MEIDIELINGENBLED

IN UTSJE YN 2020?

FAN

IT

DAT IS DE GRUTTE FRAACH!
Yn 2019 koe’t útsje nei Fryslân net trochgean. Der wie net genôch flecht op ‘e
koai. Dat kin te krijen ha mei it ledetal, dat elk jier minder wurdt, mei de leeftyd
fan ús leden dy’t elk jier in jier âlder wurde, mei de priis fan it útsje (€ 60.--), mei
it programma (ik haw al in (pear) kear yn Feanhuzen west) en sa is der grif noch
wol in reden te betinken.
As bestjoer freegje wy ús ôf, oft wy dit jier wer in útsje op priemmen sette
moatte. Want it gie net om ien of twa dielnimmers te min, mar om sa’n 10 à 12.
Foar’t we wer prikken yn it wurk sette en dus ek kosten meitsje, wolle we
besykje in sa goed mooglike skatting te meitsjen fan it tal leden dat nei alle
gedachten mei gean sil.
Wol dejinge, dy’t yn prinsipe fan doel is om mei te gean (wêr dan ek mar hinne
yn Fryslân en foar sa’n € 60.= oant € 65.= p.p.), dat foar 1 maart 2020 oan ús
kenber meitsje?
Even in mailtsje nei fryskselskipswol@gmail.com of in telefoantsje nei Sjoerd
Bakker 0529 401683 is in lytse muoite en foarearst genôch. Yn’t foar tige tank.
(JB)
KONTAKTPERSOANEN FAN IT FRYSK SELSKIP SWOL
Dalfsen
Elburg
Hattem
Kampen
Wezep
Wijhe

frou F. Smits
Vechtoever 11
hear S.J. van der Graaf
Paardebloem 3
frou W. Steenbeek - Boschma Hendrikjesweg 46
frou B. Streekstra
Jan van Arkelstraat 12
hear K. IJtsma
Scheerderslaan 8
hear F. Kunst
Stationsweg 28

Zwolle
Aalanden
frou C. Penning
Potmarge 27
Assendorp
frou A. Groenland
Ranonkelstraat 8
Berkum
hear J. Visser
Eikenlaan 12
Binnenstêd, Dieze en Veerallee
fam L. Nieuwenhuis
Schuttevaerkade 103
Holtenbroek
frou H. Osinga
Reggelaan 55
Stadshagen
frou T. Mulder - van der Heide Fonteinkruid 2
Westenholte en Spoolde
frou A. Wieling - Joukema
Voorsterweg 42 – 301
Wipstrik
frou W. de Vries - Boersma Carry van Bruggenstraat 25
Zwolle – Súd
hear J.H. Zijlstra
Dreessingel 88

0529 432436
0525 681135
038 4442894
038 3313002
038 3769007
0570 521931

038 4541272
038 4220741
038 4548808
038 4537836
038 4549429
038 3765384
038 4218525
038 4543033
038 4542562

