek 28.4.1945.
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490 ‘Hwat is der einliken foroare? De Griene plysje is foart, en wy binne ússels wer, 
it is wier. Mar dochs…foar de befrijing wachten wy earne op, en nou wachtsje 
wy wer earne op. Men wol de hannen wol útstekke, en men kin net. […] De 
kanûnnen swije, en dochs wirde wy koart hâlden as leine wy flak tsjin ’e fjûrliny.’ 
Dagboekfragment, 28.4.1945.

491 ‘It is in frjemde pathologysk to forklearjen haet, dêr’t ik gjin wei mei wit as him 
ûnbiroaid en yn ’t wylde wei uterje.’ Dagboek, 28.4.1945.

492 Het tijdschrift heette De Baenfager (De Baanveger). Een eerste (illegale) nummer 
van dat blad verscheen volgens Wadman zelf in de oorlog. Ik heb het in het 
archief echter niet kunnen vinden. De Baenfager was het orgaan van het Boun fan 
Frysknasjonale Jongerein, de opvolger van het Algemien Frysk Jongereinblêd en de 
voorloper van De Stiennen Man. Dat blad verscheen vanaf juni 1945, Wadman was 
redacteur vanaf oktober 1945.

493 Wadman aan Borgers, Langweer, 24.10.1944.
494 Ibidem.
495 ‘Der moat wirke wirde en hird. Kontakten sykje mei blêdden en persoanen, 

mûglikheden ûntdekke. Ien fen ’e earste doelen moat wêze al hwat heal of hast ôf 
is for publikaasjes ré to meitsjen. Myn forhalenbondel, fersen, Trombône, alles 
moat yn ’e es wêze sadré’t der mûglikheden binne.’ Dagboekfragment, 28.4.1945.

496 Vergelijk ook zijn bijdrage in Frysk en Frij over de ‘canadezenmeisje’. ‘Ien dy’t 
him oer en tofolle fielt’ [‘Iemand die zich over en te veel voelt’], ‘De kanadeze-
fammen’. Frysk en Frij (6) 29.6.1945 

497 Deze commisie werd halverwege mei 1945 opgericht. Archief Rijksuniversiteit 
Groningen in Rijksarchief Groningen. Toegangsnummer 49, dossier 144.

498 Notulen Snake Charmers, 2 juni 1945 (archief Hans de Jong, Gorredijk). Zie ook 
dagboek 1.6.1945.

499 ‘Yn twa jier kinne Jo ommers it doktorael hawwe – den hawwe Jo hwet, der’t 
Jo hwet mei kinne, lit it net wêze as learaer, den for it iene ef oare ambt, yn ’e 
journalistyk b.g.’ Brouwer aan Wadman, Groningen, 12.5.1945. Jelle Brouwer had 
zelf ook relatief laat en snel carrière gemaakt.

500 Dykstra was een journalist en onderwijsman die in Friesland bekend stond 
als ‘ome Jan’ – onder deze naam verzorgde hij in de late jaren twintig een 
kinderrubriek in de Leeuwarder Courant. Van der Weg-Laverman, ‘Literatuur voor 
jonge lezers’ 313.

501 Cijfers ontleend aan P. [Piebenga]., ‘Kronyk’ It Heitelân februari 1946, 26-27. 
Hetzelfde aantal werd genoemd door de latere hoofdredacteur van Frysk en 
Frij, Pieter Terpstra, Leeuwarden, 15 april 2005. Terpstra vertelde dat er al gauw 
geprotesteerd werd tegen het verplichte abonnement, en dat de oplagecijfers 
daarna sterk daalden.

502 Pseudoniemen ‘H.’, ‘In oprjuchte leffert’ (‘Een oprechte lafaard’), ‘Ien dy’t him oer 
en tofolle fielt’ (‘Iemand die zich over en te veel voelt’), maar ook gewoon ‘W’ of 
‘A.W.’. Niet alle stukjes van ‘H.’ zijn van Wadman, de redactionele commentaren 
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zijn uiteraard van J.J. Hof . Wadman schreef vrijwel uitsluitend in de rubriek 
‘Ditten en datten’. Andere medewerkers aan Frysk en Frij waren bijvoorbeeld 
Pieter Terpstra en later – voor de vrouwenrubriek – Tiny Mulder. 

503 [anon.] ‘Tryste útein’ (‘Droevig einde’) De Baenfager mei 1945.
504 Haring Piebenga, de oudere broer van Jan Piebenga.
505 Dagboek 1.6.1945. Op 31 mei stond er een ingezonden stuk van W.K.Z. te R. [Wike 

Zylstra – een vriendin van Douwe Kalma] in Het Vrije Volk.
506 ‘Ien ding bin’k bang for, dat hja efter myn teikening komme scille, dan krij ik 

nea wer in poat oan ’e groun. Hwant dit is in min ding. It is mei my in nuver 
gefal, mar ik bin bang dat it my dochs noch dwerse kneppels lizze scoe, fral as 
ik fierder studearje wol. Ik moat yntkoart mar ris nei Grins om ien en oar mei 
Jelle Brouwer to bipraten, miskien dat dy der in wei op wit.’ Dagboekfragment, 
1.6.1945.

507 ‘Jo scille wol sizze: Nuver det er dêr nou pas mei oansetten komt. En det is ek 
sa, mar ik hie net de minste oanstriid om der mei oaren oer to praten, ik ha 
mysels do in hiel skoft oansjoen for in gemiene lytse smjunt, in ynfaem brokje 
kollaborateur. Nou, efterôfbisjoen, mei al dy skoandere suveringen om yen 
hinne, moat men der om laitsje. Hwer meitsje dy illegalen har sa drok oer? Hja 
skine der elkenien útwrotte to wollen, dy’t net krekt neffens hjarren bigearten 
libbe hat. Nou, lit se hjarren gong gean, it tij keart wolris wer.’ Wadman aan 
Brouwer, Langweer, 6.6.1945.

508 ‘Mar moat nou elkenien dy’t net krekt neffens de bigearten fen it regear to Lûnden 
of fen illegale bledtsjes dien hat, út syn ambt of bitsjinning staet, of yn lean ef 
nearring bikronken wirde? Under dyën binne nammentlik ek gûn dy’t like “anti” 
wierne as de measten, mar earlik miend habbe dat se mei hâlden en kearen for 
hjarsels en oaren fierder komme scoene as mei sabotearjen en ûnderdûken. Lit 
dat yn somlike gefallen mis west habbe, in minske moat wol blinderse goed ek 
neffens syn bidoelingen hifke wirde.’ [H.] ‘Collaboritis’ Frysk en Frij 1.6.1945.

509 ‘Ik fûstke mei hjarren, de jonge dy’t by my wier ek. Ien fen de twa hie teikene. 
Do’t wy by inoar wei gyngen, sei myn maet: Hwat for fint wie dat einliks? Ik sei: 
Dy en dy. Hy wer: O jasses, dy biroerdling? Dy hat teikene. En hy stie yn bistân 
om syn hân oan ’e bûsdoek ôf to feijen, sa fielde’r him bismodske do’t er fûstke 
hie mei in teikener…’ Dagboek, fragment uit een brief aan Sjirk van der Burg, 
16.6.1945.

510 Lijst in het Archief van de Rijksuniversiteit, Rijksarchief Groningen, 
toegangsnummer 52, dossier 411.

511 ‘Boeren! Abe Brouwer kin en wol ûngetiidzje! Hwa kin en wol him brûke? 
Insuldindestrj. 94, Ljouwert.’ Frysk en Frij 8.6.1945

512 Zondergeld, Friese Beweging, 381.
513 ‘...it �nije-oarderige� (dat nou al wer �âld� wirden is) Nederlân.� 

Dagboekaantekeningen uit een brief aan Pieter Terpstra, 15.6.1945.
514 ‘Ik haw yndertiid yn ’e Baenfager in smeulske oanfal dien op Douwe Kalma en 
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mear fan dy mannen [...] Ek dat wier mis [...] Litte wy it mei stront smiten mar 
oerlitte oan de Skjinnen en Suverers, de ljue fen ’e konsekwinsje dy’t op ’e tiid 
ûnderdûkt binne en dy’t hjar nou mei eigen suverens bismodskje.’ Ibidem. 

515 Wadman aan Brouwer, Langweer, 26.6.1945.
516 Van Berkel, Academische illusies, 430 e.v.
517 ‘Ik ha mei ûnderdûkte studint[en] deroer praet. Se seine: Ik scoe it altiten dwaen 

as ik dy wier.... Miskien sitte se nou yn in kommisje dy’t oaren útsuverje moat.’ 
Dagboek, 16.6.1945. Uit een brief aan Sjirk van der Burg. Met die ‘ondergedoken 
studenten’ moet Wadman verwezen hebben naar bijvoorbeeld studiegenoten 
Gerrit Borgers en Harry van den Velde.

518 ‘Ik wol net as in útsûndering bihannele wirde. Is immen fen oardiel dat er neat 
mei my oan ’e pet ha wol, dan moat er in oare kant útsjen as er my tsjinkomt, en 
biljeaven net de pet for my ôfnimme omt ik wolris in gedichtsje skriuw. Hwant 
ik ha der alhiel gjin bilang by om troch de midden snien to wirden: in heale 
Anne Wadman dy’t dichter is en dy’t men dêrom hwat troch de fingers sjen moat, 
en in oare helte, dyt teikene hat en dêr’t men yen dos net smoarch oan meitsje 
kin.’ Ibidem.

519 ‘Ik sjuch nammers net yn, dat myn sûnde sa great west hat, mar tomar, it M.G. 
scil it wol better witte as iksels. […] Ik bin noch al bang dat ik hjir ek oars lêst 
mei krije kin. Dit saekje is yn hannen fen it M.G., en dat wit men it wol. Se kinne 
my it skriuwen, alteast it útjaen fen myn wirk, ek wol forbiede, as se dat yn ’t sin 
ha. Dan noch yn omtinken naem, dat se ljue fen myn postuer yn Ynje ek wol net 
brûke kinne (al wier ik faeks for kanûnnefleis mei Studinteforklearring en al 
dochs noch goedernôch) dan bliuwe der net folle wegen oer. Mar sa fier is ’t noch 
net en komt it miskien ek net.’ Wadman aan Brouwer, Langweer, 26.6.1945.

520 De volmachten van de verenigingen gaven namens de Federatie jaarlijks de 
Fryske Studinte Almenak uit. Wadman was volmacht in 1941/1942.

521 Bergstra aan Wadman, Boornbergum, 8.4.1945.
522 Schurer aan Wadman, Lemmer, 23.8.1945 en dagboek Wadman was eind augustus 

enkele dagen in Bakkeveen op het ‘Bounstúdzjekamp’, waar hij een lezing hield 
over ‘Fryske sjongproblemen.’

523 Wadman aan Sikkema, Langweer, 16 augustus 1945. 
524 Schurer, Bisleine spegel, 110.
525 Van der Schaaf vergist zich in zijn Skiednis Fryske beweging door te spreken van 

‘enkele uitgaven [...] van de (meer literaire) “Rattelwacht”, waar Fedde Schurer 
wel wat vanaf wist’ (‘inkelde jeften út[...] fan de (mear literaire) “Rattelwacht”, 
dêr’t Fedde Schurer wol hwat fan wist’) (348). Ook Freark Dam vergroot het 
belang van de Rattelwacht achteraf wanneer hij – in een korte terugblik op De 
Rattelwacht - stelt dat ‘heel wat verzen’ daarin het doel hadden ‘het verzet tegen 
en de afschuw van de Duitse bezetting aan te sporen.’ (‘it forset tsjin en de 
wearze fan de Dútske bisetting oan to poenen.’) Zie Dam, ‘Fearnsieu lyn’ in De 
Oesdrip 1969 (3) 15-16. 
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526 Schurer aan Wadman, Amsterdam, 6.7.1943; Wadman aan Sikkema, Langweer, 
21.6.1944 en 15.1.1945 en Wadman, Mei abraham fûstkje, 112. Calis, die in 
Ondergronds verwachten slechts één alinea De Rattelwacht besteedt, heeft zich laten 
misleiden door het omslag. Hij stelt dat het blad in juli 1944 in een oplage van 
300 exemplaren verscheen. (45) Waarop hij die oplagecijfers baseert, is me niet 
duidelijk. Ik heb zelf geen gegevens over de oplage gevonden.

527 ‘Yn ’44 lieten wy de Rattelwacht útgean, illegale dou út de Fryske arke. Hy is 
weromkommen mei it oliveblêd fen ’e frede…’ Schurer, ‘De bining forbritsen’ De 
Tsjerne 1946, 4. 

528 Namelijk: ‘In memoriam yn Maaije’, ‘Mozart skriuwende’, ‘Tinkend oan 
Amsterdam’, ‘De moane [sic] blinkt der’ en ‘Grimmitige copla’s’, Rattelwacht [z.d., 
z.p.] resp. 3, 10, 10-11, 12, 25-27. Op Tresoar bevindt zich een exemplaar met een 
index, waarin de auteurs worden vermeld. 

529 Vergelijk bijvoorbeeld Terpstra en Wadman, Dou sjochst it oars as ik (Ljouwert, 
1989). Na de oorlog zouden de wegen van Wadman en Terpstra elkaar amper 
meer kruisen. Terpstra werd freelance journalist en een van de meest 
productieve en succesvolle Friese schrijvers.

530 Gezelle Meerburg (e.a.), Marten Sikkema 80 jier.
531 Zie Mulder, Hwer hast it wei?, 184.
532 ‘Hy begroete my en brocht my nei boppe, nei in grutte keamer dy’t fol stie en 

lei mei boeken en papieren, mei in muzykstander en twa fioelen. […] Hy liet my 
sjen wat er allegearre ûnderhannen hie: steapels blêden mei fersen en in tsjokke 
berch papier foar in roman […] Wy praten fierder wat oer literatuer, Fryske en 
Nederlânske en dan foaral oer it tydskrift Forum, dêr’t hy benammen de kritikus 
Menno ter Braak by bewûndere, wylst ik mear in Du Perron-man wie. Yn it illegale 
nûmer De Rattelwacht wiisden we inoar ús fersen oan. Hy fertelde ek, dat er kontakt 
hân hie mei Fedde Schurer en Douwe Tamminga en dat der plannen wiene ta de 
oprjochting fan in nij Frysk literêr moanneblêd. As freonen namen wy ôfskie.’ G.A. 
Gezelle Meerburg, ‘De ferjonging fan de Fryske literatuer nei 1945’ (64). 

533 Dagboek 12.10.1944.
534 Dagboek 11.10.1944.
535 ‘Hwer is de man dy’t seit dat Douwe Kalma in âld wiif is, Jan Piebenga in 

moderne ketterjager Jezuyt, Dr. Wumkes in kloat, Abe Brouwer in lul. Hwa 
doar dat oan? Hy soe stiennige wurde. Ik tink wolris dat de Tsjerne yn dizzen 
in forheven taek hat, ntl. it suverjen fan de âldwivesfear dy’t hjir by ús hearsket, 
mar ik hab dat dochs net heech. Yn it earste plak ha wy hjir gjin minsken dy’t 
it oandoarre [...], twad ha wy in tradyske dêr’t nimmen him los fan meitsje 
kin. Hwerom bygelyks is it elemint fen it experimint yn ’e Fryske litteratuer sa 
ûnbitsjuttend? Hwêr is ús Paul v. Ostaijen? Fordomd, wy binne to earlik en to 
eang om in frjeontsje op ’e teannen to traepjen. Wy kenne inoar allegear, hingje 
oan elkoar as klitten en sitte mei ús eigen tradysje yn ’e mage.’ Dagboekfragment, 
brief aan Freark Dam, 12.10.1944.
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536 Ibidem.
537 Wadman aan Sikkema, Langweer, 8.3.1945. 
538 ‘Dy ienheid siikje [sykje] ik dan NEGATYF yn in distantiëringsbiweging fen de 

Jongfryske lyryk, de bifrijing fen it jargon fen ’15, POASITYF yn in soarte fielen 
fen “dichterlike diagnose”, ja sels in “gevecht met de Muze”, wrakseling mei 
it auteurskip, “It fers wirdt losser, liniger, bûgsumer, minder ynreaun neffens 
skema’s en wetten. It Frysk wirdt riker, dongweinwirden krije hommels in 
forrifeljende glâns, de geheimen fen ’e folkstael iepenbierje hjar yn al hjar krêft.”’ 
Wadman aan Sikkema, Langweer, 8.3.1945. De aanhalingstekens in het citaat zijn 
van Wadman, hij citeerde uit een stuk dat hij over dit onderwerp had geschreven.

539 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 21.7.1945
540 Een (ironische) klaagzang dat de verzetslieden de dienst uitmaken en dat on-

illegalen zich daarin maar moeten schikken. Reactie op een eerdere bijdrage van 
een zekere J.J.K., ‘Hwat woene wy, illegalen?’ [‘Wat wilden wij, illegalen?’]

541 ‘Bin yn in rotstimming der’t [dêr’t] sels myn sukses as meiwirker fen Fr. en Fr. 
neat oan foroarje kin. Jister in brief fen de âlde Hof mei fraech om mear sok 
wirk. Elkenien hat, dat is it moaije, daliks troch dat ik de skriuwer bin fen “Hwat 
woene wy, ûn-illegalen” en de “Kanadezefammen”. “Dit is kost,” skriuwt Hof. En 
it is wier, dy dingen slane yn. Nim allinnich al myn eigen romte, de jonges fen de 
Band mei omballingen. George [en dus ook Hans de Jong, jc] syn mem dy’t Fr. 
en Fr. lêst as hie se hjar hiele libben Frysk lêzen. Forline wike forkoft ik samar in 
bosk Rattelwachten.’ Dagboekfragment 15.7.1945.

542 Dagboek 15.7.1945. 
543 ‘Nei’t ik forline wike in lulke brief skreaun ha oan ’e Suveringskommisje krige ik 

fan ’e middei birjocht dat ik ont 23 Des. ta útsluten bin, dat is seis moanne. Der 
stiet oars 9 moanne foar mar omt ik “niet onbelangrijk illegaal werk” dien ha ha 
se der 3 ôfdien. Alhoewol’t ik forsocht ha sels heard to wurden, is de saek alhiel 
bûten my omgongen en haw ik net de kâns hawn myn bilangen to bipleitsjen. 
Se binne allinnich toseil gien op ’e gegevens dy’t ik yndertiid by de ynskriuwing 
ynderhasten ynfold ha en hawwe har gjin oardiel foarmje kind oer myn hâlden 
en dragen.’ Wadman aan Brouwer, Gorredijk, 30.10.1945.

544 Van Berkel, Academische illusies, 437-441. Dat de verschillende visies op de 
zuivering in de studentengemeenschap soms botsen, blijkt uit een discussie 
tussen Peter Jan Knegtmans, G.R. Zondergeld, P.A.J. Caljé en Klaas van Berkel 
over Academische illusies in BMGN 2006, 240-268.

545 Van Berkel, Academische illusies, 440-441.
546 Dagboekaantekening in dagboek IV2 (30.10.1945-8.4.1946), ongedateerd.
547 Ter vergelijking: de maximale uitsluiting voor tekenaar-profiteurs was maximaal 

tweeënhalf jaar. Voor verloop van de zuivering: zie Van Berkel, Academische illusies, 
411-471.

548 ‘Moat ik der nou noch wurk fan meitsje, of alles mar oer myn kant gean litte 
en aensens yn Jannewaris as in boetfeardich sûnder stikum de Universiteit wer 
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ynslûpe, weidûkt yn ’e oerjas?’ Wadman aan Brouwer, Gorredijk, 30.10.1945.
549 ‘Ik skamje my foar myn stommiteiten, net omt ik wit dat ik sûndige haw hjir 

of dêr tsjin, mar omt ik, dy’t miende opportunist to wêzen, it dochs krekt net 
genôch west ha om mei de takomst rekken to hâlden. Mar miskien skamje ’k 
my ek wol foar myn leffens sels en is alle forstanlike riddenearderij dy’t my 
forûntskuldigje moat mar middel om mysels to forrifeljen.’ Ibidem.

550 Dagboek 30.10.1945. Brouwer zou, als gezegd, echter al snel een publicatieverbod 
opgelegd krijgen tot 5 mei 1946. Zie Venema, Schrijvers, uitgevers, 305. Zie ook Krol, 
‘In de vaart der volkeren’, 127.

551 ‘Hjoed haw ik my wer mear fijannen makke. Lulke brieven fan Hof en J.K. 
Dykstra. Taktyk is myn sterkste net. In brief fan lytse Visser dy’t it foar 
de Hofpartij opnaem, tominsten yn ’e taelkwesje, ûntmoedige my alhiel.’ 
Dagboekfragment 30.10.1945.

552 ‘jou Frysk mocht sims wol hwat better wêze, heite!’ Hof (voor Frysk en Frij) aan 
Wadman, Leeuwarden, 19.10.1945.

553 Dagboek, 21.10.1945. 
554 ‘Ik freegje my ôf, yn ’e goeddichheid, hokker Fries kin dan syn eigen tael 

skriuwe?’ Dagboek, 20.10.1945.
555 ‘En it nuvere is, der stiet neat mear, neat minder, mar krekt itselde yn as hwat 

ik yn myn stikje ek skreaun hie. De parallel is fan punt ta punt to folgjen en 
D. syn oardiel oer it wurk fan Holtrop rint presiis lykop mei mines.’ Dagboek, 
aantekeningen brief aan J.J. Hof, 21.10.1945.

556 ‘It giet by in tael, tinkt my, net allinnich om smoute sizwizen, net om it 
idiomisme ad absurdum. Foar in skriuwer giet it der om syn persoanlikheid yn ’e 
tael to lizzen en net de tael yn syn persoanlikheid.’ Ibidem.

557 ‘Hy sjucht net it tobritsene, de tragyk fen in feguer as Kalma, hy bioardielet de 
minske neffens syn bikrompen ethysk ynsjuch yn de minskene siele. As hy Kalma 
teikent, teikent er mear en skerper himsels. […] Hof greatste flater lykwols is, det 
er it Frysk miskent, det er it net mear wirdich achtet as ta de gewoane dingen fen 
de dei.’ Dagboekfragment 13.8.1943. Wadmans karakterisering van Hof was niet 
mals!: ‘Een kortzichtige, bekrompen burgerman […] eigenwijs op de koop toe, bij 
het minste beledigd en in zijn eer geraakt, heethoofdig zonder geest, een hol vat.’ 
(‘In koartsichtich, bikrompen boargerman […] eigenwiis op de keap ta, by ’t minste 
beleidige en yn syn ear rekke, hjithollich sûnder geast, in hol fet.’) Wel bewonderde 
Wadman Hof om zijn taalkennis. 

558 ‘Jo skriuwe bêst, nou al, jo habbe hwat to sizzen. Mar….jou tael is oan distiid 
ta noch de earmoedige kant it neist, nou witte jo it krekt, en ’t is goed dat it jo 
nou ek mar ris sein wurdt.’ Hof (voor Frysk en Frij) aan Wadman, Leeuwarden, 
26.10.1945.

559 Dagboek 22.10.1945.
560 ‘It is in ienfâldich feit: de Fryske skriuwer hat it folle swierder as syn Hollânske 

collega.’ Visser aan Wadman, Leeuwarden, 29.10.1945.
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561 ‘Oer ’t algemien haw ik dit biswier tsjin dyn proazawurk (en ta bipaelde hichte 
jildt dit ek wol foar dyn poëzij): dyn toan is my hwat to flak, de forteltrant sit 
hwat to min dinamyk [sic] yn. Miskien is it in gefolch fan de kwael dêr’t wy jonge 
Fryske skriuwers allegear mei tangele sitte: wy tinke to folle yn it Hollânsk, it 
Frysk is ús gjin fleis en bloed. Dat wol net sizze dat wy allegear de idioomsykte 
ha moatte, fansels, ik sit ek al mei Hof yn tsjok waer oer sokke saken [zie corr. 
Wadman en EBF], en kin’t lang net mei him lykfine. Mar dou sist tajaen, as wy 
it idioom ôfskaffe, wurdt ús proaza toar en droech, krekt de aksinten falle der 
út wei. Itselde as wy it idioom forslofkje.’ Wadman aan Sikkema, Gorredijk, 
26.10.1945.

562 ‘Ik stribje nei in saeklike styl, nei in skerpe wize fan sizzen, en it forwyt dat ik 
dêr yn tokoart skeat, soe my mear sear dwaen as it forwyt det myn Frysk de 
earmoedige kant it neist is. Ik ha myn eigen Frysk op ’t lêst net makke. It is lyk 
as elk minske om my hinne it sprekt, en om nou by de 19de ieu yn ’e lear to 
gean is op himsels net slim, mar men moat der net in evangeelje fan meitsje. 
Waling Dykstra skriuwt sûnder mear better Frysk as Douwe Tamminga, mar 
’t is de fraech hwa’t better skriuwer is. Freark Dam skriuwt minder Frysk as it 
meastepart fan de Fryske dichters fan de hiele 19de ieu, mar ik lês in fers fan 
sines leaver as it hiele dichterlik oeuvre fan litte wy sizze Auke Boonemmer en 
Harmen Sytstra bymankoar. It giet der mar om hwat ta jins hert sprekt, en as 
it giet om it hert dan is de frage: goed of minder Frysk net iens mear fan botte 
folle bitsjutting. Ik ha leaver, dat immen, in fers fan my lêzend, seit: Dat is Anne 
Wadman, as dat er seit: hwat is dat echt smout Frysk.’ Dagboek, brief aan J.J. Hof, 
4.11.1945.

563 ‘Jo sille my wol foar in eigenwiis stik potiten oansjen, en dat bin ik miskien ek, mar 
ik kin yn alle oprjochtens forklearje: às ik eigenwiis bin, dan is it om in tokoart oan 
eigenwizens to fortsjustermoanjen. En út mysels soe ik dat alhiel net doarre, as 
der gjin oaren west hiene, dy’t my der ta oanset ha. En jo sille tajaen, it is wol hwat 
pynlik, as Fedde Schurer jin freget om redakteur to wurden fan in Frysk litterair 
tydskrift en Douwe Tamminga neamt jin yn in artikel “de talintfolste ûnder de 
jonge Fryske dichters”, en dan komt Jan Jelles Hof, ûntdekt jin en seit: Dy man kin 
wol hwat, mar syn Frysk is de earmoedige kant it neist.’ Ibidem. 

564 Wadman aan Kamminga, Gorredijk, 29.7.1945. Wadman aan Schurer, Gorredijk, 
26.8.1945.  De advertentie in Frysk en Frij van 3.8.1945 luidde: ‘Nieuwe 
uitgaven. Er wordt ons meegedeeld dat er indien mogelijk in de herfst een 
Reiddompreeks zal verschijnen, te weten respectievelijk werk van Anne Wadman, 
Marten Sikkema, Freark Dam, Kees Jongsma en nog eens Anne Wadman. 
Uitgeefster is “De Uitgave Gemeenschap Friese Dichters”.’ (‘Nije utjeften. Der 
wirdt ús trochdien, dat der fen ’t hjerst as ’t kin in Reiddomprige forskine scil yn 
fiven, to witten ûnderskiedlik wirk fen Anne Wadman, Marten Sikkema, Freark 
Dam, Kees Jongsma en nochris Anne Wadman. Utjowster is “De Utjefte Mienskip 
Fryske Dichters”’).
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565 Van Rossum aan Wadman, Amsterdam, 11.7.1945. Antwoord op een brief van 
Wadman van 12.6.1945.

566 Wadman aan Kamminga, Gorredijk, 23.7.1945 en Stols aan Wadman, Den Haag, 
23.7.1945. Collectie Nlmd, Den Haag.

567 Uitgeverij Stols aan Wadman, Den Haag, 18.10.1945. Collectie Tresoar, 
Leeuwarden.

568 Wadman aan Sikkema, Langweer, 8.3.1945
569 Brandenburgh aan Wadman, Sneek, 20.3.1945. Zie ook Wadman aan Piebenga, 

Langweer, 28.1.1945 en 25.3.1945 en Wadman aan Tamminga, Langweer, 25.1.1945.
570 Laverman aan Wadman, Drachten, 28.3.1945 en 26.5.1945.
571 Een copla is een Spaanse strofevorm, vaak bestaande uit vier regels van acht 

lettergrepen. Copla’s worden ook wel puntdichten genoemd en waren vaak 
bedoeld om te worden gezongen. In 1935 waren de befaamde Coplas van Hendrik 
de Vries verschenen. Van Bork e.a., Letterkundig lexicon (http://www.dbnl.org/
tekst/bork001lett01/lexicon_004.htm#C167) en Van Gorp e.a., Lexicon van literaire 
termen, 88.

572 Wadman aan Sikkema, Gorredijk, 26.10.1945. 
573 Schurer aan Wadman, Amsterdam, 26.10.1945.
574 Wadman aan Sikkema, Gorredijk, 26.10.1945.
575 ‘[...] hie ik dy nachts net mei in stik yn ’e kraech en ûnforsearre optimist by Fedde 

en dy oanlânne.’ Wadman aan Sikkema, Gorredijk, 16.11.1945.
576 Van Poelgeest aan Wadman, Hilversum, ‘donderdagavond’ [6.11.1945].
577 Dagboek 9.11.1945.
578 Wadman aan Gerrit en Annie Borgers, Langweer, 4.5.1943.
579 Dagboek 9.11.1945.
580 ‘Ik soe skreauwend jaloersk wêze yn sa’n sitewaesje, om it “bisit”, om de eigner, 

rjochthawwende to wêzen.’ Dagboek 23.1.1946. 
581 Vergelijk de dagboekaantekeningen op 4.11.1945 en 9.11.1945.
582 ‘Jo wolle gjin spul, skreauwen jo yn jou earste brief oer ’t gefal. Moai, mar jo 

meitsje spul. ’t Is krekt as moatte jo lekskoaije, hune, gek-oanstekke. As jo sa 
trochgeane as jo yn it lêste nû. fan De Stiennen Man fan ’e ein sette, sille jo wol 
sjen hwer’t jo bidarje: op ’en dûr krije jo it mei alleman oan ’e stôk. Hawar, ik 
bin jo mentor net, – mar ik woe jo doch warskôgje.’ Hof (voor Frysk en Frij) aan 
Wadman, Leeuwarden, 8.11.1945.

583 Letterlijk vertaald ‘lijfbreker’, afgeleid van het werkwoord ‘leabrekken’ dat 
gebruikt werd voor zware lichamelijke arbeid.

584 Zie ‘De leabrekker.’ in De Stiennen Man november 1945 –maart 1947, voortgezet als 
‘Under ’e drip’ – ‘Onder de drup’ van april 1947 – april 1948.

585 Wadman aan Gerrit en Annie Borgers, Gorredijk, 5.12.1945. ‘Iemand’ was Rein 
Strikwerda in De Stiennen Man, de ‘ander’ J.J. Hof.

586 ‘Tink er om, dat jo kronyk gjin adfertinsjes út it plak keare mei.’ Hof (voor Frysk 
en Frij) aan Wadman, 27.7.1945.

gr immig eer lijk



479

587 Dagboek, 22.9.1945. 
588 [W.] ‘Slach by Warns’, Stiennen Man (7) 1945. Zie ook lemma ‘Warns’ in Encyclopedie 

van Friesland, 675-676.
589 ‘De slach by Warns is in min of mear keutelige fortoaning wirden, – ho koe 

it oars? It pathos fen sokke dagen is for ljue as my de bilichaming fen ’e 
alderheechste domheid. Fral de earnst dy’t der mei mank giet, it pylgergefoel is 
pynlik. De reis nei it Fryske Mekka twisken kloften bern en boerefeinten mei 
dêrtwisken yn it eigenaerdich soadtsje koryphaën joech in folslein brek oan 
humor to rieden. It is sa’n naive earnst dêr’t men elkoar mei oanwiist dat de 
pompeblêden wrychtsjes wier fen de Woarkumer toer waeije. Ek it optreden 
fen prysters, papen en dominé’s yn sa’n formidden is tipysk for de swartrokke 
geast dy’t mei sokke bitinkingen mank giet. Dochs wier der in momint fen 
alderûnbidichste humor, do’t nei ôfrin fen de plechtichheid de radioforsterker 
yn it Hollânsk it wird fierde ta de kliber. Dy menhear út Leeuwarden, hy moat 
gefoel foar humor hawn ha. Lykwols, hy wier mis fensels en smiet in inktplak 
op it skjinne klaed. Takomme jier wer, wirdt der grute. Ljeave santjin, litte se dat 
net oanhelje. Ien kear yn ’e hûndert jier sa’n plechtichheid is al moaijernoch.’ 
Dagboek, 28.9.1945.

590 ‘De Warnser fammen yn skieppegrouwenen truijen dounsen der like fleurich om 
troch en it Klif forweegde net.’ [W.] ‘Slach by Warns’, Stiennen Man (7) november 
1945.

591 ‘Forliest men dit út it each, dan wurdt de bitinking fan de slach fan 1345 in 
bispotlike boarterij mei ús lytsens, in fynynlein harsenskraebjen fan filosofen 
en kultuerhistoarisi. Hwêrom net sizze hwêr’t it op stiet en byneed de fûst sjen 
litte?’ Ibidem. 

592 ‘Lit Jo dochs net sa gau ridderslaen [...] De measte Friezen binne sa bloedige 
earnstich, de satiryske ljue net it minst hear; soene wy net bisiikje ús hwat 
mear libbenskinst eigen to meitsjen? Ik haw my earen alles ek fierstofolle 
nei nommen; ik hip der nou hwet lichter oer hinne en bifyn my dêr bêst by.’ 
Brouwer aan Wadman, Groningen, 9.11.1945.

593 Dat blijkt althans uit Wadmans dagboek op 25.11.1945. Helaas kan het betreffende 
stuk van Dykstra niet meer geraadpleegd worden, omdat er in het archief geen 
exemplaren bewaard zijn van de Leeuwarder editie van Het Vrije Volk ná 31 
oktober 1945. 

594 Brief aan J.K. Dykstra in dagboek, 25.11.1945. ‘It is krekt myn doel, minsken sels 
oan ’t tinken to bringen oer de fraech: hwerom, en ik leau dat men dit doel 
earder birikt mei in stik as ditte as mei tûzen útroppen: Fryslân Frysk en Frysk 
op Skoalle. […] Myn bitinken is, dat de Fryske saek oer ’t generael bihannele 
wurdt mei in waes fan wijinge en serieuzens, dat men oanhelle is mei allerhande 
dreechheitskomplexen en lêst hat fan in kulturele wetterholle, al sil ik dy 
kulturelens fuortdaliks fordedigje wolle tsjin alle oanfallers, oft hja nou út 
Hollân komme, of út Fryslân sels.’
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595 Clewits aan Wadman, Assen, 30.11.1945. 
596 Zie Wadman aan Kamminga, Gorredijk, 12.12.1945.
597 Dagboek, 4.11.1945.
598 Wadman aan Gerrit en Annie Borgers, Gorredijk, 5.12.1945. Ook opgenomen in 

dagboek, 4.12.1945. Bewerkt en vertaald in ‘Gedicht foar har allinnich’, De Tsjerne 
1946, 105. De Nederlandse versie verscheen op 4 december 1986 bovendien nog 
eens in de Leeuwarder Courant. 

