Frodnegtul...
Doe ’t wy foarhinne thús it wol bekinde boek “Makkum, Sier en
sied fan Wûnseradiel” liezen, waard der fansels praten oer it
gedicht, dat op side 130-131 neamd wurdt. Lolle Piers de Boer,
ferneamd emigrant út Makkum, skreaut út syn tinzen oan syn
jongesjierren oer gelegenheidsdichter Sipke Sybrandy. Dy hie in
hekeldicht makke op baas Lutgendorff, de smid. De namme fan
de smid wie omkeard en it gedicht gie dus oer “Frodnegtul”! Dat
het dan ek lange tiid in skelnamme foar ús famylje west.

Sipke Sybrandy

Sipke Sybrandy libbe fan 1838 oan’t 1924. Hy wie sosjalist, “verlicht” neamde men dat yn de 19e ieuw. Hy wie in gelegenheidsdichter, mar foaral ek frijwat in flapút is myn yndruk. Sa hat hy
ris foar it gerjocht komme moatten om’t er sei, dat it portret fan
kening Willem III like op in aap!
Hy wie in man dy’t op in soad minsken wat oan te merken hie en
troch syn opfettings kaam er nochal ris yn opspraak. Hy hie’t
foaral op de tsjerklike minsken (finen) net stean.
En oer dizze man gie it hjirfoar neamde gedicht dan.

Dit is Lourens Lutgendorff (1843-1924),
meestersmid fan berop.
Hy wie griffemeard en hâlde der eigensinnige ideeën op nei oer bygelyks it dopen
fan lytse bern. Dêroer kryg er it oan de stok
mei it tsjerkebestjoer fansels. Hy moast belies jaan, want oars mocht er net mear oan it
Hillich Avondmaal mei dwaan en dat wie
him tefolle. Mar soks tekenet syn aard wol.
Wat de oanlieding foar Sybrandy west hat,
ta it meitsjen fan it befaamde Frodnegtulgedicht is my net dúdlik wurden. Ik hew de
ynformaasje út it gedicht sels nei lutsen,
foar safier at dat koe, yn it Ryksargyf, maar
ik koe neat fine yn bygelyks de argiven fan
de griffemearde tsjerke fan Makkum as de
classis Frentsjer wêr’t de tsjerke fan Makkum by hearde.
De ferwizing nei it “dolen” kloppet, want oerpake wie yndeed “dolearend”. Mar de ferwizing nei “de klassikalen” (de classis) en
de saak wêr’t dat oer gean moast, ha’k net
fine kinnen.
Lykwols bliuwt it gedicht in nuveraardichheid. It begjint fremd en it einde is ek al sa
abrupt, krekt as soe der noch wat efteroan
moatte.

FRODNEGTUL

Wat zeg je daar nou van leepe
snuiter? Dat heeft de onnoozele doris je gelapt!
Vrienden, ‘k zal een man u melden,
’t Is een knaap wel zes voet lang,
’t Sieraad van de vrome helden,
Ja, zoo’n reed’naar hoort men zelden.
Doch bedaar wat, weest niet bang.
In het dorpje Oppenhuisen
Speelde hij voor Meesterknecht;
Maar daar was het spoedig muizen,
Want hij ging zijn baas bepluizen,
Zoo de booze wereld zegd.
Vandaar ging hij naar Folsgare
Had een ongeluk; Wat spijt,
Steeds vertrouwend op zijn “Heere”
Gaf hij blijken van de leere:
Dat het vleesch aan zwakheid lijdt.

Op onze plaats sloeg hij zijn oogen,
Zette met der woon zich neer,
Was hij ook wat krom gebogen
Onrecht zegt ge? Dat is gelogen
Hij is van de zuivre leer.
Spoedig had hij in het Noorden
Een betrekking driekwart nul
Allen die den reed’naar hoorden
(’t Klonk tot buiten Surichs oorden)
Riepen: Leve Frodnegtul!
Zelfs de meisjes in de scholen
Hoorden naar zijn vrome taal.
Maar zij vroegen soms verholen,
Zou de man ons ook doen dolen?
Hij is wel wat erg brutaal.

Maar wat spijt! Slechts ene rede,
Wilskracht was het dat hij schraagt.
’t Woord bracht zijn ontslag weer mede.
Had hij met zich zelf geen vrede
Hij werd uit de keet gejaagd.
Daarna droomde hij visioenen
Hij de vrome looze guit,
Stond niet vast meer in de schoenen.
Zelfs op Laanzicht de kalkoenen
Floten zijne preeken uit.

Nu werd onze maat diaken
En hij zwoer bij ’t smidsevuur,
Die mij ’t werk niet laten maken,
‘k Zweer het hun, ik zal ze raken.
‘k Klaag ze aan bij’t Kerkbestuur.

Spoedig was de prooi gevonden.
’t Was geen klant: dus zeer geschikt.
Niemand zou zijn doel doorgronden,
Een in d’afgrond van de zonden
Ieder die dan “amen” knikt.
’t Kwam nu voor de Klassikalen,
Geen getuigen kwamen op.
Wou hij ze ook met geld betalen
De partij moest zegepralen,
Na het vonnis komt de strop.

Jan Lutgendorff

Foardroegen tidens de poeziemiddei op snein 9
july 2000 yn it kader fan Simmer 2000

(eerder gepubliceerd in Aldnijs 27: nov. 2000)

* Lourens Lutgendorff (*05-06-1843, Dokkum)
kwam in 1875 van Folsgare naar Makkum. Hij
nam de smederij van Jacob Jacobs Postema
over (zie ook: Plein 10)

* Sipke Sybrandy (*04-07-1838, Makkum) was
o.m. (veer)schipper, boekhandelaar en scheepstimmerman. Hij was mede-oprichter van de IJsclub Makkum en verschillende toneelgezelschappen in de Vlecke.

