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“UT MOAISTE FYN IK OM TE FERTELLEN HOE’T SU’N OUWE BOAT FAN
FROEGER UT NÒG ALTYD DOËN KIN”

Frans Hettema wurket graach oan skûtsje De Noarderling
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“DE KURSUS HAT MY ECHT IT SETSJE
JÛN OM FRYSK TE PRATEN”
Melissa Papa oer Praat mar Frysk

“IK BIN EA BEGÛN AS KOK EN IK HÂLD FAN DE ITALIAANSKE KEUKEN.”

Fedde Breeuwsma mei Monica Vargiu yn petear
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n Fryske #WY. ‘WY’ is doch ek Frysk?
Jawis!

Frysk is de taal fan it gebiet. Hast elkenien kin it
ferstean, de measten prate it. Lêze giet ek wol goed.
It skriuwen fine in soad minsken dreech.
Yn ús gemeente hawwe wy ek in Frysk taalbelied. Wy wolle
oandacht jaan oan it Frysk. Net om elkenien te oertsjûgjen
of te twingen alles yn it Frysk te dwaan. Mar om dy te
ferlieden it Frysk mear te brûken.
Ferliede wurket it bêste, asto de moaie kanten sjên litst.
Sa hat it by myn frou ek wurke.
Dêrom dizze Fryske #WY. Fol mei prachtige ferhalen oer
kollega’s en wat sy ha mei Fryslân en it Frysk. Ik bin der
wis fan dat sy dy ferliede kinne om it Frysk faker te brûken.
Dizze edysje falt op ‘e doarsmatte by eltsenien dy ’t by

ús wurket. Sadat wy ús in bytsje tichter by inoar fiele
kinne. As in ôftraap foar in tiid wêryn’t wy inoar wer mear
sjên kinne.
En als geboren Brabander zou ik willen afsluiten met: “was
men in Brabant (op het Brabants) maar zo trots als een
Fries (op het Frysk)” (vrij naar “Brabant” – Guus Meeuwis).
Heel veel leesplezier,
Mei hertlike groetnis,
Henk

16. YNTERVIEW
		 Fedde Breeuwsma en 		
		 Monica Vargiu
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Sûnder resyntsjes want
dat fynt pake neat

12
Wês net skruten

18. FRYSKE HELPMIDDELS
20. TAALOMTINKERS
		 to the rescue
Kollega’s oer it Frysk

22. BOEKETIPS
24. TROUE YN IT FRYSK
		 Petra Dijkstra

Alle kollega’s by Noardeast-Fryslân ferstean it Frysk. Twatredde fan
de kollega’s is grutbrocht mei it Frysk. Mear as trije kwart praat Frysk.
Dit binne in pear útkomsten út de enkête oer it Frysk dy’t 211 minsken
ynfolle ha yn maaie 2021. Minsken fine ek altyd wat fan it Frysk.
Yn it rapport oer de enkête fynst opmerkings dy’t kollega’s makken oer
it Frysk. Nijsgjirrich? It rapport kinst fine op Viadesk.

26. BIJEPRAAT
		 Pieter van der Bij
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YNTERVIEW #WY

UN ECHTE DOKKUMER IS UT. FRANS HETTEMA JA, MAR OK
UT SKÚTSJE ‘DE NOARDERLING’, IÉN FAN SYN HOBBY’S. IN
1907 SAG UT SKÚTSJE HIER IN DOKKUM UT LEVENSLICHT,
FER FOARDAT FRANS GEBOAREN WURDE IN ’E STAD. WÊR’T
NOU PARKEARTERREIN ‘DE HELLING’ IS, WAR TOEN
UN GROATE SKEEPSWERF, IEN FAN ’E LAASTE ÚT
’E LANGE GESKIEDENIS FAN SKEEPSBOUWERS EN
WERVEN IN DOKKUM. DÊR WURDDE DEUR FIRMA
BARKMEIJER DIT SKÚTSJE BOUD.

Dit ferhaal wurdde spesjaal foar dit Frystaluge magazine
in ut Dokkumers overset deur Warner B. Banga. Warner
maakt deel út fan Ut Genoatskap foar ut gebruk fan ut
Dokkumers. Frans het dêr ok wel wat met: “Dat is un
ekstra hobby derbij eigenluk.” Su binne se doënde met
ut “Dokkumer” Woardeboek. “Un majorklus”, suas Frans
ut noêmt.
Wy’t dus twifelt over de skryfwize fan un woard in dit
artikel, kin bij hun ankloppe!

De hobby fan…
Frans Hettema
W

e spreke Frans op un dag dat “De Noarderling” in ’e
doën-ut-self-werf fan Dokkum leit foar onderhoud.
Dry weken lang kin er dêr lêge, en dry weken lang
wurdt er met man en macht werkt om ut skútsje weer klaar
te maken om - lyfst twee jaar lang - in ut water blive te
kinnen. “Un boat is altyd werk”, fertelt Frans. Toch fynt er dat
helemaal nyt erg, ut is krekt de reden dat er betrokken raakte
bij ut skútsje. “Ik bin nyt iens echt un waterman. Seile fon ik
altyd wel leuk, mar dat kon nyt in Dokkum. Ik har un kano en
dêr kon ik mij beter met rêde. Mar houtbewerke, dêr hou ik
wel fan. Un bitsje knutsele an ’e boat, de technyk derachter
wat útfogele, dat fyn ik prachtug! Su bin ik bij ut skútsje
betrokken raakt.”

Allenug foar onderhoud of at se afhuerd wurdt, faart en seilt
ut skútsje.

“Un bitsje knutsele an ’e boat,
de technyk derachter wat útfogele,
dat fyn ik prachtug!”

Andere hobby’s mutte wachte
Nou’t ut skip su moai droog leit op ’e werf kinne we um fan alle
kanten bewondere en Frans weet fan elk onderdeel te fertellen
hoe’t ut werkt. “Ut moaiste fyn ik om te fertellen hoe’t su’n
ouwe boat fan froeger ut nòg altyd doën kin. Seker at je nagaan
dat heel feul onderdelen nòg origineel binne.””De Noarderling”
kreeg dan ok al us de priis foar ut meest autentike skútsje. Dat
siëst terug an ’e binnen- en butenkant en dou hoarst ut ast’
Frans fertellen hoarst over de roef, de durk, ut túg en alles wat
ut schip foartbeweegt.
Andere hobby’s het er seker ok wel. Frans mag graag motòrride
en hij het un fòlkstún. Mar dy mutte nou allebeide even
wachte. Ut skútsje mut earst wear in ut water om um an
elkenien siën late te kinnen.

