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Bêste minsken, 
 
Op it momint dat ik dit skriuw, saterdei 20 jannewaris, is it tige 
rêstich yn de natuer. Jo kinne jo hast net foarstelle hokker 
needwaar it ôfrûne tongersdei de achttjinde wie: in dikke stoarm ! 
En wat ha wy as bestjoer yn noed sitten, want it wie ommers de 
middei/jûn fan ús nijjiersbesite. Kin it wol trochgean of moatte wy 
it ôfsizze? Koade oranje/read, skokkende bylden op de televyzje. 
Us meastal rûm fyftich - plussers gean mei sok waar leaver net de 
dyk op. 
 
Mar wat barde? Om in oere as fjouwer hinne hienen wy it  slimste 
hân en gong de wyn praktysk lizzen mei as foar ús plezierich 
gefolch dat 44 fan de 46 opjûne  leden opdaagjen kamen. 
 
Op ús fersyk om wat nei foaren te bringen hienen fjouwer leden 
har opjûn en fan wat sy brochten ha wy echt genoaten. Anneke 
Wieringa fertelt dêr yn har ferslach mear oer. Der hienen har ek 
noch fjouwer bestjoersleden opjûn om wat te dwaan, mar dêr wie 
diskear gjin tiid foar. Dy komme in oare kear oan bar. 
 
Al mei al wie it in tige slagge nijjiersbesite: hearlik iten, moaie 
foardrachten en foaral in gesellige sfear; wat wol in minske noch 
mear ! 
 
     Anne Tuiten. 
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Nijjiersbesite 
 
Sa, dat hawwe wy wer hân. Wat wie it wer gesellich by Wielens 
op 18 jannewaris ! 
It bestjoer moast in oere earder opdrave, om 't sy besletten hiene, 
om tidens it iten op te treden. 
Dan moast der wol earst oefene wurde fansels, mei it keyboard 
fan Sjouke v.d. Veen. 
It ferske dat wy songen ha, wie al ris skreaun troch Onne Biesma 
syn mem, Sjoukje Biesma-Hof. 
De melody wie wol bekend: de Zuiderzeeballade. No, de tekst: 
"Wy hawwe safolle", siet der gau yn.  Dat it koe om ús wol 
oangean. Doe't wy yn 'e seal kamen, wiene der al aardich wat 
minsken oankommen. 
Elk koe in drankje of sûpke krije en elkoar in goed nijjier winskje. 
Om sawat seis oere krige elk earst in kop sop en dêrnei koene wy 

dan oanfalle op it stamppotbuffet. Der wie wer folop foar ús 
allegearre. Tuskentroch hat it bestjoer earst it liet songen en 
dêrnei mei de hiele seal, ûnder begelieding fan Sjouke.   
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Dan wer efkes ite en in gedichtsje en stikje foardroegen troch 
Pytsje Dykstra. Hâns Weijer lies in stikje foar fan Hylke Speerstra. 
En mar wer ite. 
Keimpe Kupers die in ferhaal fan de kreeft en de mûs. En Sytske 
Rispens hie in ferhaal oer de wetterfloed. Nei it neigesetsje koe 
elk noch in kop tee of kofje krije. Dêrnei wie elk wol takocht en 
hawwe wy ek noch meielkoar songen bij de gitaar fan Sjouke.  
It wie hiel gesellich. 
Om my kinne wy wol faker sjonge mei Sjouke, want ik mis it 
sjongen dochs wol. 
Ik hoopje, dat eltsenien in moai slagge jûn hân hat, ik yn alle 
gefallen wol!  
Ek wie it moai, dat der in grutte opkomst wie, sawat fyftich 
minsken.  Yn elts gefal: as it heal kin, moatte wy dit wol elts jier 
trochsette. 
 

        Anneke Wieringa. 
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Wolkom 
 
Greta Vos hat nei ’t sy de oanwêzigen op de nijjiersgearkomste 
fan de krite hertlik wolkom hjitten hie it neikommende, troch 
harsels skreaune gedicht, nei foaren brocht. 
 

Wy witte net wat it nije jier ús bringe sil, 
sommige omstannichheden meitsje ús blier of stil. 
Want elts fan ús makket wol wat mei 
en foar sommigen is der net wer in nije dei. 
 
No wol ik net al te wanmoedich wêze, 
mar jim kinne de kranten ek wol lêze. 
Dêrom binne wy bliid en tankber mei jimme, 
dy ’t hjir hjoed noch by ús krite wêze wolle en kinne. 
 
Want wêr soenen wy wêze sûnder jim, 
sûnder har en sûnder him. 
Ik as twadde foarsitter bombardearre, 
bin bliid mei jim allegearre. 
 
Myn Frysk is spitich genôch net al te bêst, 
dat stiet yn elts gefal wol fêst. 
Dit is my ek net sa nei’t sin 
dat ik dit net better kin. 
 
As foarsitter fan sa’n Fryske krite 
moat ik alles dochs wol wite. 
Mar ja, in bytsje Oerisels fan ús heit en Sintjutters fan 
ús mem 
en wat Ingelsk fan de bern. 
Sil ik jo wol fertelle dat is my wat, 
net al te deftich, net al te plat. 
Hjir yn de bêste wei te finen, falt net mei 
en dan de fraach: wêr komme jo wei? 
 
Fansels hoopje ik dat dit kritejier 2018 
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wêze sil wat jim der fan ferwachtsje. 
Dêrom bêste minsken noch in moaie tiid mei ús, 
foar  no lekker ite en sêd wer nei hús. 
 
