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Jiergong 48 nûmer 5

FAN

IT

Oprjochte 8 febrewaris 1899
foarjiersmoanne 2020
Warskôging
nei de befrijïng / binne se delset / ien foar ien
tûzenen / yn brûns en stien
de monuminten / yn parken mids beamtegrien
de tinkstiennen / op pleinen en oan huzen
en op in ferlitten stee / twa lytse houten krusen
ta neitins / oan miljoenen
ta warskôging / oan de wrâld / oan ús
foar in herhelling / ier of let.

Dit ha’k skreaun by de 45ste betinking en fiering fan de befrijing fan de Twadde Wrâldkriich yn maaie
1990, as temafers foar ‘Frysk en Frij’, dat doedestiids útjûn waard.

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

Dizze moannen kinne we der net om hinne. Yn ‘e oanrin nei de 75 ste betinking en de
fiering fan de befrijing fan de Twadde Wrâldkriich op 4 en 5 maaie 2020, steane der
wiidweidige artikels yn ‘e kranten, wurde der nije boeken útjûn, wurde op ‘e radio
ferhalen ferteld en petearen hâlden en sjogge we op ‘e televyzje bylden fan ‘e
oarlochsjierren en de betinkingen dy’t rûnom plak fine. Lykas ferline jier, op en om 6 juny
hinne, betinkingen plak fûnen op en yn ‘e omkriten fan de ynvaazjestrannen fan
Normanje. Betinke is stilstean by de tsientallen miljoenen slachtoffers; boargers en
militêren. Hoefolle it der krekt binne, is net bekend. Rûnom yn Europa lizze tûzenen
hektares oan kreas ûnderhâlden militêre begraafplakken mei lange rigen wite krusen mei
de nammen fan jonge minsken, dy’t fier fan hûs om it libben kamen foar de frijheid fan
minsken en folken dy’t se net koene. Earne oars steane op glêzen en stiennen muorren
de nammen fan manlju, froulju en bern dy’t ombrocht binne om wa’t se wiene; Joaden,
Roma, Sinti, homo’s, yntellektuelen en gean mar troch. It is goed om te betinken en stil te
stean by wat der bard is. En elk woltinkend minske is fan betinken, dat soks nea wer
barre mei. By elke betinking wurdt it útsprutsen. Troch regeringslieders en troch minsken
dy’t de oarloch meimakke en konsintraasjekampen oerlibbe hawwe. Bygelyks by de
ymposante betinking fan de befrijing fan Auschwitz op 27 jannewaris fan dit jier. Mar
nettsjinsteande alle moaie en faak ek goed bedoelde wurden, is it saak om wach te
wêzen foar ûnderskate nasjonalistyske en oare streamingen yn ‘e wrâld en om ús hinne.
Want, sa’t de Italiaanske skriuwer Primo Levi, dy’t Auschwitz oerlibbe hat, it sei: ‘It is
bard en dêrom kin it wer barre’. Dêrom is dy warskôging noch altyd op syn plak.
Jan Bosgraaf (foarsitter)
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FOAR’T EARST IN MIDDEISPROGRAMMA

KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN

Yn’t bestjoer kaam it wol ris op it aljemint. Dan waard der oer praat en
fregen we ús ôf, oft it wol slagje soe. Doarsten we it oan, of hâlden we it
foar alle wissichheid dochs mar by it âlde, by wat we wend binne. Want
elke feroaring is noch gjin ferbettering. En wat goed is, moat goed bliuwe.
Mar as we der tsjin oan skytskoarjen bliuwe, komme we noait te witten wat
de leden fan it idee fine. It idee om, yn stee fan in jûn, in middei te belizzen.

Dêrom moasten we de proef op ‘e som nimme.

