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KONTAKTPERSOANEN 
 
Dalfsen  frou F. Smits  Vechtoever 11  0529 432436 
Elburg  hear S.J. van der Graaf  Paardebloem 3  0525 681135 
Hattem  frou W. Steenbeek - Boschma Hendrikjesweg 46  038 4442894 
Kampen  frou B. Streekstra  Jan van Arkelstraat 12  038 3313002 
Vroomshoop  hear J. Postma  Stationslaan 1  0546 642852 
Wezep hear K. IJtsma  Scheerderslaan 8 038 3769007  
Wijhe  hear F. Kunst  Stationsweg 28  0570 521931 
 
Zwolle Inge  Bosch – v.d. Ploeg Flora Bilderbeekstraat 42 038 4655073  
 
Aalanden  frou C. Penning  Potmarge 27  038 4541272 
Assendorp frou A. Groenland Ranonkelstraat 8  038 4220741  
Berkum hear J. Visser Eikenlaan 12 038 4548808  
Binnenstêd, Dieze, Veerallee  en Wipstrik  
 fam L. Nieuwenhuis Schuttevaerkade 103 038 4537836  
Holtenbroek frou H. Osinga Reggelaan 55 038 4549429 
Stadshagen hear J. Scheper   Zwaardvegerstraat 41  038 4653368 
Westenholte en Spoolde 
 frou A. Wieling  Voorsterweg  42 – 301   038 4218525  
Zwolle – Súd  hear J.H. Zijlstra  Dreessingel 88  038 4542562 
 

 

 

M E I D I E L I N G E N B L E D     F A N      I T 
 

 
 

Oprjochte   8   febrewaris   1899 
Jiergong 46   nûmer 4                                                           sellemoanne 2018 

 
In jubileum is in betinking fan in barren dat in beskaat tal 
jierren lyn plak fûn hat. Dat kin in houliksjubileum wêze, 
mar ek in amtsjubileum, bedriuwsjubileum, gemeente- of 
stedsjubileum, ensafuorthinne.  
 
It Frysk Selskip Swol hat yn syn bestean ek ferskate 

kearen in jubileum betocht. Benammen it 100-jierrich bestean is yn 1999 
wiidweidich fierd. Dat betsjut, dat wy it kommende winterskoft 2018-2019 it  
120-jierrich bestean betinke kinne. It doel is, dat wy dat dan mei-elkoar ek op 
beskieden wize fiere sille. Mar dêr wol ik no net op foarútrinne.  
 

Earst kinne wy tsjûge wêze fan in oar jubileum. It Frysk Sjongkoar Swol 
bestiet 15 jier. En dat sil net ûngemurken foarby gean. Dit kristallen jubileum 
wurdt fierd op sneon 17 maart 2018 yn ‘De Hoofdhof’ yn Zwolle-Berkum mei in 
prachtich jubileumkonsert.  
 
Yn novimber 2002 stie der in oprop yn ús krantsje ûnder de kop WA SJONGT 
MEI? Us lid Tjibbe Eskens silger wie mei it idee kaam om ris nei te gean oft der 
yn ús selskip ek leden wiene dy’t wol ris in jûntsje mei-elkoar wat sjonge wolle. 
Ja, minsken, sa beskieden waard útein set. De oprop wie lykwols foar gjin 
dôvemansearen sein, want twa moanne letter, yn jannewaris 2003, waard it 
Frysk Sjongkoar Swol oprjochte. It koar is folslein selsstannich. Men hoecht dan 
ek gjin lid fan it Frysk Selskip Swol te wêzen om lid fan it koar wêze te kinnen. It 
moaie is dan ek, dat minsken dy’t it Frysk net yn ‘e macht hawwe, dochs lid fan 
it koar binne omdat se sa graach sjonge meie. Want net allinne de taal ferbynt, 
mar sjongen ferbynt ek en faaks noch wol (in 
bytsje) mear. Want “gjin sjongend folk op 
ierde wurdt warleas wei“. It motto fan de earste 
printinge fan “Fryslân Sjongt” yn 1943, op 
inisjatyf fan de Federaasje fan Fryske 
Studintenferienings.    

Jan Bosgraaf  
foarsitter  
        Dizze kear hâld ik my stil.  
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Sneon 3 febrewaris 2018  
Ontmoetingscentrum Het Anker Zwolle 
Bokwert, Kulturele Hoofdplaats 2018  

Skreaun troch Bonne Stienstra   
Spilers: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anneke Hondema 

