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FOAROPWURD

Yn 1994 ferskynde ta gelegenheid fan 25 jier It
Skriuwersboun Wa’t skriuwt bliuwt, mei bydragen
ŝĘƏǉƁǁūǞǶŃǁǉƛŃǁūǖǉƁǁūǞǶŃƏѬæƏϝϛϜϤɛŃǁǖXǖ
Skriuwersboun it 50-jierrich jubileum. Fansels litte
wy dit net samar foarbygean.
It Skriuwersboun hat de belangebehertiging fan
skriuwers yn de Fryske taal en har farianten ta
doel. Dêrneist wolle wy it brûken fan it Frysk foar
ƄūǖŃǁŉǁŃǖŃƁǉǖŃƏƛĘƏɛǖŃǁŽŃѬ´ĘǡƏǖǉǖūŃūǖƾƄĘƏƛƍĳǼ
dit jubileum net it skriuwproses út te ljochtsjen,
mar de leden út te nûgjen har kreatyf te uterjen, om
ǉĘǖĘūƏƏūŽǉŞŽūǁǁūŞŃǟǖŽŃɞŃǖŃƁƛƍƍŃƏѬ
Foar jimme leit Nearnewâld,ūƏĳƛŃƁƛŃǁūƏɛƁǖǼŝ 
doarp yn Fryslân. Laurens Bontes fersoarge de
tekening fan it doarp en ús leden waarden nûge
in detail nei kar te ferwurkjen yn in ferhaal of
ŞŃĻūĴŦǖѬàǼǶūŃƏŃĳŃƏūŽĻƏŃūūǖŝŃǁǉƁĘĘǖѠŃƏŃƁƛɞ
der gearhing ûntstean soe, want skriuwen bliuwt
ǟǖŃūƏƄūƁūƏǼƏĻūǵūĻǞŃƄŃĘƁǖūǵūǖŃūǖѠƛɞūǖƏƛŞūŃǖƛƍ
in roman, ferhaal, gedicht of toanielstik. De animo
ǶūŃŞǁǞǖѠƍŃūĘǉǁŃǉǞƄǖĘĘǖƍŃĘǁĘǉɜūǁǖūĴŦĳǼĻǁĘŞŃƏѬ
Nearnewâld waard it toaniel fan libben, yntriizjes,
aventoer en ferstilling.
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Wy tankje alle skriuwers en dichters dy’t in
bydrage levere hawwe, yllustrator en foarmjouwer
Laurens Bontes, Jitske Kingma fan útjouwerij
1ƄūƁǉŃǁŃƏĻŃǁŃĻĘƁǉŽŃĻǼҾǖĻŃǟǖŽŃɞŃĳŃŞŃƄĘĘǖŦĘǖ
– besteande út Jetske Bilker, André Looijenga en
ĘǞƁŽŃðūŽƄǉǖǁĘҡŝƛĘǁĻŃƏƛɝūƁŃŞŃĘǁǶǞǁƁūƏŞŃƏĻŃ
Provinsje Fryslân foar de stipe.
Ta einbeslút winskje wy de lêzer in soad nocht en
wille mei Nearnewâld, in plak fan alle tiden.

Ut namme fan it bestjoer fan It Skriuwersboun,
Tryntsje van der Veer
Ljouwert, septimber 2019
www.skriuwersboun.nl
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JETZE DE VRIES

Ik waard in doarp
NEARNEWÂLD

Ik waard in doarp
wist net wêrom
jûns it hert in diskoteek
moarns in tsjerke
it hier wie takkebosk
dreamend as it waad
bestelbus en bernewein
witwêrearne har paad
ik waard in doarp
toerend út it lân
gleon as motorman
ŞƄūƍƁŽŃƏĻƛŃǁɛǉƁŃǁŉŞŃƏ
ūƏǖǁƛƍĳƞƏŃǉǖūɞĻŃƄūƾƾŃ
spanningsbôge, sulverkobbe
wjokslach tutet terras
lemieren út ’e jas
Ik waard in doarp
wist net wêrom
jûns it hert in diskoteek
moarns in tsjerke
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JOSSE DE HAAN