En foar straks: wol thús !    

 
 

Ynternet net 
 

mar wat wie 't ek alwer ?      
Niiskrekt soe 'k ynternette 
mar wie fergetten 
hoe't dat moast. 

 
Apesturten 
net te kearen 
sloegen my om 'e earen 
en myn browser wie fan slach. 

 
It iennichste wat dan noch rêst 
is de helpdesk fan myn provider 
no, fan my mei er wolris útlis jaan. 
 
Earst it wachtwurd ynbringe, 
kin my amper betwinge, 
 
Wier, 
Ik bin it paad bjuster 
en tink gauris oan juster 
wat in ienfâld allegear. 
 
Ik soe my oplade moatte 
mar pak by eintsjebeslút 
gewoan de tillefoan .  

 
Wim Beckers 
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Foar oankundiging Algemiene Ledefergadering 
 
Op freed 20 april 2018 middeis om twa oere hat it bestjoer in 
ledefergadering útskreaun. Nei it algemiene diel is it bestjoer 
slagge om  ferhaleferteller / skriuwer Mindert Wijnstra fan Warns 
nei Noord–Sleen te heljen. Alle leden krije noch in útnoeging foar 
dizze fergadering.  
 

It waarmwetterprobleem 
 
Myn frou hie der al in pear kear oer klage dat it dûswetter har net 
waarm genôch wie.  
Ik moast der mar in nije termostaatkraan op sette, want dizze wie 
perfoarst net goed mear. Mar sels hie ik eins gjin lêst.  
Nei letter bliken die, omdat ik net sa lang ûnder de dûs stean as 
de froulju. Mar doe’t myn dochter sei dat it badwetter ek net 
waarm wie tocht ik: hjir doocht dochs wat net.  
Mar dat koe net oan dy dûskraan lizze, it moast de CV wêze. Dy 
levere in skoftsje waarm wetter en dan wie it op. Dus de 
steuringsmonteur der by. Want ik kin sels in soad meitsje, mar fan 
combi CV- tsjettels ha ik net folle ferstân.  
De monteur sette der in nij klepmotorke yn en rôp wylst er al wer 
fuort ried: “Je hebt weer warm water, hoor ! ”. Datselde sei ik jûns 
ek tsjin de dochter, mar der bliek neat feroare; it badwetter wie net 
waarm. De monteur der mar wer by. It soe no de regelklep sels 
wêze.  
Ik ha der by stien te sjen en ja, dy klep wie hielendal kapot. In nije 
der yn en klear wie it wer. “Het werkt allemaal weer, hoor” sei er 
en fuort wie er wer. Net efkes kontrolearje fansels, dêr hie der gjin 
tiid foar, hy hie it smoardrok. De dochter woe jûns wer yn bad en 
al gau seit se tsjin my: “Het water is nog steeds koud, hoor”. De 
oare moarns fuort wer skille fansels.  
It koe ek noch de mingkraan wêze dy’t myn frou al fernijd ha 
woe…..  Dat koe it best wêze, sei er. Ik sei dat ik him net leaude. 
Ik ha der dan wol net foar trochleard, mar dat koe it nei logysk 
tinken ommers net wêze. Want nearne yn ‘e hûs wie it wetter 
waarm en op it skerm stie: 'brander 30%'.  
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Dy brander die it dus neffens my net goed, de flam moast heger! 
Mar de monteur woe útslute dat de dûskraan it probleem wie, dus 
in nije kraan der op. Mar noch gjin waarm wetter, fansels. Dan 
koe it ek noch de mingkraan fan ús sinneboiler wêze. Dy hat er 
dus ek mar fernijd, mar noch altyd gjin waarm wetter.  
No wist ús monteur it ek net mear en hy skille de helpline fan de 
fabryk. It koe, sei de man fan de helpline oan de tillefoan, allinne 
noch de boiler sels wêze. As ATAG dat sels sei dan soe it wol sa 
wêze. Mar in nije boiler wie mar leafst 700 euro! Dat wie ús tsjettel 

fan 18 jier âld net mear wurdich.  
Dus it is in hiele nije CV- tsjettel 
wurden. In Intergastsjettel, wurdt 
makke yn Coevorden. In hiel lyts 
ding. Jo begripe net dat sa’n lyts ding 
– hy past yn in keukenkastje, as it 
wêze moat - ús hiele grutte hûs 
waarm stoke kin en dan ek noch 
tagelyks waarm wetter foar it bad 
meitsje kin. Al mei al binne wy in 
pear tûzen euro fierder, mar wy ha 
wer lekker waarm wetter. En ek 
minder gasferbrûk, want de nije 
tsjettel is suniger.  
Ik woe fansels witte hoe’t it no krekt 
siet binnen yn dy boiler, dus ik ha 
him iepen sage om der yn te sjen. 
Wat bliek? ATAG hie gelyk.  
Hy siet hielendal fol kalk. 
'Ketelsteen'. De waarmtewiksler koe 
syn waarmte net mear oan it 
taapwetter kwyt. Dochs spitich dat 
om de kalk yn dy boiler jo in 
kompleet nije CV tsjettel ha moatte.  
Mar ach, 18 jier is aardich âld foar in 
CV tsjettel. En men wol net ûnder in 
kâlde dûs stean of yn in kâld bad 
stappe, dochs?  
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Seker myn froulju net. En de dûskraan? De âlde sit der wer op. 
Neat mis mei. 
 

svdv 
 

Oer de Westerrein ( in âlderwetsk rymke...) 
 
