
‘It is bysûnder dat bern fan 
no de ferskes noch sjonge’
Jorwert - Bijke, Bijke, Bijke, Rette-
ketet tsjyng boem en Hintsje kok-
kelintsje. Hokker Fries is der net 
grut mei wurden? It binne de ear-
ste Fryske berneferskes dy’t no sa 
’n fjirtich jier lyn skreaun binne 
troch Hindrik van der Meer.

Troch Maaike Kuipers

It earste ferske, Kees Kikkert, hat 
hy skreaun yn 1976 en stiet yn it 
boek Kwek kwek minemyn. Bysûn-
der is dat al dizze ferskes ynsongen 
binne troch it gesin Van der Meer. 
Hindrik, Beitske en harren � if bern 
binne te hearren op sawol de elpee, 
it kasettebandsje as op cd.
De ferskes binne skreaun en 
komponearre foar de Fryske sko-
alleradio, dy doe krekt in pear jier 
bestie. Mar Hindrik brûkte se ek 
foar syn studinten op de kweeks-
koalle, no de PABO. ,,Frysk leit my 
nei oan it hert en ik fûn dan ek dat 
de dosinten fan de takomst it Frysk 
oerbringe moasten. Ik ha ek nea 
wollen dat de ferskes yn in oare 
taal oersetten waarden. Alllinnich 
yn it NoardFrysk is dat dien”, sa 
fertelt Van der Meer.
Yn totaal binne der sa ‘n 120 fers-
kes troch him skreaun. Nei Kwek 

kwek minemyn yn 1976 is twa jier 
letter it boek Hup sûpengrottenbrij 
útkaam en wer ferskynde Retteke-
tet tsjyng boem. Mar neist de tekst 
hat Van der Meer ek de wize en 
de melody by besteande teksten 
betocht. Sa is de tekst fan De biste-
boel fan Omke Roel skreaun troch 
Diet Huber en hat Van der Meer de 
muzyk derby betocht.

Mûzedûns
 It binne ferskes dy ek no noch 
songen wurde troch beukers. ,,Op 
in dei rûn ik troch Kûbaard mei 
myn akkordeon en hearde by de 
basisskoalle dat se de mûzedûns 
songen. Ik bin nei binnen gien en 
ha ferskate ferskes meispile. Nei de 
tiid hearde ik ien fan de bern siz-
zen: ‘No wat nûver, dy man kin 
alle ferskes’. Soks bliuw ik bysûn-
der � nen”, fertelt Van der Meer. 
Neist de bekende ferskes hat 
Hindrik van der Meer ek noch tsien-
tallen ferskes skreaun foar it Berne 
Iepenloftspul yn Easterwierrum. Hy 
betocht se faak fytsenderwei en fynt 
it wichtich dat de deuntsjes maklik 
te ûnthâlden binne. ,,De muzyk fan 
hjoeddedei sit sa fol mei fan alles 
en noch wat, it suvere is der út, dat 
fyn ik spitich.”
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Jaar van afscheid nemen voor Littenseradiel
‘We soarchje foar waarme oergong’
Wommels – Op 1 januari begint de 
gemeente Littenseradiel aan het 
laatste jaar van haar bestaan.  Het 
komende jaar staat in het teken 
van ontvlechten, opruimen, de 
boel verdelen en afscheid nemen. 
,,Mar de minsken moatte der eins 
neat fan fernimme dat Littensera-
diel ophâlde sil te bestean”, zegt 
burgemeester Johanneke Liem-
burg. ,,We wolle soargje foar in 
waarme oergong.”

Door Hinne Bokma

Begin januari de laatste nieuwjaars-
receptie op het gemeentehuis en 
nog een keer de prijzen uitreiken 
voor de beste Friese verhalen in de 
dorpskranten. In augustus voor de 
laatste keer gasten ontvangen op 
de Freule. In november gemeente-
raadsverkiezingen, vervolgens de 
laatste raadsvergadering en dan is 
het tijd voor de afscheidsfeestjes. 
Het herindelingvoorstel ligt 
momenteel in Den Haag. De 
Tweede Kamer praat er in april over 
en in juni mogen de leden van de 
Eerste Kamer hun oordeel geven. 
Erg spannend is dat niet. Dat de 

herindeling nog wordt tegenge-
houden is vrijwel uitgesloten. Op 8 
december ging burgemeester Liem-
burg samen met enkele collega’s 
en gedeputeerde Sander de Rouwe 
naar Den Haag om de Tweede 
Kamercommissie voor Binnen-
landse Zaken bij te praten. 
 ,,It draach� ak foar de weryndie-
ling is hiel grut. Us ynwenners 
begripe dat it nedich is, de mins-
ken sjogge ek dat de maatskippij 
feroaret”, aldus Liemburg. Ze 
geeft aan dat het herindelingpro-
ces erg goed is verlopen. Ze wijst 
op de grote belangstelling voor de 
informatiebijeenkomsten. Maar 
natuurlijk zijn er zorgen over de 
toekomst, zo blijkt uit de reacties 
Zo in de trant van ,,It giet no goed, 
it moat wol sa bliuwe.” Hoe komt 
het met de zaken, die zo speci� ek 
zijn voor onze gemeente? Zoals 
de Spulwike, de Keunstrûte en het 
Berne Iepenloftspul.
 ,,De grutste útdaging is dat dizze 
gemeente oant 1 jannewaris 2018 
gemeente bliuwe moat. Dat fre-
get in protte kreativiteit”, zegt 
de burgemeester. Er zijn inmid-
dels al ambtenaren vertrokken. 

Op sommige afdelingen springen 
medewerkers van Súdwest-Fryslân 
bij. Als gevolg van de herindeling 
worden er geen ambtenaren ont-
slagen. ,,Se mochten oanjaan nei 
hokker gemeente se it leafst woene. 
De pleatsing is � erhinne klear.” 
Voor het gemeentehuis is nog geen 
nieuwe bestemming gevonden, al 
wordt er natuurlijk wel met diverse 
partijen gesproken. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld met het gemeentelijk 
archief? Súdwest-Fryslân mag dat 
vanaf 1 januari 2018 beheren. Nog 
niet duidelijk is waar de sneupers 
voor onderzoek straks terecht kun-
nen. Dat baart enige zorgen.

Hindrik van der Meer. ‘Wat nuver, dy man kin alle ferskes’
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Liesette Bruinsma Paralympisch Sporter 2016 

Ze was al Ridder in de Orde van Oranje Nassau en lid van verdienste van de zwemclub HZ&PC in Heerenveen, 
maar sinds afgelopen woensdag is Liesette Bruinsma uit Wommels ook Paralympisch Sporter van 2016. De prijs 
werd haar uitgereikt tijdens het sportgala van NOC*NSF. Tijdens de Paralympische Spelen in Rio behaalde Liesette 
twee keer goud, een keer zilver en twee keer brons. Op de foto een glunderende Liesette. Links Jan Lammers, die de 
prijs voor autocoureur Max Verstappen in ontvangst nam. Rechts turnster Eythora Thorsdottir (talent 2016).
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Wij wensen u een fijne 
jaarwisseling en een 
goed geknipt 2017 

 
 

 


