
  

 

 Po@dium 
Bennie Huisman             septimber 2022 

dea-rinnende  
paden 

By ús pake en beppe hong yn 'e wen-

keamer, tusken de skoarstien en it achter-

rút, in ynliste reproduksje. In ôfbylding fan 

'de breede en de smalle weg'. 

Yn 'e lette jierren '50 kaam beppe siik 

werom út Súd-Afrika, dêr't se de bern op-

socht hienen. Se hie it 'op 't boarst'. Pake 

timmere in heech bêd yn 'e keamer, op it 

plak fan de bank, mei it hollenein krekt ûn-

der de ôfbylding. Ien kear thús wie beppe 

al gau wer de âlde, mar it bêd bleau noch in 

skoft en waard foar ús as beppesizzers it 

favorite plak om te lêzen. Meast stripboe-

ken. En faker as froeger seagen we ek nei 

de yntrigearjende ôfbylding boppen it bêd. 

Dy wie oars as dy hjirneist. Mar it 

boadskip wie itselde: kies as minske de goede wei! 

De print is sa 'n 130 jier lyn makke, as metafoaryske ferbylding fan in tekst út de Bergrede 

fan Jezus. Mattheus 7: 13 en 14. Op alle fariaasjes dy't der yn de rin fan de tiid makke binne, is 

it byld it boadskip: de brede wei - lofts - toant de ferlokkings fan de tiid, de smelle wei - 

rjochts - it ôfsjen dêrfan. Wat de minske dy't foar de tagongspoarte stiet en kieze moat net sjen 

kin, mar de taskôger fan it taferiel wol, is wêr't it hinne giet. Wa't him of har oerlevert oan fer-

lokkings (dy't yn elke tiid wer oars binne) giet nei de hel, nei de ûndergong. Wa't der fan 

ôfsjocht, sober en deugdsum libbet, giet nei de Himel. De 'sûnden fan de wrâld' sprekke lyk-

wols sa op it each by alle skilderjende ynterpreten mear ta de ferbylding as 'deugd en sober-

heid'. Rjochts is eins noait wat te sjen dat de fantasij oan it wurk set.  

De Dútse skepper fan boppensteande fariant liket ús tiid te sjen as de Eintiid. De wei nei de 

ûndergong begjint mei de Ferljochting en fia de Frânse révolúsje, modernisearring, technyske 

revolúsje ensfh. giet it op it einspul ta: de hel is ferbylde mei de oanslach op en it ynstoarten 

fan de twa tuorren fan it World Trade Center. En it is ek net mooglik fan twa wâltsjes te iten: 

wa't nei in jûntsje 'Casino' fia in grutte tsjerke oerstekke wol nei de oare kant, ferdwynt mei in 

wrakke brêge yn 'e djipte. 
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Pake en beppe hienen oars soberheid mei de brijleppel ynkrigen. Se groeiden op yn grutte 

en betreklik earme húshâldings. Mar sels seagen se dat net as harren foarlân. Se woenen it wol 

better ha as harren âlden en dat slagge ek. Pake krige fêst wurk en hie ek noch oare fertsjinst. 

Beppe hie in winkel. Se krigen twa bern, jongens. De âldste wurke lykas syn heit mei de han-

nen. Nei de oarloch kaam de wolfeart him lykwols net fluch genôch en hy emigrearde mei frou 

en bern nei Súd-Afrika. Om dêr mei in boubedriuw, soberheid en hurd wurkjen betreklik ryk te 

wurden. 'Deugd' wie - achterôf sjoen - yn Súd-Afrika wat yngewikkelder. 

Syn folle jongere broer - ús heit - gie de muzyk yn. Earst as dirigent en mei wat earste lear-

lingen. Nei de oarloch waard dat in muzykskoalle, as in ûndernimming mei meardere dosinten. 

Dat stoppe doe't er yn 1961 in fêste baan krige oan in skoalle yn Ljouwert.  

Soberheid siet net yn syn aard. Ek it ynbannige 'bevindelijke' 

leauwen fan syn heit hie by him net in fruchtbere boaium fûn. 

Wy wienen lykwols lid fan de griffemearde tsjerke en dêr wie 

heit ek oarganist. Hy lies by it iten foar út de bibel en bidde foar 

en nei it iten. Mar hy die it mompeljend en op rûtine, dêr't pake 

út folle oertsjûging 'foar gyng' en faak de brieven fan Paulus 

oanhelle. Us mem kaam ek út in tige sobere en earnstich-

kristlike húshâlding, mei in strange heit, dy't it skippersbestean 

ynruile hie foar in winkeltsje op 'e wâl. 

Se troffen inoar yn de oarloch. Wat ús heit al fan syn heit 

oernommen hie wie de leafde foar it wetter. Wettersport wie doe 

noch foar in grut part in spul foar de elite. Dêr hearden dan faak  

ek passende frijetiidsklean by. Us mem stiet hjir op 'e foto, 

klaaid sa 't har mem by har libben noait klaaid west hat. En nei 

myn ynskatting har âldere susters ek net. De oanlieding sjogge 

we op in foto út deselde searje: se is mei ús heit en in befreone 

stel yn in kajútsylboat op it wetter.  

Heit en soan 
 

Lofts in foto fan ús pake.  

