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Akkrumer Dreamteater
yn De Schalle
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FRYSK SELSKIP
"WALING DYKSTRA"
MEPPEL E.O.
OPRJOCHTE 24 FEBREWARIS 1924
Foars.: Ludzer v.d. Schors
Veendijk 37
7971 RP HAVELTE
Lid fan it Frysk Bûn om Utens

Pongh.: Edzer Kooistra
Stationsweg 56
7941 HG MEPPEL
Waling Dykstra
gipsgravure fan
Pier Pander

Fan’e foarsitter
It wie efkes wennen. De lêste jierren die ik as foarsitter in pear dingen yn it
foar – in pear pântsjes sop, ensfh. Dan kamen wy as bestjoer om twa oere
hinne nei de Mennistetsjerke en dêr begûnen we – yn alle rêst en frede –
mei mekoar mei it klearsetten fan it breamiel. Nei it breamiel kaam de
jiergearkomst en dan stie de seal wer klear foar de ‘sprekker’. No wie der
gjin tiid foar it bestjoer om mei mekoar oan’e slach te gean. It breamiel
moast eins kant en klear oanlevere wurde. Alle hulde foar Trijntje Wind dy’t
har der mei de help fan Hilda en Seika* moedich troch hinne slein hat. Dy
hulde slacht fansels op alle dames.
Om trije oere hinne wie der lichte panyk. De sprekker moast noch komme
en wie nearne te sjen. Dat Meppel parkearproblemen hied-er efkes net
meinaam. Dat Johan Veenstra as gast yn’e seal siet, joech grútsjen. “Bilker
kaam net. It bestjoer hie de krite ferifele mei in oare sprekker”. Klokslach
trije oere wie Bearn Bilker der dochs. Syn parkearmeter – gâns in ein
fuort – stie op 16:55 oere. It koe oangean.
Bilker is de man dy’t de skiednis wer ta libben bringt, dy’t de deade letters
dûnsje lit en it publyk meinimt oan de doarren fan’e keninklike sliepkeamers
ta. Dy’t in boekje iepen docht oer hoe’t it werklik siet. De foarnaamste
persoan is de winner en de winner hat altyd gelyk en skriuwt de skiednis.
Dat Maurits as Hollanner allinne mar in tûke fjochtersbaas wie, mar dat de
winnende strateech syn neef wie, de Fryske Willem Lodewyk fan Nassau,
stiet net yn de “Nederlandsche” (Hollânske) skiednisboekjes. Wichtich punt
is en bliuwt dat it hûs van Oranje – Nassau noch bestiet troch tadwaan fan
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de Fryske Nassau’s. 2020 is it jier fan Willem Lodewijk, better bekind ûnder
de namme “Us Heit”. Hy ferstoar yn 1620, dus dit jier 300 jier lyn.
Der siet safolle libben yn it ferline dat guon minsken fleane moasten om net
in fikse boete foar te lang parkearen te krijen. De tasizzing fan Bearn Bilker
dat hy it gâns nei it sin hân hie by ús en graach nochris werom komme woe
mei in ferhaal oer “Marijke Muoi”** waard yn tank ûntfangen.