Rezjy: Bruun Kuijt 
Technyk: Wouter van der Wal  

goed 100 besikers  
 
No’t Ljouwert der in soadsje fan makket, fergadert in bestjoer fan 
doarpsbelang Bokwert, mei ynspraak foar de ynwenners, op fersyk fan 
deputearre Sietske Poepjes, oer it oernimmen fan de organisaasje fan 
‘kulturele hoofdplaats 2018’. Fêste skriuwer, âld ferslachjouwer Wabbe 
Wisses Rzn. is behindere. In nije ynwenster, immen út ‘e rânestêd dy’t 
amper Frysk ferstiet, makket it ferslach. Dêrom is ‘t foar de bestjoersleden 
needsaaklik it Frysk oer te setten yn Algemien Beskaafd Nederlânsk (ABN). 
It Nederlânsk dat de Bokwerters dêrby brûke stiet stiif fan de frisismen en 
komt dêrtroch by it publyk hilarysk oer.  
Bokwert, Kulturele Hoofdplaats 2018 is in soarte fan earbetoan oan 
joernalist/skriuwer Rink van der Velde (1932 – 2001), dy’t yn ‘e jierren 
santich en tachtich fan de foarige ieu yn ‘e Leeuwarder Courant kursyfkes 
skreau út it fiktive wykblêd ‘Bokwerder Belang’. Ek kamen der trije boeken 
oer Bokwerd fan him út. Tagelyk is Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018 de 
kronyk fan in Frysk doarp,  oer hoe’t it wie en hoe‘t it is en dêr’t it 
mienskipsgefoel ûnder druk stiet troch nijmoadrige ynfloeden. En, hoe kin’t 
ek oars, it hat in dúdlike link nei ‘Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018’, koartwei LF 2018. Moat der bygelyks yn Bokwert ek in 
fontein komme? Is de skries de iennige fûgel dy’t bedrige wurdt? En hoe sit 
it dan mei de mosk? Heart in doarpsfeest en dan benammen de ‘domme 
jûn’ ta it ‘culturele erfgoed’?   
De reade tried fan LF 2018, de iepen mienskip, slacht ek yn Bokwert foar 
master op. Alhoewol, sa mienskiplik giet it der yn Bokwert no ek wer net om 
en ta. Faker as ien kear draait de fergadering út op hottefyljen (oerset as: 
hottevijlen) en harsensskabberij. Underlinge ferhâldingen, persoanlike 
ferhalen, konflikten en hjoeddeiske strubbelingen, komme mar al te faak op 
it aljemint.  Lang om let falt it beslút dat er yn alle gefallen in stânbyld 
komme sil fan baakster Fokeltje Snikstra – Weening (ien fan de yllústere 
personaazjes yn it Bokwert fan Rink van der Velde) mei in lytse poppe op ‘e 
earm.  

(ferfolch op side 3) 
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Dêrnei is der rom tiid foar ferdivedaasje.  
➢ In rûnlieding yn de Blokhúspoarte, de eardere finzenis yn Ljouwert 

en/of …  
➢ In rûnrit troch Ljouwert mei in toeristetreintsje, mar ek …  
➢ In trochrinnende dia-presintaasje oer de skiednis fan Friezedagen 

fan it Boun. 
De rûnlieding en de rûnrit binne beide tusken 16.00 en 17.00 oere.  
Der moat dus in kar makke wurde, Oan beide meidwaan, slagget net. 
  
Foar dizze gelegenheid komme de sjongkoaren fan Boadegraven, 
Lelystêd, Swol en Twente ek nei Ljouwert om foar eltsenien te sjongen.  
 
As kers op ‘e taart wurde de dielnimmers fermakke troch Jelmar Hoekstra 
en Fokke Plantinga – better bekend as HYMPHAMP – en twa muzikanten.  
 
Foar neat giet de sinne op … en dus freget it Boun in bydrage yn de kosten.  

➢ Wa’t de hiele dei komt en mei-ite wol, moat € 30.-- betelje.  
➢ Wa’t de middeis komt mar earst mei-ite wol, betellet ek € 30.--.  
➢ Wa’t allinnich de middeis komt en NET mei-yt, betellet € 17,50.    

 
It jild moat oermakke wurde nei de ponghâlder fan it Frysk Boun om Utens 
te Hoarn op IBAN-rekkennûmer: NL94 INGB0 0003 200 77 m.f.f.: 

o AG / Friezedei 2018 
o Namme(n)  
o Krite   
Wêr’t men oan meidwaan wol: 
o AG  
o Middeisiten 
o Allinnich middeis Friezedei  
o Blokhúspoarte 
o Treintsje  
o Lid sjongkoar  

 

Opjefte moat foar 12 maart 2018.  
 
As it jild op’e rekken fan it Boun stiet, dan lizze dy dei by de yngong de 
tagongskaart, it programmaboekje en konsumpsjebonnen klear.  
Wa’t noch fragen hat, kin kontakt opnimme mei Kees van der Beek, de 
skriuwer fan it Frysk Boun om Utens: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl  
Mear ynformaasje op de webside fan it Boun:  www.fryskbutenfryslan.frl  
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sneon 14 april 2018 
Provinsjehûs Ljouwert 

 
 
 
 
 
 

 

 
Om de fiif jier organisearret it Frysk Boun om Utens in Friezedei. Oant no ta 
barde dat meastal yn gearwurking mei ien fan de kriten om utens. In soad 
fan ús leden kinne harren grif de Friezedei yn de Buitensociëteit yn Swol 
noch wol tebinnenbringe.  
 
Op sneon 14 april 2018 wurdt de Friezedei yn Ljouwert hâlden, omdat 
Ljouwert-Fryslân yn 2018 kulturele haadstêd fan Europa is.  
 
Earst wurdt fan 10.30 oant 12.00 oere de Algemiene Gearkomste fan it 
Boun hâlden. Kriteleden binne fan 10.00 oere ôf wolkom. Kofje en 
oranjekoeke stean klear.   
 
Om 12.00 oere is it tiid foar it middeisiten yn it restaurant fan it 
provinsjehûs.  
 