WINTERSKOFT 2019 – 2020
Wannear
13 mrt 2020
21 mrt 2020
21 mrt 2020

En sa waard der woansdei 22 jannewaris 2020 foar’t earst yn ‘e ôfrûne 50
jier, miskien wol yn it bestean fan ús selskip, in middei hâlden. In middei as
in soarte fan nijjiersbesite, mei fergees kofje/tee mei oranjekoek , in drankje
en tiid foar in praatsje. En … in programma.
Johannes Hobma, skipper fan de ielaak Korneliske Ykes II út Heech wie nei
Urbana kommen om ús mei te nimmen op de reis dy’t de ielaak yn ‘e
simmer fan 2019 makke fan Heech nei Londen. Hein Teijken, kok oan
board fan de Korneliske Ykes II, wie der ek by.
Mei dy reis kaam it stik skiednis wer ta libben. Tusken 1730 en 1938 wie
der in soad hannel tusken Londen en Heech. It doarp wie doetiids it sintrum
fan de ielhannel yn Nederlân. Ut hiel Europa wei waard iel nei Heech brocht
om ferfierd te wurden nei Ingelân. Iel wie sûn en doedestiids goedkeap
iten. In aak makke doetiids in kear as sân, acht it jier de oerstek oer de
Noardsee nei Ingelân.
En tachtich jier letter, op sneon 15 juni 2019, sette der foar it earst wer in
ielaak, mei libbene iel yn ‘e bun, ôf rjochting Ingelân. Dêr is, sa fertelde
Johannes, sa’n 20 jier fan tarieding oan foarôf gien. Yn 1999 ûntstie it idee
foar de rekonstruksje fan in ielaak. Yn grutte halen liet er de rekonstruksje
sjen, fan ‘e kylbalke (út in mânske beam út Frankryk wei) oant en mei de
mêst. De iel wurdt ferfierd yn ‘e bun fan it skip. In romte ûnder yn it skip,
dêr’t it wetter troch hinne streame kin. Dat is ek it bysûndere oan in ielaak
yn fergeliking mei oare (fracht)sylboaten. It is in swier skip en net maklik om
mei te silen. Koene ielaken yn’t ferline allinne sile, yn dizze ielaak is in
motor ynboud. Dy’t op ‘e tocht nei Ingelân lykwols mar in pear milen brûkt
is. Want it moast sa histoarysk mooglik, fertelde Johannes.
(ferfolch op side 3)
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8 apr 2020
19.30 oere

24 apr 2020
middei of
jûn
26 apr 2020
15.00 oere

Krite

Wat

Wêr

’t Haoler Hoes
Hooghalen
Meppel Theatergroep FJOER mei it stik De Schalle
‘Hjerst’
Nijeveen
Súdeast Stichting ‘Klaas Westra’ mei
Zaal Wielens
Drinte
‘It komt wer foar ’t ljocht’
Noord-Sleen
Swol
Ledegearkomste mei it Frysk
Parkzicht
Sjongkoar Swol en Jan
Jacob van NeckBosgraaf fertelt oer it wurk as
straat 146 A, Zwolle
Bûtengewoan Amtner fan de
Boargerlike Stân
Assen
Moat noch ynfold wurde
’t Haoler Hoes
Hooghalen
Assen

Ferhaleferteller Jacob Klimsta

Swol

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

Protestanske tsjerke
Windesheim

WINTERSKOFT 2020 – 2021
7 nov. 2020

Meppel

Hjerstjûn noch ynfolje

De Schalle Nijeveen

18 des 2020

Swol

Krystmiel

Urbana Zwolle

Nei de ledegearkomste en de tsjerketsjinst winskje ik jimme in moaie simmer.
-15-

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.

FRYSK SELSKIP SWOL
(ferfolch fan side 2)

