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Gearstalling Bestjoer

Frysk en Frij Hilversum (KfK Hilversum, nûmer 32126908)

foarsitter : J. Kooistra 035-6218626
+ ledeadm. Lutherhof 102, 1216 KV Hilversum

e-mail: gurbe@xmsnet.nl

skriuwer : A.R. Koopmans-Nieuwland 035-6249624
Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum
e-mail: kritehilversum@gmail.com

ponghâlder : J. Koopmans 035-6249624
Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum

Rekkennûmer NL79 INGB 0000 2422 62
o.n.f. Frysk en Frij Hilversum

alg. adjunkt : W. Triemstra 035-6833889
V.d.Sande Bakhuijzenstraat 102, 1223 CZ Hilversum
e-mail: triwa@hotmail.nl

-.-

boekeferkeap : J. Conradie-Groenhof 035-6234733
Banckertlaan 163, 1215 PZ Hilversum

G. v.d. Leij-Wilbers 035-6213586
Hyacintenlaan 10, 1215 BC Hilversum

iterij : Bestellingen trochjaan oan:
Jan Kooistra, tel. 035-6218626
(graach uterlik ien wike foarôfgeand oan ‘e kritejûn)

-.-
Eareleden:

earefoarsitter: S. Haagsma, De Doppen 21, 8401AG De Gordyk

earelid: H. van Duinen , De Jouwer
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Jiergong 2017-2018
Maart 2018 nû 5
Foarjiersmoanne

Fan de foarsitter
Wat in wille hienen wy bytiden op ús
kritejûn mei Folkert Wesseling en Adri
de Boer! Minsken dy’t der net by
wienen kinne harren ek net foarstelle
hoe’t in drok mantsje de hiele seal der
ta krije kin om gimmestiekoefeningen
te dwaan as siet men mei  in houten
kont yn in autobus!  En dan
eintsjebeslút ek noch ûnder de stoel
wei te krûpen krekt as kaam men
werom fan it skoalreiske. De gerdinen
fan de seal wienen iepen en minsken
dy’t fan bûten nei binnen loere
koenen, hawwe harren grif ôffrege
(mei Rients Gratama silger syn
wurden): Heare-myn-tyd, wat-sil-dit,
de deale, wat no!!! En de gerdinen
bleaunen iepen en it folk yn ‘e seal
bleau genietsjen fan de ferhalen fan
Folkert en it sjongen fan Adri.
Mannichien wie optein oer hoe dúdlik
Adri yn syn sjongen te ferstean wie.
Boppedat begelate hy himsels oan ‘e
fleugel en somtiden ek mei de gitaar.
Dan kamen ek in hiel orkest mei
strikers en blazers út in soarte fan
kachel mei kachelspiip efter him op it
poadium. Al mei al ha ik in protte
positive reaksjes fan de taskôgers
heard, dat wy kinne se letter noch wol
ris foar it fuotljocht helje. As Johan
Engwerda net gripich en wol
oanwêzich west hie, hie hy der fêst in
prachtich ferhaal oer skriuwe kind op
side fiif. No hawwe wy op dy side in

oare kollumnist útnûgje moatten en op
dizze side in ferslach fan de jûn
útbrocht, om't de jûn te moai wie om
net te ferjitten. De kollum fan Frâns
Kuipers stiet my nei oan it hert en is
oernommen út “It Nijs”.
No’t wy it doch oer de ynhâld fan dizze
Tille hawwe: jimme sille troch sykte ek
it Nijs fan de Boeketafel misse diskear.
Yn stee dêrfan stiet in berjocht út “De
Fleanende Krie”fan de KFFB oer de
Fryske oersetting fan it Nederlânsk
Boekewikegeskink. En al is de Tille oer
it algemien net al te tsjok, faaks komt
men net ta it lêzen fan de lêste side yn
de foarige Tille’s. Dêrom is nochris de
oandacht fêstige op it mienskiplik
kritereiske oer de Vecht, mar no neist
de útnûging ta ús lêste kritejûn op
sneon 24 maart mei de toanielploech
út Seisbierrum. Op de lêste side stiet in
stik oer de Matthäus Passion yn it Frysk
en de datums dat men dy bywenje kin.
Fierders ha ik diskear ek wer in soad
eveneminten (foarsafier bekend op
ynternet) yn Fryslân yn de simmer fan
2018 op in riigje set op side acht en
njoggen. Ik soe sizze as it mar heal kin,
gean dy kant ris in kear út, want der is
noch folle mear te dwaan yn Fryslân
om LH2018 hinne.
Mar earst hoopje ik jim allegearre te
moetsjen op ús lêste kritejûn fan dit
winterskoft op sneon 24 maart.
Oant dan! Jan Kooistra
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Fryske oersetting fan it Nederlânsk Boekewikegeskink

