
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





HJERST 
 

DE KJELD KOMT DER OAN 
IT IS OANKRÛPERSWAAR! 

 
IT IS SKIER OER IT FJILD 
DE FALLENDE BLÊDEN 

KLEURJE IT LÂNSKIP HJERSTICH 
 

PAK DYN WAARME TRUI 
EN LEARZENS ÚT DE KAST 

EN GEAN OP PAAD 
 

DÛNSJE YN DE REIN 
SYKJE IKELS EN KASTANJES 

EN WAARMJE OP FOAR DE KACHEL 
MEI WAARME POEIERMOLKE OF TEE 

 
GENIETSJE FAN DE SMÛKENS 

IT IS HJERST! 
 

(kaam foarby op facebook) 
 

 

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 T. Mulder - van der Heide   Fonteinkruid 2   06 24694398  
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 2                                                         slachtmoanne 2020 

 

KRYST    
 
Mear as 16 iuwen lyn  krige Kryst woartels yn ús westerske maatskippij. It is in 
hichtepunt wurden yn de feestdagen fan de kristlike tsjerken. Mar ek yn net-
tsjerklike rûnten is Kryst in hichtepunt. Foar beide jildt, dat Kryst in feest fan 
ljocht is. Foar de ien it figuerlike Ljocht, mei in haadletter. It Ljocht fan it  leauwe 
yn God’s ferbûn mei it minskdom, troch de berte fan Jezus. Foar de oar it 
letterlike ljocht fan de kearsen en de krystferljochting, dy’t in sfear fan harmony, 
ienheid en waarmte kreëarje yn de donkere dagen fan it jier.   
 
Yn dizze ferfrjemdzjende tiid mei it Koroanafirus as in ûnsichtbere fijân, dy’t ús 
oan alle kanten bedriget, hawwe wy mear as oars ferlet fan it ljocht fan Kryst. 
Omdat der troch it firus en alle maatregels dy’t naam wurde om it ûnder kontrôle 
te krijen, in djippe spjalt tusken minsken driget te ûntstean. Oan de iene kant – 
en lokkich binne dat fierwei de measten – hâlde de minsken harren kreas oan 
de maatregels dy’t it libben dochs slim beheine. Oan de oare kant binne der 
minsken dy’t harren neat fan de maatregels oanlûke, dy’t der tsjin 
demonstrearje en dy’t prate oer komplotten, No is elts frij om te tinken wat er 
wol, mar as we mei in wrâldomfiemjend probleem te krijen hawwe, hat in 
komplotteory eat wei fan strúsfûgelpolityk. Boppedat wurde guon minsken koart 

foar de kop en reagearje harren frustraasjes ôf op bygelyks 
ferpleechkundigen yn sikehuzen en ferpleechuzen, op plysjes 
en opspoaringsamtners, dy’t kontrolearje op it neikommen 
fan de regels. Of se skelle en rache tsjin ministers en 
keamerleden. It raast bytiden oan ‘e protters.  
 
Op sa’n manier ûntstiet der mear ferwidering tusken minsken, 
yn stee fan harmony en ienheid, dy’t de minsken yn dizze 
ûnwisse tiden krekt sa nedich hawwe. Litte we hoopje, dat 
troch it ljocht (al of net mei in haadletter) fan Kryst, minsken 
harren wer mear mei-inoar ferbûn fiele.  
 
Ik winskje elkenien, yn harmony en ienriedigens, in goede en 
moaie Kryst.  
  

Jan Bosgraaf (foarsitter) 
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IN FRJEMDE TIID  
 
It hie sa moai wêze kinnen.  
It skûtsjesilen yn it jubileumjier fan de SKS. De Sintrale Kommisje 
Skûtsjesilen bestiet dit jier 75 jier. Hoe spitich is it dan, dat krekt yn it 
jubileumjier gjin wedstriden hâlden wurde. Al dy stoere manlju en froulju 
bleaunen dit jier oan ‘e wâl en sieten harren thús te ferbiten. Want 
simmerdeis wolle se mar ien ding; farre en sile om’t hurdst, mei’t swit op 
holle en it skom foar de boech. Sa bouwe se troch oan in hast mytyske 
kultuer dy’t trochfrissele is mei tradysjes en dramatyk.  
Mar it Koroanafirus stuts in speak yn it tsjil.   
    
