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Bêste minsken, 
 
Wy binne oer de drompel fan 2019 en kinne ús opmeitsje foar 
de fiering fan it 25-jierrich bestean fan ús krite. Fierderop yn it 
krantsje stiet alle ynformaasje oer it kommende kritereiske op 
freed 26 april.  
Us nijjiersbesite mei it stamppotbuffet wie wêr tige gesellich mei 
de muzyk en sjongen fan Sjouke van der Veen. Tal minsken 
diene moaie foardrachten. Der wienen mear as fjirtich minsken  
oanwêzich, in moai oantal. 
Op 14 maart is Griet Wiersma by ús te gast. Wy hiene har al 
ferwachte op 21 septimber 2018, mar troch sykte fan Griet koe 
dat doe net trochgean. It wie tige spannend om foar de middei 
fan de 21-ste septimber in ferfanger te krijen. Gelokkich wie 
Gerita Onrust ús tagedien om te kommen en hat mei har Fryske 
kwis ús dochs noch in noflike middei besoarge.  
De kritemiddei mei de Gildemacher(s) foel wat ôf. Ek hjir wie 
sykte (fan frou Gildemacher) yn it spul en misten wy dêrtroch it 
meast nijsgjirrige part fan harren optreden, nammentlik oer 'Fan 
ferkearing krije, trouwe en brulloftsje yn Fryslân'.  
 
Yn it desimberkrantsje stie in fraachpetear mei Tsjalling 
Schiphof. Moai om te lêzen. Der sille yn ús krite grif minsken 
wêze dy 't ek wol  wat fertelle kinne (en wolle) oer harren libben 
en hoe’t sy bygelyks yn Drinte telâne kaam binne. 
 
Graach moetsje wy inoar op 14 maart.   
 

Groetnis , Anne Biesma (twadde skriuwer)      
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útnoeging foar in gesellige kritemiddei 
 
Griet Wiersma soe foar ús optrede op freedtemiddei 21 
septimber 2018 mar spitigernôch ha jimme yn ús krite krantsje 
fan desimber lêze kinnen dat dit troch sykte fan har net slagge 
is. Mar Griet Wiersma komt op opnij yn Noard-Sleen by Wielens 
mei itselfde programma. Mear oer Griet Wiersma kinne jo leze 
yn it Septimber krantsje.  

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

Plak:    Zaal Wielens Dorpsstraat 19,Noord-Sleen 0591 361318 
Dei:   Tongersdeitemiddei 14 maart 2019 
Tiid:     15.00 oere.  
Kosten:  € 12,00  (yntree € 7,50, twa kopkes kofje/tee mei in 
lekker stik oranje koeke derby € 4,50) Net leden betelje €17,= 
 
Foar minsken dy 't dat wolle bestiet wer de mooglikheid om 

nei ôfrin mei elkoar te iten by Wielens 
 
Hoe kom ik nei dit kritebarren  ? 
 
Foar de measte leden is dat aldergelokst gjin probleem, mar 
foar guon minsken is it faaks dreech om op in kritegearkomst te 
kommen. Mar it is no op in middei, it waar sil  goed wêze; dus 
wy ferwachtsje in soad leden tongersdeitemiddei 14 maart.  
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In pear fan ús leden ha oanbean om minsken mei te nimmen 
nei Noord–Sleen. 
 
Dat is fan Emmen út: 

• Frou A. Wieringa, Arve 23, Emmen, tel. 0591- 620836 
En fan Coevorden en neiste omkriten út: 

• A.Tuiten,Palmanovastraat  23, Coevorden, tel. 0524 - 
513783. 

En fan Hoogeveen en neiste omkriten út : 
• Dhr. I.Bollema, De Zaaier 228, Hoogeveen tel. (mobiel) 

06-50 43 36 26 
 
As der mear leden binne dy’t (wolris) minsken meinimme kinne 
en wolle, nim dan efkes kontakt op mei Anne Tuiten. 
 
 

De nijjiersbesite   fan de krite yn Noord - Sleen . 
 
Wy hiene it gelok dat wy ús stamppotbuffet  moai betiid yn it 
begjin fan it jier organisearje koene . Op 10 jannewaris 2019 om 
fiif oere ferwolkomje wy 42 leden mei in drankje . Dat gie der 
bêst yn en de minsken sykje in plakje oan ien fan de fiif rûne 
tafels. It moaie fan dizze jûnen is dat der in soad gelegenheid  
is om inoar te moetsjen en  in goed 2019 te winskjen .  
 
Anne Tuiten wie de seremoanjemaster fan 'e jûn . Gelokkich 
wiene der genôch minsken dy ' t wat nei foaren bringe woenen.  
 
Greta hjit elkenien wolkom . Keimpe Kuipers iepenet de rige 
mei in ferhaal oer de ' Swanneblom ' ( Frysk foar 'waterlelie' , en 
sa haw ik daliks in nij Frysk wurd leard ) De swanneblom leit 
moai op it wetter , mar yn 'e winter ferdwynt er nei de boaiem, 
mar yn de maitiid  dan komt  er wer op it wetter te lizzen .  
 
Wy begjinne it buffet mei in lekkere kop gûlassop. Dêrnei lies 
frou Pietie Dykstra in tal nijsgjirrige ferhalen en gedichten foar.  
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Sjouke van der 
Veen song en 
spile dêrby op 
syn gitaar û.o. 
de 'Nije Dei' en 
begeliede ús ek 
by it sjongen 
fan Fryske 
lieten .  
 