Lytse Sije yn 'e WESTEREIN, 
Hie faak ris by 't ferkearde ein.  
Hy sei : " 'k bin in foarútsjend man, 
En 't waar, dêr wit ik alles fan. 
'k Jou sa myn eigen waarberjocht, 
net sa  Piet Paulusma dat docht 
ik kin 't fernimme oan myn skonken 
En stekke my myn âlde bonken, 
Dan kinne jimme dêr fan op oan, 
Striemin waar krije wy dan moarn. 
Hagel en tonger sil we krije, 
Nim dat mar oan fan âlde Sije." 
Nei mannich kear as hy soks sei, 
kaam der in moaie simmerdei. 
Mar nea die hy 't sa raar as juster 
It mantsje digere nei de loft 
En doe foarsei er nei in skoft, 

                      wylst er sa wat yn trance wie: 
"Moarn krije wy eastewyn en snie !" 
Mar d' oare moarns, hy wie ferslein, 
Gjin eastewyn mar WESTER-REIN ! 

   Doeke Miedema 
 
Sykje jo in nij of healsliten Frysk boek, 
besykje it dan ris by de ‘FKB’ (Fryske  
Krite Bibleteek) yn Coevorden, by 
boekeferkeapster : Roelie Tuiten.  0524 
513 783, 
e-mail:   anneroelietuiten@planet.nl 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RK4OjkWxbvBgYM&tbnid=RV_WO4DVzqjcGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.clipartlogo.com/free/black-white-flower.html&ei=bLOZU9UBwc7KA5eHgZgP&bvm=bv.68911936,d.bGQ&psig=AFQjCNHd4fuK_qd5V_S0ZdzTLwga-t36mQ&ust=1402668141392269
mailto:anneroelietuiten@planet.nl
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Gedicht: 'Lit ús derom drinke' 
 

Foar alles is in oere, foar alles is in tiid. 
Alles giet nei 't selde plak, mei as sûnder striid. 
Der is in tiid fan laitsjen en dy tiid is samar om. 
In tiid om te fergriemen. Dy kryst' nea wer werom. 
 
Alles is sa brekber. Alles ûnfolslein. 
Tûzen wurden sprutsen en der is neat mei sein. 
 
Tútsje mei de mûle, want leafde is as wyn. 
Dyn treast en ek dyn pine, der earne tusken yn.  
 
Lûd balte de dwazen, want har wierheid makket frij. 
Mar wat al te maklik wûn is, is like gau wer wei.  
 
Lit ús derom drinke, want de dei lûkt nei de jûn. 
En de leafde wurdt grif earder as de wierheid fûn. 
 
In libben sûnder wiisheid is in libben sûnder ljocht. 
In libben sûnder leafde is in libben om 'e nocht. 
 
Lit ús derom tinke, no 't it winter wurdt en kâld. 
Lit ús derom drinke, foar wat frede yn 'e wrâld. 
 
Alles is sa brekber. Alles ûnfolslein. 
Tûzen wurden sprutsen en dêr is neat mei sein. 
 
Treastigje mei wurden, kear de kâlde wyn. 
Hoedzje ús foar fallen, tsjin better witten yn.  

 
Gerrit Breteler ( 1954 -  )  

 
Gerrit Breteler is berne yn Enschede (1954). Hy is in alsidige keunstner.  
Hoewol hy gjin berne Fries is hat er perfekt it Fries yn 'e macht. Foar 
mear ynformaasje sjoch op syn hiemside www.gerritbreteler.nl  
 

http://www.gerritbreteler.nl/
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Limerick 
 

In deagraver út Haskerdiken 
wie âld en siik, sa die bliken. 
Hy moast der mei kappe, 
jim sille wol snappe: 
no is er foargoed út 'e liken ! 

 
  Grytsje Kingma 
 
 

Bokwerter belang 
 
De column mei de namme Bokwert is yn de jieren '70 betocht 
troch skriuwer/sjoernalist Rink van der Velde (1932-2001), en 
waard publisearre yn de Ljouwerter Krante. Hjir beskriuw hy de 
doarpsbelanggearkomsten oer in net besteand doarp, dat it altyd 
op nimme moast tsjin de 'Hoofdplaats'. It Nederlânsk, dat de 
Bokwerders dêrby brûke, stiet stiif fan de frisismes en komt 
dêrtroch hylarysk oer. 
Ondersteand in prachtich stikje taalgebrûk fan de ynwenners fan 
Bokwert.                                         
 
Bokwerter praat: 
 
• Teake wil in kort wel weer eens met Janke te reedrijden. 

Maar....Janke heeft daar helendal geen nocht aan. Ze zijn op 't 
laatst al in de 70, dat Janke vindt het niet vertrouwd. "Wij 
kunnen de bonken wel breken! Nee, geef jij je maar neer 
Teake!" 

• Als het weer kouder is, doet Jelle zijn handen diep in de buise 
en heeft hij de rode buisdoek bij hem. 

• Het heeft geen nut en ruim de bladen op, want de volgende 
dag ligt het er net zo hard weer. Ik vernuiver mij trouwens wel 
over de buisterbaarlijke kleuren in de natuur. 
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• Ate moest naar de dokter, want hij deed de hele dag niets 

anders dan afblazen. En daar heeft zijn vrouw Trienke schoon 
haar nocht van. Van de dokter moet hij nu kalmer eten en mag 
voorlopig niet aan de bier komen. Dat zal hem wel afvallen... 