599 Wadman aan Gerrit en Annie Borgers, Gorredijk, 5.12.1945.
600 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 5.12.1945. Het stuk was getiteld: ‘Avontuur met 

de twijfel. Het laatste boek van prof. Huizinga’ Podium II (2) november 1945, 58-61. 
Het november-nummer verscheen overigens pas in december. Calis, Speeltuin van 
de titaantjes, 180.

601 ‘De petearen mei Fedde foelen net ta. Ik bin nammers striemin yn it petear. 
Fedde handich mei it pleatsen fan “keiharde” dingen, nei’t er mient, in linigens 
dy’t my mist, alteast yn ’t mounling kontakt.’ Dagboekfragment 9.11.1945. 

602 Van Poelgeest aan Wadman, z.p., 8.12.1945. 
603 Borgers aan Wadman, Bussum, 12.12.1945.
604 Zo ontving Schurer voor zijn illegale activiteiten in de oorlog in 1945 nog een 

prijs van duizend gulden van de regering ‘wegens bijzondere diensten tijdens de 
bezetting aan de Nederlandse letterkunde bewezen’ – Bisleine spegel, 115.

605 Notulen Tsjerne-vergadering 9.11.1946. Ter vergelijking: It Heitelân had naar eigen 
zeggen omstreeks dezelfde tijd 1.500 abonnees, Frysk en Frij volgens dezelfde bron 
16.000. (P., ‘Kronyk’ It Heitelân februari 1946, 26-27).

606 Wadman, ‘Sonnet’ en ‘Avontuur met de twijfel. Het laatste boek van prof. 
Huizinga’, Podium 2 (2) 39 en 58-61.

607 ‘Op ’e Tsjernegearkomste haw ik noch al ’t ien en ’t oar oanhearre moatten oer 
myn meiwurkjen oan Podium. En by einsluten koe’k it ek noch mar allinnich 
fordigenje mei myn forneamde tsien wâllen. Fansels, as Frysk-nasjonalist stiet 
men swak. Mar oan ’e oare kant, as men as Frysk nasjonalist allinne mar yn 
Fryske wittenskippen studearje mei, docht it Frysk Nasjonalisme himsels de das 
om. Doe’t ik frege oft ien fan harren der biswier tsjin hie, dat ik oan Podium 
meiwirke en tasei dat ik der dan daliks mei ophâlde soe, wie der net ien dy’t it 
oandoarst. Fedde joech to kennen, dat as ik it yn Criterium of het Woord west 
hie, hie’t neat net slim west, mar krekt yn Podium. Dat wiene ek Douwe syn 
biswieren, lyk ast witste, en Jan styng der ek skerper foar oer as er wolris dien hie 
nei syn sizzen. Nou ja, wy sille wolris sjen hoe’t it him ûntjowt. Ik ha gjin reden 
om Podium slûpe to litten....’ Dagboek, citaat uit een brief aan Fokke Sierksma, 
ongedateerd, tussen 30.12.1945 en 2.1.1946.

608 Sicking, ‘De evolutie van Podium’, 343-347. Vergelijk ook Doorman, Steeds mooier. 
Ook Doorman maakt het onderscheid tussen Podium I en II. 

609 Calis, Ondergronds verwachten, 357-372 en Speeltuin van de titaantjes. 
610 De oplage van het eerste nummer bedroeg aanvankelijk 100 exemplaren, die 
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spoedig uitverkocht waren. Daarna werd een tweede druk gemaakt van nog 
eens honderd exemplaren. Calis, Ondergronds verwachten (372). Calis geeft geen 
oplagecijfers van het tweede en derde nummer, al mag verwacht worden dat de 
oplage ongeveer dezelfde zal zijn geweest.

611 Wadman, ‘Ljouwerter literatuur 1944-’45 [over Podium], FF 15.3.1990. Over ‘illegale’ 
poëzie, zie ook Van der Heijden, Grijs verleden, 288 e.v. 

612 Marten Brouwer, ‘De rol van Friezen in Podium’, Leeuwarder Courant 19.11.1993.
613 Calis, Ondergronds verwachten, 363 e.v.
614 Als geboorteplaats wordt ook Dantumawoude genoemd (Jenner, ‘Fokke 

Sierksma’). Sierksma zelf merkt hierover op, dat hij geboren werd in een wijk 
buiten de stadsgrachten van Dokkum, die als Dantumadeel werd aangemerkt. 
Overigens ging hij er prat op dat hij officieel geen Dokkumer was, maar een 
inwoner van Dantumadeel. Dantumawoude, waar Sierksma niet geboren werd, 
was een klein dorpje nabij Dokkum, tegenwoordig maakt het deel uit van 
Damwoude.

615 Boomsma, Om fan dit lân te hâlden, 90-91.
616 Jenner, ‘Fokke Sierksma’, Beck en Jenner. Fokke Sierksma, Hak, Stagnatie 

Nederlandse godsdienstwetenschap, 81. Zie ook Van Iersel, Wetenschap als 
eigenbelang. 

617 De Vries, Trochpaden, 77-78 en Calis, Ondergronds verwachten, 363 e.v.
618 Tamminga, Fan hearren en sizzen, 230.
619 Wadman aan Tamminga, Langweer, 8.12.1943.
620 Calis, Ondergronds verwachten, 408.
621 Sierksma, Grensconflict, 95-96.
622 Sierksma, Grensconflict, 120.
623 Ter Braak geciteerd door Oversteegen, Vorm of vent, 374. Kritiek op het soms wat 

eenzijdige beeld van Oversteegen wordt geuit door Mooijman en Mosheuvel, 
Forum, 5-26., Kieft, Het Plagiaat, 151 e.v. en Hanssen, ‘Dirk Adrianus Michel 
Binnendijk (1909-1984)’ Biografisch Woordenboek Nederland, http://www.inghist.nl/
Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn5/binnendijk, 

624 Oversteegen, Vorm of vent (Amsterdam, 1969) hoofdstukken 6 (261-284) en 8 (371-
475).

625 ‘Ik ha de bêste der útsocht, mar ek rekken hâlden mei de meast tipearjende foar 
myn p…p…persoanlikheid (men soe langer bang wurde fan dat wurd).’ Wadman 
aan Freark Dam, Gorredijk, 15.10.1945. 

626 Borgers aan Wadman, Bussum, 12.12.1945.
627 Van de 1.000 exemplaren van het vierde (naoorlogse) nummer werden er 600 

verstuurd naar bekenden. Calis, Ondergronds verwachten, 412.
628 Frank Wilders [Sierksma] ‘Doelstelling’. Podium I (4) 54-57 [54]
629 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 169.
630 Redactie, ‘Bij de eerste legale jaargang’. Podium 2 (1) 3.
631 Vergelijk Brems, Altijd weer vogels, 35-39. Brems constateert dat de literaire 
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ontzuiling in Nederland direct na de oorlog van start gaat, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Vlaanderen. Voor Wadman en Sierksma’s ‘humanisme met haar op 
de tanden’, zie Gezelle Meerburg: ‘Fraachpetear mei Anne Wadman.’ Hwant wij 
binne, 208.

632 ‘In tinzenwrâld ta weismiten keard, neffens Douwe. Ôfwiisd, út namme fen 
it libben”, ropt Fedde. Mar sa is ’t ommers mei my ek. Frjemd dat in minske 
sà hingje kin oan syn eare, dat er doch noch fersen skriuwt en forhalen en 
nije toanielstikjes opset. It libben sterker as de lear? Of is it libben de lear 
sels? De eare sterker as it libben, scoene [soe] men hast sizze kinne.’ Dagboek, 
ongedateerd, tussen 12.5.1944 en 16.5.1944, waarschijnlijk 15.5.1944.

633 ‘De kopij for it foarste nûmer fen Podium is by de útjower. Wy hawwe ús 
oandacht nou by it twade. Jo hawwe faeks fen Freark Dam al heard, det it blêd 
tsjin de suprematy fen Hollân rjuchte is en det wy ek dêrom plak jaen wolle 
oan Fryske poëzije as lykbirjuchtige en lykweardich. Us foarnimmen is: yn elts 
nûmer in pear bêste Fryske fersen. Fen konkurrinsje mei it Fryske literaire blêd 
is uteraerd gjin sprake. Det is for Fryslân, Podium nimt stelling foar Hollân 
oer. Mar ek dêr heart Frysk. Jo sille det mei ús iens wêze, forwachtsje ik. Dêrom 
freegje ik Jo hjirby om in stikmennich fen Jo net publisearre fersen, om dêr 
in kar út to dwaen. Wy scoene it tige op priis stelle, as Jo meiwirkje woene.’ 
Sierksma aan Wadman, Leeuwarden, 11.9.1945.

634 Vergelijk dagboek 8.6.1946 over Sierksma: ‘Fokke, doedestiden in “fijân”.’ (‘Fokke, 
toen een “vijand”.‘)

635 ‘Hwat jim nou krekt mei “Podium” foar ha, is my net rjucht dúdlik. Tsjin de 
suprematy fen Hollân, mar kin men dy wol mei kâns fen slagjen to kear gean 
yn ’e Hollânske tael (sûnder litterair, of ûnyntellektueel in ketterjager to wirden 
en bisykje bikearlingen to meitsjen). Net dat ik der biswier tsjin ha dat myn 
fersen brûkt wirde as de spegeltsjes en knikkerts, – mar ik fyn it al min of mear 
compromittearjend for yntellektuelen as hja ta sok heilslegerwirk tsjinje moatte. 
Hawar, ik fret genôch fen “tsien wâllen” om net [waarschijnlijk mist hier het 
woordje: ‘ek’] oan jim blêd meidwaen to wollen, sa nou en dan, sels sjuch ik der 
gjin bien yn om ek Holl. wirk to leverjen.’ Dagboek, aantekeningen uit brief aan 
Fokke Sierksma, tussen 14.9.1945 en 16.9.1945.

636 Vergelijk Wadman aan Borgers, Langweer, 25.2.1945.
637 ‘Jim dwaen is my tige sympathyk, al moat ik sizze, dat de trije illegale nûmers 

dy’t ik haw, my ôffallen binne. Binammen yn it poëtyske hearske hwat in 
eigenwize toan, tocht my, sa eat fen: lit it nou mar oan ús oer, foart mei de âlde 
generaesje! Myn idealen for in tydskrift scille wol yn in oare rjuchting lizze. Ik 
wol noch altyd dat der ris wer in “Forum” kaem, mar dy generaesje is der net 
mear. De namme fen jim “Podium” liket der al op, ik hoopje dat it in oanwizing 
is.’ Dagboek, aantekeningen uit brief aan Fokke Sierksma, tussen 14.9.1945 en 
16.9.1945.

638 Later bewerkt tot: ‘De poëzij fan D.A. Tamminga, Frysk Jierboek 1946, 184-212.
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639 ‘’t Foel my net ta. Yntelligint is ’t net, en fol “siel”, djipte, ivichheid.’ Dagboek, 
19.9.1945. 

640 Wadman aan Tamminga, Gorredijk, 22.9.1945.
641 ‘Jo bifjuchtsje mounlen. […] Koartwei sein: ik haw alhielendal neffens Jo idealen yn 

Douwe’s wirk socht om de “vent”, sa’t ús beider frjeon Ter Braak it formulearre. En 
ik haw wol in vent foun, mar ien dy’t himsels in lyts tikkeltsje forneukte. […] Ik fiel 
my minstens like folle learling fan Ter Braak as Jo. En ik fiel der in soad for om in 
stikmennich fen Jo mieningen à la Ter Braak fierder (ad absurdum?) to fieren. Det 
alle dichkinst boarterij is, boarterij dy’t bloed is (dêrom wier Nietzsche’s boarterij 
ek sa’n blòèdige …earnst!) haw ik foaropsetten by myn lêzing. […] Mar as poëzije 
nou boarterij is, werom scoe men den net nei de rigels fen dizze boarterij freegje 
meije? En hwet docht de krityk oars as det? En nei de rigels fen de boarterij freegje 
bitsjut for Jo en my: freegje eft it in keardel is, dy’t der net útnaeit, gjin biskûl siket, 
mar ‘dêr [der] for stiet’. As ik in ûndogensk psychologysk trucje úthelje mei. De 
persona poëtica Wadman is boartlik, wylst dyselde as Persona practica frijhwet 
yn de tiis sit, sa’t Jo sizze.’ Sierksma aan Wadman, Leeuwarden, 25.9.1945. Zelfs 
Sierksma’s interpunctie lijkt hier overigens op die van Ter Braak!

642 Dagboek 5.10.1945.
643 ‘Hast lêzen hoe’t er fan syn kultuerhistorysk komplex út wei de earme Podium-

mannen ôfmakket? Of soe it W. Elias syn wurk wêze? Hawar, it docht der net 
ta, ljue dy’t harsens ha en gjin tradysje, binne by dy mannen út ’en kweade, for 
safier’t hja tominsen [sic] net op ’e personalistyske pôt skite.’ Dagboek, brief aan 
Tsjerk de Jong, 8.10.1945.

644 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 203
645 ‘Dyn né tsjin Huizinga† hâldt de proporties yn it each. En as sadanich is dit in 

weardich ferfolch op Ter Braaks attaques op de man, do’t [doe’t] hja beide noch 
libben.’ Sierksma aan Wadman, z.p., 28.11.1945.

646 Sierksma aan Wadman, z.p, z.d. [1946]
 ‘Mannen, dy’t de ljeabrekker skriuwe, scoene in Hollânner ek wol ris ‘hinderlijk’ 

wêze kinne.’
647 ‘Brief fan Fokke S. hawn, hy wie tige to sprekken oer myn stik oer Huizinga, en 

woe it fuortdaliks opnimme, dat my parten tafoel. Ik wist sels net hwat ik der 
fan sizze moast […] ik leau dat dat myn kwael is, ik skriuw to maklik en to goed. 
En dan jowt sa’n brief jin wol moed, ik wie der blider mei as ik mei 10 jawirden 
op leafdesbrieven west hie. It bisterket jins selsbitrouwen, ik leau dat ik nou ek 
wol de moed ha om foar Podium oer Du Perron gear.’ Dagboek, brief aan Freark 
Dam, 3.12.1945. 

648 Dagboek, 16.12.1945.
649 ‘’ik Hoopje, detst mei gauens gear scilste oer Du Perron. Dêrop haw ik myn sin 

nou mar set. Ik forwachtsje der hiel hwet fen. Hy is in man west, dêrstou mei 
prate kinnen hiest.’ Sierksma aan Wadman, Leeuwarden, 26.12.1945. Uiteindelijk 
zou Gerrit Borgers het stuk over Du Perron schrijven.
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650 Wadman, ‘In memoriam André Scholten. In persoanlik oantinken.’ [‘17-11-1944 en 
6-3-1946’], De Tsjerne 1946, 163-167.

651 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 23.3.1946.
652 Clewits aan Wadman, Assen, 27.3.1946 en 4.9.1946, en Kamminga aan Wadman, 

Dokkum, 21.2.1946.
653 Wadman aan Kamminga, Gorredijk, 12.12.1945.
654 Zo had Schurer een ballade van Wadman opgenomen in 25 Fryske dichters. Dat de 

balladen erg populair waren, blijkt ook uit een brief van Wadman aan Tamminga 
(Langweer, 29.3.1944). Het speet Wadman dat het parodie-element van zijn balladen 
door niemand opgemerkt werd. (Wadman aan Strikwerda, dagboek 14.12.1945).

655 Wadman aan Sikkema, Gorredijk, 16.11.1945. Alleen nummer twee van de serie, 
Sikkema’s Stjerrerein, verscheen ook bij Kamminga. 

656 Dat blijkt althans uit Kamminga aan Wadman, Dokkum, 4.3.1946 en 9.4.1946. 
Dat Wadman optrad als coördinator blijkt ook uit zijn brief aan Kamminga, 
Gorredijk, 22.4.1946.

657 ‘Der steane dingen yn dy’t net wêze moatten hiene, to grouwelich foar 
pornografy sels. Mar oer’t gehiel giet it wol. […] Hwat de krityk sizze sil? 
Bilangstelling forwachtsje ik der wol fan. Poortinga foar de Stim makket it wol 
goed, Douwe foar it V.V. ek, Piebenga foar de Stim sil ek wol gean, Freark foar de 
Vrije Pers en miskien de Waarheid, Fokke foar Podium sil wol skerp wêze, mar 
hy wurdearret my mear as west hat. Fedde scil my yn ’e Tsjerne wol in triuw jaen 
kinne, as dy ea komt tominsten. Dan It Heitelân en Frysk en Frij. Dat lêst, às ik 
de eare krij en dat moat wol as ik har in ex. stjûre lit, sil my wol ôfmeitsje, om to 
min kunde fan ’t Frysk èn om de pornografy, – dat lêst is wol reklame fansels.’ 
Dagboekfragment, 23.12.1945.

658 Eerste kwatrijn van het zevende sonnet in ‘La pièce’. Fan tsien Wâllen, 19.
659 Opgenomen als tweede gedicht in Fan tsien Wâllen, 8.
660 Wadman aan Kamminga, Gorredijk, 29.7.1945. (Nederlands briefje)
661 Wadman, ‘Socialisme en sentiment’, Podium 2 (3) 93-95, Wadman, ‘Knokken in 

Poëticis. Schuur – van Heerikhuizen 0-0’, Podium 2 (4) 97-99, Wadman, ‘Efternei 
bisjoen’, Podium 2 (4) 99 en ‘Van Dessah tot Asfalt. Sjahrazad, Indonesische 
Overpeinzingen’, Podium 2 (4) 112- 115.

662 ‘Yn de Waarheid haw ik optheden de Fryske forsetspoezy by de kop, foar 
de Tsjerne skriuw ik deiboekfragminten oer, oer litt. dingen, foar Podium 
polemisearje ik himel en ierde by elkoar, en ek de Vrije Pers sil ik oan meidwaen, 
op forsiik fan Freark. Dan is der noch de Stiennen Man dy’t my de greatste 
argewaesjes bisoarget yn de krite- en bounsgearkomsten, ek mei it probleem 
Fryske striid of opfieding.’ Wadman aan Sikkema, Gorredijk, 13.3.1946.

663 Wadman ‘De Friese jeugd op de tweesprong.’ De Vrije Pers jrg. 2 (22) 31 mei 1946, 
11-12.

664 ‘De proppenschieter’ was de polemische rubriek van Podium. De Tsjerne kreeg 
later eenzelfde soort rubriek: ‘Op it harspit’. De ‘harspit’ (Nl. ‘haarspit’) was het 
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spit in de grond waarop de zeis scherp werd gemaakt en werd rechtgeslagen. 
‘Iemand op het haarspit nemen’, betekent: ‘iemand de les lezen’.

665 ‘‘It Heitelân (sels noch net lêzen) bifette û.o. dit “oersjoch oer de nijste Fryske 
litteratuer”: Anne Wadman, Anne Wadman, Anne Wadman, Anne Wadman en dan 
noch in kear mannich. […] Lies krekt de Tsjernekrityk yn “Trouw”. Ik priizgje my 
gelokkich dat dat folkje bang foar my is. Hwat foar in Proppenschieter [Podium] 
om dêr ris op werom to kommen. Dy vdM. dy’t him net foarstelle kin hoe’t 
immen dy’t psalmsjongt yn ’e nacht en immen dy’t him bisibbe fielt oan dea en 
drank it nêst elkoar yn ien tiidskrift úthâlde sil. En dan dat grouwelich flokken. 
Ik skyn dy mannen oan har forstân bringe to moatten dat men ek op “knappe”, 
miskien sels op geniale wize flokke kin.’ Dagboekfragment, 7.2.1946.

666 ‘Mei “De Tsjerne” sil de bûter jild jilde. Gjin konkurrint fan ús blêd, o né! Wy 
sykje net alderearst nei literatuer, nei wysheit en wierheit en skientme, nei 
alderpersoanlikste fielingen en âlderwetske ivoaren tuorren, nei hertsynlik-
pynlike siele-iepenbierringen en hyperkrityske opkomsten en delstigingen – 
rykdommen allegearre dy’t de tsjerne-mannen samar út ’e lege mouwe skodzje. 
Wy geane wiidút nei de breedte fan ús folk, de “Tsjerne” stekt syn pols yn ’e djipte 
fan de siel. […] Hwat habbe wy it rom, nou’t wy gjin pretinsjes mear hoege to 
hoedzjen, dy’t wy dochs net neikomme kinne: “De Tsjerne” nimt se allegearre fan 
ús oer en skept der hûndert nije by. As dát net goed komt leit him dat allinne oan 
de Friezen, dy’t der gjin tsientsje foar oer habbe, om dy mannen yn alle frijheit 
klearebare boerebûter tsjernje to litten.’ P. [Piebenga], ‘Fryske Kronyk XXVI’, It 
Heitelân 1946, 26-27.

667 ‘Mar al tofolle is der de lêste tiid yn en bûten Fryslân in soarte fen folkskinst 
oanpriizge, dy’t mei kinst neat to meitsjen hie en woekere op regionalisme en 
folklore.’ Schurer, ‘De bining forbritsen’, Tsjerne 1946, 3.

668 Poortinga, Preokkupaesje of frije kreativiteit, 11.
669 ‘Nim it in oankommend litterair kinstner, tipelsinich wêzen det er is, kwea, det 

er him mei syn wirk ûnwennich fielt twisken kriteforslaggen en adfortinsjes fen 
V.S. pipermint en breukbannen.’ Schurer, ‘De bining forbritsen’, Tsjerne 1946, 1-5.

670 ‘Hwat in Fries foar “It Heitelân” docht, docht er rjochtstreeks foar syn heitelân.’ P. 
[Piebenga], ‘Fryske Kronyk XXVI’, It Heitelân 1946, 26-27.

671 ‘...oant nou ta is it praktysk ien fan de ôfreägearringsplakken fan Anne Wadman, 
dy’t nou ienkear in typyske styl fan jongereinlibben fortsjintwurdiget. Wy ha 
skoan foar it forstân dat de jeugdbiweging hjoed de dei oars wêze sil as dy 
nei 1920, mar tagelyk stiet fêst, dat gjin jongerein him ea biwege kin sûnder 
idealisme en romantyk, sûnder in révolúsjonaire striid foar “wissichheden”. 
Klearebare idealisme bringt in jongerein op ’e doele, mar as der sinsyk oer alle 
“wissichheden” hinne wâdde wurdt, is der gjin jongerein mear oan ’e slach, mar 
in keppeltsje âldmannige pubers, dy’t op har 25ste jierdei alle ljochten fan de 
makro- en de mikrokosmos al dôve ha.’ P. [Piebenga], ‘Fryske Kronyk XXVI’, It 
Heitelân 1946, 26-27.
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672 ‘Fierders is der tusken Jan Piebenga en my lang om let in iepenlike skerpe 
oarloch útbrutsen, dy’t ta gefolch ha kin dat hy of ik út de Tsjerne giet, nei 
oanlieding fan syn ynsinuearjende skriuwerij oer de Tsjerne yn it Heitelân, 
dystou faeks wol folge hast.’ Wadman aan Gezelle Meerburg, Gorredijk, 13.3.1946.

673 ‘Wy sille dus dochs jit yn striid reitsje mei de âlde generaesje, alteast mei in diel 
derfan.’ Gezelle Meerburg aan Wadman, Utrecht, 16.3.1946.

674 ‘En , Douwe, kom nou net oan mei it praetsje, dat Jan Jan is, en dat er it net 
sa slim bidoeld hat, lit it fan him net sa slim bidoeld wêze (dat leau ik net, 
nammers), mar dan noch hat sa’n stikje syn útwurking dien en bliuwt it 
ûntaktysk, unfair, ûnforantwurdlik, yn striid mei de forantwurdlikheidsgefoelens 
foar it geastlik heil fan it folk, dy’t de folksbiwegingsmannen sizze to hawwen.’ 
Wadman aan Tamminga, Gorredijk, 6.3.1946.

675 ‘Ik haw him altyd sjoen as de man dy’t mý ûntmaskerje koe, mar nou sjoch ik 
mysels as de man dy’t hím ûntmaskerje kin én moat. Hy sil net in maklikenien 
oan my ha, dêr kin er fan op oan.’ Ibidem. 

676 ‘...ien dy’t syn eigen kollega’s sà forhúnt en bispotlik makket en docht as stiet 
er der sels mei in hautain glimke boppe, fan: nou ja, ik sit der wol yn, mar ik lit 
se mar wat grieme, sa’n ien, Jan, heart net yn de Tsjerne thús, mar yn Trouw (ik 
leau dat dyn atavismen har net fordylgje litte).’ Wadman aan Piebenga, Gorredijk, 
6.3.1946.

677 ‘As “de Tsjerne” noch hwat mear is as libben, wêzen, siel en geast fan Anne 
Wadman, as dêr foar in spion fan Brandenburgh noch krekt likefolle plak 
oerbliuwt as foar in spion fan Stalin, [….] as ik frij bliuwe kin fan sokke 
útdagingen as ik nou in pear fan dy krigen hab en net nei elk wurd, dat men 
skriuwet, in ôfstraffing út de Gerdyk hoecht to forwachtsjen, ja, dan bliuw ik 
yn de Tsjerne en gean yn alles myn gong.’ Piebenga aan Wadman, Leeuwarden, 
7.3.1946.

678 ‘Yn gjin gefal moast it yn ’e kop krije om sels it iene of oare der hinne to smiten, 
dan soene de lju har sin ek noch krije, en it is myn bidoeling dat net hja, mar 
wy ús sin krije. Der is al in initiatyf geande yn Fryslân foar in nij litterair 
tydskrift, anti-tsjerne, dy’t antifolksaerdich en antikristlik is. Dû bist foar my 
ien fan ’e bilangrykste skriuwers fan it Fryslân fan dizze tiid, ik bin bliid mei ús 
kombinaesje en lit dy mei gjin geweld fan bûtenút forbrekke. Troch ús wurk, 
en dertroch allinne, sille wy ús bistean fierder rjuchtfeardigje.’ Schurer aan 
Wadman, Amsterdam, 11.3.1946.

679 Schurer aan Wadman, Amsterdam, 19.2.1946.
680 Schurer aan Wadman, Amsterdam, 11.3.1946.
681 ‘Ik leau dat it in soarte karakterleazens is, in tokoart oan earlikheid, 

in dûbeltongigens, datselde soart fan “geslepenheid” dat my yn guon 
grifformearden sa stuitet. Ik haw it by Jan sa faek al murken en ek oaren hawwe it 
by him merkbiten, - hy kin net forneare dat der oaren neist him komme, dy’t èk 
hwat kinne.’ Wadman aan Schurer, Gorredijk, 15.3.1946.
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682 ‘Mar witste dat dyselde Jan koart tofoaren oan Fokke S. syn meiwurkjen oan 
Podium oanbean hie?’ Ibidem.

683 ‘Hoe’t de hear P. syn hunerij op ’e Tsjerne yn ’t lyk bringe kin mei syn eigen 
redakteurskip dêrfan, is syn saek. De Tsjerne nammers is mâns genôch om 
himsels tsjin dizze mâlle en sinleaze praterij yn ’e romte te fordigenjen. Us giet 
oan, hwat er fan de St. M. seit. Nou, lêzer, net folle goeds.’ Wadman, ‘Antwurd oan 
P.’, Stiennen Man, april 1946.

684 ‘De sekerheden dy’t ik de lêste tiid miende woun to hawwen, ûntfalle my 
optheden stik foar stik wer.’ Wadman aan Schurer, Gorredijk, 8.3.1946.

685 ‘Nei it konflikt mei Jan Piebenga en nei al it gesoademiter mei de Stiennen 
Man, mien ik optheden dat it myn plicht is om mei stille trom út Fryslân to 
fordwinen, en it lok earne oars to sykjen. Myn optreden hjir liket my ta net langer 
sin to hawwen. Alleman kryt my út foar cinysk, negatyf, ôfbrekkend, rancuneus, 
nimmen dy’t der (bihalven inkelde maten lyk as Douwe en Fedde, en yntimere 
freonen as Reimer, Freark en Dukke) oan tinkt dat dizze manear fan wurdearing 
to negatyf is foar kommend fan s.n. positive minsken. ”Leafde yn negatyf ”, seit 
Fedde, – dy’t syn positive kant wol deeglik hat. It moàt sa wêze, hwant bìn ik 
allinne mar in cynicus en negativist? It is itselde hwat ter Braak wearfoer. Hy is 
greater persoanlikheid as ik, like folle greater as Hollân greater is as Fryslân, ik 
bidoel de Hollânske kultuer as de Fryske. Nou is men lang om let sa fier, dat men, 
yn Hollân alteast, Ter Braak lyk en rjocht docht. Sil dat mei my ek sa gean, – as ik 
ienris út Fryslân lûdleas weiwurden bin?... Sa foar ’t each lykje ’k de “coming man” 
yn de Fryske litteratuer. Myn ynfloed yn de biweging (it Boun) is net lyts. Mar de 
tsjinkrêften binne to sterk, myn front is net hâldber, dat fiel ik mar al to pynlik. 
En dochs kin ik der net ta komme om mei alles to brekken, – it soe it brekken mei 
Fryslân bitsjutte en dêrta is sels myn ljeafde to posityf.’ Dagboek 8.3.1945.

686 Gesprekken van Babs Gezelle Meerburg met Jelsma’s tweede echtgenoot, P.D. 
Swanenburg de Veije (februari 2002), Tynke van der Meer (Leeuwarden, z.d.) en H. 
Ehrhardt (Leeuwarden, 21.2.2002).

687 Café in Leeuwarden tegenover het station, waar veel schrijvers en journalisten 
kwamen. Ook de Tsjerne-vergaderingen zouden er vaak gehouden worden.

688 ‘De hiele dei troch haw ik by har forkeard, de middeis efkes hwat blike litten. 
Jouns om 7 ûre sieten wy to gearre yn De Kroon to praten. Sukes forsikere, 
miende’k. En sjudêr, yn ienen de bekentenis dat hja net alhielendal frij wier èn 
dat hja dy oare net bidonderje woe.’ Dagboekfragment, 2.1.1946.

689 ‘It wurdt gjin spûntane forhâlding mear, mar fan to foaren opset en birekkene, – 
dy’t ek net spûntaen stjerre kin as’t nedich is, en dy kâns is net lyts.’ Ibidem.

690 ‘...yn myn hert winskje’k neat mear as by har útgûle om alle misse reizen fen 
sawn jier.’ Dagboek 23.1.1946.

691 Dagboek 24.1.1946. Uit Wadmans nagelaten bibliotheek blijkt dat hij in 
januari 1946 Du Perrons P.P.C. Brief aan een Indonesiër (’s Gravenhage, 1945) had 
aangeschaft. 
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692 Het verscheen in De Tsjerne, samen met de Friese vertaling van ‘Gedicht voor 
haar’, maar zonder de oorspronkelijke opdracht ‘Foar A.J.’ De Tsjerne april 1946, 
105. Nederlandse vertaling van Gerrit Borgers in Anne Wadman, Frieslands dichters 
(Leiden, 1949) 331.

693 Jelsma aan Wadman volgens een dagboekaantekening van Wadman, 12.2.1946.
694 ‘...haw ik hwat leard, sûnt 1939? Dy absolute earlikheid dy’t ik wol bigearde, mar 

net hie?’ Dagboek 12.2.1946.
695 Wadman aan Gerrit en Annie Borgers, Gorredijk, 23.3.1946.
696 Gesprek met Herre Kampen, de matroos, later echtgenoot van Dukke van der 

Meer, Bergum, 26.1.2006. Zie ook de correspondentie van Dukke van der Meer en 
Wadman, archief Herre Kampen.

697 ‘A. moat noch hiel hwat ynhelje en mei har “Het land van Herkomst” foar 
to lizzen kom ik der net. Hja stelt like dôfhûdich de j.v.o. der foar oer.’ 
Dagboekfragment 30.3.1946.

698 ‘Twisken dyn Selma Lagerlöf en myn Menno ter Braak leit in Sahara, en ik leau 
net dat hja ea by mankoar to bringen binne. Do’t ik yn 1939 forkearing krige mei 
de faem dêr’t ik fiif jier lang mei “omslein” ha [...], lies ik Diet Kramer. Nou lês ik 
Du Perron en de wei werom is ûnbigeanber. Ik sit yn myn eigen yntellekt fortiisd 
en wit mei Ter Braak dat allinne in djippe “genegenheid” de forhâlding tusken 
man en frou fan de “verstarring” rêdde kin. Dy genegenheid is it great aventûr, 
dêr’t ik elkenien en ek dy, wol oan weagje wol, en net kin.’ Wadman aan Dukke 
van der Meer, Gorredijk, 1.9.1945.

699 Borgers aan Wadman, Bussum, 2.10.1945.
700 Dagboek, brief aan Annie, ongedateerd, tussen 3.2.1946 en 6.2.1946. Deze brieven 

ontbreken in de collectie Borgers, net zoals in Wadmans verzameling sommige 
brieven van Annie Borgers aan hem missen.

701 Fokke Sierksma beet het spits af in Podium (F.S. (over Fan tsien Wâllen), Podium 2 
(3) 90-91. Twee jaar later volgde bovendien nog een artikel in Critisch Bulletin, ‘De 
Friese dichter Anne Wadman’ [‘maart 1947’], Critisch Bulletin maart 1948, 125-129.) 
Fedde Schurer besprak Op koart Front voor De Tsjerne (‘Nije Fryske dichtkunst. 
Leafde yn negatyf ’, De Tsjerne 1946, 92-96), Ype Poortinga voor het gereformeerde 
maandblad De Stim (De Stim 5.4.1946). E.B. Folkertsma recenseerde beide 
bundels in het Friesch Dagblad (‘Heil of ûnheil’, FD 9.3.1946), Frysk en Frij ‘vijand’ 
J.K. Dykstra deed dat voor zijn eigen krant. En ten slotte behandelden Klaes 
Dykstra en Sjoerd van der Schaaf beide bundels in It Heitelân (Klaas Dykstra, 
‘Jonge Dichters 5’, It Heitelân 25.3.1947) en De Heerenveense Koerier (‘Boekskôging’, 
Heerenveens Koerier 18.1.1946)

702 Schurer aan Wadman, De Lemmer, 23.8.1945.
703 ‘Hja hawwe fan de wrâld nea oars sjoen as de omkearing fan alle ethyske wearden 

en de spotprint fan in moarael dy’t foar rêstiger tiden skreaun like te wêzen, en 
dêr’t de kultuer fan in earder slachte op basearre wie. Kin men fan sa’n slachte 
forwachtsje dat it sûnder mear leauwe sil yn earlikens, goede trou, neisteleafde, 
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gerjochtichheit en in nei harmoanyske skientme evoluearjende mienskip?’ 
Schurer, ‘Nije Fryske dichtkunst. Leafde yn negatyf ’, De Tsjerne 1946, 92-96.