Dy is út in gruttere foto snijd, 
dêr't it personiel op stiet fan de 
firma Woltman, in 'panne-
bakkerij' op de Tweede Heren-
wal yn 't Feen. De foto is út 
1908. Pake wie doe 19 jier âld 
en wurke al sûnt syn 12e, doe't 
se fan in ielaak nei in hûs op 'e 
wâl ferhuzen. 

Op de foto rjochts is ús heit 
like âld. Hy hat syn libben lang 
noait mansjester of overal droe-
gen. Hy wurket - krekt foar de 
oarloch - yn de 'manufacturen'-
winkel fan ús beppe, docht in 
etaleurskursus, mar folget ek 
muzyklessen en is al dirigent 
fan in amusemintsorkestje. 

Want hy wol de muzyk yn. 
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De foto's binne út de oarlochsjierren doe't se noch ferloofd of krekt troud wienen. 

Fan dy lichtens fan it bestean wie tsien jier letter net folle oer. Us heit wie altyd oan it wurk 

foar in ûnwis ynkommen, ús mem siet thús mei fjouwer bern en breide truikes fan úthelle jern. 

It wienen de jierren '50, de jierren fan de 'wederopbouw'. Dat werhold ús heit der net fan om 

fiif jier letter in earste gloednije auto te keapjen: de 'coole' Renault Dauphine. Wer fiif jier let-

ter krige er in fêste oanstelling as leraar en waard in hûs kocht yn Ljouwert. 

Foar ús kaam as harren bern dêrnei alles ûnder berik: grutte en komfortabele huzen, ein-

leaze technyske mooglikheden, fiere reizen, hegere ynkomsten, maklik wurk, seksuele frijheid 

sûnder preken fan doomnys of konsekwinsjes foar it libben dêrnei en ferdivedaasje sûnder ein.  

It wie 'de brede wei', fier foarby de ferbylding fan de keunstners fan doe. Net elkenien slag-

ge fansels, mar wy en ek ús bern dienen en dogge har bêst om alles der út te heljen.  

Lykwols klinkt faker én lûder de fraach of we wol op 'de goede wei' binne.  

Wat we allegear kinne, dogge, keapje, brûke en ôfdankje, dêr ha we eins noait de werklike 

priis foar betelle. Stadichoan en al mar flugger falle no de rekkens op 'e matte. Der wurdt fan 

ús frege om no ús ferbylding en ynset te wijen oan in oar paad: in folle smeller paad.  

Net omdat it ús as minske de himel taseit. It giet no om it libben 'foar de dea'. Dy libbens 

pakten ek yn de jierren fan myn generaasje foar in soad mei-minsken op dizze ierde beroerd út. 

Der wie altyd al in ferdieling tusken winners en losers. Dy is, ek mondiaal sjoen, grutter en 

skerper wurden. Dat leit der net inkeld oan dat wy it sa 'breed hingje' lieten en litte. Mar de 

grutte rekkens fan ús wolfeart en 'gemaks-ferslaving' falle net op ús matten.  

Hoe swier ek de hjoeddeiske enerzjy-krisis, hoe heech ek de ynflaasje, wy ha de middels, 

technysk en finansjeel, om der net foarearst ûnder te strûpen. We Shell overcome... Inkeld al 

foar ús eigen behâld moatte we stappen tebek dwaan. Guon fan dy stappen lizzze op it mêd fan 

de 'soberheid'. De thermostaat leger, faker in trui oan, súniger mei enerzjy en grûnstoffen, dat 

helpt én de ierde én ús húshâldboekje. Oare stappen lizze mear op it mêd fan de 'deugd'.  

Op in yndividueel nivo giet it dan ek oer it oergean nei in vegetarysk of veganistysk dieet. 

Us yntinsieve fee-yndustry is in dearinnend paad. In soad boeren binne leauwich, se witte fan 

'de brede en de smalle weg'. Op polityk nivo sil it gean om de moed de striid oan te gean mei 

de 'olygargen' dy't achter de skermen dizze yndustry fassilitearje. Ek faak leauwige minsken. 

Dy't lykwols maklik 'God' én 'de Mammom' tsjinje. Litte we harren in nije print stjoere...  
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Der is in foech teaterke kreëard. We sitte op strie-

pakken. It útsjoch is in plaatsje, 'om yn te listen'. Dat 

is dan ek dien. Fan wêr't ik sit jout de omlisting 

útsjoch op it tuorke fan Sânfurd. Wat der tusken leit, 

de Bombrekken en Âldegeaster Brekken, wurdt oan 

it sicht ûntlutsen troch de hichte fan it spoar tusken 

Snits en Starum. De trein is op dit oere noch gjin 

spulbrekker. Yn 2000 wie de trein diel fan it spul, 

doe't yn de Bombrekken noch in oere earder as no 

de opera Orfeo yn 'aqua'-habyt opfierd waard. Doe 

waard hjir stoppe om de taskôgers teplak te bringen. 

Oars as doe bin der no gjin lûdsprekkers nedich. 

De lieten dêr't we foar komme wurde akoestysk son-

gen. Inkeld de achter striepakken skûlgeande digita-

le piano krijt wat fersterkjende help. De lietteksten 

binne fan Gerben Rypma, de 'heremyt fan 'e Ryp'. In 

dichter en skilder, dy't it grutste part fan syn libben 

hjir wenne, yn in stâlwenning mei as selsskip in pear 

kij. Syn fersen waarden ek publisearre, mar hy hie 

net in plak yn de literêre kanon fan syn tiid, de 

earste helte fan de 20-ste ieu, lykas Fedde Schurer 

of Douwe Tamminga. Neist gedichten skreau er ek 

siswizen en aforismen. Guon dêrfan binne no op 

muzyk set troch Feike fan Tuinen. Lieten yn de 

klassieke tradysje. Se wurde fertolke troch de bari-

ton Ben Brunt, en Douwe Kootstra jout se al fertel-

lend in plak yn it ferhaal fan Rypma syn libben.  