Eltse maityd is wer de Nederlânske Boekewike, in perioade wêryn’t jo as jo
€ 12,50 oan boeken útjouwe, jo dêr in boekewikegeskink fergees by krije. Dit jier
is de Boekewike fan 10 oant en mei 18 maart. De tradysje rint al sûnt 1932, en
allinne yn de oarlochsjierren 1942 oant 1945 waard dit trochbrutsen.
De lêste jierren hat de NS der noch in aardichheidsje by betocht: jo kinne dan de
lêste snein fan de Boekewike (18 maart dus) fergees mei de trein troch hiel
Nederlân reizgje. Ek Arriva docht gewoan mei oan dizze aksje. Allinne net ferjitte
om dan it boekje by jo te stekken foar de kondukteur!
Griet op de Beeck
Ferneamde auteurs as Ferdinand Bordewijk, Hella Haasse,
Hugo Claus, Harry Mulisch en Geert Mak hawwe harren yn
it ferline derta set in novelle of in koart ferhaal (fan sa’n
100 siden) te skriuwen, neffens in jierliks tema.
Dit jiet is it tema ‘Natuer’, en de eare foar it skriuwen fan it
geskink dêrby is foar Griet op de Beeck, de súksesfolle
Vlaamske auteur dy’t mei har debút Vele Hemels boven de
Zevende al yndruk makke en ferline jier mei it earste diel
fan in trilogy oer (û.o.) misbrûk: Het Beste Wat We
Hebben, en har persoanlike ûntboezemings, it nedige
losmakke en ek wol kontroverse feroarsake.
Fryske oersetting
Har boekewikegeskink sil Gezien de Feiten hite, en dit geskink krijt dit jier foar it
earst in Fryske oersetting (uteraard net trochinoar te heljen mei it Fryske
boekewikegeskink fan Stichting It Fryske Boek). De oersetting komt der
benammen yn it kader fan Ljouwert 2018, mar der is hope dat by súkses ek dit in
fêste tradysje wurde kin. Op de Beeck is sels yn elts gefal optein: ‘Ik rekkenje
derop dat in echte Fries my dat yn dy prachtige taal foarlêst.’
Jetske Bilker, ûnder oare bekend fan har eigen wurk Imitaasjelear en It libben fan
in Oar, én al oersetter fan ferskate wurken, nimt de taak fan it oersetten fan it
boek fan Op de Beeck op har. Sels skreau Bilker as Frysk Boekewikegeskink yn
2004 al ris Oar Plak, Oare Tiid. Yn it resinte ferline hie sy boppedat de lieding oer
de KFFB-skriuwerskursus.
Dizze nije oersetting sil dan wol Mei it each op de Feiten hjitte, tinkt men dan,
mar Jetske liet witte dat dit ferkeard troch allerhanne media oernaam is: dat wie
allinne mar de wurktitel. It wurdt úteinlik nammentlik Sa’t It Lân Derhinne Leit.