704 ‘Dizze geast is troch de spitsroeden fan Menno ter Braak syn wrede analisen 
gien.’ Ibidem.

705 ‘Dyn rol yn Fryslân soe útspile wêze? Jonge, dy bigjint earsten. Derom [sic] is it 
fansels wol mûglik en miskien winsklik dat de folgjende akte út Amsterdam wei 
spile wurdt, mar dat makket gjin wêzenlik forskeel út. Dû hast der oan diztiid 
ta wakker antithetysk yn omreage, en dû kinst oer de fortuten foldien wêze; der 
is reaksje. Ik leau oan dyn greate mûglikheden yn it positive, en forwachtsje dy 
to sjen. Stoarje dy nou net blyn op al dy lytsje ljue en kies se net stik foar stik as 
objecten om dyn talint op to skerpjen. En litte hja dy yn gjin gefal út ’e koerts 
driuwe.’ Schurer aan Wadman, Amsterdam, 11.3.1946.

706 Sierksma over Fan tsien Wâllen, Podium jrg. 2 (3) pp. 90-91
707 Sierksma, ‘De Friese dichter Anne Wadman’ [‘maart 1947’], Critisch Bulletin maart 

1948, 125-129.
708 ‘anatomyske dichtkunst, dy’t neat ûntseach, ek it hilliche net.’ [v.d.S.] 

‘Boekskôging’, Heerenveens Koerier 18.1.1946.
709 ‘De útwurking fan de bom, dy’t Anne Wadman yn it oars sa fredige Fryske 

dreametún saeid hat, kin men forgelykje mei dy fan mâlle Jan yn ’e hinnen: 
tradysje, harmoany, sleur binammen moatte it ûntjilde. Erchtinkend, toloarsteld 
en oan ’e kop fol hate set er him toskoar en fjurret syn bittere, sarkastyske salvos 
ôf op alles hwat him terget. […] It byld, dat wy fan de dichter krije, is net set 
tsjin de eftergroun fan it Fryske gea, mei al syn hieme lûden, roken en kleuren, 
mar past it bêst yn it kosmopoalitysk formidden fan in studearkeamer mei 
túndoarren en gâns boeken.’ Klaas Dykstra, ‘Jonge Dichters 5’, It Heitelân 25.3.1947.

710 ‘Fan it opperflakkige optimisme fan ’e âlde moralisten (“de minske is goed”) is by 
Wadman gjin grevel oerbleaun.’ Ype Poortinga, De Stim 5.4.1946.

711 ‘Ik bin bliid mei dizze knappe fersen. Net om’t hja knap, mar om’t hja dúdlik 
binne. Dúdlik earst al yn har reäksje. Wadman libbet fûl, en fûle heidenen hat de 
wrâld, hat sels de tsjerke fan Jezus Christus mear oan as sleauwe christenen.’ [F.= 
Eeltje Boates Folkertsma] ‘Heil of ûnheil’ (over Fan tsien Wâllen en Op koart Front), 
FD 9.3.1946.

712 ‘Wy meije tankber foar sa’n krityk wêze. It binne bittere dranken en skerpe 
messen, mar Fryslân wie der nedich oan ta.’ Ibidem.

713 Kamminga aan Wadman, Dokkum, 21.2.1946, 9.4.1946, 15.9.1946 en 25.11.1947 en 
Clewits aan Wadman, Assen, 27.3.1946 en 4.9.1946.

714 Akker en Dorleijn, Nijhoff, 378 en 396. Vergelijkbaar met de Roerdompreeks 
was de Helikon-reeks van de Utrechtse uitgever Stols. De oplage daarvan 
bedroeg ook duizend exemplaren, waarvan zeshonderd naar abonnees werden 
gestuurd. Daarvan bedankten vierhonderd lezers echter al gauw. Poëzie verkocht 
moeizaam; zie Van Dijk, Stols, 257.

715 Zie Wadman aan Folkersma, Gorredijk, 13.3.1946, waarin hij hem bedankte voor 
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zijn kritiek ‘van man tegen man’, die hem honderd keer sympathieker was dan de 
‘slappe waardering van J.K. Dykstra in het V.V. en het sneue geschrijf van Sj. v.d. 
Schaaf in de Heerenv. Koerier, mannen waarvan gezegd wordt dat ze religieus en 
politiek veel dichter bij mij staan.’ (‘...de sloppe wurdearring fan J.K. Dykstra yn it 
V.V. en it spitich geskriuw fan Sj. v.d. Schaaf yn de Heerenv. Koerier, mannen dy’t 
my religieus en polityk folle neijer hjitte to stean.’)

716 ‘Myn foarste kommentaar op dyn knokken in poëticis wier: Pats, de ideale 
vliegenvanger (Us mem hie somtiden in Pats-manie mei in greate firtuositeit 
yn it reitsjen). Dou hast my de wirden út myn wêzen skoerd [skuord]. En it is in 
knap stikje twede-gezicht-psychology wirden. […] Earlik sein: ik biskôgje dy as 
myn bêste Podiummaet, ôfsjoen noch fan de minsklike kant, dy’t ik noch altiten 
wichtiger achtsje as alle literatuur by inoar. ”In poëticis” binne dêr [der] wis en 
wrychtich ferskillen twiksen ús. Mar de “lizzing” (in retorica) makket de minske.’ 
Sierksma aan Wadman, Leeuwarden, 15.3.1946. 

717 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 19.3.1946.
718 Gesprek met Jan van Schoten, Harlingen, 13 mei 2005.
719 Borgers aan Wadman, Bussum, 6.3.1946. Verdenius zou in september met 

emeritaat gaan.
720 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 29.3.1946
721 Wadman aan Borgers, Langezwaag, 15.9.1946.
722 Dagboek, 29.9.1946. Vergelijk ook Reimer van Tuinen aan Wadman, Langezwaag, 

26.10.1946: Van Tuinen was van plan Wadman in Amsterdam op te zoeken en 
schreef: ‘Tot ziens in je bordeel.’

723 Dagboek 30.9.1946.
724 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/eldering. 

Geraadpleegd op 24 oktober 2008. Zie ook: Van den Burg, De Vrije Katheder.
725 Borgers aan Wadman, Bussum, 19.3.1946.
726 Hijmans, ‘Litteratuur in het Noorden’ De Baanbreker 2 (11) 16 maart 1946.
727 F.S. [Fokke Sierksma] (over Fan tsien Wâllen), Podium 2 (3) 90-91
728 Henk van Gelder, ‘Journalist, dichter en letterkundige Max Nord (1916-2008)’ 

NRC 29 februari 2008. Willem Hijmans, ‘Litteratuur in het Noorden’ en Max 
Nord, ‘Litteraire balans’, De Baanbreker. Onafhankelijk weekblad voor socialistische 
politiek en cultuur 2 (11) 16 maart 1946, 4-5.

729 Max Nord, ‘Litteraire balans’, De Baanbreker. 2 (11) 16 maart 1946, 4-5.
730 Borgers aan Wadman, Bussum, 19.3.1946.
731 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 10.2.1946.
732 In Podium 2 (4) 102. ‘Aan het kreupel gedrocht te B.’ 
733 Borgers aan Wadman, Bussum, 21.2.1946.
734 ‘Ik fordom it om alles fol to skriuwen.’ Sierksma aan Wadman, Leeuwarden, 

15.5.1946. 
735 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 8.5.1946.
736 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 8.5.1946. Eind maart had Sierksma Wadman 
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al gepolst of hij ervoor zou voelen samen met hem een ander, nieuw blad 
te beginnen, ‘anti-slappe-vaatdoekers’ (Sierksma aan Wadman, Leeuwarden, 
23.3.1946). Wadman voelde daar weinig voor nu Podium net naam begon te maken. 
Vergelijk ook Calis, Speeltuin der titaantjes, 193-194.

737 ‘Podium koe my in fordomd lyts bytsje skele langer. De hele literatuer foun ’k 
sa’n flaue kul. Noustou derby komst, krij’k der wer aerdichheit oan.’ Sierksma aan 
Wadman, Leeuwarden, 27.5.1946.

738 ‘Grins foldocht gâns better as Ljouwert. In stêd is in útfining fan de divel, mar as 
se den der dochs binne, haw’k se ljeaver sa great mooglik. Parys wie in goed ding. 
Hawar hjir is alteast mear drank as yn Ljouwert en de frouljue binne hjir kreazer.’ 
Sierksma aan Wadman, Groningen, 15.7.1946. Over Sierksma in Parijs, vergelijk 
Calis, Ondergronds verwachten, 404: Een Sierksma’s vrienden van de luisterpost 
vertelde Calis: ‘Hij was in Parijs geweest. Nou, dat was toen ongelooflijk. Daar 
deed hij dan verhalen over.’ Het was onder schrijvers ‘bon ton’ om te laten 
merken dat men in Parijs was geweest.

739 Borgers aan Wadman, Bussum, 18.7.1946.
740 ‘Ik bin bliid detst my mei […] Gerrit Borgers yn de kinde brocht hast. Wy hawwe 

in toffe redaksje scoe’k sizze. As ik my net forsin is dit krekt in ploechje, sa’t ik 
it my altiten tocht hie. ’k Hoopje det dyn pessimisme oer dyn eigen redaktoraet 
hwet to swiersettich is. As it in bytsje kin, moasten wy meiinoar in denderjende 
jiergong yninoardraeije. Sûnder dy kinne wy dat net rêdde. Det is gjin 
moaipraterij, mar det mien ik. My tinkt it aerdige fen dizze redaksje is, det der 
kontakt ûnder mekoar is, wylst elts wol in eigen “ligging” hat. Ast in bytsje kin, 
moatst al wrotte foar Podium.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 9.8.1946.

741 Clara Eggink e.a. (red.), Kompas der Nederlandse Letterkunde (Amsterdam, 1947) 445-
447. Van Wadman was het gedicht ‘Ofskriuwer’ opgenomen, met een vertaling 
van Gerrit Borgers. Hierin werd ook werk opgenomen van Fokke Sierksma, maar 
niet van Gerrit Borgers. Samen met Sierksma behoorde Wadman blijkbaar tot de 
namen die er in 1946 toe deden. 

742 De derde jaargang van Podium (november 1946 – juli 1947) telde, net als de tweede 
jaargang, zes nummers van 32 pagina’s. De Tsjerne verscheen maandelijks in 
eenzelfde omvang, en was dus tweemaal zo groot als Podium. De vierde jaargang 
van Podium (oktober 1947-november 1948) daarentegen was weer tweemaal groter 
dan De Tsjerne, deze bestond namelijk uit twaalf nummers van 64 pagina’s.

743 Aan jaargang twee leverde hij acht bijdragen, aan jaargang drie zeven, en aan 
de laatste jaargang waarvan hij redacteur was vijf bijdragen. In 1949 en 1955 zou 
Wadman op verzoek van de redactie bovendien nog tweemaal een artikel leveren. 

744 Op die regel zijn wel een paar uitzonderingen. Zo schreef Wadman voor De 
Tsjerne twee artikelen over respectievelijk Simon Vestdijk en Louis Couperus: 
‘Slachtoffer fan in jonkheit. (Oantekeningen by S. Vestdijk syn 50ste jierdei, 
17 Oktober 1948)’, Tsjerne 1948, 289-296, vervolg: 332-337 en ‘Greatmaster fan de 
kitsch’ (Louis Couperus: Mozaïek. Een keur uit zijn werken), Tsjerne 1950, 395-400. 
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Daarnaast schreef hij voor De Tsjerne ook eenmaal over Nederlandse poëzie 
(‘Dichterlik amtnerdom. Oan ’e Hollânske dichters fan hjoed de dei’, Tsjerne 1946, 
209-211, en recenseerde hij incidenteel ook wel eens Friese poëzie.

745 Wadman, ‘Avontuur met de twijfel’, Podium 2 (2) 58-61, ‘Socialisme en 
sentiment’, Podium 2 (3) 93-95, ‘Van Dessah tot Asfalt. Sjahrazad, Indonesische 
Overpeinzingen’, Podium 2 (4) 112-115.

746 ‘Ik kin it net biwûnderje. It is allegear sa skriklik serieus, en sa klassyk (Aafjes 
bg. wirdt in twade Boutens). Dizze generaesje docht as hawwe hja ìt foun, – en 
hja keakelje mar oer it wêzen fen ’e poëzij en dogge as is in dichter in soarte 
fan filosoof of in glês-yn-lead-blazer. […] Al dy illegale poëzij, hwat is it oars 
as hoerkje mei gemienpleatsen, as knypeagje nei de greate kliber, dy’t der 
lykwols syn kont oan ôffaget. Hwerom stiet der net in Du Perron op , dy’t dizze 
healbakken mienskipsprofeten mei hjar “verzetspoëzie” ris fiks it leksum lêst?’ 
Dagboekfragment, 3.10.1945.

747 ‘Knokken in Poëticis. Schuur – van Heerikhuizen 0-0’, Podium 2 (4) 97-99.
748 (over Bert Voeten: De blinde passagier), Podium 3 (2) 58-59. De gedachte dat er te veel 

wordt gedicht, keert terug in: (over Pierre Kemp: Standardbook of Classic Blacks), 
Podium 3 (2) 61-62 en ‘Vers van de koe’ (Max de Jong: Heet van de naald), Podium 4 
(3) 162-163.

749 Vergelijk F.S. ‘Don Quichote Redivivus’. Podium 3 (3) 94
750 ‘It dichtsjen is in perverse selsbifrediging yn pleats fan in mahtsgebearte. De 

dichter is gjin profeet, gjin keardel, net ienris in bohémien mear. Hy is in 
meager mantsje mei in bril op en in sympathike Hollywoodglim om syn mûle, 
dat eartiids boekhâlder of fortsjintwurdiger waerd en nou dichter, d.i. reizger yn 
kulturele produkten. Hy jachtet sightseeing alle wierheden bylâns en bilânnet, 
de stim fan syn dichterlik gewisse ûntflechtsjend, yn in dekadint, rôzich-
kartonearre dichtbondeltsje mei in protte lege siden en in machtich kolophon.’ 
Wadman, ‘Dichterlik amtnerdom (Oan ’e Hollânske dichters fan hjoed de dei)’: 
Tsjerne 1946, 209-211.

751 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 21.7.1946. De romanfragmenten waren 
afkomstig uit een manuscript dat Wadman tijdens de oorlog schreef en dat een 
vervolg op Fioele en Faem had moeten worden: Jurjen. Roman fan in heit. Zie De 
Tsjerne 1946, 214-221.

752 Wadman aan Gerrit en Annie Borgers, Gorredijk, 28.4.1946.
753 Van Tuinen aan Wadman, Langezwaag, 29.11.1946. 
754 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 21.7.1946.
755 Dagboek 13.8.1946. Verslag van het reisje in het Notulenboek van The Snake 

Charmers, collectie Hans de Jong en gesprek met Hans en Dineke de Jong, 
Gorredijk, 12.2.2004.

756 Notulen De Tsjerne, 26.8.1946, besluit drie. 
757 Wadman aan Borgers, Gorredijk, 23.3.1946.
758 ‘Eins moast ik greatsk wêze oer soks, en wier, Fokke, ik fiel my lullich mei 
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dizze reputaesje. Ik haw it idé dat se har allegear op my forsjugge. […] Dit is 
gjin taktyske twivel, om in minderweardichheidskomplex ta eigen sillichheid 
to kultivearjen. Net omt ik it sa biroerd fyn de minsken aenst “toloarstelle” 
to moatten yn har forwachtingen, mar omt ik mysels algedurigen ta de wiere 
proporsje werombringe moat, en dat kin ik hoe langer hoe minder, hoe faker as 
Hollanners my ûntdekke.’ Wadman aan Sierksma volgens dagboekaantekening, 
21.3.1946.

759 Borgers aan Wadman, Bussum, 21.3.1946.
760 ‘Praas syn idioat stikje yn Columbus oer de Fryske poëzij, van den Burch en myn 

persoan? Ik kin it sels min dwaen, al kin ik dy idioat wol smoare, omt ’er myn 
pseudonym yn dat stikje forriedt. Frijhwet grof tinkt my. Ik sit der raer mei yn de 
mage.’ Sierksma aan Wadman, Leeuwarden, 15.5.1946.

761 Praas verwijst hier naar het toneelstuk Granida van Hooft, waarin twee ridders, 
de plompe koningszoon Ostrobas en de Perzische edelman Tisiphernes, vechten 
om de hand van prinses Granida. Ostrobas verliest het gevecht. http://www.dbnl.
org/tekst/hoof001gran01_01/hoof001gran01_01_0002.htm

762 Jan Praas, ‘Bulldozers aan het werk.’ Columbus (7) april 1946, 197-199. Merkwaardig 
genoeg behandeld Calis deze polemiek niet in Speeltuin van de titaantjes.

763 Over Wilders’ gedicht ‘Klein geluk’, zie Calis, Speeltuin van de titaantjes, 183.
764 Brems, Altijd weer vogels, 38 e.v.
765 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 216.
766 Wadman aan Ernst Huisman, Amsterdam, 16.12.1946.
767 ‘...partij kieze tsjin de dichter as sierkunstner. [...] De dichter net as etherysk 

skientme-siker, dy’t ôfwêzich troch it fjild doarmet, mar as... en folje nou sels yn, 
hwant sa fier binne wy ek noch net.’ Wadman aan Ernst Huisman, Amsterdam, 
16.12.1946.

768 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 169 e.v. en Hazeu, Vestdijk, 444-445.
769 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 216-219 en 277.
770 Jan Praas, ‘Bulldozers aan het werk.’ Columbus (7) april 1946, 197-199.
771 Hijmans schreef incidenteel ook voor andere bladen, naast de Baanbreker ook 

voor Columbus!
772 Willem Hijmans, ‘De heer Praas legt een windei’ Columbus (9) juni 1946, 263-264.
773 S. [Sierksma], ‘Bij de derde jaargang’, Podium 3 (1) 1.
774 ‘Dû silst my […] tajaen dat forklearringen as dy oer de hoflikheit tsjinoer de 

Friezen in pynlike kant hawwe.’ Schurer aan Wadman, Heerenveen, 6.12.1946.
775 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 217 en 276. 
776 Sierksma aan Wadman, Leeuwarden, 26.12.1945 en 3.3.1946 en Wadman aan 

Borgers, Gorredijk, 23.3.1946.
777 Jaap Mulder, ‘Ballade van het laatste lied’. Podium 3 (1) 5.
778 ‘Fen Peter haw ik ek neat heard. Det ik hie net sa’n bêst sin oer it blêdtsje - dêr’t 

ik wrychtich net in mythe fen meitsje, ho komst der eigenlik by; men kin ek to 
binaud wêze en sjuch nei wirden as in man mei forfolgingswaen. Podium is for 
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my in standpunt, dêr’t ik noch forskate kanten [mei] út kin, mar bipaelde kanten 
perfoarst net - en ik fordom it om my dea to bealgjen. Den is it gjin aerdichheit 
mear.’ Sierksma aan Wadman, Leeuwarden, 15.7.1946. Ook in Calis, Speeltuin van de 
titaantjes, 202.

779 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 220 e.v.
780 Sierksma aan Wadman, Groningen, 23.11.1946.
781 Schurer, ‘De stijl der negatie’. De Heerenveense Koerier 30.11.1946.
782 ‘Fansels wit ik wol dat in negative wize fan sizzen noch gjin folsleine negaesje 

bitsjut: myn bisiwier is dat er dy taret, en dat wy op sa’n wize ienekear oan it 
station “alles verloren” oankomme. In folsleine nihilist soe fansels net skriuwe: 
derom is syn hâlding pose, en der moat útsjoch wêze op it bieinigjen fan dizze 
negative fase.’ Schurer aan Wadman, Heerenveen, 6.12.1946.

783 ‘Dou wurdst my oars puriteins genôch, heite. Of is it om de gefoelichheid fan 
de kristlike lêzers to ûntsjen? […] Myn goede God, as dit sa bliuwt, dan bliuwt 
der foar lju as my ek neat oars oer as der in ein oan meitsje òf sels ek mar 
grifformeard wurde. […] Ik woe dat der ris in pear keardels de moed hiene om 
rounút to sizzen: Ik haw lak oan dy hiele rotsoai. H[a] dy 4 muorren en in toer 
dan noch safolle oer ús to sizzen? It liket my ta dat de wrâld hoe langer hoe 
kristliker wurdt […] omt de net-kristliken har hoe langer hoe biskamsumer 
weromlûke en gjin bek mear iepen doarre to dwaen, út binaudens dat se foar 
nihilisten en materialisten oansjoen wurde […] Wy binne oan in fikse poarsje 
pornografy ta, om dat folkje sjen to litten dat al har moaije wierheden mar 
plúskes op ’e wyn binne.’ Wadman aan Schurer, dagboek, 26.7.1946.

784 Wadman, ‘Bikearing of selsforrie?’ (Abe Brouwer: Tusken dea en libben), Tsjerne 
1946, 248-256. De recensie stond – waarschijnlijk in ongewijzigde vorm! – in het 
septembernummer.

785 Doe, op in goede of kweade dei ûntdieken wy dat wy net allinnich sjen 
kinne hwat wy sjogge en hearre kinne hwat wy hearre. Wy ûntdieken dat in 
libbenskôging hwat oars is as in resept fan âldelju op ’e opfiedingsreis meikrige, 
dat in wierheit hwat oars is as in foarprevele praetsje, dat der in wriuwingsflak 
is tusken in wierheit en syn formulearring, dat men de dingen soms omdraeije 
moat om se goed to sjen, en boppe-al, dat men soms stelling to nimmen hat 
tsjin jins naïvens en tsjin jinsels om jinsels te wêzen. By einsluten is gjin 
serieus dichterskip mûglik sûnder in bipaelde aktivearringsskok dy’t jin út it 
folksdichtersstadium weiskuort. Serieus dichter wurde is altyd it gefolch fan de 
ûntdekking fan de ien of oare problematyk [...].” Wadman, ‘“Folks”-dichter en 
“Echte dichter”’, Tsjerne 1946, 343-348.

786 Dagboek, brief aan O. Santema, 19.8.1946.
787 ‘Ek mient Schurer – dit nei oanlieding fan in korrespondinsje tusken him en 

Wadman – dat hy op de lêstneamde gauris irritearjend wurket. Wadman ûnstriidt 
dit, mar nimt inkelde skimpskoaten dy’t er yn neamde brief dien hat op in pear 
Tsjerne-bydragen jerne werom.’ Notulen De Tsjerne, 23.12.1946. 
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788 F.S. Sixma van Heemstra aan Wadman, ‘Slot Doorn to Doorn’. De lezing komt 
voor het eerst ter sprake op 20.6.1946, de uitnodiging om mee te gaan volgt op 
21.8.1946. Zie ook Wadman aan Borgers, Gorredijk, 28.8.1946.

789 Wadman aan Tamminga, Amsterdam, 18.10.1946: ‘Momenteel schrijf ik 
onnozele Brieven uit Parijs voor de Koerier, die ik ook wel had kunnen 
schrijven [...] zonder Parijs te hebben gezien.’ (‘Optheden skriuw ik ûnnoazele 
Brieven út Parys foar de Koerier, dy’t ik ek skriuwe kind hie [...] sûnder Parys 
sjoen to hawwen.’) Zie: Wadman, ‘Brieven uit Parijs’, Heerenveense Koerier 
16.10.1946 en 23.10.1946.

790 Dagboek 4.10.1946.
791 ‘Lykas Jeen Joukes Offringa him fan Amsterdam gjin foarstelling makke hie, 

haw ik my fan Parys net in idé foarme by foarrie. Yn Parys oerhearskje de greate 
monumintale gebouwen, sa as Amsterdam net ien hat. En lykwols, dy koe ik fan 
de printsjes wol, al binne guon (b.g. de Madeleine en de Opéra[)] folle geweldiger 
as ik my tocht hie. Mar dy gebouwen, al hoe sintrael ek, binne net datjinge hwat 
Parys ta “de” stêd makket, – der is in geheimsinnich surplus, in aroma, in geur 
dy’t men net definiearje kin en dy’t der dochs is, ûnmiskenber en net mis to 
forstean. Joun, kuijerjend lâns de Seine mei al syn ljochten, fan Eiffeltour ont 
Ile de [la] Cité, inkelde mominten fan yntens gelok, mei in mankelike side, ntl. 
dat ik it mei nimmen diele koe. Unwillekeurich forliket men mei Amsterdam, 
de Seine mei de Amstel, dat is allegear lytser, intimer miskien, mar ek goarder. 
Elke sydstrjitte fan ’e grêften is in fize, nei fisk of ôffal stjonkende steech.’ 
Dagboekfragment 6.10.1945.

792 Dagboekfragmenten 4.10.1946 – 10.10.1946.
793 ‘At ik earlik bin, haw ik myn nocht al méar as. Net omt Parys my net foldocht, 

mar dit libben, dat sa doelleas is, – mar hwat hinne- en wer-sjouwen. “A quoi sert-
ceci?” Om yn Parys to wêzen? Of om der west to hawwen? Meast noch om sizze 
to kinnen dat ik der west ha.’ Dagboek 7.10.1946.

794 Notulen De Tsjerne 9 november 1946.
795 ‘De foltallich Leabrekker-redaksje wie Sneon, 31 Sept., op it Ljouwerter fleanfjild 

oanwêzich, doe’t har âld-haedredakteur A.W. mei it fleantúch “C.Y.N.I.C.U.S. III” 
fan syn Paryske reis werom kaem. Tusken twa hagen fan blommen struijende 
Fryske skriuwers troch, roun hy rigelrjocht op ús ta, en stie ús opslach in 
interview ta. “Hie Jou reis ek in doel?” “Ja, jawis, binammen kulturele, politike…” 
“En de fortuten?” ”Geweldich! Ik haw by Rimbaud, Verlaine en oaren om 
’e hurd sitten, en dy hawwe my it ien en oar fordútske. Wisten jim, dat de 
Frânske romanskriuwers tige ûnder ynfloed stean fan de Fryske? (“l’Ecole de 
Frise”).’ Haeije Pel [Wadman], ‘De leabrekker. Tiidskrift ta formeardering fan 
internasjonale problemen’, Stiennen Man 15.11.1946.

796 “Hearen, ik moat fuort. It lêste Fryske boek wachtet op my”. Ibidem. 
797 Arbeiderspers aan Wadman, Amsterdam, 10.1.1947. Wadman kreeg voor het 

corrigeren van een kinderboek van Strijkstra (Mei fakânsje op ’t Amelân) 100 
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gulden. Van juli tot september 1947 zou hij bovendien tegen een vergoeding van 
175 gulden de Nederlands vertaling van Abe Brouwers Marijke bewerken. 

798 Wadman aan Borgers, Amsterdam, 25.2.1947. Zie ook Wadman aan Tamminga, 
Amsterdam, 2.2.1947.

799 ‘It foldocht goed, mar wy ha net bipaeld lêst fan ’e waermte, sa is ’t al.’ Wadman 
aan Tamminga, Amsterdam, 2.2.1947.

800 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 231-232. Hetzelfde werd mij verteld door Jan van 
Schoten, die later met Martha Wadman in het huis woonde en er toen deuren in 
heeft getimmerd. Gesprek met Jan van Schoten, Harlingen, 13.5.2005.

801 Gesprek met Jan van Schoten, Harlingen, 13.5.2005.
802 Borgers 1986, geciteerd door Calis, Speeltuin van de titaantjes, 231-232.
803 Ibidem.
804 Wadman aan Borgers, Amsterdam, 5.3.1947.
805 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 32 en 162. Zie ook Bakker, Het Woord, 142. Bakker 

noemt Sierksma ‘de meest venijnige tegenstander van Het Woord.’ 
806 Vergelijk Sierksma aan Wadman en Borgers, z.p., 30.1.1947.
807 Borgers aan Wadman, Bussum, 14.8.1946.
808 Vestdijk aan Podium [Wadman], Doorn, 21.4.1947.
809 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 245.
810 Ibidem.
811 Later bleek echter dat Lekkerkerker de fusie met Proloog op eigen houtje 

aanbood, zonder de steun van de rest van de redactie. Het betekende min of 
meer het einde van het blad. Podium zou voortaan bij Contact uitgegeven worden.

812 Sierksma aan Wadman, Groningen, 2.4.1947.
813 Vergelijk Wadman aan Tamminga, Amsterdam, 4.5.1947: ‘...dat ik van goede wil 

ben kun je zien aan het feit dat ik niet een keer dronken ben geweest sinds 
Pinksteren...’ (‘… dat ik fan goede wil bin kinst sjen út it feit dat ik net ien kear 
wer dronken west haw sûnt de Pinkster…’)

814 Over de geschiedenis van de Arbeiderspers in de oorlog, zie Hubregtse, ‘De 
Arbeiderspers’. 39-57.

815 Gesprek met Pieter Terpstra, Leeuwarden, 8 april 2005. 
816 Cijfers in Gezelle Meerburg, Hwant wij binne, 147.
817 Vergelijk De Arbeiderspers aan Wadman, Amsterdam, 5.11.1946.
818 Koster aan Wadman, Sneek, 17.10.1946 en 28.10.1946.
819 Frysk en Frij 20.12.1946. Vergelijk over de uitgave van Fioele en Faem ook Freark 

Dam, ‘Utjeften (3)’ Leeuwarder Courant 13.10.1995. 
820 Koster aan Wadman, Sneek, 29.11.1946 en De Arbeiderspers aan Wadman, 

Amsterdam, 13.11.1946.
821 Contract Fioele en Faem, 29.11.1946, Uitgeverij Koster. Tresoar.
822 ‘Fioele en faem liket mar net min. Aenst hast mei muzyk en ljeafde mear 

fortsjinne as hokker artyst ek. Sukses. Yn Amsterdam sûpe wy op de earste 1200 
eksemplaren.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 20.1.1947.
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823 Koster aan Wadman, Sneek, 31.1.1947.
824 Gezelle Meerburg, Hwant wij binne, 150. 
825 Wadman aan Borgers, Amsterdam, 25.2.1947. Vergelijk ook Wadman aan Tuinstra 

(voorzitter van het Boun fan Fryske Kunstners), Amsterdam, 6.2.1947. Archief 
Boun fan Fryske Kunstners.

826 Borgers aan Anne en Martha Wadman, z.p. [Hilversum], ongedateerd, maar ná 
27.2.1947.

827 Borgers aan Anne en Martha Wadman, Hilversum, 27.2.1947. 
828 De vreemdeling zou in 1949 verschijnen bij de Bezige Bij in een vertaling van 

Adriaan Morriën. 
829 ‘Weromkaem fan Amsterdam, ryklich wurch fan it gesjou en gekonferear oer 

Podium. Sa, sittend foar myn skriuwbureau hwat greatsk op lytse essayistyske 
fynsten, – mar de ôfroune dagen neat net bliid mei myn redakteurskip fan 
Podium en myn “namme”. Nêst Fokke en Gerrit fiel ik my dea-ienfâldich in 
hopeleaze boerelul. Hja moatte it witte en hawwe der frede mei. It petear giet 
meast bûten my om en ik bin al bliid as ik ekris in yntelliginte opmerking 
pleatse kin. Mar by my binne dy dingen sa incidenteel, sydlings mear, by Gerrit 
floeije se oan ien wei en nonchalant, by Fokke by skoksgewiis ûntladingen. 
Dochs leau ik wol dat ik goed wurk dwaen kin foar it tydskrift, sûnder dat ik it 
gefoel kwytreitsje kin dat ik eins ûnder de mjitte bin en net by harren thúshear.’ 
Dagboek 6.9.1946.

830 ‘Dou silst faeks witte dat ik my ek yn ’e redaksje fan Podium triuwe litten haw. Ik 
woe wol dat ik der ôf wie (siz dat net tsjin Fokke, hwant hy wurdt pûrrazend), mar 
alwer: Het is niet anders. Ik sil wol meidwaen moatte.’ Wadman aan Tamminga, 
Amsterdam, 18.10.1946.

831 ‘Juster foar ’t earst in petear mei Gerrit dat der hwat op like. De oanlieding 
wie de fraech: kin it wêze dat immen him biwust is fan syn eigen dommens of 
biperktens? Neffens Anny en him is immen dy’t witten hat fan syn dommens al 
net dom mear [...] ‘De “dommens” is sa in relatyf bigryp, fansels, en dochs reëel 
omt men yn bipaelde situaesjes (bg. hweryn ik forkear tsjinoer Podium) net oan 
it foareaske niveau takomt, mei oare wurden: boppe jins geastlike stân libje.’ 
Dagboek , 21.10.1946.

832 Ibidem. 
833 Wadman aan Tamminga, Amsterdam, 18.10.1946.
834 [anon.] ‘Tsjerne-middei’. Leeuwarder Courant 30.12.1946.
835 Wadman aan Borgers, Langweer, 30.12.1946.
836 Voor het volledige overzicht van Wadmans bijdragen aan De Tsjerne, zie paragraaf 

5.3.
837 Vergelijk Wadman aan Tamminga, Langweer, 21.12.1947: ‘al geloof ik wel, dat ik in 

de afgelopen jaargang het meeste geld van v.R. [van Rossum] opgestreken heb.’ [‘al 
leau ik wol, dat ik yn ’e ôfroune jiergong it measte jild fan v. R. opstrutsen haw.’]

838 ‘Jim moatte mar efkes geduld mei my ha en al myn informaliteiten noch in 
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skoftsje fordrage; ik hoopje it allegear wer goed to meitsjen en in demokratysk 
redakteur to wurden.’ Schurer aan Wadman, Amsterdam, 11.4.1946.

839 ‘Min of mear noch de pest yn oer it wegerjen fan myn kwatrinen. Ik bin 
miskien (mei Geart Jonkman) sahwat de iennichste pornograef yn Fryslân, 
mei pornograef bidoel ik dan hwat oars as oars, lik it sizze de iennichste 
fortsjintwurdiger fan hwat yn Hollân de generaesje Podium-Columbus, in 
inkelde feguer út Criterium, bitsjut. Dat men dat wurk net wurdearje kin, is myn 
saek net, mar dat men it syn rjochten net gunt, is myn saek al en dêr wol ik tsjin 
apelearje.’ Wadman aan Sikkema, z.d., z.p.

840 Wadman, ‘Poëzie in technicolor’, Podium 3 (6) 181-185.
841 Schurer, ‘De bining forbritsen’, Tsjerne 1946, 5.
842 Schurer, ‘De stijl der negatie’. De Heerenveense Koerier 30.11.1946.
843 ‘Litte jimme jim op ’e kop sitte?’ Sierksma aan Wadman, z.p., 15.3.1947.
844 ‘… dou seist, detst in lul en in epigoan bist. Dou forsint dy en dou hast gelyk. 

Dyn wirk hat epigoanyske eleminten, mar krekt sa det it gjin neipraterij is. 
Lykwols, dyn eigen sintrum hast net foun.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 
2.4.1947.