 

It is in moaie en rike ûnderfining om der op dit oere by te wêzen.  

Mar ek konfrontearjend. Want Brunt syn sjongen bringt my werom by de sjonger, dy't ik 

sels oait wurde woe, mear as fyftich jier lyn. Én it toant my wat ik mooglik wurden wie as ik 

trochset hie. Tagelyk lit it wat fiele fan wêrom dat net barde. Dat it net inkeld myn tekoart oan 

selsbetrouwen wie. Of de fertiizings fan myn doetiidse libben. 

Sjongers binne meast gjin wûnderbern. Lykas jonge pianisten of fioelespilers, dy't soms al 

op harren tsiende de dreechste stikken yn 'e fingers ha en mei ferneamde orkesten útfiere. De 

ambachtlike kant fan it sjongen kin jong begjinne, yn ynstitúsjes as de Wiener Sängerknaben 

of it King's College Choir. Mar of de stim fan it bern ek nei de stimbrek noch trochgroeie sil 

nei in útsûnderlik lûd, dat is net wis.  

dearinnende paden 
 

yn it lege leechlân súdlik fan Boalsert 

foarby Blauhús en de Hillige Vitus 

foarby Greonterp mei klokketoer  

foarby it hûs fan de Hillige Reve 

leit de Sânfurder Ryp 

de smelle Doarpswei wurdt De Ryp 

op 'e lêste trijesprong rjochtsôf 

by in âlde pleats del rint de wei dea 

op 'e Timpelpeats, ús bestimming  

om melkerstiid hinne, by it lemieren 

dêr kom ik mysels tsjin 
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Ik hie yn 't Feen in pear jier songen yn it jongeskoar fan de Mattheuspassion, mar oan stim-

training dienen we dêr net. De partijen der goed ynstampe en it Dúts wat knap útsprekke, dat 

wie it wol. Dêrnei ferhuzen we nei Ljouwert. 

Dêr waard myn heit dirigint fan in operakoar en ik kaam by de bassen doe't ik 16 wie. Om 

'e selde tiid hinne spile en song ik mei yn skoalle-musicals dy't myn heit skreau foar syn lear-

lingen op 'e famkesskoalle dêr't er lesjoech. Al gau song ik solo's. It waaide my oan, ik koe se 

samar sjonge, sawol de lietsjes as de opera- en operettearia's. Ik krige selsbetrouwen. 

Twa jier letter meldde ik my oan by in fakoplieding, dy't opset wie om minsken út de lokale 

muzykwrâld parttime nei steats-diploma's te lieden. Letter waard dat de MPA, de Muziek-

Pedagogische Academie yn Ljouwert. Ik 'song foar'. Yn in útwenne rottekleaster oan de 

Nieuwburen, skean tsjinoer La Venetia. De dosint wie in aardige, noch jonge man, in Fries, 

krekt ôfstudearre yn Utrecht. En ik waard oannommen. It wie healwei de jierren '60. 

Dat wurdt no sa 'n bytsje beskôge as it 'berte-desennium' fan de pop-muzyk. 'Lichte muzyk' 

wie der al folle langer, mei ynfloeden fan jazz en blues, mei swing. Mar ek dêr siet in sterk 

ambachtlike kant oan. Wat as rock-en-roll begûn en fia folksjongers, Beatles, Rolling Stones 

en tal fan oare bands de wrâld oergie, dat ynspirearre passyf of aktyf  in soad fan myn leef-

tydsgenoaten. Al gau wie der sels foar doomnys en pastoars net mear tsjin de oantrekkings-

krêft fan sex, drugs en rock-en-roll te preekjen. 

Oan my gie it wat foarby. Ik libbe dochs wat yn in bubble fan it 'klassike-muzyk'-fermidden 

dêr't ik yn ferkearde. Wat ek meispile wie dat ik al jong in frou en in bern hie en kostwinner 

waard. Lykwols woe ik de muzyk yn. Mar de dream fan klassyk sjonger wurde begûn stadich 

te ferskierjen. It wie tink' in kombinaasje fan in te grutte ferbylding (dy't somtiden Kees de 

jongen-eftige trekjes hie) en in te jong belêst wurde mei de komplisearde rollen fan heit en 

partner. Ek de pedagogyske en ambachtlike begelieding op nivo ûntbruts. Myn selsbetrouwen 

brokkele stadich ôf, myn stim ferkrampte. Ik ha noch in resinsje fan in studinten-útfiering út 

dy tiid. Ik stapte oer op muzyklearaar wurde, wat gjin grut talint blykte te wêzen. Inkeld as 

dirigent fan koaren fielde ik my senang. 

De resinsje, dêr't hjirneist it relevante fragmint fan stiet, stie 

yn de Ljouwerter fan 14 juny 1969. Seis wike dêrfoar wie ús 

twadde bern dea berne. Foar rou wie gjin tiid en gjin plak. Ik 

wie krekt beneamd as muzyklearaar op in húshâldskoalle en 

siet midden yn 'e tariedings dêrfoar. Mar it sjongen, de reden 

fan myn driuw om 'de muzyk yn', dat woe net goed mear. 

