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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 5                                                     foarjiersmoanne 2021 

 

HOOP 
 
Mei dit krantsje slute we in hiel bysûnder winterskoft ôf. In winterskoft wêryn’t 
we net ien middei of jûn by-inoar west hawwe. Dat koe no ienris net oars. It 
Koroanafirus siet ús dwers en ferballe alles. It kontakt bestie út in tal nijsbrieven 
yn ‘e simmer fan 2020, de fiif krantsjes fan dit winterskoft en it iennige fysike 
kontakt op oardel meter ôfstân mei it besoargjen fan in krystkrâns. Al mei al 
wie’t mar in keale boel. Dat jildt net allinne foar ús selskip. It sjongkoar sweit ek 
al in jier yn alle toanaarden. Tige spitich foar alle minsken fan it selskip en it 
koar. We litte de moedfearen lykwols net hingje, we hâlde de kop der foar en 
jouwe gjin belies.  
 
Sadree as’t kin, begjint it sjongkoar wer te repetearjen en sjonge de koarleden 
de hikke fan ‘e daam en de stjerren fan ‘e loft: ‘Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris 
brûze en siede ...’. As selskip binne we ek fan bûgjen frjemd en dêrom sakket 
ús de moed net yn ‘e hakken. Ek al giet de tsjerketsjinst op snein 11 april 
net troch en kin der nei alle gedachten ek gjin fysike ledegearkomste 
hâlden wurde (sjoch fierderop yn dit krantsje). We sjogge no al út nei de earste 
jûn fan it winterskoft 2021-2022 op freed 29 oktober yn De Weijenbelt mei de 
foarstelling ‘Wat Soesto!’, dy’t 26 febrewaris net hâlden wurde koe.  
 
Dit ûnder it motto ‘Tomorrow Will Be A Good Day’, de titel fan de autobiografy 
fan Sir Thomas Moore silger, alias ‘Captain Tom’, de Ingelske kapitein dy’t op 
syn 99ste, fuotsje foar fuotsje achter syn rollator, ûnfersteurber rûntsjes troch de 
tún rûn om jild yn te sammeljen foar de National Health Service. Kreas klaaid 
mei syn medaljes op it boarst. Syn doel wie om mei syn loopkes ₤ 1.000.--  op 
te heljen. It waarden der 32,7 miljoen. Hy waard foar 
hiel Ingelân en in soad minsken yn oare lannen it 
symboal fan hoop yn de Koroanakrisis.  
 
En wy – it selskip en it koar – hâlde hoop op in moaie 
simmer en dêrnei in nij winterskoft mei it sjongen fan 
moaie lieten en moaie jûnen en/of middagen.  
          Dizige moarnen  
   Jan bosgraaf (foarsitter)  jouwe moaie dagen. 

Wêrom hjit ús taal  

 eins memmetaal?  

 

Omdat heit noait 

oan’t wurd  komt.  
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‘ Wa wit, krije we dizze winter  
in hiel soad lytse tútsjes.’ 

 
Dat stie yn it 3e krantsje by dit 
plaatsje. En yndied krigen wy begjin 
febrewaris in hiel soad lytse tútsjes. 
Goed, bêst, it wiene dan wol gjin 
moaie snieflokken dy’t yn stilte sêft 
nei ûnderen dwarrelen, mar fine 
stosnie dy’t foar in moai wintersk 
lânskip soarge. Benammen de alderjongsten setten grutte eagen op. Dy hiene 
noch nea snie sjoen. Sliden waarden fan ‘e souder helle en de bern fermakken 
har ta de teannen út.  
 
No snijde it net allinnich, it frear ek. De waarmanlju en –froulju dûkelen suver 
oerinoar hinne en beaden tsjininoar op om de measte graden froast foar te 
sizzen. De ‘Russyske Bear’ wie losbrutsen en ûnderweis ús kant út. It soe 
nachten oanien wol 20 graden frieze. Efternei besjoen, wie’t in freonlik 
teddybearke. De leechste temperatuer yn De Bilt wie 10,9 graden ûnder nul. Hjir 
en dêr hat it noch in pear graden mear ferzen, mar dêr hâlde it dan ek wol mei 
op. Mar de bear wie figuerlik wol los.  
 