Foar de safolste kear seach de foarsitter syn kans om in deeglike
“algemiene ledejiergearkomst” ‘âlderwetsk’ foar te sitten yn reek op gean.
RTV Meppel*** skreau: “Friezen kunnen zeer efficiënt vergaderen, ook al
vond Willem van Oranje van niet: de Krite vestigde na de lezing een record
met een jaarvergadering van 10 minuten”. Oan de oarder kaam de
ferskowing fan “de breamiel-gearkomst” fan de jûn nei de middei. Eltsenien
wie der goed oer te sprekken. Der moat allinne wat mear tiid komme foar
Tryntje om nei it drankje oer te skeakeljen nei it sop. It twadde punt gie oer
de pecunia. De ponghâlder dy’t der spitigernoch net by wêze koe kriich alle
hânnen op mekoar foar in finansjeel ferslach sûnder lek of brek. Ek tank
oan de rekkenopnimmers.
It breamiel. Lykas wy wend binne wie der neat te min en seach it der wer
fleurich út. As men it lûd heard soe men tinke kinne, dat der net iten waard.
Neat is minder wier,mar it soasjale aspekt fan it iten mei mekoar smakket
de measten like goed as de sûkerbôle.
Foar 21 maart 2020 stiet it Akkrumer Dreamteater op it programma mei it
stik “Doazen”. In skoft lyn ha se foar ús “Mutsen”spile, dit is soarte fan
ferfolch. It wurdt in jûn om nei út te sjen. Nim sa mooglik famylje, buorren
en freonen mei. Mear info fierderop yn dit blêd.
Ludzer van der Schors,
foarsitter
Neiskrift fan’e skriuwer: lês ek fral it stik oer “100 jier huodden en petten fan
Koopmans”, skreaun fan ús bestjoerslid Piet Koopmans en syn dochter
Elisa Eggink-Koopmans.
* Tige tank oan Trijntje, Hilda en Seika foar harren ynset en wis ek alle oaren dy’t
altyd wer klear steane.
** De echte namme wie prinses Maria Louise. Hja wie de frou fan prins Johan Willem
Friso.
*** Tekst fan ús skriuwer!
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“D O A Z E N ”
fan it Akkrumer Dreamteater
21 maart yn De Schalle, Nijeveen
AKKRUM - Twa jier lyn hat it Akkrumer Dreamteater it publyk prachtige
jûnen besoarge mei it stik 'MUTSEN', skreaun fan Christa Warmerdam.
Mutsen giet oer 5 susters, dy't elts jier in wykeintsje mei elkoar op fekânsje
gean. Ynienen komt ûnferwachte de sechde suster der ek wer by. Dit jout
in protte argewaasje, mar fansels komt it op de ein allegear wer goed.
Yn Doazen sjogge we hoe't it de 6 susters fierder fergiet. Wat hawwe se by
de ein? Binne de ferhâldings noch hieltiid goed? Wat binne harren plannen
en dreamen? Der is fansels wer in protte te dwaan ûnderling, mar dat kin
ek net oars mei 6 hiel ferskillende froulju.
Hoewol't 'Doazen' it ferfolch is op 'Mutsen' kin men de stikken los fan elkoar
sjen.