It wie al 
tweintich foar 
sânen, doe’t wy 
oan de ferskate 
lekkere stamp – 
potten begûnen   
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Foar guon minsken dy ' t medisinen brûke, wie dat wat oan de 
lette kant..... .  
Wy koenen kieze út in fiiftal skûtels mei lekker fleis derby .  
 
Yn it folgjende skoft hat Sjouke noch in pear ferskes oer it 
fuotljocht brocht û.o. de 'Alvestêdetocht' .  
 
Foar it neigesetsje, dat bestie út ûnderskate puddingsoarten 
hiene Hans Weijer en Sytske Rispens noch in tal ferhalen en 
gedichten .  
De jûn waard ôfsletten mei in kopke kofje of tee .  
 
Al mei al wer in slagge jûn !  

     Harm Klijnsma 
 
'It giet oan', jubileumkritereiske op 26 april 2019 
 
It programma is rûn. Bus, museum, boat en iten is fêstlein. It 
sjocht der fierders út sa as it yn it desimberkrantsje oankundige 
is mar  wy printsje it hjirûnder noch in kear. De reis begjint by ús 
thúshaven, seal Wielens oan de Dorpsstraat 19, Noord-Sleen. 
Ofreis om 9.00 oere en om 'seis oere thús'. 
Wy tinke dat it foar ús krite in moaie dei wêze sil. Der hoecht 
net fier rûn te wurden, dat it is foar els goed te dwaan. 
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It programma sjocht  der no sa út: 
 
• 9.00 oere, ôfreis fan de bus by Wielens. Jo soargje sels yn 

Noord-Sleen te kommen. Der is genôch parkearromte. 
• 10.15 oere, oankomst by it Jouster museum (kopke kofje 

mei in lekker stikje oranjekoeke). 
• It museum bestiet út in tal âlde gebouwen, dêr’t 

wurkpleatsen yn binne fan in koperslagger, in klokkemakker 
en in lettersetter. 

• It bertehûs fan Egbert Douwes is dêr en jo krije útlis en in 
demonstraasje oer de groei en it ferwurkjen fan de 
kofjebeannen. 

• Der is in útstalling fan kofjekannen en oar diggelguod, dat jo 
sparje koenen op de Douwe Egberts-punten. Ek is der in 
moaie samling  Fryske klokken. 

• Jo kinne ek noch efkes sneupe yn de museumwinkel of yn it 
âlderwetske DE-museumwinkeltsje.  

• 12.00 oere gean wy oan board fan 'De Simmerwille'. Wy 
kinne oan board genietsje fan in hearlik Frysk kofjemiel. De 
boat makket in lange tocht troch it wide Fryske wetterlân. 
Mar wy farre ek troch bygelyks Drylts en Snits en dan noch 
in eintsje oer de Snitsermar op nei de thúshaven. De 
thúshaven fan de boat is tsjinoer it âlde DE-fabryk. 

• 16.30 oere wer yn de bus en op wei nei Noord-Sleen. Jo 
begripe wol de neamde tiden binne om en de by. 

 
Opjaan en beteljen foar 29 maart 2019 troch oermeitsjen 
fan € 25,00 de persoan mei fermelding fan namme(n) op 
rekkennûmer NL 26 INGB 000 235 25 78 t.n.f  Fryske Krite 
Súdeast-Drinte te Aalden 
 

Brillen 
 
Wy hienen freed de hiele dei Anne syn broer mei de frou op 
besite. Dat  dogge wy sa ienris yn ‘e twa as trije moannne, om 
beurten by ûs en by harren.  
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It is altyd tige gesellich en wy kinne it hiel goed pratende hâlde. 
De beide manlju sammelje kranteberjochten fan it Hearrenfean 
en omkriten,dus dy komme by de kofje al op tafel en al gau 

hearst dan :”Wêr is 
myn bril?” Alles wurdt 
oeral helle, gjin bril. 
No, gelokkich hat er 
noch wol ien. As er 
stean giet hinget de 
bril yn ‘e trui.De 

fierdere dei ferrint sûnder sikery nei brillen as oar spul.  
Wy sille jûns mei syn fjouweren út iten. Wy sitte krekt yn de 
auto, hat Anne syn fiersjenbril fergetten. Ik bin al heal út de auto 
om de bril op te heljen, dan seit er: “O, hjir leit er”, docht de bril 
op, mar it is net de fiersjenbril. Ik nei de auto fan syn broer en ja 
hear, it is sines.Dy fan Anne sit yn de jasbûse. De reis nei it 
restaurant giet fierder sûnder maleur. Hawar, wy sitte noch mar 
krekt oan tafel of de beide hearen binne it wer net iens oer wa 
syn bril it is. 
Anne fynt dat it syn fiersjenbril is en dêr hâlde wy it dan mar op. 
Wy binne tsjin njoggenen thús en wat leit der noch op ‘e tafel ? 
Ja, in lêsbril, wy ha der mar in stikje plakbân omhinne plakt, dan 
nimme wy de bril wol mei as wy nei harren ta gean.   
 

RoelieTuiten. 
 