 

Dat alles kaam yn sekere sin werom doe't ik Ben Brunt dêr sjongen hearde. Hy hat it wol 

rêdden, is as sjonger ôfstudearre, sjongt yn oratoaria en passys en hat fierder learlingen en 

koaren. Dat hie ek heechút myn foarlân west: in beskieden muzikale karjêre mei wat fokaal 

solowurk as bonus. En sa 'n projekt as dit is dan fansels ek moai om te dwaan. 

Doe't ik nei 10 jier út dy wrâld stapte en net lang dêrnei begûn mei it sjongen fan selsmakke 

lietsjes, fielde ik my noch altyd ûnwis oer myn stim. It âlde, fanselssprekkende gefoel fan doe, 

yn it operakoar, dat kaam earst werom doe't ik begjin jierren '80 op strjitte begûn te sjongen en 

te spyljen. Dêr binne gjin resensinten. Dêr fielde ik my frij om mei lieten en sfearen om te 

hoallefoaljen. Dêr kamen ek de earste optredens út. En yn de lietsjessjongerij wurdt meast net 

earst nei de ambachtlike kant sjoen, mar is benammen de foardracht en sizzenskrêft wichtig. 

Ek neffens de resinsje fan doe wie dat myn sterke kant.  

... de bas Bennie Huisman  
Hij beschikt over goed stern-

materiaal maar is het stadium 
van leerling nog niet te boven 
Zijn goed aangevoelde voor-
dracht belooft veel goeds voor 
de toekomst...  
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De klassike muzyk bleau in - net ferfulde - leafde. Yn it begjin fan de nije ieu haw ik in pro-

gramma gearstald - 'myn klassiken' -  dat in kombinaasje wie fan lietsjes út de 'lichte' muzyk, 

én lieten en aria's út de klassike muzyk. Foar dy lêste kategory makke ik oersettings fan aria 's 

út opera 's fan Mozart en fan Schubertlieten. Dy song ik mei orkest- en pianobegeliedings, dy't 

ik fan cd 's helle. It wie moai om te dwaan, mar ik moast wat stimtraining oangiet even flink 

yn 'e beage. It wurke ek as in fersoening. Ik hie dêr, as it oars rûn wie, yn de Sânfurder Ryp 

sjonge kind. Mar it oare paad paste eins better by my. En ik hie al myn teatrale en literêre 

aventoeren net graach misse wold. Al fielde ik my dêr ek net altyd like wis. 

O, doch jim eagen iepen 
 
O doch jim eagen iepen, dwaze ferbline mannen 
En sjochris hoe ’t de froulju jim besoademiterje 
Sjoch hoe ’t de froulju jim altyd besoademiterje 
Dy’t jim op hannen drage, se binn’ de djoere luchtjes 
De klean en de jewielen, noait ien tel wurdich west 

As heksen betsjoene se en meitsje ús blyn 
Se lokj’ as sirenen it wetter ús yn 
As elfen ferliede se ta deadlike dûnsen 
Feriederlik strielje se as stjerren by jûntiid 
Se stekke as de roazen,  
binn’ snoader dan de foksen 
Sa tiger sa dowen, sa wolf en sa wer lamke 
Se wine en spinne in net om ús hinne 
Se lokje en lige en boartsje mei leafde, se ha gjin gefoel  
Gjin inkeld gefoel, nee, nee, nee, nee 
It oare ferswij ik mar, mar elkenien wit hoe ’t it sit 

 
O doch jim eagen iepen, dwaze ferbline mannen 
En sjochris hoe ’t de froulju jim besoademiterje 
Altyd wer, altyd wer 

As heksen betsjoene se, it oare ferswij ik 
Se lokje as sirenen, it oare ferswij ik 
As elfen ferliede se, it oare ferswij ik 
Se strielje as stjerren, it oare ferswij ik 
Se stekke as de roazen,  
binn’ snoader dan de foksen 
Sa tiger sa dowen, sa wolf en sa wer lamke 
Se lige en spinne in net om ús hinne 
Se lokje en lige en boartsje mei leafde  
se ha gjin gefoel  
Gjin inkeld gefoel, nee, nee, nee, nee 
It oare ferswij ik mar, mar elkenien wit hoe ’t it sit 
Do witst hoe ’t it sit, ik wit hoe’t it sit 
Elk wit hoe ’t it sit 

 Operaliedje 
 

Dit is een liedje uit een opera 
Of wat deftiger, een aria 
Je zingt zo 'n lied niet zomaar wat 
Het vraagt een afgetrainde strot 
Een tenor zingt hoog, is vaak beroemd 
En wordt als vrouw sopraan genoemd 
Zingt zo 'n diva dan een hoge noot 
Dan verkeert zij vaak in hoge nood 
 
Maar zo 'n liedje uit een opera 
Gaat niet altijd even tra-la-la 
Er wordt vaak het verhaal verteld 
Van een mooie vrouw en een stoere held 
Maar met de liefde loopt het mis 
Wat dan het einde van het liedje is 
Een gaat er dood, dat duurt vaak lang 
Hoe groter leed, hoe hoger zang 
 
