
Redaksjoneel

Aurelius Jorritsma (1905-1952) mocht hiel graach tekenje, skilderje en gedichten skriuwe. 
Mei ‘Rely’, syn ropnamme, ûndertekene er syn wurk. Yn syn jeugd wenne er yn it grutste 
hûs fan it doarp Jellum, mar letter hat Rely de measte tiid yn Nijmegen taholden. Doe’t er 
yn 1951 wist dat er net lang mear libje soe (hy hie multiple sclerose), makke Rely syn 
testamint op: al syn jild hat er neilitten oan in fûns foar it ‘bevorderen van de Friese 
letterkunde’. Hy lei fêst hoe’t it jild út dit fûns brûkt wurde moast foar in jierlikse anonime 
priisfraach foar Fryske fersen en ferhalen. Yn 1955 wie it sa fier dat der foar it earst prizen 
útrikt wurde koene. Dit jier is it dus de sechtichste kear. Om him te felisitearjen mei syn 
jubileum stiet fierderop yn dit nûmer in nij portret fan Rely, troch Margreet de Jong. 

Is it net prachtich dat Rely Jorritsma, ek 110 jier nei syn berte, noch hieltyd alle 
jierren yn syn dierbere bertestreek foar sa’n moai feest foar de Fryske literatuer soarget! De
Rely Jorritsmapriis is in skriuwwedstriid om grutsk op te wêzen. Sûnt yn it earste jier ien 
fan de tsien bekroanings wie foar in fers fan nimmen minder as Obe Postma (dy’t doe noch
mar 87 simmers jong wie!), ha sawol bekende as noch net sa bekende Fryske skriuwers 
Rely syn priis wûn. Rely soe der wiis mei west ha dat der no krekt as sechtich jier lyn 
twaris fiif winners binne.

De gedichten wurde langer, liket dit jier de trend. Trije winnende ‘fersen’ binne 
suver lytse sykly fan III, IV of sels V nûmere parten. Dat ropt de (earder ek wol stelde) 
fraach by jin op oft it wol terjochte is dat is priisjild foar proaza folle heger is as foar poëzij. 
Jorritsma hat it lykwols sels yn syn testamint fêststeld: 4/5 fan de rinte fan syn fûns woe er
‘beknopte verhalen in Fries proza’ mei beleanje, en mar 1/5 hat Rely ornearre foar ‘vrije 
Friese gedichten’. Miskien is dit om’t Rely ferhalen skriuwen sels wol fjouwer kear sa 
dreech fûn as dichtsjen... No ja, hawar, de eare fan it winnen en in ûnferjitlike literêre 
middei yn âld-Baarderadiel binne fansels ek goud wurdich.

Boppedat is der foar de alfte kear de Rely Junior-priis foar jongerein oant 18 jier. De 
sjuery dêrfan hat folslein gelyk dat se oantrúnt dat jim fierder geane mei Frysk skriuwen 
en meikoarten mar ynstjoere moatte foar de folwoeksen Rely. Mar it wichtichst is de wille 
mei Fryske wurden, lieten, fersen, ferhalen, boeken. Lit âld en jong it plezier yn har taal en 
skriuwerij jong en libben hâlde!   

Alle winners lokwinske! Noch folle jierren, Rely!

André R. Looijenga
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It geheim fan de âlde bern 

8 Ate Grypstra
De stêd, in sang

10 Edwin de Groot
Kom der noch mar ris om; in ûnbedoarne prins op in kleurfêst wyt hynder

12 Auck Peanstra
Wûnderdokter

13 Janneke Spoelstra
in wykein as dit

18 Jelle Bangma
Hûnen

23 Eppie Dam
Monolooch út it pakhûs

27 Gerrit Hoekstra
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