Oprjochte 8 febrewaris 1899
Jiergong 48 nûmer 4

sellemoanne 2020

OMSJEN
As immen yn it omsjen komt, dan kin’t wêze dat dyjinge ta ynkear komt. Mar
men kin ek yn in omsjen of omsjoch earne komme. Sa’t der ek yn in omsjen eat
barre kin of yn in omsjoch eat feroarje kin. En men kin ek earne nei omsjen.
Bygelyks nei in went omsjen of nei wurk omsjen. En wa’t de jierren hat, begjint
ornaris nei in feint of faam om te sjen. Dat is wrâlds of libbens beloop, wurdt der
dan sein. Sa’t it ek libbens beloop is, dat men op in bepaald momint yn’t libben
yn it omsjen begjint te kommen en werom sjocht op it ferline. Dan wurdt de
fraach wolris steld, oft men it, as men it oerdwaan koe, allyksa dwaan soe. Oan
it beantwurdzjen fan dy fraach, weagje ik my yn dit stikje mar net. Dat mei elk
foar him- of harsels wol dwaan.
Wêr’t ik mei ‘omsjen’ op ta wol, is in fiifde betsjutting fan it wurd. Omsjen yn ‘e
bestjutting fan omsjen nei inoar. En dan net yn ‘e sin fan bemuoie, mar as
omtinken foar elkoar hawwe. Dat hat der hjoed de dei wolris oan. Koartlyn wie
der in man yn ‘Hea!’ fan Omrop Fryslân, dy’t frege waard oft er net werom nei
de rânestêd woe. De man prakkesearre der net oer. Nei’t er allinne te stean
kommen wie, seagen de minsken yn ‘e buert nei him om. Dan brocht in buorfrou
bygelyks in pantsje sop of waarm-iten. Nee, hy bliuwt moai yn Fryslân wenjen,
sei er.
Mei’t lytser wurden fan ús Frysk Selskip Swol geane wy dy kant ek mear en
mear út. Net dat we no fuortendaalks mei in pantsje mei sop of wat oars by
immen op ‘e stoepe steane. Want dêrfoar wenje de measten fan ús te fier fan
elkoar. Mar ik merk wol, dat der faker as yn ’t ferline, doe’t we hûnderten leden
hiene, ferteld wurdt, dat immen wat skeelt, minder op ‘e gong wurdt, it geastlik
net mear rjocht foarinoar hâlde kin of siik is, En der wurdt ek faker as eartiids
frege, hoe’t it mei immen giet. Ek as men immen
in pear jûnen net sjoen hat. Minsken wurde mist,
no’t we as selskip lytser wurde. We begjinne
elkoar stapke foar stapke better te kennen en
komme tichter by-elkoar te stean. Dêrom is it
wichtich, dat we as leden fan ús selskip – as
minsken – nei elkoar omsjogge. Ek yn 2020. .
Jan Bosgraaf (foarsitter)

Ik sykje noch altyd om
de man fan myn libben.

FRYSK SELSKIP SWOL
24 jannewaris 2019
1 maaie 2019
septimber 2019
8 oktober 2019
22 oktober 2019
14 desimber 2019
16 desimber 2019
17 desimber 2019

FRYSK SELSKIP SWOL

de grutte seal fan Urbana is reservearre
it Frysk Sjongkoar Swol seit har meiwurking ta
it Frysk Sjongkoar Swol begjint mei de repetysjes
yn oerlis mei Urbana wurdt it menu gearstald
de ôfspraken mei Urbana wurde fêstlein
90 minsken hawwe harren opjûn
de roazen foar it koar wurde besteld
alles wurdt mei Urbana nochris trochnaam

en dan is’t sa fier

20 desimber 2019

it

KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN
WINTERSKOFT 2019 – 2020
Wannear

