Hoofdstuk 11 uit het boek “ Folgeren mensen door de tijd “ door Douwe de Graaf

Frijsteat Folgeren
Al in het begin van de negentiende eeuw dacht een aantal inwoners van de Folgeren aan een
vrijstaat in de Folgeren, Men voelde zich niet met Drachten verbonden. Over het algemeen
vond men dat ze ten opzichte van de Drachtsters achtergesteld werden. Deze gedachte was de
reden voor de oprichting in de jaren twintig van de vorige eeuw van een soort jongerenclub.
Helaas is het niet bekend of hier destijds activiteiten uit zijn voortgekomen.

Tijdens de jaarwisseling van
1962 op 1963 was de jeugd op
oudejaarsavond opstandig. Er
was in Drachten voor hen niets
te doen, ze leefden zich uit in
baldadigheid en vernielingen.
Om hier iets aan te doen, vatte
een aantal jongeren van de
Folgeren het plan op om
specifiek op oudejaarsavond
activiteiten te ontwikkelen en zo
de jeugd een uitlaadklep te
geven; pret maken zonder
vernielingen. Een andere
achterliggende reden was dat de
Folgersters zich nooit lekker
hebben gevoeld als inwoners van het hoofddorp Drachten. Kenmerkend was een sterk gevoel
van onafhankelijkheid en vrijheidszin. Inbreuk op de tradities van de gemeenschap voelde
men als een aanval en stuitte op verzet.
De van hogerhand opgelegde fusie van de ijsbaan op Het Noord met die van het Zuid bracht
veel onvrede met zich mee. Men voelde het als een aanslag op hun eigen identiteit. De ijsbaan
had altijd voortreffelijk dienst gedaan. Al het werk werd door een grote groep enthousiaste
vrijwilligers gedaan. Toch moest de ijsbaan verdwijnen.
Ook de naam van het uitbreidingsplan — Boschwijk — waarmee de naam Folgeren na
ongeveer zeshonderd jaar zou verdwijnen, zette kwaad bloed: men voelde zich geen
'bosneger'.

Eind 1963 werden er plannen door een aantal jongeren van zestien, zeventien jaar gemaakt
voor de oprichting van Frijsteat Folgeren. Op de eerste dag van 1964 presenteerde de Frijsteat
zich aan het publiek. De statuten van de Frijsteat werden met een vlugschrift gepubliceerd. Er
kwam een logo in de vorm van twee ruggelings getekende F's, die Frijsteat Folgeren
voorstelden, maar ook het bekende 'Folgeren Foarùt".

Er 'werden aan de bomen op
de Folgeren Frijsteatvlaggen
gehangen. In de tuin voor
Vreewijk werden de
actiepunten op houten
planken kenbaar gemaakt:
1964 Vrijstaat herleeft.
Actiepunten:
1. Het ijsbaanbestuur terug
met vijf bestuursleden.
2. Wij zijn geen bosnegers.
3. Lang leve J. Koekoek.
Het laatste was een symbool
voor de eigen wil van de
Folgersters.

Het initiatief sloeg in als
een bom. Er kwamen veel
bezoekers om eens te
kijken wat die Folgersters
hadden gedaan. De kritiek
die uit de opstelling sprak,
werd door veel Drachtsters
besmuikt onderstreept.
Door dit succes wilden de
initiatiefnemers, Foeke en
Tabe Bruinsma, Wieger de
Jong, Bennie Veenstra en
dominee Foeke van der
Veen, hier een vervolg aan
geven. Er kwamen in de
loop van 1964 allerlei
ideeën naar boven.
Op l januari 1965 werd Drachten tot onderontwikkeld gebied verklaard. De aanleiding waren
de nieuwe stoplichten in het centrum van Drachten, maar de politieman die de lichten moest
bedienen stond onbeschut buiten. In de tuin van Vreewijk waren een paar namaakstoplichten
en een hokje geplaatst waarin de politie bij regen kon schuilen. Omdat er stinkend rioolwater
uit Drachten door de Folgeren stroomde, werd hier ook aandacht aan besteed.