It hie sa moai wêze kinnen.  
De middei fan freed 23 oktober 2020. Age Veldboom, de kuierjende 
ensyklopedy op it mêd fan skûtsjes, hie ús meinimme sillen yn de wrâld fan 
it skûtsje. Mei ferhalen oer hurd wurkje en genietsje, oer lije en leafde, oer 
stoer en kwetsber, oer winne en ferlieze. Mar foaral ek ferhalen oer it 
skûtsje, fan wurkskip nei wenskip nei rekreaasjeskip. Mei Ella de Jong 
(sang, piano, trompet en melodica) en Herman Woltman (gitaar) foar de 
spesjaal foar de foarstelling ‘Myn Skip’ skreaune lieten, hie it in prachtige 
middei wurde kinnen.  
Mar it Koroanafirus struts der in skoatteltsje foar.   
 
It kin sa moai wêze.  
It krystmiel yn Grandcafé Restaurant Urbana op freedtejûn 18 desimber 
2020. It is foar de 13e kear op rige, dat dit feestlik barren plak fine sil. Elk 
jier slagget Urbana der yn om ús te ferrassen mei in hearlik 4-gongen 
menu. In pear gleskes wyn of oare drankjes der by. Ta beslut in bakje kofje 
of tee mei wat lekkers. Wa’t gelok hat, kin dy jûn ek noch mei in moaie 
krystpriis nei hûs gean. Tusken de gongen troch kinne de minsken harkje 
nei sfearfolle krystmuzyk en –sang. De earste kear waard it fersoarge troch 
sjonggroep ‘Sânman & Sikke’. Yn ‘e rin fan ‘e jierren hawwe se al fiif kear 
by ús west. Foarich jier fersoarge it Frysk Sjongkoar Swol foar’t earst de 
‘muzikale’ omlisting. Dat foldie tige skoan en is foar werhelling fetber. 
Boppedat fine de minsken it ek sa noflik, dat der genôch tiid is om mei-inoar 
te praten. Guon sitte op sa’n jûn foar’t earst byinoar oan tafel en komme sa 
mei-inoar yn ‘e kunde. Op dy manier hat it krystmiel mear as ien funksje; 
lekker ite en drinke en gesellich prate.  
Litte we hoopje, dat it Koroanafirus gjin roet yn it iten smyt.  

(JB) 
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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 

    

18 des 2020 Swol Krystmiel  ???  Urbana Zwolle  

7 jann 2021 Súdeast 
Drinte 

Nijjiersgearkomste  Zaal Wielens  
Noord-Sleen  

8 jann 2021 Assen  Stamppotbuffet ’t Haolerhoes 
Hooghalen 

16 jann 2021 Meppel  De Stichting Palingaak  
út Heech  

De Schalle Nijeveen  

22 jann 2021 
de middeis  

Swol De foarstelling ‘Myn Skip’ mei 
Age Veldboom, Ella de Jong  
en Herman Woltman   

De Weijenbelt  
Zwolle 

26 feb 2021 Swol  Wat Soesto! mei Freark 
Smink en Klaasje Postma 

De Weijenbelt  
Zwolle 

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  

?? apr 2021 Swol Ledegearkomste  Noch net bekend  

    

 Roan Net bekend  

 

WINTERSKOFT 2021 – 2022 

    

 
 
          Goede krystdagen en in moaie jierwikseling tawinske.  
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BOEKEHOEKE   
 
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.  

 
De Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (Afûk) yn 
Ljouwert is een ynstelling op it mêd fan de Fryske taal en 
kultuer en bestiet sûnt 1924. De wichtichste funksje fan de 
Afûk is dy fan boekhannel en kursusynstitút. Sjoch op 
www.afuk.frl  

 
De Afûk ferkeapet de moaiste Fryske boeken foar jong en âld. Alle 
moannen wurdt der in list gearstald mei in sammeling fan de moaiste, 
populêrste en bêst ferkochte Fryske boeken, sawol berneboeken as boeken 
foar folwoeksenen. Oftewol: de tips fan de Afûk!  
 