Voor het volgen van het operaverhaal 
Is een tekstboek altijd cruciaal 
Al zingen ze ook hoog en hard 
De verstaanbaarheid is niet je dat 
Het is vaak in een vreemde taal 
En het strijkje maakt ook veel kabaal 
Dus dan lees je bij zo 'n lange noot 
Even in het boekje op je schoot 
 
Dit is een liedje uit een opera 
Maar deze eindigt tra-la-la 
Wel veel gedoe maar weinig bloed 
En aan het eind komt alles goed 
Het zijn wijsjes die je zomaar fluit 
Maar Mozart blies jong z'n laatste adem uit 
Zodat tenslotte de conclusie is: 
Bij opera is altijd wel iets mis 

Hy driget mei 'it rjocht fan de earste nacht', in âld 

rjocht, dat selden mear brûkt waard. De teloarstelde 

gravin, Suzanna, Figaro en tal fan oaren besykje de 

graaf mei falstrikken te teckeljen. Figaro trapet dan 

sels yn ien fan dy opsetten as er tsjûge liket te wêzen 

fan in ôfspraakje tusken Suzanna en de graaf.  

Pûrrazende lilk sjongt hy dan dizze aria. 

De tekst derneist is in eigen tekst, dêr't ek muzyk 

fan Mozart foar brûkt is: út Die Zauberflöte. De 

oarspronklike titel is: Der Vogelfänger binn' Ich ja... 

In orkestbegelieding koe ik net fine. Der wienen 

ek tefolle kûpletten. En it wie mar in simpel lietsje. 

It koe likegoed mei in akkordeonbegelieding.  

Wol sa frij... 

De aria hjirboppe komt út ien fan myn favorite Mozart-

opera's: La nozze di Figaro. It libretto is basearre op in toniel-

stik fan de Frânse skriuwer Beaumarchais, dat net lang foar de 

Frânse revolúsje de macht fan de adel bespotte. Al earder wie 

der in tonielstik mei deselde personaazjes: De barbier van 

Sevilla. 

Figaro is dêryn in barbier, dy't in Graaf Almaviva helpt om 

in jonge frou te 'kapen'. Yn dizze opera makket er no diel út 

fan it personiel fan de graaf. Hy is fereale op de help fan de 

gravin, Suzanna, en sil mei har trouwe. De graaf hat lykwols 

ek in eachje op har. 

Oarspronklike titel: Aprite un po' quegl'occhi   Muzyk: W. A. Mozart 
Oersetting: Bennie Huisman               

T
ekst: B

en
n
ie H

u
ism

a
n

   M
u

zyk: W
. A

. M
o
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rt 

Benijd hoe't it klinkt? Klik op de titels 

https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/eageniepen.mp3
https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/operaliedje.mp3
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     De bouwer fan myn Settimio Soprani hie ik gau 

genôch fûn. It wie net in hânwurker dy't yn de tradysje 

fan in ieuwenâld ambacht fan elk ynstrumint in ûnder-

skiedend produkt makke. Myn ynstrumint kaam út in 

fabryk, dêr't se yn searje boud waarden. Hantwurk hie 

heechút by it yninoar setten in rol spile. 

     Foar it ûndersyk nei de leeftyd hoechde ik ek net in 

dendrolooch yn de houten ûnderdielen boarje te litten, 

om op basis fan de jierringen, houtsoarte en in wiidweidige klimatologyske databank útslútsel 

te jaan oer wannear en wêr't de beam foar dat hout omhakke wie. Myn ynstrumint is fan 'nei de 

oarloch', krekter: jierren '50, heechút '60. Dat wist ik al doe't ik har krige. Troch in moeting, 

dy't my werombrocht yn de tiid. 

De krekte datum kin ik nei in wiidweidige bestudearring fan âlde aginda's en notysjeboekjes 

net mear fine, mar it sil yn de maityd fan 1991 west ha. Ik wurke oan De wite walfisk, in nije 

theaterfoarstelling. Oer de Makkumer dichter Wibren Altena, dy't yn de jierren '40 en '50 koart 

furore makke as foardrager fan komyske ferhalen op rym. Hy stie der mei op de planken yn 

Fryslân en dêrbûten. Yn de oanklaaiing fan de foarstelling woe ik dy 50-ger jierren ferdive-

daasje-sfear wat weromhelje en ik socht om in lytse akkordeon út dy tiid. Ik hie wol in pear 

akkordeons, mar dat wienen kleurige East-Dútse ynstruminten, dy't in frij foars lûd hienen.  

Ik hie doe kontakt mei Sale Brouwer, dy't ik noch koe fan doe 't we beide studint wienen 

oan de Muziek Pedagogische Academie yn Ljouwert, begjin jierren '70. Hy hie as haadfakken 

akkordeon en piano. Iksels sang, koardireksje en Algemene Muzikale Vorming. Ik hie him al-

ris frege om begelieder te wurden by in eardere foarstelling. Dat gie doe net troch, mar ik koe 

wol in kearmanninch syn digitale piano liene as ik earne spile dêr't gjin piano wie. Sa holden 

we kontakt en ik fertelde in kear oer myn nije foarstelling. En dat ik dêrfoar 'in lytse 50-er-

jierren akkordeon' socht...  

'Kom mar ris del', sei er. 

Ik socht him op yn syn 70-er-jierren-nijbou-wenning yn Gytsjerk en Sale naam my mei nei 

de souderferdjipping ûnder it skeane dak. Op 'e flier en op lange planken oan 'e muorre stienen 

withoefolle akkordeons, yn tal fan ôfmjittings.  