Wanne en de do
NEARNEWÂLD

De hoanne op de tsjerketoer wie yn drok petear mei in postdo. Soms draaide
ŃǁūƏǁǡƏǖǉŽŃѠǉĘĻĘǖĻŃĻƛĘĴŦǖŃǁŦūƍƛĘƏɝŃĘƏŃƍƛĘǉǖѬ'ŃĻƛŝǁŃŞŃŦūƍƞŝ ƛɞĻŃ
hoanne nei syn operaasje noch wol doogde.
Do
Wanne


Do
Wanne
Do
Wanne

Wat ha se presys mei dy útheefd, ik ken dy hast net werom.
Moatst hearre, se hawwe myn eagen feroare yn skerpe
ƄĘǉŃǁɛŃǁǁŃƁūƁŃǁǉѠūƁǖūƏƁĻĘǖūƁƏƛĘƄƄŃǉǼƏūǖĻƛĘǁƾǼƏҾŃǁŃƁƁŃƏ
hâlde kin.
Mei kamera’s?
Ja, it binne digitale lasers. Hast myn lêste opnames trochjûn?
Foaral de observaasjes fan de Fryske skriuwer, de Fryske
lânskipsskilder en de âld-politikus-Frysk wiene se bliid mei. Se
tinke datst waarm bist.
Dy nije lasers wurkje ek nachts. Ik sjoch alles. Yn it doarp en op
see.

XǖĻƛĘǁƾzŃĘǁƏŃǶǁĠƄĻǶūŃǼƏūƏƄǼǖǉǉƁƛɞƁŃǖūūĻǉƄūƍŝŃǁƛĘǁŃѬ'ŃǼƏǶŃƏƏŃǁǉ
hâlden ôf en ta de siken yn. Soms hearden se om middernacht sjitterij en geraas.
Faaks wie it de ymport. Sûnt in healjier joech de hoanne op de roomske toer
nachts ljocht. Soks koste jild wylst de tsjerke gjin sint hie.
De Fryske lânskipsskilder hie dêr wolris in eksposysje om wat by te fertsjinjen –
it smiet net in soad op. De pleatslike Fryske dichter lies elke moanne fersen foar
yn ’e tsjerke, ek om by te fertsjinjen, want fan Fryske literatuer koest net libje. It
foarlêzen luts in bytsje folk.
Mei de ferkiezings frege de âld-politikus-Frysk de lju in euro om nei syn rede te
harkjen – ek hy moast wat byfertsjinje, want de wachtjilden-Frysk wiene leech.
Hoe kamen dy lju troch de tiid?
De speurders dy’t de hoanne lasereagen jûn hiene – sadat er nachts ljocht joech
ҡŦūŃƏŃŦĘǁĻĘǖŃƁƞɈǁŃŞŃѬzūƍƍŃƏǼƏūǖĻƛĘǁƾǶūǉǖĻĘǖĻŃŦƛĘƏƏŃƏƛƍŃĘǁ
funksjes hie as allinne de wynrjochting oanjaan.
No’t de âld-politikus-Frysk net libje koe fan syn meager pinsjoen-Frysk, de
Fryske lânskipsskilder hast neat ferkocht en de Fryske dichter op in houtsje
AUTEUR
FERHAAL
biet hiene se de lapen gearsmiten.
Alle trije
striden op har wize foar it Frysk, en
alle trije fochten tsjin de grutte taalbroer yn de Grutstêd. Nei oeren oerlis yn de
ƾƄŃĘǖǉƄūƁŃƁǁƛŃĴŦŦūŃƏŃǉŃĻŃǁǶĘǖƛƾȋǡƏѬ
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Do
Wanne
Do
Wanne 
Do
Wanne
Do
Wanne

Hast al in idee hoe’t it yn elkoar stekt?
Foar in part. Ik moat noch sjen hokker rol de tsjerke spilet.
Tinkst dat dy yn ’t geheim meidocht?
iĘѬÁǉŽŃǁƁŃƏƄūĳŽŃŝĘƏƁƛƍƾƄƛǖǖŃƏѠǖūƏƁƍĘǁƛĘƏĻǼƾŃĻƛɛƄŃ
rotsakken.
Do moatst se dus oer it mad komme.
Ja, sokssawat. Hjir in listje foar de haadkommissaris. It liket dat
hy guon de hân boppe de holle hâldt.
Lykas dy biskoppen dogge.
Ja, soart siket soart.