Om 13.00  oere wurdt de Friezedei iepene troch de foarsitter Jan Bijkerk. 
Nei it sjongen fan it Frysk folksliet en inkelde oare Fryske ferskes krijt de 
Kommissaris fan de Kening yn Fryslân Arno Brok it wurd.  
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(ferfolch fan side 2) 

Eins moat der net oer in stânbyld praat wurde, mar oer in statue, want it 
moat wol in bûtenlânsk aksint hawwe. Dat is goed om fan de provinsje 
Fryslân in slompe subsydzje te krijen. As dy poppe dan út en troch 
opljochtet, trochdat bakker Feie yn syn winkel in skeakelknopke omset, 
wurdt Bokwert grif in beafeartsoarde, dêr’t busfollen minsken fan út ‘e hiele 
wrâld op ôf komme.  
Krekt foar’t sluten fan de gearkomste (gaarkomst yn it Bokwerters) komt 
deputearre Sietske Poepjes de seal yn. Se heart fan de plannen en is alhiel 
út ‘e skroeven (“Zij is alheel uit de schroeven”, sa’t de foarsitter seit). “Dit 
moat altyd trochgean”, seit se. “Ik sil Deputearre Steaten foarstelle der grou 
jild tsjinoan te smiten. Dan kom ik sels it stânbyld ûntbleatsjen mei in hapke 
en in drankje en nim ik appeltaart mei.”  

Dat is wer ien 
fan de fine 
puntjes dy’t 
yn ‘e hiele 
foarstelling 
sitte. Want de 
echte 
deputearre 
Sietske 
Poepjes stiet 
der foar 
bekend, dat 
se hiel graach 
appeltaarten 
en oare 
lekkere 
dingen bakt.  
 

f.l.n.r. Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anneke Hondema  

 
Wie dit dan net de echte Sietske Poepjes? Nee, al spile se dy rol ek noch 
sa goed. Dy ear komt Anneke Hondema ta. Lykas Marijke Geertsma en Jan 
Arendz op treflike wize de rollen spilen fan de seis bestjoersleden fan de 
ferieniging doarpsbelang fan Bokwert. Letterlik en figuerlik skeaten se mei 
fjoer en faasje fan ‘e iene rol yn ‘e oare. Us publyk hat him ta de teannen út 
fermakke. Of yn’t Bokwerters: tot de tenen uit vermaakt en de buisen 
omtrent uitgescheurd’.   

(JB) 
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Yn 2002 freget Tjibbe Eskens silger yn it meidielingenblêd fan it Frysk 
Selskip Swol oft der belangstelling is om in koar op te rjochtsjen. De oprop 
fan Eskens hat resultaat. Ungefear 25 leden fan it Frysk Selskip Swol wiene 
by de oprjochting fan it koar oanwêzich. Dat wie op 31 jannewaris 2003.  
It koar operearre ûnder de flerken fan it selskip. Benammen troch de ynset 
fan de foarútstribjende foarsitter Eskens, groeide en bloeide it koar oant 
sa’n 40 leden. Dat tal leden is der noch altyd. Yn 2009 waard it koar 
selsstannich.  
 
It stribjen fan it Frysk Sjongkoar Swol  is sa goed mooglik sjonge.  
Dêrneist is gesellichheid ek tige wichtich. Elk sjongseizoen hat it koar trije of 
fjouwer optredens. Op ‘e lêste Nasjonale Monumintedei hat it koar yn ‘e 
grutte tsjerke fan Dalfsen songen. It sjongseizoen wurdt altyd ôfsluten mei 
in útsje nei Fryslân. Dan wurdt der wat dien op it mêd fan kultuer en sjonge 
de 40 leden fan it koar yn in fersoargingshûs. Om inoar bûten it sjong-
seizoen te moetsjen, is der yn ‘e simmer in gesellige simmermoeting.    
 
Op 16 maart 2013 waard – yn gearwurking mei it selskip – it 10-jierrich 
bestean fan it koar grut fierd. In moai folle skouboarchseal fan Odeon seach 
en hearde it Frysk Sjongkoar Swol optreden. In optreden mei de Fryske 
trûbadoer Gurbe Douwstra en sjongeres Gerbrich van Dekken mei harren 
muzikale freonen. 
 
En no besteane we 15 jier. Spitich genôch sûnder Tjibbe Eskens. Foarich 
jier is er stoarn. Op 17 maart o.s. sjonge wy ús jubileumkonsert. Yn ‘De 
Hoofdhof’, Kerkweg 26 te Zwolle (Berkum). Dit dogge we yn ‘e mande mei 
it koar fan de Fryske krite ‘Sékrite’ fan Lelystêd en wer yn gearwurking mei 
it Frysk Selskip Swol. En master-ferteller Mindert Wijnstra nimt ús mei yn 
syn ferhalen. We begjinne om 20.00 oere.  
Ik hoopje dat jo der ek by binne.  
 