845 ‘De frage is allinnich: hwa bistóu, hwet binne dyn problemen, dy’t allinne fen dy 
binne, en net fen in oar. In minske is in hiel ein hinne, as ‘er wit hwet krekt sýn 
fragen binne en ho’t hý tinkt. In pear fen dyn wichtigste tûkelteammen binne 
Fryslân en de frou. Hwet it foarste oanbilanget, kin ik dy eat sizze. Salang as 
Fryslân for dy net in frije kar is mar in stik gewisse, det dy pleaget, is it saekje net 
suver. In minske is in stik fen syn groep, sei de mesties Cola op de lêzing dy’t hy 
hjir hâlden hat, mar hy is likefolle himsels. Pas as hy himsels foun hat, kin hy 
yn frijens syn plak mids syn folk fine. […] Dou bist gjin lul, mar dou moatst út 
de tiid fen de infantiele reaksje nei de folwoeksenens. […] It is in forrekt bytsje, 
hwat ik dy sizz kin. “Ik wit net hwer’t Jo hûs is, menear, mar Jo moatte dy kant út, 
woe’k hawwe.”’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 2.4.1947.

846 Vergelijk: Wadman aan Sikkema, Amsterdam, 14.5.1947: ‘…kun jij er in de 
Stiennen Man niet eens op wijzen wat voor voortreffelijk werk werk Fokke voor 
de RoN voor het Fries doet? In ieder geval eens in de twee keer spreekt hij over 
Friese uitgaven, en ik denk dat hij als ambassadeur van Friesland in Groningen 
te weinig gewaardeerd wordt. Als ik het deed, zou het lijken op vriendjespolitiek.’ 
(‘…kinstou der yn de Stiennen Man net ris op wize hok treflik wurk as Fokke foar 
de RoN oan Frysk docht? Om ’e oare kear op syn minsten sprekt er oer Fryske 
útjeften, en it wol my oan, dat hy as ambassadeur fan Fryslân yn Grins to min 
wurdearre wurdt. As ik it dier, soe it lykje op freontsje-polityk.’)

847 ‘Fordomd spitich dat ik net op de Tsjernemiddei west haw. Ik haw optheden ek 
forlet fen sentimentaliteit en oare dingen dêr’t wy net bûten kinne.’ Sierksma aan 
Wadman, Groningen, 20.1.1947. 

848 ‘Ja, det Frysk, jong. Ik woe it bisykje, mar det scoe my dagen koste ha.’ Sierksma 
aan Wadman, Groningen, 2.4.1947.
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849 ‘Ja, der scil wol sokssahwet as in Podiumstyl wêze. Wol my wol oan en it kin hast 
ek net oars. ’k Foun it ek fordomd aerdich, detst skriuwst ho’t de oersetting dyn 
eigen Frysk waerd. Dìt siet der ek efter; Ik skreau it stik for de Tsjerne en it wier 
myn doel om neist dy stean to gean. Binammen do’t ik hearde, det Fedde hwet 
diktator-intriguant boartet. (Jim moatte dy fint ris op syn festje spuije; det er in 
stik oer Aafjes wegeret om gjin gedonder to krijen, wiist op ierforkalking fen 
in gezeten troubadour). Myn limmeriks oer Jan Piebenga koe ek al neat wirde 
fenwegen de taktyk. Lit de Tsjerne den nei it Heitelân tastappe.’ Sierksma aan 
Wadman, Groningen, 2.4.1947.

850 Vergelijk dagboek 21.10.1946.
851 Annie Borgers aan Wadman, z.p., z.d. [rond de jaarwisseling 1946-1947].
852 Ibidem.
853 Wadman aan Borgers, Amsterdam, 25.2.1947. Overigens was Sierksma’s recensie 

van Vermeulens bundel niet erg positief ! F.S. (over Vergeefse Herfst) Podium 3 
(3) 125-126. Borgers was het blijkbaar met Wadman eens, want hij schreef na 
diens brief - vóór de fusiebespreking van 8 maart 1947 in Amsterdam!– nog een 
proppenschieter tégen Columbus. Zie J.M. ‘Droog relaas over één pot nat.’ Podium 
3 (3) 127-128.

854 ‘Jim binne grapmakkers – kreauwe (as litt. periodiken) forheftich (alteast dat 
mient de leek) en stappe dan byinoar.’ Van Tuinen aan Wadman, Langezwaag, 
31.3.1947.

855 In december 1947 bleek dat het jongetje leed aan een vorm van het syndroom 
van Down. Sierksma aan Wadman, 19.12.1947. Hoatse Sierksma overleed eind 
1948.

856 ‘Dou komst hjir dochs, det ik scil mar net wer in ynventarisaesje fen Hoatse 
jaen, lykas yn it brief oan G. en A. Dy beiden sette nou ek mar útein. It moeit my 
ynsafier, det ik bang bin, det de Looiersdwersbunker mei koarten in stik skiednis 
is; soks docht my eangjen, det it Podiumforbân net hechter wirde scil. Dou as 
skoalmaster op it Fean, Gerrit idem idem en boppedet mei in húshâlding, ikke 
hjir yn Grins; den krije wy it spil noait wer sa maklik byinoar as oant nou ta. 
Spitich.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 11.5.1947.

857 ‘Ik kin min oer har epistolaire toverformules.’ Wadman aan Tamminga, 
Amsterdam, 4.5.1947.

858 Wadman aan Tamminga, Amsterdam, 4.5.1947 en (over de woonruimte) Gemeente 
Doniawerstal aan Wadman, 18.6.1947. Brief in familie-archief Koudum. 

859 De Arbeiderspers aan Wadman, Amsterdam, 7.5.1947. 
860 De Arbeiderspers aan Wadman, Amsterdam, 20.5.1947.
861 De Arbeiderspers aan Wadman, Amsterdam, 24.9.1947.
862 Wadman aan Tamminga, Amsterdam, 5.7.1947.
863 Gesprek met Jan van Schoten, Harlingen, 28.3.2005.
864 Borgers aan Wadman, Amsterdam, 11.8.1947.
865 Wadman aan Borgers, Langezwaag, 15.8.1947.

noten



500

866 Borgers aan Wadman, Hilversum, 30.8.1947.
867 Ibidem.
868 Wadman aan Annie Borgers, Amsterdam, 29.8.1947.
869 Ibidem.
870 Ibidem. 
871 Wadman aan Borgers, Amsterdam, 2.9.1947.
872 Wadman aan Gerrit en Annie Borgers, Langweer, 1.12.1947.
873 Sierksma aan Wadman, Vlieland, 10.8.1947.
874 ‘Dou moatst dysels net ûnderskatte. Hjiroer wol ik mei dy ris goed prate. Dou 

hast forlet fen mear lef ! Lit de psychologie der ernst mar [slecht leesbaar: 
‘rusten’?].’ Sierksma aan Wadman, Vlieland, 4.8.1947.

875 Wadman aan Borgers, ‘Amster. commentaar overbodig Langweer, rimboe’, 
9.12.1947.

876 ‘Dou sitst yn de redaksje en nou nergens om, mar it scoe aerdich wêze as dêr 
ek hwet fen Anne Wadman yn kaem, in foech essay of sahwet.’ Sierksma aan 
Wadman, z.p., 23.10.1947.

877 A.W., ‘P. en de djipte’, De Tsjerne 1948, 30-32
878 ‘Ek oer de Fryske kwestje en it dermei gearhingjende feit, dat ik allinnich om dy 

eat foar de Tsjerne jow, haw ik faker mei dy praet. Der is neat foroare. De mentale 
ôfstân fen Fryslân, der’t ik doch wrychtich ek neat oan dwaen kin, wirdt allinnich 
yet greater nou’t ik bigjin to merken det de ljue dy’t ik as goefrjeonen – lit it den 
gjin frjeonen wêze, det wit ik wol – biskôge, yen suspiciearje ef yen brûke as it 
yn de Fryske plannen past. Freark (dêr’t ik gjin geregeld contact mei haw, mar 
dy’t my in goed hert tadraecht) en dou binne de iennichsten dy’t ús út ús Frysk 
yntermezzo oerbleaun binne. Royael en loyael hoopje ik foar de biweging oer 
to bliuwen, mar omt it in persoanlike kwesje is fordigenje ik Fryslân as it my 
útkomt, d.w.s. tsjin kotsrige Hollanners om se to pesten. Fierders haw ik gjin 
bilang bij Fryslân en de Friezen noch helte minder as det kin. Sa sit it. Ik bin mar 
earlik. Dou scilst wol net lilk wirde. Frjeonen moatte inoars problematyk (hwet 
in wird) bigripe kinne, se hoege der net deselde op nei to hâlden. En mines is 
Fryslân net.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 17.12.1947.

879 Wadman aan Borgers, Langweer, 29.1.1948.
880 Ibidem.
881 Wadman aan Borgers, Langweer, 4.7.1948. Zie ook Calis, Speeltuin van de titaantjes, 

363 e.v. Door een administratieve fout zou Wadman ook de rest van de jaargang 
nog als redactielid op de binnenflap van het tijdschrift vermeld worden.

882 ‘Dou hiest Amsterdam nedich, mar dou doarste Amsterdam ek wer net oan.’ 
Sierksma aan Wadman, Groningen, 5.5.1948.

883 Wadman aan Borgers, Langweer, 22.12.1947.
884 Ibidem.
885 Borgers aan Wadman, Hilversum, 2.1.1948. 
886 Ibidem.
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887 Wadman aan Borgers, [volgens briefhoofd ‘Amsterdam’, waarschijnlijk echter 
Langweer], 19.1.1948.

888 Wadman aan Borgers, Langweer, 26.1.1948.
889 Vergelijk Y. Poupinot aan Wadman, Colombes, 10.2.1948, Roparz Hemon 

aan Wadman, Milltown/Dublin, 23.2.1948 en Joseph Martray aan Wadman, 
Villetaneuse, 25.2.1948.

890 Wadman aan Borgers, Langweer, 4.3.1948.
891 Ibidem.
892 Ibidem.
893 Borgers aan Wadman, Hilversum, 7.3.1948. ‘Er wordt veel stil leed geleden’ was in 

de Looiersdwarsstraat Wadmans huisspreuk. Calis, Speeltuin van de titaantjes, 232.
894 Zie ‘radioprogramma’s’, ‘Regionale Omroep Noord’, ‘Anne Wadman bespreekt 

het werk van de Friese romanschrijver R. Brolsma, 13.45 – 14.00’. Leeuwarder 
Courant 12.3.1948. Een week later las Prof. Dr. J.H. Brouwer voor uit het werk van 
Brolsma.

895 Wadman, ‘Reinder Brolsma, skriuwer fan in illuzy’, Tsjerne 1948, 234-240.
896 ‘Do’t ik siet te harkjen seach ik ynienen hwet neffens my dyn opjefte is op it 

Fryske mêd. Dou kriuwst for in oplossing fen it Fryske probleem, det bitsjut: 
dyn Fryske probleem. Beide binne sahwet itselde tinkt my. Det is dos maklik. De 
illusy is fortige. Hwet komt nou? Op dit stuit scoe ik dy sizze wolle: stin troch, 
mar tink derom det de spjalt twisken de forlerne illusy en in ûnmisber nije 
oarder net oersljuchte wirdt sûnder dysels de fraech nei de minske überhaupt 
steld to hawwen. Men kin allinne mar mear Fryslân sizze as men daliks derop 
wrâld seit. As men in “oplossing” for Fryslân siket, siket men om in nije oarder 
for de wrâld. Sûnder it stik boerestabiliteit, det der û.o. ek yn Fryslân leit, kin de 
stêdskultuer it net rêdde. Sûnder de moderne sensitiviteit-oant-it-nihilisme-
ta earnstich to nimmen, wirdt in boer nea in folslein minske, bliuwt ’er in 
museumstik ef in illusy. Forsin ik my net den jildt dit for dy as individu, en for 
Fryslân, op it persoanlike en op it politike terrein. Mei oare wirden: sjoch de 
wrâld mei Fryslân en Fryslân mei de wrâld en den ljeafst hwet saekliker, hwet 
realistysker as Douwe Kalma in skoft ferlyn. […] Lâns dit paed komstou op 
itselde krúspunt út dêr’t bygelyks Paul en ik nou stonne. Dou bist oan it tinken 
rekke, dou moatst nou folhâlde.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 14.3.1948.

897 Sierksma verwees in zijn brief bovendien naar de bekende rede van Douwe 
Kalma uit 1916, ‘Fryslân en de wrâld’(Friesland en de wereld). Kalma sprak daarin 
de hoop uit dat Friesland een schakel zou kunnen zijn tussen Engeland en 
Scandinavië. Zie ook: Krol, ‘Ynlieding’. Douwe Kalma, 48-49.

898 ‘Mar biwust of ûnbiwust wit de Fries dat dizze kultuer gefaerlike prosessen yn 
biweging bringe kin. Hy wit dat formeardering fan kennisse formeardering fan 
fortriet is, dat him itselde gefaer fan ûntwoarteling bidriget as de stêdsminske.’ 
Sierksma, ‘De wrâld en Fryslân.’ Tsjerne 1948, 353-360.

899 Drijkoningen, Historische avantgarde. 
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900 Vergelijk Anne Wadman, ‘Foarbyldich fakmanskip’ (R. Brolsma: Sa seach ik Fryslân. 
Forhalen en sketsen; Folk fan Fryslân), Tsjerne 1952, 391.

901 Sierksma, ‘De wrâld en Fryslân.’ Tsjerne 1948, 357.
902 Gesprek met Lolle Nauta, Groningen, 10.5.2006. 
903 Boomsma, Om fan dit lân te hâlden, 12.
904 Zie Schurer, ‘Mythefoarming of snobisme?’ Tsjerne 1948, 91-95 en Wadman, ‘It 

formôge fuotstik’, Tsjerne 1948, 107-119 en ‘Brief oan in mei-querulant’, Tsjerne 
1948, 157-159.

905 ‘Hwet Podium oanbilanget – det is de greatste swierricheit [zo] net. De literatuer 
is sa wichtich net. Lit it kalm gewirde in moanne ef seis. Docht it den bliken 
detst der út rekkest, detst dyn literaire rite hawn hast ef alteast detst net Hollânsk 
en Frysk literator tagelyk wêze kinst, nou hwet soe der slim oan wêze. Den stapst 
út de redaksje en wijst dysels oan dyn frou + ef – Tsjerne. Dy’t dyn frjeonen 
binne, bliuwe det wol. Dou bist faeks krekt effen to let yn Podium komd!’ 
Sierksma aan Wadman, Groningen, 5.5.1948.

906 ‘Forsin ik my net, den bistou al jierren dwaende mei in privé-boarterijke: biskûl 
boartsje mei dysels. In boarger yn it libben, in man fen aventûr yn de literatuer. 
Dou hiest Amsterdam nedich, mar dou doarste Amsterdam ek wer net oan. En sa 
kinst trochgean. It probleem Fryslân en de wrâld bilibbestou tige persoanlik, mar 
oan de oare kant is det wer neat oars as in foarm fen eat det yet persoanliker is. 
Dou moatst in bigjin meitsje en sykje det sels út én wêz – lykas as wy allegearre 
moatte – hartstikke earlik tsjin dysels.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 
5.5.1948.

907 Borgers aan Wadman, Bussum, 13.5.1948.
908 Interview Gezelle Meerburg met H. Ehrhardt, Leeuwarden, 21.2.2002.
909 De benoeming – waarover al vanaf januari 1948 gecorrespondeerd werd – was 

rond op 3 juni 1948. Correspondentie E.B.J. Postma namens het Gymnasium in 
Sneek aan Wadman, Familie-archief Koudum.

910 ‘…in saeklike kwesje fan wet en tonei by elkoar wenje en jin alhiel ta elkoars 
oanwêzichheid wenne moatte. Mei de mystyk haw ik ôfdien.’ Dagboekfragment, 
29.4.1946. 

911 Voskuil, Bij nader inzien. 
912 Gesprek met J.J. Voskuil, Amsterdam, Amsterdam, 23.6.2005. Vergelijk ook Sem 

Dresden over Hellinga in een interview met Elly Kamp, ‘Een bespottelijk genre, 
de biografie, maar ik ben er dol op.’ In: Linders en Fortuin [red.] Bespottelijk maar 
aangenaam, 19-27.

913 Gesprekken van Gezelle Meerburg met P.D. Swanenburg de Veije (februari 2002), 
Tynke van der Meer (Leeuwarden, z.d.) en H. Ehrhardt (Leeuwarden, 21 februari 
2002).

914 Gesprek met Govert Gezelle Meerburg, Veendam, 9.9.2004.
915 Ibidem en gesprek Gezelle Meerburg met N.N.1 op 19.2.2002. 
916 ‘Anne. Astou út Podium stappe wolst, moatst det dwaen: det wier myn eigen 
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advys oan dy. Mar den moatst det net dwaen mei oan Gerrit to skriuwen det P. dy 
neat skele kin en detst der to min for fielst en gjin verantwoordelijkheidsgevoel 
derfor hast, wylstou 10 dagen earder my skreaun hiest det dyn 
verantwoordelijkheidsgevoel for Podium ûnbidich great wier! Soks is kloaterich. 
Nou moatst net werom skriuwe detst wol witst detst in kloat bist, hwent dêr 
komst neat fierder my. It feit is mar, det it foar my oer lullich is. As Podium my 
noch hwet skele koe, scoe ’k dy wol útflokke wolle.’ Sierksma aan Wadman, z.p, 
z.d. [ongedateerd, kort voor 21 juni 1948] 

917 ‘Dou bist noch in forlerne soan mar ik bin gjin femylje mear – liket it wol.’ 
Sierksma aan Wadman, Groningen, 23.12.1947.

918 ‘Men hat fen dat kwasi-artyste-folk det mei de âldeljue efter de han [hân] yn 
Amsterdam hwet poète maudieterich dogge en den yn in sêft learaersbaentsje to 
lânne komme, bêst bitelle ( ja heite, dy scil ik peste!) en men hat ambtenarefolk 
det op it lean fan een [in] poète (maudite somtiden as tajefte) sabeare libje 
moatte.’ Sierksma aan Wadman, z.p, z.d. [ongedateerd, kort voor 21 juni 1948]

919 Zie Sierksma aan Wadman, Groningen, 23.6.1948.
920 ‘Ja, as men ‘stommetje speelt’, moat men ek de kâns nimme dat in earlik en 

irritearre maet yen op yens troudei hwet in brimstich brief stjûrt. Hwet dy 
troudei oanbilanget, de deadske stilte deromhinne kin ik net oars opfetsje 
as det jimme soks strikt particulier hâlde wolle. [invoeging in kantlijn: ‘Oare 
Deutungen forswij ik mar.’] Waarvan acte.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 
23.6.1948.

921 Wadman vergiste zich hier - Piebenga zat immers al sinds december 1946 niet 
meer in de redactie van De Tsjerne. 

922 Wadman in een brief aan Piet Calis. Zie Calis, Speeltuin van de titaantjes, 350-351.
923 Van Rossum aan Wadman, Amsterdam, 2.4.1948.
924 Notulen redactievergadering, 12 maart 1948, Heerenveen en Tsjerne-bulletin, 

17.3.1948. Tsjerne-archief.
925 Zie J.P. Wiersma (NRC Handelblad) aan Anne Wadman, 2.4.1948 en Yge Foppema 

(Groene Amsterdammer) aan Wadman, 17.3.1948. Tsjerne-archief. In het Tsjerne-
bulletin van 17 maart 1948 staat een lijst van tien personen die Wadman 
aanschreef.

926 Wadman aan Borgers, Langweer, 2.10.1948.
927 De Vries, Trochpaden, 88. Het aantal abonnees op It Heitelân wordt gegeven in 3.4.
928 Cijfers ontleend aan ledenregister en notulen van De Tsjerne op 9.11.1946, 

12.3.1948, 25.6.1949 en 2.11.1955. Tsjerne-archief. 
929 De Vries, Trochpaden, 91.
930 Zie Tsjerne-bulletin (10) 16.10.1948.
931 Van Rossum aan Wadman, Amsterdam, 30.10.1948 (Tsjerne-archief )
932 ‘Je Maintiendrai’ ontstond in de laatste jaren van de oorlog als uitgever van 

illegale blaadjes in Friesland. Na de oorlog kreeg de stichting een groot aandeel 
in de Friese media. Zo werd ze onder andere mede-eigenaar van de Leeuwarder 
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Courant. Boltendal, Koerier tussen gisteren en morgen. Zie ook Heslinga, ‘Leave 
abonnee’, 53 en http://www.ndcvbk.nl/ndcvbk/investor_relations/aandeelhouders/

933 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 105.
934 ‘As dat sa slim wie dan wie v. Gorcum mei syn 300 Podium-lêzers al lang faillyt.’ 

Wadman aan Tamminga, Amsterdam, 2.2.1947.
935 Wadman aan Prof. Dr. K.Sneyders – De Vogel, Sneek, 5.6.1951. (Tsjerne-archief ).
936 Het Tsjerne-bulletin bevindt zich in het Tsjerne-archief in Tresoar. In de periode 

1946-1953 bestond de redactie dus uit een wisselende samenstelling van vijf of 
zes redacteuren, met als vaste kern Fedde Schurer (1946-1964), Douwe Tamminga 
(1946-1967) en Wadman. De andere redactieleden waren: Jan Piebenga (1946), F.J. 
Bergstra (1946-1949), E.B. Folkertsma (1949-1964) en Marten Sikkema (1947-1952 
en 1955-1959). 

937 Niet meegeteld zijn hier de zes redactieleden die gastredacteur van een 
themanummer waren. Gegevens ontleend aan Inge Heslinga, ‘Leave Abonnee’. 
Masterscriptie Kunst Cultuur en Media, Rijksuniversiteit Groningen, 2008, 52-
60 en 129-135. De Tsjerne verscheen tussen 1946 tot 1968 in totaal 258 keer. Acht 
jaargangen telden twaalf nummers, twaalf jaargangen elf nummers (vaak door 
zogenaamde ‘dubbelnummers’) en drie jaargangen tien nummers.

938 Vertalingen en stukken onder pseudoniem of onder de initialen A.W. (wel 
gerekend tot de 125 bijdragen) niet meegerekend! Van 3112 pagina’s vulde 
Wadman er meer dan 528. (1946: 83 van 384, 1947: 70 van 384, 1948: 74 van 384, 1949: 
54 van 384, 1950: 54 van 408, 1951: 107 van 392, 1952, 32 van 388, 1953: 56 van 388)

939 Alleen zijn toneelstuk ‘Der komt in man werom’ was toen al goed voor zo’n zestig 
pagina’s. Zie Tsjerne 1951, 302-320, 336-358 en 370-386.

940 Wadman (over G. Burgy: Tusken Boarn en Tsjonger), Regionale Omroep Noord 
12.12.1950 Verderop heet het: ‘cultuur, die geen statische grootheid is, maar alleen 
bestaan kan bij de gratie van de continuïteit’ Zie ook: Wadman, ‘Roman fan in 
amoureus misforstân’ (Y. Poortinga: Elbrich. Earste diel), Tsjerne 1947, 312.

941 Corporaal, ‘Meer dan een recept voor vanillepudding.’ 
942 Zie: Wadman, ‘Bikearing of selsforrie?’ (Abe Brouwer: Tusken dea en libben), Tsjerne 

1946, 248.
943 ‘…dat sa’t it liket noch altyd syn ynspiraesje fynt yn slattersputten, skippersroefkes, 

gerniers- en koumelkersspultsjes, yn it bodzjen en switten fan de lytse man 
oan alle iggen en einen fan de Fryske pôle groun. It is grif ek yn alle earlikens 
trochlibbe en delskreaun mei soarch en oerliz, sûnder drift, sûnder bisetenheit, 
mar sa arichjes en sa krekt, sa yn ’e trant fan de lytse hantwurksman. [...] It is, as 
breidzje al dizze skriuwers yn freedsume rivaliteit meimankoar oan ien hoas, de 
hoas, dy’t dan, ienris, it epos fan Fryslân wurde moat en fan de Fryske minske.’ 
‘Denaturearre naturalisme’ (P. Akkerman: Hessel Ypma), Tsjerne 1949, 277.

944 Wadman, ‘De krisis fan it Fryske boek’, Stiennen Man 20.4.1951. Getallen geeft 
Wadman in: ‘It probleem fan de Fryske litteratuer’. In: Trijeresom. 1950, 72. 

945 ‘It greate probleem [fan de Fryske literatuer] lykwols is: de oansluting op it 

gr immig eer lijk



505

Europeeske net. Lit ús dêrby net bekfjochtsje oer de wearde fan de formule 
“Europeesk niveau”. As algemien criterium stiet it swak, binammen as men it 
presiis definiëarje wol. Dat nimt net wei, dat elkenien wol sahwàt wit, hwat it 
ynhâldt: litteratuer fan in sadanige ynstelling, dat it de kulturele mei-Europeäen 
hwat seit, dat it útgiet nei in algemien-minsklike problematyk (sûnder de psyche 
fan it eigen folk te forliezen), dat it útrikt bûten en boppe de eigen lytse mienskip 
nei it algemiene.’ Wadman, ‘It probleem fan de Fryske litteratuer’. Trijeresom. 1950, 
70.

946 Wadman, ‘Inleiding’, Frieslands Dichters, 48. Vergelijk ook in een interview in 1964: 
‘Het is waard er voor te vechten, dat de bestaande culturen hun eigen gezicht 
bewaren, zelfs in een verenigd Europa.’ B. Roest Crollius, ‘Anne Wadman. Dichter, 
romancier, kritikus, musicus.’ Het nieuwe boek 2 (11/12) november/december 1964, 
441-444. Zie ook De Vries, Goud op de weg, 9-10.

947 ...dat sels neffens kriteria út it Frysk niveau nearne op liket.’ Wadman, ‘Roman fan 
in amoureus misforstân’ (Y. Poortinga: Elbrich. Earste diel), Tsjerne 1947, 312. 

948 Wadman, ‘Apology fan de kritikus’, Tsjerne 1949, 88-94.
949 ‘Hwat wy freegje meije, hwat wy perfoarst nedich ha is in fris, nij lûd fan in 

skriuwer dy’t hwat oandoart [...] Wy moatte oare, nijsgjirriger paden biwânnelje 
dêr’t mear aventûr yn sit. [...] Hwant dit healweak gedoch bitsjut de dea foar 
Fryslân [...] Jow ús dan leaver in litterair mislearre boek, dat ris út ’e wenstige 
hegehuoddesfear weibrekke wol, dat foar myn part stjonkend en brykskonkich 
modern is. Wy hawwe to striden tsjin de pest fan it gewoane.’ Wadman, ‘De 
histoarje fan in Reidhúshin’ (P. de Jong: Jelmer út it reidhûske), Tsjerne 1946, 64. 
Dezelfde oproep tot het maken van een ‘moderner’ werk, desnoods minder goed, 
vinden we aan het slot van: Wadman, ‘It âlde liet op ’e âlde wize’ (R. v.d. Zee: 
Lutske), Tsjerne 1947, 63.

950 Notulen Tsjerne, 30.6.1948. 
951 Vergelijk aantekeningen brief Wadman aan Joseph Martray. Ongedateerd, 

waarschijnlijk ná 12 maart 1948. en Joseph Martray aan Wadman, Villetaneuse, 
25.2.1948. 

952 ‘It hat fan ’e ynset ôf nea ús bidoeling west dit program doctrinair op to fetsjen 
en slaven to wurden fan ús eigen foaropstellings.’ [red.] ‘In ynliedend wurd.’ 
Tsjerne 1948 (6) 161.

953 Liesbeth Brouwer, ‘Mar alles swijde…’ 245. Overigens nam niet, zoals Brouwer 
stelt (p. 245), Fedde Schurer het initiatief in de totstandkoming van de 
themanummers, maar Anne Wadman.

954 Ik gebruik de uitdrukking ‘in de marge’ in navolging van Brouwer, die stelt: ‘De 
redacteuren zochten de marge.’ 

955 Wadman kwam voor het eerst met de plannen voor een Amerika-nummer op 
de redactievergadering van 9 april 1949. Oorspronkelijk moest dat het oktober-
nummer worden. In juni 1949 had Wadman de contacten voor het nummer 
gelegd. Professor B. Fridsma (Grand Rapids) werd voor het Amerika-nummer 
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tijdelijk redacteur. Het initiatief tot het Suriname-nummer kwam van de student 
Nederlands Jan Voorhoeve, die bij Wadmans zuster Martha het Bretagne-
nummer van De Tsjerne onder ogen had gehad. Samen met Wadman werkte hij 
vervolgens een plan uit. (Jan Voorhoeve aan Anne Wadman op 2 december 1951. 
Tsjerne-archief.) Een compleet overzicht van de thema-nummers van De Tsjerne 
geeft Smit, ‘Fryske literatuer’, 132.

956 ‘..by it lêzen fan dit […] boek, wurdt men oan ien tried wei twongen ta de parallel 
mei de Fryske tael- en litteratuerstriid. Binammen as Prof. Hemon de Bretonske 
litteratuer sels biskriuwt komt ús iderkear wer de Fryske litteratuerproblematyk 
yn ’t sin: de swierrichheit om ôfsetgebied to finen foar it goede boek, de swiere 
striid fan de tiidskriften dy’t stribje nei niveau.’ A.W., ‘Nije Bretonske lektuer’ 
Tsjerne 1948, 190-191.

957 Notulen Tsjerne-vergadering 30 december 1949, Oranje-hotel, Leeuwarden.
 ‘Elkenien is mear as biset mei Fryske biwegingsdrokten en al soks.’
958 Breuker, ‘Literatuer en Beweging’. In: Hjir 10 (4) 1981, 27 en Durk van der Ploeg, 

‘De Tsjerne, proeffjild fan in skiedingsproses’: Hjir 25 (3) mei 1996, 21 e.v. Volgens 
Breuker staat de literatuur pas vanaf ongeveer 1960 los van de beweging. Durk 
van der Ploeg situeert de scheiding nog later, ná het laatste nummer van De 
Tsjerne in 1968 en de start van het literaire tijdschrift Trotwaer (‘Trottoir’). 

959 Brouwer, ‘Mar alles swijde…’ 245. Volgens Brouwer verschilde de rol van 
schrijvers (met name de essayisten) in De Tsjerne wel met die van vóór 1945. Heel 
bewust wilden zij zich volgens Brouwer niet meer opstellen als ‘leiders’ die het 
volk literaire smaak moesten bijbrengen. Vergelijk ook: Liesbeth Brouwer, ‘In taal 
is in dialekt mei in leger.’ Trotwaer 1989, 172-189.

960 ‘gjin folk det himsels respektearret kin dêr sûnder.’ Wadman aan Schurer, 
Langweer, 7.10.1943. 

961 ‘Gjinien fan de lju dy’t doe yn De Tsjerne skreau, hat him der winliken oan hâlden. 
Fedde Schurer sels noch it alderminst.’ De Vries, Trochpaden, 90.

962 ‘Elkenien fan ús kaam út in Frysktalich plattelânsfermidden en net út 
yntellektuele rûnten.’ De Vries, Trochpaden, 90.

963 Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, 173, noot 6, Van der Schaaf, 
Skiednis Fryske biweging, 351-352 en 386.

964 ‘It is lykwols sa dat in frjemde kultuer hyltyd fierder yn Frl. opkringt, tsjin alle 
rjocht en fatsoen yn, mei help fan in steat dy’t wy sels mei op fuotten hâlde,en 
dy’t Fryslân sels de mooglikheit ta fordigening fan syn kultuer net jaen wol. 
De Holl. kultuerdragers hjirre meije fansels har kultuer propagearje, mar hja 
negearje Fryslân. Soks soe yn Amerika net kinne. Hja biwize dêr krekt mei 
det hja gjin echte kultuerdragers binne.’ Sikkema aan Wadman, Leeuwarden, 
23.5.1948. Tsjerne-archief.

965 ‘It bledtsje wie uteraerd rjochte ta it folk, net ta de foarhoede: wy hoege elkoar 
net to bipropagearjen.’ Ibidem.

966 De Vries, Trochpaden, 97-99. Zie ook Wadman, Mei Abraham fûstkje, 68-72.
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967 Wadman aan E.B. Folkertsma, Sneek, 17.10.1951.
968 Ibidem. 
969 Een uitgebreid verslag van de rel om Folkertsma, op gang gebracht door Asyl-

redacteur Bauke de Jong, vinden we in Riemersma, Hoe binne de helten fallen.
970 Van der Ploeg, ‘De Tsjerne, proeffjild fan in skiedingsproses’, Hjir 25 (3) mei 1996.
971 Daarvoor publiceerde hij in de jaren vijftig ook een aantal lesboekjes: Fryske 

Fersleare (Drachten, 1953) en Taeleigen en eigen tael. Oefeningen yn Frysk idioom. Snits 
(1959) Een tweede deeltje verscheen in 1961-62.

972 [anon.] ‘Anne Wadman oer eigen wurk’ Leeuwarder Courant, 6.11.1948
973 Lezingen van de Arbeiderspers vonden doorgaans plaats in het pand van de 

uitgeverij in Amsterdam. Sprekers die Wadman voorgingen waren bijvoorbeeld 
Adriaan Morriën en W.F. Hermans, terwijl Carmiggelt, Hella Haasse en Louis 
Paul Boon nog zouden volgen. 

974 Wadman, Mei Abraham fûstkje, 115. Wadman denkt hier dat het een Tsjerne-middag 
in 1950 betrof, maar dat is onmogelijk omdat Fioele en Faem én Reedridder toen al 
verschenen waren. Zie ook Tamminga, Fan hearren en sizzen, 230.

975 Wadman, ‘Sinistere nacht’ en ‘It feest fan Juffer Springer’, Tsjerne 1947, 70-74 en 
264-271

976 N. Bloemendaal (de Arbeiderspers, afdeling Leeuwarden) aan Wadman, 
Leeuwarden, z.d. [september 1948]

977 De man dy’t neat die [‘De man die niets deed’] was het vervolg op Fioele en Faem en 
Jurjen, de roman fan in heit (waarvan in 1946 al fragmenten in De Tsjerne hadden 
gestaan) volgde op Trombône.

978 Het verscheen daarin in zo’n vijftig afleveringen tussen oktober 1948 en 
november 1949. Zie Ype Poortinga (hoofdredacteur Frysk en Frij) aan Wadman, 
Leeuwarden, 23.9.1948 en 4.11.1948.

979 ‘Ik stean hjir net om to tsjûgjen fan datjinge dat ik prestearre haw, hwant ik 
bin my biwust dat dat in ynlik en pynlik bytsje is, ek al nimt men de Fryske 
forhâldingen yn acht, dêr’t nou ienris gâns nullen foar greate mannen geane.’ 
Ongenummerd handschrift lezing, 5.11.1948. 

980 ‘...goe-lju at hja binne en longerjend op echte humor...’ Handschrift lezing 
5.11.1948. Overigens refereerde ook Ype Poortinga, nota bene hoofdredacteur 
van Frysk en Frij, aan de lezers van zijn eigen krant als ‘naïeve lui’. Toen Wadman 
voorstelde de in zijn ogen weinig commerciële titel Trombône te vervangen door 
Muze, vreesde Poortinga dat de lezers van Frysk en Frij niet zouden weten wat een 
muze was. Poortinga aan Wadman, Leeuwarden, 23.9.1948 en 6.10.1948.