Ear’t it begûn te friezen, kamen de redens al út it fet. No soe’t heve! Wylst it yn 
Fryslân noch ien en al wetter wie, sa’t Piet Paulusma live fanút Harns sjen liet, 
waard yn praatprogramma’s op ‘e televyzje al gewach makke fan de 
alvestêdetocht. It folk en benammen de Hollanners rekken alhiel oeremus en út 
‘e skroeven. Alderhande pommeranten waarden foar de kamera’s sleept om 
harren fisy, idee of miening te jaan. Elk wie der fan oertsjûge dat ‘De Tocht der 
Tochten’ der komme soe. Wylst it noch mar in pear nachten 5 of 6 graden frear, 
der noch hiele stikken fan de alvestêderûte iepen leine en it iis op oare stikken 
troch de snie en de hurde wyn striemin wie. En ek al hie Wiebe Wieling yn 
novimber al sein, dat de tocht ûnder de Koroana-omstannichheden net 
trochgean soe.        
 
Net allinne op ‘e televyzje swarden en swetsen de selsbeneamde saakkundigen 
der oer. Yn ‘e Twadde Keamer seach men it ek wol sitten. Koroana of net, it 
koe, soe en moast oangean. No, dan freegje jo je dochs ôf … nee, lit mar. Sels 
ús premier die ek noch in sint yn’t ponkje. Wylst de bêste man begjin 2020, 
doe’t Koroana Nederlân yn kaam, sei: ‘Wij zijn een nuchter volkje, wij laten ons 
niet gek maken.’ No, dêr hat er him dus raar op fersjoen.  

(ferfolch op side 3) 
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As it mooglik is, wurdt yn 2021 wer in fysike AG belein  

en yn ‘e hjerst 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.  

Dat duorret noch 2½ jier, mar de piketpeallen wurde al slein.  

   

Mear ynformaasje oer it Frysk Boun om Utens en oer de by it Boun  

oansletten kriten op ‘e webside fan it Boun:  www.fryskbutenfryslan.frl  

 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Wat in gelok, dat de kappers wer knippe meie.  
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            Snieflokjes    
     binne lytse tútsjes  
      út de himel wei.    

 

Mem, we 

moatte nei  

de kapper  
Ik bin 

jim heit  

http://www.fryskbutenfryslan.frl/
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BOEKEHOEKE   
 

Hein Jaap Hilarides (1969) is skriuwer en muzikant. Hy is 
berne yn St.-Jabik. Syn âlden hienen in boubedriuw. Hy wenne 
yn Ljouwert en Grins, dêr’t er it Van Hall Ynstitút die, en yn 
Amsterdam. Oan de UvA helle er syn doktoraal foar Frysk. Hy is 
dwaande mei it skriuwen fan in romansyklus oer de Bildtske 
famylje Wassenaar. Yn 2017 kaam it tredde diel fan de syklus 
út: ‘De trekker fan Troje’. Koartlyn kaam diel 2 út: ‘Beppe Xenia’. 
It earste diel sil noch skreaun wurde.  

 
 
Identititeit, de Fryske saak, leafde en wraak, dat binne de tema’s fan dizze 
Bildungsroman. Stap foar stap wurket Hilarides ta nei in thrillerachtige 
ûntknoping.  
 
Friso Wassenaar is lobbyist yn Brussel. Hy wrakselet 
mei syn identiteit yn it postmoderne Europa. Syn 
twillingbroer Hero sit op de pleats dêr’t de Wassenaars 
al generaasjes op buorkje. Heit Klaas Wassenaar is 
harren foarbyld. Yn 1990 wie hy de lieder fan in grutte 
boereaksje. It belied fan de Europeeske Uny bedrige 
de boeren yn harren fuortbestean.  
Tweintich jier letter stride Friso en Hero foar de 
autonomy fan Fryslân. Mei in leger fan trekkers besette 
se Brussel. Dan komt heit ûnder in muorre en 
ferûngelokket. It docht bliken dat de hiele erfenis nei 
Hero giet. Boppedat hat de twilling noch wat út te fjochtsjen.  
Se falle op deselde frou: Andrea Kalma. 
 