Krite

29 feb 2020
20.00 oere

Swol

13 mrt 2020

Assen

8 apr 2020
19.30 oere

Swol

24 apr 2020
middei of
jûn
26 apr 2020
15.00 oere

Assen

KRYSTMIEL fan it Frysk Selskip Swol

By it ynkommen kin elk him melde by ús ponghâlder Sjoerd Bakker. Hy hat
de list mei de nammen fan minsken dy’t harren opjûn hawwe. Dan kin men
ek lotsjes keapje om kâns te meitsjen op ien (of mear) fan de moaie
(kryst)prizen dêr’t Annet Nieuwenhuis en Tjitske Mulder foar soarge hawwe.
Wa’t in plak oan tafel fûn hat, krijt in drankje oanbean; ien fan Urbana en
ien fan ús selskip. It menu foar dizze jûn hawwe Henk Monkel en Jan Tjerk
Kuipers yn oerlis mei Urbana gearstald.
Om seis oere de jûns hjit foarsitter Jan Bosgraaf, yn de kreas yn krystsfear
oanklaaide seal fan Urbana, 79 oanwêzigen tige wolkom. Leden fan it Frysk
Selskip Swol en fan it Frysk Sjongkoar Swol en in lyts tal yntrodusees fan
dy leden. Troch sykte hiene inkele minsken ôfsizze moatten, of bleaunen
troch oare omstannichheden spitich genôch wei. Yn syn iepeningswurd /
krystoertinking leit Jan in ‘link’ (litte we mar ris in hjoeddeisk wurd brûke)
tusken de posysje fan flechtelingen en Joazef en Maria. Sa’t eartiids foar
Joazef en Maria yn Bethlehem gjin plak wie, is der hjoed de dei foar
flechtelingen gjin plak. Miljoenen komme telâne yn earmoedige tintekampen
rûnom yn ‘e wrâld. Lykas Joazef en Maria yn in earmoedige stâl yn
Bethlehem bedarren. Omdat der yn Bethlehem nimmen wie, dy’t syn hûs
foar dy twa wat ferreizge ûnbekende jongelju iepen sette. Omdat der gjin
lân is, dêr’t flechtelingen echt wolkom binne. De bylden dy’t we sjogge,
binne skrinend. It raast ta de protters. Mar … wat soene wy dwaan, as der
op in jûn let oanbelle wurdt en der steane twa ûnbekende jonge minsken op
‘e stoepe dy’t hiel fatsoenlik freegje oft se dy nacht by ús sliepe kinne? Dy
fraach mochten de minsken oan tafel mei-elkoar beantwurdzje.

Swol

Wêr

Wat
‘De man fan dyn libben’ mei
Jan Arendz, Marijke Geertsma
en Anke Bijlsma
Toaniel
Mei de eigen toanielploech?
Ledegearkomste mei it Frysk
Sjongkoar Swol en Jan
Bosgraaf fertelt oer syn wurk
as Bûtengewoan Amtner fan de
Boargerlike Stân
Moat noch ynfold wurde

Het Anker Zwolle
(Westholte)

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

Protestanske tsjerke
Windesheim

’t Haoler Hoes
Hooghalen
Parkzicht
Jacob van Neckstraat 146 A, Zwolle
’t Haoler Hoes
Hooghalen

op sneon 29 febrewaris 2020
by ‘De man fan dyn libben’
yn ‘Het Anker’ te Zwolle (Westenholte)

(ferfolch op side 3)
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FRYSK SELSKIP SWOL
BOEKEHOEKE
De Sintrale Boeke Ferkeap (SBF) fan it
Frysk Boun om Utens hat de foarrie nije
boeken oer de kriten om utens ferparte.
De nije boeken dy’t wy krigen hawwe,
wurde foar in skaplik pryske ferkocht.

De lêste nije boeken geane
fuort foar de helte fan ‘e helte.
Soks kin mei rjocht UTFERKEAP neamd wurde.
Ek foar dizze útferkeap jildt: OP = OP!
Wês der dêrom rap by.

Neist de nije boeken is der in grut ferskaat oan healsliten boeken. Dy ferkeapet Jan
Tjerk Kuipers foar sliterpriis. Foar ien of in pear euro it stik. En de opbringst komt ek
yn ‘e kas fan ús selskip. Doch dus op ús jûnen foaral de boeketafel oan. Jo fine dêr
grif wat fan jo gading.
(JB)

FREONEN FAN OMROP FRYSLAN
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. 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.
-14-

FRYSK SELSKIP SWOL
(ferfolch fan side 2)