981 Wadman aan Borgers, Langweer, 2.10.1948. 
982 ‘De mienskip stiet him yn ’e wei ek al mient er oprjocht de tsjinner fan dy 

mienskip to wêzen.’ Handschrift lezing in collectie Wadman, 5.11.1948. 
983 ‘... ús generaesje, dy’t wit hoe’t de minske net mear frij sykhelje kin, mar oan alle 

kanten ynspoun en ynreaun wurdt yn it gehiel dat foar himsels net mear oer to 
sjen is en dêr’t er net mear paedwiis yn wurde kin...’ Ibidem. 
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984 ‘Hy is de heale libbenskunstner, dy’t wit dat it libben in kunst is, in fortoaning op 
’e sloppe koarde, mar dy’t lykwols ek wit dat er dy kunst net machtich is.’ Ibidem. 

985 Het derde deel daarvan – De andere school – had Wadman als Podium-redacteur 
kunnen lezen voor het verschenen was.

986 Hazel Rowley, Tête-à-Tête, 153-155.
987 Wadman aan Borgers, Langweer, 9.2.1948.
988 Brems, Altijd weer vogels, 46-50. 
989 ‘Bipaelde dingen út F. en F. haw ik weromfoun yn it tige omstriden forhael “De 

avonden” fan de Hollânske skriuwer Simon van het Reve. Dit hwat oanbilanget it 
geastlik klimaet, sûnder de forliking fierder trochlûke to wollen, en sûnder al to 
folle forplichtingen oan in “streaming”.’ Handschrift lezing 5.11.1948.

990 Beekman en Meijer, Kort revier, 9-30, Brems, Altijd weer vogels, 46-50. 
991 Wadman aan Borgers, Langweer, 14.12.1948. 
992 Gezelle Meerburg, Hwant wij binne, 131-133. Het Boun had in 1964 honderdveertig 

leden. Ook Wadman was in de jaren veertig en vijftig lid.
993 Het aantal verkochte exemplaren zou in 1949 nog langzaam oplopen tot 

1.066, maar daarna werd het boek nog maar mondjesmaat verkocht. Toen 
de restvoorraad in het voorjaar van 1960 verkocht werd aan de Leeuwarder 
boekhandel de Tille waren er in totaal 1.243 exemplaren van verkocht, 1.800 
minder dan was begroot! Cijfers ontleend aan De Arbeiderspers aan Wadman, 
Amsterdam, 21.1.1949 tot 29.4.1960. 

994 Vergelijk Riemersma, Proza van het platteland, 269-270.
995 Prikke [G. Mulder], ‘De longerjende heal-libbene’ Friesch Dagblad 28.10.1948, 

F.S. [Fedde Schurer] ‘De Helfeart fan minhear Offringa’ Heerenveense Koerier 
5.11.1948, [P.G.] [Pyt Grilk = Pieter Terpstra] ‘De essence fan it libben’, Nieuwsblad 
van Friesland (bekend als Hepkema’s Courant of de Hepkema) 5.11.1948, Y.P. [Ype 
Poortinga], Frysk en Frij 19.11.1948, F. [Eeltsje Boates Folkertsma] ‘Bûten it soal’, De 
Stim 14.1.1949, M.S. [Marten Sikkema], Stiennen Man 4 (48) januari 1949. Recensies 
van na het voorjaar van 1949 zijn hier buiten beschouwing gelaten.

996 Jan Bylsma, ‘Narcissus yn Confecty-pakje’, It Heitelân februari 1949. Dat Wadman 
niet wist wie deze Bylsma was, blijkt uit een brief van J.H. Brouwer, inmiddels 
weer redactielid van It Heitelân. Brouwer aan Wadman, Groningen, 22.6.1949. 

997 Notulen Tsjerne, 25.6.1949. 
998 ‘Dit boek sil de minsken dy’t wend binne har honger en toarst oan in produkt 

fan kunstsinnich proaza to sêdzjen, gjin kwea dwaen. Mar ús Fryske minsken, 
hweaens magen noch net bidoarn binne fan dit soarte iten en drinken, riede 
wy net oan it mei dit komsumptieprodukt fan dizze skriuwer to bisykjen. De 
jongerein riede wy it perfoarst ôf, de skriuwer mei dat ús net kwea ôf nimme.’ 
Prikke [G. Mulder], ‘De longerjende heal-libbene’. Friesch Dagblad 28.10.1948.

999 ‘Fioele en Faem is dus in boek, dat him yn alle opsichten ûnderskaet fan syn 
foargongers yn Fryslân. De tradysje fan ’e boereroman is hjir trochbrutsen foar 
in taest nei de eftergroun fan it libben. Ik kin my yntinke dat gâns lêzers har mei 
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tsjinsin fan dizze stoffe ôfkeare.’ F.S. [Fedde Schurer] ‘De Helfeart fan minhear 
Offringa’ Heerenveense Koerier 5.11.1948.

1000 ‘Der is yn de wrâld fan Jeen Offringa gjin inkeld moai, glânzgjend, geef ding; 
der is gjin minske dy’t er biwûnderje of folgje kin. Hy sit opsletten yn de 
duvelsrounte fan syn eigen nearzige “ik”, en dêr komt er net mear út.’ F.S. [Fedde 
Schurer] ‘De Helfeart fan minhear Offringa’ Heerenveense Koerier 5.11.1948.

1001 ‘Dit boek wol in ôfrekken wêze mei dizze geast fan geastleazens, en him derom 
yn al syn neakenens en smoargens nei foaren helje, sûnder formoaikjen, sûnder 
forguodlikjen. Sa kin syn ûntdekkende en etyske wearde great wêze.’ Ibidem.

1002 Wadman aan Schurer, Langweer, 25.6.1943
1003 ‘der wurdt ús dochs ek noch in hiele bulte bisparre, dat radikaler skriuwers yn 

dit genre bleatjowe, mar dat better mei húskepapier bidutsen wurde kin.’ Y.P. 
[Ype Poortinga] (over Fioele en Faem), Frysk en Frij 19.11.1948.

1004 De redactie van De Stiennen Man bestond uit Marten Sikkema (redacteur sinds 
april 1947, hoofdredacteur vanaf oktober 1948), Freark Dam en Klaes Dykstra. 
Wadmans vriend Reimer van Tuinen was inmiddels afgetreden als redacteur. 
Ook de dichter over wie Wadman en Sikkema beiden erg enthousiast waren, 
Garmant Nico Visser, was korte tijd redacteur van de Stiennen Man. 

1005 Zie M.S., ‘Lytse forrieders’ Stiennen Man 15.8.1947 en [red.] ‘In Frysk 
konsintraesjekamp?’ Stiennen Man, mei 1948.

1006 Wadman aan Sikkema, Amsterdam, 2.8.1947.
1007 ‘Wadman hat yn dit boek de man tekenje wold dy’t yn alles op healwei stean 

bleaun is, dy’t it bitroude oerboard smyt sûnder it frjemde oaneigenje to 
kinnen, dy’t it âlde kouwepaed forlit, mar fan it aventûr net mear makket as in 
nij kouwepaed.’ M.S. [Marten Sikkema] (over Fioele en Faem), Stiennen Man 4 (48) 
januari 1949.

1008 ‘Sokken net mear!’ Ibidem. 
1009 ‘It is tsjintwurdich to folle sa, dat it hifke wurdt op syn literaire knappens en dat 

in skriuwer, dy’t it slagget in folslein negativisme treflik út to byldzjen, ontslein 
achte wurdt fan hwat in kunstner forplichte is, oan it folk to jaen.’ P.G., ‘De 
essence fan it libben’, NvF 5.11.1948.

1010 Wadman aan Borgers, Langweer, 14.12.1948. Vergelijk Leeuwarder Courant 
25.11.1948 en 23.11.1948, ‘radioprogramma’s’. Sierksma hield zijn radiolezingen 
over Fioele en Faem op 26.11.1948 en 24.12.1948.

1011 Borgers aan Wadman, Bussum, 9.1.1949.
1012 ‘Ik fyn it de moeite wirdich my dyn frjeon neame to kinnen. Mar de lêste tiid 

dochstou al dyn bêst om dyn frjeonen ôf to stegerjen. Binammen neam ik hjir 
Gerryt [zo] en mysels. It is krekt as bisteane wy net. Speciael foar G. oer hastou, 
mien ik, wol it ien en oar om tankber for to wêzen. Wrychtich, dyn hâlding 
tsjin G. docht my sear! Dou moatst it sels witte fensels, mar siz yn elts gefal 
effen hwetstou wolst – frjeonen ef net. Den kin der rekken mei hâlden wirde.’ 
Sierksma aan Wadman, z.p, z.d. [eind 1948] (086.116.71)
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1013 ‘Hwet dy skerpe toan oanbilanget: myn brief wier wrychtich gjin trap, dy binne 
gemiener, heite. Dy wier in “needgjalp”omdetstou wol libben forstoarn likest. 
En ik forwachte fen dy sa’n soad. That’s all. ‘Fioele en Faem is bêst skreaun. Mar 
de engagement doocht net, scil ’k mar sizze: it is my tsjin de ein to fatalistysk. 
In kwestje fen temperament fensels, mar dêr kin ik ek neat oan dwaen. Lykwols 
en det stiet foarop: it is as biwiis fen dyn fakmanskip pûrbêst. Dêrom hoopje ik detst 
der just [ júst?] yn in oar boek útbrekke scilst. Nou bist út de vicieuze cirkel fen 
de boereroman wei, mar bliuwst yn in oare cirkel hingjen. Sjoerd Leiker wier 
bêst to sprekken: it wier better as “De avonden”, sei er. Kinst it mei dwaen, ju! 
Lokwinsken!’ Sierksma aan Wadman, z.p., z.d. [eind 1948] (086.116.72)

1014 Bakker, ‘Levensbericht Sjoerd Leiker’, 129-143.
1015 ‘Ik sit it ljeafst to praten mei sokke mannen as Sierksma en Nagel en rin altiten 

wer tsjin sokke mantsjes as Hermans op, werst do miskien noch it ideael yn 
sjuchst.’ Leiker aan Wadman, Amsterdam, 11.6.1948.

1016 Leiker aan Wadman, Amsterdam, 23.10.1948. Hermans’ verhalenbundel Paranoia 
verscheen overigens pas in 1953. Het titelverhaal verscheen in 1948 in Criterium. 

1017 Leiker was waarschijnlijk wel een van de sprekers op het symposium in 
Bolsward. Tsjerne-bulletin (12) 12 december 1948.

1018 Leiker aan Wadman, Amsterdam, 17.3.1948.
1019 Leiker aan Wadman, Amsterdam, 23.10.1948.
1020 ‘Ik bin útflein en fiel my optheden útstjitten.’ Leiker aan Wadman, Amsterdam, 

11.6.1948.
1021 Dat blijkt uit Brouwer aan Wadman, Groningen, 22.6.1949. 
1022 ‘Is it ynoarder, dan knoffelt de kapstok del, en it gewicht bliuwt. Mar dat gewicht 

dat moat wer optild wurde. It gewicht fan Fioele en Faem is der net. Unwissichheit 
oangeande oarsprong, sin, eftergroun fan it libben kin gjin bliuwende keunst 
skeppe.’ De rest van het citaat luidde: ‘Waar op gewacht wordt, is de idee, de norm, 
vastigheid, achter ál het leven. Waar op gewacht wordt: dé oorsprong van alle 
kunst, de botsing van wat zijn moet en wat ís – het relatieve dat alleen relatief 
is omdat het ene het Absolute is, dat is er niet in Fioele en Faem. Als boek blijft 
het. De kapstok is er, het gewicht is té zwaar voor de kapstok, het gewicht blijft 
en roept, vraagt erom opgetild te worden.’ [‘Wêr’t op wachte wurdt, is de idee, de 
noarm, fêstichheid, achter álle libben. Wêr’t op wachte wurdt: dé oarsprong fan 
alle keunst, de botsing fan wat wêze moat en fan wat ís – it relative dat allinnich 
relatyf is omdat it iene it Absolute is, dat is der net yn Fioele en Faem. As boek 
bliuwt it. De kapstok is der, it gewicht is té swier foar de kapstok, it gewicht bliuwt 
en ropt, freget om optild te wurden.’] Geluidsopname interview Fokke Sierksma 
en Anne Wadman, opnieuw uitgezonden door Omrop Fryslân, 10.4.1980. Collectie 
Tresoar, AV 06010 (13 minuten).

1023 Het originele manuscript bevindt zich in Tresoar: Ms. 089.473.1.2, 136 pagina’s, 
met aantekeningen in handschrift. Zie ook Poortinga aan Wadman, Leeuwarden, 
4.11.1948.
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1024 Gemeente Sneek aan Wadman, Sneek, 6.12.1948. Familie-archief Koudum.
1025 Wadman aan Borgers, Langweer, 18.12.1948. Het adres was Hooiblokstraat 15.
1026 Vefa Ballaing e.a., Roparz Hemon 1900-1978 (z.p., 1990) 15 en 28-29. 
1027 www.aber.ac.uk/mercator/images/breton_literature_during_German_

Occupation.pdf geraadpleegd op 7 november 2008. Zie ook: Pierre Denis, 
‘Roparz Hemon’. Tsjerne 1951, 143. Denis suggereert dat Hemon het slachtoffer is 
geworden van een hetze tegen de Bretonse beweging. 

1028 Joseph Martray, ‘It Bretonske probleem yn Europeesk kader’. Tsjerne 1948, 185-190. 
1029 In ’t Veld, De ereraden, 43 en 103- 109 en Groen, Landverraders, 264
1030 In ’t Veld, De ereraden, 39.
1031 Schurer, Bisleine spegel, 119. De vonnissen werden overigens zelden openbaar 

gemaakt. Zie In ’t Veld, De ereraden voor de kunst , 39-40.
1032 Romijn, Snel streng en rechtvaardig 114-115 en Groen, Landverraders, 182.
1033 Douwe Kalma, ‘Lucretia foar it skilderij (nei Shakespeare)’, Tsjerne 1948, 365-374.
1034 Notulen Tsjerne-vergadering, Heerenveen, 21.1.1948.
 Vergelijk ook Schurer, Bisleine spegel 119 en De Vries, Trochpaden, 95. Tamminga 

vertelde Geart de Vries dat vooral Schurer in de Tsjerne-redactie de uitspraken 
van de raad niet wilde accepteren. Volgens Tamminga was dat omdat Schurer 
vond dat schrijvers met een publicatieverbod niet ‘levenslang’ mochten krijgen. 
Tamminga verschuilt zich achteraf achter Schurer, want hij was zelf degene die 
liet weten over persoonlijke bezwaren tegen Kalma en zijn verleden heen te 
willen stappen, omdat hij de uitspraken van de raad niet wilde accepteren.

1035 Zie Frieswijk, ‘De suvering fan de Fryske Akademy’, De Vrije Fries (78) 1998, 134 e.v.
1036 Vergelijk ook: ‘Skreau út it panopticum’ [de “Jong”-fryske mienskip], Tsjerne 1947, 

124-128.
1037 Notulen Tsjerne-vergadering, Heerenveen, 21.1.1948.
1038 Notulen Tsjerne-vergadering, Heerenveen, 30.8.1948.
1039 A. Wadman-Jelsma aan Douwe Kalma, Langweer, 3.10.1948.
1040 ‘Ik skriuw yn ’t earstoan dochs neat, mar ik scoe überhaupt my fen de Tsjerne 

ôfkeare moatte. Dou witst wol det ik gjin fanaticus bin foar de ald-NSB’ers oer. 
Wy binne like goed forantwurdlik as hja. Det is kollektyf en net minder wichtich. 
Mar dêr [der] is ek in individuele skild en dy leit oars for in Haring Tjittes, 
in Douwe Kiestra en in Douwe Kalma.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 
20.1.1949.

1041 Brouwer, ‘Oantinkens oan Fokke Sierksma.’ 198. 
1042 Frieswijk, ‘De suvering fan de Fryske Akademy’, De Vrije Fries, 135-137. Zie ook: 

Zondergeld, Friese Beweging, 444 en Van der Schaaf, Skiednis Fryske beweging 349.
1043 Zie ‘Radioprogramma’s’, Leeuwarder Courant 30.9.1948. De uitzending van de 

Regionale Omroep Noord was op vrijdagavond 1 oktober 1948 van 18.45 tot 19.00 
uur.

1044 Krol, ‘In de vaart der volkeren’, 127.
1045 ‘[A]lle oardielen oer de lêste tsien jier [kinne] oars net wêze [...] as foarriedige 
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oardielen.’ Kalma, ‘De goede wei’. De Jongfryske Mienskip (18) novimber 1948 [het 
nummer kwam niet uit voor januari] 

1046 Vergelijk Wadman aan Kalma, Langweer, 9.12.1948. De Jongfryske Miendskip 
verscheen bij Laverman in Drachten van 1946-1951. Vanaf 1952 werd het 
voortgezet als Lyts Frisia. JFM bood onderdak aan een aantal uitgezuiverde 
schrijvers. Douwe Kalma schreef het blad tot zijn dood in 1953 bijna alleen vol. 
Zie Frieswijk, ‘De suvering fan de Fryske Akademy’, 135-137.

1047 ‘De hear Kalma hat blykber miend det immen dy’t anno 1948 wol wer mei D. 
Kiestra prate wol, ek wer mei D. Kalma redendiele wol. De hear Kalma forsint 
him. Kiestra is in politicis alteast in keardel, D. Kalma = 0.’ Sierksma aan 
Wadman, Groningen, 20.1.1949 en 086.116.89 [ongedateerd, begin 1949]. Tsjerne-
archief.

1048 ‘Tsjin Fokke Sierksma yn bin ik fan mening dat wy D.K. as litterator oannimme 
moatte, mar him as polityk meiwurker ôfwize […] Wy komme hjir yndie op 
it gefaer dêr’t Freark B. op wiisde op in red. geark. forline hjerst: dat D.K. ús 
gastfrijens brûke sil om wer in machtsposysje op to bouwen. […] As wy D.K. 
oer polityk oan ’t wurd litte, is de hikke fan de daem en foarsjoch ik einleaze 
komplikaesjes, û.o. ek dat Fokke net mear meidwaen wol. En dy syn meiwurking 
is my gâns mear wurdich as dy fan D.K.’ Tsjerne-bulletin (13) 26.1.1949. 

1049 Gezelle Meerburg aan Wadman, 27.1.1949. Tsjerne-archief.
1050 Freark Dam, ‘”It bondelke is illegael”’ en D.A. Tamminga, ‘Werwurd oan Freark 

Dam’. De Tsjerne 1948, 287 en 351.
1051 ‘Dat bitsjut net, dat de Tsjerne in “streamingsblêd” wêze soe, polityk noch 

litterair, – dat is by in heterogene redaksje as dizze net mooglik, en likemin 
winsklik. It bitsjut wol, dat wy ús der foar hoedzje moatte in “frije tribune” to 
wurden. Redaksje en fêste meiwurkers moatte in “team” foarmje, om it blêd der 
foar to biwarjen al to folle in anthologysk, dat is ornaris: in karakterleas blêd to 
wurden. Polityk sjoen dus hâldt de redaksje oan him it rjocht, om to stean efter 
de uteringen dy’t der yn it blêd steane en kin men dat net, om de stikken to 
wegerjen, dêr’t men net efterstiet. [….] Wy fiele der net foar om “De Tsjerne” as 
slachfjild oan to bieden oan de hearen Kalma en Sierksma.’ Wadman aan Douwe 
Kalma, Sneek, 22.3.1949.

1052 ‘Ik miende det Fryslân nou in literair tydskrift hie, det him net bikraodzje 
[bikroadzje] hoechde om de boargerman en syn economyske, tsjerklike en politike 
sentiminten. […] ‘Hoogvereerd publiek, zo straks gaat onze voorstelling beginnen 
en wij bieden U wat U wenst. Publiek, gij zijt koning!” […] Ik hoopje dy sa nou en 
den hwet to pripkjen, detst yn Fryslân nei [net] stjerst. Faeks is Aeltsje mei tankber 
as ik det bûkje fen dy hwet massearje. Dou bist dochs wrychtich net nei Fryslân 
ta gien om ticht to groeijen? Geastlik fensels. Ik forwachtsje det der alteast ien 
frij man yn de redaksje fen de Tsj. bliuwt en det dy in goed ûnthâld hawwe scil, it 
ûnthâld det ’er by Podium wei komt.’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 3.2.1949.

1053 Sierksma sprak achtereenvolgens met: J.B. Charles (Wim Nagel), Anne Wadman, 
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Koos Schuur, Douwe Tamminga, Abe Brouwer, Hendrik de Vries, Ype Poortinga, 
Fedde Schurer en A. Marja, vier Groninger en vijf Friese schrijvers. Zie 
‘Radioprogramma’s’, ‘Regionale Omroep Noord’, Leeuwarder Courant 3.2.1949, 
17.2.1949, 17.3.1949, 31.3.1949, 7.4.1949, 21.4.1949, 19.5.1949, 2.6.1949 en 16.6.1949. 

1054 S. Sierksma-Tjepkema aan Wadman, Groningen, 8.2.1949.
1055 Dit cijfer is ontleend aan Leiker (directeur van de Regionale Omroep Noord 

tussen 1948 en 1952) aan Wadman, Groningen, 6.12.1950. Volgens Leiker hadden 
in 1950 80.000 gezinnen in Friesland een ‘distributie-aansluiting’. Hij schatte dat 
men daardoor op een avond zo’n 20.000 luisteraars bereikte; ‘voor het grootste 
deel geen Bewegings-Friezen!’ Wadman kende de precieze cijfers in 1949 niet, 
maar hij wist uit eigen ervaring dat de uitzendingen van de Regionale Omroep 
Noord goed beluisterd werden.

1056 Geluidsopname van het interview opnieuw uitgezonden door Omrop Fryslân, 
10.4.1980. Collectie Tresoar, AV 06010 (13 minuten). 

1057 Boomsma, Kneppelfreed, 24-27.
1058 Vergelijk Wadman aan Douwe Kalma, Sneek, 3.2.1949. 
1059 Zie Wadman, ‘Verantwoording’, Frieslands dichters (Leiden, 1949) 6. Zie over 

Frieslands dichters ook mijn artikel ‘“Right or wrong, my country”?’, 131-140.
1060 Wadman aan Tamminga, Langweer, 14.1.1948.
1061 Een mogelijkheid die Wadman zelf later heeft geopperd, is dat zijn oude 

hoogleraar Hellinga misschien iets met de opdracht te maken had. Hellinga 
zou zich er volgens Wadman namelijk later over hebben beklaagd dat deze hem 
nooit voor de opdracht had bedankt. Hellinga stond inderdaad bekend als een 
hoogleraar die zijn veelbelovende studenten baantjes toeschoof, al beschouwde 
Wadman zichzelf niet als een van Hellinga’s favoriete studenten. De gesprekken 
tussen hen verliepen moeizaam en Hellinga lag Wadman niet. Wadman zou pas 
in 1951 en 1952 weer contact met Hellinga en diens oud-student Jan Voorhoeve 
hebben over het Suriname-nummer van De Tsjerne. Zie: Wadman, ‘Frieslands 
dichters – in ôfsluting’. Trotwaer (6) 1985, 360-366. Tegelijk paste de opdracht 
ook goed in de cultuurpolitiek van de vorige Minister van Cultuur, Fokke 
Sierksma’s vroegere hoogleraar Gerardus van der Leeuw. Deze was van 1945 tot 
1946 Minister van Cultuur en zette zich in die hoedanigheid in voor een actieve 
cultuurpolitiek met veel aandacht voor het regionale cultuurleven. http://www.
vanderleeuwlezing.nl/vdleeuw-minister.htm

1062 Terra incognita komt voor het eerst ter sprake in Sierksma aan Wadman, 
Leeuwarden, 26.12.1945. Sierksma werkte na de oorlog bij het ‘Buro voor 
Culturele zaken’ in Friesland. Zie ook Wadman aan Tamminga, Langweer, 
17.1.1946 (Map Frieslands dichters).

1063 Inhoudsopgave ontleend aan ms. Terra incognita in collectie Tresoar. 
1064 Wadman, als altijd zelf allerminst overtuigd van de kwaliteit van het manuscript, 

had het zelf bij Stols uit de kast gehaald voordat het beoordeeld was. De Bezige 
Bij wilde het manuscript in de huidige vorm niet uitgeven, maar voelde wel veel 
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voor publicatie van het werk van Wadman en Tamminga. Zie Leiker aan Wadman, 
Amsterdam, 23.8.1947 en Wadman aan Tamminga, Amsterdam, 20.9.1947.

1065 De eerste brief met de ministeriële opdracht heb ik niet kunnen vinden. 
Wadman citeert echter uit de bewuste brief aan Tamminga, Langweer, 14.1.1948, 
en aan Douwe Kalma, Sneek, 3.2.1949. Zie ook: Ministerie van OKW aan Wadman, 
’s Gravenhage, 7.1.1949.

1066 Wadman aan Tamminga, Gorredijk, 9.4.1946 en 16.5.1946, Tamminga aan 
Wadman, Sneek, 10.4.1946 en 14.4.1946.

1067 Tamminga aan Wadman, Sneek, 15.1.1948.
1068 Wadman, Friesland Dichters, 11, 22 e.v. Zie ook Wadman, ‘“Folks”-dichter en “Echte 

dichter”’ [n.a.v. P. Terpstra: Fryske folksdichters. In karlêzing út har wurk], Tsjerne 1946, 
343-348. 

1069 Troelstra was met veertien gedichten in de bundel het best vertegenwoordigd. 
Na hem volgden Fedde Schurer en Douwe Tamminga met elf gedichten, Obe 
Postma en Sjoerd Spanninga met tien, en G.N. Visser met acht gedichten. Van 
tien andere dichters nam Wadman slechts twee of drie gedichten op.

1070 Zie Wadman aan Kalma, Sneek, 20.1.1949 en 3.2.1949.
1071 Frieswijk, ‘De suvering fan de Fryske Akademy, 1945-1947.’ De Vrije Fries (78) 1998, 

130. Overigens weigerde De Jong zijn SS-uniform nog langer te dragen, nadat hij 
in Polen ontdekt had wat er met weggevoerde joden gebeurde. Van der Heijden, 
Grijs verleden, 229-230.

1072 ‘... in modernistise, dúdlik út de impressionistise gealyryk weispringende toan 
joech, dêr’t “wy” ús mei bûten Fryslân “forkeapje koene”.’ Wadman, ‘Frieslands 
dichters – in ôfsluting’. Trotwaer (6) 1985, 364 en Mei Abraham fûstkje 79.

1073 Vergelijk Wadman, ‘Bittere minsklikheit’. Vrije Volk 27.3.1961. Ook in Kritysk 
Kerwei, 165-168.

1074 Zie bijvoorbeeld Dam, ‘Geschiedenis van de Friese literatuur’, 31-34.
1075 Wadman, Frieslands dichters, 47.
1076 Idem, 58.
1077 Volgens Wadman zelf werd Frieslands dichters in totaal 32 keer besproken, 21 keer 

in Nederlandse bladen, 1 keer in een Zuidafrikaans blad en 10 keer in Friese 
bladen. Zie: Wadman, ‘Frieslands dichters – in ôfsluting’, Trotwaer (6) 1985, 362.

1078 Zie Tsjerne-bulletin (19) 8.8.1949.
1079 Fedde Schurer, ‘Ontmoeting met de Friese Poëzie. Exploratie van een Terra 

Incognita’, Elsevier 17.12.1949, D.A.T. [D.A. Tamminga] ‘Frieslands dichters’, Fryske 
Boekewike [speciale uitgave voor de boekenweek, uitgegeven tot 1958] november 
1949, M.S. [Marten Sikkema] (over Frieslands dichters) Stiennen Man november 1949, 
Y.P. [Ype Poortinga] ‘Blomlêzingen mei oersettingen’, Frysk en Frij 28.10.1949. 

1080 Vergelijk aankondiging radioprogramma’s Leeuwarder Courant 21.11.1949, 
5.12.1949, 3.1.1949, 19.1.1950, 23.1.1950 en 28.2.1950.

1081 ‘Der is gjin ien boek dêr’t ik sa foar skrip [skrep]’ Sierksma aan Wadman, 
Groningen, 18.11.1949. 
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1082 [anon.] [Jan Piebenga] ‘Friese dichters voor Hollanders toegankelijk gemaakt’, 
Leeuwarder Courant 4.11.1949. Hetzelfde verwijt werd gemaakt door Klaas Fokkema 
in De Stim 27.1.1950.

1083 Cijfers ontleend aan Stafleu aan Wadman, Leiden, 5.1.1950 en 19.5.1950. In januari 
bedroeg het aantal verkochte exemplaren in Friesland 706 en in Nederland 
241 exemplaren. 57 exemplaren gingen naar dichters, vertalers en recensenten. 
Tot mei 1950 werden verkocht: 10 exemplaren in Friesland, 28 in Nederland, 
4 in Vlaanderen en 3 buiten Nederland en Vlaanderen. De totale verkoop liep 
daarmee tot mei op tot 1049 exemplaren. Er zijn geen verdere cijfers bekend, 
al zal de verkoop niet veel meer zijn gestegen na oktober 1950. Toen verscheen, 
eveneens bij Stafleu, Kleine keur uit Friese Dichters sinds 1880 onder redactie van 
Schurer, Tamminga en Wadman.

1084 Wadman aan Stafleu, Sneek, 13.11.1949.
1085 Wadman aan Sikkema, Sneek, 12.10.1949.
1086 Zo werd hij in december 1949 benoemd tot lid van de Fryske Akademy. Ype 

Poortinga aan Wadman, Leeuwarden, 12.12.1949.
1087 Wadman aan J.H. Brouwer, Sneek, 30.12.1949.
1088 Zie o.a. [red.] ‘Aanklacht tegen Anne Wadman. Victor van Vriesland beledigd.’ 

Het Parool en [red..] ‘Victor van Vriesland klaagt Anne Wadman aan’, Leeuwarder 
Courant 10.12.1949. 

1089 Het verzoek tot strafrechtelijke vervolging dateerde van 7 december 1949, zo 
blijkt uit Mr. F. Pauwels aan Mr. H.A. Wassenbergh, Amsterdam, 7.12.1949. Een 
kopie van deze aanklacht ontving Wadman van Pauwels in 1959, toen beiden op 
de zaak terugkeken. De kopie bevindt zich in het familie-archief. Het verzoek 
moet Wadman op het politie-bureau onder ogen hebben gehad. Hij kende er 
namelijk delen van. Zie Wadman aan Borgers, Sneek, 6.1.1950.

1090 ‘….dizze rotten slepe alles nei bûten. En hoe mear it stjonkt, hoe leaver.’ F.S., 
‘Grêfskeinders.’ Tsjerne 1949, 96. 

1091 H.A. Gomperts, ‘De particuliere en indifferente Heer Dèr Mouw’ Libertinage 1949, 
230-232.

1092 Vergelijk Schurer aan Wadman, 8.8.1949 (briefje bij Tsjerne-bulletin)
1093 Calis, Het elektrisch bestaan, 280-284
1094 Schurer reageerde tegelijk met Wadman op de aanval van Gomperts. Zie F.S., 

‘Luzich forwar fan Libertinage.’ Tsjerne 1949, 285-287.
1095 ‘Nou is it sa, det der net ien is, dy’t in fint mei pin en inket deameitsje kin, 

bihalven dou. Derom scoe ik sizze: meitsje dyn pinne flymjend as in Gillette. 
Dou hast alle romte dyst hawwe wolst yn Podium. Ten overvloede: it giet hjir 
net om Podium, for det blêd freegje ik dy net. Ik freegje dy for De Tsjerne 
en ik hoopje detst dizze asfaltproleet oan reepkes rikkefleis snije scilst. 
Snotnoazen út Hollân komme net oer de grins en dermei út. Lit Gomperts 
Fransk lêze. Dy fint falt my net ta sa stadichoan.’ Sierksma aan Wadman, 
Dokkum, 31.8.1949.
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1096 Lekkerkerker, ‘Levensbericht Victor Emanuel van Vriesland’, Jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1975, 98-109.

1097 Wadman, ‘Libertijnse wellevendheid of Bei uns in Holland...’, Podium 5 (9/10) 
1949, 639-642.

1098 Calis, Het elektrisch bestaan, 267.
1099 H.A.G. [H.A. Gomperts], ‘Keffertje’ Libertinage 1949, 461.
1100 Vestdijk aan Gomperts geciteerd door Calis, Het elektrisch bestaan, 270.
1101 Zie bijvoorbeeld de polemiek van Vestdijk met Gomperts in Libertinage: S. 

Vestdijk, ‘Pijlen Voor, Achter, Links, Rechts….’ en H.A. Gomperts, ‘Antwoord aan 
Vestdijk’, Libertinage 1949, 375-387 en 453-456.

1102 Zie Wadman aan Borgers, Sneek, 27.1.1950.
1103 Calis, Speeltuin van de titaantjes, 330-336.
1104 Borgers aan Wadman, Bussum, 25.1.1950.
1105 Ibidem.
1106 Wadman aan Borgers, Sneek, 27.1.1950. 
1107 Ibidem. 
1108 Borgers aan Wadman, Bussum, 12.2.1950.
1109 Wadman aan Borgers, Sneek, 13.2.1950.
1110 Wadman aan Van Vriesland, Sneek, 22.1.1950. Collectie Nlmd, Den Haag.
1111 Van Vriesland aan Wadman, Amsterdam, 1.1.1950.
1112 Wadman aan Borgers, Sneek, 13.2.1950.
1113 Wadman, ‘In trijemanskip.’ Tsjerne 1950, 141-149.
1114 Van Vriesland aan Wadman, Amsterdam, 31.3.1950.
1115 Leiker aan Wadman, Groningen, 8.1.1950. 
1116 Zie Borgers aan Wadman, Bussum, 8.4.1950 en Sierksma aan Wadman, 

Groningen, 18.6.1950. 
1117 Vergelijk zijn lezing, ‘It probleem fan de Fryske litteratuer’. Trijeresom 1950. 

Binnen een jaar zou Wadman de confrontatie met Gomperts opnieuw aangaan. 
Zie Wadman, ‘Oan de hear H.A. Gomperts, Frisiopaeth’, Tsjerne 1951, 31-32.

1118 Notulen Tsjerne-vergadering 10.3.1950. 
1119 Zo onderhield Wadman nog steeds contacten met de Bretonse beweging, 

en had De Tsjerne ruilabonnementen met Podium en De Vlaamse Gids, terwijl 
er nog contacten werden gelegd met de Waalse en de Zuidafrikaanse 
beweging. Aanwijzingen hiervoor en correspondentie hierover: Tsjerne-
archief.