Douwe Boersma 
Foarsitter Frysk Sjongkoar Swol 
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KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN    
 

WINTERSKOFT 2017-2018 
Wannear Krite Wat Wêr 

16 mrt 2018 Assen Toaniel ? ’t Haolerhoes 
Hooghalen  

SNEON !!! 
17 mrt 2018 

Swol 3e Lustrum Frysk Sjongkoar 
Swol mei it Frysk Sjongkoar 
Lelystêd en Mindert Wijnstra  

De Hoofdhof  
Zwolle (Berkum)   

24 mrt 2018 Meppel Grutte jûn  De Schalle Nijeveen 

 
snein  
8 april 2018 
15.00 oere  

Swol Fryske tsjerketsjinst  
Ds. Piet de Jong út Hoonhorst 
Schola Cantorum Mistúra û.l.f. 
Piet Vessies sjongt de Missa 
Frysia  

Protestanske tsjerke 
te Windesheim 

 
woansdei 
11 apr. 2018 
19.30 oere  

Swol  Ledegearkomste mei it  
Frysk Sjongkoar Swol en  
Monte Hallema dy’t fertelt oer it 
wetter yn Fryslân, eartiids, no 
en yn ‘e takomst  

Parkzicht Zwolle  

3 nov 2018 Meppel Grutte jûn  De Schalle Nijeveen 

 
SNEON 17 MAART 2018     SNEIN 8 APRIL 2018  

Jubileumkonsert        Fryske tsjerketsjinst    
  

  
 
 

 
 

 
 
 

De Hoofdhof yn Zwolle (Berkum)       Protestanske tsjerke Windesheim  
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FRYSKE TSJERKETSJINST YN WINDESHEIM    
 
Op snein 8 april 2018, middeis om trije oere, wûrdt de yn ‘e Protestanske 

tsjerke yn Windesheim foar de 18e 
kear op rige in Fryske 
tsjerketsjinst hâlden.  
 
Foargonger is dûmny Piet de Jong 
út Hoonhorst. En Wim Verwey is 
dizze middei de oargelist.  
 
Oant safier dus neat bysûnders.   
Al is sa’n Fryske tsjerketsjinst op 
himsels wol bysûnder. Mar it meast 
bysûndere komt noch.  

Want Schola Cantorum Mistúra 
û.l.f. musikus Piet Vessies út 
Menaam sil dizze middei de  
Missa Frysia útfiere.  
 
In Frysktalige Roomske mis yn in 
Protestanske tsjerke dy’t eartiids  
it earste kleaster fan de Moderne 
Devoasje wie. Oekumenysker kin  
it suver net.  
 
It wurdt nei alle gedachten in hiel 
bysûndere tsjinst. Skriuw de datum 
dêrom al fêst yn it bûsboekje, of, wat mear fan dizze tiid, set him yn ‘e i- of 
smartphone. Dan hoecht nimmen dizze bysûndere tsjinst te missen.     

(JB) 
 

LEDEGEARKOMSTE YN PARKZICHT 
 

Foar ús ledegearkomste geane we wer nei ‘Parkzicht’ oan de 
Jacob van Neckstraat 146a te Zwolle. 

Hâldt de jûn fan woansdei 11 april 2018 dêr foar frij.  
It wurdt grif wer tige nijsgjirrich.  
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ORANJEKOEKE   
Sels betelje 
Trochstrings moatte de minsken 
op ús jûnen de kofje/tee betelje. 
De lêste jierren is de kofje/tee 
op ús jûn yn jannewaris/ 
febrewaris fergees. En men krijt 
der in stikje oranjekoeke by.  
 
Bedoarn.  
Hoe gau as minsken earne ta 
bedoarn binne, die bliken op ús 
jûn op 3 febrewaris yn Het 

Anker. Dêr koe elts, by it ynkommen ek in kopke kofje/tee krije, mei in Frysk 
dúmke der by. Op syn minst ien lid hie kenlik op in stikje oranjekoeke 
rekkene, want doe’t er it dúmke seach, wie syn teloarstelde reaksje: “It 
wurdt hurd minder mei’t selskip. Oars krigen we oranjekoeke.”  
 
Wurdearje  
Dêr hie de man folslein gelyk oan. En it is ek wol goed om te hearren, dat it 
no mist waard. Want dêrút blykt ek, dat sa’n stikje oranjekoeke wol 
wurdearre wurdt.  
 
Feestlike traktaasje 
En dat stikje oranjekoeke komt der ek wer. Op ús 
jûn fan sneon 17 maart o.s. yn De Hoofdhof. Dan 
jout it Frysk Sjongkoar Swol in jubileumkonsert ta 
gelegenheid fan it 15-jierrich bestean. Mei in stikje 
oranjekoeke by de kofje/tee wurdt dy jûn noch 
feestliker.  
 
Keapje 
En as we dan dochs nei It Hearrenfean ride om oranjekoeken op te heljen, 
nimme we fansels ek ekstra mei foar de ferkeap. Want der sille grif minsken 
wêze dy’t thús ek noch wol ris in stikje hawwe wolle. Dat mei de oare dei 
wol, mar dat hoecht net perfoarst. Want it guod kin hiel goed yn ‘e friezer 
bewarre wurde en dan hat men mei de peaskedagen ek wer wat lekkers yn 
‘e hûs.    

