
Nieuwsblad van Noord, 04 maart 2011, pagina 12.

‘Ik bin grutsk op myn Fryske ôfkomst’
Op het moment dat de 26-jarige Femke
Wiersma uit Dokkum een brief schreef
aan Gijsbert (36) uit het KRO-program-
ma Boer Zoekt Vrouw kon ze zich geen
voorstelling maken van de impact die
het zou hebben op haar leven. Toch
heeft ze geen spijt van haar deelname
aan de populaire serie, waar wekelijks
vijf miljoen mensen naar keken. ,,Gijs
makket it allegear de muoite wurdich.’’
....................................................................................................................................
TEKST: KLASINA VAN DER WERF

DOKKUM Femke is geboren
en getogen in Dokkum. Ze
heeft een broer, Thomas (19)
en twee zusjes, Janneke (18)
en Marije (7). ,,Eins binne it
healbroer- en sussen, mar sa
fiel ik dat net’’, zegt Femke.
Ze heeft vier jaar in Driezum
gewoond en woont sinds een
jaar weer in het Fûgellân in
Dokkum. Haar 4-jarige zoon-
tje Romke gaat naar De
Hoeksteen, dezelfde basis-
school waarop Femke ook
heeft gezeten. De Friezin
bracht haar jeugd vooral
tussen de paarden door. ,,Ik
wie dei en nacht mei myn
fersoarchpony’s dwaande.
Fierder fûn ik dat der net
folle te beleven wie yn Dok-
kum. Mar de hynders mak-
ken alles goed. Ik fûn it
hearlik om bûten te wêzen
mei de bisten. Dat agraryske
siet der dus al fan jongs ôf
oan yn’’, vertelt de Dokkum-
se. Ze heeft al een paar jaar
niet meer paard gereden,
maar is van plan om haar
hobby bij Gijsbert op de
boerderij wel weer op te
pakken.
Sinds 2008 werkt Femke
Wiersma bij de gemeente
Dantumadiel. Ze volgde de
opleiding Sociale Maatschap-
pelijke Dienstverlening in
Heerenveen en kwam via
haar stage bij de afdeling
WMO (Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning) in Dam-
wâld terecht. Ze bezoekt
ouderen of gehandicapten
die een aanvraag ten behoe-
ve van de WMO hebben
gedaan en beoordeelt of
deze mensen in aanmerking
komen voor voorzieningen,
zoals een rolstoel, taxiver-
voer of woningaanpassin-
gen. Ook kunnen mensen
via het WMO-loket bij haar
terecht met vragen over zorg
of welzijn. ,,Ik ha it hjir goed
nei myn sin en wol foarlo-
pich graach bliuwe. Mar ik
probearje wol safolle moog-
lik by Gijs op de buorkerij te
wêzen en dêr in libben op te
bouwen. Ik ha der fertrou-
wen yn dat Romke en ik
úteindelik by Gijs op ‘e buor-
kerij komme te wenjen.

Oarsom soe lêstich wurde.
Myn tún is te lyts om alle kij
te ynstallearjen.’’
Toch zal Femke haar familie
wel missen als ze eenmaal in
Abcoude woont, waar Gijs-
bert zijn boerderij heeft. ,,Ik
bin no hast alle dagen by
myn heit yn Driezum of by
myn mem yn Dokkum.
Famylje is hiel belangryk
foar my. Mar ast in leuke
man tsjinkomst is it wol
handich datst yn it selde hûs
wennest.’’
Zowel Femke als haar zoon-
tje Romke voelen zich al
helemaal thuis op de boerde-
rij in Abcoude. Elke vrijdag
rijdt de Friezin naar de pro-
vincie Utrecht. Zodra ze de
rivier het Gein ziet, waar
Gijsbert aan woont, begint
haar hart al sneller te klop-
pen en bij de afslag Drie-
mond geeft ze wat extra gas
bij. ,,Ik libje der eltse wike
nei ta. Hoechst dy noait te
ferfelen op ‘e buorkerij, der
is altyd wat te dwaan. As der
in ko kealje moat, fyn ik dat
hiel spannend. De dynamyk
fan it boerelibben sprekt my
oan. De hiele jûn foar de
tillefyzje sitte, dat is neat
foar my.’’
Ook Romke heeft genoeg te
doen op de boerderij. ,,Hy
hat in traptrekker, in mini-
kroade en syn eigen wurk-
sumheden. Dat fynt er beare-
ynteressant. Hy fynt it lek-
ker om bûten te wêzen en
hat it goed nei ‘t sin. Dat fyn
ik ek belangryk, want hoe-
wol’t Gijs heech op myn
listje stiet, myn soan is alles
foar my.’’
De oproep van Gijsbert in
het programma Boer Zoekt
Vrouw zag Femke per toeval
op tv. ,,Ik wie oan it studear-
jen en hearde him praten.
Dat luts myn oandacht. De
oprop spruts my oan, syn
útstrieling en wat hy fertel-
de. Ik hie fuort it gefoel dat
dit ien wie dêr’t ik wat mei
opbouwe koe.’’
Femke liet het een week
bezinken. Hoewel ze een
goed gevoel over Gijsbert
had, twijfelde ze over alles
er omheen.