Dat war in 2016, toen “De Noarderling” na mear as 100 jaar
wear nar Dokkum haald wurde. Fer weg war se nyt, destyds
lei se in Staveren en had se un tydsje metseild in ’e IFKS. Toen
“De Noarderling” te koop kwam, wurdde un stichting opricht
om ut skip foar Dokkum ankope te kinne en te behouwen.
Dat laaste is nou ut groatste doël fan ’e stichting. “Dêrom
binne we ok un museumskútsje. Anders dan oans Dokkumer
suske, ut wedstrydskútsje “Eben Haëzer”, lêge wij altyd in
Dokkum.” “De Noarderling” kin op faste tiden bekeken wurde
en is onderdeel fan un rondleiding deur Museum Dokkum.
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Skútsje metafoor foar òrganisaasje
Frans nam ok al us syn werkgever met ut faren. Ut war de
direksy self, dy’t dêr anleiding toe gaf. “Se fergeleken de
òrganisaasje met un skútsje. Prachtuge metafoar fearder, mar
der mankearde nogal wat an ’e tekening dy’t se derbij maakten.
Dus toen hew ik even ferteld wat er allemaal an gebeure
mut om ut skútsje en ’e bemanning drivende te houwen.
Rêdingsfesten, taakferdeling, goëd oplette ensu. Ik skreef dêr
un ferhaaltje over en noadugde se ok út an board. Inmiddels
hewwe we al twee kear met afgefaardugden fan hun faard!”

Facebook.com/Dokkumerskutsje
www.dokkumerskutsje.nl
www.dokkumers.nl
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YNTERVIEW #WY

Lear mar Frysk

nivo dus dat makket de drompel om te praten folle leger.”
Melissa komt út Ljouwert. Har heit en mem prate Liwwadders.
Se ferstiet it Frysk prima mar prate wie der nea fan kaam. Dat
feroare doe’t se in baan by gemeente Noardeast-Fryslân kriig.
“Ik kaam in kear by in doarpsbelang en doe sei de foarsitter:

ALLE JIERREN KINNE KOLLEGA’S HARREN OPJAAN FOAR IN KURSUS FRYSK.
DAT IS MOAI, WAT NIJS LEARE YN DE BAAS SYN TIID. EN FOAR ALLE NIVO’S. FOAR DE
GRINSLANNER DY’T YN FRYSLÂN OAN IT WURK GIET OANT DE OPRJOCHTE FRIES
DY’T HIM NOCHRIS EKSTRA FERDJIPJE WOL YN DE SKIEDNIS EN KULTUER FAN
FRYSLÂN. DE KURSUSSEN BLIUWE POPULÊR WANT ALLE JIERREN BINNE DER SA’N
30 OANT 40 MINSKEN DY’T MEI DOGGE. ANNET KOOPMANS FREGE DENISE, GRIETJE
EN MELISSA WAT SE DER FAN FÛNEN. TINKST DER EK OAN OM RIS IN KURSUS TE
DWAAN? YN OKTOBER 2022 SETTE DER WER NEIE KLASSEN ÚTEIN.

Denise Rozeboom
Lear mar Frysk

“De kursus hat my echt it setsje jûn om Frysk te praten.
It oefenjen mei it praten is it belangrykst. De grammatika komt
dan letter wol. Ik oefenje it meast mei myn freon en mei myn
kollega’s by de kursus fansels en it giet hieltyd better,”
En der is noch in grut foardiel oan de kursus neffens Melissa.
“Ik wurkje fan juny ôf by de gemeente. Dus ik ken noch net safolle
minsken om't we allegear thús wurkje. Mar troch de kursus ha ik no
in pear kollega’s al in stik better kennen leart. Ek omdat we bygelyks
faak fertelle moatte wat we it wykein dien ha. Myn kollega Koen
docht de kursus ek. We sitte beide by “Wonen”. En we ha ôfpraat om
in teamoerlis “Wonen” no ek ris yn it Frysk te dwaan.”

de gemeente Dantumadiel. Se komt út Winsum yn Grins. Dit is
har earste baan en har earste kennismakking mei it Frysk.

“Als iemand een gesprek met mij begint in het Fries wil ik
heel graag meteen kunnen antwoorden en niet vragen of het
herhaald kan worden in het Nederlands. Dat is mijn doel met
de cursus Lear mar Frysk. Ik hoef het niet te spreken maar
verstaan vind ik wel belangrijk.” Denise Rozeboom is trainee by

“Ik kende de gemeente niet maar het is maar 40 minuten rijden
naar Damwâld. Ik woon zelf ook in een plattelandsgemeente
dus dat herken ik wel. Ik merk dat mensen in Dantumadiel een
gesprek vaak in het Fries beginnen. Ik heb veel contact met
inwoners en projectontwikkelaars. Ik vind het dan weleens
vervelend dat ik moet vragen om het verhaal nog eens in het
Nederlands te beginnen. Ik ga ervoor dat dat na mijn cursus
Lear Mar Frysk niet meer nodig is.”
“De cursus is best pittig. Ik leer echt een nieuwe taal. De lerares
moet ook wel eens lachen om mij en mijn medecursisten maar
ze is heel geduldig en geeft heel goed les. Al die rare letters
en dakjes en de vervoegingen in tegenwoordige tijd of verleden
tijd. Ik heb ook geen idee in welke tijd jij nu tegen mij praat.”
(Om te oefenjen koe ik as ynterviewer Frysk prate, en Denise
ferstie alles!). “Maar ik versta het nu al beter dus ik heb veel
profijt van de cursus in mijn werk.”

Melissa Papa
Praat mar Frysk

Denise Rozeboom
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do komst net út Fryslân. Wêrom wurkesto foar in Fryske
gemeente? Mar ik tocht: ik bin wol in echte Fries dus no moat
ik dochs ris leare om Frysk te praten.”

As ynterviewer ha ik in primeur! Dit is nammentlik de earste
kear dat Melissa Frysk praat tsjin ien dy’t se net ken. Melissa:
“In pear wike lyn hie ik dit ynterview noch net yn it Frysk
oandoard. Ik ha al in soad leart mei de kursus. It helpt hiel bot
om mei oare kursisten te praten. We sitte allegear op itselde

Melissa Papa

Grietje Oldersma
Skriuw mar Frysk 2
“Ik ha froeger op skoalle nea Fryske les hân. Ik praat wol faak Frysk.
Dêrom woe ik it ek graach skriuwe. En dan net Fonetysk, mar geef.
En sa bin ik begong mei Skriuw Mar Frysk 1.” Ynmiddels is Grietje al
dwaande mei de ferfolchkursus Skriuw mar Frysk 2. “We hienen in
hiele leuke groep by de earste kursus en we binne mei hast allegear
troch gong nei diel 2. It motivearret hiel goed om it mei in groep te
dwaan. As ik in wurkfraach ha oan ien fan de groep dan maile en appe
we inoar no yn it Frysk en dat is echt leuk. Ik moat dat eins ek faker
dwaan mei oare kollega’s mar it is ek wol yntinsyf. Ik moat der noch
wol mear by neitinke mei alle kapkes en streekjes en sa.”
“De kursus kostet wol tiid fansels. Benammen it húswurk. Gelokkich
kinst dat ek dwaan yn in digitale omjouwing. Dat fyn ik hiel noflik
want it systeem sjocht it dan direkt nei dus dat skeelt tiid. Mar ik fyn
it echt leuk om ek ris wat oars te dwaan op dyn wurk en ek mei oare
kollega’s gear te wurkjen dy'tst oars net sa faak sjochst.”