 

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 
binne troch Jan fan Beets fan de krite 'Us memmetaal' (Assen)  
 
♥ dat tusken 1880 en 1910 mear as 20.000 Friezen de 

oerstap nei Amearika weagje. As it even kin, geane se nei 
gebieten dêr’t al famylje sit. De measte arbeiders komme 
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wer yn ’e lânbou terjochte, mar guon bedarje ek efter de 
rinnende bân by Ford, yn izersmelterijen of op smoarge 
fabriken. De measten slagget it om nei ferrin fan tiid in 
bestean op te bouwen, mar der binne ek dy’t út 
ûnwennigens weromkomme. 

♥ dat oan de Harnzersingel yn Ljouwert in grut brûnzen byld 
fan in Frysk-Hollânske ko stiet, koartsein FH-ko. It is makke 
yn 1954 en stelt de ideale Fryske stamboekko foar. “Us 
Mem” hjit it byld yn de folksmûle. It byld is makke troch 
Gerhardus Jan Adema. 

♥ dat om in mummy te besjen jo net nei Egypte ta hoege. Yn 
de tsjerke fan Wiuwert lizze mar leafst fjouwer. Dat se sa 
goed bliuwe, hat mei de luchtstream te krijen, seit de ien. 
Nee, seit in oar, it binne de ierdstrielen. It komt troch 
bysûndere gassen út de boaiem, stelt nûmer trije! 

♥ dat Fryslân de skjinste lucht hat en no en yn de takomst hjir 
de minste fynstof en stikstofdiokside is. Grinslân en Drinte 
steane op plak twa en trije. Súd-Hollân, Utert en Limboarch 
skoare it beroerdst. 

♥ dat de bekende Ljouwerter arsjitekt Chris Vegter syn argyf 
oerdraacht oan Tresoar. Hy skinkt ek de arsjitektoanyske 
neilittenskip fan syn heit Jo Vegter oan Tresoar. De ryks -
boumaster ûntwurp û.o. it Ljouwerter Wetterliedinggebouw. 

♥ dat de fjoertoer fan de fjoertoerwachter Reid de Jong by 
Warkum, nei in needsaaklike restauraasje, no wer yn folle 
gloarje oan de Iselmarkust stiet te pronkjen. It hat sa’n 
250.000 euro koste, mar it mei der dan ek wêze, sa moai.  

♥ dat Warkum sûnt dizze winter der wer in twadde JFK-
skûtsje by hat. Nei de Redbad fan skipper Wietse Brandsma 
heart de ‘Nooit Volmaakt’ fan Hylper Cees Riezebos no by 
Warkum. De Warkumer brijbekken kinne no mei- en neitinke 
oer in nije namme foar dat skûtsje. 

♥ dat Fryslân ek syn Mozart hie. Richard Hageman (1881-
1966) út Ljouwert is noch mar seis jier âld as er optreedt as 
konsertpianist. Op syn achttjinde is it muzikale wûnder sels 
al dirigint by de Nederlandse Opera. Fryslân hat dy 
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keunstner eare mei in fiadukt. As jo oer de Heak fan 
Ljouwert ride, komme jo troch it Richard Hageman 
Akwadukt. 

♥ dat yn Fryslân sûnt ein njoggentjinde iuw mear as 160 
suvelfabriken wiene. Ryklik in tredde fan de doarpen en 
stêden hie sa’n fabryk. Der binne no neffens my noch mar 
fjouwer tige grutte. Koartlyn is oer dy hûndersechtich in boek 
útjûn mei as titel:'Zuivelfabrieken in Friesland', mei 
hûnderten unike foto’s. 

♥ dat de tentoanstelling: 'Escher op reis' de grutste en meast 
suksesfolle eksposysje west hat yn it Frysk Museum. Der 
binne 256.450 besikers op ôfkaam. It museum mikte op 
120.000 besikers, mar it waard mear as dûbel safolle. Moai 
net? 

♥ dat salang as der by de ynwenners fan It Bilt in gebietsprofyl 
bestiet en sy in gebietsgefoel hawwe en dêr ek nochris 
enerzjy ynstekke, is der foar in taal as it Biltsk wol takomst. 
Se moasten wol efkes slokke om te wenjen yn in nije 
gemeente mei de namme 'Waadhoeke', mar  de 
”alleraigentse gefoelens kinne je oproepe in de taal dêr’t je 
met opgroeid binne, je aigen mimmetaal”. En sa is’t mar 
krekt !   

♥ dat in kilometer bûten Wytmarsum yn de sechtjinde iuw in 
hûske stie. Dêr moat Menno Simons syn folgelingen 
tasprutsen hawwe doe’t er him kearde tsjin de bernedoop. 
Yn 1537, 41 jier âld,  brekt dy pastoar fan Wytmarsum mei it 
roomsk-katolisisme en wurdt ien fan de wichtichste lieders 
fan de doperske Reformaasje. It húske stiet der allang net 
mear. Op dat plak stiet no it Menno-Simonsmonumint, in 
belangryk beafeartsplak foar mennonityske geloofsmien -
skippen út bgl. Amearika en Ruslân. 

♥ dat yn Fryslân mear as tweintich Martiny-of Martinustsjerken 
te finen binne. Martinus wie yn dy tiid beskermhear fan it 
Frankyske leger. Dat leger joech dekking oan de muontsen 
as se yn Fryslân op bekearingspaad wiene. Doe’t it ienkear 
sa fier wie om tsjerken te bouwen, fûnen de muontsen it in 
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goed idee om harren beskermhear te earjen. Dêrom drage 
al dy tsjerken yn Boalsert, Snits (twa), Frjentsjer en Dokkum, 
yn Dronryp, Easterein, Koudum, Wurdum, Itens, Boyl en 
Himpens dus syn namme. 