Ien fan dy tips is ‘WADDENWOLF’.  

De wûnderlike skiednis fan in jonker dy’t de Waadsee 
drûchlizze woe. Yn ‘e iiskâlde winter fan 1866 skriuwt jonker 
Pieter Jan Willem Teding van Berkhout in plan, dat de 
takomst fan Nederlân foargoed feroarje sil. Troch de bou 
fan in daam tusken It Amelân en it fêstelân fan Fryslân, sil 
de Waadsee transformearje ta Waadpolder. Mar alles rint 
oars. Op it isolearre eilân wurdt de bleke aristokraat in 
wrotter mei slyk ûnder de neilen, dy’t fjochtet tsjin de Steat 
en de wetterwolf. Underwilens prottelje de leauwenden, 

omdat de daam de duvel op it eilân bringt. As de húshâldster fan de pastoor 
in Mariaferskining belibbet, is’t de fraach oft har needlottige foarsizzing 
útkomme sil. ‘Waddenwolf’ is in ferhaal oer it grutste mislearre Nederlânske 
wetterboukunich projekt fan de 19e ieu. Neffens Adriaan van Dis: ‘Een 
aangrijpende vertelling over water, wilskracht en wanhoop. Ook zonder 
laarzen te lezen.’                  (JB) 
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Farwol  
 
Op ’t greidlân njonken ’t grien strewel, grien strewel. 
Dêr is myn leafste en jout him del, jout him del.  
Hy smookt en praat en laket frij. 
En tinkt alhiel net mear oan my!  
 
  Fedde Schurer  
  

 

WA’T GRAACH SJONGE MEI …   
 
… komt nei in repetysje fan it  
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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KRYSTLIET  
 
Twa jier lyn ha’k in stikje skreaun oer ien fan de bekendste en populêrste 
krystlieten fan ‘e wrâld; ‘Stille Nacht’. Guon leden fûnen dat doe wakker 
nijsgjirrich.  
 
Dêrom no in stikje oer in oar populêr krystlied; ‘O, hil’ge nacht’. By it 
krystmiel foarich jier waard it liet songen troch it Frysk Sjongkoar Swol, mei 
Jelma en Jolanda as solisten. Dêr moast ik oan tinke, no’t it wer nei kryst ta 
rint en – as’t kin – wy it krystmiel yn Urbana hawwe.   
 
De orizjinele tekst fan it liet út 1847 is fan de Frânske dichter Placide 
Cappeau. Doe’t it oargel yn de tsjerke fan Roquemaure (12 km noardlik fan 
Avignon) renovearre waard, frege de doarpspastoor oan Cappeau om in 
krystgedicht te skriuwen. Dat waard ‘Minuit, chrétiens’.  

‘Minuit! Chrétiens, c'est l'heure solennelle, 
Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous.’  
De muzyk waard kompenearre troch de Frânske komponist Adolphe Ada. 
De earste útfiering wie yn 1847. As krystliet waard it ek bekend as 
‘Cantique de Noël’.  
 
Yn 1855 skreau de unitaryske dominy John Sullivan Dwight de Ingelske 
ferzje fan it liet; ‘O Holy Night’. Dan wurdt it foar in soad minsken al 
bekender.   
‘O holy night! The stars are brightly shining.  
It is the night of our dear Saviour's birth.  
Long lay the world in sin and error pining. 
Til He appear'd and the soul felt its worth.  
A thrill of hope the weary world rejoices, 
For yonder breaks a new and glorious morn.’ 
 
Der is fansels ek in Nederlânske ferzje.   
‘O heil'ge Nacht! Wij luist'ren naar Uw zangen, 
wij zien verheugd op het Licht van Bethlehem. 
Machten des doods, zij hielden d'aard gevangen, 
maar blij en troostvol klonk der eng'len stem, 
laat Oost en West de blijde mare horen, 
God zond Zijn Zoon als drager onzer schuld.’  
 