(JB) 
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LEAGENS HAWWE KOARTE SKONKJES     
 
Guon tinke faaks: “Wat stiet dêr no?” Oerset yn ’t Nederlânsk: “Al is de 
leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.” Dêr moast ik oan tinke 
doe’t ús Fryske promininte politkus Halbe Zijlstra betrape waard op in 
leagen.  Alteast op in ferhaal, dat net alhiel wier blykte te wêzen. Yn ‘e 
datsja (in hûske op it plattelân) fan Poetin soe er de man praten heard 
hawwe oer syn ideeën oer in Grut-Ruslân. No, krapoan twa jier letter, kaam 
de aap út ‘e mouwe. Halbe hie’t ferhaal fan hearren en sizzen. En it Fryske 
sprekwurd seit it al: “Fan hearren en sizzen liicht men it meast.” Mar wie it 
eins wol in leagen? Neffens VanDale is in leagen in meidieling dy’t net wier 
is en ta doel hat om te mislieden. En neffens Wikipedia is in leagen in 
bewearing dêr’t de sprekker (of skriuwer) fan wit dat dy yn striid mei de 
wierheid is. As dat net mei opsetsin bart, is der sprake fan fantasy of fersin. 
En by in lytse ôfwiking fan de wierheid is sprake fan in heale wierheid, 
oerdriuwing of bagatellisearring. Dat er it mei opsetsin die, is wol dúdlik, 
want hy woe syn boarne hjirmei beskermje. Mar hie de man ek it doel om te 
mislieden? Of hat er allinne mar oerdreaun troch te sizzen dat er der sels 
by wie? Wa’t it wit mei’t sizze. Mei oare wurden, wa’t sûnder sûnde is … 
Halbe hat de stiennen, fan benammen de opposysje, lykwols net ôfwachte 
en de Kening syn ûntslach oanbean.    
Dêrmei luts hy in folslein oare konsekwinsje as Pete Hoekstra, de nije 
ambassadeur fan de Feriene Steaten fan Amerika yn ús lân. In pear jier lyn 
bewearde de man, dat er yn Nederlân ‘no-go- zone’s’ binne en dat er yn ús 
lân auto’s en politisi ferbaarnd wurde. Dat fan dy auto’s kloppet wol, mar dat 
hat hast nea in politike reden. It oare is absolute ûnsin. Dêr kin fan sein 
wurde, dat it folsleine mislieding is. Foaral ek omdat de útspraak dien waard 
op in kongres fan it David Horrowitz Freedom Center, neamd nei de man 
dy’t bekend stiet as de godfather fan de anty-moslimbeweging yn Amerika. 
Doe’t in ferslachjouwer fan Nieuwsuur Hoekstra syn útspraak yn it sin 
brocht, die er it ôf as fake news. Doe’t er dêrnei op byld mei syn wurden 
konfrontearre waard, woe er dêr gjin reaksje op jaan en sei er dat hy it wurd 
fake news net sein hie. Sels doe’t er as ambassadeur yn Nederlân 
oankaam, wegere de man ôfstân fan syn útspraken te dwaan. As Pete 
Hoekstra yn syn earste leagen smoard wie, hie er al lang dea west. Dat is 
de man dan lokkich net oerkaam. Mar hy hat der ek net oan tocht om him 
werom te lûken, sei er. “Ik bin troch de presidint keazen en de Senaat hat 
myn beneaming befêstige.”  
De iene leagen is de oare net. Mar de iene lûkt dêr wol oare konsekwinsjes 
út as de oare.                                                                                            (JB) 
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FOLKSHEGESKOALLE SCHYLGERALAN     
 

Deunby it Noardseestrân en Wrâlderfguod it 
Waadseegebiet leit de Folkshegeskoalle op 
in sintraal plak op Skylge, yn de Hoarnske 
bosk. De akkommodaasje is boud op de 
fûneminten fan de Atlantic Wall. De bunkers 
út de Twadde Wrâldoarloch hawwe no in 
funksje as sliepseal of ytseal. Tritich jier lyn is 
‘de Brêge’ (foto) der by boud. 

Fan âlds is de Folkshegeskoalle in sintrum fan moetsjen, besinnen en 
kultuer. Neist in edukatyf programma, biedt de Folkshegeskoalle in perfekte 
akkommodaasje foar in skoalreiske, famylje- of bedriuwsútstapke of 
gewoan in noflike fakânsje. Yn 2018 is der wer in grut ferskaat oan 
alderhande kursussen: skilderjen, byldhouwe, mandela tekenje, dûnsje, 
sjonge, skriuwe, Fryske taal, besinning lykas yoga, meditaasje, mindfulness 
en Zen, natoertochten, ensafuorthinne.  
 
Wa’t mear witte wol oer alles wat er op ‘e Folkshegeskoalle Schylgeralân te 
rêden is, kin terjochte op webside www.folkshegeskoalle.frl  
 

 
FREONEN FAN OMROP FRYSLAN  

De Feriening Freonen fan Omrop Fryslân (FOF), is 
de stipersferiening fan de Omrop. It doel fan de 
feriening is it stribjen nei in goede publike Fryske 
Omrop foar radio en telefyzje. De FOF soarget foar 
ynformaasje oer Omrop Fryslân en stipet Omrop 
Fryslân by syn doelstellings en aktiviteiten. De FOF 
hâldt kontakt mei har leden fia it ledeblêd Each en Ear, 
dat trije kear yn it jier útkomt. Se organisearje ekskurzjes yn de maitiid, 
lêzings, in jiergearkomste yn maart en in kulturele jûn yn ‘e hjerst. Ek 
organisearje de Freonen ekskurzjes mei in besite oan in rjochtstreeks radio- 
of telefyzjeprogramma. 