♥ dat doe’t de Fryske taal en literatuer yn it begjin fan de 
njoggentjinde iuw op ‘e nij ûntdutsen waarden, der al gau 
Fryske teksten oerset waarden nei oare talen ta. De 
ferneamde 'Lapekoer' fan Gabe Skroar fan de bruorren 
Halbertsma waard sa yn 1847 al yn it Dútsk oerset. Yn de 
ôfrûne desennia binne ek ferskate Fryske romans oerset yn 
frjemde talen. Tink oan 'De smearlappen' fan Anne Wadman 
en 'De fûke' fan Rink van der Velde. 

♥ dat 'Us Heit', Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-
1620), steedhâlder fan Fryslân, op it Ljouwerter Hofplein 
stiet. It stânbyld is makke troch de byldhouwers Bart van 
Hove en Willem Molkenboer. 

♥ dat oranjekoeke no echt Frysk gebak is, dat is noch mar de 
fraach. Yn 1756 komt it resept foar dat baksel mei 
sinesappelkonfijt al foar yn 'De Geldersche Keukenmeid'. 
Miskien is it oars: dat de oranjekoeke yn Nederlân sa goed 
as ferdwûn is, mar dat it gebak yn Fryslân populêr bleaun is. 
Undertusken hat Fryslân wol it patint op oranjekoeke. 
Minsken fan oer de grins komme spesjaal nei Fryslân ta. 
Want hjir wurdt dy koeke no ienkear it lekkerste bakt.   

 
 

Gedichtsje 
 

 
Wa't mei bûgde holle 
troch it libben giet 
sjocht inkeld stjerren 
as er tsjin in muorre rint 

 
Folkert Verbeek 
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50 stikjes fan Sjouke van der Veen 
 
'Amazon ellinde' is Sjouke syn 50ste stikje yn ús kritekrantsje. It 
giet eins altyd oer dingen út syn deistich libben. Persoanlike 
stikjes faak, dy’t oeral en nergens oer gean kinne.   
Doe’t syn omke Auke, de man fan ús âld foarsitter Janny van 
der Veen, yn 2004 ferstoar, hat hy de penne oernommen. Auke 
makke gebrûk fan syn mappen en syn rubryk hiet dan ek: 'Ut de 
âlde doaze'. Janny skreau in oprop yn it kritekrantsje fan 
desimber 2004 en frege as der immen wie dy’t de skriuwerij fan 
Auke oernimme woe. Sjouke melde him, mar woe net út de 
âlde doaze' skriuwe. It lêste stikje fan Auke, dat net mear klear 
kommen wie, hat er noch ôfmakke, mar hy woe skriuwe oer 
foarfallen en sa út it deistich libben. En dat hat er no dus al 50 
kear dien !  
 
 
 
 
 
 
 
 
De redaksje fan ús kritekrantsje is him dêrfoar tige tankber! 
 

Amazon ellinde 
 
Amazon is in hiel grut ynternetbedriuw. Oprjochte yn Amearika, 
mar wurket no yn de hiele wrâld. En hat echt alles te keap.  
Ik ha der in hiel skoft lyn fan dy earkapkes foar myn Bang en 
Olufsen ( B & O) ear- tillefoan kocht. Net te krijen yn in 
gewoane winkel en fan B & O sels binne se hiel 
djoer. Mar Amazon stjoert se mei it fleantúch 
direkt út Sina wei nei de klant. Neimakke fansels, 
mar like goed. En foar in fraksje fan de priis fan 
de orizjinele. Ik ha se betelle mei I-deal, net mei 
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myn VISA creditcard. Dat doch ik noait; dy kaart brûk ik allinne 
yn de fakânsje. Dan is it maklik mei tol betelje, auto hiere,ensfh.  
En útsein dy earkapkes ha ik noch nea saken dien op de 
hiemside fan Amazon. En ha der dus, seker witte, nea myn 
creditcard- rekken brûkt. Mar yn septimber waard ynienen seis 
euro ôfskreaun fan de VISA rekken, betelle oan Amazon foar 
'Prime'. Ik wist net wêrom. En wat wie dochs 'Prime' ?  Letter 
kaam út dat Prime  in abonnemint is, dêr’t as jo seis euro per 

moanne foar betelje, dan 
krijt jo bestelling foarrang 
en betelje jo gjin kosten 

foar it ferstjoeren. O, siet dat sa. Mar dat hie ik net ôfsletten. En 
ik hie ek neat kocht en ek gjin 'account'. Dat wol sizze dat jo dus 
registrearre klant binne. Niks der fan, bin ik net. Hoe kin ik dit 
stopje en hoe komme jim oan myn Visa kaart- nûmer, frege ik. 
No, sei de frou oan de tillefoan, dat moat fia de hiemside én mei 
jo account . Dy’t ik dus net ha, sei ik wer. Dat koe net, want jo 
creditcard is keppele oan jo account. Makket in oar dan gebrûk 

fan myn creditcard of ha jim in 
fout makke? Nee, dat tocht se 
net. Ik moast mar in nij account 
oanmeitsje, dan koe ik mei 
'Prime' stopje. Want dat koe sy 

