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It Bûsboekje leit wer yn ’e winkel.

Busboekje mei diskear ek, want it

tema fan nijste edysje is it iepenbier

ferfier yn Fryslân. It is foar it lêst 

dat it Kristlik Frysk Selskip - foarich

jier opgien yn Krúspunt - optreedt

as útjouwer. De redaksje wol 

trochsette, op eigen manneboet of

mei in oare útjouwer.

SIETSE DE VRIES

Aginda’s binne der yn alle soarten en ma-
ten, betochten se oait by it Kristlik Frysk
Selskip (KFS), mar net ien mei it Frysk as
fiertaal. In Frysk bûsboekje soe dêrom grif
yn in ferlet foarsjen. In moaie bykomstich-
heid wie dat mei sa’n aginda alle jierren in
aktueel oersjoch jûn wurde koe fan wat der
oan Fryske organisaasjes bestiet. It earste
bûsboekje ferskynde yn 1976.

Dat adresse-oersjoch fan dy organisaasjes
stiet der 35 jier letter noch yn, itselde jildt
foar it de Fryske plaknammen. De Fryske
siswizen - foar elke wike ien – binne foar in
grut part ferfong troch yn it Frysk oersette
wize wurden fan skriuwers, filosofen en
oare tinkers.

Ferantwurdlik foar dat lêste is Minke Doop-
er, lid fan de bûsboekjeredaksje sûnt 2002.
,,Ik pak wol altyd earst it wurdboek om te
sjen oft der ek siswizen oer it bûsboekjete-
ma binne, mar meastal hâldt dat net oer.
Twa of trije ha’k fûn diskear.’’ Se blêdet yn
it Bûsboekje fan 2010 om en lêst de tekst

fan Wike 50 foar: ,,Praat my net fan treinen,
sei Metsje, ik gean mei’t spoar.’’

Foar mear teksten oer reizgjen en iepenbier
ferfier hat se har eagen oer in stik as wat
sitateboeken gean litten. Soms kaam se by
de klassiken út: ,,Wy meitsje grutte reizen
om dingen te sjen dêr’t wy yn ús wenplak
gjin acht op slaan’’ fan Plinius de Aldere. In
oare kear fûn se it tichter by hûs: ,,It hearli-
ke fan earste klas reizgje yn de trein is, dat je
dêr op ’e lange doer alle linkse yntellektue-
len treffe’’ fan Renate Rubinstein.

It tema krijt ek omtinken yn de yllustraasjes
dy’t de spreuken en wiisheden ôfwikselje en
yn in oantal sjoernalistike ferhalen oer it
iepenbier ferfier yn it ferline en it no. Dêr is
ûnder oare yn te lêzen dat Fryslân om 1925
hinne 350 streekbusbedriuwen telde.

De redaksje fan it Bûsboekje telt fiif min-
sken. Piter Andringa is ien fan har. Hy hat in
ienmans grafysk ûntwerpburo yn Wurdum
en waard trije jier lyn frege om de foarmjou-

Bûsboekje 

ferskynt foar 

it lêst ûnder 

flagge KFS

Hûndert
myn ûnderwerpen hinne, wêr yn ’e frede soe dat net te
ûntwinen fjirde stikje oer gean moatte? Gjin wûnder,
dat dy skriuwers altyd sa sûpe!

Mar in ûnderwerp fine om oer te skriuwen bliek gjin
probleem. It heucht my noch goed, hoenear’t ik it idee
foar myn earste stikje en dizze hiele rubryk krige. Yn de
haadbibleteek fan Helsinki nammentlik stie ta myn fer-
bjustering it boek ‘Bartele Bûse’ fan Berber van der
Geest, yn it Frysk! Soks soene de Friezen dochs witte
moatte, tocht ik, en skreau ‘Bûsboek’. 

Oan skriuwen as Fries yn Finlân sitte in pear swierrich-
heden fêst. Yn it foarste plak stean ik net deistich oan it
libbene, him hieltiten ûntjouwende en moaier wurden-
de Frysk bleat. No hear ik wolris wat, fia ynternet byge-
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Dat hie ik tsien jier ferlyn net tocht, dat ik de hûndert helje
soe! Ik fertsjinne yn dy tiid it measte net. Ik wie oargelist
en learaar Nederlânsk yn it soart dieltiid, dat radio-aktive
strieling ferspriede soe by fierdere splitsing. Mear wurk fi-
ne wie in toer, foaral om’t myn Finsk noch nearne nei like.
Ik betocht dat ik faaks wol wat fertsjinje koe troch yn in
taal te skriuwen dy’t ik wól koe. Dêrom skreau ik trije stik-
jes fan elk 500 wurden en dy stjoerde ik nei de Ljouwerter
Krante. No wie it sa, dat de Fryske side krekt op dat stuit in
nije yndieling krige, dat myn stikjes waarden ynhelle as de
stoomboat fan Sinteklaas troch in haven fol sjongende
bern. Prachtich, grif, mar tagelyk sloech my de skrik ek
om it hert, want ik hie noch nea écht skreaun, noch net
iens foar in skoalkrante. Dy trije stikjes hie ik wiken en
wiken oan skaafd, hoe soe ik ea gau even wat op papier
krije kinne? En ik wie trouwens ek wol sa’n bytsje troch