Ear’t it sa fier wie, is der sa’n tsien jier
ûnderfining mei it skip en de bemanning
opdien. Yn oktober 2018 makke de
Korneliske Ykes II, mei yn it rom goed tûzen
pûn libbene iel, fan Heech út wei de tocht
oer de Iselmar nei Enkhuizen. Dat wie in
soarte fan generale repetysje foar de
oerstek nei Ingelân.
De tocht nei Londen wie in avontoer fan
komsa. In sylskip is ôfhinklik fan streaming
Korneliske Ykes II
en wyn. De Fryske siswize ‘As God wyn jout, jou ik seil’ seit wat dat oangiet
genôch. Skip en bemanning binne oerlevere oan ‘e krêften fan ‘e natoer. Sa
makke it skip ek tij-skoften, sa’t de ielaken eartiids ek op heech- en leech tij
ynspilen. Boppedat waard der eartiids by’t hjerst en yn ‘e winter fearn. Want
it gie om skiere iel en dy is der by’t maitiid en yn ‘e simmer net. Dy dikke
skiere iel swimt ornaris de oseaan oer nei de Sargossa Zee, in unike
briedkeamer om dêr kût te sjitten.De aaikes komme út en migrearje, dêrby
holpen troch de Golfstream, als glêsiel nei Europa.
Eartiids bestie de bemanning út trije minsken. Dy hiene der in bealch fol
wurk oan it skip feilich oer de Noardsee te krijen. As’t min waar wie, rûnen
se alle trije de ‘Sjinese wacht’, sei Johannes. Wat sa folle ynhâlde as: 24
oeren op en net wer ôf. Men wist yn’t foar noait, hoe lang de oerstek duorje
soe. Dat wist de bemanning fan de Kroneliske Ykes II ek net, doe’t se by
Den Helder de Noarsee op sylden. Dy bemanning bestie no lykwols út
aardich mear as trije persoanen.
No is de koartste ôfstân tusken
twa punten in rjochte line, mar
dat jilde net foar dizze reis. Nei
in wide bôge oer de Noardsee
kaam de Kornelikse Ykes II
earne heech oan ‘e eastkust fan
Ingelân oan en sylde dêrnei by
de kust lâns nei de yngong fan
‘e Theems. In pear dagen letter
komt de ielaak yn Londen oan, dêr’t de ferneamde Tower Bridge spesjaal
foar it skip omheech giet (foto Omrop Fryslân). Londen stiet even stil om de
ielaak út Heech passearje te litten.
(ferfolch op side 4)
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FRYSK SELSKIP SWOL
(ferfolch fan side 3)

Yn Londen hat de bamenning fan
de Korneliske Ikes II in krâns lein
foar bemanningsleden dy't yn it
ferline mei ielaken omkaam
binne. Dat wie in emosjoneel
momint, sei Johannes.
Yn it stedhûs fan Londen binne
de bemanningsleden,
bestjoersleden fan stichting De
Palingaak en fertsjinwurdigers
fan Pleatslik Belang Heech troch
(foto Omro Fryslân)
sheriff Liz Green ûntfongen. Foarsitter John van der Velde fan it
doarpsbelang hat in eigendomsbewiis fan it skip en in foto fan it orizjinele
skip oerlange oan de sheriff.
Fierder hat skipper Maarten Stuurman in presintaasje holden op it
wrâldkongres fan de Sustainable Eel Group oer de histoarje fan de
ielhannel op Londen, oer it libben oan board, de bou fan de Korneliske
Ykes II en de reis fan de ielaak nei Londen. In protte dielnimmers fan it
kongres ha op de aak west.
Tachtich jier nei’t de lêste ielaak de oertocht nei Ingelân makke is der yn
London noch altyd in ‘Eel & Pie House’. Al ite de Ingelsen iel wol hiel oars
as wy. Yn in soarte fan sjelei. Mar dat kinne dy Ingelsen ek net helpe, sei
Johannes. Se witte ommers net better.
Hoe bysûnder en moai de tiid yn Londen ek wie, it silen, op de wize sa’t dat
eartiids gie, wie dochs wol it hichtepunt fan ‘e reis, sei Johannes, De
weromreis nei Heech gie fia Oostende en Scheveningen. In tige nijsgjirrich
ferhaal, dat Johannes Hobma op in saakkundige, smeudige en smoute wize
fertelde en gjin tel ferfeelde.
(JB)

En … is de proef mei in middeisprogramma slagge? Dat is sûnder
mis it gefal. Der wie, hiel optimistysk, rekkene op 70 minsken en dy wiene
der ek. Yn’t skoft en nei ôfrin hearden we as bestjoer gauris, dat we wol wer
ris sa’n middei hâlde kinne.
-4-