Oft se dat ek dien hawwe, is net bekend. En sa’t der yn ‘e tintekampen alle
dagen poppen berne wurde, sa waard der yn ‘e stâl yn Bethlehem ek in
poppe berne; Jezus. Dy’t, doe’t er folwoeksen wie, syn folk foarhâlde, hoe’t
se yn frede en harmony mei-elkoar libje kinne en moatte. In boadskip, dat
rûnom oer de wrâld ferspraat is, mar dat noch altyd net troch eltsenien
ferstien wurdt. ‘Litte wy dêrom bliid en tankber wêze, dat wy jûn yn
harmony by-elkoar sitte en yn frede en leafde mei-inoar libje’, beslút Jan de
oertinking.
Dan is it tiid foar it foargerjocht; terrine fan wylde
baarch mei kompôte fan cranberry’s. Dat litte de
minsken harren tige goed smeitsje.
It Frysk Sjonkoar Swol sjongt dêrnei, ûnder lieding fan
Jelma Wiegersma, trije krystlieten; ‘Dêr jinsen yn it
bûthús’, ‘Sliep sêft’ en ‘Krystliet’. Dat it koar omraak repetearre hat, is wol te
hearren. It klinkt as in klok. It is foar’t earst, dat it koar krystlieten op it
repertoire nommen hat. Dat makket it noch spesjaler. Wat is’t dochs moai,
dat it selskip en it koar elkoar sa fersterkje kinne.
Dan komt it sop op tafel; moster-krême sop makke fan Swolske moster. Dat
krijt gjin tiid om kâld te wurden, sa bêst smakket it.
Dêrnei is’t koar wer oan bar. Wer mei trije lieten; ‘Frede is in wurd’,
‘Krystsang’ en ‘Winterwûnderlân’. ‘Frede is in wurd’, wurdt songen troch in
kwartet, dat bestiet út Jelma Wiegersma, Jolanda Lootens, Eelco
Wassenaar en Gerrit Jellema. Dêrút docht wol bliken, dat de koarleden
betûft binne en ek wol wat oandoare.
Dan hat it koar wer even rêst en is it tiid foar it haadgerjocht; harten sukade
mei wyldsaus en bypassend garnituer. It wurdt wat ientoanich, want dit is ek
o sa lekker en is dan ek ridlik gau behimmele. Mei de kompliminten oan de
kok.
As tredde en lêste optreden sjongt it koar twa lieten: ‘Djip yn myn hert’ en
‘O hil’ge nacht’. It lêste liet wurdt songen troch twa solisten; Jelma en
Jolanda. It koar sjongt it refrein. Op himsels is ‘O hil’ge nacht’ al in hiel moai
liet, mar as it songen wurdt sa’t Jolanda en Jelma mei it koar dat dogge, is’t
prachtich en rekket it by mannichien in gefoelige snaar. Alteast by my wol.
In tankber applaus en in moaie reade roas foar elk koarlid is dan ek wol op
syn plak.
As neigesetsje komt ‘Coupe Zalné’ op tafel; fanylje-iis, karamelisearre
nuten, advokaat en slachrjemme. En ta beslút is der kofje/tee mei wat
lekkers en sjonge we mei-elkoar ‘Stille nacht’.
We kinne op in tige slagge jûn weromsjen.
(JB)
-3-