Mear ynformaasje
Mear op de Facebookside www.facebook.com/itakkrumerdreamteater.

Datum en plak
Datum: sneon 21 maart 2020, 20:00 oere jûns.
Plak: Doarpshûs "De Schalle", Nieuweweg 27, 7948 AA Nijeveen, till.
0522 - 491422.
Yntree (ynklusyf 3 konsumpsjes): € 5 foar leden, € 15 foar net-leden.

Ferfier
As der minsken binne dy’t it ferfier wat nuodlik fine, dan graach by it
bestjoer melde. Lyksa wurde minsken socht dy’t helpe wolle by it ferfieren
fan leden.
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V o g e le n z a n g I I I
Slaad, julienne snien
It soe wêze kinne dat mei it kommen fan’e jierren it ferline de niget hat
troch tichte doarren en sletten gerdinen in hiel eigen paad te finen.
Somtiden stie hy wer efter him, hearde hy him wer hymjen. Miende hy wer
it flikkerjen fan it mes te sjen. Efkes skodholje, dan wie it wer fuort. It wurk
yn’e sintrale koken hie it gewoane ritme wer fûn, noch in pear wiken en ek
syn ‘fekânsje’ siet der wer op. De chefkok wie der wer en dat joech rêst.
Hoewol, hy moast noch in protte leare. Eltse pasjint hie in eigen ritme. De
bewenners fan de ynrjochting hjitten doe noch pasjinten. It wurd “cliënt”
moast noch útfûn wurde. Dêr wiene noch gjin “crea-dei-bestegingsgroepen” en noch mear fan dat soarte saken dy’t noch útfûn wurde
moasten. Pasjinten, dy’t noch wurk dwaan koenen, waarden ynset wêr’t it
mar koe. In sintrale koken wie dêr fansels in prachtig plak foar. It wurk wie
ôfwikseljend, duorre net te lang, der siet rippetysje yn, it kaam, om sa te
sizzen, eltse dei wer werom. It hie gâns positive ‘side-effekten’. It rûkte der
lekker, der wie de hiele dei troch kofje en soms ek noch wol wat lekkers.
De pasjinten fûnen it in foarrjocht om yn’e koken te wurkjen. By oare
pasjinten joech it status.
Hoe’t it koe wist hy sels net, mar hy lei yn’e gunst by de chefkok. In koarte
ynstruksje en dan moast hy him mar rêde mei ien as mei in stikmannich
pasjinten. Hoe folle jirpels siede jo foar 900 minsken? Pasjinten en
personiel wat meastentiids ek yntern wie. 900 minsken ferdield oer alve
paviljoens. Yn dy tiid lei dat om de 350 kilo hinne. Gâns wat kaloriën, mar
jirpels wiene net djoer, de minsken wiene it thús ek sa wend en in folle
mage joech rêst.
De jirpels waarden sean mei stoom yn in grutte futuristyske panne. Ear’t it
sa fier wie kamen se earst amer foar amer yn in grutte skraabmasjine. Dêr
wei giene se nei de “nei-skyl-ploech”. Dat wie in rûnte fan in stik of acht
froulju. De earste kear seach hy der wat frjemd fan op. Acht froulju mei in
“beheining”, mar wol mei in mes. It wie efkes wennen. As de jirpels
behoffene wienen, kamen se yn in grutte fjouwerkante bak en waarden se
noch in kear wosken. Mei in lekke putamer waarden se der út skept yn in
mânske tobbe.
Dan kaam Albert yn byld. Albert wie in keardel as in beam. Op syn antlit
stie altyd in fyn glimke. Men koe nea sjen as it sin goed stie, as dat der
fenyn yn siet. Albert hie it efterste ear en de “broeder” it foarste. As men
neat hearde gie it goed, as it “kreunde en steunde” (kroane en stoane) gie
it te hurd. Hy wie dy moarns net by de les. It rûn ek allegearre tsjin. De
“Duurland” rûn om de twa tellen fêst, dan moasten de heal skrabe jirpels