De grinzen fan 
it Sjûkelân

,,It folk fan Fryslân docht it bêste dat it dwaan kin:
in âlde tradysje yn stân hâlde’’, sei yn 1959 doetiidsk
PC-foarsitter Mr. K. Bylsma doe’t dat folk machtich
as de miggen de reis nei it Sjûkelân makke hie om
de keatsmatsjedoaren yn aksje te sjen. It wie nef-
fens it PC-bestjoer de earste kear dat de sitplakken
in wike tefoaren al útferkocht wiene.

In wike! Kom der no ris om. Der gongen destiids
stimmen op om de PC mar nei in royaler lokaasje te
ferhúzjen, mar Bylsma lei der fuort it near op. PC en
Sjûkelân hearre by elkoar. No komt ferhúzjen net
mear yn diskusje, al hoefolle besikersrekords der
sûnt ek brutsen binne. Ik besau my der alle kearen
wer oer dat al dy tûzenen minsken te plak komme
nettsjinsteande de hieltyd strangere feilichheidseas-
ken. Earne moat der dochs in grins oan wêze, soe
men tinke.

It hat lykwols in goede set west fan de Permaninte
Kommisje om ta gelegenheid fan it hûndertfyftich-
jierrich bestean yn 2003 it Sjûkelân fersiere te litten
mei twa mânske tuorren. It wie in kado fan de jierri-
ge oan Frjentsjer, mar net sûnder eigenbelang. De
tuorren – in ferwizing nei it eardere Sjaerdemaslot
dat hjir stien hat – beakenje it fjild ôf en hâlde tage-
lyk in warskôging yn: hannen ôf fan it Sjûkelân!

Bestjoerders nammers kin men net altyd fan op
oan, as it om it behâld fan histoarysk erfguod giet.
Tink hjir allinnich mar oan it plan om in flatgebou
deun tsjin it fjild oan te bouwen. Doe’t it sûnder
tuorren op de measte dagen fan it jier eage as in stik
ûnlân, is ek wol it idee oppere fan in parkearkelder.
De tuorren ha der in skoatteltsje foar strutsen.

Yn it boek ‘De fiifde woansdei’, dat by it jubileum yn
2003 útkommen is, skriuwt keatshistoarikus Pieter
Breuker dat de feroaringen yn de keatserij faaks in
grutter bedriging binne: ,,It is noch gjin hûndert
jier lyn dat de spilers har rêden op keatsbuorrens
fan lit ús sizze 12 à 15 by in meter as 50, lykas yn
Wytmarsum en Arum. Der is gjin inkelde reden om
te tinken dat it spul yn ’e takomst net noch mear
earmslach freegje sil: bal en want, de gesteldheid
fan it terrein en de fermogens fan de spilers geane
mar ien kant út: foarút. De fraach is dan wannear’t
it Sjûkelân te lyts wêze sil en der dus minder romte
beskikber komme sil foar it publyk.’’

Ik bin in leafhawwer, gjin kenner. Mar de iennige
foarútgong dy’t ik sjoch, is dat der hieltyd mear
krêftkeatsers komme dy’t der aardichheid oan ha
de baltsjes sa hurd en fier mooglik fuort te slaan,
wat har mei de nap yn ’e want ek maklik makke
wurdt. Untelbere boppe- en net minder kweaslag-
gen binne it gefolch.