 
Feroarje 

 
"Wy binne noch sa bêst",  
dat seine pake en beppe. 
Har dochter moast foar har mar net 
om plak yn  't rêsthûs skreppe. 
Sa gie it tritich jier ferlyn, 
ús mem siet dêr doe middenyn.  
"Ik wenje hjir sa moai" 
is no ús mem har sechje. 
Al wit se fan myn soarch om har, 
se komt mei dit ferlechje. 
Ik tink oan tritich jier ferlyn 
en sjoch itselde byld deryn. 
 
't Patroan werhellet him, 
troch generaasjes hinne. 
Feroarje ? Net ast âlder wurdst, 
't moast moai sa bliuwe kinne. 
Ik tink oan wat ik sizze kin 
as ik oait oer de tachtich bin... 

 
Grytsje Kingma út 'Tuzen Dagen' 

 
De suteler 

 
De man sutele mei koeken. Ien of oare feriening moast dêr mei op 
'e kluten holpen wurde.  
In muoisume ûndernimming. Men moast dy man bewûnderje dat 
er him der sa foar ynsette. Hy hie him der kreas om ferklaaid.  
Op 'e jûn noch mei in doasfol koeken fuort. Hy spriek ek noch fan 
dy droege dingen. 
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"Wy bringe in hiel goed stikje koeke.Net ien is hjir mei  
bekocht ." 
Koeke of gjin koeke, dy man koenen wy net foarby stjoere. Hoe 
soenen wy it him oandwaan kinne net in koeke te hâlden? De 
man wie der och sa mei ynnomd. Dat stiek er net ûnder stuollen 
en banken. Hy sei it frij-út: "As ik by alle duorren mar ien ferkeapje 
komt it wol goed ." 
Doe 't er de sinten bard hie frege er: "Mei ik jo hertlik  
betankje ? " 
Dat mocht hy wol . Wêrom soe men dy man net betankje meie as 
er it graach woe. Hy die 't net . "Goejûn", sei er en hy gyng fierder.  
It foel my wat ôf. Dat wol 'k wêze. Earst freegje oft er betankje 
mocht, doe 't er der frij ta krige die er it net.  Hurd fuort mei de 
sinten yn 'e bûse. Fan dizze man hie 'k al wat oars ferwachte.  De 
minsken falle jin soms ek wol ôf.  
 
    Paulus Akkerman 
 
Paulus Akkerman (1902 - 1982) is foar de measte Friezen in bekende 
namme. Skriuwer fan in grut tal romans en wol tûzenen kursyfkes. 
Kursyfkes wurde juster skreaun, steane hjoed yn 'e krante en binne 
moarn wer fergetten. Sa giet dat... 
 
 

De bêste oranjekoeke (diel 2) 
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De ferkiezing fan de bêste oranjekoeke krige syn beslach op 12 
septimber 2017 yn it gebou fan de Ljouwerter Krante. 
Noch efkes de sifers: der binne mear as 11.000 stimmen útbrocht 
op 124 Fryske bakkers. De 30 bakkers mei de heechste 
nominaasje ha harren oranjekoeken beoardiele litten troch in 
faksjuery en in publykssjuery (50 abonnees fan de LC) .   
Wy, de publykssjuery, moasten in sifer (1 -10) jaan foar it 
uterlik/de opmaak, de smaak fan de krêm en de smaak fan de 
koeke. De oranjekoeken hienen allegear in krêmlaach. Dit, omdat 
slachrjemme kin elkenien meitsje, mar de krêm is bakkers -
spesifyk. De lekkerste koeke fine foel noch net ta, ik fûn se 
allegearre lekker, mar ik ha wol wat ûnderskied meitsje kinnen. 
De faksjuery wie goed te sprekken oer it nivo en de publykssjuery 
wie entûsjast by de priuwerij en de diskusje dy 't it mei him 
meibrocht.  Nei de 12e septimber is der earst in oersicht 
publisearre fan de 10 bakkers mei de heechste sifers. De 
folchoarder wie samar. De sneins derop  – 17 septimber – is op  
de 'LC Nazomerfair' de priiswinner bekend makke.  
Ik jou hjirnei de bakkers 1 oant mei 10 fan de faksjuery, ek wurde 
de 10 bêste bakkers fan de publykssjuery neamd. Ut de skoare 
blykt dat se tige ticht byelkoar sitte. (Der binne mar 5 skoares 
bekend by my, de krante woe net mear jaan). De nûmer 1 fan de 
publykssjuery en de nûmer 1 fan de faksjuery binne bruorren.  

 
- tenei mear oer de oranjekoeken sels -    

 
Jan Piet Bergmans 

 
oernaam út de 'Kritekoer' fan de krite Utert – Seist 
 
 
Nr. Oardiel faksjuery Oardiel  publykssjuery 
1 Boonstra, De Knipe (8,00) Nr. 3 (7,60) 
2 Boonstra Akkrum (7,86) Nr. 1 (7,77) 
3 De Korenbloem, Sneek Nr. 4 
4 Echte Bakker Lenes, H'veen Nr. 2 (7,72) 
5 Bakkerij Hallema, Joure Nr. 9 
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6 Vliegende Hond, Wolvega Nr. 10 
7 Bakkerij Posthuma, Wommels  
8 Nico/Aelltsje de Groot, Stiens  
9 Fa. J.Elsinga, Harlingen  
10 Bakkerij Ypma, Heeg Nr. 7 
  Nr. 5 De Korenaar, Surh.veen 
  Nr. 6 de Vries, Oudega 
  Nr. 8 Sieslings's, Franeker 
 
 

Spreuken fan de Fikingen – 3 ** 
 

Dyn ferstân brûke 
 
Lokkich is de man 
Dy 't salang 't er libbet 
Ferstannich is en yn oansjen stiet; 
Want minne ried 
Hat in minske faak krigen 
Fan de kant fan in oar.  
 
