
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

KONTAKTPERSOANEN FAN IT FRYSK SELSKIP SWOL 
 
Dalfsen  frou F. Smits  Vechtoever 11  0529 432436 
Elburg  frou L. van der Graaf – Bosje  Paardebloem 3  0525 681135 
Hattem  frou W. Steenbeek - Boschma Hendrikjesweg 46  038 4442894 
Kampen  frou J. Wiegersma  Nijverheidsstraat 11  038 3311670 
Wezep hear K. IJtsma  Scheerderslaan 8 038 3769007  
Wijhe  hear F. Kunst  Stationsweg 28  0570 521931 
 
Zwolle   
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 J. Lootens – Berg  Brethouwerstraat 15 038 4200066  
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 49   nûmer 4                                                           sellemoanne 2021 

 

FERBINING 
 
De 3e middei/jûn fan dit winterskoft koe net trochgean. En de 4e jûn op 26 
febrewaris giet ek net troch.  De lêste kear dat in jûn net troch gie, wie op 11 
novimber 1996. De toanielploech dy’t komme soe, sei op it lêste stuit ôf. Dat 
meardere jûnen efterinoar net hâlden waarden, wie yn ‘e oarlochsjierren 1943 
o/m 1945. Al meie de omstannichheden fan dizze tiid fansels net fergelike 
wurde mei dy oarlochsjierren. Mar hjirút docht wol bliken yn hokker bysûndere 
tiid wy no al krapoan in jier libje. Mei alle beheiningen dêr’t we mei te krijen 
hawwe. Oardel meter ôfstân hâlde, gjin fysyk kontakt mar mei in bôchje om 
inoar hinne rinne. Deis net mear as twa minsken op besite. Underweis net even 
oanstekke kinne. Lege skoallen, skouboargen en tsjerken. Skoalbern dy’t thús 
de lessen folgje wylst heit en/of mem ek thús wurkje. Digitale fergaderingen fia 
Skype of Zoom. Mûlkapkes drage dêrtroch wurde we suver ûnwerkenber. En 
gean sa mar troch. As we net oppasse, driigje we geandewei fan inoar te 
ferfrjemdzjen en yn in sosjaal isolemint te bedarjen. No, no, net sa pessimistysk, 
sille jimme sizze. Sa mâl is’t dochs net?!. As we mar sûn binne, meie we net 
kleie en klieme. We hawwe ommers in dak boppe de holle en alle dagen sêd 
fan iten en drinken. Dan binne der gâns minsken dy’t it folle minder hawwe. En 
dat is wier. Jo sille mar in kafee of restaurant hawwe, of in winkel yn net-
essinsjele produkten, in saak dy’t folslein stil leit, akteur of aktrise wêze, 
musikus of zzp-er yn hokker bedriuwstak dan ek, ensfh. Om mar te swijen fan 
de 80 miljoen flechtelingen dy’t oer de wrâld doarmje. Nee, dan hawwe wy it 
noch net sa min. Al kinne we dit winterskoft oant no ta dan ek net by-inoar 
komme. Dêr moatte we ús dan mar by dellizze. Der komt grif wer in tiid, dat it 
wol kin.  
 
We hawwe yn elts gefal ús krantsje noch. Dat fielt, 
hoopje ik alteast, dochs ek in bytsje as ferbining. It 
gefoel dat wy mei-inoar ferbûn binne. Dat gefoel 
hawwe we yn dizze tiid mear as oars nedich. Us 
mei-inoar ferbûn fiele as leden fan ús selskip, as 
Friezen om utens mar boppe-al as minsken.  
 
  Jan Bosgraaf (foarsitter)   ‘De maitiid giet  

           my no al oer de lea.’  
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KRYSTKRANS 
 
Om it net-trochgean fan it krystmiel in bytsje te markearjen, waarden 85 
krystkrânsen, mei in kaartsje ‘Goede krystdagen en in sûn en lokkich 
2021’ op ‘e doaze, by de leden besoarge. Al waard dat kaartsje ek in kear 
fergetten. Dat kin de bêste oerkomme. Autonavigaasje en GoogleMaps 
kamen der oan te pas om de leden te finen. Bestjoersleden kamen op 
plakken dêr’t se noch nea west hiene. It koste wat organisaasje en tiid en 
wat jild. Mar dêr krigen de bestjoersleden ek hiel wat foar werom.  
 