 
Xenia is grutbrocht yn de Dravadelte fan Slovenië. Dêr treft 
se Freek Wassenaar, in boeresoan út it Bilt. Freek en Xenia 
wurde fereale en sette har nei wenjen yn Fryslân. Se trouwe 
yn 1933, it jier dat Hitler oan de macht komt yn Dútslân. Yn it 
begjin fan de Twadde Wrâldoarloch rint Xenia in âlde leafde 
tsjin it liif. Dietrich Kleeblatt wurket yn Nederlân foar de SD. 
De moeting mei Dietrich sil it libben fan Xenia en Freek bot 
yn ûnstjoer bringe.   

(JB) 
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(ferfolch fan side 2)  
Lykas mei Koroana, hie ús lân 17,3 miljoen 
ynwenners dy’t ferstân fan iis hawwe. O nee, nim 
my net kwea ôf; it wiene 16,6 miljoen. De 650.000 
Friezen en de Friezen om utens – wy dus – 
hâlden de holle wol koel en hearden en seagen it 
allegearre mei in djippe sucht oan. Wat binne it 
dochs oelewappers en omkoalen, dy Hollanners.  
 
Der moast swier geskut yn stelling brocht wurde 
om de boel wat te saksearjen. Op 10 febrewaris sieten Wiebe Wieling, Sybrand 
Buma en Arno Brok middeis by Eric Ennema fan Omrop Fryslân oan tafel en 
makken nochris dúdlik wêrom der gjin alvestêdetocht komt. Omdat it ienfâldich 
net kin! Om Koroana net, om de tichtplicht (Frysk foar lockdown) net en om it iis 
net. De mannen wiene tige ienriedich yn harren beslút. Dyselde jûns sieten se 
yn it programma ‘Op1’ oan tafel by Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel. It 
like my nuver ta, dat se dêr wat oars sizze soene. En dat diene de hearen dan 
ek net. Mei deselde arguminten en likernôch deselde wurden, makken se hiel 
Nederlân dúdlik: IT KIN NET!  
 

Lokkich hiene we nei 10 febrewaris in pear dagen sierlik 
winterwaar. Oerdeis in pear graden froast, moai 
sinneskyn waar en in bytsje wyn wiene de ideale 
omstannichheden foar iisnocht en –wille.  Elts dy’t graach 
ride mei, gie der op út. Op fivers, fearten, kanalen en 
marren, oeral dêr’t it iis betrouber wie, waard riden. Dêr’t 
it net betrouber wie, sakken se der wol troch. Want der 
binne altyd guon, dy’t it net leauwe wolle. De kranten 

stiene fol mei prachtige winterske tafrieltsjes. Fan ‘e mûnen yn Kinderdijk, oant 
en mei de Alde Feanen yn Earnewâld en alles wat dêr tuskenyn leit. Yn ús 
omkriten fansels it nasjonaal park fan de Weerribben en de Wieden, dêr’t de 
minsken by kloften op ta kamen.  
 
Dit winterske fertier hiene de minsken krekt nedich. Elts hie der ferlet fan om 
him of har even ûntjaan te kinnen. De redens ûnder en der op út. De sinnen 
fersette. De holle allinne by it iis, dat der hjir en dêr as in swarte spegel by lei. 
Mar ek mei oandacht foar de barsten en de minne stikken, dêr’t it knoffeljen en 
stroffeljen wie. Want dat is ek natueriis. Nei Valentijnsdag (soene heimlike 
leafdes inoar op it iis temûk moete hawwe?) wie’t iisfeest foarby. De redens 
koene wer yn’t fet en opburgen wurde. No is’t wachtsje oant dy ‘Russyske bear’  
wer ús kant op komt.              (JB) 
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SUCHT 
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Wy binne hast troch ús foarried nije boeken 
hinne. En sa’t jimme witte, komme der gjin nije 
Fryske boeken by.  
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.  
 