'Sykje mar ien út', sei er.  

Ik wist dat hy, krekt as ik, út in húshâlding kaam, dêr't muzyk ek in breawinning wie. Syn 

heit Marten Brouwer wie nei de oarloch begûn mei in akkordeonskoalle yn Gytsjerk en al mar 

widere omstreken en wie de oprjochter fan it ferneamde Brouwers Accordeon Orkest.  

diel 2: in fryske reis 

Wat foarôf gie: 
Hoe't it lêzen fan in boek oer de syktocht fan de skriuwer 

nei de herkomst fan syn fioele my op it idee brocht om sels 
ek ris sa 'n persoanlike, histoaryske, filosofyske en sosjaal-
kulturele 'reis' te ûndernimmen. En te sneupen nei de 
spoaren fan myn wat minder kostbere, mar minstens sa nijs-
gjirrige lytse akkordeon, dêr't ik safolle mei belibbe ha. 
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Myn heit hie yn 't Feen ek in eigen muzykskoalle hân en akkordeonlearlingen makken dêr 

in wichtig diel út fan it klantenbestân. In akkordeon wie lykwols djoer en it formaat (12, 24, 

32, 48, 80 en 120 bassen) groeide mei de learling mei. Se waarden dan earst hierd, oant dúdlik 

waard dat de learlingen trochsetten en it ferantwurde wie yn in eigen ynstrumint te ynfestear-

jen. Wy hienen doe thús ek in stikmannich akkordeons yn ferskate maten. Wêr't dy bedarre 

wienen nei 't ús heit yn 1961 mei de ûndernimming ophold, wist ik net.  

Hjir trof ik de neilittenskip fan Sale syn heit. Ik socht der ien út en frege wat er kostje 

moast. Sale luts oan 'e skouder. 'Nim mar mei', sei er. 

 

De 'neilittenskip' fan in âlder (yn dit gefal in heit) is net inkeld matearje. En alhiel net as in 

bern (yn dit gefal in soan) yn de fuotprinten stapt fan wat by de heit mear wie as gewoan wurk. 

As it ek in pasje wie. Yn it boek fan Philipp Blom stiet op likernôch twa-tredde in haadstik 

dêr't yn de Dútse ferzy boppe stiet: Eine Vatersuche. In freon fan Blom hat yn in Kaffeehaus 

yn Wenen oppere dat syn syktocht nei de fioelebouwer ten djipste it sykjen nei de heit is.  

Blom syn heit wie musikus en dirigint. De âlden skieden doe't Philipp tsien wie en jierren-

lang waard de heit by de jonge weiholden. Yn it neamde haadstik ûndersiket de skriuwer wat 

der mooglik wier is fan dy Vatersuche. Ut wat er fertelt oer de relaasje mei syn heit wurdt ek 

los fan de einkonklúzje dúdlik dat wat heit en soan ferbynt op in komplisearde wize ferweven 

rekke is mei wat heit en soan skiedt. As ik dat oerset nei de skiednis fan myn lytse akkordeon, 

reitsje ik al gau yn it gebied fan 'hiërargyen'.  

Doe't myn heit foar it earst 'achter de muzyk oan gie', makke de klassike muzyk dêr mar in 

beskieden diel fan út. Der is in foto fan him as dirigent fan in orkestje. Ik tink dat it repertoire 

in miks wie fan licht klassyk, operettewalsen b.g., en arrânzjeminten fan doetiids - ein jierren 

'30 - populêre muzyk. Der wie in ritmeseksje en in piano om schwung en swing te fersterkjen. 

Mar hy hie ek les fan klassike musisi yn 't Feen en begûn nei de oarloch in muzykskoalle. Sels 

spile er piano, mar om't de akkordeon populêr wie, learde hy dêr ek al gau op spyljen.  

Lykwols joech er syn eigen bern pianoles. En meldde se oan foar it jongeskoar fande  Mat-

theuspassion. Hy wie sa 't it liket gefoelich foar de hegere status fan de klassike muzyk. 

Ik moat eat fan dat gefoel oererfd ha, want doe't ik sels op in muzykoplieding siet makke ik 

dochs ûnbewust ûnderskied tusken oan de iene kant sjongers, pianisten en studinten dy't in or-

kestynstrumint bespilen én oan de oare kant akkordeonisten en 'korpsmuzikanten'. Dêr kaam al 

gau ek in negatyf weardeoardiel by oangeande de doe stoarmeftich opkommende popmuzyk. 

Nei 't ik dy muzykwrâld farwol sein hie en sels lietsjes begûn te skriuwen learde ik mysels 

wat gitaarspyljen. Dat wie net in grut súkses. Net folle letter krige ik myn earste akkordeon, as 

jierdeikado fan myn heit. Ik begûn op 'e strjitte te spyljen én op te treden mei in akkordeon.  

It wie my noait slagge op hokker ynstrumint dan ek in nivo fan 'masterskip' te berikken, mar 

mei de beheining fan twa oktaven en 32 bassen rikte ik foar it earst nei eat dat dêr op like. Al 

spile ik my dêrmei tagelyk út de 'stream fan de tiid'. Want yn de ûntjouwing fan de popmuzyk 

spile de akkordeon eins gjin inkelde rol: it wie de 'sound of the past..'  