Yntusken sieten de trije Fryskstriders yn in bar by de tsjerke te swetsen. De âldpolitikus Frysk begûn oer de nije hoanne.
‘Ik fertrou dy hoanne net,’ sei er. ‘Ik haw him in pear kear bestudearre, foaral
ƏĘĴŦǖǉѬSǼĻƛƛĴŦǖƏŃǖƍŃūǉǼƏƄĘǉŃǁǉǖǁūŃƄŃƏѬ'ŃJǁǼǉƁŃƄĠƏǉƁūƾǉǉƁūƄĻŃǁȋǡƏĻĘǖ
er net yn it lânskip paste en woe de hoanne fan de toer sjitte. De Fryske dichter
ĳŃǶŃĘǁĻŃĻĘǖŃǁūǖūƏƾƛŐǖǼǉƁŃŃƏǉǞǁǁŃĘƄūǉǖǼǉƁŃŦƛĘƏƏŃȋǡƏƍŃūǉǼƏƄĘǉŃǁƄŽƛĴŦǖѬ
Hokker doarp hie soks?
De Fryske lânskipsskilder sei dat de âld-politikus-Frysk gelyk hie. Sels as
der gjin wyn wie draaide de hoanne rûntsjes. Boppedat siet der altiten in do
njonken de hoanne, ek dat wie fertocht. It wie faaks tige poëtysk, mar yn dat
surrealistyske barren skûle it gefaar. It hie derfan dat dy hoanne it doarp yn ’e
gaten hâlde. Dizze hoanne luts tefolle folk. As nachts it boatsje kaam waard it
mei al dy toeristen te gefaarlik.
Do
Wanne 
Do
Wanne
Do 

Wanne

Wat sjochsto nachts allegearre yn it doarp en yn de haven?
ǉūƁƍǼƏƄĘǉŃǁƛŃǁĻŃǉŃŃɝŃĘƏŃƄūǖǉŽƛĴŦūƁǉƛƍǉūƏĳƛĘǖǉŽŃĻĘǖ
oanleit, en dan rinne lju lâns de ljochttoer nei de tsjerke.
En dan?
Neat. Ik kin se fan boppen net sjen.
'ǼŝƛǖƛҾǉĻǼҾǖūƁƏŃūĻŃKǁǞǖǉǖŉĻɝŃĘƏѠŦĘǶǶŃĻǼĻŃǁƍŃūǖŃ
krijen?
Ja, it binne close-ups fan dy nachtrinners.