Us boekhannelers binne Jolanda Lootens foar de (lêste) nije boeken en  
Jan Tjerk Kuipers foar de healsliten boeken, dy’t der soms noch as nij ústjogge.  
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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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http://www.folkshegeskoalle.frl/
http://www.omropfryslan.nl/freonen
mailto:freonen@omropfryslan.nl
http://www.itnijs.frl/
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FRYSLAN  EFTER  IT  STEK 
 
Troch de hiele skiednis hinne, hawwe minsken muorren boud. Ferneamd binne 
bygelyks de Sjineeske Muorre, de Berlynske Muorre en de Israëlyske Muorre. In 
pear lytsere romrofte muorren binne de Muorre fan Jericho en de Kleimuorre yn 
Jeruzalim. Faaks wat minder bekend binne de Aureliaanske Muorre om Rome 
hinne en de Muorre fan Hadrianus yn Skotlân. Yn ús lân hawwe we de Muorre 
fan Mussert by Lunteren. In muorre dy’t de ôfrûne fjouwer jier in soad opskuor 
jûn hat, is it stek tusken de Feriene Steaten en Meksiko. En no wolle trije Fryske 
skieppehâlders en twa melkfeehâlders, feriene yn de ‘Stichting Wolvenhek 
Fryslân’, in stek bouwe op de 
Fryske provinsjegrins om de wolf 
bûten de provinsje te hâlden.  
De wolf hat him jierrenlang net 
sjen litten yn ús lân. Mar no 
skarrelet it bist  hjir wer om en lit it 
syn deadlike spoaren achter. 
Want der binne al ferskate skiep 
troch it rôfdier deabiten. Ferline 
jier juny tsjinnen fjouwer 
provinsjale partijen in moasje yn 
tsjin de komst fan de wolf yn Fryslân. Fiif moanne letter sei deputearre Klaas 
Fokkinga fan de FNP lykwols dat der, yn ferbân mei Europeeske wetjouwing, 
gjin maatregels naam wurde kinne. Mar neffens de feehâlders sille der oer in jier 
as fiif sa’n 50 oant 150 wolven troch ús lân swalkje en sille der binnen 10 jier in 
soad bisten út ‘e greide ferdwûn wêze troch tadwaan fan de wolf.  
 Neffens de stichting soe it stek tusken de oardel meter en 1,70 meter heech 
wurde moatte. Ut stúdzjes en mear docht nammentlik bliken, dat in stek fan 1,70 
meter heech mei in stroomtried dêrboppe heech genôch is om de wolf te 
kearen. It stek moat sa'n oardel meter heech wurde en wurdt oer 150 kilometer 
provinsjegrins lutsen. De plannen kostje neffens de stichting oardel oant twa 
miljoen euro. De feehâlders hawwe it plan ûnderwilens yn De Haach 
presintearre.  
Deputearre Klaas Fokkinga moat noch útsykje hoe't it juridysk krekt sit, mar seit 
dat it idee fan de feehâlders net helber is. ‘As se letterlik in stek om de provinsje 
sette wolle, is dat in ûnmooglik plan.’ Dat soe dan dwers troch it lân fan guon 
minsken moatte. De inisjatyfnimmers fan it stek sizze dat se yn petear wolle mei 
alle boeren by wa't dat stek troch it lân moatte soe. It lêste wurd is der noch lang 
net oer sein.               (JB) 

(Boarne: Omrop Fryslân) 
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Nee, dit is gjin foto fan it  
 

Dan soe der wol ‘Lit de Minsken Sjonge’  boppe stean. Dat hie it koar ek och 

sa graach wollen. Sels sjonge en minsken meisjonge litte. Lykas by de fiering 
fan it 10- en 15-jierrich bestean fan it koar. En by it útsje nei Fryslân, dat elts jier 
plak fynt, mei in optreden yn in fersoargingshûs. Of by ús ledegearkomste, dat it 
koar ek al jierren oanien docht. En yn 2019 in prachtich optreden by it krystmiel 
fan ús selskip. Dêrneist hâldt it koar elts jier in midsimmermoeting. Mar mei-
inoar sjonge en inoar moetsje, koe it ôfrûne jier net. It koar koe hielendal neat! 
 