Ik moete myn lytse swarte Settimio Soprani en brûkte dy as in teatraal elemint yn in foar-

stelling. Net lang dêrnei frege de VPRO my om mei te wurkjen oan in wyklikse útstjoering. 

De begjintune en faak ek de begelieding fan de lieten dy't ik dêr song spile ik op deselde lytse 

swarte maat. Dêrnei waard se  myn fêste - en lêste - reis-akkordeon. Se gie mei op 'e fyts, op 'e 

boat (as ik mei Douwe Kootstra op 'Wettertoer' gie) en op fakânsjes. 
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Se waard sels besongen. Yn in liet út De loftfytser (2002), myn lêste teaterfoarstelling. 

Dêryn krige net inkeld de lytse akkordeon wer in teatrale funksje, ek in 3-tsjillige lisfyts, dêr't 

ik mei oer de planken sjeesde. It liet besjongt de trije-ienheit: fyts, akkordeon, liet...  

De fyts is der noch altyd. Dy hat selsskip krigen fan 

in tracking-fyts (dy't mei kin yn de trein). It binne myn 

lêste fytsen, al kin ik net útslute dat it nochris ta in elek-

trike fyts komt. Ek de lytse akkordeon (troch de jierren 

feroare fan in 'hy' nei in 'sij') sil my selsskip hâlde oant 

'myn lêste siken'. Yn de jierren fan ôfskie. 

ûnderweislietsje 
 

ik haw as swalkersfreon in fyts 
dy kin op eigen tsjillen stean 
ik kin my deljaan en dan dochs  
de wrâld út witwêrhinne gean 
‘k sjoch nei de fûgels yn ‘e loft  
in flaubyt foar ûnderweis 
en kôgjend op wat poëzij 
traapje ik myn noas efternei 

ik neam har Modestine  
‘k lis leppeltsje yn har skoat 
se bringt my rûnom yn dit gea 
en seit my ta de wide wrâld 
as ik mar trou foarsjoch  
yn har ûnderhâld 
 

ik haw in spylmaat achterop 
dy helpt my altyd troch de tiid 
fielt myn stimming hierskerp oan  
by blues en boartlik, bleu en beat 
draacht myn lietsjes oer de dyk 
foarsjocht de wurden fan muzyk 
en rûnom sjongend foar publyk  
sjong ik my alle dagen ryk 

it is in maatsje, maatsje-fan-my 
ik haw har graach op ‘e skoat 
se spilet altyd frank en frij  
by alle lietsjes fan ‘e wrâld 
as ik mysels en har 
mar licht en luchtich hâld 
 
en achteryn haw ik in kofferke 
mei alles wat my driuwt 
libbenslange langst nei leafde 
likefaak swiet as bitter priuwt 
libbenslang ferlet fan frijheid 
likefolle lokket as benaud 
libbenslang allinne  
al binne freonen noch sa fertroud 

 
ik haw in hoekje yn it ûnthâld 
dêr wenje al myn lietsjes yn 
se bliuwe yn my ivich jong 
al komme se fan lang ferlyn 
se sprekke yn tûzen tongen 
mar binne thús yn memmetaal, 
se binne treastfol, fleurich, mankelyk 
boartlik, se binne hillich en banaal 

lietsjes, lietsjes fan my 
jim komme ta libben yn myn sang 
jim binne jong, jim binne âld 
en faak myn treast yn dizze wrâld 
as ik jim yn jim wêzen lit  
as ik mar fan jim hâld 
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Myn lêste siken, dat duorret hooplik noch even. Myn 

lêste liet moat noch songen, myn lêste ferhalen noch fer-

teld. Dêrneist is de wrâld yn need en ha myn neisten my 

nedich. Genôch reden om warber te bliuwen sa lang dat 

kin. Lykwols leit der folle mear tiid achter my as foar my. 

Dêrom meitsje ik ek de balâns op. Wat haw ik dien mei 

myn talinten, mei myn ferantwurdlikheden foar oaren oer, 

foar de ierde, dêr't ik te folle fan frege ha. Wat hat my 

dreaun, wêrom bin ik achter it iene oanrûn en foar it oare 

fuortrûn. Wat sil der oerbliuwe fan alles wat ik skreaun 

ha?  

De namme fan dat projekt stiet hjirboppe. It is in pro-

jekt dêr't ik net fan wit hoe lang it duorje sil. Ek net wat 

der allegear ûnder falt en wat it opsmite sil. Po@dium sil 

der in poadium foar wêze, mar mooglik ek lytse poadia, 

dêr't ik live noch wat omhoallefoalje wol mei âld en nij 

wurk. Lykas De lêste skipper, in boartlike remake fan myn 

twadde theaterfoarstelling. Mooglik dizze hjerst noch yn it 

skûtsjemuseum yn Earnewâld.  

Dêrneist bin al in skoft dwaande mei it gearstallen fan 

saneamde 'albums'. Dat binne sammele lietsjes om in tema 

hinne. De teksten steane yn in PDF-boekje, mei ferhalen 

oer de achtergrûn fan die lietsjes. Wa't op 'e titel klikt krijt 

it liet te hearren. De binne no twa publisearre op myn site: 

'Wetterlân' en 'Waterland'. Ik wurkje no oan in tredde al-

bum, dêr't de lietsjes fan ynspirearre binne troch it hûs 

dêr't ik yn berne bin en al wer hast 40 jier wenje.  Op de 

folgjende en lêste side in earste foarpriuwke dêrfan. 

swannesangen 

 'Po@dium' is in Persoanlik Digitaal Magazine - dit is de 2e ôflevering fan 2022 

Fan in nije rige, dy't de tiden fan it jier folget. 

