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G A S TC O LU M N

ren. Ik seach nei de keatsfilm, stie 

derbûten, mar ek wer net. Dizze 

mannen rûnen op itselde gers as 

ik. Se stutsen elkoar de gek oan 

en it publyk lake. Se praatten tsjin 

de minsken der om hinne en de 

minsken praatten werom, as wiene 

it freonen of op syn minst de 

buorlju. Skruten as ik wie beseach 

ik alles. De helden fan doe, de 

greide, de loft, de karmasters, ik 

rûkte de kofje, ik seach myn bleate 

fuotten yn slipperkes en ik fielde 

my teplak.

Ik krij wer pikefel as ik tink oan de 

lêste slach fan de PC-finale fan ‘84. 

Ik wie tsien en siet mei ús mem 

op kop en earen by de draachbere 

radio. Heit en Thom wienen op it 

Sjûkelân. Ik koe se net persoan-

lik, de seis helden dy’t as liuwen 

fochten om de heechste ear, mar 

ik libbe mei se mei. Wiepie, Peter 

en Tunno,… Sake, Piet Jetze en 

Johannes. Fiif gelyk, seis gelyk en 

in keats. It publyk oerstimde nei de 

lêste slach de ferslachjouwer en 

ik fielde de eufory fan de winners, 

mar ek de pine fan de ferliezers. 

Ik sprong mei ús mem yn de loft 

fan pure ûntlading. Dit wie gjin 

sport mear, dit wie magy en de 

magy fan dy dei, stroomde by ús 

de wenkeamer yn. It tilde ús op en 

eefkes wie der gjin ôfstân tusken 

Frjentsjer en Hurdegaryp.

Ik sjoch se noch banen oer it 
fjild... De koppen fier omheech, 

de skouders nei achteren en de 

billen strak. Ik wie in famke fan 

sechstjin en de grutte mannen 

makken yndruk. Ik koe se allegear 

by namme en sy my, want ik wie 

‘it suske fan’. It wie de tiid fan myn 

broer Thomas, fan Gerben en Jo-

han Okkinga, Rinse Bleeker, Sake 

Porte en Johannes van Dijk. Mei ús 

heit yn de auto nei de keatsfjilden. 

Fansels om Thomas yn aksje te 

sjen, mar ek om te genietsjen fan 

alles wat in keatsdei meibringt. Net 

yn it lêste plak de helden. Want 

bliksem, dy gespierde skonken en 

beswitte koppen. En as ik nei dat 

byld weromgean, sjoch ik hoe’t se 

tsjin elkoar striden, elkoar oprui-

den en it publyk derby belutsen. 

Mei de reade bûsdoek fan Jurjen, 

de grutte mûle en de noch grut-

tere stappen op breiden sokken 

fan Erik. Dizze helden tilden ús op 

en nei ôfrin wienen se te finen op 

gammele stuoltsjes foar de kanti-

ne, op de dûnsflier fan it kafee of 

tusken bar en útgong yn de tinte. 

Dêr wêr’t heiten, suskes, helden, 

freonen en freondinnen elkoar op-

sochten en proasten op it libben.

2016, Berltsum… ik sit neist Ate de 

Jong en Johannes (dy fan de finale 

út ‘84). Ik ha in oantal slagen mist, 

krekt as eartiids, mar it makket net. 

Ik fiel my thús, ha de fuotten yn it 

gers, rûk de kofje en lit de pete-

aren fan dy dei yn my omgean. 

Wat lûkt ús nei it keatsen? Wêrom 

sitte we hjir en net thús yn de tún? 

Publyk bliuwt wei, ledetallen rinne 

werom. Ik sjoch nei de keatsers, 

se binne de helden fan hjoed. 

Hans Wassenaar mei syn moaie 

kop. Hy is beslist net skruten, mar 

hy is stil, syn gespierd lichem liket 

ferkrampt, soe der him ynhâlde? 

Johan van der Meulen, hy sjocht 

ûndogens... mar seit neat. Myn 

each falt op Jan Schurer, hy hat 

itselde moaie loopke as syn heit 

Tunno. Ik betraapje my der op dat 

ik wat melankelyk in sprong wer-

om meitsje yn de tiid. Wiene de 

helden fan eartiids grutter, bretaler, 

grappiger? Of sjoch ik mei oare 

eagen... Fansels, as je broer mei-

docht, is der mear spanning. En it 

famke fan sechstjin ís gjin sechstjin 

mear. Is de magy dan fuort? Hat de 

snelheid fan de wrâld en de tiid ús 

dan dochs ynhelle?

PC 2016... It hong yn ‘e loft, it wie 

de hunkering fan ús allen. 

It wienen de triennen fan Johan-

nes Westra en de kracht fan Tjisse 

Steenstra yn syn lêste earst. It wie 

Hans Wassenaar; hy draafde oer 

it Sjûkelân, de fûst omheech, syn 

prachtige kop nei it publyk, it fjoer 

yn de eagen, wat sis ik, it fjoer yn 

de ieren. Untlading, eltse slach 

wer... en hy naam ús deryn mei. 

Hans Wassenaar tilde dy dei him-

sels en al dy tûzenen minsken fier 

boppe it Sjûkelân út!

De magy fan it keatsen sit him yn 

de passy en yn de ûntlading fan ús 

helden! 

It sit him yn de mominten dat we 

mei inoar loskomme fan de grûn... 

en ien wurde. As we dy magy bleat 

lizze... dan ha we de kaai fan de 

takomst yn hannen. 
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Ik fiel noch de spanning... Ik wie 

in famke fan fjouwer en siet by ús 

mem achterop ‘e fyts. We gon-

gen fan Hurdegaryp nei Tytsjerk. 

Dêr soe ik se sjen… De helden, 

de mannen mei brede skouders, 

lange skonken en grutte hannen. 

Hoe’t ik by dat byld kaam... Mis-

kyn troch de bloskes op mem har 

wangen, of troch ymponearjende 

nammen lykas Minne Hovenga, 

Tamme Velstra, Durk Talsma en 

Johan van Seijst. Die dei ha ik 

guon derfan sjoen, dêr op it fjild 

fan de Wâldklappers en ik kin 

se noch hearre: de bulderjende 

stimmen, de wille, de flok en de 

oerkreet. Ik sjoch se noch foar my: 

it wylde hier en de grutte snor-


