
Gysbert Japicxpriis takend 

oan Sjoerd Spanninga 

De provinsje hat nei’t üs trochdien 

wurdt de Gysbert Japicxpriis 1951 

takend oan de dichter Sjoerd Spanninga 
to Snits De priis dv’t dizkear ütrikt 

wurdt foar de beste poºzij yn ’e beide 

forroune jierren komt him neffens it 

provinsje-bistjür ta foar syn bondels 

�Spegelskrift en �Nünders Spanninga 
� in namme dŒr’t him de dichterskriuwer 

skriuwer Jan Dykstra efter forskület 

dy’t 8 Febrewaris 1906 op ’e Jouwer 
berne is � hat de priis oannommen 
De kommisje dy’t it provinsjebistjür 

bistjür advisearre hat oer de tawizing 
fan de Gysbert Japicxpriis hie dizkear 
net folie kar der is mar in bytsje poºzij 
fqrskynd en sa wie it to fo’arsjen dat 
Sjoerd Spanninga � dy’t yn dit tiidrek 
twa bondels yn’t ljocht jown hat (�Spegelskrift 

gelskrift yn 1949 by Brandenburgh en 
Co en �Nunders yn 1950 yn ’e Reiddomprige 

domprige by La verman � earnstich 
yn ’e bineaming komme soe foar de 
priis � as dy al ütrikt wurde soe 

Sjoerd Spanninga is yn ’e Fryske 
dichterswrald in bysündere en aparte 
forskining fan in bulte minsken wurdearre 

dearre om syn eksotyske en mystike 
ferzen fan oaren fier forsmiten om’t syn 
wurk tofolle mist oan karakter en net 
tsjüget fan de ynderlike spanning fan ’e 
modern’3 "linske dv’t dichters ornaris ta 
skriuwen twingt Snanninga is in wurden 
en bvlrik’instner syn uterlike foarm is 

somtiid "i - swier fan barok 
lvkwol .  mar men hat dochs altiten 
it gefoe’ dat it mear konstruksje as 

ynspiraesje is 

Nettsjinsteande dat giet der fan svn 
wurk (büten de beide bondels komt men 
mannich fers fan him tsjin yn it Heit 

lan � dat syn �earstelingen opnaem’� ’ 

e Tsjerne in bikoaring üt 
men .h«W’ kriget oan syn 

�T 
dat is yn -Nünders earder 

al-as yn �Spesolskrift - grypt 
,an F9ch jn apartens oarspronk- 
ünbironge wyldens en fantasy 

üjoerd Spanninga (pseudonym foot Jan 
Dijkstra to Snits is ’de Gysbert 

Japicxpnis 1951 takend 