Ferhearde en blide gesichten by de doar, opteine en tankbere reaksjes 
foar it doaske mei ynhâld. Foaral leden dy’t net mear op ús jûnen komme, 
wiene tige ferrast. In man dy’t by de doar komt, hellet de frou der by.  
Want sy is lid en hy net. Der komme jongelju by de doar, want it is de 
troudei fan heit en mem. By in lid waard tee dronken. En sa kin ik wol 
troch gean. It wie in ‘bjusterbaarlik’ moai barren. Mei tank oan dejinge dy’t 
mei it idee kaam (ik mei gjin namme neame).  
 
De dagen dêrnei kamen der in tal mails en in pear telefoantsjes en app’s 
binnen. ‘Wat in ferrassing sa’n lekker krystkrâns thúsbrocht te krijen.’ ‘In 
skot yn ‘e roas yn dizze rare wiken foar Kryst. We ferjitte even dat der 
safolle is dat net kin.’, ‘Wy wiene hielendal ferheard troch it kado’, ‘Tige 
tank foar de hearlike krans.’, ‘It smakket nei eartiids, doe’t der mear klam 
op smaak lein waard.‘, ‘Ik bin der sunich mei, mar ha wol preaun en myn 
buorman ek efkes genietsje litten.’  ‘In moaie  
aksje en wat in muoite om by alle leden del             It lêste stikje 
te gean.’                 
Der sit sels in haiku by:  
‘Tige by tige  
dizze swiete ferrassing  
fierstente fluch op.’         
Dizze reaksje is sûnder mis it gefolch fan de            
eardere oprop om ris in haiku foar dit krantsje  
(nûmer 1) te skriuwen.        Foto: Jelma Wiegersma 

 
It binne sa mar wat sitaten út de reaksjes fan de leden. Dêr binne wy, as 
bestjoer, tige mei ynnommen. Tige tank minsken. Ek foar alle goede 
winsken foar it bestjoer (sûnens, lok en seine) en foar it selskip (noch in 
soad jierren). Wy geane yndied fol goede moed fierder. Nei dizze frjemde 
en ûnwisse tiid, wurdt it libben grif wol wer ris normaal. Litte we hoopje, 
dat we dat stadium gau berikke.   

   (JB) 
-2-                                                                       

KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN    
 

It al of net trochgean fan dizze jûnen en middagen hinget ôf 
fan de ‘Koroanamaatregels’ dy’t dan jilde.   

 
WINTERSKOFT 2020 – 2021   

Wannear Krite Wat Wêr 

    

20 mrt 2021 Meppel Akkrumer Dreamteater mei 
‘Doazen’  

De Schalle Nijeveen  

20 mrt 2021 Súdeast 
Drinte 

Stichting Klaes Westra mei 
‘It komt wer foar ’t ljocht’  

Zaal Wielens  
Noord-Sleen  

27 mrt 2021 Assen  Jubileum 90-jierrich bestean  ’t Haolerhoes 
Hooghalen  

11 apr 2021 
15.00 oere  

Swol Fryske tsjerketsjinst mei   
ds. Renze Pieter Yetsenga  
en in gelegenheidskoar út it 
Frysk Sjongkoar Swol   

Protestanske tsjerke 
Windesheim  

21 apr 2021 Swol Ledegearkomste  Noch net bekend  

    

 Roan Net bekend  

 

WINTERSKOFT 2021 – 2022 

    

29 okt 2021 Swol ‘Wat Soesto!’ mei Freark 
Smink en Klaasje Postma  

De Weijenbelt  
Zwolle – Berkum  
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Wy binne hast troch ús nije boeken hinne. De 
lêste boeken geane fuort foar … de helte fan 
‘e helte!  
 
Foar dizze útferkeap jildt: OP = OP!  
Wês der dêrom rap by. 
 
Neist de nije boeken is der in grut ferskaat oan 
healsliten boeken, foar ien of in pear euro it 
stik. De opbringst komt yn ‘e kas fan ús selskip.  
 
 

 
Sa njonkelytsen wit elk wat de bedoeling fan dit logo is. 
Krekt … ‘DE-punten’ byinoar sykje of sparje en oan 
Annet Nieuwenhuis of Tjitske Mulder jaan. Of by ien fan 
harren troch de brievebus skowe.  
 
Dan wikselje sy de punten yn foar ien of mear moaie 
prizen dy’t jimme yn ús ferlotting winne kinne.  
 

Gewoan dwaan minsken!  
 
 

 

 
 

As it mooglik is, wurdt yn 2021 wer in fysike AG belein  

en ek in Moetings- en Ynspiraasjemiddei hâlden.  

