
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KONTAKTPERSOANEN FAN IT FRYSK SELSKIP SWOL  
 
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 en Veerallee   
 fam L. Nieuwenhuis Schuttevaerkade 103 038 4537836  
Holtenbroek frou H. Osinga Reggelaan 55 038 4549429 
Stadshagen frou T. Mulder – van der Heide   Fonteinkruid 2   038 3765384  
Westenholte en Spoolde 
 frou A. Wieling  - Joukema  Voorsterweg  42 – 301   038 4218525  
Wipstrik frou W. de Vries – Boersma Carry van Bruggenstraat 25 038 4543033   
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 47   nûmer 4                                                     foarjiersmoanne 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEI  DE  EIN  KOMT  IN  NIJ  BEGJIN 

 
Dat jildt ek foar it kritelibben fan ús selskip. Mei de jûn fan 30 maart 2019 komt 
in ein oan it winterskoft 2018-2019 en dêrmei ek in ein oan ús jubileumjier ta 
gelegenheid fan it 120-jierrich bestean. Dat jubileumjier begûn mei in Fryske 
tsjerketsjinst mei de Missa Frisia, songen troch it Schola Cantorum Mistúra. Dêrnei 
kaam de ledegearkomste mei Monte Hallema, dy’t oer it wetter(behear) yn 
Fryslân fertelde. Yn septimber wie der in útsje nei Fryslân en yn novimber 
waarden we fermakke troch it selskip Noordenbos & Ko. Yn desimber hienen 
we foar de 11e kear in krystmiel, dizkear wer mei muzikale omlisting troch 
Sânman & Sikke. Op ‘e dei ôf, dat ús selskip 120 jier bestie (8 febrewaris 2019) 
fierden we dat mei kofje/tee mei oranjekoeke, in drankje en in hapke en in 
optreden fan Teater  Hymphamp. En 30 maart o.s. slute we it jubileumjier ôf mei 
de Fryske sjonger, skriuwer en ferteller Bennie Huisman. Sân aktiviteiten yn’t 
jier. Us selskip libbet noch altyd as in hert. Noch altyd, want de wâl keart it skip. 
Elk jier wurdt it ledetal lytser en it budzjet minder. En as it tij ferrint, moat men de 
beakens fersette. Dêr ûntkomme wy net oan.  
 
Mar earst begjinne we fol moed oan it nije 
kritejier 2019-2020. Op snein 14 april 2019 stiet 
ús earste aktiviteit op it programma. Middeis om 
trije oere is der yn ‘e tsjerke yn Windesheim in 
Fryske tsjerketsjinst (sjoch side 5). Dat wurdt al 
wer de 19e Fryske tsjerketsjinst op rige. Dat 
kundigje we yn dit krantsje oan, want it folgjende 
en lêste krantsje fan dit winterskoft fine ús leden        Ik reizgje mei nei Berlyn. 
om dy snein hinne yn ‘e bus.                    
   Jan Bosgraaf (foarsitter) 
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 JUBILEUMJÛN  
Freed 8 febrewaris 2019 

Grandcafé-Restaurant Urbana Swol 
Teaterselskip Hymphamp mei ‘Dûbelportret’ 

125  minsken  

 
Op ‘e dei en hast op ‘e oere ôf waard op 8 
febrewaris 2019 it 120-jierrich bestean fan it 
Frysk Selskip Swol betocht en fierd.  

By it ynkommen krigen de besikers kofje of tee mei in stik oranjekoeke, dat 
moarns by de bakkers fan Verloop op It Hearrenfean (It Oranjewâld) 
ophelle wie. En elk krige yn’t skoft in drankje en in hapke. It wie mei rjocht 
en reden feest!  
 