FRYSK SELSKIP SWOL
TACHTIG JAAR KEATSEN IN ZWOLLE
Yn it kreas útfierd jubileumboek fan 59 siden,
hat Hessel Yntema de skiednis fan it keatsen
yn Zwolle beskreaun. Dy 80 jier bestiet út
twa perioaden. De earste keatsklup waard yn
1916 oprjochte en hâlde it oant yn ‘e tritiger
jierren fan de foarige ieu fol. Yn dy jierren
waard der keatst op it sportterrein fan Z.A.C.
oan de Oude Veerweg, dêr’t no it fillapark
Katerveer is. Oer dy tiid is net in soad
bekend. In grut part fan it argyf fan ‘e
‘Kaatsclub Zwolle’ is nei alle gedachten
weirekke. Lykwols is Hessel Yntema der yn
slagge yn oare argiven (benammen it
Keatsmuseum), kranten en tydskriften ynformaasje te finen. Nei de Twadde
Wrâldkrrich waard op gearkomsten fan it Frysk Selskip Swol geregeld praat
oer it op ‘e nij oprjochtsjen fan in keatsklup, mar it duorre oan 1962 ear’t dat
syn beslach krige. Doe waard de ‘Keatsclub Swol’ oprjochte. De leden fan
dy klup keatse simmerdeis op it sportpark ‘De Pelikaan’ oan ‘e
Haersterveerweg. It eardere restaurant ‘De Vrolijkheid’ oan ‘e Oude
Meppelerweg wie tsientallen jierren de ‘thúsbasis’ fan ‘e klup. Dêr waarden
ek de ledefergaeringen hâlden. Dat koe yn in apart sealtsje wêze, mar
likegoed oan taffeltsjes yn ‘e taapkeamer. De jierfergadering op 9 maaie
2016 waard sels hâlden op it keatsfjild. It bewiis dêrfan is ien fan de foto’s
dêr’t it boek mei yllustrearre is. Yn it boek steane ek de nammen fan leden
en bestjoersleden, ferslaggen fan wedstriden en in hiel soad oare
nijsgjirrige ferhalen en foarfallen. Bygelyks as ien fan ‘e keatsers oan ‘e
knibbels ta yn ‘e fiver stiet om de ballen te sykjen dy’t dêryn ferdwûn binne.
Wylst op ‘e kant fiif man, mei de hannen yn ‘e side of de earms oer inoar,
der nei steane te sjen. En foto’s fan eartiids, doe’t de manlju kenlik, tige
sportyf, yn lange broek yn’t perk stiene. En fan ‘e kreas skreaune brief út
1921 fan J. Zijlstra Hzn., de oprjochter fan it Frysk Selskip Swol en earelid
fan de Kaatsclub Zwolle, dêr’t er ‘de Zijlstra Wandelbal’ yn oanbea. Wol
ûnder in tal betinksten, dy’t ek yn it brief steane. De Zijlstra Wandelbal heart
no ta de kolleksje fan it Keatsmuseum. Wa’t ynteressearre is yn it
jubileumboek, kin kontakt opnimme mei de skriuwer Hessel Yntema
h.yntema@kpnmail.nl of mei it bestjoer fan ‘e Keatsclub Swol (sjoch
www.keatsclubswol.nl).
(JB)
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FRYSK SELSKIP SWOL
FOLKSHEGESKOALLE SCHYLGERALAN

FRYSK SELSKIP SWOL
FRYSKE TSJERKETSJINST YN WINDESHEIM

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
Op 1 augustus 2020 wurdt Jacqueline Spendel út Mantgum de nije
direkteur fan de folkshegeskoalle. Sy folget Amarins Geveke op, dy’t nei 6
jier ôfskie nimt fan de folkshegeskoalle.