Wannear en wêr is noch net bekend.  

 

De jubileumkommisje fan it Boun wurket oan de betinking fan it  

100 jierrich bestean fan it Boun op sneon 16 septimber 2023.  

   

Sjoch foar mear ynformaasje op ‘e webside fan it Boun 

www.fryskbutenfryslan.frl  
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FREARK SMINK & KLAASJE POSTMA  
 
Beide Fryske akteerkanonnen hawwe eins gjin neiere oankundiging nedich. Se 
binne ommers by in grut publyk yn en bûten Fryslân bekend. Ek by de Fryske 
kriten om utens. By ús hawwe se ek gauris op ‘e planken stien. Yn de tiid doe’t 
se beide by ‘Tryater’ spilen en Freark in tal jierren lyn ek yn de prachtige 
foarstellingen ‘De Emigrant’ en ‘Feteranen’.  
 

As Friezen inoar moetsje is ien fan de 
earste fragen: ‘Wêr komst wei?’ No, 
Klaasje waard berne yn Grou en Freark 
seach yn Sondel it libbensljocht.  
 
Se hawwe jierren oanien spile by de 
Fryske Toaniel Stifting ‘Tryater’ yn 
ferneamde stikken fan ûnder oaren 
Ibsen, Shakespeare en Tsjechov. Guon 
fan ús heuge harren stikken as 

‘Richard III’  en ‘De feint fan twa masters’ fan Carlo Goldoni grif noch wol. It 
lêste stik waard sels twa jûnen efterinoar yn Odeon spile.  
 
Ien fan de lêste stikken dy ‘t Klaasje by Tryater spile wie ‘Rolling Home’, in stik 
oer har mem. Dit hat se sels skreaun en mear as 150 kear spile, wêrfan ek in 
oantal foarstellingen yn Kanada. It ferfolch ‘Ja-mei-my’, spile se tegearre mei 
Freark. Klaasje spile ek yn films fan Pieter Verhoeff as ‘De Dream’, ‘Nynke’ en 
‘De Fjoertoer’.  
 
Freark wie ek te sjen yn in grut tal televyzjeproduksjes. Bygelyks yn Baantjer, 
De Dream, Medisch Centrum West en Grijpstra & De Gier. Jierren oanien wie 
Sybe Satelliet it alter ego fan Freark yn de bernesearje ‘Sybe Satelliyt & Sjef’ 
fan Omrop Fryslân.     
 
Mei ‘De Emigrant’ gie Freark Smink, mei Theo Smedes, ek de oseaan oer om 
yn it Kanadeeske Ontario in tal foarstellings te spyljen. Op 4 maart 2016 spile 
Freark, mei Joop Wittermans, yn Odeon ‘Feteranen’ foar ús.  
 
In djippe winsk fan Freark wie om noch ien kear in stik te skriuwen en nei trije 
jier ûndersyk, ynterviews en probearjen is it him mei ‘Wat Soesto!’ slagge. It is 
in ynkringende foarstelling wurden.  Freark en Klaasje soene dy op ‘e lêste jûn 
fan dit winterskoft by ús spylje. Spitich genôch kin dat net troch gean. As nije 
datum is freed 29 oktober 2021 fêstlein.  

(JB) 
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Frysk hynder    (Griet Wiersma) 
  
As jo sa troch ús Fryslân geane,  Frysk hynder sa grut en swart, 
mei oeral sa 'n fertier.   ’t is wert ‘k oan tinke moat. 
Dan sjogge jo him rûnom stean,  De fuotten heech, de holle fier, 
ús hynder grutsk en fier.   troch it lân sa frij en fier.  

 
WA’T GRAACH SJONGE MEI …   

… komt nei in repetysje fan it Frysk  
Sjongkoar Swol of, en dat is noch better, 
wurdt lid fan dat entûsjaste koar.  
 

 
En dat hoege net allinne leden fan it Frysk Selskip Swol te wêzen. Elts dy’t graach 
sjonge mei is fan herte wolkom.   
 
Se hoege de Fryske taal net iens machtich te wêzen. As se mar yn ’t Frysk sjonge!   
 
Sjongen is emoasje, ferbynt minsken en makket  minsken bliid. Net allinne de sjongers. 
Ek de taharkers.    
 
Mar … it koar repetearret foarearst net!   
De Koroanamaatregels meitsje dat ûnmooglik.  
De leafde foar it sjongen bliuwt lykwols bestean. 
Sa gau as’t kin, steane se wer te sjongen as klysters.       
 