Om acht oere hjitte foarsitter Jan Bosgraaf sa’n 125 oanwêzigen hertlik 
wolkom. Leden fan it eigen selskip mei in pear gasten, (bestjoers)leden fan 
in tal oare kriten om utens, bestjoersleden fan it Frysk Boun om Utens, it  
Frysk Sjongkoar Swol en it teaterselskip Hymphamp. Dêrnei sketste hy yn 
in nutedop de oprjochting fan it Frysk Selskip Swol en de argewaasje en 
strideraasje dy’t der yn ’t earstoan wie. It duorre sa’n 70 jier, ear’t it selskip 
de fuotten echt goed ûnder it gat krige en der finansjeel en programmatysk 
gouden tiden oanbrutsen. Om alle argewaasje yn ‘e earste jierren wurdt no 
smaaklik lake. Mar doedestiids wie’t bittere earnst.  
 
De foarsitter fan it Frysk Boun om Utens, Jan Bijkerk, docht der noch in 
skepke boppe-op troch ek foarbylden út it roerige ferline fan it selskip oan te 
heljen. En hy lokwinsket it Frysk Selskip Swol mei it 120-jierrich bestean en 
is blyd mei it selskip as lid fan it Frysk Boun om Utens.  

 (ferfolch op side 3) 
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KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN    
 

WINTERSKOFT 2018 – 2019   
Wannear Krite Wat Wêr 

    

14 mrt 2019 Súdeast 
Drinte 

Griet Wiersma Zaal Wielens  
Noord-Sleen  

15 mrt 2019 Assen Griet Wiersma ’t Haoler Hoes 
Hooghalen  

30 mrt 2019  
middeis  
 
 
jûns  

Swol 
13.30 
 
 
20.00  

 
Algemiene Gearkomste fan  
It Frysk Boun om Utens  
 
Bennie Huisman mei ‘De lange 
reis nei Berlyn’ 

 
Urbana Zwolle 
  
 
Urbana Zwolle 

14 apr 2019 Swol Fryske tsjerketsjinst mei  
ds. Jelle Nutma út Gorinchem 

Protestanske tsjerke 
Windesheim 

1 maaie 
2019  

Swol Ledegearkomste  Parkzicht  Zwolle 
   

26 apr 2019 Súdeast 
Drinte 

Kritereiske 25 jierrich bestean 
 

Boattocht troch 
Fryslân  

28 apr 2019 Assen Fryske tsjerketsjinst  Minniste tsjerke Assen  

?? april / 
maaie 2019 

Súdeast 
Drinte 

Ledegearkomste Zaal Wielens Noord-
Sleen 

    

WINTERSKOFT 2019 – 2020   
12 okt 2019 Swol Selskip Blikstiender mei 

‘Fryslân Heite!’ 
De Weijenbelt  
Zwolle-Berkum 

20 des 2019 Swol Krystmiel  Urbana Zwolle  
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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. Goed 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 2019 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 televyzje. 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. Yn ‘e rin fan it jier binne der ferskate 
aktiviteiten en eveneminten dêr’t leden oan meidwaan kinne. Sjoch op ‘e 
webside www.omropfryslan.nl/freonen of wurdt ‘facebookfreon’.  

Wolle jo ek FREON wurde fan Omrop Fryslân?   
Belje nei 06-43903180. Of stjoer in e-mail nei freonen@omropfryslan.nl  
Oanmelde kin ek fia it formulier op de webside fan de FOF:  
www.omropfryslan.nl/freonen  
De ledebydrage is op syn minst € 9.--  yn’t jier.  
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(ferfolch fan side 2) 

Dêrnei sjongt it Frysk Sjongkoar Swol (sjoch foto op side 2),û.l.f. Jelma 
Wiegersma, fjouwerstimmich, mei de oanwêzigen, twa kûpletten fan it Frysk 
folksliet. Nei dit min of mear offisjele part, sjongt it koar noch trije moaie 
Fryske lieten. As Frysk Selskip Swol binne wy och sa wiis mei de treflike 
gearwurking mei it Frysk Sjongkoar Swol. 
 