De Fryske ferzje stiet hjirnjonken. (JB)    
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FRIEZEN LEZE EN SKRIUWE MEAR FRYSK 
 
De Fryske Taalatlas jout ien kear yn ‘e fjouwer jier in oersjoch fan it 
behearskingsnivo en it gebrûk fan de Fryske taal troch ynwenners, 
oerheden, ûnderwiis en bedriuwslibben. De basis fan de atlas is it 
fjouwerjierliks taalûndersyk fan de provinsje ûnder de ynwenners fan 
Fryslân. De Fryske Taalatlas 2020 is de fjirde edysje nei eardere útjeften yn 
2007, 2011 en 2015.  
 
Ut de edysje fan 2020 blykt, dat it tal Friezen dat 
Frysk lêze en skriuwe kin yn de lêste 12 jier in 
bytsje tanommen is. It persintaazje ynwenners 
dat Frysk ferstiet en sprekt is stabyl bleaun. 
 
Hast 6.500 ynwenners fan Fryslân follen in 
enkête yn oer it gebrûk en it eigen nivo fan de 
Fryske taal. De resultaten fan de enkête binne 
bemoedigjend. It Frysk hat in sterke posysje yn 
de mienskip. Sawol jongerein as âldere Friezen prate de taal faak. 
Deputearre Sietske Poepjes is wiis mei de sterke rol dy’t it Frysk spilet yn it 
deistich libben. ‘Wy sjogge dat in protte Friezen noch altyd in grutte wearde 
hechtsje oan de Fryske taal. It heart by harren identiteit, se binne der grutsk 
op. Dat is moai om te sjen.’ 

Boarne: Afûk  
De taalatlas is digitaal te finen op https://friesland.databank.nl 
Wa't de atlas graach fergees as boekje ha wol, kin dat fia de mail bestelle: 
leefberfryslan@fryslan.frl  

(JB) 
 
  

 

 

   Garjen en sparjen 

  makket  

   stiennen bargen fet. 
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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 en 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 er op ‘e 
Folkshegeskoalle Schylgeralân te rêden is, kin terjochte op webside 
www.folkshegeskoalle.frl  

 

AAI 
 
Better hjoed in aai as moarn in hin.  
(men kin better it wisse foar it ûnwisse nimme)  
 
Dy't aaien hat, kin doppen meitsje. 
(dy't in soad jild hat, kin in soad útjaan)  
 
Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze.  
(men moat net alles op ien kaart sette) 
 

 

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’.  

 
Wolle jo ek FREON wurde fan Omrop Fryslân?   
Belje nei 06-43903180. Of stjoer in e-mail nei freonen@omropfryslan.nl  
Oanmelde fia de webside fan de FOF kin ek:.   
www.omropfryslan.nl/freonen  
 
De ledebydrage is op syn minst € 9.--  yn’t jier.  
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O, hil’ge nacht 
 
O, hil’ge nacht, wy lúst’rje nei jins sangen  
en sjogge op nei it ljocht fan Bethlehem.   
Tsjustere machten hâlden ús yn finz’nis,   
mar bliid en treastend klinkt dêr in ing’lestim.   
Lit East en West it blide boadskip hearre:  
God stjoert Syn Soan as drager fan ús skuld. 
Sjong, minsken, sjong, de Kristus is hjoed berne. 
Jou God de ear, Syn Heilwurd is ferfuld.(2x)  
 
Lied no jo stjer, de wizen út it Easten  
o Heilân, stjoer har it ljocht fan Bethlehem  
Wol Jo ek ús, troch Jo genede treaste 
en lûk ús troch Jo leafdefolle stim.  
Lit East en West it blide boadskip hearre. 
Dy Hil’ge God, sjong Him de lofsang ta.  
Sjong, minsken, sjong, de Kristus is hjoed berne. 
Jou God de ear, Syn Heilwurd is ferfuld. (2x)  
 
Wolle wy dan de Heare ear bewize,   
Dy’t ús sa trou en fol leafde betinkt.  
Jou Him dyn hert en lit ús lofsang rize.  
Dy’t ús Syn Soan, ús Syn alderleafste skinkt.  
Lit East en West it blide boadskip hearre.  
Lit  alle minsken ‘t grutte Heil ferstean.  
Sjong, minsken, sjong, de Kristus is hjoed berne. 
Jou God de ear, Syn Heilwurd is ferfuld. (2x)  
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Ein septimber makke útjouwerij 
Walker Books bekend dat skriuwer 
Sam McBratney, de geastlike heit fan 
Lytse en Grutte Ljochtbrune Hazze, 
op 77-jierrige leeftiid ferstoarn is.  
Syn wrâldferneamde printeboek 
'Guess how much I love you', mei 
yllustraasjes fan Anita Jeram, 
ferskynde yn mar leafst 57 talen, 
wêrûnder it Frysk. ‘Sa fier as de 
moanne, sa mâl bin ik mei dy’ is 
wierskynlik wol de bekendste sin út it 
boek. Koartlyn ferskynde by 