Wa’t mear witte wol oer it koar kin terjochte by:  
 
Douwe Boersma  foarsitter / skriuwer  0523 – 656802    
Jolanda Lootens  ponghâlder  038 – 4200066  
Jelma Wiegersma diriginte   038 – 3311670   
 
Daliks as lid opjaan by ien fan harren kin fansels ek !!! 
  

It koar makket elk jier in útstapke nei Fryslân  
en fersoarget dêr dan earne ek in optreden. 
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Fan âlds is de Folkshegeskoalle op Skylge, 
smûk ferskûle yn it Hoarnske Bosk, in sintrum fan 
moetsjen, besinnen en kultuer. Inkele fan ús 
leden komme dêr elk jier. Om te sjongen, te 
skriuwen, te kuierjen of om putsjes te dwaan.  
Yn 2021 is der wer in grut ferskaat oan 
alderhande kursussen: skilderjen, byldhouwe, 
mandela tekenje, dûnsje, sjonge, skriuwe, Fryske 
taal, besinning lykas yoga, meditaasje, 
mindfulness, Zen, natoertochten, ensfh..  
Wa’t mear witte wol oer alles wat der op ‘e Folkshegeskoalle Schylgeralân te 
rêden is, kin terjochte op webside www.folkshegeskoalle.frl  
 

 

De Feriening Freonen fan Omrop Fryslân 

(FOF), is de stipersferiening fan de Omrop, dy’t 
stribbet nei in goede publike Fryske Omrop foar radio 
en televyzje.  FOF soarget foar ynformaasje oer 
Omrop Fryslân en stipet Omrop Fryslân by syn 
doelstellings en aktiviteiten. FOF hâldt kontakt mei har 
leden fia it ledeblêd Each en Ear.  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’.  

 
De ledebydrage is op syn minst € 9.--  yn’t jier.  
 
Wa’t ek FREON fan Omrop Fryslân wurde wol, kin belje nei 06-43903180.  
Of stjoer in e-mail nei freonen@omropfryslan.nl  
Oanmelde fia de webside kin ek.  
 

 

Der sitte ûnder ús leden grif lêzers fan ‘It 
Nijs’, it digitale dei- of wykblêd mei 
wrâldnijs yn it Frysk. Mar ek mei nijs út de 
Benelúks en út Fryslân. Allerhande 
ûnderwerpen, kwestjes en tema’s komme 
foarby. Kultuer, mienskip, wittenskip, opiny 

(mei moaie kollums), sport, ferdivedaasje en waar. It Nijs wurdt al troch mear as 
6.000 minsken lêzen. Wa’t der ek niget oan hat, kin him har opjaan fia de 
webside www.itnijs.frl.  
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(ferfolch fan side 11) 
De earste kear tocht ik, dat dy jonge wol kâlde hannen hawwe soe en dy 
opwaarmje woe. Mar Klaas, myn kameraat, sei, dat dy jonge hiel wat oars 
docht. En Klaas soe’t wol witte want hy hat trije âldere susters. No, dan sil er 
wol gjin kâlde hannen ha, tocht ik by mysels. Mar soks soe ik noait doare.    
 
Wer wat jierren letter, as de fearten betrouber wiene, rieden we toertochten fan 
25, 35, 50 kilometer en mear troch in noardeasten fan Fryslân. We wiene hast 
altyd mei ús fjouweren; myn kameraat Wietse, syn suster en noch in famke. We 
leinen goed by-elkoar yn ‘e slach en leinen dan ek meastal by-inoar op. Wa’t 
foarop ried, warskôge foar de barsten en oare opstakels. Dy metoade wie tige  
effektyf. We streken moai oer de barsten hinne en foelen hast noait.  
 
Yn dy jierren die ik ek wol mei oan koarte baan -, lange baan -, en langebaan-
ôffalwedstriden. In stikmannich bekers, krânsen en medaljes binne tsjûge fan de 
prizen dy’t ik dêrmei wûn ha.   
 
Nei’t we yn 1972 nei Zwolle ferhuzen, wie’t riden yn Fryslân, op in inkele tocht 
nei (û.o. de Alvemarretocht), sa goed as dien. Doe ried ik faak tochten troch de 
moaie natuer fan ‘e Weerribben en de Wieden.  
 