Dan is it toaniel foar de minsken fan Hymphamp mei it programma 
‘Dûbelportret’. Jelmar Hoekstra en  Fokke Plantinga spylje ferskillende 
typkes yn foar alle minsken werkenbere sênes. Anko Bouma (gitaar) en 
Paul Siemensma (akkordeon) soargje foar de muzikale stype.  
Ut in oare 
wize fan sjen 
nei minsken 
en sykje nei 
de útfergrut-
ting komme 
dizze 
personaazjes 
ta libben en 
kin elts dy’t se 
sjocht foaral in    In seal fol oandachtich publyk  
oar der yn werkenne.  
 
As betûfte toanielspilers en dramaturgen litte Jelmar en Fokke dizze 
nuveraardige personaazjes de revue passearje. It publyk fermakket him 
omraak. De minsken skuorre harren, by wize fan sprekken, de bûsen út. De 
bûsdoek komt der hjir en dêr oan te pas. Der sitte lykwols ek in pear moaie, 
gefoelige lieten yn it programma. Dy meie ek net ûntbrekke, want se hearre 
ek by it libben.  
 
Nei ôfrin gean sa’n 20 minsken mei in priis út ‘e ferlotting nei hûs, of mei in 
oranjekoeke. Want der is rekken mei hâlden dat de minsnken, nei’t se dy by 
de kofje preaun hawwe, wol wat mei nei hûs nimme wolle. En guon hawwe 
de boeketafel oandien foar in moai, nij of healsliten Frysk boek, dy’t dizze 
jubileumjûn ek foar sliterpriis te keap binne.  
 
Sa hawwe de measte fan de 122 leden fan it Frysk Selskip Swol op in 
beskieden en feestlike wize it 120-jierrich bestean fierd. No êarst mar op nei 
de 125. Dêrnei sjogge we wol wer.  

(JB) 
-3- 
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ALGEMIENE GEARKOMSTE FRYSK BOUN OM UTENS 

 
It Frysk Boun om Utens hâldt har jierlikse Algemiene Gearkomste by ien 
fan de oansletten kriten. As’t kin by in krite dy’t jubilearret. En omdat it Frysk 
Selskip Swol dit winterskoft 120 jier bestiet, hâldt it Boun de Algemiene 
gearkomste 2019 by ús.  
 
 

Dat sil wêze op  sneontemiddei 30 maart 2019 
yn Restaurant Grand-Café Urbana, Wipstrikkerallee 213  yn Zwolle. 

 
 

It ferrin fan de Algemiene Gearkomste (AG) sjocht der sa út : 
 
13.00 – 13.30 oere Ynrin   
13.30 – 14.30 oere Algemiene Gearkomste diel 1  
14.30 – 15.00 oere Skoft  
15.00 – 15.45 oere Algemiene gearkomste diel 2  
15.45 – 16.15 oere Skoft 
16.15 – 17.15 oere  Lêzing fan Jan Bosgraaf oer syn wurk as 

‘BABS’ (Bûtengewoan Amtner fan de Boargerlike Stân)  
 
 
 

Fan 19.00 oere ôf is de ynrin foar ús eigen jûn. 

Dan komt Bennie Huisman mei syn nije programma 
‘De lange reis nei Berlyn’. 

 

Elk is fan herte wolkom.  
 

Leden fan it Frysk Selskip Swol hawwe fergees tagong. 
Tagong foar leden fan oare kriten is € 10.--. 

Foar net-kriteleden jildt de gewoane tagongspriis fan € 15.--. 
 

 
-4-  

HYMPHAMP    

f.l.n.r. Jelmar Hoekstra, Fokke Plantinga, Paul Siemensma en Anko Bouma 

 
Op ús jubileumjûn fan 8 febrewaris hearde ik dat minsken oan inoar fregen: 
‘Witsto wat ‘hymphamp’ betsjut?’ It antwurd wie: ‘Nee, ik soe’t net witte.’  
Oft se it ek oan de minsken fan it teaterselskip mei dy namme frege hawwe, 
wit ik net. Dan hiene se grif wol antwurd krige. Mar wa’t it Frysk wurdboek 
der op nei slacht, komt it ek te witten. In hymphamp is in stik ark fan in 
mûnemakker én it wurdt sein fan in steapel fan alderhande dingen dy’t 
maklik omfalt. ‘Hja lizze by de ferhuzing alles mar opinoar op ‘e wein, dat 
wurdt in hymphamp.’  