Wolle jo ek FREON wurde fan Omrop Fryslân?  
Belje nei 058-2153375 (woansdeis tusken 10:30 en 14:30 oere)  
of 06-43903180.Of stjoer in e-mail nei freonen@omropfryslan.nl  
En oanmelde kin fia it formulier op de webside fan de FOF:  
www.omropfryslan.nl/freonen  
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KULTURELE HAADSTED LJOUWERT-FRYSLAN 2018 

 
 
 
 
 
 

De hikke is fan ‘e daam. De offisjele iepening fan Leeuwarden-Fryslân 
Kulurele Haadstêd fan Europa 2018 hat plak fûn. Sneontejûn 27 jannewaris 
wie de binnestêd fan Ljouwert grôtfol folk, dat it minne waar (kâld en rein) 
treast wiene. Op it Wilhelminaplein (Saailân), it Aldehoustertsjerhôf en it 
Gouveneursplein folgen tûzenen minsken it iepeningsspektakel. Op de trije 
pleinen wiene grutte stellaazjes boud, dy’t in bytsje op ‘e Aldehou lykje 
moasten, mar dy’t wol rjocht oerein stiene. Foar de stellaazje op it 
Wilhelminaplein song Nynke Laverman, op in Frysk hynder, it liet “Seis 
Oere Thús”, dat se spesjaal foar LF-2018 skreaun hat. Earder op ‘e jûn wie 
der in offisjele gearkomste yn de Harmonie, mei Kening Willem-Alexander 
en Keninginne Maximá as earegasten. Doe’t se letter op it Wilhelminaplein, 
ta beslút fan de iepeningsseremoanje, mei help fan twa famkes, op 
symboalyske wize de klok lieden, begûnnen de klokken fan de Aldehou en 
fan alle tsjerken yn Fryslân te beierjen. Op de trije pleinen koe it publyk it 
allegearre folgje. Wa’t thús bleaun wie, koe ’t sjen op OmropFryslân en de 
NPO. Al fûn men yn Fryslân, dat it hiele barren fierstente min oandacht fan 
‘e NPO krige hie.  
Freeds foar de offisjele iepening hawwe alle skoalbern om 12.00 oere mei-
elkoar songen. De jûns waarden der rûnom yn Fryslân, fan Skiermûntseach 
oant Aldemardum en fan Surch oant Appelskea, ferhalen ferteld mei it doel 
dat se foar de takomst bewarre bliuwe. Want earst as goed nei-elkoar harke 
wurdt, binne we echt iepen en kin praat wurde fan in iepen mienskip; ít 
tema fan LF-2018.  
Dat tema wurdt fierder útwurke yn alle aktiviteiten dy’t der dit jier yn Fryslân 
op it programma steane. Dêr sitte hiel grutte eveneminten tusken, lykas  
De Stormruiter. De 15 foarstellingen yn septimber wiene sa mar útferkocht. 
Dat wie ek it gefal mei de sân ekstra foarstellingen. De Tall Ships Race yn 
Harns op 3 – 6 augustus is ek in grut evenemint. En net te ferjitten de Giant 
Steps op 17, 18 en 19 augustus yn Ljouwert. Mar ek in hiel soad lytsere 
artistike, kulturele en sportive evenminten binne de muoite wurdich. En wat 
te tinken fan alle eksposysjes en  tentoanstellingen? Der is foar elk wol wat.   
Op webside www.friesland.nl/nl-culturele-hoofdstad stiet it folsleine 
programma. Of ‘gûchelje’ gewoan even op LF2018.                             (JB) 
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BOEKEHOEKE 
 
By de AFUK yn Ljouwert binne de lêste moannen wer in stik as wat nije 
boeken binnenkaam: 

4) It sinfol bestean – Willem Verf 

Karin en Jitse, beide aardich yn de sechtich, wurde nei 
mear as fjirtich jier ynienen konfrontearre mei in 
persoan dêr’t se mei ôfkear oan weromtinke. Wat se 
mei dy man meimakke ha yn harren studintetiid, is de 
reade tried yn de beskriuwing fan de jierren dat Jitse en 
Karin elkoar kennen learden. 

Dy reade tried is yn dizzze roman ferfrissele mei harren 
libbens fan no: beide binne aktyf yn de polityk, tige 
maatskiplik belutsen en kieze foar in sinfol lêste part 
fan harren libben. En opnij soarget dyselde man fan 

doe foar ûntregeling. 

It is Willem Verf slagge om op in fûnemint fan in maatskippijkritysk, realitysk 
en aktueel tema in mearsidich en meinimmende roman te skriuwen. – 
Nienke Jet de Vries yn ‘De Moanne’ oer Verf syn ‘tendinsroman’ ‘Bûtenman 
& Bûtenfrou’ (2013) 

Utjouwerij Afûk, 256 siden, paperback, € 19,50 

2) Pégasus, blomlêzing út ‘e Grykse poëzij – oerset troch Klaas 
Bruinsma 

Pégasus is it mytologyske, wjokte hynder fan de 
Muzen. Dêr’t syn hoeven de berch Helikon rekken, 
ûntstie de welle Hippokrènè. Wa’t dêrút drinkt, krijt 
ynspiraasje om te dichtsjen en te sjongen. 
De blomlêzing befettet gedichten fan Grykse skriuwers 
út in tiidrek fan 27 ieuwen. Dat begint mei in koart 
fragmint fan Homerus út 750 foar Kr. En beslút mei in 
moderne dichter út 1950. 
Yn it fragmint fan Homerus ferliket de dichter blêden 
mei minsken: se groeie, bloeie en fertoarkje: de gong 
fan it libben.  