Boarne: “De Fleanende Krie” fan de KFFB
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Kollum fan Frâns Kuipers

No brekt my de klomp! It Frysk wurdt net yn ’e grûnwet opnom-
men en it Nederlânsk ek net. Wat sit dêr efter? It docht bliken dat
gjin inkeld keamerlid út Fryslân yn ’e gaten hân hat dat it misrinne
soe. Sûnt 1 desimber 2010 hat gjinien fan de keamerleden oer it
foarstel fan wet om it Frysk en it Nederlânsk yn de grûnwet te
krijen, dêr fragen oer steld. Ek net neidat de minister-presidint by

brief fan 1 novimber 2017 oan de Keamer meidield hat dat it kabinet it foarstel
net opportún achtet. Harry van der Molen (CDA), earder wethâlder fan Gemeen-
te Ljouwert, reagearre ek net, wylst er him as keamerlid oars wol lûd en dúdlik
hearre en sjen lit. Mar, útsein syn eed, hat er him noch net hearre of sjen litten
oer it Frysk. Of it is my ûntgien. Dan ekskús. Geart Benediktus (âld-CDA-steatelid
en âld-Earste Keamerlid) reagearre ofrûne sneon yn de Ljouwerter krante mei:
“Dy ferrekte VVD’ers”. De CDA keamerfraksje moat sjen en hearre litte dat it sa
net kin. Harry moat, mei oare keamerleden, dy’t it Frysk ek nei oan it hert leit,
minister Ollongren oan it jaske lûke en har opdrage om it troch har ynlutsen
foarstel wer mei te nimmen nei de Twadde en de Earste Keamer. Dan kin CDA’er
(ús) Joop Atsma yn de Earste Keamer syn gewicht ek yn ’e skealje lizze.
LF2018
It boppesteande stiet heaksk op it feit dat Fryslân yn 2018 Kulturele haadstêd fan
Europa dat as sintraal tema Lan fan Taal hat. Dêr is spesjaal it gebou Obe foar
delset en binne oeral yn Fryslân tûzenen frijwilligers warber om it Frysk as
libbene kultuurtaal op poadiums yn alle gemeenten sjen en hearre te litten.
Miljoenen euro’s wurde der tsjinoan smiten. Fryslân lit oan de hiele wrâld sjen
dat it Frysk derta docht en dan lûkt de minister it foarstel yn? Ik bin ek benijd nei
de reaksje fan deputearre Poepjes en kommissaris fan de Kening Arno Brok.
Pabo NHLStenden en it Frysk
De provinsje spendearret, spesjaal as fersterking fan it Frysk, yn it basis- en
fuortset ûnderwiis. In soad jild (sa’n 3 ton) giet nei de pabo fan NHL Stenden yn
Ljouwert, mei as doel om it Frysk better yn de lesprogramma’s te boargjen en
learkrêften op te lieden dy’t it Frysk goed yn `e macht hawwe. Learkrêften, dy’t
by steat binne om it Frysk op in moderne (digitale?) wize oer te bringen op jonge
bern en jongelju. Frysk is cool! En dan is yn de kranten te lêzen dat de earste en
twadde rykstaal net yn ’e grûnwet komme omdat it maatskiplik nut net oantoand
is. Binne wy, sûnder dat de polityk ús dat dúdlik makket, stadichoan oan ’e gong
om fan Nederlân in steat fan de Feriene Steaten fan Europa wurde te litten, mei
as haadtalen Dútsk, Frânsk en it Ingelsk? Dan brekt my de klomp al hielendal!

út:
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it bestjoer
nûget jimme út op

Sneon, 24 maart 2018
yn de grutte seal

fan
“Nieuw Kerkelanden”

Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum

BEGJIN  20:00 OERE

De Koninklijke Rederijkerskamer ‘Ons Genoegen’ út Seisbierrum
spilet dan foar ús

“Geastich”
In komeedzje yn twa bedriuwen fan Rob Bodegraven

Fryske oersetting: Siep Jorna
Dizze komeedzje is hiel wat oars, dan ‘t jo oer it algemien wend binne. It stik folget in
toanielselskip dat de ienakter “Geastich” oan it repetearjen is. Jo binne oanwêzich by de
repetysjes en sjogge alle fasetten fan it ynstudearjen fan ‘e tekst en de mise-en-sêne op
oanwizings fan ‘e regisseur. Derneist meitsje jo ek de hiele gong fan saken mei, fan wat
der allegearre wol net mis gean kin yn in repetysjeperioade.
De ienakter giet oer Romke, al tritich jier dea, dy’t op bisite giet by syn (oer)pakesizzers.
Hy is foar gewoane minsken net te sjen. De besite is Romke fan “boppen” oplein, om in
misse set, dy’t er yn syn ierdske libben makke hat, rjocht te breidzjen. Sa’t al sein is,
Romke is ûnsichtber en rint dan ek frij tusken de oare spilers troch, sûnder dat ek mar
immen him sjen kin en sûnder dat immen syn kommentaar hearre kin, wat er hieltiten op
alles hat. Allinne syn oerpakesizzer Sylvia, kriget de skrik fan har libben. Sy kin Romke wol
sjen en hearre. Koartsein, in apart ferhaal, der ’t in soad om lake wurde kin.

Fansels steane ús diskes mei Fryske boeken en iterij dizze jûn ek wer klear.

Wolle jo wis wêze dat der noch iterij foar jo te keap is, skilje dan even
035-6218626

Tagongspriis: Leden €  10,00
Net-leden €  15,00
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Mienskiplik kritereiske oer de Vecht

Op tongersdei 17 maaie 2018 wol Selskip Mei Inoar út Seist en Selskip
Fryslân út Utert in tochtsje oer de Vecht organisearje.
Ek leden fan ús krite en oare kriten binne tige wolkom.
De nedige opsjes binne al nommen.

It program is sa:
 Mei eigen ferfier nei it Vechtstreekmuseum, Diependaalsedijk 19b,

3601 GH Maarssen
 10:00‐10:30: kopke kofje mei in stikje oranjekoeke
 10:30‐12:00: rûnlieding troch it museum; in streekmuseum oer de

skiednis fan de Vechtstreek
 12:00‐12:30: nei Restaurant Geesberge, Zandpad 23,

3601 NA Maarssen
 12:30‐13:30: lunch yn Restaurant Geesberge
 14:00‐16:00: fartocht oer de Vecht mei de boat fan Restaurant

Geesberge

Kosten, basearre op 30 persoanen: € 35,00 p.p.
Opjaan troch in email te stjoeren nei kvanhoeij@gmailcom.
of skilje, of stjoer in SMS nei 0650540181.

By it opjaan fernimme wy ek graach oft jo oare dielnimmers meinimme
kinne of dat jo gjin eigen ferfier hawwe.
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Eveneminten yn Fryslân Simmer 2018

Skûtsjesilen SKS 2018 Skûtsjesilen IFKS 2018
4 augustus :Grou (start) 18 augustus :Hylpen
6 augustus :De Feanhoop 19 augustus :Starum
7 augustus :Earnewâld 20 augustus :Heech
8 augustus :Terherne 21 augustus :Sleat
9 augustus :Langwar 22 augustus :Ychtenbrêge (rêstdei)

10 augustus :Ealahuzen 23 augustus :Ychtenbrêge
11 augustus :Starum 24 augustus :De Lemmer I
13 augustus :Wâldsein 25 augustus :De Lemmer II (finale)
15 augustus :De Lemmer I
16 augustus :De Lemmer II
17 augustus :Snits (finale)

Keatsen 2018
12 maaie :Hilversum - Heren 50+ / FBA  (Kv “Melle Veenstra”)
21 maaie :Frjentsjer - Bûnspartij

4 - 8 juny :Harns - Lanenkaatsen
14 july :Straatkaatsen - Ljouwert

1 augustus :Frjentsjer - PC Heren
8 augustus :Wommels - Freulepartij

22 augustus :Weidum - PC Dames

Fierljeppen 2018
7 july :Linschoten -Twakamp  Hollân - Fryslân

28 july :It Heidenskip -Nat. Fierljep Manifestaasje
8 augustus :Drylts -Fryslân Cup