Dêrom dizze fleurige foto fan in groep entûsjaste minsken, âld en jong, froulju 
en manlju, dy’t mei-inoar sjonge. Om al dy koarleden in riem ûnder it hert te 
stekken. Want sûnder mis komt der in tiid, dat it koar wol wer allike entûsjast as 
alear sjonge kin. En net allinnich freedtemoarnen mei de repetysjes yn ‘Het 
Anker’. De leden sille grif ek wer de ambysje hawwe om optredens te 
fersoargjen. Nei alle gedachten hoecht dat net perfoarst in optreden te wêzen 
op in ynternasjonaal sjongfestival. Sa grut sille de ambysjes no ek wer net 
wêze. Alhoewol, men kin it nea witte.  
 
It koar fan ‘e foto oerkaam it wol. Dit doarpskoar út it noarden fan Sweden naam 
diel oan in ynternasjonale sjongwedstriid yn Eastenryk.  

(ferfolch op side 6) 
-5- 
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(ferfolch fan side 5)  

Goed, it spilet him ôf yn in film, mar wat dy film 
û.o. dúdlik stelle wol, is, dat muzyk en sjongen 
net perfoarst allinne as prestaasje beoefene 
wurde moat, mar dat it yn tsjinst stiet fan it 
lokkich meitsjen fan de minsken. Dan witte guon 
fan jimme grif wol, dat ik it oer de ferneamde 
Sweedske film ‘Så som i himmelen’ út 2004 
ha. Hjir waard de film bekend ûnder de titel ‘As 
it is in heaven’.  
 
De film beskriuwt it weromkommen fan Daniël 
Daréus, in ferneamde dirigint, nei syn 
bertedoarp yn in noarden fan Sweden, dêr’t er 
belutsen rekket yn de deistige soargen en 
noeden fan de leden fan it doarpskoar.  
 
Trochdat Daniël ûnder syn artystenamme weromkomt, werkent nimmen him as 
it jonkje dat eartiids op skoalle slim pleage waard.Yn it doarp komt er syn âld 
klassegenoaten tsjin en sjocht er hoe’t de grutste pestkop, Conny, it doarp 
terrorisearret en syn frou, Gabrielle, mishannelt. Conny is befreone mei Stig, de 
doarpsdominy. Stig oefenet in soad macht út en besiket it doarp sa folle mooglik 
fan de bûtenwrâld te isolearjen. Arne, in lokale middenstanner, hat grutte 
plannen mei it doarpskoar en freget Daniël om ris nei it koar te harkjen, dat er 
úteinlik mei tjsinsin docht. Dêrnei lit er him oerhelje om dirigint fan it koar te 
wurden.  
 
Troch stimekspresje besiket Daniël, elk in plak yn it koar fine te litten. Dizze 
wurkwize makket ûnder de doarpelingen hiel wat los; jaloerskens, leafde en in 
syktocht nei wêr’t elk echt foar stiet. Sa draacht de film, neist de earder neamde 
stelling, noch it pear fikse stellings oan:  

• De minske mei syn libben op syn eigen wize libje en him ûntjaan op de 
manier dy’t it bêste by him/har past.  

• ‘Sûnde’ bestiet net. It is útfûn troch de Tsjerke, om dêrnei ‘ferjaan’ te 
kinnen en dêrmei macht oer de befolking útoefenje te kinnen. 

• Wa’t yn syn jeugd oaren yninoar slacht, sil dat, as der nimmen yngrypt,  
as folwoeksene dwaan bliuwe.  