Op 18 jannewaris 1963 wie’k noch te jong om oan ‘e 12e alvestêdetocht  mei te 
dwaan. In eintsje bûten Dokkum stie’k op ‘e Dokkumer Ie te wachtsjen op de 
earste wedstriidrider fan de alvestêdetocht; Reinier Paping. It wie glûpende 
kâld, it waaide dat it rikke en de snie wiske oer it iis en foarme dunen dêr’t op 
redens hast net troch te kommen wie. As der wer in alvestêdetocht kaam, woe’k 
dêr ek oan meidwaan.  
 
Yn ‘e hjerst fan 1963 begûn ik fuortdaliks te treenen. Earst elke wike 
droechtreene en dêrnei ien jûn yn ‘e wike nei Thialf op It Hearrenfean, dat doe 
noch in iepen keunstiisbaan wie. Mar dy winter kaam der gjin  alvestêdetocht. It 
duorre 22 jier ear’t der wer in alvestêdetocht kaam; 
op 21 febrewaris 1985. Ik koe meidwaan oan ‘e 
13e alvestêdetocht. It jier dêrop ek oan ‘e 14e en yn 
1997 oan ‘e 15e alvestêdetocht. Trije kear ha’k, by 
ferskillende waarsomstannichheden, de 200 km 
troch Fryslân riden. It wie in ûnferjitlike ûnderfining. 
De reedriderswrâld fan it jonkje op ‘e iisbaan yn ‘e 
lijte fan ‘e terp yn Wetsens, hie him útwreide nei de 
fearten, kanalen en marren fan Fryslân, mei alle 
eleminten fan froast, iis, snie en wyn.               (JB) 
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‘LYTSE TEAKE’ FERSTOARN  
 
Op 28 desimber 2020 is Teake van der Meer 
(Lytse Teake fan ‘e Westereen) ferstoarn, yn ‘e 
âldens fan 83 jier. Hy waard yn 1937 berne yn 
Sweagerfean, tsjintwurdich Kollumersweach. Mear 
as 50 jier luts er rûnom yn Fryslân folle sealen.  
 

Teake begûn by de toanielferiening ‘Excelsior’ yn Kollumersweach. Mei oare 
leden fan de feriening rjochte er ‘Selskip Fryslân’ op. Sjongend en spyljend 
giene se fan brulloft nei brulloft. Teake wie drummer en seremoanjemaster. De 
gearstalling fan de groep feroare gauris. Der heakken mear ôf as dat der by 
kamen. Oant Teake as iennichste oerbleau, wylst der noch in stikmannich 
optredens yn de boeken stiene. De earste dy’t Teake belle om it optreden ôf te 
sizzen, sei: ‘Dan komst mar allinne!’ Dat wie it begjin fan Teake syn 
solokarriêre. As echte folkskomyk luts er folle sealen. Hy hie der syn bestean 
fan meitsje kinnen. Dat die er lykwols net. Oerdei wie er boufakker. Hy hâlde fan 
dat fak. Sa seach er net tsjin it artystelibben oan. ‘Dan hie it in moatten west, no 
mocht ik. As it moatten west hie, wie it net goed kaam.’ Tsientallen jierren hat 
Teake suksesfol west mei gûcheler Minze Dijksma. Letter kaam Griet Wiersma 
dêr ek by. Mei harren trijen hawwe se ferskate foarstellings op ‘e planken 
brocht. Fan ‘Skoft yn ‘e tiid’, ‘Efkes de sinnen fersette’ en ‘Moat it no sa …?!’ 
binne dvd’s útbrocht mei hege hitnotearrings yn ‘e Nederlânske Music Top 30.  
Yn 2016 is Teake mei dizze gearwurking opholden. Hy wie doe hast 80 jier. Yn 
in ynterview út 2017 yn de Ljouwerter Krante seit er: ‘It moat net safier komme 
dat se my aanst mei in heftruck it poadium optille.’ Dochs gie er noch even troch 
as solo-artyst. Yn 2018 en 2019 gie er noch by alle sealen del dêr't er ea stien 
hie mei syn ôfskiedsfoarstelling 'Noch ien kear'.  
 
Hy wist mei syn sketches in byld op te roppen dêr't Friezen har yn werkenne 
koene. Hy makke gjin politike statements of synyske maatskippijkrityk. ‘Jûn gjin 
ynhâld bêste minsken’, sa begûn er gauris. Hy soe ek nea minsken ûnderút 
helje op it poadium. ‘Ik hâld it graach ienfâldich en fierder: net spotte en net 
kwetse.’ Mei syn typysk Fryske humor koe Lytse Teake it publyk oan it laitsjen 
krije en foaral ek mei syn typkes: Janne Matsje, Hendrikje van Lammerts 
Durkje, Jan Turbo en Appie mei Bello. It binne in pear nammen fan de typkes 
dy't geregeld foarbykamen as er op de planken stie.  
 