Grietje Oldersma
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RESEPT #WY

Pake syn
apelfavoryt

Resept fan Sandra Wind
Basearre op it favorite gebakje fan myn
pake (94). ‘In apelgebakje sûnder rezyntsjes
want dêr fyn ik neat oan’, aldus Pake.

GEBAKJE

Resept fan SANDRA

Yngrediïnten
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10 stikken

Daai
n moal
*225g blom fa r
*80g poeiersûkeer
*110g boerebût
*1 aai
*In snufke sâlt
>>

Folling
*4 apels
*40g b
*8g fanyastertsûker
*5g kanie ljesûker
*70g wa lpoeier
lnuten
Ofmakke
*175g núrsguod
*25g hu tsjes
ning

20-25 min.

NEDICH
• 2 beslachkommen
• 10 muffin foarmkes
• 1 panne
• ûne

1. Ferwaarmje de ûne (oven) foar op 175 graden. Doch de
blom fan moal, poeiersûker, boerebûter, it aai en it sâlt yn in
beslachkom. Kneed it ta ien gehiel en lis it tsien minuten yn
de kuolkast sadat it daai stevich wurdt.
2. Skyl en snij de apels yn lytse stikjes. Bak de stikjes apel
mei de bastertsûker, fanyljesûker en kanielpoeier foar in pear
minuten yn in panne. Doch de hakke walnuten der ek by en
bak it noch ien minút mei.
3. Stryt wat blom op it wurkplak en rôlje it daai út. Ferdiel it daai
yn 10 stikken. Ferdiel de 10 stikken oer in ynfette muffinfoarm

en beklaai de sydkanten. Folje se mei it apelmingsel. Set it
gehiel foar 20 -25 minuten yn de ûne (oven).
4. Doch de huning mei de nútsjes yn in panne. Bak de nútsjes
lichtsjes oant se moai glânzgje. Ferdiel de nuten oer de
gebakjes en genietsje!

SERVEARTIP: EK LEKKER AS
NEIGESETSJE MEI IN BOLTSJE KANIELIIS
EN IN TOEF SLACHRJEMME
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YNTERVIEW #WY

Sijtze Dijkstra

ALLE JIERREN PRESINTEARRET DE
SOCIALE VERZEKERINGSBANK (SVB) DE
POPULÊRSTE BERNENAMMEN FAN IT
JIER DERFOAR. YN 2021 WIENEN DER
WER IN SOAD FRIEZEN DY’T HARREN
BERN IN FRYSKE NAMME JOEGEN. DAT IS
BYSÛNDER OMDAT YN OARE PROVINSJES
DE LANLIKE TOPNAMMEN EK DÊR DE
LISTJES OANFIERE. WY FREGEN FIIF
KOLLEGA’S HOE’T SY OAN HARREN
FRYSKE NAMME KOMME. EK AL STEAN
DY NAMMEN NET YN DE TOP 5…

Sijtze Dijkstra en
Sytze Dijkstra
Sijtze is wurkleider by iepenbiere romte. Sytze is griffier.
Yn it wurk ha se net mei elkoar te krijen. Dochs ha se regelmatig kontakt. Meastal mei it trochstjoeren fan mail dy’t foar de
oar bedoeld is. Sytze: “It KKS belle my ek wolris oer takken op
de dyk. En dan sei ik mar: wat moat in griffier dêr mei?” Sijtze:
Lêst wie der in presintsje brocht. Ik helle it op, it wie in hiel moai
beamke. Mar spitichernôch wie der net foar my mar foar Sytze.”

Ek al is it in Latynske namme, ik komt dochs benammen foar
yn Fryslân neffens Dictus. “Us heit hite fan Teije. Myn pake wie
in Benedictus. Myn oerpake hite wer fan Teije ensfh.. Ensfh...
Dit giet werom oant healwei de 17e iuw wat ik der no fan wit.
Myn famylje komt fan oarsprong út De Rottefalle. Sy ha de Leien
útfeane. As ik mei pensjoen gean wol ik my mear yn ús stambeam
ferdjipje.”

Fan wa bisto ien?

Sytze Dijkstra

Dictus Benedictus

Dictus Benedictus
Dictus is syn ropnamme. Eins hyt er fan Benedictus Benedictus. Yn syn famylje wurdt al generaasjes lang ferneamd en dêr is
Dictus grutsk op: “De namme komt út it latyn. En it giet werom
nei doe’t Napoleon de efternammen ynstelde. Benedictus betsjut
“de gezegende”. Ik bin dus dûbeld seinige!”

En dy achternamme? Neffens de hearen binne we úteinlik allegear
famylje mar yn dit gefal net hiel tichtby sa fier as se witte.

Boele Dijkstra
Boele is ferneamd nei syn pake. De heit fan syn heit. “Mar ik
bin net de earste soan. Myn âldere broer hyt fan Marten en is
ferneamd nei de heit fan ús mem. Meastal giet dat oarsom
mar myn mem woe de earste soan graach nei har heit ferneame
omdat dy doe net mear leefde. Oars hie ik Marten hiten en myn
broer Boele. Ik ha myn bern ek ferneamd mar dan mei de twadde
namme.”

Yteke Kuipers

Boele Dijkstra

Yteke Kuipers

Yteke is ferneamd nei har beppe en oerbeppe fan heit syn kant.
“Ik hjit Ytje Jelske. Ik ha in twalingsus dy’t 7 minuten âlder is en sy
hjit Akke Ykje. Sy is de âldste en is dêrom ferneamd nei beppe en
oerbeppe fan mem har kant. Sa gie dat eartiids: de earste jongen
waard ferneamd nei heite kant, it earste famke nei memmekant.
Us heit en mem hawwe dat mei al harren bern sa dien.”
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Sijtze en Sytze binne allebeide ferneamd nei pake. Sytze:
“Offisjeel skriuwst myn namme ek as Sijtze. Mar yn de famylje
is it wol altyd Sytze west. Wy sizze thús foar de grap dat ús heit
him fersint hat doe’t er my oanjoech by it gemeentehûs. Ik tink
dat it te meitsjen hat mei dat se earder de Y altyd is IJ skreaunen.
Mar dit wit ik net seker.”
Sijtze: “Bûten Fryslân is it net in maklike namme. Dus ik bin
stoppe mei it ferneamen.” Sytze: “Hollanners sizze ek wol faak
Sietske bygelyks. Mar ja, dat is in famkesnamme…”

En wêrom Dictus yn plak fan Benedictus? Ek dat is al generaasjes
sa yn de famylje. Benedictus is in hiele mûle fol. Dêrom de
ropnamme Dictus. Sa ienfâldich kin it soms ek wêze!

