13 juny 2018 • 53ste jiergong • Nûmer 12

Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

De dobbe wurdt
damme as it keal
fersûpt is

Fotograaf

Buurtsportcoach

Dekorbouwer

‘It sit him net yn de apparatuer,
mar yn de manier fan sjen.
Dat moatte je ek leare’

Een gezonde leefstijl activeren
door sport- en beweegactiviteiten
te bevorderen

‘It is puur en strak en abstrakt.
It dekor moat net opfalle, mar
meihelpe oan it gehiel’
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Jorwert na kwart eeuw weer decor legendarisch Mukpop

Bandjes op een hooiwagen en er was bier.
Jorwert - In Jorwert herleven op
23 juni oude tijden. Het eens
zo bekende popfestival Mukpop
beleeft op die dag een doorstart.
Na een kwart eeuw staan er weer
bands op de Reitpôle.
Door Bauke Boersma
De doorstart is een initiatief van
Frans Kingma en Jorrit Meinsma.
Samen met Maarten Cosijn vormen zij het stichtingsbestuur dat
Mukpop nieuw leven heeft ingeblazen. De 56-jarige Kingma
maakte destijds deel uit van het
groepje vrienden dat de eerste
editie van Mukpop organiseerde.
Cosijn en Meinsma zijn veel jonger. ,,Ik kin Mukpop allinne
út ferhalen”, zegt de 22-jarige
Meinsma. Zijn inmiddels overleden vader Ids was een van de
drijvende krachten achter het
oude Mukpop.
Mukpop begon in 1979 als

A lice

Op Mukpop kwamen steeds meer bezoekers af, in 1990 waren het er tweeduizend.

examenfeest, vertelt Frans Kingma.
Er speelden een paar plaatselijke
bandjes op een hooiwagen en er was
bier. Op het feest kwamen zeventig
mensen af. Een jaar later waren er
weer een paar Jorwerters geslaagd
en werd het feest dunnetjes overgedaan. Nog niet op de Reitpôle,
maar in een ander weiland bij het
dorp. De naam Mukpop bestond
ook nog niet. Die kreeg het festival na een jaar of drie, toen iemand
vond dat het feest een echte naam
moest hebben. Het werd Mukpop,
naar de bijnaam van Kingma, die
als Mukkes bekend stond.

Popfestivals

Wat begon als examenfeest,
groeide uit tot een van de grotere popfestivals in Fryslân. De
Jorwerters haalden bekende buitenlandse artiesten naar Mukpop,
onder wie de Belg Raymond van
het Groenewoud, de Engelse band
Dr. Feelgood en The Brandos uit

Amerika. Maar er bleef ook altijd
ruimte voor Friese bands.

Smûk plekje

Voor sommige groepen was optreden in Jorwert een eigenaardige
ervaring, vertelt Kingma. ,,Wy ha
hjir wol bands út it Westen hân.
Dy kamen hjir oan en dan seachst
se tinken: moatte wy op dit stik
lân spylje? Mar dan kamen se it
poadium op en dan stie it fjild fol
minsken.” En dat niet alleen: de
Reitpôle bleek ook nog eens een
sfeervol, smûk plekje voor een
concert te zijn.
Op Mukpop kwamen steeds meer
bezoekers af. De editie van 1990
trok tweeduizend mensen, een
record. Een jaar later waren het er
1300, nog best veel want de regen
kwam toen met bakken uit de
hemel. Volgens Kingma is nooit
serieus overwogen om het festival
in een tent te houden. ,,Dat past
net by dit festival. Mukpop moat
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yn ’e bûtenlucht.”
In 1993 werd het festival voor de
vijftiende keer gehouden. Ter gelegenheid daarvan duurde Mukpop
voor het eerst twee dagen. Er traden vijftien bands op. ,,Doe wie ús
finansjele buffer op”, zegt Kingma.
Er volgde nog één editie, niet in
Jorwert maar in Jellum.

Doorstart

De doorstart van Mukpop op 23
juni zal vooral het karakter krijgen
van een reünie. Veel oud-Mukpopgangers hebben al laten weten
dat ze van de partij zullen zijn.
Meinsma verwacht ook veel twintigers en dertigers, al is het maar
voor het optreden van het populaire trio De Suskes. De andere
bands die optreden zijn De VosKovs, de Jorwerter band The Mop
en FUC, de groep die jarenlang op
Mukpop speelde.
Kingma, Meinsma en Cosijn hebben heel wat uren in de doorstart

van Mukpop gestoken. Aan alles
is gedacht, zegt Meinsma. Beveiliging, parkeergelegenheid, de
EHBO, catering en verlichting: het
moet allemaal worden geregeld.
Hij merkt dat Mukpop weer leeft
in het dorp. ,,Eltsenien wol helpe.”
Die saamhorigheid is mooi, zegt
ook Kingma. ,,Wy pakke dit mei
syn allen op, jong en âld.”
Het stichtingsbestuur hoopt dat de
achthonderd beschikbare kaarten
van de hand gaan. Ze hebben de
inkomsten nodig om uit de vaste
kosten te raken. Of er volgend jaar
weer een Mukpop is, durven ze
nog niet te zeggen. ,,Earst mar in
moai feestje bouwe. Dan sjogge wy
fierder”, zegt Kingma.
Mukpop begint om 20.00 uur en
duurt tot één uur ’s nachts. Het
festival is alleen toegankelijk voor
achttienplussers. Bij de ingang krijgen de bezoekers net als vroeger
gratis een Mukpop-button.

21, 23, 24, 27, 29 & 30 Juny 2018
By de Tysker yn Easterwierrum
www.bis2018.nl

skilder nedich
www.skilder.nl
06 - 53360461