net foar my dwaan. No bin ik bêst wol handich mei kompjûters 
en it ynternet, mar dit soarte dingen ha ik in hekel oan.  
Mar goed, ik in account meitsje. Mar 'Prime' koe ik der net mei 
stopje. Doe ha ik myn dochter frege as sy miskien in account 
keppele hie mei myn credit card. Nee fansels, se hat net iens in 
account ! "Kinst do my dan helpe, want ik snap dit net". Mar 
dochterleaf kaam der ek net út. En dy is noch folle 'digitaler' as 
ik. Dus ik mar wer skilje mei Amazon. Dat is al lestich genôch; 
jo moatte op de hiemside oanjaan dat jo skille wurde wolle. Sels 
skilje kin net iens. Mar goed, in jongeman skille al ridlik gau en 
soe it oplosse. Mar ek hy koe neat begjinne as er net wist oan 
hokker account myn creditcard keppele wie. Koe er ek net sjen, 
sei er. No is in account eins in soart fan e-mail adres.  
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En doe’t ik wist hoe dat dan wurket, kaam ik der eins by tafal 
efter dat in freontsje fan krekt neamde dochter (dy ferkearing is 
al lang wer út) myn credit card in kear brûkt hat foar in 
bestelling. Mei myn goedfinen; hy betelle fuortdaliks it bedrach 
oan my. Mar dat wie ik dus al lang fergetten.  
En no hie dy jongfeint wer in kear in bestelling dien en 'Prime' 
oanklikt.  Efternei kaam it út dat hy dat ûnbewust dien hie. En 
dat kin bêst. Der stiet njonken elke bestelling 'Prime' en der stiet 
dan allinne mar by dat as jo fluch levere ha wolle - en wa wol 
dat net - dat jo dat oanklikke kinne. Dat jo der seis euro per 
moanne foar betelje moatte, stiet nearne. En myn kaartnûmer 
stie noch op syn account fansels fan dy bewuste kear. It moast 
net meie, fyn ik. Mar it wie oplost en de jonge man fan Amazon 
hat 'Prime' stoppe en ek 18 euro werom betelle want it wie 
ûnderwilens al trije kear betelle. Mar it freontsje fan eartiids 

moast myn kaartnûmer noch wol efkes 
loskeppelje fan syn account.  Oars koe it 
opnij barre. Dat hat er fansels ek fuort regele. 
Hy wist fan neat, seach fansels ek net dat 
der betelle waard foar 'syn prime' en fûn it 
ferfelend foar my. Mar ik fyn it ferfelend fan 
Amazon. Eins mislieding. Se sizze op de 

hiemside dat se it meast klantfreonlike ynternetbedriuw yn de 
wrâld wêze wolle. Dêr moatte se dan noch mar oan wurkje, fyn 
ik. Want it kin better. Sjoch mar ris op ynternet hoefolle klachten 
der binne oer 'Prime'.  
Ik bin der yn elts gefal hielendal klear mei en bliuw graach baas 
yn eigen ponge. 

svdv  
 

Oantins 
 

Dat it noch inkeld oantins is 
- ik wit: 't is net te kearen – 
dat 'k fierder moat yn it gemis. 
ik kin 't mar min ferneare. 
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Dyn stim, sa eigen en fertroud. 
dy sil ik noait wer hearre. 
It wie mei dy in tiid fan goud, 
wat wie it moai tegearre. 

 
Ik tocht dat nei ferrin fan tiid 
der net mear triennen binne. 

  Mar 't is noch faak in drege striid, 
   't giet my troch alles hinne. 

 
Ik mis dy sa, dat giet noait oer, 
 al giet it libben fierder. 

  Sa sûnder dy is it in toer, 
  't gemis wurdt hieltyd djipper.  