Nim ferstân mei op reis 
 
Gjin bettere bagaazje 
Bring je ûnderweis mei 
As in goed ferstân; 
Dat telt mear as rykdom 
Op reis ûnder frjemden 
It beskut en beskermet. 

 
** Dit is it tredde en lêste stikje oer de spreuken fan de Fikingen. 
Se binne mear as tûzen jier âld en faak oerset. It docht ús no 
frjemd oan mar der sit in soad wiisheid fan dy tiid yn. De spreuken 
binne oerset troch Baukje Miedema. 
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Famyljesaken 
 
In protte wurden dy’t 
mei de famylje te 
krijen ha, binne sa 
stadichoan yn it 
ferjittersboek rekke. 
Diskear wol ik dêr 
ris in stikmannich 
fan by de kop 
pakke. Lit my mar 
ris begjinne mei it 
wurd ‘sibbe’, dat 
‘famylje’ betsjut. 
Men komt it inkeldris 
noch tsjin yn it wurd 
‘sibbekunde’, it 
sykjen fan de eigen 

foarfaars. 
Dy foarfaars hjitte ek wol foarâlden of âldfaars. Aldfaars dy’t noch 
aardich deun by binne, binne pake en beppe, of ek wol oarreheit 
en oarremem. Dy kinne ek beide gewoan ‘oarre’ neamd wurde. 
Harren âlden binne oars foar ús ‘oarrepake’ en ‘oarrebeppe’ Foar 
dy âlde minsken binne wy de ‘oarrepakesizzers’ en ‘ 
oarrebeppesizzers’. Hjoed de dei is yn it grutste part fan Fryslân 
‘oerpakesizzers’ en ‘oerbeppesizzers’ miskien gebrûkliker.  
Wy hienen it eartiids thús oer ‘âlde pake’ en ‘âlde beppe’ en dy 
namme foar de oergrutâlden haw ik ek fan oaren wol heard. 
Foar ‘heit’ waard by âlds ek wol ‘taa’ of ‘tea’ sein. Op Skylge komt 
dy namme foar de heit noch wol foar en ek yn it Noard-frysk wurdt 
heit ‘taatje’ of ‘tête’ neamd. It Ingelske ‘dad’ is der ek oan besibbe. 
It ‘faar’ út ‘âldfaar’ is ek in âld wurd foar ‘heit’. It is besibbe  oan it 
Hollânske ‘vader’ en it Dútske ‘Vater’ en libbet yn Hylpen noch 
troch as ‘fear’. Yn it Frysk fan it Sealter-lân hjit heit ‘babe’ en dat 
liket fansels wer op ‘papa’. 
Jins eigen bern binne in dochter en in soan. Yn de gewoane 
omgongstaal ha wy it lykwols mear oer ‘ús jonge’ en ‘ús famke’. 
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Binne dy sels wer oan it bernkrijen ta, dan krije wy pake- en 
beppesizzers of ek wol ‘bernsbern’. Dy har neiteam binne ús 
‘bernsbernsbern’ ensfh. En as jins broer trout, dan is syn frou jins 
‘skoansuster’ of ‘snoar’. Dat lêste wurd waard ek wol brûkt foar it 
frommeske dat jins soan oan ‘e heak slein hie. En om mar efkes 
by it bernkrijen te bliuwen, as jins suster bern krijt, dan binne dat 
jins sustersbern. 
Wat fierder fuort ha wy de ‘miich’, hjoed de dei in nochal literêr 
wurd foar in kammeraat, mar oarspronklik in ‘neef’ of ‘nicht’ (âlder 
Frysk ek wol ‘nift’). De âldelju fan sa’n ien binne jins omke en 
muoike en as dy Jan en Tryntsje hjitte, dan koe men se oant net 
sa langlyn oansprekke mei ‘Janom’ en ‘Tryntsje-muoi’. Yn it 
Noardfrysk wurdt ‘muoike Trine’ wol ‘Trinemader’ neamd. 
Geane wy noch wat fierder tebek, dan komme wy by ús ‘trut-ling’ 
of ‘eftertrutling’. Dat kinne achterneven of bernsbernsbern wêze. 
Der moat ek noch soks west ha as in ‘eftersus(ter)ling’, miskien ek 
in wurd foar ‘bernsbernsbern’, de krekte betsjutting is net bekend. 
By eintsjebeslút it aldernijste Frysk. ‘Tante’ foar ‘muoike’ is al lang 
ynboargere, mar it is te hoopjen dat wy de opkringende ‘lytsbern’ 
noch in skoftsje bûten de doar hâlde kinne. En de dragers fan de 
earetitels omke- en tantesizzers ha gjin rjocht op de namme ‘neef’ 
en ‘nicht’. 
 
Tekst Henk Wolf; oernaam út ‘de Kritekoer’ fan jannewaris 2018 
fan de krite Utert -Seist. 
 
 

Lân fan taal. 
 