11 augustus :Winsum -Frysk Kampioenskip
1 septimber :Burgum -Ned. Kampioenskip

Fytsen 2018
fan   3 july ôf :Wolvegea -fytsfjouwerdaagse
fan   9 july ôf :Burum -Lauwersland fietsvierdaagse
fan 16 july ôf :Ljouwert -âlvestêdefytsfiif(5)daagse
fan 24 july ôf :Assen +7 oare -Drentse Fiets4daagse
fan 21 aug. ôf :Appelskea -fytsfjouwerdaagse

Wettersport Algemien 2018
11 - 12 maaie :Akkrum - Eneco Sinneboatrace NK

3 - 12 aug. :Snits -SneekWeek
8 augustus :Snits -Hurdsyldei

20 - 21 july :Starum -Fiskerijdagen
29 aug - 1 sept. :Harns -Fiskerijdagen
30 augustus :Balk -Gondelfeart
31 augustus :Aldeboarn -De 73ste Gondelfeart
20 - 28 oktober :Warkum -Fiskerijdagen, Strontrace, Liereliet
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Oare eveneminten yn Fryslân 2018
8 - 12 maaie :Ljouwert -72ste Alvestêdekuiertocht

21 maaie :Boalsert -Fyts Alvestêdetocht
25 - 26 maaie :Ljouwert -Frysk Strjitte Festival
15 - 24 juny :Skylge -Oerol Festival
27 - 30 juny :Boalsert -66ste Heamieldagen

3 - 6 augustus :De Feanhoop -Feanhoopfestival
25 july :De Jouwer -Boerebrulloft

25 - 29 july :De Jouwer -Ballonfeesten
21 - 22 sept. :Droegeham -Gondelfeart op Tsjillen

27 sept. :De Jouwer -Joustermerke
4 oktober :Boalsert -Bolletongersdei

Sjoch ek op www.hetfriesehart.nl en op www.friesland.nl foar alle oare
eveneminten yn Fryslân

Iepenloftspullen yn 2018
De Harkema
Stichting Iepenloftspul Harkema sil yn septimber 2018 it stik “De Oerbliuwers”
foar it fuotljocht bringe. It stik en de muzyk binne skreaun troch Gerrit Breteler en
wurdt regissearre troch Ypy Zysling. De foarstellings fine plak op it Themapark De
Spitkeet op 'e Harkema. Bliuw op ‘e hichte fan de lêste berjochten hjiroer fia
webside www.iepenloftspuldeharkema.nl

Bantegea
Toanielferiening ‘Op Nij Feriene’ spilet “Weispield” (Skreaun en regissearre troch
Eelco Venema) op in unike lokaasje: it strân en it wetter rûnom it grutste eilân yn
de Tjûkemar, de Marchjepôle. Oer Lodo van Hamel, de Fryske soldaat fan
Oranje. It bringt spektakel, spanning en leafde! Op 28, 29, 30 juny en 4, 5, 9, 12,
13, 14 july. Bliuw op ‘e hichte fia webside www.iepenloftspulbantegea.nl

Feankleaster
“NON-AKTIEF”, wurdt spile troch it Masquerade Theater op 29, 30 juny en 6, 7
july oan De Brink te Feankleaster en 14 july op Skiermûntseach!  It giet oer it
kleasterlibben. Yn Feankleaster hat in pear iuwen lyn in kleaster stien. Dit wie in
mingd kleaster. Se ûntfange in brief út it Vatikaan, dat de paus it kleaster slute
wol, wêrop de muontsen beslute om sels it heft yn hannen te nimmen...
Ynformaasje op webside www.masqueradetheater.nl

NB
Op dit stuit (febrewaris 2018) is noch net alle ynformaasje beskikber. It lêste nijs
omtrint alle iepenloftspullen yn Fryslân fine jo op www.iepenloftspullen.nl
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Ljouwert 2018: NNO spilet de Fryske Matthäus Passion