FRYSK SELSKIP SWOL
TRADYSJES
It liket der bytiden op, dat der altyd wol in groep(ke) minsken is, dy’t eat hat
tsjin in tradysje dy’t faak al jierrenlang bestiet. Nim bygelyks it aaisykjen
by’t maitiid. As bern waard ús al leard, wêr’t we acht op jaan moasten, as
we ’t fjild yn giene te aaisykjen. En we wiene sa grutsk as in pau as we mei
in pear ljipaaien thús kamen. It mei net mear. Alteast, net meinimme.
Swarte Pyt hat it ek al in jiermannich dreech om kleur te hâlden. Mear en
mear ferskeat er fan swart nei brûn en tsjintwurdich faget er him allinne
noch wat roet om ‘e snút. Om’t er in espeltsje lju is, dy’t de help fan
Sinteklaas assosjearje mei de slavernij fan ieuwen lyn.
En hoe komt it mei it fjoerwurk op âldjiersdei en benammen yn ‘e
âldjiersnacht? It raast fansels ta de protters wat der âldjiersnacht allegearre
bart. Dat kin ta gefolch ha, dat dizze fjoerwurk tradysje ferdwynt. Mar hoe
komt it dan mei’t karbydsjitten? Ferdwynt die ieuwenâlde tradysje om
kweade geasten te ferjeien dêrmei ek?
Der is yn elts gefal ien tradysje, dy’t
net ferdwine hoecht. It feest
Kallemoai op Skiermûntseach. Dat
hat de Rie fan Steat (de heechste
rjochter yn ús lân) koartlyn
oardiele.Mei pinkster hysje de
eilanners alle jierren in koer yn in
mêst mei in hoanne deryn. Dy
bliuwt dêr trije dagen sitten. Hy
kriget wilens wetter en foer en in bistedokter hâldt de sûnens fan it bist fia in
kamera yn ‘e rekken. Der waard lykwols klage dat it gie om
bistemishanneling. It Amsterdamske Comité Dierennoodhulp stoep nei de
rjochter om it feest ferbiede te litten. De rjochter oardiele dat Kallemoai gjin
bistemishanneling is. De Amsterdammers giene yn heger berop. Dat
hawwe hja no ek ferlern. Hja hawwe minister fan lânbou Carola Schouten
frege om in ferbod, mar dat hat hja wegere. Kallemoai is fanâlds in
fruchtberheidsfeest dat op folle mear plakken fierd waard. Op Skier wurdt
de hoanne de sneon foar pinkster yn ‘e koer stoppe en der de tiisdei nei
pinkster wer út helle. Dat is de dei dat de Friezen fanâlds rjocht sprieken by
de Upstalbeam. Fanâlds wiene der dy deis allegear rituelen om in goede
rispinge te bewurkmasterjen. Op Skier wurde salang’t de hoanne yn ‘e koer
sit allegear spultsjes dien.
Boarne oer Kallemoai: It Nijs
(JB)
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Reisferiening
‘De Fryslannen’
organisearret elk jier in
saneamde ‘maaiereis’
nei noardwest Dútslân
en Denemarken. Dit jier
sil dy plak fine fan 16
o/m 22 maaie 2020.
It ferbliuw is by
‘Landhaus Smaga’ yn
Süderlügum yn
Sleeswyk-Holstein,
justjes súdlik fan de
grins mei Denemarken.
Underweis nei Süderlügum op sneon 16 maaie is der in kofjestop yn Varel
en nei de kofje wurdt de tsjerke fan Varel besjoen.
Snein 17 maaie wurdt earne in tsjerketsjinst bywenne en dêrnei is der kofje
yn it Andersen-Hüs yn Klockries. Yn ferbân mei 75-jierrich befrijing wurdt
Ladelund besocht, mei útlis fan in gids. De jûns binne de dielnimmers te
gast by de Noard-Friezen by Fegetasch yn Neukirchen.
Moandei 18 maaie fart it selskip fan Rømø mei de boat nei it waadeilân
Sylt.
Tiisdei 19 maaie wurdt it selskip ferwachte yn it Noard-Frysk Ynstitút en in
Auto- en Barnstienmuseum yn Bredsted. De jûns wurdt fold mei sankjes,
gedichtsjes, ferhaaltsjes, ensfh. fan de dielnimmers.
Woansdei 20 maaie giet de reis nei it ferneamde slot Egeskov te
Kvaerndrup yn Denemarken.
Tongersdei 21 maaie opnij nei Denemarken, dan nei Blåvand foar in besite
oan it bunkermuseum. De jûns is der in optreden fan in sekere Doede op it
oargel yn de tsjerke fan Süderlügum.
Freed 22 maaie giet de reis wer op hûs oan. Yn Tönning wurdt Multimar
oandien. It waarmiten is yn Detern.
De kosten foar dizze reis binne € 595.— p.p. (útsein in middeisbrochje).
Opjefte foar 1 maart 2020.
Wa’t mei wol, kin fan my in opjefteformulier en wat mear ynformaasje krije.
Ien mailtsje of tillefoantsje en ik stjoer it ta.
(Jan Bosgraaf)
-13-
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FOLKSHEGESKOALLE SCHYLGERALAN