Yteke is dus de ropnamme. Har twalingsus hat as ropnamme
Anky. Wylst har âldere broer wol Tjibbe Chris neamt wurdt.
Hoe is dat sa kaam? “It wie de bedoeling dat wy ek as ropnamme
de dûbele namme hawwe soenen. Mar doe’t de Hollânske

húsdokter delkaam sei hy oer myn sus: Akkefietje?? In oare
Hollânske kennis ferstie ek akkefietje yn plak fan Akke Ykje. Doe
hawwe ús heit en mem besluten dat it dochs oars moast. En sa is
it Anky en Yteke wurden.”

Boele wennet krekt oer de grins, yn Lutjegast. “Myn namme komt
net faak foar mar it is ek net in hiele ingewikkelde namme. Dus it
wurdt net echt ferhaspele. By ús thús seinen se altyd dat it net
in Fryske namme mar in Drintske namme is. Mar hoe’t dat sit, wit
ik eins net. Komst Boele ek wol tsjin as efternamme. Ik moat my
der miskien nochris yn ferdjipje.”
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STREEKDICHTER GEART TIGCHELAAR ROPT ELKENIEN OP:

“Wês net skruten,
mar brûk ús
moaie taal”
STREEKDICHTER GEART TIGCHELAAR
IS IN GRUT FOARFJOCHTER FAN DE
FRYSKE TAAL. HY IS OPGROEID YN
IT FRYSK, HY TINKT YN IT FRYSK,
PRAAT YN IT FRYSK EN SKRIUWT SYN
GEDICHTEN YN IT FRYSK. “FRYSK IS
FAN WÊZENTLIK BELANG FOAR MY. IK
KEN MYN FAAM SELS MEI TANK OAN
DE FRYSKE TAAL.”
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eart Tigchelaar is sûnt 2021 de streekdichter fan
de gemeente Noardeast-Fryslân. Syn doel is om de
gedichten letterlik op strjitte te bringen. Dit docht er
troch elke moanne op de merk yn Dokkum rûn te rinnen mei
in saneamd sandwichboerd mei in gedicht derop. “Minsken
moatte soms noch wol wat wenne en tinke wolris dat ik fan
in politike partij bin, of in firuswappy. Mar oft se it ien kear yn
’e gaten ha fine se it hartstikke leuk.” Hy hopet dit jier ek noch
in oantal dichtersjûnen te organisearjen. Fanwegen corona is
dat der noch net fan kaam. Wol hat er as streekdichter alle
doarpen oandien yn de gemeente. Op de fyts, want fytsen
is syn grutte hobby. Hy fytste in pear jier lyn sels nei de
Noordkaap, hinne en werom en skreaun dêr it boek Om oer.
Yn it Frysk fansels. ”Fan de doarpkes yn Noardeast-Fryslân is
Ie my it meast by bleaun. Ik wie der wolris troch hinne fytst,
mar hie it doarp sels noch nea besjoen. Mar ek by De Pomp
is it moai. Yn de doarpen waard it trouwens echt wurdearre
dat ik lânskaam. Se hawwe dêr it gefoel dat alles allinnich om
Dokkum draait. Ik hie net yn ’e gaten dat dat sa libbe yn ‘e
doarpen. Dat wie foar my wol in eye-opener.”

Oersetpriis
Hoewol’t Geart sûnt in pear jier yn Himpens wennet, fielt er
him noch altyd ferbûn mei Noardeast-Fryslân, de streek dêr’t
er opgroeid is. Oant en mei syn 25e wenne hy yn Damwâld,
as puber gie er yn Dokkum nei de middelbere skoalle en syn
mem runt noch altyd in winkeltsje yn de stêd, Nifelje mar
ta. De sus fan Geart wennet yn Moarre en yn Ljussens hat er
in útfanhûzersplak fûn by Feike van der Zee. “Ik haw ferline
jier yn ’e mande mei Feike it projekt “Klokkepoëzy” útfierd.
Hy hat yn it ferline wol faker projekten mei dichters dien, dat
sadwaande. Net samar in útfanhûzersplak dus.” Geart is net
allinnich opgroeid mei de Fryske taal, hy hat der foar in grut
part syn berop fan makke. “Ik ha Frysk studearre yn Grins en
haw tsien jier freelance oersetter en korrektor west. Ik ha krekt
noch in boek oerset yn it Frysk, Lord of the Flies fan William
Golding”, fertelt Geart. Yn 2016 wûn hy sels in priis mei it
fertalen fan Godfried Bomans” Erik of it lyts ynsekteboek.
Ek muzyk skreaun Geart yn it Frysk foar syn band Kramtried,
dêr’t hy drummer wie. “De band bestiet noch altyd, mar ik sit
der net mear by.”

Memmetaal
Geart hâldt in foarleafde foar syn memmetaal, mar fertsjinnet
der sûnt koarten net mear syn jild mei. Hy is wer oan de stúdzje
en hâld him dwaande mei miljeukunde. “We steane foar grutte
útdagingen en ik hoopje dat ik myn stientsje dêryn bydrage
kin.” Wol bliuwt Geart de Fryske taal sprekken, sa folle mooglik
mei echte Fryske wurden der tuskentroch dy’t Friezen hast
net mear brûke, lykas “hokker” en “kaai”. “Minsken sjogge my
dan wolris wat frjemd oan, mar dat boeit my net. Myn faam
is presys sa, ek Frysksinnich. We ha inoar moete op in Fryske
dei”, seit de streekdichter. Neist syn stúdzje wurket Geart
twa dagen by de brouwerij fan Grutte Pier yn Bartlehiem. Dêr
hat er yn elts gefal de webside al yn it Frysk oerset. En sa
probearret er wêr’t er ek wurket de Fryske taal sa folle mooglik
te brûken. Ek kollega’s fan de gemeente Noardeast-Fryslân
ried er oan om dat te dwaan. “Wês net skruten, mar brûk ús
moaie taal. En slaan der ek ris in wurdboek op nei. Wês net
bang om flaters te meitsjen, want taal is: gewoan dwaan!”
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PUZEL #WY

Hoe goed kensto dyn
wurkomjouwing?
I

1

2

3

4

5

6

7

8

Stjoer it antwurd mei as ûnderwerp: fotopuzel, nei communicatie@noardeast-fryslan.nl. Meitsje kâns op in moaie Fryske priis!

n protte kollega’s wenje yn Noardeast-Fryslân of Dantuamdiel. Mar der binne fansels ek
kollega’s dy’t bûten de gemeenten wenje. Efkes teste mei dizze fotopuzel hoe goed jimme de
gemeenten kenne!