‘Lân fan taal’ is ek ien fan de projekten fan LF2018. Op it 
Aldehoustertsjerkhôf, it hert fan it Lân fan taal, komt in nij en 
permanint gebou te stean. Dit foarmet de tagong ta Lân fan 
taal:OBE. Yn it gebou is yn 2018 net allinne it ynteraktive 
besikerssintrum ûnderbrocht, mar ek de keunstynstallaasje fan Tim 
Etchells. Oan de bûtenkant is in permaninte tribune dêr’st op sitte 
kinst by festivals en eveneminten. 
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Artistyk lieder Siart Smit fertelt oer it ‘Lân fan 
taal’: 
 
“Wy meitsje in frijsteat foar alle talen. Wy 
freegje ús ôf: hoe geane wy om mei 
meartalichheid? En hoe geane wy mei inoar 
om yn in wrâld dêr’t it tal talen per kante 
meter allinne mar tanimt? Us antwurd is: net 

ôfwarre, mar just wolkom hjitte. Wy stichtsje dêrom in frijsteat 
foar alle talen. Krekt hjir, yn Fryslân,dêr’t wy ûnderfining ha mei 
meartalichheid, kinne wy dêr in antwurd op jaan. 
Op en om it Aldehoustertsjerkhôf en yn de Prinsentún fynt in jier 
lang, sân dagen yn de wike, in taalfestival plak. It publyk kin 
sneupe tusken de ferskillende taalaktiviteiten. Wy meitsje it 
ûnoantaastbere dêr taastber. Yn de Prinsentún binne fan ein 
maart ôf taalkeunstwurken te sjen dêr’t bern en folwoeksen mei 
boartsje kinne. Dêr komt ek it talenpaviljoen te stean. 
 

 
 
Neffens de lêste tellingen binne op de wrâld goed 7000 talen, 
wêrfan 2500 bedrige wurde.  
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Yn Ljouwert wenje 45 nasjonaliteiten mei tink mear as 100 talen. 
Wy wolle sjen litte hoe aardich taal is, wat men der mei dwaan kin 
en hoe’t men oan taal bydrage kin. De taal moat net ûnder in 
beskermjende stolp stoppe wurde, sa kriget er gjin lucht en giet hy 
dea, mar yn beweging en kontakt. It is in wjersidich fenomeen: dyn 
memmetaal is de koartste wei fan hert nei pin en stim. Wa’t him 
iepenstelt foar oare talen, bewiist dêrmei ek syn eigen taal in 
tsjinst”. 
 
Boarne: 2018-Magazine van de Leeuwarder Courant 
Oersetting: Jan Piet Bergmans. 
 

Us pake 
 
Us pake die gjin yoga,                mar jim kinn’ daliks sjen dat , 
ús pake die gjin squash,             ús pake noch wol doocht , 
 foar pake gjin aerobic                 Hy wit net iens wat stress is,  
en dochs bleau pake kras!          Wie noait depressyf of sa.  
Us pake hie gjin psycho-             Dêr hie er ek gjin tiid foar,  
of oare -looch of -gooch,             want ús pake pakte ta !   
                                                          
  Froukje Annema  
 

De Fries om Utens 
 
De Fries om utens is in mán 
hy tinkt goed nij en lûkt syn plan 
gejeuzel stiet net yn syn boek 
hy is rjochtút, aktyf en kloek. 
De Fries om utens is in frou 
hja docht har plicht en hja is trou 
har man en bern stean boppe-oan 
en 'leafde' prykt heech op har troan. 
De Fries om utens is in mínsk' 
hy dreamt syn dream en docht syn winsk 
hy fielt noch stees dy hechte bân 
mei memmetaal en heitelân.  
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De Fries om utens bliuwt in bern 
dat gûlt as 't wat hat ferlern 
djip yn 't hert mist er de jeugd 
syn knyn, syn geit, syn bernefreugd. 

 
                  Hâns Dijk , eardere foarsitter Frysk Boun om Utens 
 

De 'Blauwe Tent ' 
 
Sûnt 1911 is kofjehûs de Blauwe Tent in begrip yn Reduzum en 
omkriten. Hjir in stikje skiednis fan de tinte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om drankmisbrûk yn it ferkear te bestriden, waarden troch 
hielûnthâlders op ferskate plakken 'Blauwe tinten' oprjochte , sa 
as hjir oan de Overijselsestrjitwei yn Reduzum . Dizze blauwe 
tinte wie yn de simmer fan 1911 stifte op inisjatyf fan de 
'Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende 
dranken'. De kofjetinte waard eksploitearre troch frijwilligers , 
mooglike winsten waarden meast brûkt foar propaganda foar de 
hielûnthâldersbeweging. Letter gie it gebou oer yn partikuliere 
hannen , mei as betingst , dat der gjin alkoholhâldende dranken 
ferkocht wurde soenen. Koe men der oarspronklik allinne 
terjochte foar wetter, wetter mei sûker, fruit, molke, kofje en tee , 
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tsjinwurdich is it assortimint gâns útwreide. Alkohol sit der lykwols 
noch altyd net yn .  
 