 
Grytsje Kingma 

 
Lytse argewaasje 

 
Klaske de Klerk siet noch net sa lang by Styntsje, har dochter, 
of se hie de lytse Klazina al op 'e earm. 
De poppe wie har earste beppesizzer en krekt trije wike lyn op ' 
e wrâld kommen.  
Klaske wie hast like wiis mei it berntsje as Styntsje.  
Al hie se it wol moaier fûn as it bern allinnich har namme krigen 
hie. 'Klaske' wie ommers in prachtige geve Fryske namme, neat 
mis mei.  
De bern makken der in Klazina fan. Styntsje hie har útlein dat 
se Hindrik syn mem ek fuort ferneame woene. Dat wie Ineke 
Jaarsma.  
Klaske hie der mar net tefolle fan sein. Fan in 'Klaske' en in 
'Ineke' in Klazina meitsje ! Hoe krigen se it yn 'e holle. No ja, 
Hindrik en Styntsje moasten it sels mar witte.  
Sy hie har dalik foarnommen om it bern letter gewoan Klaske te 
neamen.  
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Mar wat wie it dochs in alderleafst berntsje en wat seach se 
helder út 'e eachjes.  
It wie no al te sjen dat it famke harren kant út skaaide en 
aldergelokst net nei dy slûchslimme Jaarsma's. Klaske wie wol 
sa ferstannich om dat net tsjin har dochter te sizzen.  
Styntsje geat krekt it twadde bakje tee yn, dêr kaam frou 
Jaarsma it paad opsilen.  
Dat wie de lêste dêr 't Klaske ferlet fan hie, mar Styntsje helle 
har skoanmem gol yn.  
Suver mar wat oerdreun, tocht frou de Klerk.  
Fansels liet se har gefoelens net blike en begroete se Ineke 
Jaarsma alderhertlikst.  
"Dus, jo woene jo jongste beppesizzer ek wer eefkes sjen. Wat 
is it dochs in prachtich dinkje net ? Ik sei krekt tsjin Styntsje: Sa 
't se op dy liket doesto sa lyts wiest. Krekt – en - gelyk. Dat 
mûltsje, dy eachjes en itselde noaske." 
"O ja ? " Frou Jaarsma stuts de hannen út mei de bedoeling om 
it berntsje oer te nimmen.  
Mar sa maklik liet Klaske har dy lytse skat net ûntnaderje.  
"Jo komme krekt fan bûten. Jo moatte earst wat op temperatuer 
komme. Oars kin it famke wol wat skypje." 
Frou Jaarsma skodholle. "Dat  falt wol wat ta, dat binne fan dy 
bakerpraatsjes. Ik haw al tolve beppesizzers en der hat noch 
nea ien wat fan oprûn as immen fan bûten kaam en sa'n 
berntsje op 'e earm hold. Ik tink sels dat it wol sûn is, dan 
begjint it bern daliks mei wjerstân op te bouwen. Do kinst my de 
lytse Klasine rêstich jaan ." 
Sa sei se dat, Klasine. Goed de klam op 'ine' . Beret pakte se it 
hummelke fan Klaske har earm. Dy liet dat doe gewurde, te 
ferbjustere fanwegen it ferhaspeljen fan it famke har namme. 
Dat wie altyd noch in Klázina.  
It foel har danich ôf dat Styntsje dêr neat fan sei !  
Ineke Jaarsma joech in demonstraasje hoe 't jo mei sokke 
berntsjes omgean moasten.  Se kraaide deroer. "No, kom do 
mar eefkes by dyn oare beppe. o, o, o wat bist moai ! En wat 
hast moaie kleantsjes oan, krekt in prinseske.  
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Oh, heden , moat se sa gapje ? Beppe kin hast oan it maachje 
ta sjen. No, no, no net !" 
Blei, tocht Klaske, mar se dronk glimkjend har tee.  
Dat glimke bekaam, doe 't frou Jaarsma sei: "Ik begryp net 
wêrsto it weihellest dat it famke jim kant útskaait. It is op en út in 
Jaarsma. Se liket krekt op de bern fan ús Durk en ús Sytse, doe 
't dy sa lyts wiene. Dat kintsje, dy earkes, de noas en 
benammen de eachopslach. Ja hear, dit hertsje is in echte 
Jaarsma."   
Sa ûnsjoch sil it stumper hooplik net wurde, skeat troch Klaske 
hinne. Gelokkich koe se dat foar har hâlde.  
"Binne jo dêr net mis mei ? Se hat in soad fan Styntsje, hear, 
En ek fan  ús Thea, doe 't dat sa'n poppe wie." 
Wat grutsk sei se derachteroan : "Us froulju hawwe eartiids 
beide alris 'rondemiss' west by it hurdfytsen. En dêr sykje se de 
kreasten foar út. Dat ik hoopje foar it famke mar..." "Kreazens 
allinnich komt in minske hjoed de dei net fier mei, Klaske. Der 
moat ferstân by. En as ik dan sjoch hoe goed as ús jonges it 
dogge.." 
Klaske hie har nocht. "Ja, ja, "seit se en kaam oerein. "Kom, ik 
moat nedich fuort." 
Styntsje seach wat sneu. "Ik  tocht dat mem ek in bakje kofje 
meidrinke soe." "Nee bern, dat dogge wy in oare kear, it sjit my 
krekt yn 't sin dat ik noch gjin griente yn 'e hûs haw. Bliuw mar 
sitten fanke, ik kom der wol út. Oant sjen, frou Jaarsma ."  
Se wachte it antwurd net ôf en stie yn in omsjoch yn 'e gong. 
Doe 't se de jas oanluts, hearde se Ineke Jaarsma kraaien: "En 
wat seit myn lytse Ine dan ?"  Ine, sûnder Klaz.... 
 
Klaske de Klerk luts justjes te wrimpen de doar achter har yn it 
slot. 
 
 
Anders M. Rozendal ( Ut: 'Hupsakee en oare ferhalen' KFFB 2009) 
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Yn it fjild 
 

Yn it fjild is stilte kening 
rêst regeart mei fêste hân. 
Fûgels binne net te hearren, 
krekt as lei de dea oer 't lân.  

 
Blommeknoppen binne sletten, 
en it sinneljocht is skier. 
Fan 'e beammen dript de dize 
hjoed liket de maitiid fier.  

 
Alles leit sa stil te wachtsjen 
noch is alles griis en kâld. 
Dochs spat aanst de dize stikken, 
en ferriist in nije wrâld. 