In de loop van 1964 was een volkslied voor de Frijsteat gecomponeerd:
'Frijsteaters bliuwe wy'
Earne yn 'e greate Fryske wrâld
leit de Frijsteat Folgeren en dy hâldt
har banieren heech yn top,
libbet elk Nijjier wer op.
Tongeret de wrâld fan it rumoer,
Folgeren bliuwt as Frijsteat oer.
Troch gjin aksje of forset
litte wy ús twinge jet.
Frijsteaters
Bliuwe wy
altyd klear
Folgersters!
En al ha wy tsjinslach
men heart ùs folksgroet
dy 't altyd brûzetyn ùs bloet.
Frijsteaters
bliuwe wy
foar elkoar
Folgersters!
Libje fleurich hwer 't wy ek binne
sjonge eltse dei
ùs folksliet wer op nij!
Defensie, Verkeer, Amusement en Volkshuisvesting, uit de doeken werden gedaan: Jelle
'Bakker' de Vries kwam in dienst als koerier van het op te richten leger en de militaire
oefeningen zouden 'als de bessen rijpen' gehouden worden. Ook grond in bezit van vreemde
mogendheden zou worden aangekocht.

De stunten worden door de loop van de
jaren steeds spectaculairder. In 1967/68
werd de politiek op de hak genomen, in
1968/69 werd Drachten ingelijfd, in
1972/73 werden 120 plastic
brievenbussen uit de dorpen, als kritiek
op de houding van de PTT, verzameld
en in de voortuin van Vreewijk gezet.
In 1973 werd er door het plaatsen van
huifkarren, fietsen en een koets niet
een paard aandacht gevraagd voor de
oliecrisis met als kreet:
De auto wurdt te djûr as is er noch sa lyts nim dus wer de fyts.

In 1974/75 bekritiseerde men de lokale politiek en werd de FNP, de Folgerster Nasjonale
Partij, opgericht. In 1976/77 kwam er nogmaals aandacht voor de energievoorziening: er werd
een boortoren geplaatst en de Folgerster lerdoalje Maetskappij opgericht. In de loop van de
jaren werd er met een knipoog kritiek geleverd op actuele zaken, zoals de regering onder Den
Uyl, de treinkaping van de Molukkers, de langdurige kabinetsformatie in 1977-1978,
aandacht voor kernwapens, de plaats van het marktplein in Drachten. Het bekende caférestaurant Vreewijk kwam leeg te staan en raakte vervallen. Met de jaarwisseling van 1980/81
werd het door de nieuwjaarsploeg benoemd tot koninklijk onderkomen opdat de koninklijke
familie hun zomervakanties op de Folgeren kon doorbrengen.

De eerste grote stunt kwam in
1985/86 toen de 9.200 kg zware
Drachtster kei, die voor bakkerij
Boonstra in de Zuiderbuurt lag, voor
Vreewijk kwam te liggen. In de tuin
stonden de naamborden van alle
dorpen in de gemeente. De
gemeentenaam was afgeplakt en
vervangen door: GEMEENTE
FOLGEREN. Een ludieke actie als
kritiek op burgemeester
Smallenbroek die de gemeentenaam
Smallingerland wilde vervangen
door Drachten.