FRYSK SELSKIP SWOL
DE MAN FAN DYN LIBBEN
is in tragikomeedzje fol emoasjes:

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 2020 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

FERLOTTING
Elke jûn hâlde wy in ferlotting. Annet Nieuwenhuis en Tjitske Mulder dogge harren
uterste bêst om foar dy ferlotting moaie prizen yn te keapjen. En om op ús jûnen
safolle mooglik lotten te ferkeapjen. It resultaat mei der wêze. Dêr binne wy o sa
wiis mei.

ferealens, leafde, hertstocht,
machtelezens, ûntrou en wraak,
skreaun troch Arthur Japin n.o.f. syn
boek mei deselde titel. It is oerset troch
Marijke Geertsma en wurdt, ûnder rezjy
fan Bruun Kuijt, spile troch trije Fryske
akteerkanonnen; Jan Arendz, Marijke
Geertsma en Anke Bijlsma.
‘De man fan dyn libben’ giet oer in frou
(Tilly / Marijke) dy’t siik is en net wer
Marijke, Jan en Anke (f.l.n.r.)
better kin. Om har man (Marius / Jan)
goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him. Sy set dêrom in
kontaktadvertinsje en dêr komt in kreaze jongere frou (Iris / Anke) op ôf. Kin
net moaier, soene je tinke. Mar dan blykt, dat har man en dy jongere frou
elkoar al – hiel goed – kenne en komt de fraach om ‘e hoeke: wat foar spul
wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek? Neat is wat it liket ...

Leden kinne lykwols ek foar moaie prizen soargje.
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 of
Tjitske. Of triuw se by ien fan harren yn ‘e brievebus. Dan
wikselje sy de punten yn foar moaie prizen foar de ferlotting.

WIJ VIKINGEN
Fan 19 oktober 2019 oant en mei 15 maart 2020
presintearret it Frysk Museum yn Ljouwert Wij
Vikingen. Dêr wurdt it klisjeebyld fan Wytsingen yn
wjerlein. De besiker ûntdekt dat mei it wurd wytsing
net in folk, mar in libbensstyl oantsjut waard, dy’t
mear omfette as de berofte plonderingen. Wytsingen
wiene ek hiel betûfte hannelers mei in grut netwurk,
dêr’t ek de Nederlânske kustbewenners fan
profitearren. It kaam sels foar dat dy harren by de
Wytsingen oansleaten en meidiene oan de
gewelddiedige rôftochten.
-12-

It stik wurdt oankundige as in tragikomeedzje. Dat klinkt tsjinstridich. Tragyk
en komeedzje wurde fuortendaliks net mei-inoar assosjearre. Dat it wol
mei-inoar opgean kin, makket dit stik dúdlik. De tragyk yn it stik wurdt licht
en mei humor ferpakt, mar rekket de taskôgers ek. It is, om samar te
sizzen, ‘uit het leven gegrepen’. Dat blykt ek út de resinsjes yn ‘e parse.
‘It is in lichte toanieljûn oer in swier tema’, skriuwt Sytse de Vries yn de
Leeuwarder Courant. Wiggele Wouda fan it Friesch Dagblad skriuwt:
‘Komedie slaat uiteindelijk ankers in hart en ziel.’ Oare resinsinten brûke ek
priizgjende wurden. ‘Koude rillingen en ontroering bij de ‘Man fan dyn
Libben’, skriuwt Thijs de Boer fan de Lemsterkrant. Henk van der Veer,
resinsint foar GrootSneek skriuwt: ‘De man fan dyn libben pakt it publyk by
de strôt.’
‘De man fan dyn libben’ wurdt sûnt oktober 2019 rûnom yn Fryslân spile en
lûkt folle sealen.
Op sneon 29 febrewaris 2020 is ‘De man fan dyn libben’ by ús te sjen
yn ‘Het Anker’ yn Zwolle (Westenholte).
(JB)
-5-
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Grutte grize fûgel