 
Yn de film spilet de Sweedske sjongeres Helen Sjöholm de rol fan Gabriella. Sy 
sjongt it prachtige liet ‘Gabriellas sång’, dat yn Sweden in hit waard. De muzyk 
is fan Stefan Nilsson. It liet is yn ferskate talen oerset.  

(ferfolch op side 7) 
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 (ferfolch fan side 10)  
 

Derom waerd der 
alle war dien om it 
dochs mei eigen 
kreften klear te 
spyljen. Om it de 
nije toenielspilers 
net al to swier te 
meitsjen, waerden 
in pear kluchten 
útsocht. Opfierd 
binne: ‘In 
Houliksoanfraach 
of froulju to slim’                    Pius-sociëteit (mei balkon), Vischmarkt 34 yn Zwolle  

fen Hager en ‘Efter de skermen’ fen Schuitmaker.  It spyljen wier bêst en de minsken 
yn ‘e seal hawwe hjar tige formakke. Hwet de stikken sels oangiet, woun it lêste it 
fierwei , mar dit easke ek mear fen de kreften fen de spilers. Lyk as sein, hawwe de 
spilers en spylsters it der goed ôfbrocht en hat it in tige fleurige joun wêst. Tige yn ‘e 
smaek foelen ek de musyk fan de ‘Rag Pickers’ en in telepatyske séanse fen de hear 
Jarings.  
 
Do’t de foarsitter dernei efkes oan ’t wird wier, hat hy û.o. ek de stipe fen de leden 
fen it selskip frege for de Fryske keatsklub to Swol, dy’t in bulte dien hat for it 
selskip en ek yn alle opsichten meiwirket for it bihâld fen it Fryske folksaerd. 
Forskate selskipsleden hawwe hjar do opjoun as lid ef ‘donateurs’ fen de keatsklub. 
Op foarstel fen de foarsitter waerd by akklamaesje oan it bestûr folmacht en 
opdracht joun prizen beskikber te stellen for in yn it begjin fen de simmer to hâlden 
keatswedstriid.  
 
Nei ôfrin waerd der fensels dounse sadat it twa ure en tiid fen sluten wier foardat 
min derom tocht.  

 Swol, 9 April 1921 
De Skriuwer 

 de Vries  
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WAT  BARDE  DER  100  JIER  LYN? 
.  

Bistjoersgearkomste op Woansdei 1 desb. 1920, jouns 8 ûre by jiff. Ter Beek.  
 
Oanwêzig jiff. Ter Beek fansels, van der Woude, de Jong en Knol., Schaafsma en 
van der Berg koene net.It stik fen ‘It njoggende gebod’, wier nei’t oardiel fan de 
oanwêzigen to swier foar de beskikb’re krêften. Dêrom is er praten oer in oar stik en 
dat is wirden ‘Dirk en Dirkje, of wol mienende ljeafde’, mei neistikje ‘In 
houliksoanfraech’. De rollen binne efkes foardield en scil, as de minsken allegearre 
kinne, de earste rollêzing pleats hawwe op Freed 10 desb. by  jiff ter Beek oan hûs. 
Fansels as dizze leden hjar derfor beskikber stelle. Dat scil dan nog freege wirde. 
Wij scille it beste mar hoopje.   

3/12/1920 Knol 
 
Yn ’t lêst fan it jier 1920 krigen we berjocht fan ús skriuwer, de hear Knol, dat er 
for dy funksje betankje moast, troch syn oerpleatsing nei Grins. Yn ‘e hope, dat er 
hjir wer hinne komme soe, bleauw syn plak earst iepen en hat ús skathâlder de hear 
Schaafsma, salang syn baentsje derby waernom. Mar de hear Knol moast yn Grins 
bliuwe en dos moast der in nije skriuwer komme.  
 
