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Warkeweet! wie ús kreet 
Warkeweet! Dat wie ús kreet by it finen fan in nêst 
aaien. Fjildman Gjalt nimt jo yn dit boek mei de romme 
fjilden yn. Jo wurde dielgenoat fan 100 jier aaisykjen 
yn Fryslân. Mei as reade tried de belibbenissen fan de 
aaisikers fan de sa romrofte aaisikersklup De Âld Hij 
fan Dearsum sûnt 1920. Mar it is folle mear as 100 jier 
aaisykjen. Gjalt is deryn slagge om der yn tige lêsbere taal 
in tiidsdokumint fan te meitsjen, dêr’t elk dy’t wat mei 
aaisykjen hie of hat him yn weromfynt.

We strûpe derûnder! 
We strûpe derûnder! It wie in needgjalp. As by’t hjerst de 
fûle súdwesterstoarmen it wetter út it marregebiet nei de 
Lege Midden fan Fryslân opwaaide en it om Grou, War-
ten en Earnewâld hinne heger en heger kaam, dan waard 
it ien grutte striid om boppe te bliuwen. It bûtenwetter 
rûn oer de polderdykjes en de binnenkrytsjes drigen fol te 
rinnen. Gjalt, opgroeid yn dat wetterlân, skriuwt oer dy 
striid en oer it libben fan de minsken dy’t dêr fier efterôf 
wennen op harren buorkerijen mei legindaryske nammen 
as Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust (18-mêd) en 
de Koaipleats. En fansels oer Sytze en Maaike. Allegear 
steeën dêr’t men allinne mei de boat komme koe. Gjalt 
fertelt yn dizze roman op in meinimmende wize oer it 
libben fan Jeen en Anne dy’t troch fûleindich arbeidzjen, 
moed en striid boer wurde op de Koaipleats. Mar ek oer it 
libben fan meanders en ûngetiders op de Wyldlannen, de 
molkfarder as ûnmisbere skeakel mei de bewenne wrâld, 
de breafiskers. Harren hurde striid om in skraal bestean yn 
‘De Âlde Feanen’, dat sompige diel fan Fryslân. We strûpe 
derûnder! is in tiidsdokumint út it folle libben fan doe, 
byldzjend beskreaun foar de lêzer fan no.
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‘FERHALEN FAN IN FJILDMAN’

It Swetshok 
Yn It Swetshok stiet wat reid tsjin de kanten. Oan de 
wanden hingje in pear ielfûken, posters fan skûtsjes, in 
âlde skoalplaat en wat âld ark. In pear polsen en in âld 
snoekangel hingje oan de souder. Yn de hoeke lizze wat 
einekuorren. Op in planke stean in pear flessen drank en 
wat attributen mei in eigen ferhaal. En in wekker, dy’t 
altyd stil stiet, omdat men de tiid hjir oan jinsels hat. Dit 
is it plak dêr’t samar smoute ferhalen opkomme kinne. 
Ferhalen as ‘Jouke Terpstra’s reis nei Rome’, ‘It drama 
fan Goatum’ of ‘Ielrikje op de kompjûter’.

No moatst hearre! 
Ek yn dit boek ferwurdet Gjalt wer de prachtige, smoute 
ferhalen fan fjildminsken. Mar it binne net allinne fjild-
ferhalen, ek oare kostlike foarfallen op it Fryske plattelân 
krije in plak yn dit boek. Dizze 50 koarte ferhalen, byld-
zjend beskreaun, binne in garânsje foar noflike lêsoeren.

No komt it noch! 
Yn No komt it noch! bringt Gjalt syn lêzers op pakkende 
wize yn de wrâld fan bysûndere minsken. De haadper-
soanen hawwe de smaak te pakken fan it folgjen fan har-
ren passy. Soms knoffelich, dan wer geniaal ... hast! Gjalt 
kin as gjin oar de driuw yn harren bleatlizze by it sykjen 
nei lok en rom. Mei in skerp each en in grut gefoel foar 
humor sketst er de Fryske wrâld, dêr’t er hikke en tein is. 
De belibbenissen fan omke Durk yn mar leafst seis Alve-
stêdetochten foarmje de reade tried. Mar ek de ferhalen 
oer it libben fan fiskerman Ale, de rare dea fan Bouwe 
Hyltsje en de snoade mollefanger Rienk Mol.... steane 
deryn! De bondel slút ôf mei in bysûnder ferhaal oer in 
hichtepunt yn it libben fan de skriuwer as er fertelt oer 
syn soan Jan Dirk, dy’t mei syn partoer de PC fan 2016 
wûn. Skreaun mei leafde en emoasje.

‘IT LIBBEN FAN IN AAISIKER’

De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo 
Ik wol jimme meinimme nei de blomrike fjilden, de 
bûtlannen lykas Wytlok, Labanskrite, mar ek nei Cuba 
en de Koaipleats. De prachtige wrâld tsjin De Alde Fea-
nen oan, yn de jierren 1950-1960. De lannen dêr’t ljip, 
skries, tsjirk, hoants, snip, slob en tsjilling folop foarka-
men. Oer de blaustirnzen dy’t harren nêsten hiene op de 
ielstikels yn de heafearten. Mar ek oer de striid tsjin it 
wetter. Hoe’t it wie om dêr fier efterôf wenjend je rêde 
te moatten, sûnder elektrysk, wetterlieding en telefoan. 
Dêr’t je allinne farrende komme koene, wat in eigen 
diminsje oan it libben joech.

De aaisiker 
Yn De aaisiker skriuwt Gjalt oer syn faaks wat bluisterige 
jongfeintejierren. Syn striid yn de kar foar in eigen paad 
yn it libben. Mar ek oer syn aaisykjen yn Fryslân. Syn 
hurde kar foar ‘It frije Fryske fjild’ freget safolle enerzjy 
en tiid dat it promoasje op syn wurk yn ’t paad stiet en 
gauris te’n koste giet fan syn húshâlding. Mar dan komt 
dochs de kar foar syn húshâlding. Hy jout alles op en 
wurdt bargeboer ûnder Holwert.

It lêste aai 
Hjiryn beskriuwt er it hurde bestean as bargeboer yn 
Dongeradiel. It wrotten en wramen fan de hiele húshâl-
ding om foarút te kommen. Mar ek de tiid dy’t er him-
sels gunde om yn de Fryske fjilden om te doarmjen as 
de ljippen oer de wjuk draaiden. De tsjinslaggen en dan 
benammen de dramatyske gefolgen dy’t de tongblierkri-
sis yn 2001 foar syn bedriuw en himsels ta gefolch ha. 
Alles driget him by de hannen om’t ôf te brekken. En 
dochs slagget it him ek no wer om syn paad yn it libben 
te finen. Mei in suver net te stuitsjen entûsjasme set er 
him yn as poldermûnder, wurdt brea-aaisiker, is er oan ’t 
fiskjen en ielrikjen. Makket er in pearhûndert einekuor-
ren yn ’t jier en fynt er geastlik lykwicht troch it skriu-
wen fan boeken en it op ’en paad wêzen as ferteller.
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