Ferbyn de foto’s op dizze pagina’s oan ien fan de plakken út ús gemeenten. Folje de letter fan de
foto’s yn it diagram yn. Ien foto bliuwt oer. De goede oplossing foarmet in Frysk wurd.

1.

WIERUM

2.

FERWERT

3.

EANJUM

4.

DOKKUM

5.

HANTUM

6.

MODDERGAT

7.

FEANKLEASTER

8.

RINSUMAGEAST
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YNTERVIEW #WY

Frysk, Nederlands en
in swymke Italiano
Kollega’s Fedde Breeuwsma
en Monica Vargiu yn petear
“Ik kan het Fries goed
verstaan, maar durf de
taal niet te spreken.”

DE IEN IS OPGROEID YN FRYSLÂN, DE OAR YN ITALIË. NO
KOMME SE INOAR GEREGELD TSJIN YN IT GEMEENTEHÛS
FAN NOARDEAST-FRYSLÂN DÊR ‘T SE BEIDE WURKJE. FEDDE
BREEUWSMA (64) FAN DOKKUM IS WETHÂLDER EN MONICA
VARGIU (42) ÚT KOLLUM BOADE. SPESJAAL FOAR DIZZE FRYSKE
#WY HA SE IN PETEAR MEI-INOAR YN IT FRYSK EN NEDERLÂNSK
EN TUSKENTROCH IN SWYMKE ITALIAANSK.

F

EDDE: Hoe komsto oan dyn Italiaanske roots?
MONICA: Mijn vader is Italiaans en mijn moeder Gronings.
Ik ben geboren in Nederland, maar toen ik vier was zijn
we verhuisd naar Sardinië. Daar heb ik tot mijn zeventiende
gewoond. Toen kreeg mijn moeder heimwee.
FEDDE: Hoe wie dat foar dy?
MONICA: Ik vond dat heel moeilijk, ik kende geen woord
Nederlands. We hebben eerst tien jaar in Groningen gewoond
en daarna zijn we naar Kollum verhuisd waar we nu zestien jaar
wonen.
MONICA: En ben jij hier in Dokkum opgegroeid?
FEDDE: Nee, yn Grou. Ik bin hjir troch myn wurk yn NoardeastFryslân telâne kaam. Fan 1980 oant en mei it fallisemint ha
ik by de Sionsberg oan it wurk west. Dernei noch trije jier by
Kwadrant en doe bin ik foar mysels begûn. Ik wie manager-moe.
Derneist ha ik fyftjin jier yn ‘e ried sitten en it lêste skoftsje
ferfang ik Pytsje de Graaf as wethâlder foar de FNP.
MONICA: Een echte Fries dus. Ik kan het goed verstaan,
maar durf de taal niet te spreken.
FEDDE: Friezen dogge ek neat oars as oaren korrizjeare. Ik tink
dan: eamelje net sa.
MONICA: O, maar dat snap ik wel hoor. Ik ben namelijk ook
zo. Gisteren vertelde een collega mij dat ze zo heerlijk had
gegeten, gnocchi. Hoe zei je dat, vroeg ik. Vervolgens heb ik
even voorgezegd hoe je dat in het Italiaans uitspreekt.
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FEDDE: Hoe hasto de Nederlânske taal leard?
MONICA: Vooral in de praktijk, in de tijd dat ik bij het UMCG
in de schoonmaak werkte, stond ik tussen de Nederlanders.
Daar heb ik het meeste van geleerd. Mijn man is ook Italiaans,
dus dat is thuis de voertaal. Ook met de kinderen, die nu 23, 22
en 15 jaar zijn, praten we Italiaans. Zeven jaar geleden ben ik
bij de gemeente Kollumerland begonnen als bode en sinds een
paar jaar werk ik in Dokkum. Dus nu heb ik er nóg een taal bij
gekregen: Fries.
FEDDE: Fynst it slim dat wy Frysk tsjin dy prate?
MONICA: Nee, juist niet. Ik vraag Friezen zelfs of ze Fries tegen
me willen spreken, want ik kan het wel verstaan. Het is een
mooie taal.
FEDDE: Dochs skeakelje we soms automatysk oer yn it
Nederlânsk. Dat doch ik sels ek wolris. En as oaren it echt net
ferstean, bin ik net sa dwers om stûf yn it Frysk troch te praten.
MONICA: In Sardinië spraken we ook onze eigen taal, Sardijns.
Dat lijkt wel een beetje op Spaans en Portugees. We hebben
ook een eigen vlag dus het is wel vergelijkbaar met Friesland.
FEDDE: Ja, ek in lân dat grutsk is op harren eigen kultuer en
skiednis. Dat is tink ik itselfde gefoel. Den Haach mei om my
wol ferdwine. It leger kin wol fan Europa út regele wurde en de
rest dogge we sels wol.
Moatst sjen wat dat besparret. En Den Haag sjocht ús dochs
allinnich mar as wingebiet.

MONICA: Wist je trouwens dat Den Haag in het Italiaans
l’Aia is?
FEDDE: Wer wat leard.
FEDDE: Yn hokker taal tinksto eins?
MONICA: In het Italiaans. En u?
FEDDE: Yn it Frysk, dat is dochs myn earste taal en dat bliuwt
jo altyd by.
MONICA: Toen ik hier net woonde, vond ik het wel heel jammer
dat ik de mensen niet begreep. In Kollum dachten ze eerst dat
wij vluchtelingen waren en groetten ze ons niet eens. Nu ze
weten dat het niet zo is zeggen ze wel: hallo buurvrouw. Heel
raar. We zijn toch allemaal gelijk?
FEDDE: Fylsto dy hjir wol thús yn Fryslân?
MONICA: Ja, nu wel. Ik hou vooral van dit deel van Friesland.
De mensen zijn hier in Dokkum heel vriendelijk. Ik vind het ook
leuk dat je af en toe even langskomt om een praatje met ons
als bodes te maken.