(ferfolch op side 8) 
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(ferfolch fan side 7) 

 
De ynhâld fan de bondel spilet him ôf rûn dit thema. Alderlei ûnderwerpen 
komme yn dichtfoarm oan ’e oarder: mythen, fabels, patriottyske gedichten, 
in boerekalinder, leafdessankjes, dronkemanslietsjes, en sa mear. 
Frijwat fan dizze ûnferwacht fraaie gedichten hawwe konneksjes mei 
literère produkten út ’e lettere skiednis of ek mei wurk út oare taalgebieten. 
Dat betsjut dat mannich dichter har/him al ynspirearje litten hat troch de 
Grykse poëzij.  
Dizze bondel makket de skatkeamer fan de Grykse literatuerskat tagonkelik 
foar Friezen. De skientme fan de Grykse fersen te lêzen yn de Fryske taal 
is benammen fan belang omt de Grykse beskaving de oarsprong foarmet 
fan it hiele Westerse kultuergoed. Sa sil dizze blomlêzing in ferriking en in 
ynspiraasje wêze, tagelyk foar de poëzij en foar de Fryske taal.  

Utjouwerij Elikser, 456 siden, € 34,50 

3) Hingje net alle klean op deselde kapstok – Tsead Bruinja 

Under drege omstannichheden it goede dwaan, dêr 
draait it om yn de nije bondel Hingje net alle klean op 
deselde kapstôk/Hang niet alle kleren aan dezelfde 
kapstok (Afûk, 2018) fan Tsead Bruinja. Fan 
karmelitepater Titus Brandsma (Boalsert 1881 – 
Dachau 1942) oan wa ’t de iepeningssyklus opdroegen 
is oant de jonge Jopie, dy’t yn in wreed modern 
mearke op syn fyts de trekkers fan it leanbedriuw 
folget en konfrontearre wurdt mei in mem en soan dy’t 
út ʼe see krûpt lykje te wêzen om in rekken lyk te 
meitsjen mei it minskdom. Elkenien docht syn bêst yn 

dizze bondel en siket dêrfoar yn it ierdske en it hegere nei stipe en 
sinjouwing. De taal is tagonklik, de ritmes en melodyen binne faak sober en 
ynbannich. Boppedat is dizze alfde bondel fan Bruinja folle minder 
autobiografysk as syn foarich wurk. Yn Hingje net alle klean op deselde 
kapstôk/Hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok giet it om de oar en wat 
dy oar driuwt.  

Utjouwerij Afûk, Frysk en Nederlânsk, 108 siden, paperpack, € 18,50 

 
(ferfolch op side 9) 
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Riis, do sinne. 
Tekst: Eppie Dam     Muzyk: Giuseppe Verdi 

 

Riis, do minske, út hoalen fan dompige nacht: 
as it ljocht dij regeart, lit gjin ding dij oait noch kâld; 
watsto dochst oan it gea, dochst allyk oan de wrâld; 

jou de ierde in glimp, ta har glâns en behâld. 
Sinne, riis! Sinne, riis! 

 

   

AS JO EK SA GRAACH SJONGE  …  
 
… kom dan ris nei in repetysje fan it  
 
Dit mingd koar is folslein selsstannich. Leden hoege dêrom gjin lid te wêzen 
fan it Frysk Selskip Swol. Se hoege de Fryske taal net iens machtich te 
wêzen! As se mar yn ’t Frysk sjonge!   
 
Elts dy’t fan sjongen hâld is fan herte wolkom by dit moaie koar.  

Freedtemoarns om 10 oere repetearret it koar yn it Moetingssintrum ‘Het 
Anker’, Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle (Westenholte).  
 
Het Anker is hiel maklik berikber en der is parkearromte by de rûs. Sjoch ris 
goed om jim hinne minsken en trúnje goekunde of buorlju oan om ris nei 
sa’n repetysje ta te gean. It koar wol hiel graach mear leden hawwe.   
 
Wa’t mear witte wol oer it koar kin terjochte by:  
Douwe Boersma foarsitter  0523 – 656802    
Wil van der Leij  skriuwer  038 – 4538808   
Jolanda Lootens ponghâlder 038 – 4200066  
Jelma Wiegersma diriginte  038 – 3311670   
 
Daliks as lid opjaan by ien fan harren kin fansels ek !!! 
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ALD NIJS  