 
Jurjen van der Meer ( út 'Yn 'e fierte')  

It doel 
 

Ik haw der neat op tsjin dat Ljibbe mei 
listen en kollektebussen rint. It is him mâle 
skoan tafertroud. Hy wol ek och sa graach.  
Der is Ljibbe net gau wat tefolle. Ik woe al 
ha dat kommisjes en komitee's dy 't him 
op 'en paad stjoere, better en dúdliker 
sizze wêr 't it foar is. Fan 'e wike wie er der 
foar beheinde bern bylâns mei in grutte 
griene kollektebus. Yn 'e hûs fansels.  
Men lit Ljibbe net by de doar stean.   
"Ik wol graach wer wat yn 'e bus ha" 

"Wêr is 't foar, Ljibbe ? " 
"Foar earme ferlitten weesberntsjes, sûnder heit of mem of wat 
dan ek. Dy bern stean neaken en bleat op 'e wrâld, fan elk oan 
't lot oerlitten. In hap ieten en in mûlfol drinken by de graasje.  
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Ik hoopje sa dat hjir goed foar jûn wurdt. Dy stumpers moatte 
holpen wurde, no ? Gjin heit dy 't foar har yn it spier kin, gjin 
mem dy 't har op bêd bringt. Dy harterkes hawwe neat, mar dan 
ek folslein neat. Ik sis, as wy hjir net  foar jaan sille, wêr dan wol 
foar ? Tink jo dat ris yn. Neakene weeskes, sûnder heit of mem, 
om der kâld fan te wurden. Ik sei teminsten tsjin myn frou, foar 
dit doel jouwe wy net gau tefolle. " 
Nei sa'n pleitrede wist ik wat der fan my ferwachte waard.  
 

 Paulus Akkerman 
 
Paulus Akkerman ( 1908 – 1982) is foar de measte Friezen in 
bekende skriuwer.  Tûzenen kursyfkes hat hy skreaun foar it Friesch 
Dagblad. Sy binne skreaun yn de jierren 1963-1978. Kursyfkes wurde 
juster skreaun, steane hjoed yn 'e krante en binne moarn wer 
fergetten. Sa giet dat..... 
 
 

Limerick 

 
 
 
 
 
 

In toarteldo út Eastersee, 
socht foar har nest om in moskee. 
"ik ha earst by in tsjerke bred," 
seit it bist, "mar dat foldie my net. 
Moskeeën binn' my mear nei 't sin, 
om 't ik in Turske toartel bin." 

 
Jurjen van der Meer 
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Drok 
 

Wy hawwe it net drok 
troch in bulte dingen 
te dwaan 
wy hawwe it drok 
troch it dwaan wollen  
fan in bulte dingen.  

 
Ytsje Hettinga 

 
Europeeske uny  ** avant la lettre ** 

 
In Europeeske Uny avant la lettre, dat wie de Hanze. Wylst 
Amsterdam en Rotterdam noch mar beskieden plakjes wiene, 
hiene de Hanzestêden yn noardlik Europa har al ûntjûn ta 
machtige hannelssintra. Sâlt, fisk, nôt*, hout, bier, wyn, lekken, 
skieppefluezen* en bijewaaks waarden oer it wetter ferfierd en 
útwiksele. Starum waard yn 1385 lid fan de Hanze en yn 1422 
Boalsert. 
De Hanzestêden spilen fan de tolfde oant santjinde iuw in grutte 
rol yn 'e Europeeske hannel, it hannelsferbûn hie sels in eigen 
leger. Rôvers dy't it foarsjoen hiene op de koggen, de 
midsiuwske frachtskippen, koene no meielkoar bestriden 
wurde.  
As groep koe de Hanze (Dútsk foar gilde) ek mear druk 
útoefenje op tolheffings. Yn it begjin fan de tweintichste iuw 
waard De Hanze in merknamme. De Hanzehogeschool kenne 
jo fansels. Mar wisten jo dat de Dútske  fleanmaatskippij  
Lufthansa  en sels de fertroude pleister Hansaplast neamd 
binne nei dit hannelsferbûn?  
 

*  Nôt = graan,   Skieppefluezen = schapenvachten   
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**  avant la lettre ** is  út it Frânsk  en betsjut yn dit ferbân dat de 
Hanze al fier foar dat der sprake wie fan de  Europeeske Uny al 
bestie.  

oernommen út Skuorkalinder 'Fryslân en de wrâld KH 2018' , idee, 
gearstalling en redaksje Gerbrich van der Meer  

www.gerbrichvandermeer.nl 
 

Geef Frysk  

          

yn it Frysk betekent dat niet: maar dit: 
it kin net het kan net het kan niet 
‘t koe minder het kan slechter het gaat goed 
sneon  zondag  zaterdag 
boksen  boksen  broekspijpen 
in skoft een schoft een poos 
in tútsje een tuitje een kusje 
in húske een huisje een toilet 
skilje schillen bellen 
 
De deistige omgongstaal nimt in grutte ôfstân fan it standert  Frysk en 
sommige wurden begjinne dan ek mear op it Nederlânsk te lykjen . 
 

skriuwtaal 
(standaard) 

sprektaal 
(fersoarge) 

sprektaal 
(net fersoarge) 

in kar dwaan in kar meitsje in keuze meitsje 
tiidrek perioade periode 
hoeden foarsichtich fersichtich 
in part  fan in diel fan in onderdiel fan 
harren winsken har winsken hun wensen 
 

Utferkeap !!! 
 
