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i . De Q yn de skriuwersnamme Jacobus Q. Smink ferwiist

nei it ﬁere famyljelid Jacobus Quiryn, dy’t yn 1815 by de Slach
by Waterloo as soldaat omkaam, makke geneologysk ûndersyk
fan syn omke dúdlik. De yn ûngebrûk rekke kombinaasje fan
twa nammen woe de skriuwer wer yn eare herstelle.

Jacobus Q. Smink: ,,Dichtsje yn it Frysk yn Eindhoven is bêst iensum wurk, mar it kin net oars. Ik lûk yn it dichtsjen gewoan nei it Frysk ta. Krekt as hâlde je jins
thús noch wat fêst.” Foto: Simon Bleeker

dêr noch altyd frijwilligerswurk
en haw dêr twa fan myn seis bern
te wenjen.”
Autonoom
Yn 1983 kaam Smink mei syn
earste dichtbondel: Apàrte fersen
as ienfâldich stinsele boekje. In
soarte fan foarpriuwke op ‘syn
earste echte bondel’, de twadde
bondel: Wurk fan de achtste dei.
Der soene noch ﬁif bondels folgje
foar de útjefte fan Sondelfal. Al
dy jierren hat de dichter him ek
dwaande hâlden mei Fryske oersettings út de wrâldliteratuer. Sa
sette er Ronja de Rôversdochter oer,
in oersetting dy’t troch Tryater
bewurke waard ta in suksesfolle
teaterfoarstelling.
Oft de dichters fan Quatrebras ek fan ynﬂoed west hawwe
op syn wurk? ,,Ik lit my net sa
gau beynﬂoedzje. In bytsje apart
miskien, mar ik ﬁel my foaral in
autonoom dichter, ik bin gewoan
net sa’n neifolger. Ik haw ek net
echt in poëtika. ’k Haw net echt
fêststeande ideeën. Ik tink dat ik

In fers moat
technysk goed yn
elkoar sitte, mar
mei net te glêd wêze
wol wat ôfwyk fan de formule.
As de foarm fan in fers fêststiet,
as it te glêd wurdt of bygelyks te
lang, dan begjin ik der wat oan te
dwaan.”
Smink wurket faak út in titel of
tema wei dy’t er earne opheind of
lêzen hat. Lykas syn lêste fers Te
keap te koop for sale dat no op de
thússide fan Ensafh. stiet. ,,Doe’t
de ferkeap fan huzen twa jier lyn

weromrûn, kaam ik by in pleats
foarby dy’t ek te keap stie. Doe
bin ik begongen te fantasearjen
op de fraach hoe’t je dy pleats
ferkeapje kinne.” Earst komt
dus de ynhâld. ,,Dêrnei begjin ik
yn de tekst stikjes te feroarjen
om it ûnferwachter te meitsjen.
Ik wurkje mei rym, of rym nei
klank, betink nijfoarmingen, assosjear of wurkje mei metafoaren
of ellipsen. In fers moat technysk
goed yn elkoar sitte, mar mei net
te glêd wêze, lit it mar heakje. As
je stroffelje en op ’e nij begjinne,
komt it noch better oan.” Dat
lêste fers stiet oars ek al wer in
jier op ynternet... ,,Myn dichtsjen
giet by ﬂeagen. Ynspiraasje kinst
no ienkear net altyd oproppe.”
Smink syn fersen ûntsteane dus
de fers, net de bondel. ,,Doe’t Abe
de Vries, (doedestiids direkteur
fan Friese Pers Boekerij-gvdm),
my belle oft ik noch moaie fersen te lizzen hie, haw ik him
myn manuskript jûn mei fersen
út de perioade fan 1995 oant en
mei 2008. Dêr hat hy doe de bondel Sondelfal (2009) fan makke. Ik
wie bliid dat der sa skot yn kaam,
want my slagge dat net.”
Smink siet op dat stuit yn in
djip dal. ,,As jo jo net noﬂik ﬁele,
is it lestich om josels del te setten. It meitsjen fan gedichten is
dan lykwols in goeie útlaatklep.
Datst it sizze kinst sûnder te sizzen.” Yn syn fersen siket er altyd
nei in lichte toets.
Yn Sondelfal giet Smink werom
nei syn bernetiid. ,,Dat is sa moai
oan it dichtsjen. Kinst wat nei dy
ta helje, wat ﬁer fan dy ôf is. Kinst
tiid oerbrêgje. Neam it de magy
fan de ferdichting.” Yn de bondel
beskriuwt de skriuwer minsken
en barrens dy’t der net mear binne. Lykas yn it fers Foarby de tiid.
Dêryn skriuwt er oer it wiidskonkich paad ,,Dat ik deldrave koe, ik
fuottele / En griep de klompen by