Mei syn ferstjerren is in ein kaam oan it libben fan in echte folkskomyk; 
Teake van der Mear, alias ‘Lytse Teake fan ‘e Westereen.’   

(boarnen: Omrop Fryslân en Wikipedia) 
(JB) 
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‘LYTSE TEAKE’ BY IT FRYSK SELSKIP SWOL 
 

Doe’t ein desimber yn it nijs wie, dat ‘Lytse Teake fan ‘e Westereen’ ferstoarn 

wie, frege immen hoe faak Teake van der Meer by ús yn Swol west hat te 

spyljen. It antwurd op dy fraach, is net sa dreech. We hawwe in oersicht fan alle 

foarstellings yn it bestean fan it selskip. Op 16 april 1993 wie Teake foar de 

earste kear by ús. Op in ledegearkomste yn Dûnsskoalle Drenth oan de 

Jufferenwal yn Zwolle. De ferneamde ‘Lytse Teake’, de man dy’t doe al jierren 

rûnom yn Fryslân folle sealen luts en dy, sa’t dat tsjintwurdich hjit, ‘plat spile’, by 

ús op in ledegearkomste? Hoe koe soks? Wêrom kaam er net earder nei Zwolle 

om foar ús selskip op te treden en de minsken in jûn laitsje te litten? Dy fraach 

is like nijsgjirrich as it antwurd. Om dat antwurd te finen, moatte we werom nei 

de 70- en 80-ger jierren fan de foarige iuw. Gauris waard doe yn in 

ledegearkomste frege, oft Teake van der Meer net ris ynhierd wurde koe. Mar 

dêr hie (de mearderheid fan) it bestjoer gjin earen nei. Dy sljochtweihinne 

folkshumor soe net kultureel genôch wêze foar ús leden. No hie’t bestjoer it 

perfoarst net heech yn ‘e plasse, wit ik út ûnderfining, mar op dit mêd rûnen de 

mieningen wol ris útinoar. It selskip rekke lykwols yn in opgeande tiid en der 

waard besletten om de ledegearkomste ‘oan te klaaien’. Dat barde foar’t earst 

op 27 april 1983 mei in optreden fan de Fryske trûbadoer Roel Slofstra. Der 

kamen gâns mear leden op de ledegearkomsten en … der kamen ek mear 

leden dy’t om Teake fregen. It bestjoer skytskoarre der noch in jiermannich 

tsjinoan, mar joech it tsjinakseljen úteinlik dochs op. En sa stie Teake van der 

Meer op 16 april 1993 foar it earst by ús op ‘e planken. De 33 oanwêzigen 

wiene út ‘e skroeven. Dit moast al wer ris barre. Dat wie it bestjoer ek wol fan 

betinken, mar moast dat dan op in gewoane ‘grutte’ jûn? Jawis, fûnen de leden. 

Wat mear sielen, wat mear freugde. Tsien jier letter, op 4 oktober 2003, kaam 

“Lytse Teake’ op ‘e nij by ús yn Swol. No mei gûcheler Minze Dijksma en 

sjongeres Griet 

Wiersma (fan û.o. 

‘It Frysk Hynder’). 

It jûnfoljend 

programma 

‘Teake set troch!’ 

luts 200 leden nei 

skouboarch 

Odeon. Njoggen 

jier letter wie it wer raak. En wer yn Odeon. No mei de foarstelling ‘Moat it no sa 

…?!’ dêr’t Griet en Minze ek wer oan mei diene en dêr’t 180 besikers op ôf 

kamen.  