(JB) 
 

FREONLIK  FERSYK OAN US LEDEN   
 
Omdat we sneontejûn 30 maart o.s. ek leden fan oare kriten ferwachtsje, 

is’t handich en needsaaklik dat ús leden de LEDEKAART meinimme. 

Wa’t dy sjen lit, kin sa trochrinne. Yn’t foar tige tank.  
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FERGEES  TAGONG  FOAR  2  MINSKEN  OP  30  MAART  2019 
 
Dizze bon is foar minsken dy’t foar it earst mei ús selskip yn ‘e kunde 
komme en miskien wol lid wurde wolle.  
 
(Dus NET foar famylje of goekunde út Fryslân of earne oars wei.) 
 
Namme : ........................................................................................................  
 
Adres  : ........................................................................................... 
Postkoade 
en wenplak : ........................................................................................... 
 
Tillefoannûmer: ..........................................................  
 
E-mail: ……………………………………………………..   
 
Is/binne op 30 maart 2019 GAST by it Frysk Selskip Swol. 
 
Hy/sy hat/hawwe dizze bon krigen fan: 
 

 
 
 

 
 
Sjoch ris yn laatsjes en tromkes oft der 
earne noch in steapeltsje ‘DE-punten’ leit. 
Nim se op in jûn mei en jou se oan Annet 
Nieuwenhuis of Tjitske Mulder. Of triuw se 
by ien fan harren yn ‘e brievebus. Dan 
wikselje sy de punten yn foar moaie prizen 
foar de ferlotting.  
Yn’t foar tige tank.  
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FRYSKE TSJERKETSJINST YN WINDESHEIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snein 14 april 2019, middeis om trije oere, 
 

wurdt yn ‘e Protestanske tsjerke yn Windesheim  
(it earste kleaster fan de Moderne Devoasje)  

 
foar de 19e kear op rige 

in Fryske tsjerketsjinst hâlden. 
 

Foargonger is dûmny Jelle Nutma út Gorinchem. 

 
Wim Verwey is dizze middei de oargelist. 

 
Nei ôfrin fan dizze tsjinst is der yn ‘e boppeseal fan de tsjerke 

gelegenheid om in kopke kofje/tee te drinken en even nei te praten. 
Tagelyk kin men genietsje fan it prachtige útsicht. 

 
 

FOAR 14 APRIL 2019 KOMT DER GJIN NIJ KRANTSJE UT! 
 

Skriuw it dêrom op! Hald dy middei frij! En ferjit it net! 
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DE LANGE REIS NEI BERLYN 
 
Dat is de titel fan it nije programma fan Bennie Huisman. Hy hat, wat men 
neamt, in bân mei dy stêd. Op syn webside www.benniehuisman.nl stean, 
ûnder it kopke po@dium, wiidweidige ferslaggen fan syn reis nei en yn  
Berlyn. No hat er dêr dus in programma omhinne makke, of, better sein, der 
nei ta. Want de lange reis begjint op It Hearrenfean. 

 
It bekendste bouwurk yn Berlyn 
is nei alle gedachten de 
Brandenburger Tor. Dizze 
ferneamde poarte waard boud 
yn it lêst fan ‘e 18e ieu as 
symboal fan de frede. Mar letter 
waard er it symboal fan it 
Pruissysk millitêrisme. Yn ‘e 
Twadde Wrâldoarloch rekke de 
poarte swier skansearre. Doe’t 
de stêd nei de oarloch ferdield 
waard, kaam de Brandenburger 

Tor krekt op ‘e grins tusken East en West Berlyn, binnen de Russyske 
sektor. Doe’t yn 1961 de Berlynske Muorre (yn’t earstoan as stikeltried) 
deun lâns de Brandenburger Tor boud waard, waard er it symboal fan de 
splitsing fan Dútslân. Nei de fal fan ‘e Muorre op 9 novimber 1989, kamen 
der dan ek kloften minsken by de Brandenburger Tor om ‘die Wende’ te 
fieren.  
 