Réaksjes binne altyd wolkom: huisman.bennie@gmail.com 
Wa't op 'e ferstjoerlist wol cq op it tastjoeren gjin priis stelt: lit it witte. 

www.benniehuisman.nl 

https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/ûnderweislietsje.mp3
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It hûs, hjirboppe 'notarieel' omskreaun, wie om 

1900 hinne noch in pleats. De 'werk- of bergplaats' 

wie doe in stâl, mei plak foar sa 'n 12 kij. Ein jier-

ren '20 of begjin jierren '30 kamen myn pake en 

beppe der te wenjen. De stâl waard dêrnei brûkt 

foar in betonbedriuw fan de âldste soan en foar 

opslach. Letter boude pake dêr boaten en oan-

rjochten Yn de jierren '60 waard de stâl fersmelle 

en omboud ta in 'bungalow' mei 2 keamers, in 

keukentsje en in húske. 

Tusken it 'woon- en winkelhuis' en de skuorre achteryn lei nêst it paad in tún. Dy waard troch 

pake faak brûkt as grientetún. Yn it midden dêrfan stie ien apelbeam, in heechstammer. Yn 'e mai-

tyd bloeide dy folop, yn 'e lette simmer kamen der lytse swietsoere apeltsjes oan, dêr't beppe dan 

apelsmots fan makke. En ús al skilende stikjes ta parte. Dat duorre noait lang: se ferrotten samar 

en ek de fûgels namen har diel. Foar ús as bern wie it ek in klimbeam.  

Der stiet noch in restant, frijwat terminaal. Hy sil de hûndert jier net helje. Mar mooglik 

trochlibje yn it liet dat ik der oer skreau.  

It liet is yn 1995 foar it earst songen troch Frederike Kleefstra yn de teaterfoarstelling Weemoed 

& Irony. Letter song ik sels noch in nederlânstalige ferzy yn it programma Grenzeloos. Dêr is net 

in goede opname fan. Hjirûnder steane beide teksten. 

Om it liet te hearren: klik op de titel. 

 

..het woon- en winkelhuis met werk- of bergplaats, erf en 
grond, staande en gelegen te Heerenveen, aan de Eerste 
Heerenwal, plaatselijk gemerkt nommer 3, kadastraal 
bekend gemeente Tjalleberd, sectie E, nummer 455, groot 
drie are acht en zeventig centiare... 

it liet fan de apelbeam 
 
op it hiem fan myn bestean stiet in apelbeam 
ik skûle lange dagen yn it koele skaad 
dy earste soele simmer fan myn libben 
duorjend, duorjend oant de apeltiid 

dat ferjit ik net: de rook fan in apel 
mei in bewyske fan hjerst. 
letter sei it: simmerdreamen ûnderdak 
winter komt mei kjelt 

 
op it hiem fan myn bestean stiet in apelbeam 
manske tûken bestoarmen hege loften 
oer brune, brutsen hûd fûn ik de wei omheech 
kening fan de kimen, op myn troan fan griene toai 

dat ferjit ik net: rook fan apelblossum 
mei in bewyske fan mem har hier 
letter sei it: dreamen binne ûnderweis 
simmer komt mei soelens. 

 
op it hiem fan myn bestean stiet in apelbeam 
wy kenne no de gefaren fan de froast  
foar de teare knoppen fan ús dreamen 
wy binne âlder, wizer en slûchslim 

dat ferjit ik net: de rook fan rotsjende blêden 
mei in bewyske fan weemoed 
no wit ik: dreamen stjerre en wurde wer berne 

 
op it hiem fan myn bestean stiet in apelbeam 
krebintich en wurch, de dea ûnder de leden 
mar noch altyd net frij fan simmerdreamen 

het lied van de appelboom 
 
in de tuin van mijn bestaan staat een appelboom 
ik sliep in haar koele schaduw dag na dag 
mijn eerste zoele zorgenloze zomer 
slapend, wakend, tot de appeltijd 

dat vergeet ik niet: de geur van een appel 
met een vleugje vroege herfst 
dan wist ik later: haal je dromen binnen 
winter komt met kou 

 
in de tuin van mijn bestaan staat een appelboom 
sterke takken bestormden hoge luchten 
over bruin gebarsten huid vond ik de weg omhoog 
koning van de verten op een troon van groene tooi 

dat vergeet ik niet: geur van appelbloesem 
met een vleugje van moeders haar 
dan wist ik later: straks is het weer droomtijd, 
zoele zomerdroomtijd 

 
in de tuin van mijn bestaan staat een appelboom 
wij kennen de gevaren van de vorst 
voor de tere knoppen van onze dromen 
we zijn nu ouder, wijzer, sluw en slim 

dat vergeet ik niet: geur van rottende bladeren 
met een vleugje weemoed 
nu weet ik: dromen sterven en worden weer geboren 

 
in de tuin van mijn bestaan staat een appelboom 
gebroken en moe, de dood klopt aan zijn wortels 
maar nog altijd niet zonder zomerdromen 

sang: Frederike Kleefstra,    muzyk & piano:Corinne Staal,  

https://www.benniehuisman.nl/index_htm_files/liedjesupload/apelbeam.mp3