It Noard-Nederlânsk Orkest grypt Ljouwert KH 2018 oan om ris wat faker yn
Fryslân te spyljen. In hichtepunt wurdt sûnder mis de útfiering fan de Fryske
ferzje fan de Matthäus Passion. Dit troch Johann Sebastian Bach skreaune
masterwurk wurdt troch de hiele wrâld sjoen as in hichtepunt fan de ferneamde
komponist, en eins fan de hiele klassike muzyk. It stik sels is komponearre yn
1728 en waard yn 1948 foar it earst yn it Nederlânsk útfierd.
No is it Frysk dus oan bar, yn in oersetting fan Peter Sijbenga, sels komponist en
tekstskriuwer. Hy stelt dêroer op de webside fan it NNO: “It Frysk leit kwa
linigens in stik tichter by it Dútsk as it Nederlânsk. Ek hat it Frysk faak deselde
wurdfolchoarder. Sa lit it Dútske ‘etwas sehen können’ him yn it Frysk oersette as
‘wat sjen kinne’, wylst dat yn it Nederlânsk ‘iets kunnen zien’ wurdt.” Tagelyk
jout er wol ta dat sels ûnder gearhingjende talen “oersetten soms in bytsje
skeinen is.” Om te sjen oft dat skeinen dochs wol wat tafalt, en benammen om te
genietsjen fan ien fan de grutste muzikale wurken ea, en dat yn de eigen Fryske
memmetaal, kinne jo de folgjende data yn ‘e aginda skriuwe:

22 maart yn ‘e Harmony te Ljouwert
23 maart yn ‘e Sint Martinustsjerke te Dokkum
24 maart yn ‘e Grutte Tsjerke te Harns
27 maart yn ‘e Lawei te Drachten
29 maart yn ‘e Oosterpoort te Grins
30 maart yn Teater Snits te Snits

Neffens Merijn de Boer, online marketeer en innovator by it NNO: “Dit is in unike
kâns dit âldste noch besteande orkest fan Nederlân (mear as 150 jier âld, in fusy
fan it Noordelijk Filharmonisch Orkest en it Frysk Orkest) ris oan it wurk te sjen. It
feit dat der no folop Frysk studearre wurdt foar dit projekt is tige bysûnder.” De
partituer mei Fryske tekst is foarôfgeande oan it konsert te krijen. Foar mear
ynformaasje, en foar it bestellen fan tickets, kinne jo sjen op
https://www.nno.nu/concert/fryskematthaus en fansels ek by de ferskate
lokaasjes dêr’t it stik útfierd wurdt.

boarne: ‘De Fleanende Krie’ fan de KFFB
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Ynformaasje oare ferienings en organisaasjes
Keatsferiening “Melle Veenstra”
foarsitter : Cees Punter

Neuweg 179, 1214GP Hilversum 035-6236729
e-mail: c.punter@wxs.nl

skriuwer : Hendrik Visbeek
Houtrustweg 34, 8084 CD ‘t Harde 0525-655541
e-mail: h.t.visbeek@kpnmail.nl
webside: www.melleveenstra.nl

ponghâlder : Anneke Wijnalda – van der Kooye
Duizendknooplaan 51, 3452AT Vleuten 030-8893764

“It Frysk Boun om Utens”
skriuwer : Kees van der Beek

Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo 0341-559343
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
webside: www.fryskbutenfryslan.frl

“Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse”
skriuwer : ûnbeset

e-mail: selskip1844@gmail.com

OANMELDE BY IT BOUN

It Frysk Boun om Utens hat yn 2023 100 jier bestien. Om dit fiere te
kinnen, wolle wy graach safolle mooglik Friezen berikke. Net allinnich
leden fan it Frysk Boun, mar ek famylje fan ús leden en alle Friezen
om Utens dy't it Frysk en Fryslân in waarm hert tadrage.
Jo kinne jo opjaan as email-stiper fan it Frysk Boun om Utens. It is
fergees. As jo dat wolle, moatte jo jo namme,jo e-mail adres, jo
wenplak en jo âldens opjaan fia ûndersteand webstek fan it Frys Boun
om Utens:

www.fryskbutenfryslan.frl
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