Mei dat foarútgong hjitte? It kostet allinnich mar in
protte ballen. Of is dat âldmannepraat út it PC-ka-
fee? Al jierren wurdt der oer klage. Men soe sizze,
pak it kwea by de woartel oan, de jeugdopliedingen.
Of is de klacht in net út te roegjen part fan de myte
dat eartiids alles better wie? It kin learsum wêze om
it argyf yn te dûken en te lêzen wat bygelyks Rienk
de Groot, ien fan de bêste keatsers fan de jierren
sechtich, yn 1978 tsjin de ferslachjouwer fan dizze
krante sei oer it doetiidske jongeskeatsen op de
Freulepartij: ,,Kwalitatyf waard der yn ús tiid better
keatst as no. Der wurdt no fierstefolle mei geweld
keatst, dat sjogge jo yn ’e earste klasse ek. It is óf
boppe óf kwea. Mar doe’t Marius Del Grosso, Geert
Hoekstra en ik yn 1958 de Freule wûnen, ha wy hast
neat boppeslein. Wy sloegen de ballen te plak en
makken ús punten mei de keatsen.’’

Allinnich boppeslaan as it moat, en oars de ballen
sekuer te plak lizze, dêrmei twinge jo de measte
bewûndering ôf en it measte applaus. En dan kin it
Sjûkelân noch jierren en jierren mei.
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wing foar in oantal jierren te fersoargjen. De redaksje
socht in foarmjouwer dy’t ek redaksjewurk dwaan koe,
sûnt is Andringa redakteur.

,,Ik wie dêr wol bliid mei, it is krekt of doch ik no it wurk
fan myn suster Lybrich. Dy is yn 2000 stoarn. It Bûsboekje
wie in bytsje har libbenswurk. Ik wit noch goed hoe’t se
altyd nei printerij Wielsma op de Ossekop yn Ljouwert gie
om alles te regeljen. Se wie in soart fan art director, makke
alderhanne tekeninkjes om it boekje libbener te meitsjen.
Dat haw ik no wat oernommen.’’

Dat Piter Andringa ek tekenje kin, bewiist er oan de ûnder-
kant fan de siden. Op alle rjochter siden steane tekenink-
jes fan noch gjin sintimeter heech fan in bushalte mei
alles wat dêr omrint en –rydt. Wa’t it boekje yn in heech
tempo by de tûme lâns gliidzje lit, sjocht in tekenfilmke.

Yn it earste jier waard it Bûsboekje printe yn in oplaach
fan 2500 stiks. It wie in gat yn ’e merk, sân jier letter wie
dat oantal oprûn ta 13.000 eksimplaren. De jierren dêrnei
siet de oplaach meast om de 10.000 stiks hinne. Mei de
opkomst fan de elektroanyske aginda is it ferlet fan it
Bûsboekje der net grutter op wurden, foar 2010 hat de
redaksje 4500 boekjes printsje litten. Piter Andringa: ,,Dat

is oan de krappe kant, wy hoopje dat wy dêr presys genôch
oan hawwe.’’

Mei’t it Kristlike Frysk Selskip opgien is yn Krúspunt
(Frysk Oekumensyk Platfoarm) ferdwynt ek de útjouwer
fan it Bûsboekje. Neffens Piter Andringa en Minke Dooper
betsjut dat net de ein fan it Bûsboekje. It KFS fersoarge te
betellingen en stie boarch, foar it oare regele de redaksje
alles sels. Dy stelde net allinne it boekje gear, mar ûnder-
hold ek de kontakten mei de printer en de boekwinkels.

Yn earste ynstânsje woe de redaksje mei It Fryske Boek –
de útjouwer fan de Skriuwerskalinder – yn see, mar dat
koe net trochgean om’t dy organisaasje takom jier opgiet
yn Tresoar. No stiet de redaksje foar de kar: in oare útjou-
wer sykje of in stichting oprjochtsje en it Bûsboekje sels
útjaan. 

Minke Dooper: ,,In eigen stichting jout in soad romp-
slomp. Krije wy der in soad wurk by dêr’t wy hielendal gjin
nocht oan ha.’’

Piter Andringa: ,,Mar by it KFS wiene wy altyd eigen baas.
Dat moat sa bliuwe. Dêrom binne wy al wat huverich om
in oare útjouwer te sykjen.’’

Wannear sille jimme op fakânsje, frege

ik myn soan. Se wisten net hoe en wat,

sei er. It die bliken, myn âldste pakesiz-

zer, in oars o sa leaf fanke fan tsien, woe

net mear mei de tinte. Net mear sa

âlderwetsk.

It kaam der op del, se koe net mei kam-

peare oankomme by de famkes op

skoalle. Waar sijn jully geweest? En dan

soe sy sizze moatte, mei de tinte nei

Gaasterlân.

Dat hie earst it doel west en ik hie beard

dat soks prachtich is. Wêrom de wrâld

út as men jinsels meinimme moat? It

fanke hie wat flauwich gnyske. Dy stom-

me pake. Sy woe nei Frankryk, yn in

zjyt, sei se. Dêr koe se mei oankomme,

begriep ik, út it folderke fan Gites de

France.