1120 De naam van het toneelstuk in kwestie wordt niet genoemd. Waarschijnlijk 
ging het echter om Sartres La P… respectueuse (Parijs, 1946) Het woord ‘putain’ 
(hoer) mocht ook in de Franse eerste uitgave niet voluit worden vermeld. In 1949 
werd het stuk vertaald door de Amsterdamse Wereldbibliotheek als De lichtekooi. 
Wadman gaf zijn Friese vertaling de titel ‘In slet fan tsien dollar’. Hij nam het in 
1962 op in zijn eenmanstijdschrift De Teannewâdder. 

1121 [anon.] ‘Gysbert Japicxpriis foar dr. Y. Poortinga.’ Leeuwarder Courant 10.10.1950 
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en Prikke [ps. Gerrit Mulder] ‘De Gysbert Japicxpriis 1950 foar ‘Elbrich’. Friesch 
Dagblad 10.10.1950.

1122 http://literaireprijzen.nl/, geraadpleegd op 18 november 2008. Zie ook Wadman 
aan Schurer, Sneek, 24.10.1950.

1123 Wadman, ‘Roman fan in amoureus misforstân’, Tsjerne 1947, 312-318. Het tweede 
deel werd gerecenseerd door E.B. Folkertsma, ‘Faem sûnder kearel’. Tsjerne 1949, 
381-382.

1124 ‘Fansels bistiet it probleem ek b.g. foar Hollân (Du Perron syn forachting foar 
de “leestrommel”), mar foar Fryslân is it navenant sterk, omt hjir eins allinnich 
de “leestrommel” oan it wurd komt. It iene kriterium is sahwat dizenichs as it 
“Jeropeesk niveau” […], it oare is sahwat mistreastichs ast it “Frysk niveau”, nei 
boppen skerp, nei ûnderen ta sa’t it liket alhiel ûnbigrinzge.’ Wadman, ‘Roman 
fan in amoureus misforstân’, Tsjerne 1947, 312.

1125 ‘It is in dúdlik bisykjen om út de wenstige sleur wei to kommen, en stiet as 
sadanich boppe wat wy as it “Frysk” niveau oantsjutten. Oan ’e oare kant is it yn 
syn biskiedenens gjin masterwurk wurden […]. En mei in Jeropeeske mjitte sil 
it boek it net fier bringe. Noch altyd binne “wy” (mei dy pluralis paupertatis sitte 
wy noch altyd tangele) mei Kafka, Gide, Huxley, Malraux en Vestdijk yn frjemd 
selskip.’ Ibidem.

1126 Zie Borgers aan Wadman, Bussum, 12.2.1950, Wadman aan Borgers, Sneek, 
13.2.1950, Wadman aan J.H. Brouwer, Langweer, 18.4.1950 en 4.5.1950, en J.H. 
Brouwer aan Wadman, Groningen, 29.4.1950.

1127 Notulen Tsjerne-vergadering op 8.12.1952. Uit het ledenregister blijkt dat De 
Tsjerne in 1954 negen ruilabonnementen onderhield. Opvallend is ook dat er in 
dat en het volgende jaar maandelijks dertien (!) recensie-exemplaren werden 
verstuurd.

1128 Notulen Tsjerne-vergadering Leeuwarden, 5.7.1950. 
1129 Wadman, ‘It probleem fan de Fryske litteratuer’. In: Trijeresom. 1950, 63-76.
1130 D.A. Tamminga, ‘Anne Wadman as proazaskriuwer. De novelle ‘Reedridder’ 

hat gâns fierdere mooglikheden yn’, Frysk en Frij 28.10.1949, Y. Poortinga, ‘De 
tsjinfuotter fan Marten Baersma’, Tsjerne 1949, 345-347, anon. [Schurer] ‘En hoe’t er 
foargoed ridderslein waard’, Heerenveense Koerier, 4.11.1949. Reedridder werd verder 
besproken door dorps- en stadskranten, zoals De Bergumer Courant en De Sneeker 
Courant. 

1131 ‘Hy mei graech de rekken opmeitsje en dan komt er ta it bislút dat de som gelyk 
nul is. It fleis is neat, de geast it neat…’ Poortinga, ‘De tsjinfuotter fan Marten 
Baersma’, Tsjerne 1949, 346-147.

1132 Sierksma, (over Reedridder) Regionale Omroep Noord 3.3.1950.
1133 Hanssen, Sterven als een polemist, 50-69.
1134 ‘It forskil en de oerienkomst mei Dr. Dumay foun ik sels intriguearjend. Ter 

Braak hat faeks earlik west yn it boek, dou foar it boek oer.’ Sierksma aan Wadman, 
Groningen, 4.3.1950. 
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1135 ‘Dou hast gelyk det De Tsjerne en dos de Fryske literatuer for in great part 
troch dy bistiet. Mar der [dêr] koe en mocht de jury net mei rekkenje. Ik hie det 
ljeaver al dien, mar ús konsigne wier tige krekt en útdruklik: in boek, gjin man 
bikroane. Ik jow dy foartendalik ta, det in [yn] 1949 dêr yn Fedde Schurer ek in 
man bikroand is, mar det hat de lêste kear west. En in opdracht is in opdracht. 
Boppedet is dizze opdracht goed. Boeken kin men jier yn jier út bikroane, mei 
mannen is dat gau net moochlik: safolle mannen binne der yn Fryslân net.’ 
Sierksma aan Wadman, Groningen, 15.10.1950.

1136 ‘Dou kinst en – my tinkt – moatst my helpe troch gewoanwei dy stil to hâlden en 
dit stoarmpke yn in tobbe oer dyn holle raze to litten as in “bromtol”.’ Sierksma 
aan Wadman, Groningen, 20.10.1950.

1137 ‘Dit is ris hwet oars as korea. De ljue binne sa swiersettich. […] De Deputearre 
Steaten sitte my [mei] it gefal yn ’e mage. Hja wolle “prate”. Hja wolle “prate”. Lit 
se dan mar yn Grins komme!’ Sierksma aan Wadman, Groningen, 20.10.1950.

1138 [anon.] ‘Eervolle vermelding voor Anne Wadman. Drs. F. Sierksma protesteerde 
tegen niet-openbaarmaking van oordeel.’ Leeuwarder Courant 21.10.1950. Drie 
dagen later, op 24 oktober 1950, werd het bericht aangevuld. De eervolle 
vermelding zou niet toegekend worden, omdat Gedeputeerden van mening 
waren ‘..dat hier op grond van de desbetreffende verordening slechts sprake 
kan zijn van één prijs, de Gysbert Japicx-prijs’. Piebenga voegde daaraan 
toe: ‘Uiteraard staat de persoon van Anne Wadman hier geheel buiten; het 
gaat – zeggen Gedeputeerden – enkel om het principe.’ [anon.] ‘Geen eervolle 
vermelding naast de Gysbert Japicx-priis’, Leeuwarder Courant 24.10.1950

1139 ‘It blykt dus in soartemint fen generaesje-oarloch wirden to wêzen.’ Sierksma aan 
Wadman, Groningen, 9.11.1950.

1140 ‘1. De âlderein is arrivé en fielt him troch de jongerein kidele. 2. Men is bang for 
it yntellekt fan Anne Wadman. Men kin dy syn superioriteit – en dy fen Fokke ek 
net hielendal – net forneare. 3. Dêr is in clique: Fedde, Douwe, Kalma [moeilijk 
leesbaar, kan ook Kiestra zijn, jc] en noch hwet. Dy lije oan adoration mutuelle. 
De sfear dêr freget om húshimmeljen. 4. De âlderein […] is útskreaun, mar wol 
de plakken net oerjaen. Yn sté fan to skriuwen krûpe se de kommisaris yn ’e kont 
en neame det den “hjar polityk”, dy’t ik neffens Douwe alhielendal net bigryp.’ 
Sierksma aan Wadman, Groningen, 9.11.1950.

1141 ‘My tinkt, dat der by de âlderein persoanlike gefoelskanten by wierne (foar 
Douwe is Fedde in symboal, as ik it goed bigrepen ha), wylst foar my de saek de 
saek wier, ôfsjoen fan Ype, Anne, Douwe, Fedde, ensfh.’ Sierksma aan Wadman, 
Groningen, 4.1.1951.

1142 ‘Dou witst it ek wol. Fokke stiet allinne yn dizze saek. Dus steane Fokke en ik 
allinne.’ Wadman aan Schurer, Sneek, 24.10.1950.

1143 ‘... al leine alle comrades foar my op ’e knibbels.’ Wadman aan Schurer, Sneek, 
24.10.1950.

1144 Voor een uitgebreid verslag van alle gebeurtenissen op en rondom Kneppelfreed, 
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zie Boomsma, Kneppelfreed. Zie ook Schurer, Bisleine spegel en Van der Schaaf, 
Skiednis Fryske biweging, 362-371.

1145 Achteraf verschilt men van mening over de vraag of de gebeurtenissen 
op Kneppelfreed doelbewust geforceerd waren of niet. Om deze vraag te 
beantwoorden zet Piet Hemminga, die de wettelijke regelingen van onder 
andere het Fries in Nederland bestudeerde, twee visies tegenover elkaar. Die 
van Douwe Tamminga, die stelde dat er geen plannen hadden bestaan voor 
opzettelijke provocaties, en die van de S.F. van der Burg. Die laatste had Fedde 
Schurer al voor zijn eigen rechtszaak laten weten dat hij verwachtte Wolthers 
opnieuw op de kast te kunnen jagen door tijdens zijn proces Fries te spreken. 
Er zou dus wel degelijk sprake zijn geweest van een vooropgezet plan. Later 
trommelde Van der Burg ook zoveel mogelijk Friese studenten op om de 
rechtszaak tegen Schurer bij te wonen. Hemminga, Het beleid inzake regionale 
talen, 177-178, noot 16.

1146 Boomsma, Kneppelfreed, 47-48 en gesprek met Pieter Terpstra, Leeuwarden, 
8.4.2005.

1147 Schurer in het proces-verbaal op 28 maart 1952 naar aanleiding van een door 
Pieter Wybenga ingediende klacht, geciteerd door Boomsma, Kneppelfreed, 49.

1148 De Vries, Trochpaden, 123.
1149 De Vries, Trochpaden, 120-126. Zie ook Boomsma, Kneppelfreed, 50.
1150 Boomsma, Kneppelfreed, 50-52. 
1151 Boomsma laat zien dat onduidelijk is of Fedde Schurer, Jo Smit of Douwe 

Tamminga de bedenker is van de naam ‘Kneppelfreed’. Tamminga en Smit 
verwezen beiden naar Schurer. Smit had zelf in een artikel gezegd ‘het volk zegt 
Kneppelfreed’, waarmee hij meende naar Schurer te verwijzen. Die liet hem 
vervolgens weten dat hij – Smit dus – ‘Kneppelfreed’ had uitgevonden: ‘Men 
moet het volk altijd voorhouden wat ze zegt, en dan gebeurt het ook’. Schurer 
geciteerd door Smit in Boomsma, Kneppelfreed, 52.

1152 Tamminga en Wadman, De Friese kwestie, wat niet-Friezen er van zeggen in kranten en 
tijdschriften (Drachten, 1951). 

1153 Idem, ‘Woord vooraf ’, 3.
1154 Boomsma, Kneppelfreed, 54.
1155 Wadman aan Schurer, Sneek, 21.11.1951 [map Fedde Schurer – Kneppelfreed] Met 

dank aan Johanneke Liemburg, die mij op het bestaan van deze brief wees.
1156 ‘Der moat in advokaet komme, dy’t efter dy stiet, dy’t de relativiteit fan it bigryp 

“mislediging” krekt like goed ûnderskriuwt as Piter Wybenga en ik, – ien dy’t foar 
de Fryske saek fjochtsje wol.’ Wadman aan Schurer, Sneek, 21.11.1951 [map Fedde 
Schurer – Kneppelfreed] 

1157 ‘Der binne opteine wurden sein oer it feit dat de rjochters troch it akseptearjen 
fan jimme Frysk praten, winliken Wolthers yn ’t ûngelyk steld hawwe. Dy lju 
forgapje har oan ’e skyn. It hat mar in handichheitsje west. Prinsipieel is der neat 
foroare. Dizze lju wiene mei sin útsocht. In oare kear is der in oare kombinaesje, dy’t 
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gjin skimpskoaten docht miskien lykas Wolthers, mar dy’t in biklager “verzoekt 
Nederlands” te willen spreken.’ Wadman aan Schurer, Sneek, 21.11.1951.

1158 Deze vergelijking maakt Wadman (overigens pas later) in zijn ‘Replyk foar yntern 
gebrûk’ [n.a.v. een artikel van Inne de Jong: ‘De Biweging en wy’], Tsjerne 1953, 154. 

1159 ‘…hwat de Fryske biweging optheden bitsjut is it wurk fan de Fryske intelligentsia 
– de aksje op ’t Saeïlân krekt like goed. Dat hiene boeren en arbeiders net klearspile. 
Hwat dêr barde is dien troch in 2,300 ljue dy’t it gerjochtsgebou ynkrongen, – 
foar 80, 90% intelligentsia. It is net in striid tusken Fryske arbeiders-en-boeren 
tsjin in Hollânske of forhollânske intelligentsia. Mar in striid tusken Hollânske 
of forhollandere intelligentsia en Fryske of forfryske intelligentsia. Beide 
partijen ha dêrby har efterhoede. […] Mar de spitsen fan de beide phalanxen 
binne de beide intelligentsia’s. Dat is myn bitinken alteast.’ Ibidem.

1160 Hemminga, Het beleid inzake regionale talen, 177.
1161 In die rapporten waren desiderata geformuleerd met betrekking tot de politiek, 

landbouw, handel en nijverheid, cultuur, kunst, onderwijs, volkspropaganda, kerk 
en jeugd. Ibidem. Zie ook Boomsma, Kneppelfreed, 31-32.

1162 Boomsma, Kneppelfreed, 82 e.v.
1163 Hemminga, Het beleid inzake unieke regionale talen, 177 e.v., Boomsma, Kneppelfreed, 

68 e.v. en Jonkman en Versloot, Tusken talen, 105-112. Vergelijk ook: De Haan, 
Meertaligheid in Friesland, 9 e.v. Volgens De Haan heeft het provinciale beleid na de 
Tweede Wereldoorlog geleid tot ‘verfriesing’ van een aantal formele domeinen, 
waardoor het Fries en het Nederlands nu zowel in het formele als in het 
informele domein met elkaar in concurrentie treden. Dit beleid zou volgens De 
Haan een bedreiging vormen voor de zwakste taal, het Fries.

1164 Schriftelijke informatie P. Hemminga, Leeuwarden, 25.08.2004.
1165 Het werd al eerder gedoogd. Overigens werd en wordt dit recht vaker niet dan 

wel gebruikt. Zie ‘Negentiende eeuw: ook al Fries in rechtbank.’ Leeuwarder 
Courant 16.10.2004.

1166 ‘hwer bliuwt de jongerein? Hwer bliuwt de skreau, de flok, de stoarmoanfal op ‘e 
barrikaden fan ‘e âlde hea(oe)ren? Hwer bliuwt de Blitzkrieg fan ‘e jongerein, de 
dynamytlading ûnder de Tsjerne? Hwer bliuwt it talint?’ Wadman, ‘Hwer bliuwt 
de jongerein?’ Tsjerne 1951, 222-224. 

1167 Vergelijk zijn eerdere en latere kritieken van de Friese studentenalmanakken: 
‘Krityk yn ’t koart’, Tsjerne 1947, 252 en ‘Jierlikse needgjalp’, Tsjerne 1952, 61.

1168 ‘It liket as kweekt de Fryske studintemienskip neat as spesialisearre faklju 
mei hjir of dêr, mar yn letter jierren iderkear ûnfynberder, in oast oan Frysk 
sentimint dêr’t hja gjin wei mei witte oars as yn de ien of oare bûtenkrite, dy’t 
har yn in jiermannich […] ryp makket ta de geastlike status fan „Frysk en Frij”. 
Der is gjin klimaet dat talinten opkweekt, — de jongerein dy’t der is bliuwt yn 
it stadium fan de „bilofte” hingjen. Hja binne net sûnder talint, — lit ik efkes 
persoanlik wurde: de Brouwer’s jonges, Joazep Witteveen, Sybe Sybesma en 
in poarsje oaren — mar hja sjogge gjin kâns der hwat greats fan to meitsjen.’ 
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Wadman, ‘Hwer bliuwt de jongerein?’ (Frysk Studinte-Almenak 1951), Tsjerne 1951, 
222-224.

1169 Sybe Sybesma, Hindrik Brouwer en U.J. Boersma, ‘Trijefâldich biskie’, Tsjerne 
1951, 286-288. Alle drie, U.J. Boersma (1929-1998), Hindrik Brouwer (1927-) en Sybe 
Sybesma (1924-1986), waren ze overigens in 1950 al gedebuteerd in De Tsjerne.

1170 Notulen De Tsjerne, Sneek, 5.11.1951, punt 2. Zie bijvoorbeeld U.J. Boersma aan 
Wadman, 3.9.1951 en 3.11.1951. Tsjerne-archief. 

1171 ‘Oan alle “klimaetleazen”’. Tsjerne-archief, januari 1952. 
1172 Vergelijk Teije Brattinga, ‘oer en om “de golle”. Alternatyf 4 (1974) 1, 54-58. 
1173 Teije Brattinga, ‘oer en om “de golle”. Alternatyf 4 (1974) 1, 54-58. Vergelijk ook U.J. 

Boersma aan Wadman, Tjerkgaast, 3.9.1951: ‘Volgens mij zouden de jongeren een 
patriarchaat minder snel als juk en dwang afwijzen dan U denkt.’ (‘Neffens myn 
idé soene de jongeren in patriarchaet minder rêd as joke en twang forsmite as Jo 
tinke.’)

1174 Een korte biografie is te vinden op www.tresoar.nl.
1175 Vergelijk gesprek Gezelle-Meerburg met Mr. B. van Haersma Buma, Leeuwarden, 

13.3.2002.
1176 Boekhandel Veen aan Hylkje Goïnga, Drachten, 7.10.1948.
1177 H. Goïnga, ‘Hjoed’, Tsjerne 1951, 212-216 en ‘De balâns dy’t net kloppe’, Leeuwarder 

Courant 27.12.1951.
1178 Gesprek met Jan van Schoten en Xander Wadman, Harlingen, 28 maart 2005. 

‘Protter’ betekent letterlijk ‘spreeuw’, maar het woord wordt ook als koosnaam 
gebruikt. 

1179 Zie Borgers aan Wadman, Bussum, 21.5.1952.
1180 Vraaggesprek Gezelle Meerburg met ir. Hein Ehrhardt, Leeuwarden, 21.2.2002.
1181 ‘Hja is ôfgryslik leaf foar my, út en troch krij ik al in knypke yn ’e earm en dat 

hâldt wat yn foar sa’n frou.’ Jonkman aan Wadman, Goutum, 27.5.1952.
1182 ‘It is foar my in biwiis datst net alle dreamen en illuzjes yn ’t jiskefet treaun hast.’ 

Jonkman aan Wadman, Goutum, 15.5.1952.
1183 Jonkman aan Wadman, Goutum, 27.5.1952.
1184 Notulen De Tsjerne. Op de vergadering van 2 maart 1954 is ‘juffer Aaltsje Jelsma’ 

voor het eerst weer aanwezig. Tot juni hielp ze de redactiesecretaris, vanaf 17 
juni 1954 tot het voorjaar van 1955 zou ze het secretariaat weer helemaal op zich 
nemen – Tsjerne-archief.

1185 Vraaggesprek Babs Gezelle Meerburg met ir. Hein Ehrhardt, Leeuwarden, 
21.2.2002, telefoongesprek Babs Gezelle Meerburg met P.D. Swanenburg de Veye, 
februari 2002, Gesprek met Govert Gezelle Meerburg, Veendam, 9.9.2004.

1186 Zie bijvoorbeeld Wadman aan Brouwer, Sneek, 9.6.1952, Pierre Denez aan Wadman, 
z.p., 23.6.1952 en Giacomo Prampolini aan Wadman, Spello, Perugia, 21.8.1952.

1187 Gegevens van het ‘Centraal bureau voor genealogie’.
1188 Veenbaas, ‘Experiment versus psychologie’, 236-237.
1189 Gesprek met Liuwe van der Meer, Mantgum, 17.5.2006.

noten



522

1190 Interview Gezelle Meerburg met Tsjits Jonkman-Nauta, Raard, januari/februari 
2002 en mondelinge informatie Liuwe van der Meer, Mantgum, 17.5.2006.

1191 Wadman aan Spoelstra, Sneek, 3.12.1996.
1192 Inne de Jong, ‘De biweging en wy.’ Tsjerne 1953, 119-126. 
1193 ‘…de literêre wurkploech fan in lyts folk, dat op libben en dea wrakselet om 

rjocht en frijdom, om in eigen antlit en libbensstyl, ûngelikens folle yngeander 
mei it folk forboun […] as bygelyks de Hollânske skriuwers.’ Inne de Jong, ‘De 
biweging en wy.’ Tsjerne 1953, 119.

1194 ‘…likemin as de strider ta objekt fan syn doelen it folk hat, hat de dichter dat. 
Fan it folk as de gobberjende bern en dichter-keardel as Sinteklaes leau ik it 
meast net. Dat in dichter “foar it folk” skriuwe kin, meitsje wy ús allinne mar 
wiis. It soe delkomme op in frijwillige kastraesje.’ Wadman, ‘Replyk foar yntern 
gebrûk’, Tsjerne 1953, 154.

1195 Vergelijk: Inne de Jong, ‘De biweging en wy.’ Tsjerne 1953, 119-126, Wadman, 
‘Replyk foar yntern gebrûk’, 150-156, Inne de Jong, ‘Fuortset petear’, 219-223, 
Wadman, ‘Fuortset petear’, 252-255, Inne de Jong, ‘Fuortset petear, 287-288 en 
Wadman, ‘Fuortset (of ôfbrutsen?) petear’, 315-316.

1196 Sierksma aan Wadman, Groningen, 22.6.1953.
1197 ‘… de iennichste wei om it Fryske folk wer Frysk to meitsjen, is de wei fan it 

Heilsleger. […] As De Jong en de lju dy’t it mei him iens binne (Fokke Sierksma 
ynbigrepen) de konsekwinsjes fan it Heilsleger oandoarre as minske en as 
skriuwer, dan wol ik myn gelyk graech falle litte en myn thesis oer de forhâlding 
folk-biweging yn ‘e groun traepje. Mar salang’t dy striid net oangien is, doar ik 
yn alle gemoedsrêst úthâlde, dat de Fryske biweging mei al har treflikheden 
in wurkforskaffingsorgaen is en middel ta selsbifêstiging foar in pear hûndert 
nommele boargers mei goede bidoelingen. En sa lang wegerje ik ek de Fryske 
skriuwer to sjen as de Homo Intellectualis dy’t foarornearre is om de smoarge 
putsjes op to knappen dêr’t de Homo Kritensis to biroerd ta is.’ Wadman, 
‘Fuortset (of ôfrbrutsen?) petear’, Tsjerne 1953, 316.

1198 Wadman aan Tsjerne-redactie, Sneek, 16.9.1953. Tsjerne-archief. Ook opgenomen in 
Mei Abraham fûstkje, 32-33.

1199 En dus niet in het oktobernummer, zoals Wadman in zijn afscheidsbrief stelde. 
Piter Wybenga, ‘Forstânlikens en forsteanberens’ [n.a.v. Wadmans ‘Poëzij om de 
poëzij’], Tsjerne 1953 , 279-283.

1200 ‘Ik bitankje derfoar om myn bisykjen iderkear wer om de Tsjerne elke moanne 
fol to krijen, bileanne to wurden mei it fan redaksjewegen opnimmen fan 
de stjonkende aeijen fan Piter Wybenga. [...] Foar de fan redaksjewegen 
sanksionearre greate bek fan P.W. wyk ik mei alle soarten fan (eigen)leafde.’ 
Wadman aan Tsjerne-redactie, Sneek, 16.9.1953. Tsjerne-archief.

1201 ‘…ûnbigryplik… ek as men biskate psychologyske eftergrounen fan persoanlik 
aerd jilde lit.’ Notulen Tsjerne-vergadering 22 september 1953. Zie ook Tsjerne-
redactie aan Wadman, Sneek, 22.9.1953.
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1202 Ibidem.
1203 Zie Gezelle Meerburg aan Wadman, Lollum, 16.11.1952. Tsjerne-archief.
1204 Gesprek met Bart Tromp, Den Haag, 22.5.2006. Zie ook http://www.huubmous.

nl/2007/03/21/laurns-ten-cate/ geraadpleegd op 8 december 2008. 
1205 Gezelle Meerburg, ‘De verbinding verbroken’, 142.
1206 ‘It probleem fan de Fryske litteratuer’. In: Trijeresom. Ynliedingen hâlden yn de Fryske 

seksje fan it Ned. Filologekongres 1950 (Groningen/Djakarta, 1950) p. 71.
1207 ‘As men it hear ris oersjocht, dan is der, liket my ta, by forline jier gjin 

foarútgong. Wol is it wis, dat de dingen dy’t yn en om Fryslân sûnt Novimber 
1951 bard binne, de forkeap fan it Fryske boek stipelearre hawwe, mar ..... dy 
bilangstelling út nije rounten rjochtet him alderearst op it bisteande, en net op 
de nije forskynsels dy’t har mar justjes oan ’t oppenearjen binne, earder op proza 
as op poëzij. [...] Binammen de poëzij fan de jongerein hat in swiere sile te lûken.’ 
Wadman, ‘Hoe leit it lân der hinne?’, Het Vrije Volk 25.10.1952.

1208 ‘It sonnet, as foarbyld fan de tradisionele foarmfêstens, hat yn Fryslân syn 
tiid hawn. En wat komt der foar yn it plak? […] [Alles wiist op] in trochset en 
fordjippe ekspressionisme, basearre op frije fersfoarmen. It koarte gearkrongen, 
eksplosive fers liket optheden de measte kâns to hawwen. […] Dêrby is der in 
ûnmiskenbere tendinsje nei it eksperimintele, lyk as dat optheden ek by de 
Hollânske jongerein oanhongen wurdt.’ Ibidem.

1209 R.L.K. Fokkema, Het komplot der vijftigers (Amsterdam, 1979) en Thomas Vaessens, 
De verstoorde lezer (Nijmegen, 2001)

1210 Overigens is ook de zienswijze verdedigbaar dat de veranderde kijk van 
Wadman op de ‘vorm-vent’ discussie geen breuk met Forum en Ter Braak 
betekent. Vooral diens ‘taaltheorie’ doet denken aan Wadmans visie op de 
dichterlijke taal. De taal zou ontoereikend zijn om de werkelijkheid in uit te 
drukken.

1211 ‘...ek al soe hja [de eksperimentele dichtkunst] yn it eksperimint hingjen bliuwe, 
dan noch soe it wolris wêze kinne, dat hja, as réaksje op it mei filosofy en religy 
en maetskiplike swierrichheden biladen dichterskip fan 50 en op it anekdoatysk-
moralistysk dichterskip fan de Forumlju fan 20 jier forlyn, bifruchtsjend wurke 
[sic] op de frijwurding fan de poëzij fan har omballingen.’ Wadman, ‘Poëzij om de 
poëzij’, Tsjerne 1953, 188. 

1212 ‘Hjirt komt de betizing, dêr’t Wadman net allinnich nou, mar altyd mei tangele 
sit, yn alle neakenens foar ’t ljocht. Hwant hy hat ien grouwélich tokoart: hy 
hat krekt ien diminsje minder as oar soarte lju en dêrom hat er gjin doel oer 
geastlike wearden.’ Piter Wybenga, ‘Forstânlikens en forsteanberens’ [n.a.v. 
Wadmans ‘Poëzij om de poëzij’], Tsjerne 1953 , 279-283. (281).

1213 ‘De Hollânske poëten fan nei de oarloch, mei Achterberg as chiruch, hawwe op 
har poëzijkultuer de keizersneed tapast. Dat hat binammen de assistinten de 
hate fan de froede boarger op ’e hals helle.’ Wadman, ‘Kronyk fan Jut III. De geast 
van McCarthy’. De Tsjerne 1953, 387.
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1214 Van Leeuwen (1895-1974) was een befaamd Nederlands bloemlezer en 
samensteller van schoolboeken.

1215 ‘En wier, it sil net sa lang mear duorje, of alle assistinten, minne en goede, 
hawwe har litteratuerpriis en har smout plakje yn it panoptikum fan W.L.M.E. 
van Leeuwen, safolste printigen. En Fryslân? Fiif jier Tsjerne-redakteurskip 
hawwe my hwat dat oanbilanget safolle wol leard, dat it lân der hjir ek net sa 
roaskleurich hinneleit. Mar lit ús oer Fryslân fierder swije. Fryslân is Hollân net.’ 
Ibidem.

1216 ‘Ik tocht sa likernôch sa: As Fedde Schurer òare persoanlike dingen út Wybenga 
syn tekst skrast of bislipet, en hy lit dizze “yn alle neakenens” stean, en nimmen 
fan de mei-redakteurs jowt der fierder azem op (sa tocht ik likernôch), dan nim 
ik oan dat sij gek binne of ik, en wol ik yn gjinien fan beide gefallen mear yn 
’e redaksje sitte. Ik tocht: as P.W. ûngelyk hat, dan moat dat út ’e hâlding fan de 
redakteuren blike; en as er gelyk hat, dan hear ik út soarte net yn de redaksje 
fan in literair tydskrift. Schurer syn healbakken kastraesje fan it Wybengastik 
kaem foar myn gefoel sahwat hjir op del: P.W. skriuwt, dat A.W. in huorrejager 
is, en F.S. forbetteret, dat A.W. in geregeld bisiker is fan ûntuchtlike huzen, en de 
redaksje lit it mar passeare (hwant A.W. weeft sels wol mei him ou).’ Wadman, Mei 
Abraham fûstkje, 35-36.

1217 ‘Paus Schurer, sa fielde ik de saek oan, hie syn non obstat jown en dêrmei wie de 
saek foar de kardinalen út.’ Idem, 35.

1218 Redaksje, ‘Meidieling’. De Tsjerne 8 (10) oktober 1953.
1219 Vergelijk Wadman in 1969: ‘... ik geloof achteraf, dat de affaire-Wybenga meer 

de directe aanleiding was van iets dat al lange tijd bij mij speelde, moe van het 
redacteurtje- en schoolmeestertje-spelen, vooral ook van het administratieve 
gedoe van drukproeven, rond- en terugsturen van kopij, eeuwig manen van 
de mederedacteuren en briefjes schrijven. Door mijn eigen ijver en tegen 
mijn zin werd ik voortdurend met De Tsjerne geïdentificeerd, zoals in het 
negatieve (de “beul van Friesland”, maar misschien is dat slechts een legende) 
als in het positieve, wat ik feitelijk nog beroerder vond. Mijn wens om ernst 
te maken met een proefschrift, is er misschien niet vreemd aan geweest. Een 
mens moet trouwens zijn front zo nu en dan verleggen, heb ik altijd gezegd.’ 
(‘... ik leau achterou, dat de affaire-Wybenga mear de direkte oanlieding 
wie fan hwat dat al lang mei my dwaende wie: wurgens fan it redakteurke- 
en dus skoalmasterboartsjen, binammen ek fan it administrative gedoch 
fan printkladden, roun- en weromstjûren fan kopij, ivich moanjen by de 
meiredakteuren en briefkjen. Troch myn eigen iver en tsjin myn sin waerd 
ik oanienwei mei De Tsjerne identifisearre, sawol yn it negative (de “beul fan 
Fryslân”, mar miskien is dat mar in leginde) as yn it positive, hwat ik winliken 
noch biroerder foun. Myn winsk om earnst te meitsjen mei in proefskrift, hat 
der miskien net frjemd oan west. In mins moat trouwens syn front nou en dan 
forlizze, haw ik altyd sein.’) Wadman, Mei Abraham fûstkje, 113
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1220 Wadman aan J.H. Brouwer, Sneek, 23.8.1950.
1221 ‘It skriuwerskip fan de Tsjerne haw ik dellein, dat is yn alle gefallen in soarch 

minder.’ Wadman aan J.H. Brouwer, Sneek, 28.9.1953.
1222 Zie Mei Abraham fûskje, 31-37 en Charlotte Bühler (Der mensliche Lebenslauf als 

psychologisches Problem, Leipzig 1933). De terminologie van Bühler paste Wadman 
toe in zijn proefschrift In skoalmaster yn ’e Dokkumerwâlden. 

1223 Wadman aan Borgers, Sneek, 20.6.1954. Over de plannen om op Huet te 
promoveren: zie De Vooys aan Wadman, Utrecht, 7.7.1943, familie-archief 
Koudum.

1224 Wadman, In skoalmaster en ‘H. G. van der Veen en de Fryske Winterjounenocht’: 
Tsjerne 1951, 109-118, Piebenga, Koarte skiednis [2e druk] 124-130 en Jensma, Het rode 
tasje, 48-55 en 161-166.

1225 Wadman aan Borgers, Langweer, 24.10.1944.
1226 Wadman, Mei Abraham fûstkje, 54-55. Vergelijk ook dagboekfragment op 19.10.1938.
1227 Over Huet en Lidewijde, zie paragraaf 2.6. Wadman fantaseerde in 1944 korte tijd 

over een verfilming van De Kaertlizzer: ‘Wat zou dat het aanzien van Friesland 
vergroten. Een geweldig stuk propaganda!’ (‘Hwat scoe soks it oansjen fen Fryslân 
forgreatsje. In machtich stik propaganda!’) Dagboekfragment, ongedateerd, 
tussen 1.6.1944 en 6.6.1944. 

1228 ‘Dy Hjerre Gerrits hie in sederoman skriuwe kind dêr’t de hiele Rimen en 
Teltsjes bernespil by wier.’ Dagboekfragment 24.5.1944.

1229 Piebenga, Koarte skiednis 51-62. Zie ook de tweede, gewijzigde druk, 80-94 en 
Steenmeijer-Wielenga, ‘Meer literatuur voor meer mensen’ 62-67. Joost Hiddes 
Halbersma maakt ook weer deel uit van de canon van de geschiedenis van Friesland 
die in 2008 werd vastgelegd in de bundel 11en30 en de website www.11en30.nu. 

1230 Dagboekfragment 24.5.1944.
1231 Wadman, In skoalmaster, 43 en 104-107. 
1232 Wadman aan Borgers, Langweer, 24.10.1944.
1233 Stafleu aan Wadman, Leiden, 21.1.1950.
1234 Wadman aan Brouwer, Sneek, 4.5.1950. Vóór Hjerre Gerrits had Wadman nog 

verschillende andere biografische studies in gedachten, van Slauerhoff en 
Buitenrust Hettema (dat laatste onderwerp op aanraden van J.H. Brouwer) tot 
‘Gysbert-om’ (‘oom’ Gysbert Japicx) in 1949. Zie Wadman aan Scholten, Langweer, 
8.2.1943 en Brouwer aan Wadman, Groningen, 28.10.1949.