Deunby 
de 
Brandenb
urger Tor 
stiet it 
Holocaust
monumint 
(foto);   
Denkmal für die ermordeten Juden Europas. It monumint bestiet út 2710 
betonblokken, fan 20 sentimeter oant 4,5 meter en 95 sentimeter romte 
tusken de blokken. Under it mânske plein mei blokken is in 
eksposysjeromte ynrjochte.  

(ferfolch op side 7) 
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SKRIUWERS SOCHT 
 
Yn har 120-jierrich bestean, hat it Frysk Selskip Swol altyd tige aktyf west. 
Neist it hâlden fan toaniel- en kabaretjûnen, waarden der ek hiel oare 
dingen organisearre. Tsjerketsjinsten, útsjes nei Fryslân, strjitfestifals, 
iepening simmerseizoen Provinsjaal Oerisels Museum, nijjiersbesites, 
krystmielen,  ensafuorthinne. Guon dêrfan besteane noch  of binne op ‘e nij, 
foar de 2e of 3e kear, op priemmen set.  
 
Sa hat it selskip jierren in eigen toanielploech hân, dy’t, as’t slagge, elts 
winterskoft in jûn op ‘e planken stie en, as’t koe, ek by oare kriten spile. 
Gewoan omdat der minsken binne dy’t graach toanielspylje.  
Yn 1916 waard – los fan it Frysk Selskip Swol – de ‘Kaatsclub Zwolle’ 
oprjochte, dy’t noch altyd as selsstannige ‘Keatsclub Swol’ bestiet. Gewoan 
omdat der minsken binne, dy’t graach keatse. 
Yn in fier ferline hat der in folksdûnsploech west, dy’t, neist de rippetysjes, 
optredens fersoarge. Gewoan omdat der minsken binne, dy’t graach 
dûnsje.  
Faker as ien kear is in sjongkoar oprjochte. It koar dat der no is, bestiet al 
wer 16 jier. Gewoan omdat der minsken binne, dy’t graach sjonge.  
Noch net sa lang lyn hat der in pear jier in kaartklubke bestien. Gewoan 
omdat der minsken binne, dy’t graach kaartspylje.  
In jiermannich lyn is der spontaan in lêsrûnte oprjochte, dy’t fuortdaliks ‘fol’ 
siet. Gewoan omdat der minsken binne, dy’t graach lêze.  
  

Mar ear’t men wat lêze kin, moat it wol skreaun wurde. 
En sa ûnstie it idee, dat der faaks ek wol leden binne, 
dy’t graach skriuwe. Of leden dy dat wol ris besykje 
wolle. Dan hawwe se no de kâns. Want foar dy leden 
soe in skriuwersrûnte op priemmen setten wurde 
kinne. In kearmannich yn’t jier kin men by-elkoar 
komme om itjinge men skreaun hat foar te lêzen en dêr 
mei-elkoar oer te praten. Dat hâldt yn, dat it tal 

dielnimmers net te grut wêze kin (sa’n 8 minsken).  Underwerpen dêr’t oer 
skreaun wurdt en it tal wurden dat op syn heechst foarlêzen wurde mei, 
kinne de dielnimmers yn oerliz fêststelle.  Soks kin, krekt as it sjongkoar en 
de lêsrûnte, de bân tusken leden fersterkje. Frysk skriuwe kinne, is fansels 
wol moai mar net perfoarst needsaaklik. Yn’t foarste plak giet it om it ferhaal 
en it kontakt.  
Wa’t meidwaan wol, kin in mailtsje stjoere nei fryskselskipswol@gmail.com  
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Wêr sjogg’ jo sa’n romte  
 
Wêr sjogg’ jo sa’n romte 
sa’n greiden, sa’n blomte 
wêr sjogg’ jo sa’n romte  
yn ‘e maitiid, as by ús?  
Dêr’t sêft it wyntsje waait  
en oer it fjild it ljipke saait.   
Eltse maitiid fiel ik wer  
Fryslân, dat ik by dy hear.  
 