De bineaming fan in bistjûrslid mei de funksje fan skriuwer kaem oan ‘e oarder yn it 
húshâldelik diel fen ‘e feestlike gearkomste op 5 April 1921. Ien fen ‘e leden stelde 
as kandidaat de hear Oudeboon, dy’t by akklamaesje bineamd waerd. Mar de hear 
Oudeboon betanke for dat baentsje troch droktme ensfh. en do wieren wy wer  like 
fier as yn’t begjin. As skriuwer is do bineamd de hear N. de vries, dy’t de beneaming 
oannommen hat.  
 
Troch boppesteande omstannichheden binne der gjin oantekeningen hâlden fen de 
bistjûrs- en algemiene gearkomsten yn ‘e tiid fen desimber 1920 – April 1921. De 
bistjûrsleden hawwe sein, dat der oars niks bard is yn dy tiid as it forelkoar bringen 
fen alles for de spyljoun. De feestlike gearkomste as eintsjebeslút fen de 
winterkampanje 1920/21 op Tiisdei 5 April waerd hâlden yn ‘e Piussociëteit.  
It doel wier earst om mei in great toanielstik op ‘e planken to kommen, mar trochdat 
alles hwet tsjinroun, is dat mislearre. Lykwols koe it bestjûr it net oansjen, dat der 
wer help fen utens komme moast. 

(ferfolch op side 11) 
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(ferfolch fan side 6) 

 
Dit binne de lêste rigels fan de Fryske fersy fan ‘Gabriella’s liet’:  
 
Ik wol libje, lokkich wêze wa’t ik bin 
As in sterke frije frou 
No’t de dei riist út de nacht 
Hjir bin ik en myn libben is fan my 
En de himel dy’t ik nea fûn 
Is my no yn it libben jûn 
 
Ik wol fiele dat ik libje mei  
 
Op ‘youtube’ stiet de Fryske fersy. Ien wurdt songen troch Gerrie van Dijk – 
Dantuma en de oare troch Gezina van der Zwaag, mei leden fan de Brassband 
De Bazuin fan Oentsjerk. De útfiering fan Gezina en de De Bazuin stiet al jierren 
yn de Fryske Top 100. Yn 2008 kaam it fuortdaliks binnen op plak 5. Dat waard 
yn 2009 nochris werhelle. Dêrnei sakke it liet stadichoan, mar stiet yn de Top 
100 fan 2020 noch altyd op plak 39. It is, om samar te sizzen, in wrâldhit 
wurden.  
 
 
 
 
Dêrmei binne we werom by it  
Net by de noeden en soargen fan de koarleden, dêr’t ûndermekoar ek wol ris 
oer praat wurde sil. Ek net by jaloerskens en leafde, dy’t yn it filmsenario wol in 
rol spylje. Mar by de freugde dy’t de minsken oan sjongen belibje. Want dat 
hawwe alle koarleden mienskiplik. Se sjonge mei in hiel soad nocht en wille.  
  
Wa’t graach sjonge mei, kin ek lid wurde fan dit entûsjaste koar. Ek immen dy’t 
gjin lid fan it Frysk Selskip Swol is, is fan herte wolkom. Se hoege it Frysk net 
machtich te wêzen, as se it mar sjonge kinne.  
Wa’t immen kin, dy’t graach sjonge mei, bring him of har dan yn kontakt mei it 
koar.  
 
In telefoantsje nei ien fan ûndersteande minsken kin it begjin wêze.   
 
Douwe Boersma  foarsitter / skriuwer  0523 – 656802    
Jolanda Lootens ponghâlder  038 – 4200066 
Jelma Wiegersma diriginte  038 – 3311670   

(JB) 
 

-7- 



FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 
 

DIT   JIER   GJIN   TSJERKETSJINST    YN    WINDESHEIM 
 
Diskear, yn it plak fan de oankundiging fan dy tsjinst, it liet dat 21 febrewaris 
2021 as ‘kommunyliet’ foardroegen waard (sjonge mocht net) yn de 
eucharistyfiering yn ‘e ieuwenâlde krústsjerke yn Burgum, dy’t troch 
OmropFryslân útstjoerd waard.    
 