Kritelûd maart 2020

7

der earst wer út oan’t it “kring” it wer die. Dan moasten de jirpels der wer
op’e nij yn. Sa gie it mar troch. De “dames” hiene in min sin want it duorre
te lang. Hy sette de sokken der yn en hie it gefoel dat hy Albert en de tobbe
meisleepje moast. It stimmen en kreunen fan Albert waard sterker en mei
in klap foel de efterkant fan’e tobbe op’e flier. Albert sloeg de earms foar it
boarst en fûn in krukje. Hy seach himsels op’e knibbels op’e wiete flier
fan’e koken. Dat duorre oant de lêste jierpel te plak wie. Albert gie stean,
rûn nei de tobbe en naam it efterste ear. Hy sei neat, mar seach him oan
as woed-er sizze: “In bytsje stadiger hie better west”. De kear dêr op hie hy
him frege oft se ruilje soenen. Albert hie skodholle en sein: “Broeder is
baas”.
Dat hastige soe him noch faker opbrekke. De measte bewenners koe hy
wol en hy wist ek wol sa’n bytsje wat hy ferwachtsje koe. Allinne hy hie net
altyd syn geduld by de hân. Faak wie it fier te sykjen. Sa stie der dy dei
slaad op it menu. Tink jin dat ris yn. Slaad foar 900 minsken. De chefkok
kaam op him ta. Hja koenen it goed fine, mar dizze kear stie it gesicht sa
moai dat der moast wol wat mis wêze. It keal kaam út it hok (de aap kaam
út’e mouwe). Der stienen 14 kisten mei kropslaad yn’e waskerij. Dy
moasten op tiid snien en ek sa fyn as it mar koe, oars bleau it healwei
hingjen. En, sei de baas: “Do moast it dizze kear allinne klearje”. Der wiene
in pear siik. Net sa bot fan’e iters mar wol fan it folk yn’e koken. Der is noch
ien opsje, sei er: “Faaks kin Johann dy helpe”. Johann hie twa kanten. De
iene kant wie syn emoasje. Syn triennen sieten heech en rûnen ryklik, de
oare kant wienen syn fûsten. Hy hie in kear as wat in pear klappen útdield.
Dy wienen mear as goed oankommen. De lêste tiid gie it wer wat better en
hy rûn wer frij yn ‘e koken.
Hy moast it der mar op weachje. Fjirtjin kear tolve kroppen slaad en ek
noch “julienne” snien, dat koe hy nea allinne oan en dan ek noch binnen
twa oeren. Sa begûn it mei stress. Johann like it te fielen. Hy sette fuort de
hânrem der op. Slaad snije mei opûnthâld. Hoe mear’t hy him opfriet, hoe
mear’t Johann by-remme. De holle op’e side en it gesicht yn in sneinske
ploai besocht er Johann op‘e lije side te kommen. It holp neat. Hy sakke
troch it iis en foel út: “Johann, sjit op. Hjir moat wurke wurde. Dit is hjir gjin
therapy”. It wurd bestie dus al.
Johann lei it grutte breames del, pakte in bûsdoek en snute syn noas. “Oh”,
sei er. Syn each foel op it folwoeksen breames. No ja, mei in jirpelskylmeske kin men gjin slaad snije. Gewoan mar troch gean. Der siet neat oars
op. Hy hie mear as skjin syn nocht en der stiene noch acht kisten doe’t hy
de bûtendoar hearde.
Hy waar der suver fleurich fan. Dat koe mar ien wêze. De grossier. Hy koe
harren gruthandel út Monster al fan de tiid dat hy in lyts jonkje wie. As dizze
keapman kaam dan wie der fan alles om by te praten. Hy fergeat Johann,
hy fergeat it slaad en wie efkes yn in oare wrâld.
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Werom troch de doar foel hy yn’e realiteit. Johann wie yn in tongerbui
fersyld. Hy hoegde neat te sizzen. It byld wie sprekkend. Hy pakte syn
breames op, seach foardel nei de planke en gie fierder wêr’t hy bleaun wie.
It wie deastil. Krekt lykas foar in tongerbui. Syn eagen plakten oan de
planke mei slaad. Hy stie op de automaat. Hy seach nei de grûn, by syn
fuotten del seach hy de grutte brune snijskelk fan Johann mei dêrûnder de
wite klompen. Ut ‘e hoeke fan syn each, skean omheech, seach hy de
earm fan Johann mei yn’e fûst it grutte breames. It fielde as wie hy
beferzen.De wrâld stie stil. Hy koe it sykheljen fan Johann fiele. As op’e
automaat knypte syn lofter hân wer yn it krop slaad en mechanysk begûn
syn rjochterhân it slaad te snijen. Yn’e hoeke fan syn rjochtereach blikkere
noch hieltiid it stiel fan it breames. Doe rôle it swierste flokwurd troch de
romte. “It is hjir.... gjin therapy” en noch stie de wrâld stil. Doe dûnse it
breames oer de tegels en klapte in doar. It duorre efkes foar’t hy wer by
syn sûp en stút wie. Hè, dat wie goed ôfrân. Hy hie noch trije kertier.
By de kofje woe hy it fertelle, mar wist ek net krekt hoe’t er begjinne soe. It
hie grif ek stom west om sa lang mei dy grossier te praten. Hy soe kofje
pakke en sitten gean, doe’t hy twa sterke earms om syn skouders fielde.
“De broeder is net mear lilk op my, dochs”, hearde hy troch triennen hinne.
Se rekken him. “Nee, hear, wolst ek kofje ha?”, hearde hy himsels sizzen.
Der wie noch in soad te learen.
L.Pyk