1235 ‘It resultaet, kwantitatyf, is in forrassing. Hj. G. wie in ras-adresse-en 
requesteskriuwer. As ik it “dossier” kompleet haw (mar dat is noch lang sa fier 
net!) sil ik it Jo wolris stjûre. Der sit psychologysk tige wichtich materiael yn. vdV. 
hat yn in libbenlange striid libbe mei de amtnerij – en, in bytsje oerdreaun sein, 
leit syn hiele tragyk yn B&W-notulen fan Dantumadiel forsille.’ Wadman aan J.H. 
Brouwer, Sneek, 23.8.1950.

1236 Vergelijk Brouwer aan Wadman, Groningen, 10.3.1953. 
1237 Vergelijk stelling XII bij zijn proefschrift: ‘De biografie van H.A. Lunshof over A. 
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Winkler Prins (“Leven zonder demon”, Amsterdam 1950) is een typisch voorbeeld 
van een biografie met te weinig geestelijke affiniteit tussen beschrevene en 
beschrijver.’

1238 Wadman, In skoalmaster, 322. Vergelijk in dit verband ook Wadmans kritiek op 
Jan Piebenga, die de (Nederlandse) journalistiek van Van der Veen zou hebben 
genegeerd en het (Friese) literaire werk onnodig opgehemeld [19]

1239 Idem, 313.
1240 In de Tsjerne-vergadering van 22.9.1953 noemde Folkertsma Wadman 

achterdochtig, ten onrechte dacht Wadman volgens Folkertsma dat er een 
complot tegen hem bestond. (Notulen Tsjerne-vergadering) Hetzelfde verwijt 
vinden we in de correspondentie tussen Wadman en Jelle Brouwer (Brouwer aan 
Wadman, Groningen, 3.2.1955) en – later- in die tussen Wadman en Tamminga 
(Tamminga aan Wadman, Sneek, 26.5.1963) en Wadman en de Wit (De Wit 
aan Wadman, Leeuwarden, 25.4.1963). Wadman zag zichzelf trouwens niet als 
‘wantrouwend’, wel als emotioneel. 

1241 Vergelijk Wadman aan Borgers, 20.6.1954. Daarin stelt Wadman dat hij niet de 
juiste contacten bezit om subsidie voor zijn Friese proefschrift van ZWO los te 
krijgen. Wadman schatte zijn eigen kansen te negatief in, hij had wel degelijk 
contacten, al waren die voornamelijk beperkt tot Friesland. Uiteindelijk zou hij 
de subsidie van ZWO dankzij zijn promotor tóch krijgen. Over Hjerre Gerrits en 
diens gebrek aan ‘kruiwagens’, zie: In skoalmaster, 39. 

1242 Het schuld-en-boete thema zou in Wadmans latere oorlogsromans ook een 
belangrijke rol spelen!

1243 ‘De lieding ûntbriek en it klimaet ûntbriek: de tragyk dy’t as in skaed oer syn 
libben leit.’ Wadman, In skoalmaster, 107. Vergelijk ook Sijens, ‘Anne Wadman en 
De Kaertlizzer’, 219-222.

1244 ‘En net allinnich oer sines, soe men der oan tafoegje wolle.’ ‘Anne Wadman oer 
Hjerre Gerrits van der Veen en syn boek “De kaertlizzer”,’ Regionale Omroep Noord 
Ooost, Geluidsbestand collectie Tresoar. 

1245 Wadman, In skoalmaster 315. Wel zou Wadman later – na zijn pensioen – de 
contacten met vrienden uit de jaren veertig en vijftig aanhalen.

1246 Idem, 318. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre dit verschil verklaard kan 
worden door de tijdsgeest. 

1247 Wadman, ‘In forgetten bodder. Jan Frederik Jansen (1827-1907) de “Friesche 
Courant” en Fryslân yn de njoggentjinde ieu’, Leeuwarder Courant 18.9.1952 
[ jubileumnummer] 79. 

1248 Wadman aan Brouwer, Sneek, 8.5.1952.
1249 ‘Yn ’e Swanneblommen allinnich al telde ik oan fersrigels fan V. in lyts 1500, dus 

sûnder it proaza, dat ek ytlike siden bislacht. En litterair is it meast sa, dat it oan 
’e protters skreaut.’ Wadman aan Brouwer, Sneek, 5.3.1951.

1250 Namelijk acht van de tien hoofdstukken. Vergelijk Wadman aan Brouwer, Sneek, 
8.7.1954 en Brouwer aan Wadman, 7.10.1954.
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1251 Wadman aan Brouwer, Sneek, 19.5.1951.
1252 Zondergeld, ‘Wumkes, Geert Aeilco (1869-1954)’, in Biografisch Woordenboek van 

Nederland. URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/
wumkes [geraadpleegd op 13.03.2008].

1253 Jensma, ‘De biograaf as boekhâlder’, It Beaken 2003 (1/2) 67-73.
1254 Ibidem. Jensma merkt op dat de onderwijzerscultuur op het platteland tot ver 

in de twintigste eeuw voortleefde. Onder de Friese literatoren bevonden zich 
in ieder geval opvallend veel schoolmeesters. Wadman realiseerde zich dat 
al. Hij concludeerde dat van de 27 schrijvers die Piebenga behandelde in zijn 
literatuurgeschiedenis 55 procent schoolmeester was. Wadman, In skoalmaster 34, 
noot 2. 

1255 ‘Ik hoopje dat it net allinne mar sneuperswurk en kompilaesje wurdt, mar dat 
it tagelyk tròch Hj. G. hinne in visy jaen kin, in kultuerbyld fan de 19de ieu. Dat 
lêste is it slimste part fan it wurk – dêr bin ik dan ek noch lang net oan ta. Myn 
opset hat west – nei oanlieding ek fan hwat Dr. Suys en Prof. Romein dêroer 
sizze, en dêr’t ik it ek wol mei iens bin – net in biografy to jaen fan in man-yn-it-
ramt-fan-syn-tiid, mar krekt oarsom, dus om sa to sizzen: de tiid yn it ramt fan 
de man. It is myn oertsjûging dat it in biografy wurde moat en gjin stik skiednis 
dêr’t as rêchbonke in man yn foarkomt. Oft dit slagje sil, is in oare fraech, – 
earlik sein, it heart hwat ûnbiskieden, mar dêr kin ik neat oan dwaen – ik soe mei 
dit wurk in Model-biografy leverje wolle, ek yn methoadysk en technysk opsicht. 
Miskien is it dat ek hwat it boek rêdde kin, hwant it is my al lang klear wurden 
dat v.d.V. sa’n great opsette biografy net fortsjinnet.’ Wadman aan Brouwer, Sneek, 
28.9.1953.

1256 Feitsma, Kroniek universitaire frisistiek I , 24. 
1257 Poortinga uit naam bestuur ‘Provinsiale Underwiisrie’ aan Wadman, Leeuwarden 

14.12.1954
1258 Wadman aan de Provinsjale Underwiisrie, Sneek, 15.12.1954. 
1259 Prof. Dr. J.F. Niermeyer [waarnemend voorzitter van de Faculteit der Letteren 

en Wijsbegeert Amsterdam] aan bestuur ‘Provinsiale Underwiisrie’, Amsterdam, 
11.2.1955. Het archief van de Provinciale onderwijsraad bevindt zich in Tresoar, 
Leeuwarden. 

1260 ‘It iennichste hwat ik lâns offisieuze wei fan in Amsterdamske relaasje heard 
haw, is dat Prof. Donkersloot der wol foar wie, mar syn amtgenoat Hellinga 
folle fûlder tsjin. Myn fraech is: Soe ik ynljochte wurde meije oer de grounen 
hwerom’t ien en oar net trochgien is. [...] mei soksoarte fan ynljochtingen kin men 
dochs op ’e ien of oare wize jins foardiel dwaen.’ Wadman aan Poortinga, Sneek, 
12.2.1956 

1261 Zie ook: Meel, Op zoek naar Surinaamse normen. 
1262 Martha was getrouwd met Jan van Schoten, de broer van Voorhoeve’s vrouw 

Toosje van Schoten. Mondelinge informatie, Jan van Schoten, Harlingen, 
13.5.2005.
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1263 Mondelinge informatie Jan van Schoten, Harlingen, 28.3.2005.
1264 ‘Ik moat dêr daliks bysizze, dat ik him net rjocht stean, hwat wo’k leauwe 

fuortkomt út it feit, dat hy mý net rjocht stiet, – net om persoanlike motiven, mar 
út wittenskiplik eachpunt wei. Ik haw foar him nou net daliks folle prestearre en, 
om earlik to wêzen, fan syn kolleezjes en syn wittenskiplike bidoelingen haw ik 
bihalve in tige globale yndruk, net folle opstutsen. […] It persoanlik kontakt mei 
him hat my nea net bot foldien, syn wizânsje om jin ûnforhoedsk mei allerhande 
fragen (sa fan: Zegt u me nu eens precies, wat denkt u van dat en dat boek, of 
artikel) leit my net sa tige.’ Wadman aan Brouwer, Sneek, 14.9.1949.

1265 Overigens blijkt uit niets dat Hellinga, zoals Wadman vermoedde, op zijn 
wetenschappelijke capaciteiten neerkeek. Vergelijk Prof. dr. W.G. Hellinga aan 
Wadman, Amsterdam, 10.8.1948. 

1266 Zo stelde de Onderwijsraad dat Wadman de enige geschikte kandidaat was - wat 
op dat moment overigens inderdaad het geval was, omdat eerdere overleggen 
met Prof. Buma en Mr. Gerbenson niet tot een oplossing hadden geleid – en 
gaf ze meerdere argumenten vóór zijn benoeming: Wadman had als student 
Oudfries gevolgd en moest in staat worden geacht het onderwijs in dat vak te 
verzorgen; men was zich goed bewust dat het accent met Wadman meer op het 
Nieuwfries zou komen te liggen (in tegenstelling met Utrecht en Leiden) maar 
vond dit eerder een voordeel dan een bezwaar en – tot slot – de Underwiisrie had 
nooit klachten gehoord over Wadmans ‘gebrek aan mededeelzaamheid’, maar 
wist juist dat hij als leraar zeer gewaardeerd werd: ‘Als gezegd brengt de mening 
der Faculteit ons in een impasse omdat er niemand anders is, zodat vervulling 
van deze vacature dan niet mogelijk zal zijn.’ Dr. W. Kok en Dr. Y. Poortinga 
aan Prof. Dr. J.F. Niermeyer (wnd. voorzitter van de Faculteit der Letteren en 
Wijsbegeerte), Dr. W. Kok en Dr. Y. Poortinga aan Prof. Dr. J.F. Niermeyer, wnd. 
Voorzitter van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, Leeuwarden, 17.2.1955.

1267 Donkersloot zette druk op de zaak door te waarschuwen dat de universiteit 
de invulling van de leerstoel desgewenst ook kon overnemen. Prof. Dr. N.A. 
Donkersloot (voorzitter van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte) aan de 
Provinciale Onderwijsraad, Amsterdam, 31.5.1955. 

1268 Prof. Dr. N.A. Donkersloot aan de Provinciale Onderwijsraad, Amsterdam, 
11.7.1955

1269 De reden dat er verhoudingsgewijs zeer weinig letterkundigen zijn, moet volgens 
mij gezocht worden in de geïsoleerde positie van de Friese letterkunde. Jensma 
heeft er herhaaldelijk op gewezen dat het jammer is dat de culturele en literaire 
geschiedenis van Friesland op een dergelijke manier verengd wordt tot Friese 
cultuur en literatuur. Zie bijvoorbeeld het interview door Antine Zijlstra met 
Jensma, ‘Sûnder literatuer kin it Frysk net fuortbestean’, De Moanne 7 (9) 2008, 
4-7.

1270 Vergelijk Wadman aan J.H. Brouwer, Sneek, 2.3.1955.
1271 Wadman aan Borgers, Sneek, 18.4.1955.
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1272 Ibidem.
1273 De handelseditie verscheen in mei 1955 bij Laverman, Wadmans vaste uitgever in 

Friesland sinds Reedridder. De handelseditie week overigens nauwelijks af van de 
promotie-editie –het kaft was vervangen door een hard kaft en de pagina met de 
promotie-aankondiging ontbrak..

1274 In 1938 promoveerde Douwe Kalma op het dichterschap van Gysbert Japicx, in 
1940 Ype Poortinga op het Frysk Folkstoaniel en in 1943 G.K. Dijkstra op Dr. 
Eeltsje Halbertsma. 

1275 De verantwoording heeft overigens het karakter van een inleiding. In de 
eigenlijke inleiding gaf Wadman een (globaal) overzicht van Van der Veens 
bibliografie. Ook leverde hij daar commentaar op eerdere artikelen over Hjerre 
Gerrits.

1276 G. Heymans Inleiding tot de speciale psychologie II (Haarlem 1929) en Charlotte 
Bühler, Der mensliche Lebenslauf als psychologisches Problem (Leipzig 1933) 

1277 In skoalmaster, 329. 
1278 Verslag van de discussie in: [anon.] ‘Anne Wadman krige doktorsgraed “cum 

laude”. Greate wurdearring foar syn proefskrift oer Hjerre Gerrits van der Veen.’ 
Leeuwarder Courant 2.5.1955.

1279 ‘It greate tal Friezen dat Freedtomiddei yn de ryksuniversiteit to Grins de 
promoasje fan drs. Anne Wadman fan Snits bywenne hat […] hawwe in 
plechtichheid meimakke, dy’t har heuge sil. It wie in lust om te hearren mei 
hofolle fjûr (en tagelyk mei humor) de promovendus syn proefskrift oer Hjerre 
Gerrits van der Veen en syn stellingen fordigene en de bikroaning wie wol (yn 
it foarste plak foar Wadman, mar ek foar de tahearders), dat der fan efter de 
griene tafel, dêr’t de Senaet siet, meidield wurde koe, dat Anne Wadman syn 
doktoraet yn de letteren en wiisbegearte “cum laude” tawiisd krige. Hoe steatlik 
de plechtichheid en de omjowing ek wiene, it publyk reagearre spontaen mei in 
hantsjeklappen.’ [anon.] ‘Anne Wadman krige doktorsgraed “cum laude”. Greate 
wurdearring foar syn proefskrift oer Hjerre Gerrits van der Veen.’ Leeuwarder 
Courant 2.5.1955. 

1280 ‘Hy hat op ’e ien of oare wize de pik op my yn en hat der muoite mei, dat altyd 
forburgen to hâlden ûnder in saeklike hoflikheit.’ Wadman aan J.H. Brouwer, 
Sneek, 10.11.1954. Piebenga’s recensie was getiteld: ‘It hantwurk fan de dichter’ en 
stond in de Leeuwarder Courant van 31.10.1954

1281 [F.S.] ‘Anne Wadman levere syn masterproef yn. Dissertaesje oer H.G. van de 
Veen: Libbensgong fan in skoalmaster’, Friese Koerier 29.4.1955; [P.] ‘In boek oer 
Hjerre Gerrits. Wadman skreau drege en yngeande stúdzje oer in apart en 
bysûnder man’, Leeuwarder Courant 29.4.1955; D.A. Tamminga, ‘In skoalmaster yn ’e 
Dokkumerwâlden’, Regionale Omroep Noord 27.5.1955, H.T.J. Miedema; ‘In frisicus 
oer in frisiast út de wâlden’, Tsjerne 1955, 246-253; F. [Eeltje Boates Folkertsma] 
‘Spegel’, Stim 4.11.1955 en Stiennen Man 1955 (11) 33; Ype Poortinga, (over Anne 
Wadman, In skoalmaster yn ’e Dokkumerwâlden) Levende Talen 1956, 244-245.
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1282 ‘Yn gjin gefal sil men fan dizze Fryske dissertaesje sizze kinne dat hja yn ’e 
Fryslân boppe-toan stiet. En dat is, by al de positive deugden as krektens, 
grounigens, libbenens en nijsgjirrigens ek noch in negative deugd.’ [F.S.] 
‘Anne Wadman levere syn masterproef yn. Dissertaesje oer H.G. van de Veen: 
Libbensgong fan in skoalmaster’, Friese Koerier 29.4.1955

1283 ‘Jo hawwe op it literair gebied gâns in steat fan tsjinst en Jo binne altiten Jou 
eigen paden gien en hawwe baenbrekker en fornijer west. Jo hawwe biwiisd, 
dat men neist literator ek wittenskipsman wêze kin. Ik wit net wat ik Jo winskje 
moat: werom nei de literatuer of fierder yn de wittenskip. Hoe’t it ek komt, Jo 
sille grif foar de lytse minderheid, dy’t de Friezen foarmje, fan greate bitsjutting 
wêze.’ Ibidem.

1284 ‘...ik bin bang, dat it de nedige toloarstellingen bringt.’ Wadman aan Brouwer, 
Sneek, 10.5.1955.

1285 Blijkbaar had Wadman daar een benoeming aangeboden gekregen. Zie Wadman 
aan J.H. Brouwer, Sneek, 10.5.1955. Ik heb over deze sollicitatie verder geen 
informatie kunnen vinden.

1286 Wadman aan Borgers, Sneek, 9.5.1955.
1287 Wadman aan Borgers, [z.p., z.d.] [1955, vóór april] Over de benoeming tot 

conrector: zie Gemeente Sneek aan het Gemeentelijk Gymasium, Sneek, 2.11.1955 
(familie-archief ).

1288 ‘Net dat ik it by foarrie mei de argumentaesje ûniens wêze sil, krekt oarsom: as 
hja myn wittenskiplike kwaliteiten net heech genôch hawwe […] dan kin ik dat 
net oars as meistimme.’ Wadman aan Ype Poortinga [Provinsjale Underwiisrie], 
Sneek, 12.2.1956.

1289 ‘Underwilens is de saek in jier fierder, en earlik sein spyt it my net, dat it dêr 
yn Amsterdam neat wurden is. Sa’n professoraet is ornaris in frij wankel saekje 
en men moat wol in tige sterke persoanlikheit wêze, wol men de studinten 
fêsthâlde. Noch ôfsjoen derfan dat it foar my, foar in bytsje jild, in ôfgrysliken 
soad wurk en stúdzje frege hawwe soe.’ Wadman aan Ype Poortinga, Sneek, 
12.2.1956.

1290 Vergelijk Dr. W. Kok en Dr. Y. Poortinga aan Prof. Dr. N.A. Donkersloot, 
Voorzitter van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, Leeuwarden, 6.6.1955 
en Prof. Dr. N.A. Donkersloot aan de Provinciale Onderwijsraad, Amsterdam, 
11.7.1955.

1291 Wadman aan J.H. Brouwer, Sneek, 18.7.1961.
1292 Wadman aan Borgers, 2.10.1948. Cijfers ontleend aan Wadman, Schola Alvini, 114-

119. Bekende oud-leerlingen van het Sneker gymnasium waren Douwe Kalma 
en Sam (Salomon) de Wolff (1878-1960). Vergelijk Sam de Wolff, Voor het land van 
belofte. Een terugblik op mijn leven (Bussum, z.j. [1954]).

1293 Gesprek met Bart Tromp, Den Haag, 22.5.2006.
1294 Gesprekken met Bart Tromp (Den Haag, 22.5.2006), Hylke Tromp (Reduzum, 

7.5.2007) en Liuwe van der Meer (Mantgum, 17.5.2006).
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1295 Wadman, ‘Fyftjinjierrich amtsjubileum (1 jann. 1948 – 1 jann.1963)’ Teannewâdder 2 
(3) 57-59.

1296 ‘Nei ôfrin jowt er syn discipels opdracht om har eigen bitinken oer dit forhael 
op to skriuwen. Resultaet: sa goed as negatyf (“een slecht verhaal”, “niets aan”, 
“langdraderig”, “een gewoon mens zal zich niet in zijn hoofd halen om zo’n 
verhaal te schrijven”, ensafh.). Dus: jitris 3 lesûren om (net sûnder de eigen krityk) 
wanbigryp, forkeard lêzen en eigenwiisheit wei to nimmen. Resultaet? Né, de 
leraer doarst it net oan. Hy wiste by foarrie hwat der komme soe: “Een gewoon 
mens zal zich..” “niets aan”, “langdraderig”, “slecht verhaal”.’ Ibidem.

1297 Wadman aan Borgers, Sneek, 20.6.1954.
1298 Wadman aan Borgers, Sneek, 9.5.1955.
1299 ‘…soms fljocht it jin oan, hwat biklaut men allegear, en hwat bidijt men der oars 

mei as hwat luzich jild?’ Wadman aan J.H. Brouwer, 9.3.1958.
1300 ‘foarsjonger yn in tsjerke dy’t er net lije mocht.’ ‘Anne Wadman oer Hjerre Gerrits 

van der Veen en syn boek “De kaertlizzer”, Geluidsfragment Regionale Omroep 
Noord Oost, 1963.

1301 Mondelinge informatie Bart Tromp, Den Haag, 22.5.2006 en Hylke Tromp, 
Reduzum, 7.5.2007. Vergelijk ook Teannewâdder 2 (4) 86.

1302 Teannewâdder 2 (4) 85-88.
1303 Mondelinge informatie Thys en Pepi Wadman, Koudum, 22.12.2004.
1304 Zo was Wadmans eerste reactie op de ‘commericiële televisie’ ronduit afwijzend. 

Zie Friese Koerier 26.3.1963.
1305 ‘Dêr komme dan noch de lytse putsjes by – ik kin dan ek wolris jaloersk wurde 

op immen as Prof. Buma, – mar ik jow ta, it is eigen skuld (en ta foardiel fan de 
bilestingen, sille wy mar rekkenje). Ik hoopje dat ik it folhâlde kin, mar it is soms 
in knikkert op ’e kant.’ Wadman aan Brouwer, Sneek, 9.3.1958. Prof. Buma was 
de opvolger van Jelle Brouwer in Groningen, toen die in 1956 directeur van de 
Fryske Akademy werd. Brouwer nam toen zelf het professoraat aan de UvA op 
zich.

1306 Wadman aan Borgers, Sneek, 7.3.1959.
1307 Vergelijk Wadman, ‘It koart forhael ús rêdding?’, Tsjerne 1955, 348-350.
1308 Vergelijk Oppewal, ‘Het perk uitgezet’, Zdwvww, 11. Oppewal volgt hier o.a. 

Smit, Fryske literatuer, 161-186 en Poortinga, Preokkupaesje of frije kreativiteit. Zie 
verder vooral ook Gezelle Meerburg, Hwant wij binne, 128-167 en ‘De verbinding 
verbroken’, 131-171.

1309 Volgens Gezelle Meerburg (Hwant wij binne, 160) was Wadman positief over 
Quatrebras. Hij was in 1956 inderdaad gematigd positief over het blad, maar 
kwam daarvan al gauw terug. Zijn eindoordeel was negatief, Quatrebras – 
enige uitzonderingen daargelaten – had volgens Wadman haar beloften niet 
waargemaakt. 

1310 Wadman, ‘Foarming fan ôfsetgebied’, Tsjerne 1959, 211. 
1311 Brouwer, Hedendaagse aspecten. Brouwer noemde Wadmans naam in zijn lezing 
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maar liefst twaalf keer, en baseerde ook een belangrijk deel van zijn argumentatie 
op het werk van Wadman.

1312 Idem, 26.
1313 ‘De Fryske litteratuer is dea. Dy’t dat net leauwe wol, moat mar ris in nûmer fan 

de Golle trochnoaskje…’. Marten Brouwer, ‘De greate forpressing’ Quatrebras 2 
(3&4) 2-6 [2].

1314 De eerste jaargang bestond uit drie nummers van De Golle en een slotnummer 
van Quatrebras [zomer 1954]. Het tweede nummer van Quatrebras verscheen 
omstreeks september 1954.

1315 Brems, Altijd weer vogels, 148.
1316 Schurer, ‘Hwerom die “De Tsjerne” net mei?’ Tsjerne 1954, 158. Heslinga merkt in 

haar masterscriptie terecht op dat Schurer in dit artikel de feiten verdraaid. De 
Tsjerne was niet, zoals Schurer het deed voorkomen, automatisch van deelname 
buitengesloten, De Tsjerne kóós ervoor niet mee te doen. Ook De Gids en Roeping 
hadden het publicatieverbod genegeerd, maar zij namen daarvan publiekelijk 
afstand. Zie Heslinga, ‘Leave abonnee’, 86-88.

1317 Zie ook Marten Brouwer, ‘de greate forpressing’ en ‘earste pleitrede’. Quatrebras 2 
(3/4) 2-6 en 2 (8) 4-9. 

1318 Brems, Altijd weer vogels, 148-158.
1319 Wadman aan Borgers, Sneek, 20.6.1954.
1320 Dat Wadman alimentatie moest betalen, concludeer ik uit het slot van zijn brief 

aan Borgers van 20.6.1954, waarin hij opmerkt: ‘Ik ben jaloers op jullie grandioze 
carrières-zonder-alimentaties.’

1321 De Fryske Bibleteek was opgericht in 1922 door de Jongfryske Mienskip, 
waarschijnlijk naar analogie van de Wereldbibliotheek. Zondergeld, Friese 
Beweging,125-126 en Gezelle Meerburg, Hwant wij binne, 146-147.

1322 ‘Hwat tinkt Jo fan Rely Jorritsma syn posthume philantropy? Ik bin bang foar in 
prizejacht, en dat it resultaet allinne wêze sil, dat der noch mear minne fersen 
en minne forhalen skreaun wurde, dy’t oars faeks yn ’e pinne bliuwe soene. 
Dat It Heitelân op dizze wize in soarte fan litteraire monopoly kriget, sil, bin ’k 
bang, Heitelân sels en Tsjerne gjin goed dwaen: de Tsjerne net om’t de reamme 
tonei nei it Heit. gean sil, it Heit. sels net, om’t it blêd nou twongen wurdt in 
litterair mear avansearre koerts to gean dêr’t redaksje noch lêzers, liket my ta, op 
birekkene binne. Mar miskien sjoch ik it to tsjuster yn.’ Wadman aan Brouwer, 
Sneek, 10.11.1954.

1323 De Haan, Fjirtich jier ‘Rely Relly’, 7-10.
1324 Wadman (over Twaris fiif. Gedichten en verhalen, bekroond in de prijsvraag 1954 van het 

Rely Jorritsma-fonds), Regionale Omroep Noord 13.4.1956.
1325 ‘As Frysk skriuwer mien ik my forplichte Jimme op it folgjende to wizen. 

Yn ’e earste pleats mien ik to witten, dat de tekst fan bidoeld testamint dy 
kwestje iepenlit, ynsafier dat oan it Bistjûr fan de Bibleteek oerlitten wurdt 
de publikaesje to regeljen, hwat ynhâldt, dat it Bistjûr it folste rjocht hat, de 
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ynstjûrders yn har publikaesje frij to litten. Yn ’e twadde pleats mien ik, dat de 
Fryske Bibleteek as taek hat de bloei fan de Fryske litteratuer yn it algemien 
to bifoarderjen en net yn it bisûnder dy fan it ien of oare tydskrift. [...] As dizze 
winsken en binammen de publikaesje-frijdom ynsake de priisfragen net yn 
forfolling geane, moat ik ta myn spyt forklearje, dat ik as Frysk skriuwer net 
oan de Rely Jorritsma-priisfragen meidwaen kin, al hoe oanloklik dy finansiëel 
bisjoen ek wêze meije.’ Wadman aan De Fryske Bibleteek, Sneek, 24.11.1954.

1326 Tamminga, ‘Maecenas op frijersfuotten’. Tsjerne 1954, 350-351.
1327 Vergelijk Smit, ‘Fryske literatuer’, 129-130 en Poortinga, Preokkupaesje of frije 

kreativiteit, 10-11.
1328 Smit (uit naam Regionale Omroep Noord) aan Wadman, Groningen, 9.4.1955.
1329 Dam, ‘Wadman folget Sierksma op’ [Frysk en Frjemd], Tsjerne 1955, 32.
1330 Dat blijkt ook uit de masterscriptie van Inge Heslinga over Tsjerne, Quatrebras en 

Asyl. Ten tijde van de oprichting van het literaire tijdschrift Asyl (1964-1966) was 
de grootste zorg van de Tsjerne-redactie of Wadman en Nauta in Asyl zouden gaan 
publiceren. Zie: ‘Leave abonnee’, 76-78.

1331 Piebenga volgens Sierksma aan Wadman, Groningen, 16.1.1953.
1332 Wadman klaagt daar al over in zijn eerste praatje over Friese literatuur: ‘Waar 

blijft het Friese boek?’, Regionale Omroep Noord 2.9.1955. Zie ook Sierksma aan 
Wadman, Groningen, 26.8.1950

1333 De precieze verdeling is als volgt: 1955: 13 RON-kritieken, 1956: 29, 1957: 26, 1958: 
23, 1959: 25 en 1960: 22. In totaal 138 kritieken. Toen Wadman op 27.5.1959 stil 
stond bij zijn 100ste kwartiertje, was dat in feite bijdrage 102 (exclusief de vier 
kritieken tussen 1950 en 1952). In Wadmans bibliografie 1950-1971 achterin Kritysk 
Kerwei missen enkele van deze kritieken.

1334 Smit aan Wadman, Groningen, 9.4.1955.
1335 Een verdeling van zijn kritieken over de periode 1956-1962 geeft het volgende 

beeld: 1956: 14 kritieken, 1957: 26, 1958: 19, 1959: 16, 1960: 12, 1961: 19, 1962: 20 
kritieken. 

1336 Wadman schreef tot mei 1971voor de Leeuwarder Courant. Hij leverde tot juni 1962 
iedere veertien dagen een kritiek, daarna zelfs iedere week. Een verdeling van 
zijn kritieken in de Leeuwarder Courant over de periode 1957-1963 laat dan ook 
zien dat zijn ‘productie’ toeneemt: 1957: 10 kritieken, 1958: 26, 1959: 26, 1960: 26, 
1961: 30; 1962: 44; 1963: 48. 

1337 Anne Wadman, ‘Tebeksjen yn twivelriedigens’, 89-91.
1338 Wadman herlas de boeken die hij besprak meerdere keren voordat hij overging 

tot het schrijven van een recensie. Mondelinge informatie Thys en Pepi Wadman, 
Koudum, 22.12.2004.

1339 Radio-interview met Anne Wadman door Jo Smit, Regionale Omroep Noord Oost 
29.4.1958. Geluidsopname (helaas is alleen de tweede helft van het gesprek op 
band bewaard gebleven) in collectie Tresoar. 

 ‘Der sit fansels wol in spesjale kant oan: it probleem fan de ienfâldige, sljochte 
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folkslektuur. It feit dat de measte Friezen har eigen taal noch mar amper lêze 
kinne – yn elts gefal net skriuwe kinne – dat makket dus dat it ferlet dat der 
fan Frysk lêzen is, dat dat sêde wurdt op in eigenlik wat te leech nivo. En just 
dat nivo, dat moat ferbettere wurde […] troch dat de krityk him derop út leit, 
de minsken dúdliker te meitsjen wêr’t it einliks by it lêzen – ek yn de sin fan 
literatuur – om giet . Der binne in hiele soad boekjes dy’t eigenlik oan de 
ienfâldigste easken fan goede smaak net foldogge, dus ik leau dat de alderearste 
taak fan de Fryske krityk yn it algemien lizze sil op it punt fan it feredeljen fan 
’e smaak. En it literêre nivo dat is dan in kwestje dat pas yn in letter stadium 
besjoen wurde moat … en miskien yn hegere regionen.’

1340 Wadman, ‘Honderd kwartiertjes en de kunst van het lezen.’ Regionale Omroep 
Noord 27.5.1959. 

1341 Wadman, ‘Offers foar it front (fan de roman)’ [tekst van een lezing gehouden op 
9 oktober 1959 voor het 25-jarig jubileum van Stifting it Fryske Boek], Strikel 1959, 
130-133.

1342 Vergelijk Wadman, ‘Waar blijft het Friese boek?’, Regionale Omroep Noord 2.9.1955 
en ‘It koart forhael ús rêdding?’, Tsjerne 1955, 348-350.

1343 ‘Dy’t honger hat docht in taest yn de iiskast of rint fiif stappen de doar út nei in 
snelbuffet of in diske mei snobberij fan fleisôffal en oalje. Dy’t smoke wol triuwt 
om de tweintich minuten in rôltsje tabak-yn-papier yn ‘e snappert, blaest de 
reek hastich wer út en triuwt hwat oerbliuwt fyn op in jiskepantsje […] Hwerta 
al dy omballingen fan tafellinnen, sigare-etui’s en swierlivige romanboeken? 
‘Dat is pas kunst fan ús tiid, koart om ‘e hoeke, ritsrats in pear linen, in pear 
minsketypen, in auto mei piipjende remmen, in skot, in polysje-ynspekteur. Gjin 
natuer mear, gjin psychology en gjin sfear, of: allinne yn in pear hastige halen.’ 
Wadman, ‘It koart forhael ús rêdding?’ Tsjerne 1955, 348.

1344 ‘… it koart forhael kin produkt wêze fan de rykdom, mar ek fan de earmoede. Ik 
bin bang, sûnder nammen of útsûnderingen neame to wollen, dat it yn Fryslân 
almeast út ‘e earmoede berne wurdt. Ut in to skrale groun, út ûngeduld, út in 
tokoart oan bisinning en bisinking, in tokoart oan selskennis en selskrityk, in 
tokoart oan geastlik bilibjen.’ Idem, 350.

1345 ‘Der is in gefaer foar in ûnwierhaftich en ûnforantwurde en al to maklik 
kosmopolitisme, dat gûchelt mei frjemde stêddenammen, mei fleantugen 
en sékastielen, en dat slij is nei flash-backs en modernistyske stylprosédé’s, 
mar dat yn wêzen provinsialer èn guodkeaper is as in goed en deeglik opset 
doarpsforhael.’ Wadman, ‘Offers foar it front (fan de roman)’, Strikel 1959, 132.

1346 Vergelijk ook: Wadman, (over Pieter Terpstra: Soldaten en muzikanten), Regionale 
Omroep Noord Oost 22.7.1959.

1347 Vergelijk zijn tweejaarlijkse verslagen van de Friese Boekenweek: ‘Het Friese 
boek van nu’, ‘De Friese boekeweek 1958’ en ‘Fryske boekewike 1960’, Regionale 
Omroep Noord Oost 2.11.1956, 10.10.1958 en 13.10.1960.

1348 Wadman, (over Pieter Terpstra: Fjouwer minsken yn in stêd), Regionale Omroep Noord 
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14.12.1956 en Radio-interview met Anne Wadman door Jo Smit, Regionale Omroep 
Noord Oost 29.4.1958. Geluidsopname collectie Tresoar.

1349 Wadman, ‘Lonen en prijzen (2)’, Regionale Omroep Noord Oost 21.10.1959 (niet in 
bibliografie Kritysk Konfoai). De cijfers die Wadman geeft, sluiten aan op die van 
Gezelle Meerburg. Volgens haar groeide de KFFB van 5.000 lezers in 1955 naar 
12.000 lezers in 1960 en de Fryske Bibleteek van 650 lezers in 1957 naar 1550 in 
1963. Hwant wij binne, 146-147.