Snein 26 april 2020, middeis om trije oere,

FERLOTTING
Op ‘e jûn fan de ledegearkomste hâlde wy gjin
ferlotting. Mar jimme kinne der wol foar soargje,
dat foar it winterskoft 2020-2021 moaie prizen
foar de ferlotting oantúgd wurde kinne.
Want op de pakken fan it ferneamde kofjemerk
út De Jouwer sit in bon dy’t goed is foar in tal
punten. Wa’t genôch punten hat, kin in moai
kado útsykje.
Mar hoe giet soks. De ien knipt de bon út en leit dy yn in doaske of de bon
bedarret yn in laadsje. In oar is fan betinken, dat er gjin guod mear hoecht
en knipt de bon net iens út. Doch dat wol, minsken. Dy bonnen útknippe en
bewarje. En sjoch ris yn laatsjes en trompkes oft der earne noch in
steapeltsje ‘DE-punten’ leit.
Nim dy punten op in jûn mei en jou se oan Annet Nieuwenhuis of Tjitske
Mulder. Of triuw se by ien fan harren yn ‘e brievebus. Dan wikselje sy de
punten yn foar ien of mear fan dy moaie kado’s dy’t jimme dan yn ús
ferlotting winne kinne.
-12-

wurdt yn ‘e Protestanske tsjerke yn Windesheim
(it earste kleaster fan de Moderne Devoasje)
foar de 20ste kear op rige
in Fryske tsjerketsjinst hâlden.
Foargonger is dûmny Renze Pieter Yetsenga út Grins.

Wim Verwey is de oargelist.
In gelegenheidskoar út it Frysk Sjongkoar Swol ferlient meiwurking.
Nei ôfrin fan ‘e tsjinst is der yn ‘e boppeseal gelegenheid om in
kopke kofje/tee te drinken, even nei te praten en fan it prachtige
útsicht te genietsjen.
FOAR 26 APRIL 2020 KOMT GJIN KRANTSJE MEAR!
Skriuw it dêrom op! Hald dy middei frij! En ferjit it net!
-5-
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FRYSK SELSKIP SWOL
Sneon 29 febrewaris 2020
Ontmoetingscentrum ‘Het Anker’ Zwolle
Foarstelling ‘De man fan dyn libben’
105 besikers

‘De man fan dyn libben’ is skreaun troch Arthur Japin n.o.f. syn boek
mei deselde titel. Marijke Geertsma hat it yn’t Frysk oerset. Sy, Anke
Bijlsma en Jan Arendz spylje it stik ûnder rezjy fan Bruun Kuijt. It stik wurdt
oankundige as in tragikomeedzje.Dat klinkt tsjinstridich. Tragyk en
komeedzje wurde no ienris fuortendaliks net mei-inoar assosjearre. Dat it
wol mei-inoar opgean kin, makket dit stik dúdlik.
It is in stik, in ferhaal fol emoasjes: ferealens, leafde, hertstocht,
machteleazens, ûntrou, leagens en wraak. Nochal swiere tema’s, soe men
sizze. As dy tema’s lykwols mei humor ferpakt wurde, kriget it ferhaal in
oare lading en wurdt it lichter. Al bliuwe der genôch realistyske sênes oer,
dy’t de taskôgers reitsje en dêr’t men op syn minst stil fan wurdt. Nee, mei
tragykomeedzje is neat te folle sein.

Ik kom út Fryslân
Ik kom út Fryslân, myn moaie Fryslân,
it liket krekt oft dêr de sinne altyd skynt.
Ik kom út Fryslân, myn moaie Fryslân,
in echte Fries begrypt wat my oan Fryslân bynt.

WA SJONGT MEI?
Kom dan ris nei in repetysje fan it
In mingd koar, dêrfan hoege de leden gjin lid
fan it Frysk Selskip Swol 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.