 
 
Wês no mar stil 
 
  
Wês no mar stil, gean yn ‘e tún fan stilte, 
gean nei de beam, de griene libbensbeam. 
Fernim de treast, it lûd fan ierd’ en himel, 
in flústerwyn, in leafdefolle stim, 
dy’t ús ferbynt mei hoop en ivich wêzen 
hear nei de beam, de stim is yn ús dream. 
 
Wês no mar stil, sjoch hjir de leave minsken, 
dy’t neist my rinne, helpend op myn wei. 
Sa driuwe ljochte wolken oer myn wurken, 
sa fyn ik lykwicht yn my, eltse dei, 
in soarchleas sjongen yn de heage beammen, 
giet oer yn tankber núnderjen dêrnei. 
 
Wês no mar stil, ik bûch my nei de ierde, 
dêr is de huver fan earbiedigjen, 
ik set myn foet beret op griene miede, 
en sjoch it paad mei blommen bûnt fersierd, 
hjir is in moeting, myld en fol fersoening, 
wês no mar stil, hjir wurde wûnders wier. 
 

 
It is in liet fan de yn Grins berne priester en politikus Herman 
Verbeek (1939-2013) op de melodij Finlandia, dat ûntliend is oan in 
komposysje fan de Finske fioelist en komponist Jean Sibelius. 
Finlandia (op. 26  nr. 7) is nei alle gedachten it bekendste wurk fan him. 
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LEDEGEARKOMSTE   
 
Nei alle gedachten kinne we dit jier gjin fysike 
ledegearkomste hâlde. As der al safolle ferromming 
fan alle beheiningen komt, dat it yn teory mooglik wêze 
soe, dan is it noch altyd de fraach oft it ferantwurde is 
om by-inoar te kommen. Yn dat gefal krije jimme dêr 
dan wol berjocht fan.   

 
Der binne lykwols in pear (aginda)punten dy’t yn elts gefal omtinken freegje.  
 
Jiersifers 2020-2021 en begrutting 2021-2022  
Dizze wurde, lykas foarich jier, fia de mail of oer de post tastjoerd. Dan krije 
jimme de gelegenheid om dêr fragen ensfh. oer te stellen. Dy’t dan fansels 
beäntwurde wurde. Sa besykje we dan de jiersifers en de begrutting fêst te 
stellen.  
 
Beneaming rekkenopnimmer en reserve-rekkenopnimmer.  
Freerk Kunst en Harmen van der Zee binne de rekkenopnimmers. Freerk is 
ôfgeand. Foar him soe in nije rekkenopnimmer beneamd wurde moatte en der 
moat ek noch in reserve-rekkenopnimmer komme. It útstel is, om de 
beneaming in jier op te skowen en Freerk Kunst en Harmen van der Zee 
noch in jier yn funksje te hâlden.  
 
Bestjoersferkiezing 
Henk Monkel en Tjitske Mulder binne ôfgeand en op ‘e nij foar trije jier yn te 
hieren. It útstel is, as der foar 21 april 2021 gjin beswieren of 
tsjinkandidaten komme, dat Henk en Tjitske dan by akklamaasje wer 
beneamd binne. 
 
Ynlage 2021-2022 
De ynlage fan € 38.--  de man/frou is al in jiermannich net ferhege. De lêste twa 
jier hiene we tekoarten fan € 1.379.--  en € 2.068.--. Foar dit winterskoft wie in 
tekoart begrutte fan € 2.720.--. Om net al te fluch op de reserve yn te tarren, siet 
der sa stadichoan in ferheging fan de ynlage yn ‘e loft. Of der soe danich op it 
programma begnibbele wurde moatte. Mar trochdat we gjin jûnen en middagen 
hâlden hawwe, sil der oer it boekjier 2020-2021 in oerskot wêze. As de 
mooglikheid der is, sille we dêr yn 2021-2022 op de ien of oare wize ús foardiel 
(wat ekstra’s) mei dwaan.  
Dêrom is it útstel om de ynlage foar 2021-2022 net te ferheegjen en hâlde 
we it op € 38.--  de man/frou.  
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