In wike letter stiene de trije Fryskstriders yn ‘e lijte foar de tsjerke oer – it wie
ɜƛǞǶŃǁƛŃǁŃƏĘĴŦǖǉѬ´ƛƍǉǉƁŃĘǖĻŃǁūƏƄĘǉŃǁƾǼƄƁƛŃǁŦĘǁŦūƏƏŃѠĻŃŦƛĘƏƏŃ
draaide as in gek. Hy sammele de foto’s dy’t de do moarns betiid ophelje soe.
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´ƛƍǉĻǁĘĘūĻŃŃǁǁŽƛĴŦǖǉҤѠĻĘƏǶŃǁƄƛɞǉƛƍѬ
De âld-politikus-Frysk hie in jachtgewear by him en besocht de hoanne yn ’t
ɛȆūŃǁǖŃƁǁūŽŃƏѬSǼǉǖūƏĻŃǉĘҾǖĘƄƄūƏƏŃūƏƾƛƄūǖūƁǞǉҤJǁǼǉƁĻĘǖƁƛŃѬ'ŃŦƛĘƏƏŃŞūǉŃƄŃ
rûntsjes, de âld-politikus-Frysk koe him net goed op ’e korrel krije. De eachlasers
fan de hoanne kreëarren in ljochtsirkel.
De âld-politikus-Frysk besleat op ’e midden fan dy ljochtrûnte te mikken, sadat
ūǖƛǁŞĘƏūǉƍŃƛĘƏǖĘĘǉǖǶǞǁĻŃǉƛŃѬXǖǶĘĘǁĻĘƄūƏĳǼǖǉŽŃƄŽƛĴŦǖŃǁѬSǼǉƁŃĘǖɛūŝ ǉŃūǉ
kear en by it lêste skot seagen se de hoanne omfallen. Hy bleau oan ien poat
hingjen.
'ƛŃŦŃĘǁĻŃƏǉŃūƏĘǞǖƛȋǡƄǁŃƍŽŃƏѬJŽƛǞǶŃǁƾƄǼǉŽŃǉǉǖƛĻŃƏǖĘĻŃĻƛĘǁǁŃƏǟǖѬ'Ń
trije Fryskstriders stutsen de hannen omheech – se waarden de tsjerke ynsleept
ǶǼƄǉǖĻŃƾƄǼǉŽŃǉǁĘĘǉĻŃƏĻĘǖǉŃŝŃǁǖŃƄƄŃƍƛĘǉǖŃƏǶŉǁҾǖĻŃǉǖǞɈ ŝŃǁǉǖƛƾƾŃǉūŃǖѬ'Ń
Fryske lânskipsskilder rûn nei it altaar en sloech dat helendal iepen.
De plysjes bestudearren de ynhâld en begûnen te skatterjen – se seagen
hûnderten keatsballen. De Fryske dichter – soan fan in keatsballemakker –
naam in keatsbal yn ’e hannen. Hy sei: ‘Hjir leit it bewiis dat we ea keatsten,
se binne sammele foar de histoarje, de tradysje.’ Doe bûtste er de keatsbal nei
de achterkant fan de tsjerke. Dêr spatte er út inoar tsjin de muorre. Geelblau
ƛƾƄŽƛĴŦǖǉŽŃƏĻŃƾūƄƄŃƏǁƞƄŃƏƛƾҾŃɝūŃǁѬ'ŃƾƄǼǉŽŃǉĳƛƄĻŃǁĻŃƏѠĻŃJǁǼǉƁǉǖǁūĻŃǁǉ
ɝƛƁǖŃƏѬ
Op ’e tsjerketoer siet in do njonken de brutsen hoanne. Triennen rûgelen him út
’e eagen. Hy sei: ‘Dy ûngelokken ha myn leafste freon fermoarde. Ik praat nea
wer Frysk.’
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NYK DE VRIES

Snein is in rêstdei
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As jonkje skode ik elke wike tusken ús heit en
mem yn it tsjerkebankje. Op in moarn hearde
ik neist my in snoarkjen. Mei in skok fernaam
ik dat ús heit yn ’e sliep fallen wie. Hastich
besocht ik him wekker te triuwen, al hie ik wol
in idee wêrom’t er fuortdommele: de hiele wike
foar de baas oan it wurk, yn ’e jûn faak noch
oan it beunen. Dochs skamme ik my derfoar
ŃƏĻƛŃҾǖūǖɜūǁǖŽūƏĻĘŞŃƏƄŃǖǖŃǁƛƾƏūŽĳĘǁĻŃŝǁŃŞŃ
ūƁŦūƍƏŃūǖǉŽŃǁƁǉǖūūĻƛɞŃǁƏŃǖūƏƁŃĘǁǶŃƁƁŃǁ
bliuwe koe. Stoef eage er foar him út, oant er
ynienen heimsinnich glimke. ‘De snein is in
ŦūŃƄŃĳŃƄĘƏŞǁūƁŃĻŃūѠŽƛƏŞŃѠҾɝǞǉǖŃǁŃŃǁѬҼàūǖǉǖǶƛƄ
wêrom? De snein – dat is in rêstdei.’
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