MEIE JO EK SA GRAACH SJONGE?   
 
Kom dan ris nei in repetysje fan it  
 
Dit mingd koar is folslein selsstannich. Leden hoege 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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(ferfolch fan side 6) 

Nee, men kin fan Dútslan net sizze, dat se it ferline fuortstoppe hawwe. 
Rûnom yn Berlyn wurdt wiidweidich omtinken jûn oan de opkomst en de 
gefolgen fan it fassisme yn Dútslân en wat der yn en nei de Twadde 
Wrâldoarloch bard is. De stêd is der mei besjidde. Fan 'e eksposysje 
'Topographie des Terrors' (de opkomst fan it fassisme yn it Dútslân fan 'e 
jierren tritich fan 'e foarige ieu) mei it stik fan de Berlynske Muorre as  

eftergrûn, oant en mei de Kaiser 
Wilhelm Gedächtniskirche, 
alteast wat der nei de alliearde 
bombardementen fan oerein 
stean bleaun is (foto hjirnjonken). 
It romrofte Checkpoint Charlie, 
dat no spitich genôch in 
toeristyske attraksje fan komsa is. 
De ûndergrûnske bunkers, út 'e 
tiid fan de Twadde Wrâldoarloch, 
en it Stasi Museum, út 'e goed 40 

jier dêrnei. It Joadsk Museum, dêr’st in 'unheimisch' gefoel yn krigest. Dat 
en noch folle mear, ta neitins oan eat dat nea wer barre mei.   
 
Ynwenners fan 
Berlyn sjogge noch 
altyd út op parten 
fan de Berlynske 
Muorre, dy't stean 
bleaun binne. It is 
hast net te 
leauwen, mar lyts 
tritich jier nei de fal 
fan de Muorre 
bestean der foar de ynwenners noch altyd twa Berlyns; East en West. Wa’t 
troch de stêd rydt of oer de Berliner Mauerradweg fytst, kin it ferskil tusken 
it eardere East en West Berlyn net ûntgean.     
 
Op hast al dy betinkingsplakken rinne kloften jongelju om, dy't dit stik 
skiednis yn harren opnimme. Op sa'n manier wurdt dy skiednis net 
fergetten. Dat makket de kâns lytser, dat it wer barre sil. Al stiet yn 'e 
eksposysjes yn 'e Nije Joadske Synagoge en by it Holocaustmonumint:  
‘It is bard en dêrom kin it wer barre.’  

(JB) 
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DER  IS  DIZZE  JUN  EK  IN  BOEKETAFEL  EN  IN  FERLOTTING  MEI  MOAIE  PRIZEN !!! 
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sjonger,  ferteller  en  skriuwer  

 

  
nimt  ús  dizze  jûn  mei  op  

 
 

 

 

 

It programma is in ôfwikseling fan aardige en nijsgjirrige ferhalen en moaie lieten.  
 

Ferhalen oer It Hearrenfean, oer syn pake en syn âlders, oer in boatsje en it wetter, oer it 
simmerfamke fan Sânfurd, oer muzyk, tekstdichters en komponisten yn Nederlân en Dútslân en oer 

Berlyn (foar en nei de Berlynske Muorre) en syn fytsreis dêr nei ta.  
Lieten yn it Frysk, ôfwiksele mei in bytsje Nederlânsk en Dútsk.  

 
Alles op in boartlike, humoristyske en sa no en dan filosofyske wize; Bennie syn hannelsmerk.   
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