Steaten: 'Fryslân as kultuerregio' 
 
Op 20 desimber 2017 hawwe de Steaten yn grutte mearderheid 
besletten dat Fryslân foar it Ryk as in aparte kultuerregio 
oantsjutten wurde moat. Earder hienen 54 organisaasjes út de 
kulturele sektor al oanjûn dat se grutte kânsen seagen foar in 
Fryske kultuerregio. It Kolleezje fan Deputearre Steaten fan 
Fryslân moat no, mei gemeenten en de kulturele sektor, mei in 
plan (‘bidbook’) komme om yn oanmerking te kommen foar ekstra 
jild (saneamde matching jilden) fan it Ryk en fûnsen fia sa’n 
kultuerregio. De moasje dat oangeande wie ynstutsen troch de 
FNP en is yntsjinne troch 50 plus. De measte partijen stimden 
foar, mar D66, PVV en de FFP (Fryske Frijheids Partij) stimden 
tsjin. In moasje fan de FNP, om by it opnij besjen fan de kulturele 
sektor, it Frysk eigene in goed plak te jaan, waard oernommen 
troch deputearre Sietske Poepjes. Soks betsjut dat hja dêrmei 
oan de slach sil. De kulturele sektor hie frege om de kommende 
tiid goed belutsen te wurden by it opstellen fan de plannen. In 
amendemint dêroer fan de Fryske koalysje (VVD, CDA, FNP en 
SP) en in tal oare partijen yn de Steaten helle in romme 
mearderheid.  
                                                                  út :                                                                     
 

Ha jo it al heard…….. 
 
Dit is in tal aktuele stikjes dy ‘t opsocht en byinoar swile binne 
troch Jaap fan Bantegea en wer kreas yn it Frysk delskreaun 
troch Jan fan Beets fan de krite ‘Us memmetaal’ (Assen) 
 
♥ dat it in dream is fan elke brûker fan in metaaldetektor om in 

echte skat te finen! Dat bart yn 1991 yn in stik boulân eastlik 
fan Tsjummearum: 2789 Fryske munten út de Karolingyske tiid 
wurde dan fûn. It is yn Europa de grutste muntfynst út de 
njoggende ieu. 
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♥ dat it doarp dêr’t ik berne bin foar de Twadde Wrâldoarloch as 

namme Ychtenpolder hie. Dat stie de ynwenners fan dat 
turfmakkersdoarp hielendal net oan. Yn 1948 waard in nije 
namme keazen: Bantegea, nei in eartiids besteand doarp fan 
om ende by 1700. It is sa goed as seker dat it âlde doarp Bant 
ferdronken is yn de Sudersee. Bant betsjut wengebiet en gea 
is in streek. Wat binne se bliid mei harren Bantegea. Yn de 
Noardeastpolder leit ek in doarp Bant. 

♥ dat de Fryske Mole troch it Ministearje fan Underwiis, Kultuer 
en Wittenskippen oanwiisd is as Profesjonele Organisaasje 
foar Monumintesoarch, de sn. POM-status. De stichting hat 
mear as fjirtich molens yn behear. De stichting Oude 
Groninger Kerken en de Alde Fryske Tsjerken hawwe ek de 
POM-status. 

♥ dat de Grote of Sint-Gertrudistsjerke fan Warkum wol in hiel 
bysûnder ynterieur hat, besteande út âlde grêfsarken, de 
âldste út 1523, roukassen of roubuorden en in rige fan seis 
beskildere gildebieren út Warkum en ien út Hylpen. Op dy 
lykbieren steane útbylde aktiviteiten fan de skippers, aptekers, 
lânbouwers en sjirurgyns. Hiel apart, mar hiel moai! De tagong 
is fergees. 

♥ dat it Nij Frysk Wurdboek (NFW), mei help fan lêzers, nei in 
bettere oersetting fan in lienwurd siket. Bgl. 'what the fuck'. 
Der kamen in soad suggestjes: blikstienkaters, de deale, 
donderkaters, snotfergeemje, blinders, o blikjes, myn leave 
santjin, och heden hitske, tsjong noch ta, here me tiet, wat yn 
‘e goede (Jan fan Beets); Pot Jan Hinnekont, Baas boppe 
baas, Hearemyntydwatsilditwatwat de dealewatno (fan Rients 
Gratema). Moai net? 

♥ dat om de trije jier op it Dútske eilân Helgolân in Kultureel 
festival is: Friesen-droapen. Trije dagen lang stappe dêr dan 
besikers út alle Fryske gebieten om, fan de Iselmar oant de 
Dútsk-Deenske grins ta. De kulturele bydragen komme ek  út 
al dy Fryske gebieten. It is simmers in aventoer om op dat 
eilân te kommen. Op folle see moat oerstapt wurde fan de 
fearboat op lytse, motorisearre roeiboaten, de sn. 
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Börteboaten. Op it eilân wurdt noch altyd in Noard-Frysk 
dialekt sprutsen: it Helgolânsk oftewol it Halunder Freesk. 

♥ dat de foarming fan de Fryske taal west hawwe moat tusken 
500 en 700 nei Kristus. It Frysk is in Noardwest-Germaanske 
taal, lykas it Ingelsk. Net frjemd dat der oerienkomsten binne. 
Sa hat by beide talen in selde klankferskowing west: fan de “k” 
nei de “tsj”. Tink oan Ingelske ‘cheese’ en it Fryske ‘tsiis’. Yn 
de paknamme Tsjerkwert hearre jo dat werom. Grappich 
genôch is dy klank ek oerein bleaun yn it Nederlânsk: 
Tjerkwerd. Wylst de Nederl. fariant fan bgl. Aldtsjerk Oudkerk 
wurden is. 

♥ dat de ferneamde fibula (midsieuske sierspjelde) fan Winaam 
nei alle gedachten in mantelspjelde west hat fan in Keninginne 
of prysteresse, dat kinne wy noch wol neikomme. Mar hoe’t 
dat fan goud en sulver opmakke sieraad ynlein wêze kin mei 
stikjes almandyn út Yndia, bliuwt oant hjoed-de-dei in grut 
riedsel. 