OER ARTHUR JAPIN
Arthur Japin (1956) woe yn syn bernejierren sa út en
troch graach in oar wêze. Hy waard peste, geastlik
mar ek lichaamlik mishannele en hy siet yn in
isolemint. It skeppen fan in fantasywrâld, it flechtsjen
út de realiteit, wie in manier om te oerlibjen.
De leafde foar it toaniel siet der al jong yn. Arthur gie
nei it gymnasium yn Haarlem. Nei it gymnasium gie er
nei Londen, om dêr in oplieding te folgjen oan The
School of Dramatic Arts. Werom yn Amsterdam
studearre hy twa jier Nederlânske taal- en letterkunde
en stapte dêrnei oer nei de klienkeunst akademy. Yn
1982 studearre hy hjir ôf. Hy spile rollen foar radio, film en telefyzje en op it
toaniel by ûnder oaren Toneelgroep Centrum en de Theaterunie.
Yn 1987 ûntduts hy it histoaryske, mar oant dan ta ûnbekende ferhaal fan
twa jonge Afrikaanske prinzen dy’t yn it njoggentjinde-ieuwske Nederlân as
Hollânske bern opfierd waarden. Hy hâlde op mei toanielspyljen en begûn
te skriuwen. Undertusken skreau hy ferskate koarte
ferhalen, harkspullen, toanielstikken en telefyzjefilms
en debutearre hy yn 1996 mei de ferhalebondel
‘Magonische verhalen’.
Syn debút waard folop priizge yn de literêre kritiken,
mar hy bruts pas troch by in grut publyk mei syn
twadde boek, it ferhaal fan de twa prinskes: de roman
‘De zwarte met het witte hart’, dat oeral op ‘e wrâld
oerset waard en dat ynternasjonaal priizge wurdt.
‘De man van je leven’ is fan 2013 en letter troch
Japin sels bewurke ta in toanielstik.
Yn it moaie Theater Snits hat Arthur Japin de Fryske ferzje fan it stik sjoen.
De man koe syn eagen amper leauwe dat der sa’n grutte rige fan besikers
foar Theater Snits stie. ‘Die zullen zeker niet voor het in het Fries vertaalde
toneelstuk ‘De man fan myn libben’ komen’, sei Japin nei ôfrin tsjin de
akteurs Marijke Geertsma, Jan Arendz en Anke Bijlsma. Mar it wie echt wol
sa, in útferkochte Snitser skouboarch wie tsjûge fan in tragikomeedzje fol
iensumens, ferealens, leafde, hertstocht, ûntrou, sykte en wraak om mar ris
in tal tema’s út it stik oan te heljen.

Yn ‘e hjerst, yn’t skimeroere, mei ik graach ris bûten stean.
Boppe my yn grauwe loften, sjoch ik dan faaks fûgels gean.
Grutte kloften sterke fûgels, driuwend op ‘e noardewyn.
Op nei fiere waarme oarden, nei in lân fol sinneskyn.
Frederike Kleefstra
WA SJONGT MEI?
Kom dan ris nei in repetysje fan it
In mingd koar, wêrfan de leden gjin lid fan it
Frysk Selskip Swol hoege te wêzen. 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 entûsjaste koar. Want sjongen ferbynt minsken en makket minsken bliid. Net
allinne de sjongers. Ek de taharkers.
Koartlyn binne wer trije nije leden by it
koar kaam.
Sjoch ris goed om jim hinne minsken en
trúnje goekunde of buorlju oan om ris nei
sa’n repetysje ta te gean. Want mear
leden binne tige wolkom.
Freedtemoarns om 10 oere repetearret it
koar yn it Moetingssintrum ‘Het Anker’,
Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle
(Westenholte).
Wa’t mear witte wol oer it koar kin terjochte by:
Douwe Boersma
foarsitter / skriuwer
Jolanda Lootens
ponghâlder
Jelma Wiegersma
diriginte

0523 – 656802
038 – 4200066
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.