Ik hie fleurich oer kamp Sondel ferteld.

Noch altiid itselde plak, mar no recrea-

tiecentrum. Yndertiid mei skoalreiske,

yn de bunkers, hiet it noch kamp. Tiden

hawwe tiden. De Dútsers hiene dy bun-

kers boud om’t se tichtby yn ’e Riister-

bosk raketten ôfskeaten. Op Ingelân.

Spannend. En no sliepten wy dêr, op

soldatebêden. Britsen, sei master. Jon-

ges by jonges en famkes by famkes.

Einen út elkoar, sa’t it my foarstiet. De

masters der tusken yn. Der wiene

moarns wolris jonges mei sterke ferha-

len. Ik hie sliept, dreamd, noch sterker.

It plak dêre wie in kamp om’t it in leger-

kamp west hie. As wy sels kampearden,

ek yn Gaasterlân, ûnder Aldemardum,

wie dat plak, De Wigwam, ek in kamp.

Om wat te lykjen, hiet it gersfjild trou-

wens letter ‘camping’. Mar doe’t ik dêr

mei heit, mem en pake bivakkearre (al

wer in soldatewurd), wie it noch in

kamp en wy sliepten yn hinnehokken.

Simmerdeis hie de boer it hinnespul

dochs bûten rinnen. Koest de hokken

dan moai ferhiere foar fakânsjegongers.

No, sa.

Moaie oantinkens. Rein op rustige golf-

platen, fytse oer smelle boskpaadsjes,

spoarsykje en jûns yn de ûnderwâl lizze

om op de harten te wachtsjen.

Yn de campingtiid fan de Wigwam en

wat der letter noch folge, sil alles wol

oan de easken fan ’e tiid oanpast wêze.

Yn alle gefallen krige de kampearderij in

kommersjelere oantsjutting. En dan gie

de jongesklup ek noch op kamp, nei de

Kûfurd.

Telefoan. Wy gean net mei de tinte, sei

myn soan. Wy ride nei Frankryk, dêr

ha’k in steankerreven hierd. En heit

hâldt him stil. It is in zjyt, oars wol se

net.

Op kamp

- KAREL F. GILDEMACHER

lyks, mar dochs is de taal, dy’t jo yn dizze rubryk oantreffe,
trochstrings op syn minsten fyftjin jier âld, wat de stikjes wol
wer fuort histoaryske wearde jout, fansels. De twadde swier-
richheid kin ik miskien it bêst dúdlik meitsje mei in foarbyld,
dat myn toeterlearaar Tjeerd Brouwer brûkte, as wy it ûnder
de les hiene oer oft it mooglik wêze soe om muzyk yn wurden
te fetsjen (Brouwer tocht fan net, ik, jong en oerdwylsk,
miende fan al): ,,Lis dan mar ris út hoe’t apelsmots smakket
oan ien dy’t it nea preaun hat!’’

Dat is winliken wat ik alle kearen weroan en likefolle it ûn-
derwerp, doch: útlizze hoe’t Finske apelsmots smakket. Yn it
begjin liet ik dy apelsmots aldermerakelst lekker smeitsje,
want ik wist, dat de famylje meilies en al hiene wy gjin neil
om de kont te klauwen, hja moasten net de yndruk krije dat it
ús net goed gie. Mei de tiid bekroadzje ik my dêr minder om

en dat makket de wei frij om alderhanne ferhalen te fertel-
len. Sa as it folgjende, ek wer út de begjintiid.

Nei ôfrin fan in konsert, dat ik jûn hie yn it kustplakje P., die
ik myn spesjale oargelskuon út en myn gewoane wer oan,
wilens neipratend mei inkelde konsertgongers. Ik lei út dat
dizze skuon, mei hakken en smelle least, hiel gaadlik wiene
om pedaal op te spyljen, mar dat se my om op te rinnen
fierstente lyts wiene. Se hiene noch fan ús pake west, ster-
ker, it wiene syn trouskuon, naimiskengät, in wurd dat ik
op it plak sels gearstalde út kengät, skuon, en naimisissa,
troud. Mar naimis hat in sokke gearstallingen in hiel oare
betsjutting. Dêr kaam ik pas achter, doe’t immen my ferdút-
ste, dat ik tsjin it publyk, mei paslike grutskens, ferklearre
hie, dat ik sa goed pedaal spylje koe op ús pake syn wip-
skuon.

Minke Dooper en 
Piter Andringa. 
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