Tilly
Marius
Iris
It stik giet oer it libben fan in echtpear, Tilly (Marijke Geertsma) en Marius
(Jan Arendz), dêrfan is de frou slim siik en kin net mear better. Tilly wol der
foar soargje, dat har man nei har dea goed fersoarge achter bliuwt. Dêrta
nimt se sels de rezjy yn hannen en pleatst in kontaktadvertinsje foar har
man. Dêr komt in moaie jonge frou, Iris (Anke Bijlsma) op ôf.
No, dat kin net moaier, soe men tinke kinne. Al is’t in situaasje dy’t men yn
it deistich libben nei alle gedachten net faak tsjin komme sil. Alhoewol’t men
dêr ek wer ferheard fan opsjen moat, want minsken binne soms by steat ta
nuveraardige dingen.

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.

(ferfolch op side 7)
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FRYSK SELSKIP SWOL
YNLAGE 2020-2021
Foar it winterskoft 2019-2020 hâlde wy rekken mei in
tekoart fan € 2.770.--.
Op it stuit dat ik dit krantsje skriuw, is it einresultaat
noch net bekend, mar nei alle gedachten sil it tekoart
wat leger útfalle. Dêrmei buorkje wy fansels wol wat
efterút wat ‘e reserve oangiet, mar dy hoege we by
eintsjebeslút ek net te bewarjen foar de lêste pear
leden dy’t beslute mei ’t selskip op te hâlden. Dat
klinkt miskien pessimistysk, mar it is earder realistysk. As we it nije
winterskoft mei 100 leden yngean, meie we net ûntefreden wêze. Dêrom
fynt it bestjoer it ferantwurde om ek de kommende jierren in berop op ‘e
reserve te dwaan. Uteinlik hawwe ús leden (mei oaren dy’t gjin lid mear
binne) it jild byinoar brocht. Dan meie de leden dy’t der no noch binne en
eltse jûn trou komme der ek wol wat fan werom sjen. Dêrom docht it
bestjoer it foarstel om de ynlage foar 2020-2021 net te ferheegjen. Dat
betsjut wol wer in tekoart op ‘e begrutting. Mar sa hawwe ús leden der
allegearre wat oan.
(JB)

De Algemiene Ledegearkomste ( AG ) fan it Frysk Boun om Utens
wurdt hâlden op sneon 28 maart 2020 by de krite fan De Haach
yn it Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft.
Fan 13.30 – 16.00 oere Algemiene Gearkomste.
Nei ôfrin in stedskuier troch histoarysk Delft.
Dan mooglikheid ta in stammôtbuffet (€ 25.--).
Fan 18.30 – 20.00 oere ‘Samoorasa’ mei Jiddyske muzyk en
ferhaaltsjes (€ 10.--).
Foar 18 maart opjaan by de skriuwer fan it Frysk Boun om Utens.
Sjoch dêrta op ‘e webside fan it Boun www.fryskbutenfryslan.frl
en klik op ‘e hiemside op ‘Hjir stiet it AMBYLD’
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FRYSK SELSKIP SWOL
(ferfolch fan side 6)