de kappen / Moude en wjerskanten bloei”. It fers eindiget mei de
strofe: ,,Dat wiidskonkich paad is
der noch / Omdat ik dat wol en
der bloeie oan / Wjerskanten fan
dy klokjeblommen / Dêr’t in bij
yn juny yn ferdwynt.” Oer heit

Dat is sa moai oan
it dichtsjen. Kinst
wat nei dy ta helje,
wat ﬁer fan dy ôf is
giet it, oer postro, oer it libben op
de pleats en de minsken dy’t der
del kamen, oer skoalle.
Bliid wurdt Smink as syn lêzend
publyk de relativearring en de
lichte toan yn syn fersen oanﬁele.
,,Dat se ûndankse it swiere fan de
tekst ek it ljochte, it relativearjende begripe.” Nei oanlieding
fan de Gysbert Japicxpriis krige er
in brief fan skriuwer R.R. Van der
Leest. ,,Dêryn fertelde er dat er
it Frysk literêre libben net mear
sa yngeand folge. Hy hie lykwols
noch trije dichtbondels yn de kast
te stean: Fersen foar Marida fan
Tjitte Piebenga, Fjouwer fertikaal
fan Eppie Dam en Lingerich tekstyl
& swarte side út 1994 fan my. Dat
fûn ik dochs wol hiel moai.”

i De Gysbert Japicxpriis, de grutte
literêre priis fan de Fryske literatuer,
waard yn 1947 ynsteld troch it Provinsjaal Bestjoer. De namme ferwiist
nei de santjinde-ieuske Fryske renessânsedichter Gysbert Japicx (16031666) dy’t berne waard yn Boalsert
i De priisútrikking oan Smink is
fannemiddei om 14.30 oere yn de
Martinitsjerke yn Boalsert, Ynrin
13.45 oere

Psalm oer
Bryfke mei kroantsjepin Ps. 136:1
Dat bryfke fûn famkenien nei tsjien
Tweintich fjirtich jier en dat
Inketferske koe ’k sa wer opsizze
Tankje de Heare, want Hy is goed,
ivich duorret Syn geunst.
Stiet sa yn de Bible in Frisian 1978
En yn Het Bijbels Psalmboek
Fan Blok † fan Sondel (Fr.) giet it
Halléluja! Looft de Heer!
Prijst Zijn goedheid, geeft hem eer,
want Zijn goedertierenheid
blijft in alle eeuwigheid
En yn Psalmen (Nieuwe Berijming)
Looft den Heer, want hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
Gjin fan dizze teksten hat it west;
Meester Visser † wie master ûnder
Alde beriming – 1938 hiet letter sa
En op de rapporten stie Versje
Mei in 9 of in 10 foar elkenien
Net foar my want ik grommele
Foar de klasse en myn sûnde wie in 6
Dat bryfke wer fûn nei tsjien
Tweintich fjirtich jier heart yn
In listke thús want de geunst
Wie grut en wa’t de Hear ferlear
Neamt dat net in grutte keunst
Yn ’t skoft en nei skoaltiid
Fochten we mei de klomp yn ’e hân
It loovjen fan de Hear út it sin
En de geunst wie foar de iperen
Klomp dy wie hurder as de pappel
Noch ien psalm ha ’k oer om op
Te sizzen en te jubeljen Ps. 136:1
Ut folle boarst -dy fan foar de oarloch
Looft den Heer, want Hij is goed,
looft Hem met een blij gemoed,
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid!