FEDDE: Dat komt tink ik ek omdat ik sels begûn bin yn de
fasilitêre tsjinstferliening. Boppedat ha ik like folle respekt foar
minsken dy’t de kofje bringe as de direkteuren. Sterker noch, de
gemeente kin better in wike sûnder wethâlder as sûnder boade.
MONICA: En door die gesprekken hebben we onze gezamenlijk
hobby ontdekt, koken.
FEDDE: Ja, ik bin ea begûn as kok en ik hâld fan de Italiaanske
keuken.
MONICA: En we zijn allebei al pake en beppe, nog een raakvlak.
FEDDE: Ik hie nea tocht dat it sa moai is om pake te wêzen.
En it moaiste is, as de bern ferfelend binne, dan gean se
wer nei hûs.
MONICA: Ha ha, ja ik heb sinds kort ook een kleinzoon.
Onze kinderen zijn drietalig opgevoed, in het Italiaans,
Nederlands en het Fries. Echt een meerwaarde. Toch vind ik
het bijzonder dat onze kleinzoon ons geen opa en oma noemt,
of pake en beppe, maar nonno en nonna.
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HELPMIDDELS #WY

Fryske Helpmiddels

FYNST IT NOCH LESTICH OM FRYSK TE SKRIUWEN, MAR WOLST IT
WOL FAKER DWAAN? BRÛK DAN IN ONLINE HELP. DIT BINNE DE
TRIJE BÊSTE WEBSIDEN FOAR JIMME OP IN RIGE.

1 .Frysker.nl

3. Taalhelp.frl

Dizze webside is it moaiste fan allegearre. Hjir kinst net
allinnich dyn tekst oersette mar ek sykje nei synonimen of
betsjuttingen. En it klapstik: it hifkjen fan dyn stavering en
hollanismen. It kontrolearjen fan de stavering is unyk op dizze
webside en ûnderskied it fan de oare foarbylden.

Op dizze webside fynst help mei Frysk yn Microsoft Office
of in autokorreksje foar it Frysk op dyn telefoan. Tip foar alle
âlden: op dizze webside fynst ek Apps foar bern om de Fryske
taal te learen op in útdaagjende en tagonklike wize.

Mogelikheden:

Mogelikheden:●

●●●●

●○

2. Oersethelp.nl
Oersethelp helpt jimme fluch en fergees in tekst oer te setten
yn of út it Frysk. It is maklik om de tekst yn te foljen, mar it
bliuwt in automatysk generearre oersetting. It advys: sjoch
dizze altyd noch efkes nei.

Nijsgjirrich wurden?
Mogelikheden:

●●●○○

Op de webside fan de Afûk stiet noch mear ynformaasje oer
helpmiddels. Scan de QR koade en lês mear.
https://afuk.frl/nl/kinne-wy-jo-helpe/helpmiddels/
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YNTERVIEW #WY

Taalomtinker

Taalomtinkers
to the rescue!

Op Viadesk kinst taalomtinker yntype by ‘deelnemers’ en dan krigest in rige kollega’s
dy’t dy helpe kin. Taalomtinkers fine it moai om kollega’s te helpen en mei de Fryske
taal dwaande te wêzen. Dus hast in fraach oer it Frysk? Freegje in Taalomtinker, se
helpe dy graach!

AS IN YNWENNER IN SKRIFTLIKE FRAACH STELT
YN IT FRYSK, IS IT DE BEDOELING OM YN IT FRYSK
TE ANTWURDZJEN. MAR NET ELKENIEN KIN GOED
FRYSK SKRIUWE. DÊROM BINNE DER OP (HAST) ALLE
ÔFDIELINGS IN PEAR TAALOMTINKERS. MEITSJE
KENNIS MEI TRIJE TAALOMTINKERS.

mail krij dan beäntwurdzje ik dizze sa no
en dan dochs yn it Frysk as ik wit dat
dizze persoan ek Frysk lêze kin.
Sa no en dan meitsje ik in kolleezjefoarstel
yn it Frysk. Dit soe ik eins wol wat faker
dwaan kinne. Ik kin yn it Frysk better
sinnen formulearje as yn it Nederlânsk.
Wat dat betreft bin ik in echte djip Frys.

it Frysk. Ek al kinst it noch net hielendal
goed skriuwe. Dat komt fansels wol!

Yn it wurk praat en skriuw ik yn in protte
gefallen Frysk. Yntern 80 oant 90%
en ekstern wat minder. At de minsken
yn Fryslân wenje en in Fryske namme
hawwe dan faak wol.
Foar ynformaasje fersiken hawwe we
standaardformulieren dy’t allinnich yn it
Nederlânsk binne, dus miskien moat ik
mar ris foarstelle om dy ek yn it Frysk te
meitsjen.

Ik krij net in hiel soad fragen fan kollega’s
as taalomtinker. Yn myn Dongerdeel tiid
wie dat folle mear. Dat kaam tink ik ek
om’t we mei in oantal kollega’s op de
keamer sieten dy’t regelmjittich kontakt
mei de provinsje hienen. Foar harren
makke ik dan wol ris in mail of sette ik in
brief oer. Wieke Kooistra en ik wienen de
Taalomtinkers foar ús kollega’s en holpen
inoar hjirby.

Oebele Idema

Ik wurkje by team Mienskip. As oaren
freegje wat ik foar wurk doch dan sis ik: it

Der binne in soad mooglikheden foar

Stypjend Meiwurker
Ynformaasjebeheer

ferlienen fan subsydzjes. Dat klinkt saai,
mar is it net. Hast in soad kontakt mei
oanfregers fan subsydzjes. Benammen
gruttere projekten binne moai om oan
mei te wurkjen, bygelyks de subsydzje
oan de Wadopera.
Frysk is myn memmetaal. Ik mail faak
yn it Frysk. Wannear’t ik in Nederlânske

kollega’s om sels ek mear mei it Frysk
dwaan. Fryske formats foar brieven
en kolleezjeútstellen, webside Frysker
(Taalhelpmiddels) en de taalomtinkers.
Wy binne der net allinnich om formele
stikken oer te setten, we wolle ek helpe
by it neisjen fan in mailtsje of in tekst foar
in appke. Begjin gewoan mei it mailen yn

Ik wurkje by it team ynformaasje
foarsjenning. Dat hâld yn koronatiden
yn dat wy dielen fan dossiers scanne
foar de kollega’s dy’t thús wurkje en
idem foar eksterne ynformaasje fersiken.
Dat giet dan foaral om boutekeningen
fan besteande wenningen. Dêrnjonken

Renny van der Heide

Renny van der Heide
Meiwurker leefberens en
wolwêzen
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doch ik keunstbeheer. Dat hâld yn dat
ik in ynventaris meitsje/byhâld, yn- en
útgeande brûklienen regelje en bygelyks
restauraasjes regelje.

Oebele Idema

Ik krij net folle fragen as taalomtinker, no
mei de korona alhiel net. Earder noch wol
ris fan Kommunikaasje. Spellingfragen
komst altyd wol út, idioomfragen binne
gauris slimmer út te finen. Yn gefal
fan twivel betocht ik yn oerlis mei de
oanfreger dan wol ris in alternatyf. Ik fyn
it nijsgjirrich om te dwaan, en om my
mocht ik wol wat faker in fraach krije,
foaral nei de koronastilte.