Ze had wel over het pro-
gramma Boer Zoekt Vrouw
gehoord, maar ze had het
nog nooit gezien. Op een
gegeven moment hakte ze
de knoop door. ,,Ik tocht, ik
skriuw gewoan in brief. It is
sa’n leuke man, hoe grut is
de kâns dat hy myn brief der
út siket?’’
Haar voorgevoel bleek wel te
kloppen. Uit de 810 brieven
koos boer Gijsbert voor
Femke.

der

te

logeerweek zou eindigen,
maakte hij zijn keus bekend.
Toen pas durfde Femke haar
gevoelens voor Gijsbert toe
te laten. ,,Ik wie der earst
noch wol mei twa oare da-
mes yn hûs. Hy koe ek foar
in oar kieze. Dat hie ik wol
yn myn achterholle.’’
Ook de camera’s waren voor
Femke een drempel om het
achterste van haar tong te
laten zien. ,,Ik doarde my
net kwetsber op te stellen

Er waren echter nog wel wat
praktische bezwaren. Aller-
eerst was dat de afstand
tussen Dokkum en Abcoude,
maar ook had Gijsbert in het
eerste filmpje gezegd dat hij
nog niet aan kinderen toe
was. ,,En ik bin al mem. Ek
woe hy witte hoe’t ik it boe-
relibben fûn, want ik kom
net fan in buorkerij’’, vertelt
Femke. Na een goed gesprek
was het voor Gijsbert duide-
lijk. Een dag voordat de

mei de kamera der by.
Alles wat ik sei, koenen
oaren ek hearre. Gijs hie der
gjin lêst fan. Hy is hiel ticht
by himsels bleaun. De Gijs
dy’t jim op tillefyzje sjoen
hawwe, is deselde as dy’t ik
eltse wike yn Abcoude tsjin-
kom.’’
Femke is wel tevreden over
wat de KRO heeft uitgezon-
den. ,,Bepaalde karakter-
trekjes wurde der ekstra út
helle, mar dat snap ik wol.

bekend.
It moat foar de minsken ek
te folgjen wêze.’’ Zo werd bij
Gijsbert en Femke bena-
drukt dat hij een stuk min-
der netjes is dan zij. ,,Sa
presiis as ik thús bin, kinst
op in buorkerij net wêze,
mar ik sil him dêr straks wol
yn oanfulle. Tidens de opna-
men moasten der noch ge-
bouwen sloopt wurde foar in
nije stâl, dêrtroch like it ek
wat rommeliger. Ein dit jier
moat de stâl klear wêze, dan
liket it alwer hiel oars.’’
Dat Gijsbert zijn haar korter
heeft laten knippen heeft
volgens Femke niets met
haar invloed op hem te ma-
ken. ,,Hy lit him neat oplizze
troch my. Hy giet gewoan
net sa faak nei de kapper en
as er it dan knipt, docht er it
goed koart. Earst woe er it
sels millimeterje, om ûnher-
kenber oer strjitte te kin-
nen, mar dat koe ik gelok-
kich wol tsjinhâlde. Ik fyn
wat langer hier wol moai.’’
Dat Femke en Gijsbert door
het programma bekende
Nederlanders zijn geworden,
beseft ze nog niet. ,,As ik
wat oer mysels lês, tink ik
dat it oer in oar giet.’’
Vooral sinds de laatste afle-
vering van afgelopen zondag
staat hun leven op de kop.
Ze twijfelden of ze wel naar
De Wereld Draait Door zou-
den gaan. ,,Wy binne gewoa-
ne minsken en wolle ek in
gewoan libben. Oan ‘e oare
kant is it ek wol wer hiel
bysûnder om mei te meit-
sjen. Wy sieten by De We-
reld Draait Door mei alle-
gear bekende minsken oan
tafel. En it gekke is, sy hie-
nen ús ek folge op tillefyz-
je.’’
Ook in de supermarkt wordt
Femke regelmatig aange-
sproken door mensen die ze
helemaal niet kent. ,,Hoe is
it no mei Gijsbert, freegje se
dan. Ik snap it wol. Doe’t ik
Richard op de reünie foar it

earst seach frege ik him ek
hoe’t it no mei him wie,
wylst ik him noch noait
sjoen hie. Hast dochs it ge-
foel datst him kinst, omdatst
it programma folge hast.’’
De collega’s van de gemeen-
te Dantumadiel leefden
gedurende de serie met haar
mee. Een paar collega’s
wisten van de hoed en de
rand, want soms moest ze
op het laatste moment ver-
vanging regelen vanwege
opnames voor het program-
ma. Maar de meesten wisten
niet hoe het af zou lopen.
,,Soms kamen se hjir wol op
myn keamer om even te
hifkjen. Ik seach it dan as in
sport om harren op it fer-
kearde spoar te bringen.’’
Wel was ze blij dat ze het op
een gegeven moment aan
haar familie mocht vertel-
len. Dat kon pas toen Gijs-
bert voor het programma bij
haar thuis kwam, om tijdens
een etentje kennis te maken
met haar ouders, broer en
zussen.
Dat Femke Fries praat is
voor Gijsbert geen pro-
bleem. Hij heeft zelf ook
familie in Friesland, in de
buurt van Leeuwarden, dus
hij verstaat de taal wel.
,,Romke praat ek Frysk. Dat
fyn ik belangryk. Ik bin
grutsk op myn Fryske ôf-
komst. Dat sit yn myn hert
en dat bliuwt ek sa as ik hjir
net mear wenje.’’
Gijsbert en Femke zijn nu
een paar maanden bij elkaar.
Wat er zo leuk aan hem is?
,,Gijs is in echte man. Hy is
net allinnich ynteressearre
yn wat der op ‘e buorkerij
bart, mar yn alles op ‘e
wrâld. Wy sitte echt op ien
lijn. Hy leaut, ik bin net
oertsjûge, mar it giet om
respekt foar elkoar. Ik bin
hiel bliid dat ik meidien ha
oan Boer Zoekt Vrouw. Gijs
makket it de muoite wur-
dich.’’

Femke Wiersma op haar werkplek bij de gemeente Dantumadiel waar ze het erg naar haar zin heeft. FOTO KLASINA VAN DER WERF
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