In 1986/87 werd de verwijdering van de oude trambaan herdacht. Het jaar daarop lag als
aandacht voor de windenergie een heus skûtsje voor Vreewijk. Bij de jaarwisseling van
1988/89 werd er een Starfighter van de vliegbasis in Leeuwarden aangevoerd, een
meesterlijke stunt waaraan Defensie belangeloos mee heeft gewerkt.
De acties trokken zoveel aandacht getrokken dat in het volgende seizoen 1990/91 er
tienduizenden mensen op af kwamen. De firma FPK werd bekendgemaakt: de 'Folgerster
Petroalje Kompanjy'.
Op het kruispunt werd een houten standbeeld in de vorm van het logo FF geplaatst. Dit
standbeeld mocht van het gemeentebestuur blijven staan.
Ondanks de grote zorg die de nieuwjaarsploeg aan de voorwerpen met een hoge financiële
waarde besteedden, was het zaak om de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de
ploeg beter te regelen. Tot dan toe werden alleen de voorwerpen steeds verzekerd, maar de
persoonlijke verantwoordelijkheid bleef. Om dit goed af te dekken werd er in 1990 de
stichting 'Frijsteat Folgeren' opgericht. De bestuursleden waren Bennie Veenstra, Foeke en
Jan Bruinsma.
De volgende jaren werd aandacht besteed aan de politie, een vredesboodschap, het gat in de
begroting van de gemeente, herdenking van de slag bij Warns: 'leaver dea dan slaaf', een
knipoog naar het plan om de Drachtstervaart weer te openen.

In 1998 zou door het vertrek van Loek Hermans als commissaris van de Koningin een nieuwe
commissaris benoemd moeten worden. Omdat het proces tot benoeming lang duurde, was dit
voor de nieuwjaarsploeg een goede reden om hierop in te spelen.
Op 20 november werd de bijna twee eeuwen oude stoel van de commissaris in de Provinciale
Staten uit de zaal ontvreemd. Er kwam een geruchtenstroom op gang, het kwam uitgebreid in
de media. Men vermoedde dat het een stunt voor de jaarwisseling was.
Op nieuwjaarsdag stond de stoel in een glazen kooi in de voortuin van Vreewijk opgesteld.
De Frijsteat maakte bekend dat ze het (be)stuurloze Friesland wel vanuit de Folgeren konden
besturen blijkens een bord bij de stoel met de tekst:
Loek moast Fryslan sa nedich ferlitte,
Mar de Frijsteat lit de Friezen net sitte,
De stoel wie ûnbeset, dêrom is der hjir delset.
Gjin Hollândske lieders mear,
De Friezen spylje it sels wol klear.
De Frijsteat nimt de besluten no,
Boargers fan Fryslan, wy binne der foar jo.
Wy jouwe Ed noch ien kâns,
Wol hy de stoel ha, dan komt hy hjir mar lâns.

Om hun stelling te onderstrepen hadden de
Folgersters voor de huizen stoelen opgesteld. Het liep storm, er kwamen zo'n 25.000 mensen
kijken. De stoel werd door de pas benoemde commissaris Ed Nijpels opgehaald.

In 1999/2000 was het weer raak; er werd een treinstel van de supersnelle magneettrein uit
Lathen in Duitsland gehaald en voor Vreewijk geplaatst. De inwoners van Drachten kon zo
wennen aan een snelle verbinding met de Randstad. Er kwamen circa 50.000 belangstellenden
kijken. Na januari werd de trein bij het Transverium aan de A7 geplaatst waar hij tot 2004
bleef staan.

Als reactie op het rumoer rond de
verloving van prins Johan Friso
met Mabel Wisse Smit en haar
vermeende escapades met de
crimineel Klaas Bruinsma op de
Neeltje Jacoba, werd in 2003/04
de Neeltje Jacoba uit Enkhuizen
gehaald. Ook nu trok de stunt veel
kijkers.

Daarna volgde een symbolisch afscheid van café-restaurant Vreewijk gecombineerd met een
collecte voor de tsunamislachtoffers die ƒ 12.000,- opbracht.
In de laatste jaren kon men de zonnewagen, de Nuna 3, bekijken en het megavoetbalshirt van
de supportersclub van FC Heerenveen.
In 2007/08 waren er bouwactiviteiten op het Vreewijkterrein waar een appartementencomplex
werd gebouwd. Daardoor was er geen ruimte en moest een pauze ingelast worden.
Wat begon als een jongensstunt groeide uit tot meer dan een nieuwjaarstraditie, er zat altijd
een verhaal achter.
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