As blykt, dat Marius en Iris inoar al – hiel goed – kenne, wurdt it in spultsje
fan wa hâldt wa no foar de gek en wurdt men meinommen yn in achtbaan
fan humoristyske en bytiden hilaryske sênes, mar ek fan oandwaanlike en
fertrietlike sênes mei emoasjes dy’t jin yn’t moed taaste. Hoe’t minsken
elkoar besoademiterje kinne, hoe’t minsken harsels foar de gek hâlde,
hokker útflechten minsken betinke kinne, hoe subtyl minsken wraak nimme
kinne en hoe’t se omgean mei de dea yn ’t foarútsjoch. Om pikefel fan te
krijen. Benammen minsken dy’t it sels of fan tichtby meimakke hawwe,
komt it bytiden hiel ticht op ‘e hûd. Lykas dat mei de realiteit fan it libben sa
faak it gefal is.
As Tilly, in waarme frou dy’t wend is de toutsjes yn ‘e hannen te hawwen,
der efter komt, dat Marius har besoademitert mei Iris, is se de kontrôle kwyt
en besiket se út alle macht grip op ‘e situaasje te krijen. Marius, in bytsje
trochsnee man, dy’t trochleard hat yn ‘e Nederlânske taal, is hiel mâl mei
Tilly. Mar tagelyk hat er, alhoewol it eins hieldal net by syn brave karakter
past, in affêre hân mei de moaie Iris, in frou dy’t alles yn’t libben op ‘e rit hat
útsein de leafde. En, tafal of net, se draacht ek nochris de namme fan it
ferneamde gedicht ‘Iris’ fan Jacques Perk, dat Marius sa graach sitearje
mei: ‘Ik ben geboren uit zonnegloren. En een zucht van de ziedende zee.
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen. Gezwollen van wanhoop en
wee.’ Marius wit dan ek net hoe’t er him út dizze pynlike situaasje rêde of
lige moat. Wylst Iris der aardichheid oan kriget, om it spul mei te spyljen en
sa no en dan wat oalje yn’t fjoer te smiten. As Tilly op in skrandere, snoade
wize, mei in optocht ferhaal, yn slagget Iris leauwe te litten as soe Marius
bûten har noch in affêre hân hawwe,keart it tij folslein. Iris wol neat mear
fan Marius witte en de bân tusken Tilly en Marius blykt sterker te wêzen as
se sels faaks wisten. By de slotsêne – ‘Myn dagen binne oeren wurden,
Marius.’ - wurdt it stil en kin men in spjelde fallen hearren.
Stilte hie nei ôfrin ek wol op syn plak west. Even de siken ynhâlde en yn
stilte alles wat der bard is yn jin del sakje litte. As tank foar de wize wêrop
Anke, Marijke en Jan ‘De man fan dyn libben’ delsetten. Mei grut respekt en
in djippe bûging.
Mar wy binne no ienris in folk fan brûkmen en wensten. En dêrom wie der
nei ôfrin fan ‘e foarstelling in wolfertsjinne applaus. En foar alle trije in
blomke. Ek foar de technikus, Jeroen van Kasteren, want dêr kin sa’n
foarstelling perfoarst net sûnder.
(JB)
-7-

LEDEGEARKOMSTE
FRYSK SELSKIP SWOL
woansdei 8 april 2020
om 19.30 oere
“Parkzicht” Jacob van Neckstraat 146A
Zwolle (Wipstrik)

WURKLIST:
1. Iepening en meidielings
2. Ferslach fan de ledegearkomste fan 1 maaie 2019
(sjoch side 4 o/m 6 fan it earste krantsje 2019/2020)
3. Jierferslach fan de skriuwer (sjoch de fiif krantsjes 2019/2020)
4. Jierferslach fan de boekeferkeap
5. Jierferslach fan de ferlottingen
6. Jierferslach fan de ponghâlder (de siferútkomsten 2019/2020 binne op ‘e jûn beskikber)
7. Ferslach fan rekkenopnimmer Freerk Kunst en reserve-rekkenopnimmer Harmen van der
Zee. Rekkenopnimmer Gerben de Groot hat oanjûn, dat er net dwaan sil.
8. Beneaming fan in nije rekkenopnimmer en in nije reserve-rekkenopnimmer.
Freerk Kunst is as rekkenopnimmer ôfgeand.
9. Bestjoersferkiezing
Annet Nieuwenhuis en Jolanda Lootens binne ôfgeand en op ‘e nij foar trije jier yn te
hieren. Beswieren en/of (tsjin)kandidaten kinne foar 8 april 2020 meidield wurde oan de
skriuwer.
10. Winterskoft 2020/2021
11. Ynlage foar it winterskoft 2020/2021
It útstel is om de ynlage NET te ferheegjen. (sjoch side 10)
12. Begrutting fan it winterskoft 2020/2021 (leit op ‘e jûn ree)
13. Rûnfraach
14. Sluting
It bestjoer.

Nei ôfrin is der in optreden fan it

Dêrnei fertelt Jan Bosgraaf oer
syn wurk en ûnderfiningen as
Bûtengewoan Amtner fan de Boargerlike Stân
(BABS)
yn Zwolle en Staphorst.

En dit is fansels ek wer in jûn om elkoar te moetsjen.
Dat jildt ek foar de tsjerketsjinst op snein 26 april 2020.