(JB)
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NOTEARJE 8 EN 26 APRIL 2020 EN MIS IS NET
Woansdei 8 april 2020 om 19.30 oere
hâlde wy yn Parkzicht oan ‘e Jacob van
Neckstraat te 146a, te Swol ús
ledegearkomste.
Nei it saaklik part, is der in prachtich
optreden fan it Frysk Sjongkoar Swol.
Dêrnei fertelt Jan Bosgraaf oer syn wurk
en ûnderfiningen as Bûtengewoan Amtner
fan de Boargerlike Stân yn Zwolle en
Staphorst.
Snein 26 april 2020 is om 15.00 oere de
Fryske tsjerkestsjinst yn de Protestanske
tsjerke te Windesheim. Foargonger is
dûmny Renze Pieter Yetsenga út Grins.
Wim Verweij is dizze middei de oargelist.
In gelegenheidskoar út it Frysk Sjongkoar
Swol wurket ek oan ‘e tsjinst mei.
Nei ôfrin is der kofje/tee yn ‘e boppeseal
en tiid om even nei te praten.

De Algemiene Ledegearkomste ( AG ) fan it Frysk Boun om
Utens sil fan ‘t jier plakfine op sneon 28 maart 2020 by de krite
fan De Haach.
De AG wurdt hâlden yn it Prinsenkwartier te Delft.
It 100-jierrich bestean fan it Frysk Boun om Utens sil fierd
wurde op sneon 16 septimber 2023.
Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Frysk Boun om Utens:
www.fryskbutenfryslan.frl
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OER DE PERSONAAZJES YN ‘DE MAN FAN DYN LIBBEN’

Tilly
Tilly is een nochtere frou dy’t wend is de toukes yn
hannen te hawwen. No’t sy siik is en der efter kaam is
dat har man har bedonderet, is sy foar it earst echt de
kontrôle kwyt. Sy hat it bêste mei har man foar. Sy is in
waarme frou, al hat sy har fertriet en is it dreech foar
har om ôfskie te nimmen fan dit libben.

Marius
Marius is in nochal nochtere, in bytsje saaie,
deagewoane man. Hy is akademikus en syn affêre
past eins hielendal net by syn mylde, brave karakter.
Marius is in man dy’t himsels sûnder frou net hiel goed
rêde kin yn syn libben.

Iris
Iris is in wat ferbittere frou ,dy’t alles yn har libben wol
op ’e rit hat, útsein de leafde. Iris hat wol wat skerpere
karaktereigenskippen as Tilly – miskien om’t sy de
leafde úteinlik net echt fûn hat – mar sy liket wol in
protte op har. Iris is intelligent. Sy giet selsstannich mar
ek ûnseker troch it libben.

Tidens de repetysjes foar de foarstelling
‘De man fan dyn libben’ krigen Marijke
Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz
“hoog bezoek”. Kommissaris van de
Kening Arno Brok en waarnimmend
boargeaster van Noardeast-Fryslân,
Hayo Apotheker, wienen op ‘strún troch
de nije gemeente en besochten de
oefenlokaasje yn Nes (foto).
(JB)
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Voorsterweg 36 Zwolle (Westenholte)

Tekst: Arthur Japin
Oersetting: Marijke Geertsma
Rezjy: Bruun Kuijt

Technyk: Wouter van der Wal
Kap en grime: Arjen van der Grijn
In produksje fan: J&M Teaterwurk

DER IS DIZZE JUN IN BOEKETAFEL EN IN FERLOTTING MEI MOAIE PRIZEN !!!