1350 Vergelijk Wadman, ‘K.F.F.B., de Sfinks fan Bolsert (‘Freegje gerêst, wy antwurdzje 
dochs net’)’, Het Vrije Volk 17.10.1959 en ‘Algra en de analfabeten’, Teannewâdder 1 (3) 
66 en 84, ‘Kristlike folkslektuer.’ Teannewâdder 1 (4) 85-89.

1351 Wadman, ‘Lonen en prijzen (2)’, Regionale Omroep Noord Oost 21.10.1959.
1352 Wadman, (over De Tsjerne, It Heitelân en Quatrebras (I)), Regionale Omroep Noord 

Oost 3.8.1956, vervolg op 31.8.1956, ‘Ljochte marren en lichte muzen’ (over 
It Heitelân en De Tsjerne), Het Vrije Volk 20.8.1957, ‘Binne der tofolle Fryske 
tydskriften?’ [n.a.v. Taminga in De Tsjerne], Het Vrije Volk 1.8.1958, ‘Eachweid op in 
nij âld lân. In Frysk Israël-nûmer’ (De Tsjerne), Het Vrije Volk 22.4.1961, ‘De Tsjerne 
yn syn sawntjinde jier’, Het Vrije Volk 29.6.1962, Freark Dam, e.o. De ald-redakteuren 
[sic] oer jo! [bijdragen van de oud-redacteuren van de Tsjerne, onder wie Wadman, 
voor en over Douwe Tamminga], Tsjerne 1967, 443-447 en [anon.] ‘Fraachpetear 
mei Anne Wadman’: In: ‘De literaire krisis yn Fryslân - taheakke fan Monocle 
(skoallekrant fan ’e Rykskweek to Ljouwert)’ [1968].

1353 Wadman (over De Tsjerne, It Heitelân en Quatrebras (I)), Regionale Omroep Noord Oost 
3.8.1956.

1354 Wadman (over De Tsjerne, It Heitelân, en Quatrebras (II)), Regionale Omroep Noord 
31.8.1956

1355 ‘Proaza ha de Quatrebras-mannen net leverje kinnen dat ’t makket, en essayistysk 
en kritysk wie it saekje, nettsjinsteande de high-brow-toan, ornaris sa swak en 
sa gammel as it mar koe.’ Wadman, ‘Hwer bliuwt de jongerein? Oertinking by de 
dea fan Quatrebras’, Het Vrije Volk 16.8.1957.

1356 Ibidem. 
1357 ‘De kultuer nammentlik bloeit net allinne en net aldermeast by de graesje fan 

dat hwat birikt en foltôge is, mar faeks it bêste noch by dat hwat yn striidposysje, 
yn biweging, yn ûnwissens forkeart. Foar it geastlik gewoel yn in libbene 
kultuer is leau’k de oanwêzichheit fan tsien elkoar bistridende en bikibjende en 
bikonkurrearjende blêdden fan mear bilang as de strerile, statyske oanwêzichheit 
fan ien great, boppe de striid forheven en yn monopoalje-posysje forkearend 
super-blêd.’ Wadman, ‘Binne der tofolle Fryske tydskriften?’, Het Vrije Volk 1.8.1958.

1358 Ibidem. 
1359 ‘De Tsjerne is in trouwe gast yn tal fan Fryske húshâldings; mar hy griemt nea ris 

jiske op it tafelkleed, hij smyt gjin blommen om, hy frijt nea ris mei de gastfrou 
of mei de tsjinstfaem, hy stelt him nea ris ta dronkenskip oan. Hy komt en giet 
as hear. Alles yn ’t fatsoenlike.’ Ibidem.
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1360 Nauta, ‘Over de zesde jaargang Quatrebras’, Stasjonearre yn Fryslân, 153.
1361 Ibidem.
1362 ‘ – En jonkje, frege Fedde Boates Tamminga oan syn pakesizzer, hwat wolstou 

wurde? – Tsjerne-redacteur, pake, seit it jonkje sûnder nei to tinken. Pake 
(wrantelich): Och jonge, hwat silst biwege, dêr hawwe wy ommers al fiif fan.’ 
Wadman, ‘Noch in famyljepetear.’ Teannewâdder1 (2) 34-35.

1363 [redaksje] ‘Mr. Daem Siccinga à Schuurman Ploegschaeff Thoe Johgetuyn en 
Smitspoorte: Tsien stimmen, ien kapittel.’ Tsjerne 1959, 182-189 en II, 206-211. 
Aan het woord kwamen achtereenvolgens: Inne de Jong, Durk van der Ploeg, Y. 
Poortinga, Sjoerd van der Schaaf, Fedde Schurer en Marten Sikkema, Jo Smit, 
D.A. Tamminga, B. Tuinstra, Anne Wadman.

1364 ‘Biweging en litteratuer steane op ‘t heden (en dat like yn ‘45 oars) beide to 
swak om sûnder elkoar libje to kinnen. De Biweging, dy’t net yn steat is en 
fyn it rjochte kontakt mei de sosiael-ekonomyske problematyk fan hjoed 
de dei, dy’t har to iensidich kultureel én to iensidich op it forline rjochtet, 
dy’t sadwaende foar in great part hingjen bleaun is yn de stupiditeit fan 
min toaniel, folksdounsjen en krite-boartsjen (foarsafier’t der dan noch 
krite-boarte wurdt) en dy’t foar in oar part gâns brûkbere lju de smûke, mar 
forsânne haven fan pseudo-wittenskiplik Wurkforbânne-tiidfordriuw ynloatst 
hat, – dy Biweging hat noch altyd, spitigernôch, de skriuwers fanneden as har 
wichtichste rjocht fan bistean, om har oan op to lûken. En de skriuwers hawwe 
noch altyd de Biweging nedich, – net as Greate Liedende Idé, hwant dy hat hja 
net to bieden […] mar inkeld om’t dy biweging, sleau en stadich, noedlik as 
hja wêze mei en to folle tarrend op in mannich lytse oerwinninkjes, lykwols 
in ôfsetgebiet foarme hat, in mannichte fan net al to folle minsken, sleauwen, 
minder sleauwen en noch hwat minder sleauwen, dy’t alteast net to biroerd 
binne om ris as ‘t sa útkomt in Frysk boek to keapjen, al is it dan meast by 
de K.F.F.B. De litteratuer is binammen kwalitatyf net yn steat om bûten dy 
rounten oanhing to finen. In skriuwer dy’t yn Hollân, lit stean yn Frankryk of 
Amearika, gjin poat oan ‘e groun kriget, wurdt hjir noch fleurich en wol printe, 
dat is de mismoedige kearside fan dizze mismoedige medalje, en hy kriget syn 
rigeltsjes yn ‘e ensyklopedy.’ Wadman, ‘Foarming fan ôfsetgebied’. Tsjerne 1959, 
210-211.

1365 Wadman, ‘Lonen en prijzen (2)’, Regionale Omroep Noord Oost 21.10.1959. 
1366 De anekdote is mij in ieder geval uit twee recensies bekend; ‘Het Friese boek 

van nu’, Regionale Omroep Noord 2.11.1956 en ‘Lonen en prijzen (2)’, Regionale 
Omroep Noord Oost 21.10.1959. Het zou goed kunnen dat de ‘te goeder naam en 
faam bekend staand auteur’ Wadman zelf was. Hij zou dan bewust het soort 
mystificatie hebben gebruikt dat de door hem gebiografeerde Hjerre Gerrits van 
der Veen vaak gebruikte. Wadman verwees ná 1955 vaker naar eigen ervaringen 
zonder zijn eigen naam te noemen. Vergelijk bijvoorbeeld zijn polemische artikel 
‘Spul om prizen. Gefoel foar humor nedich…’, Het Vrije Volk 7.9.1961 waarin hij 
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verwees naar zijn geweigerde eervolle vermelding naast de Gysbert Japicx-prijs in 
1952 en de Rely Jorritsmaprijs.

1367 Wadman aan Brouwer, Sneek, 18.4.1959. Wadman wist dat zijn naam in het LHW 
(Literair Historisch Werkverband, een ‘werkgroep’ van de Fryske Akademy) op 
een vergadering van 28.12.1956 genoemd was als die van ‘de persoon die voor een 
zaak [letterkundig museum] als deze het meest in aanmerking zou komen.’ Zie 
ook: Wadman aan Borgers, Sneek, 4.11.1957: ‘Is er nog wel eens iets gedaan aan 
die baan voor mij, ik bedoel de Friese afdeling van jullie?’ en 7.3.1959: ‘Meende 
dat mijn naam in dat verband ook genoemd was, maar het schijnt nu helemaal 
buiten mij om te zullen gaan.’ Over de oprichting van het Fries letterkundig 
museum, zie Bruinsma, ‘50 Jaar Fries Letterkundig Museum.’

1368 Vergelijk ‘Us ensyklopedy’ Teannewâdder 1 (1) 4, Wadman aan Brouwer 29.11.1957 
en Freark Dam, ‘Fryske Ensyklopedy?’ [Frysk en frjemd] Tsjerne 1956, 312.

1369 Brief van een van de verzamelaars van de Fryske Bibleteek aan Wadman, 21.1.1959 
geciteerd door Wadman in Mei Abraham fûstkje 28-29. Het origineel heb ik niet 
kunnen vinden. Over de publicatieproblemen rondom ‘de reade roas’ schreef ik 
in 2006 het artikel: ‘Géén pornografie’.

1370 ‘…ik koe mei dat forhael nearne oars hinne. De iennichste wei om dit forhael 
bihalven in bureaulaedbistean ek in doel te jaen (+ de erkenning + in pear 100 
goune) wie de R. J. priisfraech.’ Wadman, ‘Kanttekeningen oer Frysk en ûnfrysk 
Fryslân (forfolch)’. Teannewâdder 2 (2) juli 1962, 49-50.

1371 ‘D.A. Tamminga spuide der raar guod oer en achte it ûnsmaeklik. [...] Folkertsma, 
sûnder it forhael sels to omskriuwen, foun it grouwélich en immoreel de Rely-jury 
mei soks op to knappen. Hy grommele wakker, sa’t er dat dwaen koe as de dingen 
him net noasken. Doe wist ik wol hoe let at it wie.’ Wadman, Mei Abraham fûstkje, 29.

1372 Rienstra aan Wadman, Ureterp, 18 mei 1960.
1373 Wadman aan Borgers, Sneek, 21.3.1961.
1374 [F.S.] ‘Maitiidsforrassing fan Anne Wadman.’ Friese Koerier 31.3.1961.
1375 Mondelinge informatie A. Wadman-Mellenbergh, Leeuwarden 3.8.2005. 
1376 Beiden hadden ze volgens Wadman zelf een depressieve aanleg. Informatie van 

o.a. Dirk Spoelstra (Amsterdam, april 2008) en Hesseline de Bos (Leeuwarden, 
oktober 2003).

1377 Wadman volgens Pieter de Groot: ‘Ik heb het destijds geschreven als een parodie 
op de KFFB-romans uit die tijd. Maar wie weet dat, als hij dit boek nu in handen 
krijgt! Mierzoet.’ [‘Ik haw it destiids skreaun as in parody op de KFFB-romans út 
dy tiid. Mar wa wit dat, as er dit boek no yn hannen krijt! Suertsjeswiet.’] Pieter 
de Groot, ‘De simmer fan tsien jier ferlyn’, Leeuwarder Courant 30.6.2006.

1378 Wadman, ‘Friese literatuur nu, kwantitatief, kwalitatief ’, Het boek van nu 14 (6) 
1961, 111-112. 

1379 ‘…in idioat stik timmermansproaza’. Wadman aan Brouwer, Sneek, 18.7.1961. 
Zie ook Teannewâdder 1 (2) 34, ‘Oer Durk van der Ploeg’. (De recensie van Van der 
Ploeg was getiteld: ‘Diagonael duel’, Tsjerne 1960, 247-250) 
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1380 Wadman aan Borgers, Sneek, 11.4.1961. Niet in collectie Borgers, Nlmd Den 
Haag, maar in familie-archief Koudum. Wellicht niet verstuurd. Hoofdzakelijk 
aan Borgers als bestuurslid van het Willem Kloos Fonds, waarvan Wadman geld 
probeerde los te krijgen voor Sjoerd Spanninga.

1381 Ibidem..
1382 E.W.P. van Dam van Isselt (Nijgh & Van Ditmar) aan Wadman, Den Haag, 9.3.1961. 

Wadman verstuurde zijn manuscript op 7.3.1961.
1383 Wadman aan Borgers, Sneek, 21.4.1961.
1384 Wadman, ‘De Rode Roos’, Maatstaf IX (1961/1962) 406 – 422. 
1385 ‘Dit forhael is gjin pornografy, sels gjin stael fan seksuëel réalisme. It is allinne 

de wjerslach yn literaire foarm fan in rige eigen ûnderfiningen, dêr’t ik yn 
bisocht haw in psychologyske registraesje to jaen fan puberteitsgefoelens sa’t 
JO dy ek, miskien yn hwat oare en faeks folle “slimmer” foarm, hawn hawwe. It 
is lykwols net in bydrage ta myn (auto)biografy. Dêr stiet op dit momint allinne 
yn: “Hy wie to binaud, to foarsichtich en to braef.” It is dan ek allinne foar goede 
forsteanders.’ ‘Taljochting by “De reade roas” Teannewâdder 1 (1) 12.

1386 ‘Pitertuerlik en alhiel oerstallich’. J.N., ‘De Teannewâdder: wé de teannen, wille de 
wâdder!’, Leeuwarder Courant 8.4.1961

1387 Renders, ‘Eenmansguerilla’s’, 2-3.
1388 De eerste vier nummers kwamen uit per seizoen: het eerste nummer was een 

voorjaarsnummer, het laatste een winternummer. De tweede jaargang liep van 
maart 1962 (nummer 1) tot april (1963). Dat laatste nummer verscheen relatief 
laat, een maand later dan de voorgaande nummers, die steeds om de vier 
maanden (in juli en november 1962) uitkwamen. De eerste jaargang bestond in 
totaal uit 112 pagina’s, de tweede uit 116 pagina’s.

1389 ‘De skriuwer is fan bitinken, dat foar hwat er yn ’e holle hat (sterke stikken, 
smoarge streken, pitertuerlikheden, pikante nijtsjes en fatsoenlike pornografie) 
yn DE TSJERNE gjin plak is, mei it each op ’e teare senuwen fan ’e lêzers, de 
Rykssubsydzjepong, de publykrjochtlike status fan de redakteuren en skriuwers 
eigen egosintrisiteit. QUATREBRAS is út himsels al smoarch genôch, de 
skriuwer is dêrta ek to âld en boppedat bliuwt er leafst forantwurdlik foar syn 
eigen print-, skriuw-, tael- en staveringsflaters.’ Wadman, ‘Hwerom dit nije 
tydskrift?’, Teannewâdder 1 (1) 1-2.

1390 Teannewâdder 1 (2) 29 [‘it iennichste Fryske blêd dat de muoite fan it rabjen 
wurdich is’] en Teannewâdder 1 (3) 57 [‘de lytste oplaech, de greatste ynfloed’] 
Alleen het eerste nummer van de tweede jaargang had geen motto.

1391 Bert Bakker aan Wadman, Den Haag, 27.7.1961 en Wadman aan Bert Bakker, 
Sneek, 29.7.1961.

1392 ‘Myn Teannewâdder is in bisykjen om mysels as Frysk skriuwer to 
rjochtfeardigjen. It is in smelle basis, dat jow ik ta, mar ik kin oars gjin kant mear 
út. Allinne as yndividu en mei de rêch tsjin de muorre kin men foar de Fryske 
saek noch hwat wêze en mei de ynset fan jins persoanlikheit, yn ’e hope dat der 
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inkelden binne om nei jin to harkjen (sels dy binne der yn bitrouwen sein oant 
nou ta noch net).’ Wadman aan Brouwer, Sneek, 18.7.1961.

1393 D.A.T. [Douwe Tamminga] ‘Wachter op Sions muorren’, Tsjerne 1962, 155.
1394 De Mandarijnen op zwavelzuur worden soms wel, soms niet als eenmanstijdschrift 

gezien. Renders, ‘Eenmansguerilla’s.’ 4.
1395 Wadman aan Borgers, Sneek, 7.3.1959. Wadman was van plan Boon samen met 

Gerrit Borgers op te zoeken. Dat plan heeft misschien doorgang gevonden, want 
een andere informant vertelde mij dat Boon Wadman zijn befaamde vrouwen-
plaatjes toestuurde. Ik heb daarvoor echter geen bewijzen gevonden. 

1396 Louis Paul Boon aan Wadman, ongedateerd [Erembodegem, België]. Collectie 
Nlmd, Den Haag. Wadmans recensie had als titel: ‘De mythe van de sex. 
Boontjesdissertatie.’ (Louis Paul Boon: De paradijsvogel en Grimmige sprookjes), 
Leeuwarder Courant 24.1.1959.
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Courant 9.5.1964.

1398 B.V. [Boucke Visser], ‘Teannewâdder’s visy op de kristlike skriuwers’, Frysk en Frij 
23.2.1962.

1399 Zo blijkt uit een interview met Anne Wadman: Jeh. T., ‘In serieuze wâdder op 
teannen’, De gouden tiid 7 (8) augustus 1962.

1400 ‘De man hjit net “Paul Boontje”, mar: Louis Paul Boon, en syn tydskrift bistiet 
al lang net mear. Boppedat: L.P. Boon is in grut skriuwer, Anne Wadman net. 
[…] “De redakteur sil der goed oan dwaen himsels net tofolle yn it sintrum to 
pleatsen.”, skoalmasteret pake B.V. út syn universele wiisheit wei. Hy sil, hoopje 
ik, syn sin net ha. Yn de Fryske literatuer fan hjoed de dei mis ik de persoanlike 
ynset en de moed. […] Wy binne hjir yn Fryslân oerlevere oan de skynkultuer fan 
de B.V.’s.’ Teannewâdder 2 (1) 1. 

1401 ‘Yn wêzen (en ôfsjoen fan it lek en brek yn ’e persoanlike sektor) giet it om in 
hâlding fan forwar, om in soarte fan – toemar – protest. As ik it greate wurd 
neame mei: de hâlding fan de yntellektuëel dy’t him toskoarsette moat, alteast 
wòl tsjin forfalsking en nivellearring, tsjin kultuerdevaluaasje … Foar my is de 
intellektueel in probleem. Mar syn alternatyf, de net- of de anti-yntelletuëel is it 
like goed. As ik de geastlike ûntjouwing fan ús tiid goed sjoch, is der langer in 
grandioaze biweging dwaende om de net-yntellektuelen ta anti-yntellektuëlen 
to bifoarderjen. […] De mannichte wurdt mei macht fan wurden en jild yndruid, 
dat hja har yn kunstsaken net ynspanne mei, op straffe fan it snobisme oan to 
hingjen. En dat antisnobisme dat wol de mannichte wol oan.’ Wadman, ‘Kultus 
fan de simpele siel.’ Teannewâdder 2 (2) 29-32. 

1402 ‘It is sa maklik om de kunst en de kunstner de skuld to jaen, en to ponearjen 
dat kunst in kwesje wurden is fan uterste spesialisaesje, in saek foar faklju 
en ynwijden, dêr ‘t lju mei soun boargermansforstân har noas mar leaver 
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net ynstekke. In brevet fan geastlike earmoede liket langer in eareteken to 
wezen, as it mar mei de nedige „dêr kin ik mei myn pet net by’”s útrikt wurdt.’ 
Wadman, ‘It snobisme fan de gewoane man.’ Tsjerne 1949, 223-224. Vergelijk 
in dit verband ook Ernst Bruinsma over het democratiseringsproces van de 
Friese literatuurkritiek, waardoor de kloof tussen lezers en academici groter is 
geworden, ‘Literatuurkrityk mist autoriteit’, De Moanne 2008 (4) 20-21.

1403 Renders, ‘Eenmansguerilla’s’, 2.
1404 Wadman, ‘Friese literatuur nu, kwantitatief, kwalitatief ’, Het boek van nu 14 (6) 

februari 1961, 111-112. 
1405 Wadman, ‘Warns en de yntellektueel’ Teannewâdder 1 (2) 29-32.
1406 ‘…hat it “Fryske folk” forlet fan dit boek, dat justjes dreger is as “Marijke” en: is 

it net better dat ik it daliks mar yn ’t Holl. Publisearje?’ Wadman aan Brouwer, 
Sneek, 22.7.1961.

1407 ‘Ik kin allinne mysels wêze, d.w.s. bitter, agressyf, earlik en yntellektëel. Dat 
makket my hjir ûnmooglik, ik wit it, en de nije roman dy’t ik ûnderhannen haw, 
sil, as er ea útkomt, wol in nij biwiis dêrfoar wêze, mar ik kin net oars en ik wol 
net oars.’ Wadman aan Brouwer, Sneek, 18.7.1961.

1408 ‘Ik bin der ek al mei akkoart gien, dat “De reade roas” net yn “Yn ’e lytse loege” 
opnommen waerd. Ik haw genôch bigryp foar de Fryske situaesje. Al moat 
ik der fuort by sizze, dat AS “de reade roas” neffens jimme gjin pornografy 
is, publikaesje yn prinsipe èk yn Fryslân mooglik wêze moat. Of tochten jo 
wier, dat dy froede F.B.lêzers dy’t dan sa’t dat hjit bûten de seksuële dingen 
hâlden wurde moatte, net sels likegoed Lolita en Lady Chatterley en Bob en 
Daphne etc. liezen? Kom nou? Dat witte jo sels ek wol better.’ Wadman aan 
G.Brouwer, Sneek, 7.4.1961. Vergelijk ook Wadman, ‘De reade roas (forfolch)’ 
Teannewâdder 1 (3) 63-64. De liefde van Bob en Daphne, verschenen in twee delen 
in 1955 en 1957, was een roman van Han B. Aalderse over twee kinderen die 
samen de seksualiteit ontdekken. Het boek zorgde voor veel opschudding, 
de auteur moest zich zelfs voor de rechter verantwoorden voor zijn erotische 
beschrijvingen.

1409 ‘Ik sil earlik wêze. Nei myn bitinken is dit in tige knap foarhael, in treflike 
biskriuwing van bern yn ’e oergongsjierren. Literair akseptearje ik it folslein. 
Mar ik siz der like earlik by, dat ik my wol twaris bitinke soe, ear’t ik it opnaem, 
stel dat Jo it my tastjûrd hiene, as redakteur fan in tydskrift. Dêr jilde noch oare 
forantwurdlikheden as de literaire.’ Brouwer aan Wadman, Beetsterzwaag, 20.7.1961.

1410 ‘In soad goe-lju wolle graech de romantyske idylle fan it keine en sedige Fryslân 
biwarje, dat foar harren in (forlern) paradyske is – sis mar it paradyske-oan-’e-
poel fan Marten Baersma. En it eigenaerdige is, dat somliken ûnder dy lju de 
seksuéle iepenhertichheit fan Claus, Mulisch, Vinkenoog, Vaandrager en Wolkers 
sûnder argewaesje oannimme (of heechstens mei in froed skodholjen), mar foar 
de Fryske lettertún de seksuéle doarren tichthâlde wolle…’ Dam, ‘Neipraet oer in 
literaire kneppelfreed’, 102-103.
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1411 Vergelijk Wadman aan Nijgh & Van Ditmar, Sneek, 6.8.1961 en Nijgh & Van 
Ditmar aan Wadman, Den Haag, op 11.8.1961, 1.11.1961 en 15.11.1961.

1412 Wadman, ‘Iepen briefke’ [excuses van Wadman aan N. (= J. Noordmans)], Tsjerne 
1958, 29-30. Het conflict met Noordmans had betrekking op een samenvattend 
artikeltje dat deze had gemaakt van een essay van Lolle Nauta. Nauta viel 
Wadman in een ingestuurde brief bij.

1413 [J.N.] ‘De Teannewâdder: wé de teannen, wille de wâdder!’ Leeuwarder Courant 
8.4.1961 en [F.S.] ‘Maitiidsforrassing fan Anne Wadman’, Friese Koerier 31.3.1961.

1414 ‘De Tsjerne lûkt by it yngean fan de nije jiergong in blauwe streekjebroek oan 
mei in read-wite noas op ’e gulp, kriget syn gongelstôk en makket swijend syn 
rintnierskuijerke. De Tsjerne is in eptige âlde hear.’ Wadman, ‘De Tsjerne en de 
aktualiteit’. Teannewâdder 2 (1) 28.

1415 Brouwer aan Wadman, Beetsterzwaag, 20.7.1961, 26.7.1961, 18.8.1961, 28.8.1961, 
6.12.1961 en 30.1.1962.

1416 Wadman, ‘Algra en de analfabeten.’ Teannewâdder 1(3) 66 en ‘Kristlike folkslektuer’ 
Teannewâdder 1 (4) 85-89.

1417 ‘Hwat myn “toloarstelling” dêrmei oanbilanget, dat sloech net op it finânsiële. 
Winst sit der net yn en in fiks forlies (sa’n f100,- per jiergong), mar dat haw ik 
der wol foar oer. It sloech hjirop, dat gâns lju dêr’t ik it wol fan forwachte hie, har 
net as abonné opjown hawwe, b.g. Schurer, Folkertsma en Tamminga. Ien fan de 
dingen wie, dat ik ris witte woe hoe fier myn “lêzersrounte” strekt. Nou dat wit ik 
dan, – net folle fierder as 49 man.’ Wadman aan Brouwer, Sneek, 6.1.1962.

1418 De Vries, Trochpaden, 142-143. Ook Tamminga’s bewering dat Wadman altijd 
medewerker van De Tsjerne is gebleven, klopt niet.

1419 Tamminga aan Wadman, IJsbrechtum, 26.5.1963.
1420 ‘Psychologysk sil it sa wol lizze, dat Wadman in útlitklep, in reservaet nedich hie, 

om syn persoanlike agressiviteit út to wierjen foar in lyts en selekt publyk.’ D.A.T. 
‘Wachter op Sions muorren’ Tsjerne 1962, 155-156.

1421 ‘Ik tankje D.A. Tamminga foar syn myld, streksum en bigrypsym oardiel oer myn 
persoan en myn ienmansaventûr.’ Teannewâdder 2 (3) 83-84.

1422 ‘De hiele redaksje fan de Tw. biklaget him earne en bloc dat in Hollânske 
fotografe it bistien hie en skriuw him oan as ‘de heer A. Wachter’. Dat fanke 
mocht wol in blomke hawwe, hwant mei dat substantyf is Wadman tige krekt 
typearre. Net om’t er lige kin as in wachter, mar om’t er de hounewacht bitrutsen 
hat by hwat wy noch altyd sûnder stammerjen ‘Fryske Kultuer’ neame. In wachter 
op Sions muorren, sa te sizzen.’ Ibidem.

1423 Wadman, ‘Nieuwe Friese literatuur’, Het boek van nu 15 (12) augustus 1962, 224-225.
1424 Wadman, ‘“De sleutel is gebroken”: meer dan een oorlogsroman’, Leeuwarder 

Courant 25.5.1957.
1425 De Wit aan Wadman, z.p., 13.5.1962.
1426 Wadman, ‘Brieven oer Bjinse’, Teannewâdder 2 (3) 73.
1427 Gezelle Meerburg, Hwant wij binne, 164-165.
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1428 Wadman, ‘Brieven oer Bjinse’, Teannewâdder 2 (3) 75.
1429 ‘It falt foar in âlderein (en dêrta moat ik my ta myn spyt en birêsting ek rekkenje) 

net ta, in oardiel oer it wurk fan de jongerein út to sprekken. En hjir leit in 
djippere reden hwerom’t it mei elkoar oparbeidzjen fan de beide groepen 
prinsipiëel net mooglik liket. Ik leau hwat langer hwat mear (en al bitsjut it myn 
eigen deafounis as skriuwer […]), dat der yn libbensfielen en libbensbilibjen, 
dêr’t ik sa’n nuver wurd om siz, in ûneindich djippe kleau leit tusken dyjingen 
dy’t har foarming opdien hawwe foar de lêste wrâldoarloch en dyjingen dy’t 
nei dy oarloch foarme binne. Ik leau ek dat de jierrren tusken ús 12de en 
18de biskiedend binne foar it bilibjen fan de dingen, ek letter. It bigryp fan 
wjerskanten is in hast ûnmooglike saek wurden.’ Wadman, ‘Literatuer op broaze 
skonken’, Het Vrije Volk 22.8.1962.

1430 Wadman, ‘Brieven oer Bjinse (II)’, Teannewâdder 2 (4) 111.
1431 In 1986 stond Wadman in een essay in Trotwaer uitvoerig stil bij het gehanteerde 

vertelperspectief in zijn eigen werk. ‘Oer oarmans en eigen’, Oer oarmans en eigen, 
11-33.

1432 Wadman, ‘Wiskunde’, Teannewâdder 2 (4) 94-107.
1433 De Wit aan Wadman, z.p. [Leeuwarden], 29.1.1963.
1434 ‘…immen dy’t it sels “hat” hwat ik nei 25 jier foar- en fingeroefeningen noch net 

haw en miskien nea hawwe sil’ Wadman, ‘Wurd fan ôfskied’, Teannewâdder 2 (4) 
115.

1435 ‘As myn skriuwerswêzen allinne de muoite wurdich is yn de Fryske forhâldingen 
en de Fryske relativiteit, dêr’t ik my nou in 25 jier yn biweegd haw, m.o.w. as 
myn skriuwerskip allinne yn en mei de bihyplike Fryske kultuersituaesje 
forantwurde wurde kin, dan is my dat net genôch. En ik bin dochs bang, alles 
jitris oereagjende en –eidzjende, dat it net oars sjoen wurde kìn. Dat bitsjut 
dat ik, lykas de measte (lit ús mar sizze: sahwat àlle) Fryske skriuwerslju, gjin 
publisitaire poat oan ’e groun krige hawwe soe, as ik net tafallich op dit frij 
miserabele en dochs ek wer nijsgjirrige pôltsje greide tolânne kommen wie. 
Oaren binne dêr faeks tofreden mei [...] Ik bin leaver alhiel gjin skriuwer as in 
midsmjittich skriuwer en ik wegerje foar dy midsmjittichheit in alibi to sykjen 
yn de meagere potinsjes fan Mem Fryslân. Allinne myn eigen meagere potinsjes 
kinne in forklearring opleverje.’ Teannewâdder 2 (4) 114

1436 ‘As proazaskriuwer – en dat to ûntdekken hat miskien de greatste winst fan dit 
Teannewâdder-tiidrek west – ha ik de boat mist.’ Teannewâdder 2 (4) 115

1437 Wadman, ‘Waarom sommige Friezen Friezen zijn’ [met commentaar van J. Pen], 
Hollands Weekblad 4 (176) 17 oktober 1962, 7-11.

1438 Ik ha ‘m nou út en ik fiel my sa biroerd as doe’t myn earste famke my de bons 
joech.’ De Wit aan Wadman, Leeuwarden, 25.4.1963.

1439 ‘It liket fordomme wol ofstou mei in soarte masochistysske selsbifredigingwoede 
dyn bêst dien hast en liz alles hwat ik en oaren oer dyn skriuwerskip sein hawwe 
safolle mûglik yn negative sin út, om dernei mei suver bernlike grimmitichheid 
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to sizzen: sjodêr, as it der dan sa hinne leit mei myn talinten, dan sil ik der mar 
hieldael in streek troch helje.’ Ibidem.

1440 ‘Dou hast yntegriteit genôch om dysels to wêzen. Oars hiest dy Teannewâlder 
net oprjochte en oars wiest der net mei útskieden. Mannen as Schurer en – it 
muoit my, dat ik it sizze moat, Tamminga binne al forlern. ’k Seach har lêst op de 
televisy en ik skamme my yn har plak. Hja krûpe tsjin Hollân oan, oft it lot fan 
de wrâld der fan ôfhinget, oft de Hollanders har “geschikte kerels” fine as net. De 
provinsje, lykwols, silst oeral fine, yn Hollân, Ingelân, Amearika ensfh. It binne 
allinnich yndividuën, dy’t har derfan los meitsje kinne en in skriuwer moat him 
losmeitsje fan hwat heal en rot is yn syn eigen formidden en dêrby net sjen nei 
in oar formidden, dêr’t ’er allinnich mar in oare provinsje fine sil. [...] Dêrom, 
astou in Frysk skriuwer bist, dan skriuwst Frysk yn Frysk formidden en dan kinst 
dwaen hwat elke oare selsstannige skriuwer docht: sitewaesjes forhelderje troch 
dysels to wêzen. Oan de neiteam kinst mar oerlitte wat dyn niveau west hat.’ 
Sierksma aan Wadman, Leiden, 27.6.1963.

1441 Vergelijk Dam, ‘Neipraet oer in literaire kneppelfreed’, 99-113. 
1442 ‘Alle goe-Fryske dingen, oant en mei De Tsjerne XVIIde jiergong, Frysk en Frij, 

Kunstnersboun en KFFB, keare wer yn ta har froede en fromme rêst. MEM 
FRYSLAN-sels teart har bihaechlik kropjend […] op ’e oare flank en yn ’e jamske 
fâlde, de bui is oer.’ Wadman, ‘Wurd fan ôfskied’, Teannewâdder 2 (4) 116.

1443 ‘W.: Ik kin net best oer literatuer prate. Yn wezen ynteressearret it my mar 
in bytsje, ja, wol foar mysels. Ik kin eins allinne mar skriuwe, mar hwat der 
omhinne sit, né. Ik fyn it fijn om hwat to meitsjen [...] As ik it gjin plesier foun, 
die ik it net. - Guon skriuwers sizze, dat se skriuwen forskriklik fine, en dochs 
dogge se it. W.: Dat kin ‘k my allinne mar yntinke fan in great skriuwer, mar ik 
bin mar in lyts baeske.’ Mulder, ‘Petear mei Anne Wadman’. Tsjerne 1967, 28.

1444 Wadman, ‘Kopieerlust als afrekening. Mammoetroman van J.J. Voskuil’, 
Leeuwarder Courant 14.12.1963 en ‘1964 prozaïsch’, De boekenkorf (nr. 30) december 
1964, 14-15. Zie ook Voskuil aan Wadman, Amsterdam, 16.12.1963 en 1.1.1964, en 
Wadman aan Voskuil, Sneek, 23.12.1964

1445 Janssens, Weifelende ezel, 235-252. Voor een illustratieve uitwerking hiervan 
toegepast op Louis Paul Boon, zie Van den Oever, Het leven zelf.

1446 ‘Nei myn dea kinne se wèr sjen – as ik dan alteast de muoite wurdich west haw. 
En oars mar net. –’Jean-Paul [Anne] Wadman, ‘Cri de coeur fan in filiaelhâlder’, 
Tsjerne 1952, 397-398.
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