119 jier lyn sette winkelman J. Zijlstra Hzn. Foar eigen rekken in advertinsje 
yn de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant mei in oprop oan 
alle Friezen om op ‘e jûn fan de 8ste febrewaris 1899 nei De Pool (in Poalsk 
kofjehûs) oan de Melkmarkt te kommen. Dat wie de oanset ta it 
oprjochtsjen fan it Frysk Selskip Swol. Zijlstra hie in winkel, wat we hjoed de 
dei in supermerk neame soene, yn de Smeden yn Zwolle; yn it stik 
Diezerstraat tusken de Diezerpoortenbrug en de Korte Smeden. Hoefolle 
Friezen op ‘e advertinsje ôfkamen, fermeldt de histoarje net. Mar wol dat 17 
minsken har dy jûn daliks opjoegen as lid. Der waard in kommisje beneamd 
dy’t in konsept mei de rjochten (it reglemint) gearstalle soe. Dy kommisje 
bestie út Zijlstra, F. de Herder, dy’t in fytsewinkel oan de Diezerkade hie, en 
A. Vrijburg. Dit foarriedige bestjoer skreau in  wykmannich letter, op 25 
febrewaris 1899, wer in gearkomste út. No yn de Nieuwe Stadsherberg, in 
kofjehûs yn it Hopmanshûs oan it Rodetorenplein. Hoefolle minsken dêr 
wiene is ek net yn it argyf te finen.Mar oan de ein fan ‘e jûn wiene der al 70 
leden. Dy jûn waard der ek in bestjoer keazen; de trije mannen fan de 
tariedingskommisje en de hearen Foeke Buitenrust Hettema, P. Stam en J. 
de Jong Hzn. Benammen Buitenrust Hettema wie in man fan kwizekwânsje. 
Hy wie promofearre op syn dissertaasje oer it Aldfrysk en learaar 
Nederlânsk en Ierdrykskunde oan it gymnasium yn Zwolle. De Friezen yn 
Zwolle seagen dan ek by him op en neamden him earbiedich “de dokter”. 
Hy koe ommers “dr.” foar syn namme sette en dat wie yn dy tiid hiel wat. De 
oprochtingsgearkomste fûn dan ek, dat hy foarsitter wurde moast. Mar de 
bêste man woe net. Hy fûn dat winkelman Zijlstra, dy’t de foarstap nommen 
hie, dizze funksje fertsjinne. En sa waard J. Zijlstra Hzn. De earste 
foarsitter fan it Frysk Selskip Swol.  
 
De Zijlstra-winkels hawwe jierren in begryp west yn foaral in noarden fan ús 
lân. Mar yn de fyftiger jierren fan de foarige ieu waarden de winkels 
oernommen troch konkurrint Piet de Gruyter, dy’t ek ferskate winkels rûnom 
yn it lân hie. Yn 1971 waard in grut part fan de Gruyter oernommen troch 
SHV (Steenkolen Handels Vereniging) dy’t in pear jier earder mei de Makro 
begûn wie. Wer fiif jier letter giene de oerbleaune winkels fan de Gruyter 
oer yn hannen fan de Spar. De rop om grutskaligens wie der doe dus al, 
mar de fûzje hat it net rêden. Dêrút blykt mar wer ris, dat alles wat grut is, 
noch net better hoecht te wêzen. Want it Frysk Selskip Swol hat sawol de 
Zijlstra-winkels as de winkels fan de Gruyter al hast in heale ieu oerlibbe.  

(JB) 
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(ferfolch fan side 8) 

4) De trettjinde asega – Harke Bremer en Jarich Hoekstra 

 Ruerd van der Zee, natoerkundestudint yn Berkeley, 
fynt oan de hân fan in âld stikje parkemint út dat de 
bekende Âldfryske sêge fan ’e tolve asega’s wolris 
mear wêze koe as in optocht ferhaaltsje. Tegearre 
mei syn faam yn Nederlân, Jikke Post, giet er op ’e 
sneup. It span fernimt al rillegau dat der triedden fan 
’e midsiuwen nei hjoeddedei ta rinne en dat guon lju 
net sa wiis binne mei har gepinfisk en sels ree 
binne om geweld te brûken. Underwyls ûndersiket yn 
Mumbai de ienselvige Anand Singh, in agint fan ’e 
Yndyske geheime tsjinst, de moard op in ferneamd 
politikus en folget syn eigen spoar. Yn dizze thriller 

komme al dy linen byelkoar en wurdt de âlde sêge fan ’e tolve asega’s yn 
ferbân brocht mei hjoeddeiske tsjustere praktiken.  

Utjouwerij Bornmeer, 160 siden, € 15,00 

Mochten jim idee hawwe by ien fan dizze boeken, lit it my dan witte, sadat 
ik it foar jim bestelle kin. 

Mei freonlike groetnis, Jelma. 

 

JUBILEUMBOEK  

No’t we it yn dit krantsje dochs oer moaie nije Fryske 
boeken hawwe, kin it jubileumboek fan it selskip der 
ek noch wol by.  
 
Dat is yn 1999 útjûn ta gelegenheid fan it 100-jierrich 
bestean fan it selskip. Alle leden hawwe it boek doe 
krige. Der binne lykwols in tal boeken oerbleaun. En 
yn ‘e rin fan ‘e jierren binne der nije leden by it selskip 
kommen.   
 
Wa’t it boek net hat en der nijsgjirrich nei is, kin op ús 
jûn fan 17 maart o.s. in eksimplaar meinimme.  

(JB) 
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DER IS DIZZE JUN … IN BOEKETAFEL EN … IN FERLOTTING MEI … HIEL MOAIE PRIZEN !!! 

Kerkweg 26 yn  Zwolle (Berkum)   
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

yn gearwurking mei it  
 

 
  
 

 
 

DIT JUBILEUMKONSERT KOMT MAR IEN KEAR !!!   
Trúnje dêrom famylje, freonen en bekenden oan om ek nei ‘De Hoofdhof’ te gean. 

 
Kaarten kostje mar € 10.--  it stik; kofje/tee en oranjekoeke ynbegrepen.  

Reservearje kin fia fryskselskipswol@gmail.com 
 

US LEDEN hawwe op fertoan fan de LEDEKAART fergees tagong.  
                                                           

De parkearromte by De Hoofdhof sil wol fol reitsje. Yn ‘e buert fan De Hoofdhof is nei alle gedachten romte genôch. 
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