útjouwerij Afûk noch de sechsde printinge fan de karton-edysje fan 'Witst 
wol hoe mâl ik mei dy bin?'.  
It berneboek út 1994 ferskynde yn datselde jier ek by de Afûk, yn in Fryske 
oersetting fan Gerda van der Wijk. Troch de jierren hinne kamen der 
meardere werprintingen út en tsjintwurdich kin it boek, ek yn Fryslân, mei 
rjocht en reden in ‘klassiker’ neamd wurde.  
Underwilens binne der oer de hiele wrâld likernôch 50 miljoen eksimplaren 
fan ferkocht. It oandiel fan de Fryske edysje, mei sa’n 12.500 eksimplaren, 
mei op dat oantal miskien net grut lykje, mar foar in lyts taalgebiet lykas 
Fryslân is dat enoarm.  
In pear moanne lyn ferskynde de opfolger fan ‘Guess how much I love you’. 
Earst allinne yn it Nederlânsk, ûnder de titel ‘Wil je mijn vriend zijn?’. Letter 
ferskynt by de Afûk ek de Fryske ferzje.                (JB) 

Boarne: Afûk  
 
 

 
Sa njonkelytsen wit elk wat de bedoeling is fan dit 
logo. 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.  
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DE KOP DER FOAR  
 

Gauris wurdt de fraach steld, hoe lang it Frysk Selskip Swol noch bestean 

sil. Dat heart wat pessimistysk, mar de fraach is ek realistysk. Yn dit 

winterskoft, op 8 febrewaris 2021, bestiet it selskip 122 jier. It is de âldst 

besteande Fryske krite om utens. Yn ‘e rin fan dy goed hûndert jier binne 

der strieminne tiden west en wie it fuortbestean faker as ien kear in knikkert 

op ‘e kant. Der wiene lykwols ek hichtepunten. Bygelyks yn april 1988, doe’t 

it 500ste lid ynskreaun waard. Mei sa’n grut tal leden, wie it mooglik om 

grutte en djoere produksjes nei Swol komme te litten. Prachtige jûnen, dêr’t 

in soad minsken op ôf kamen. Mar it ledetal is eins nea boppe dy 500 

útkaam. It ferrin wie krekt oarsom. Hast elts jier rûn it ledetal tebek. 

Nettsjinsteande de grutte en moaie foarstellings dy’t geregeldwei te sjen 

wiene. It waard dúdlik, dat de tiid fan de santiger en tachtiger jierren fan de 

foarige ieu foargoed foarby wie en net werom komme soe. De maatskippij 

feroaret geandewei en stekt no hiel oars yninoar as doe. Globalisearring en 

yndividualisearring litte harren spoaren yn ‘e mienskip nei.  

Ien fan dy (lytse) spoaren is de delgong fan ús ledetal. Dat is yn 32 jier mei 

yn trochsnee 12 yn ’t jier ôfnommen. Op dit stuit telt ús selskip 113 leden. 

Fan’t simmer hawwe in pear leden opsein, mar we krigen der ek wer trije 

nije leden by. En we slagje der mei-inoar noch altyd yn, om elts jier in tal 

moaie middagen en jûnen te hâlden. Dêr meie we mei-inoar bêst wol in 

bytsje grutsk op wêze. Want it fuortbestean fan ús selskip hinget fan ús 

mei-inoar ôf. It bestjoer kin fan alles en noch wat op poaten setten, as de 

leden it ôfwitte litte, is’t mei it selskip dien. Dat mei dúdlik wêze. Dat binne 

ús leden harren kenlik ek hiel goed bewust. Want, doe’t it Koroanafirus nei 

de simmer de kop wer opstuts, wie der gjin lid dy’t betanke.  Earlik sein, 

wiene wy, as bestjoer, dêr wol in bytsje bang foar. It giet wat fier om te 

sizzen, dat wy ús hert fêst hâlden en we leinen der ek noch net wekker fan, 

mar we hâlden wol rekken mei de mooglikheid. Fierwei de measte leden 

hearre ommers ta in ‘risikogroep’. Boppedat is’t foar guon leden 

njonkelytsen beswierlik wurden om nei ús middagen en jûnen te kommen. 