(JB) 
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MYN REEDRIDERSWRALD   
 
As jonkje wenne ik op de likernôch 6 meter hege terp fan Wetsens. Winterdeis 
seach ik út ‘e hûs wei op ‘e iisbaan del. Dy iisbaan lei by eastewyn smûk yn ‘e 
lijte fan de hege terp. Yn ‘e hûs luts ik myn learzens oan en heit of mem bûn my 
de redens ûnder; ‘houtsjes’, mei tean- en haklearen. As baaske fan in jier as 
fjouwer-fiif namen se my op ‘e rêch, droegen my oer de stiennen trep by de terp 
del en setten my op it iis. Fan de houten 
stoel dy’t ik krige om my oan fêst te hâlden, 
hie’k gau myn nocht. Ik koe dochs sûnder 
dy stoel ek wol ride! Al wie’t yn’t earstoan 
ek noch in bytsje preamkeskowen, mei 
gauwens krige ik de slach te pakken en 
fermakke my tige op dy smelle izers en it 
glêde, hurde iis. Want dat iis hurd is, waard 
ik ek hiel gau gewaar. As bern rieden we 
om it hurdst, we tikkeboarten of fûnen in oar 
spultsje út. As’t begûn te skimerjen, bûn  ik 
de redens ôf en gie ‘k by de trep op nei hûs 
ta.       De terp fan Wetsens mei de iisbaan.   

Nei in pear jier wie de iisbaan te lyts foar my. Ik woe der op út, de sleatten del 
en it fjild yn. Fan de iisbaan ôf koe’k sa oer in ierden dykje op ‘e sleat stappe. It 
aventoer en it ûnbekende temjitte. Dat wie wol in bytsje spannend. Ik mocht 
perfoarst net ride op plakken dêr’t noch nimmen riden hie. Dat waard my troch 
mem goed yndruid. Oan’t iis koe’k wol sjen oft der immen riden hie en sa koe’k 
my kreas oan de ‘feilichheidsregels’ hâlde.  
 
Doe’t ik jûns ek nei de iisbaan mocht, ried ik earst rûntsjes yn ‘e binnenbaan. It 
duorre lykwols net sa lang, of ik ried ek mei it jongfolk en de ‘grutte minsken’ yn 
‘e bûtenbaan. No hearde ik der echt by. Alteast wat it riden oangie. Fierders 
noch net alhiel. De grutte jonges en fammen, leinen by-inoar op of riden 
krúslings. As bern diene wy dat net. As wy net rieden, wiene we oan’t oangean 
en oan’t sniebaljen.  
 
As opslûpene jonges hiene we niget oan de grutte jonges en fammen, dy’t yn it 
healtsjuster yn ‘e lijte fan ‘e terp stiene te tútsjeboartsjen. Sa’n tút duorre soms 
hiel lang. Dan telden we yn stilte mei: ien, twa, trije, fjouwer … tsien  en soms 
noch folle langer. Ik moast der net oan tinke, dat ik dat letter ek  mei in famke 
dwaan soe. We seagen ek wolris, dat in jonge syn hannen by it famke ûnder it 
jak of de iistrui stuts.  

(ferfloch op side 12) 
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BOEKEHOEKE   
 

Yn de simmer fan 1881 krige de jonge Piter Jelles 
Troelstra ferkearing mei de boeredochter Fokje Frânses 
Pasma fan Westermar. Doe’t hy studint waard yn Grins, 
moast dit oer wêze neffens de famylje Troelstra.  
Yn njoggentjin fersen fan Piter Jelles fynt men dêrfan de 
delslach. De ‘Fersen foar Fokje’ beskriuwe syn jongfeinte 
lok en lijen. ‘De leafde foel as simmerrein m’ yn ‘t hert,’ 
skriuwt er. De opgong, de twifel, de hope op better as de 
ferkearing in jier tusken heakjes set wurdt, de ferstille 
wanhoop en mankelikens komme allegear werom yn dizze 
syklus. 
Ik jou de wyn myn suchten mei, myn klachten en myn sangen; 
Hy strûst sa rimpen oer de wei en rûst dy om ‘e wangen. 
Hy tysket yn dyn hierren om en lústert dy yn d’ earen: 
“Hy skriemt om dy, syn libbensblom, syn langstme en syn begearen. 
 
Auteur: Bertus Mulder  
 

 
Einleaze fuotbalanalyzes, nuodlik sjen yn glossy tydskriften 
en sa hurd mooglik op ‘e gitaar rosse, dat is de wrâld fan de 
boppegemiddelde echte man. Mar dêr wurde jo fansels net 
manlik fan. Selsûndersyk en literêre diedkrêft, dat is wêr’t it 
om giet. Sa meitsje jo besprekber wat manlju dwaande hâldt 
by it organisearjen fan de jacht, it betwingen fan de lust of it 
etalearjen fan wiisheid en krêft. 