Nije Fryske boeken, lûddragers, berneboeken esf. foar de 
heale priis !! 
It Frysk Boun om Utens ( it oerkoepeljende orgaan fan Fryske 
kriten bûten Fryslân) hat yn it ferline de SBF (Sintrale Boeke  
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Ferkeap) oprjochte.  
De SBF kocht boeken esf. yn it grut yn en de boekferkeapers 
fan de kriten koene dy dan ferkeapje op de kritegearkomsten en 

in part fan de priis wie dan foar de 
kas fan de krite. 
Jierrenlang ha Wytze en Hinke 
Hofman fan Diever boeken ferkocht 
op de kritejûnen yn it Noarden en 
doe’t dy der mei stoppen hat Roelie 
Tuiten it foar ús krite oernaam. En sy 
is no al in hiele tiid in bekende 

ferskining op ús krite, somtiden mei nije en hast altyd mei 
healsliten boeken. 
Om’t der minder kriten komme en minder lêzen wurdt is de SBF 
opheft en binne de boeken ferdield oer de noch besteande 
kriten. Dêrtroch dit skaplike pryske ! 
 
Dit is it oanbod: 
 
Wilco Berg   'It portret' 
Jantien de Boer  'Dwars” 
R. Brolsma   'Sate Humalda' 
Ulke Hessel Brolsma 'Een slagje hier en daar' 
Gerrit Damsma  'Blinder, hasto de kaktus skeard' 
Lida Dijkstra   'Ik, Anna' 
Lida Dijkstra e.o.  'Knipperke' (berneboek) 
Henk de Haan  'It skaad fan de draak' 
Ytsje Hettinga  'Lange fingers en tichte skuon' 
Ferdinand de Jong  'It dak fan de wrâld' 
Ferskate skriuwers   'Friese Molens'  
Klaas Jansma  'Met geveegde kont' (skûtsjes esf) 
Jaap Krol   'Wettersek' 
Riek Landman  'De striid fan Marte' 
Barbro Lindgren e.o. 'Jentsje en de lampe' (berneboekje) 
Leeuwarder Courant 'De honderd mooiste plekjes van  
    Friesland' 
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Auck Peanstra e.o.  'Tomke ferkearsboek' 
Anders M. Rozendal 'Dy jonge fan Beintema' 
Willem Schoorstra  'Redbad' 
Hilda Talsma   'Brekber' 
Marten Toonder  'De ferjilder' 
Rink van der Velde  'De Fûke' 
Doete Venema  'It lân fan Vera' 
 
CD’s en DVD's: 

'Blauhúster Dakkapel' 
Ferbean   'Altyd wat' 
Nynke Laverman  'De nacht fan de maisfrou” 
Jan Schotanus  'De ûnmooglike reis fan de Santa Maria 
Sjoerd van der Leij  'Stiel sûnder grinzen” (Ede Staal yn it       

Frysk) 
Lês- en lústerboek  'Tomke yn ‘e bistetún' 

'Trochstrings en Ko' 
Griet Wiersma  'Werom yn ‘e tiid' 
Gezina van der Zwaag 'Kontrast' 
 

At der wat fan jo gading by is dan kinne 
jo kontakt opnimme mei:  de ‘FKB’  
(Fryske  Krite Bibleteek) yn Coevorden, 
mei ús boekferkeapster Roelie Tuiten 
telefoan:         0524 - 513 783 
 e-mail : anneroelietuiten@planet.nl 
 

 
Gedichtsje 

wy sjonge ús eigen liet 
fan langstme en hoop, mar nuver 
't jout as duet dochs mear geniet 
en leafde hâldt it suver.  

 
      Folkert Verbeek 

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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Taal 

"De mûzen lizze dea foar de kast ..... en dy ‘t noch libje, ha de 
triennen yn ‘e eagen". Guon útdrukkings wurdt wolris in stikje 
oan tafoege; gauris mei in koartswilich effekt.  Hjir komme noch 
in oantal : 

• De brune kin it net lûke ... de swarte moat derby. 
• Men soe jin de bûsen útskuorre.... en it foer (de fuorring) op 

‘e rêch naaie. 
• O, op sa ‘n foet ... en dan in houten mei in koperen teantsje 

en in nikkelen neiltsje.  
• Op sa ‘n foet.... mar dan in koperen, dan kinn’ je poetse. 
• O, op sa’n foet ... mar dan mei knieren, dan kin er draaie.  
 

Kopkes 

Us mem hie twa soarten, gewoane kopkes en moaie. De 
gewoane mei barsten en hoekjes der út , stienen yn it 
oanrjochtkastke, de moaie yn 'e fitrinekast. Deftich en doelleas 
stienen se te wachtsjen op 'e erfgenamen. By myn witten 
wienen se noch noait brûkt. Ik hie in eigen kopke mei in barst. 
"It smakket der like lekker om", wie har sechje.  
 
Doe 't ik in kear ûnferwachte kaam, hie se besite. Ik seach it yn 
ien eachopslach: 'moaiekopkesbesite'. Se siet mei in my ûnbe- 
kende  dame op it balkon, mei bonbons en twa 'fitrinekopkes'. 
"Do komst moai gelegen", sei se. "Wolst even tee ynjitte ? Nim 
sels ek mar in bakje, do wist dyn kopke wol te finen no ?"  
 
It fielde as yn in film. Ik pakte mysels it moaiste kopke út 'e 
glêzen kast, sette it op 'e tafel, geat de trije kopkes fol en sei 
loftich: "Ik kom der ek even by, it liket hjir wol feest".  
                   

   Jantsje Oost ( Fryske Spreukekalinder 2019) 
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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 31                          

   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   
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