En dan soe de driging fan sa’n firus sa mar it lêste triuwke jaan kinne om it 

lidmaatskip op te sizzen. Mar Friezen reitsje net sa gau fan it hynder, se 

binne net gau út it fjild slein, jouwe net gau belies en lizze fan ien slach 

noch net om. Dat jildt ek foar de leden fan ús selskip. Mei-inoar hâlde we 

de kop der foar!  

Dêrom kin der ek noch gjin antwurd jûn wurde op de fraach, hoe lang it 

selskip noch bestean bliuwt.                  (JB) 
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FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 

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 6.169 minsken lêzen. Wa’t der ek niget oan hat, 
kin him har opjaan fia de webside www.itnijs.frl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat wie der no earst, it aai of de hin?  
 

 

 

De Algemiene Gearkomste 2020 fan it Boun is digitaal ôfhannele.  

 

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

Wannear en wêr is noch net bekend.  

 

De jubileumkommisje fan it Boun wurket fierder oan de betinking 

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

   

Sjoch foar mear ynformaasje op ‘e webside fan it Boun 

www.fryskbutenfryslan.frl  
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HIN  
 

Dy't himsels ferkrommelet, wurdt fan 'e hinnen 
opfretten.  
(dy't gjin respekt hat foar himsels, wurdt dêrneffens 
behannele) 
 
As men grôt iten hat, rinne de hinnen jin efternei.  
(as men wat bysûnders dien hat, lûkt men fuort de 
oandacht) 
 
De wurden binne goed, mar de hin leit aaien.  
(sizzen is noch gjin dwaan)  

 
 

OPERAASJE FRYSKE FLAGGE  
 
Yn de simmer fan 2020 wie it startskot fan in grutte ynternasjonale 
operaasje. Soargje dat de Fryske Flagge in emoji kriget, sadat dy aanst 
brûkt wurde kin op sosjale media lykas WhatsApp en Facebook. De online 

redaksje fan Omrop 
Fryslân die in oprop oan 
Friezen om utens om in 
foto mei in Fryske flagge 
yn te stjoeren. Yntusken 
hawwe al mear as 150 
Friezen dy't bûten 
Fryslân wenje dêr op 
reagearre. 
It doel fan de operaasje 
is simpel: foto’s en 
ferhalen sammelje fan 

Friezen út de hiele wrâld, fansels mei in Fryske flagge yn ‘e hannen. ‘It 
moaiste soe wêze dat we út alle lannen fan ‘e wrâld (der binne krapoan 200 
ynternasjonaal erkende ûnôfhinklike steaten) in foto fan de Fryske flagge 
krije. It lit sjen hoe ynternasjonaal ús Fryske flagge is’, sei Ronald van der 
Pol, redakteur online fan Omrop Fryslân. It ultime doel is fansels dat der in 
Fryske flagge-emoji komt.                 (JB) 

Boarne:Omrop Fryslân. 
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http://www.itnijs.frl/
http://www.fryskbutenfryslan.frl/


 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

stiet reservearre op freedtejûn 18 desimber yn ‘Urbana’.  

 

Dêr sjogge in hiel protte leden wer nei út, it laket it bestjoer ek wer temjitte 

en ‘Urbana’ wol it ek hiel graach wer fersoargje.  

 

Mar  …  op it stuit dat dit krantsje gearstald wurdt, is it de fraach  

oft it wol trochgean kin.  

 

Dêrom stiet yn dit krantsje gjin oprop om jimme foar it krystmiel op te jaan.  

 

As it trochgean kin, krije jimme dêr oer de mail of de post berjocht oer.  

 

It bestjoer.  
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