
‘ In libbensreis yn 
ferhalen en muzyk’

Yn de Fryske Boekewike 
treedt de skriuwer fan it 
Kadoboek tegearre mei 
muzikant Gurbe Douwstra 
op ferskate plakken yn de 
provinsje.  

29 OKT         6 NOV 
2022

In frjemde 
fûgel − 
ferhalen 
Elmar Kuiper  
€ 15,00

NIJ

NIJ

Marcus Ligthart lit him as ynfaller fan de 
iene nei de oare skoalle slepe, oant er in 
tydlik baantsje op in skoalle yn ’e Wâlden 
oanbean krijt. Al gau komt Marcus 
derachter dat de leaflikens fan it doarp 
dêr’t er yn telâne komt mar skyn is en dat 
it skoalteam fan tsjinstellingen oanelkoar 
hinget.

De ynfaller 
Koos Tiemersma  

€ 19,95

NIJ In running 
gag om te 
gûlen
Sipke de Schiffart  

€ 15,00

Yn dizze twadde dichtbondel fan Sipke 
de Schiffart spylje leafde en erotyk wer 
in grutte rol, mar komme ek gâns oare 
minsklike saken oan ’e oarder, dêr’t de 
dichter sawol mei synisme as kompassy 
syn ljocht oer skine lit.

NIJ

In fauna  
fan ingels 
Durk van der Ploeg  
– 70 jier skriuwer  
– 25e roman 

€ 24,50

Sânenfjirtich jier nei de earste opname 
yn in psychiatryske ynstelling wennet de 
haadpersoan fan dizze roman allinne yn 
it hûs fan syn aldelju en fertelt himsels 
syn libbensferhaal oer syn psychoazen en 
eangsten.

NIJ

De Reade 
Boarre  
Trinus Riemersma

€ 29,50

In meinimmende roman mei de skriuwer 
syn fyzje op godstsjinst, literatuer, 
it Fryske plattelân yn de krisis- en 
oarlochsjierren en it Frysk nasjonalisme. 
En boppe-al is it in standbyld foar syn 
heit, in monumint foar in man dy’t foaral 
in goede heit wêze woe. ‘De Reade 
Bwarre’ ferskynde foar it earst yn 
1992 en wurdt beskôge as dé moderne 
klassiker fan de Fryske literatuer.

NIJ

It ‘Frysk bakboek’ sammelet de swiete 
resepten út de bakkerstradysje dy’t 
Fryslân ryk is. Oranjekoeke, sûkerbôle en 
dúmkes binne uteraard opnommen, mar ek 
trommelkoeke, fanyljestaafkes, reepkoeke 
en alderhande oar bekend en ûnbekend 
gebak komt oan bod. Op syn Frysk rjucht 
en sljucht beskreaun, sûnder kâlde drokte, 
sadatst it thús goed meitsje kinst.

Frysk 
Bakboek  
Henny en Betty 
Feenstra  

€ 22,50
NIJ

Kado-
boek 
2022

In sosjaal-histoarysk ferhaal oer psychia-
tryske problemen yn in boerehúshâlding op 
it plattelân fan Fryslân, te witten Sân-
furdterryp. Fan de trettjin bern waarden 
op syn minst seis bern fanwegen skizofreny 
yn in psychiatryske ynrjochting ûnder-
brocht, in bysûnder mar tige tryst unikum. 

bebuorkje sy achter yn it lân in 
komelkersspultsje, oan de igge 
fan it Nannewiid by de doarpen 
Sint-Jânsgea en Rotsterhaule. 
Yn de rin fan de oarloch bedarret 
Jan stadichwei djipper yn it 
ferset, mei alle gefaar dat soks mei 
him meibringt. In portret fan in 
eigensinnich man, in hurde wurker 
dy’t die wat er tocht dat dien 
wurde moast.

De 13 fan 
Obbe 
Sjutsje 
Mechtilde Postma  
& Goaitsen  
van der Vliet 
€ 29,95

De oarloch fan 
Jan Snip
Ferdinand de Jong 

Yn ‘De oarloch fan Jan 
Snip’ fertelt Ferdinand 
de Jong it ferhaal fan syn 
pake Jan, beppe Saakje 
en harren húshâlding. Yn 
de Twadde Wrâldoarloch 

NIJ

Yn dizze biografy wurdt it libben en 
de striid fan Tony Feitsma (1928 – 
2009) beskreaun, de earste froulike 
heechlearaar Frysk. De auteur hat tûzen 
doazen argyf trochsneupt en praten mei 
in mannichte minsken dy’t har goed kend 
hawwe. It risseltaat is in yngeand byld fan 
in markante en striidbere frou.

Pionier foar 
it Frysk  
Liuwe H. Westra 

€ 49,50

NIJ

De lêste 
oerstek 
Brian McGilloway  

€ 23,50

In meislepend ferhaal oer ferlies en skuld yn 
in brutsen maatskippij, dat him ôfspilet yn 
Noard-Ierlân. Yn ‘De lêste oerstek’ binne 
oantinkens ûnbetrouber, is de wierheid 
ûnwis en komt it ferline op in pynlike wize 
wer boppe.

NIJ

Noarderleech 
unyk poëtysk lânskip
uniek poëtisch landschap 

€ 17,50

Fotograaf en âld-fierljepkampioen 
Evert Wilstra hat yn ’e rin fan ’e jierren 
prachtige foto’s makke fan it unike 
grutte natuergebiet ‘Noarderleech’, dat 
ûnderdiel is fan UNESCO Wrâlderfgoed 
Waadsee. Taalleafhawwer en eko-
campingboer Jochum Rijpma lit ús fia syn 
gedichten de leechte, it moaie ljocht en it 
nachtlik tsjuster fan it gebiet fiele.

De sân manlju yn ‘In frjemde fûgel’ binne 
frjemde einen yn it bit. Se libje oan ’e râne 
fan de maatskippij en binne gek, maniakaal, 
obsessyf, ferlegen, monomaan of autistysk. 
Benammen op it mêd fan yntimiteit en 
relaasjes keallet it swier mei harren. De 
skriuwer sit de personaazjes ticht op ’e hûd 
en lit de lêzer omdoarmje yn harren geast.

Fergees Kadoboek  
Bestel foar op syn minst €15,- oan Fryske boeken 
by jo boekhannel en krij it Kadoboek ‘De oarloch fan 
Jan Snip’ fan Ferdinand de Jong der fergees by!

fryskeboekewike.frl boekenfanfryslan.frl

Fryske Boekewike 2022

Sjoch op FryskeBoekewike.frl 
wannear’t sy by jo yn ’e buert 
binne. Fansels kinne jo by 
de optredens ek de nijste 
Fryske boeken krije, mei dêrby 
it fergeze Kadoboek fan 
Ferdinand de Jong.

Ferdinand de Jong

Gurbe Douwstra