De skriuwers fan ‘Komt in man by syn frou’ pretindearje net 
de wierheid oer de echte man te ferkundigjen – hy is ommers 

in wat saai figuer, dy’t him steande hâldt troch in grut ferlet ta opskeppen en 
swearen. De ferhalen gean dan ek foaral oer hoe wrâldfrjemd de echte man wol 
net wêze kin, as master oer de sitewaasje, as slachtoffer fan syn omjouwing. 
Elke skriuwer sjit dêrby mei syn eigen munysje: soms mei earnst en 
moederaasje, dan wer fol faasje en humor. 

Njoggen ferhalen fan Sjoerd Bottema, Anne Feddema, Ate Grypstra, Bouke van 
der Hem, Arjan Hut, Jaap Krol, Sipke de Schiffart, Nyk de Vries en Henk Wolf. 

Sjoch foar mear ynformaasje oer boeken op www.websjop.afuk.frl                (JB) 
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FLEURICH 
 
Sa no en dan ha ik oanstriid om te skriuwen oer dingen dy’t der yn ús lân barre. 
Dan betraapje ik mysels der op, dat dit gauris saken binne dy’t in soad 
argewaasje jouwe en dêr’t ik my oer ferwûnderje en dêr’t myn ferstân by stil 
stiet. En ik bin grif de iennige net. Dy stelling doar ik wol oan. Nim bygelyks de 
ôfhanneling fan de skea dy’t troch de ierdbevingen yn Grinslân ûnstien is. Of it 
ûnbegryplike belied oangeande it fleanfjild by Lelystêd. De (organisatoarsyke)  
problemen by it CBR, de UWV en yn de jeugd- en sûnenssoarch. De fraude-
oanpak troch de belestingtsjinst dy’t folslein út ‘e hân rûn is en dêr’t tûzenen 
boargers grut ûnrjocht mei oandien is. De kabinetskrisis dy’t dêrtroch ûntstien is. 
De Koroanakrisis mei al syn beheiningen oant en mei de jûnsklok. Alle 
swirrrichheden mei it ynintsjen tsjin it firus. De komplottinkers en tsjinstanners 
fan de maatregels.  Wat leechhollen der ta bringt de boel op stelten te setten. Ik 
sis it no hiel foarsichtich, mar it raast ta de protters. Yn hokfoar wrâld libje wy? 
Bin ik de iennige dy’t my dat ôffreget, of hawwe jimme dat ek wolris? Men soe 
hast ferjitte, dat der ek wol hiel aardige dingen barre. Dy moatte we faak sykje 
omdat der net sa folle (te min) omtinken oan jûn wurdt. De fokus leit meastal op 
it negative. Dat komt faak (tefolle?) yn byld en dêr wurdt wiidweidich 
(oermjittich?) oer skreaun. Dat dogge we yn dit krantsje lykwols net.  
Ien fan dy dingen dêr’t ik fleurich fan waard, en noch 3,2 miljoen minsken mei 
my, wie koartlyn de finale fan ‘De Slimste Mens’. De trije finalisten, presintatrise 
Emma Wortelboer, kabaretier Andries Tunru en sjonger kabaretier Rob Kemps, 
namen it tsjin inoar op. Trije jonge minsken, dy’t alle trije graach winne woene, 
mar elkoar ek op in sportive wize de winst en de eare gunden. Under lieding fan 
Philip Freriks en Maarten van Rossum makken se der in tige fleurige wedstriid 
fan. Oan ‘e ein ta bleau it och sa spannend. Emma helle it krekt net om by de 
lêste twa te kommen. Andries en Rob mochten útmeitsje wa’t ‘De Slimste Mens’ 
is. De lêste fraach wie foar Andries: ‘Wat witsto fan Willeke Alberti?’ Hy kaam op 
trije goede antwurden. Noch ien goed antwurd en hy wie de winner. Doe’t er 
noch 3 sekonden oer hie, moast er wol passe. Yn ‘e hope dat Rob fan de twa 
mooglike antwurden it goede ek net neame soe. It earste dat Rob sei, wie 
‘Samenzijn’. M'n vriendje, mag ik even met je praten Want 't verwart me, wat er 
met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt als je 
alleen bent. Want 't is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij 
dat ook, gevoel van onrust dat 't niet voor altijd door kan blijven gaan.’ 
En dêrmei waard hy ‘De Slimste Mens’. Symboalysker hie’t net kinnen.  
Wat by-inoar wêze echt betsjut, fiele we it bêst yn in tiid dat it net kin.  

Dat lieten Rob en Andries ek sjen yn in fideoclip op youtube Andries Tunru - 
Samen Zijn - YouTube. Fan sokke dingen wurd ik – en jimme ek, hoopje ik – 

fleurich.  
 (JB) 
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