Erik Talsma
Loopbaanadviseur by Wurkstart
By Wurkstart kinne wurkjouwers,
wurksykjenden, ûndernimmers en
jongeren telâne foar lear- en
ûntwikkelingsfragen. Dat kin in jongere
wêze mei fragen oer “wat kin ik, wat
wol ik en wat past by my”. Mar ek in
wurknimmer yn de bou dy’t nei de soarch
wol, en net wit hoe. Wurkjouwers kinne
by ús advys krije oer leartrajekten fan
harren personiel of fragen as, hoe kom ik
oan kwalifisearre personiel?
Sadra it kin praat ik Frysk, mar at ien
Nederlânsk praat dan skeakelje ik oer
op it Nederlâns. Wylst ik my eins net
ferbrekke wol, mar dochs bart dat faak.
Dus praat ik Nederlânsk tsjin kollega’s
wylst se it Frysk wol fersteane, jou it
oan! Dit probleem spilet him rûnom yn de
provinsje ôf. Ik soe dêrom graach wolle
dat der neitocht wurdt oer in wurkfoarm/
spultsje om der foar te soargjen dat der
op it wurk minder gau oerskeakele wurdt
op it Nederlânsk.

Erik Talsma
Yn it wurk skriuw ik net faak Frysk.
Appkes gean wol faak yn it Frysk of
ynformele mailtjes, dy’t net daliks
registrearre hoege te wurden. Ik wit
net oft it mei of handich is om offisjele
stikken en rapportaazje yn it Frysk te
registrearjen.
Ik ha spitigernôch noch net faak in
helpfraach fan in kollega krigen oer it
Frysk. De sichtberens fan it Frysk yn de
gemeente kin better, it bliuwt foar myn
gefoel faak by geveltsjefrysk: in Frysk
wurd boppe in tekst of op de webside.
De gemeente moat in goeie ambassadeur
foar it Frysk wêze.
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Fryske Boeketips
DER BINNE IN SOAD BOEKEN FERKOCHT YN 2021: 43 MILJOEN. IT GRUTSTE
OANTAL FAN DE ÔFRÛNE TSIEN JIER. LÊZEN IS DUS POPULÊR. LÊZE JIMME
WOLRIS IN FRYSK BOEK? IN OANTAL KOLLEGA’S JOUWE IN BOEKETIP,
FOAR JONG EN ÂLD.

tips boekketips boeketips boeketips boeketip
ketips boeketips boeketips boeketips boeke
boeketip
De hemelbouwer,
een biografie van Eise Eisinga

It testamint fan Tonnema
fan Gooitzen Monsma
Tip fan Harmen Jonker

Hero fan Martha
Attema
Tip fan Annet Koopmans

De meast populêre boeken
fan 2021 foar folwoeksenen
Hylke Speerstra - Testamint fan de siel
Gjalt de Groot – We strûpe derûnder
Willem Schoorstra – Jacht op de Codex Frisicus
Jetske Bilker – Spegel en Sonde
Hein Jaap Hilarides – Beppe Xenia

Foar bern
Hero
Sipke op it keatsfjild
Myn grutte syk- en ûntdekboek

Maya and her friends –
Oekraynsk boek
De Fryske útjouwers komme
mei inoar yn aksje om Oekraine
te stypjen. Sy jouwe de Fryske
oersetting út fan it Oekraynske
boek Maya and her friends.
In boek mei as boadskip:
lit elk bern har/him feilich
fiele, út wat foar gearstalling
de húshâlding ek bestiet.
De opbringst fan dit boek
giet nei UNICEF foar de
Oekraynske bern.

Populêre “steady sellers”
Tûzen wurden
Jip en Janneke
Pippi Langkous
Fan de lytse mol dy’t witte wol wa’t him op
´e kop skiten hat

Jierliks krije alle bern fan groep 5 yn
gemeente Noardeast-Fryslân in Frysk boek
kado fan gemeente Noardeast-Fryslân en
de Bibliotheek Noord Fryslân. Dit jier wie it
de 15e edysje fan Jou in bern in boek. Ik siet
yn de organisaasje en dat wie hiel leuk om te
dwaan. Der wie krekt in nij boek útkaam by
de Afûk en dat spile him ôf by de waddenkust
yn Noardeast. Wat in geweldich tafal. De
leden fan de wurkgroep lêsden allegear it
boek om te sjen oft it geskikt wie. Ik liet it
myn dochter Richt fan 10 jier lêze. Sy wie
entûsjast: “Ik hie noch nea in Frysk boek
lêzen. Sommige wurden fûn ik wol dreech
mar it measte wist ik wol en dat fûn ik hiel
leuk. It boek giet oer de twadde wrâldoarloch
en dat fyn ik hiel ynteressant. Dêr ha we it
op skoalle ek oar hân. It bysûndere fan it
boek is dat it yn it Frysk én it Ingelsk is. Fan
it Ingelske diel ha ik ek stikjes lêzen want
dan lear ik dat ek better. En as ik dat dan net
snapte, socht ik it wer op yn it Fryske diel.”

BOEKETIPS #WY

Dit boek is de debútroman fan Gooitzen
Monsma. In tal fan jierren ha ik mei him
gearwurke en wy binne leden fan deselfde
boekeklup.
De haadpersoan fan it boek, Wytse Riemersma,
krijt nei in lange syktocht om wurk úteinlik in
baantsje by de notaris. It wurk
dat er dwaan moat, falt net ta:
hy moat in soad type en dan it
leafst sûnder flaters. Geandewei
krijt er mear putsjes. En sa brekt
it momint oan dat er in baas
fout makket: hy besoarget in
testamint wylst ôfpraat wie dat
deselde dy’t it opmeitsje litten
hie, it sels ophelje soe om foar
te kommen dat it yn ferkearde
hannen telâne komme soe.
Dêrmei komt de (pikante) ynhâld op strjitte te
lizzen en begjinne de problemen foar Wytse,
hielendal as de frou fan de notaris ‘spesjale
gefoelens’ foar him blykt te hawwen. Mear
moat en wol ik ek net fertelle. In boek is om
te lêzen.
It is in boek mei in protte humor, koarte
petearen en in goeie opbou en spanning. Jo
wurde dielgenoat makke fan in tiid, dy’t fier
efter ús leit. As jo dy tiid meimakke hawwe, sa
as ik as begjinnend amtner, dan is it kostlik en
hiel werkenber. De typmasines rattelen noch
en de ôfstân tusken it gesach en de hearrigen
wie grut. Der waard ek noch as in plysje smookt
op kantoar.
As de boargemaster belle, dan skodden de
broeksboksen al. Want ja, jo gongen dan wol mei
it swit op ‘e holle nei it ‘Alderhillichste’ (mei in
ferwizing nei de Bibel). Miskien hiene jo wol in
flater makke. Normaliter gie it altiten fia it haad
fan de ôfdieling, de hierargy yn optima forma.