1 0 0 jie r h u o d d e n e n p e t t e n
fa n K oop m a n s
Beste lêzers en leden fan Selskip Waling Dykstra,
Mei dit berjocht wol ik jim tige tank sizze foar de lokwinsken en it omtinken
dat wy fan jo krigen by gelegenheid fan it 100-jierrich jubileum fan
“Herenmodezaak Piet Koopmans & Zn” op 1 novimber 2019. Alde
dokuminten litte sjen dat op dit plak al sûnt 1845 in “Hoeden- en
Pettenhandel” fêstige wie. Yn 1919 naam ús heit Sjouke Lambertus
Koopmans winkel en atelier oer fan frou Wietske Harkema. Fanwegen syn
Fryske eftergrûn en de ferbûnens mei de krite like it my net ûnaardich en
diel dit stikje skiednis mei jimme yn it Kritelûd.
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Us heit Sjouke wie ien fan'e oprjochters fan'e Fryske Krite. Fan 1924 ôf
wied-er ponghâlder. Hy regissearre it toaniel fan de Krite en spile der sels
ek yn mei. Sjouke waard berne yn 1895 yn Akkrum. Hy waard al tige jong
in wees en moast as boereknecht arbeidzje. Dat befoel him sa min dat er
op syk gie nei in oare baan. Yn 1914 koed-er begjinne as betsjinner by in
fiere muoike yn Meppel. Yn 1919 naam Sjouke de winkel mei naaiatelier
oer en feroare de namme yn “Herenmodemagazijn S.L. Koopmans”.
Stadichoan kamen der mear artikels yn it assortimint. Sjouke troude yn
1924 mei Albertje Bolding en hja krigen trije soannen: Wim, Fokko en Piet.
Nei it ferstjerren fan ús mem en it foltôgjen fan myn stúdzje oan'e Hegere
Tekstylskoalle yn Ynskedee kaam ik by ús heit yn it bedriuw. Nei de dea
fan ús heit yn 1969 naam ik it bedriuw offisjeel oer en de namme waard
“Herenmodemagazijn Piet Koopmans”. Yn 1972 troude ik mei Thea Belt en
tegearre setten wy it femyljebedriuw fuort.
Us soan Sjouke kaam yn 2003 by ús yn de saak en yn 2009 naam hy it
bedriuw oer as de tredde generaasje fan Koopmans. Sjouke hat mei in
webshop it assortimint gâns wat útwreide. Fanwegen gebrek oan romte en
tanimmende ferkeap fia it ynternet folge yn 2017 in ferbouwing fan'e foarste
en twadde ferdjippingen fan Woldstraat 8. Dit feroare it uterlik fan it gebou
foar it earst yn al dy jierren. Wat oant hjoed de dei net feroare is: persoanlik
advys, it assortimint en de smoute útstrieling fan'e winkel.
Piet Koopmans en Elisa Eggink-Koopmans

F r y s k B o u n o m U t e n s 1 0 0 jie r
16 septimber 2023
Lês mear yn it Kritelûd fan jannewaris of op ús webstek
www.walingdykstra.frl of op www.fryskbutenfryslan.frl

B e t e lje , b lin d e r !
Fan in soad leden ha wy de kontribúsje foar 2020 al krigen. Soene de 15
leden, dy’t der noch net oan ta kommen binne, de € 25 de persoan betelje
wolle op rekkennûmer NL35 RABO 0341 8122 93 op namme fan “Waling
Dykstra”?
Jim soene de ponghâlder bliid meitsje. Sûnder kontribúsje gjin aktiviteiten,
net wier?
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M e id ie lin g s e n o p ro p p e n
Boeketafel
Ha jim Fryske boeken, dy’t jim sels net mear lêze? Smyt se net wei, mar
bring se mei foar de boeketafel, dy’t der wer op de kritejûn is. Foar
(meastal) ien euro foar de ferieningskas kinne oaren se wer meinimme.