♥ dat it Russysk-Ortodoks kleaster yn Himmelum sûnt 2007 op 
tolve juny in Odulphus-beafeart oer it wetter organisearret. Op 
dy dei wurdt de Hillige Odulphus (775-855) betocht, de earste 
Nederlândske hillige fan eigen Nederlânske grûn. Dy 
misjonaris út Brabân hie as taak om de Friezen te bekearen. 

♥ dat by it lieden fan de twadde nije Deinumer tsjerkeklok de 
toer hinne en wer giet. De tsjerkegongers krigen it idee dat se 
seesiik waarden as se yn ‘e tsjerke sieten op it stuit dat de 
klokken letten. Sels yn de konsistoarje giene de lampen ek 
hinne en wer. “De toer skommelet, de trillingen moatte derút”, 
sa seit Anne Osinga, foarsitter fan de Monumintestichting 
Menameradiel. De sipel op ‘e toer sil der ek wol lêst fan ha! 

♥ dat it Ruurd Wiersmahûs yn Burdaard op in list stiet fan 
ynterieurs dy’t as foarbyld tsjinje. Syn wenning, it Ruurd 
Wiersma Hûs is troch de Rykstsjinst op de ‘Toonbeeldenlijst 
Interieur ensembles’ set, krekt as it Ir. Woudagemaal op 
Teakesyl, it boargerweeshûs yn Snits, de tsjerke fan 
Hegebeintum en 69 oaren. 
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Fideoklip fan LF2018-liet ‘Seis oere thús’ yn ’e loft. 
 
De fideoklip fan it offisjele Kulturele-Haadstêdliet ‘Seis oere Thús’ 
is sûnt koart te beharkjen. De fideo fan it liet fan Nynke Laverman 
stiet al online.  
Laverman skreau it liet mei Sytze Pruiksma yn opdracht fan 
Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 en sil it op 
27 jannewaris as beslút fan de offisjele iepening live útfiere.  
De fideoklip makke se yn gearwurking mei filmproduksjehûs 
'Artisan Creatives' út Ljouwert. De haadrol yn de klip is foar de 
krekt njoggenjierrige Rogier van Dixhoorn, dy’t syn rol, neffens 
Nynke Laverman, “mei faasje spilet. Hy blykt in ras-akteur !” Yn it 
liet roppe de fertroude tsjerkeklokken, dy’t ús as bern ea seine dat 
wy thúskomme moasten om te iten, no elkenien op om ‘syn 
tosken yn in nije tiid te setten’ en it each te rjochtsjen op de 
takomst. Wa’t de fideoklip besjen wol, kin dat ûnder mear dwaan 
op it YouTube - kanaal fan Nynke Laverman. 
 
https://youtube/PdJ98S8wY5g                       út:       
 
Om de fideoklip te iepenjen:Knopke   'Ctrl'  en dan mei de linker 
mûsknop  ien kear klikke (toetseboerd)  
 
 
                                                                                                                                                              

Hjoed en no 
 

Sjoch net nei juster of nei moarn 
want inkeld hjoed komt it op oan. 
Wat der komt, ik soe 't net witte, 
wat der wie, kin 'k achterlitte. 
Ik libje folút, hjoed en no, 
it libben is : in grut kado. 

        Grytsje Kingma 
   
 

 

https://youtu.be/PdJ98S8wY5g
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      Bestjoer fan de Krite 
  
foarsitter   fakatuere 
 
2e foarsitter   Mefr. G.Vos - Hamstra, de Woerd  9, 
    7824 RA Emmen. Tel. 0591 61 03 72 
    e-mail: gretalammers@hotmail.com 
 
ponghâlder   Dhr. H.B.Klijnsma, Kerkstraat 6,7854 PG 
    Aalden. Tel.0591 62 54 03 
    e-mail: harm@klynsma.nl 
2e  ponghâlder en 
'Lok en Leed' kontakt              Mefr. F vd Meulen,Burgm.Fonteinstraat 39                          
    7751 CB Dalen. Tel. 0524 55 18 79 
    e-mail: f.vdmeulen@ziggo.nl  
 
skriuwer   dhr. A.Tuiten, Palmanovastraat 23, 
    7742 CC Coevorden.Tel. 052451 37 83 
    e-mail: anneroelietuiten@planet.nl 
  
2e skriuwer    Dhr. A.Biesma, Klepel 332, 7811 KX  
    Emmen.Tel 0591 55 26 28 
    e-mail: biesma.onne@ziggo.nl  
 
bestjoerslid   Mefr. A.Wieringa, Arve 23, 7824 RJ  
                                                Emmen. Tel. 0591  62 08 36 
    e-mail: awieringa2@home.nl  
    
  
Lede-administraasje  Dhr. H.Kloosterman, Laan vd Iemenhees 
    474 7823 JV Emmen. Tel 0591 62 65 92 
    e-mail:  kloosterman.h@xs4all.nl 
 
Boekferkeap:   Mefr. R.Tuiten, Palmanovastraat 23 
    7742 CC Coevorden 
 
 
Kosten lidmaatskip: (2017 - 2018)  € 10,= de persoan of € 15,= it  pear          
bankrekening  NL 26 INGB 000 23 52 578  t.n.v Fryske Krite Súdeast Drinte te 
Aalden. Opsizzen lidmaatskip foar 1 maaie.  
 
korreksjewurk en oersetten:     Anne Tuiten   
redaksje - typewurk- layout- logistyk:   Henk Kloosterman                     
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