Tip fan Aukje Dijkstra
It boek is skreaun troch myn sweager Arjen
Dijkstra. Hy is direkteur fan it Universiteitsmuseum yn Grins en is spesjalisearre yn de
skiednis fan de wittenskip. Ik ha yn it ferline
ek it boek Wolken en Stjerren fan Piter Terpstra
lêzen oer Eise Eisinga. Neffens Arjen kloppet wat
dêr yn stiet net hielendal. Yn de ôfrûne jierren
hat Arjen in soad ûndersyk dyn nei Eise Eisinga.
Hy komt yn syn boek mei ferrassende nije feiten
en ynsichten.
Do kinst lêze oer it berop fan wolkeammer, de
bou fan it planetarium en de politike situaasje
yn de 18e iuw. No tinkst miskien, dit wurdt
my te dreech, mar dat falt in slach ta. It is in
maklik te lêzen biografy mei in soad foto’s en
beskriuwingen.
It Himelbouwerke
Foar de bern is der in boekje yn it Frysk by: it
Himelbouwerke. It ferteld it ferhaal fan Eise
Eisinga en hoe’t it him slagge is de stjerren
oan te reitsjen. It boekje is yllustrearre troch
Mark Hektor. Myn soan Gerke hat fansels it
boek fan syn omke lêzen: “It is in moai boekje
mei in soad plaatsjes. Hast it boek samar út.
Op hast elke bledside sjochst in fûgeltsje, it is
krekt of fleant dy my dy mei”. Kening WillemAlexander en keninginne Maxima komme
der ek yn foar. Wat ha sy mei Eise Eisinga?
Ik soe sizze: lês it boek!
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YNTERVIEW #WY

Petra Dijkstra:
“It Frysk is de taal
wêryn’t ik tink”
W

at bist en wat dochst?
“Myn namme is Petra Dijkstra en ik wurkje sûnt
augustus ferline jier by de gemeente, as P&O
adviseur. It is noflik te wurkjen yn it plak dêr’t ik ek wenje.
Ik fyn dat de organisaasje in hiel sosjaal karakter hat, mei
each foar de meiwurkers. It wie wat dat oanbelanget in waarm
ûntfangst doe’t ik hjir kaam te wurkjen!”
Wat hast mei it Frysk?
“Ik ha in Fryske mem en in Grinzer heit, ik bin berne yn Oerrisel.
Doe’t ik 5 wie ferhuzen wy nei Holwert, ik praatte Hollânsk
doe’t ik dêr op skoalle kaam. Dochs fielt it Frysk wol as myn
memmetaal. It Frysk is de taal wêryn’t ik tink.”

nim dan dochs altyd in pear sinnen Frysk mei yn myn ferhaal.
Se binne net foar neat hjir, tink ik dan. As ik myn ferhaal begjin
mei “hjoed geane jimme yn de lange hier”, dan hast fuort
de oandacht. Do sjochst dan elkenien tinken “waar gaat dit
over?.”
Wat fynst moai oan it wurk as BABS?
“Ik fyn it in ear om yn ús moaie gemeente houliken te sluten as
BABS. De âlde “vroedschapskamer” yn it stedhûs fan Dokkum
is dêr in prachtich plak foar. Oer de seal allinne al falt fan alles
te fertellen. Mar it earste pear dat ik troude frege my dat net
te dwaan want dat ferhaal “hienen se al sa faak heard”. Ik ha
my doe foarnaam om it altyd oer it breidspear te hawwen, en

“As ik myn ferhaal begjin mei
‘hjoed geane jimme yn de lange hier’,
dan hast fuort de oandacht.”
Neist P&O adviseur bist ek BABS by ús gemeente. Hoe is
dat sa kaam?
“Doe’t ik 15 wie, troude myn broer. Ik fûn dat sa yndrukwekkend
dat ik my op dyselde dei foarnommen haw om ea trou-amtner
te wurden. Yn 2008 wie it safier. Der wienen net safolle trouamtners dy’t it yn it Frysk dienen yn dy tiid. Mei it fusearjen fan
de gemeenten binne dat der mear wurden.”
Hoe wichtich is it Frysk by it sluten fan houliken?
“Foar guon stellen spilet it Frysk in hiele grutte rol by it houlik.
Ik sis der altyd wol by dat ik gjin geef-Frysk praat. Ik brûk ek
wol Nederlânske wurden en draai de tiidwurden noch wolris
om. Ik praat de taal sa’t dy by my past. Oarsom jildt dat ek
foar it Nederlânsk, dan sit der by my ek wolris in Frysk wurd
tusken. Der binne ek stellen dy’t neat mei it Frysk hawwe en
bygelyks yn Dokkum trouwe omdat se it sa’n moaie stêd fine.
Of omdat se katolyk binne en foar de Bonifatiuskapel kieze. Ik
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der in persoanlik ferhaal foar harren fan te meitsjen. As BABS
moatst dat kontakt meitsje kinne en kreatyf wêze mei wurden,
mei wat humor wêr’t dat tapaslik is.”
Hokker houliken bliuwe dy it meast by?
“Ik haw alris in houlik yn it Ingelsk dien, en yn it Noarsk. Dy
breid hie it hiele ferhaal fonetysk foar my opskreaun en sels
ynsprutsen om te oefenjen. Dat ha ik hielendal út de holle
leard. De Noarske minsken laken doe’t ik prate, want ik hie
deselde tongfal as de breid. It meast bysûndere echtpear dat ik
troud ha wie ôfrûne simmer. It wie in spoedhoulik, want hy wie
ûngenêslik siik. It gedicht dat ik foar harren houlik makke ha,
is op de roukaart kaam. Doe’t hy kaam te ferstjerren fregen se
my ek de rousearemoanje te dwaan. Ik fûn dat in bysûndere en
tankbere taak, it leart je hoe ticht leafde en fertriet by elkoar
lizze. De stilte op de routsjinst yn tsjinstelling ta de fleurige
setting op in houlik sil my noch lang bybliuwe.”
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“It meast spannende dat wy útheve is it beslút
oft wy net as al laitsje sille om de
kabaretier-fan-tsjinst”
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“Wês net skruten,
mar brûk ús
moaie taal”

KOLOFON
REDAKSJE EN TEKST
Henk Verbunt, Klasina van der Werf,
Thea van der Schaaf, Annet Koopmans,
Aukje Dijkstra, Sandra Wind
FOTOGRAFY
Marit Anker
Sandra Wind
FOARMJOUWING EN OPMAAK
Marcia Dijkstra Communicatie

KONTAKT EN REAKSJES:
communicatie@noardeast-fryslan.nl
Dit blêd is drukt op FSC sertifisearre papier.

DRUKWURK
Drukkerij Douma Dokkum