Ledekontakt
Lykas jimme witte is it ledekontakt by Piet yn goede hannen. Dat moat
foaral sa bliuwe. Wy wolle jimme dan ek freegje om berjochten oan’e krite
yn it foarste plak oan Piet te stjoeren. It komt no noch foar dat in berjocht in
pear dagen ûnderweis is foar dat it by Piet komt.

Krite op RTV-Meppel
Jo kinne de kritejûnen fine op RTV-Meppel. Redaksje: Evert Zandstra.
Sjoch op webstek: www.rtvmeppel.nl, sykje nei Waling Dykstra.

Aginda 2019
21 – 03 – 2020
28 – 03 – 2020
18 – 05 – 2019
07 – 11 – 2020
18 – 12 – 2020

Grutte jûn yn De Schalle. Teatergroep FJOER mei it stik
“Hjerst”.
Frysk Boun om Utens: algemiene ledegearkomste yn De
Haach. Gastjouwer “Rjocht en sljocht” bestiet dan 120
jier.
Noardfryslân-Denemarkenreis fan “De Fryslannen”,
oantemei 24 maaie.
Hjerstjûn yn De Schalle. Program noch net bekind.
Fryske Krite “Us Memmetaal” yn Assen bestiet 90 jier.

Aktiviteiten fan ús Grinslanner susterferiening yn Meppel, de Grunneger Club “AigenHaimers”. Us beider aktiviteiten binne iepenbier, mar de Fraizen binne by de
Grunnegers en de Grinzers by de Friezen ekstra wolkom, net wier? Foar guon
aktiviteiten moat yntree betelle wurde.
12 – 01- 2020
Nijjoarsverziede (Optreden Abel Tasmankoor, Sebaldeburen)
07 – 03- 2020
Veurjoarsverziede. Optreden deur toneelgroep Con Amore
Opvoerd wordt t spel ‘Eelt veur de Kop”. Begjin 19.30 uur.
16 – 05- 2020
Busraais
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L e d e n ijs
Edzer: moat foar de tredde kear nei it sikehûs foar in operaasje. Dit kear
op’e nij oan de foet.
Piet & Thea: ha better tiden kind wat harren sûnens oanbelanget. Wy ha
harren ynbring by it breamiel tige misse moatten.
Jim foarsitter: fan april 2019 ôf – 3 susters, in skoansuster, in sweager en
in omkesizzer ferlern. Soks giet jin net yn’e kâlde klean sitten en hat
bytiden syn wjerslach op it funksjonearjen, seit er sels. Mar jo skriuwer fynt
dat er doch noch alles goed regele hat.
Wy binne ôfgryslik bliid dat in oantal fan ús gasten fan jannewaris lid
wurden binne. “Der hawwe tiden wêst dat ik tocht dat dat net mear koe”,
seit ús foarsitter. Mear dêroer yn novimber.
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SELSKIP “WALING

DYKSTRA”

MEPPEL E.O.
KONTAKTADRES:
Woldstraat 33, 7941 LE Meppel
walingdykstra@kpnmail.nl
www.walingdykstra.frl

BESTJOER:
Ludzer van der Schors, foarsitter
Veendijk 37
7971 RP HAVELTE
till. 0522 – 49 23 63
e-mail: l.vander.schors@hetnet.nl

Romke E. Egbers, skriuwer
post: sjoch it kontaktadres
till. 00 - 49 - 4839 - 953 952 1
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl
Piet Koopmans, ledekontakt
Woldstraat 33
7941 LE MEPPEL
till. 0522 – 24 14 34

Leny Altena, karkommisje
Bezettingslaan 78
7943 CN MEPPEL
till. 06 – 52 69 73 40

Kritelûd
Kopij nei:
walingdykstra@kpnmail.nl
of per post:
Veendijk 37, 7971 RP Havelte

BANK fan de Krite
IBAN: NL35 RABO 0341 8122 93
BIC: RABONL2U

op namme fan “Waling Dykstra”

Keamer fan Keaphannel: 04061102
IS JO BUORMAN AL KRITELID?

