
1 
 
 Bêste minsken, 
 
No’t ik dit sit te skriuwen, 8 maaie, is it waarm, prachtich 
sinneskyn waar en hast tritich graden; Piet hat it dan oer 
barbecue-waar en bûtensitters-waar. Mar as it sa bliuwt dan wurdt 
it foar de plantsjes yn ús grientetúntsje wol wat al te droech en sil 
der mei gieters sjoud wurde moatte. Mar wy moatte net kleie, mar 
genietsje fan it moaie waar, sa lang as it kin. 
Takom jier 12 april sil it wol net sok moai,waarm waar wêze. 12 
april, wat is dêr dan mei? No, dan bestiet de krite 25 jier en dat is 
wol sa’n heuchlik feit, dat wy as bestjoer fine dat wy dêr wol wat 
spesjale oandacht oan besteegje moatte. Op ‘e jierfergadering is 
al nei foaren brocht om mei de kriteleden in dei  troch Fryslân te 
farren, mar oaren fiele wer mear foar in sealgebeuren. Wat it 
wurde sil dêr moat it bestjoer noch mar ris oer harsenskrabje en in 
nachtsje oer sliepe, mar as jo in idee ha, dan hearre wy dat 
graach, fansels. 
Wy tinke dat ús leden it leafst op middei nei de krite gean; 
spesjaal yn hjerst en winter. Mar as wy in selskip komme litte mei 
‘noch aktiven’ dan moat it wol op jûn. Ek posityf fan de kritemiddei 
is dat men dan gesellich mei elkoar bliuwe kin te iten. Dat dat wol 
oanslacht blykt út it tal minsken dat meidocht: elke kear mear as 
de helte. De lêste kear (jierfergadering) 17 fan de 27. 
Hoe dan ek, earst allegearre in moaie simmer tawinske en oant 
sjen op de earste krite-aktiviteit yn septimber en wa wit, miskien 
sjogge wy elkoar noch by ien fan de alve fonteinen yn Fryslân. 
 

AnneTuiten ( a.t.) 
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Teake van der Meer 
 
Op freedtemiddei ôfrûne 23 febrewaris ha wy wer in moaie middei 
hân. Teake van der Meer wurdt fanwegen syn lingte ek wol Lytse 
Teake neamd. Ik skriuw it wurd lytse mei in haadletter, want ek al 
is er lichaamlik mar goed oardel meter, syn prestaasjes fyn ik 
grut. Gean der mar oanstean, goed tachtich jier en hast noch 

wykliks optrede. 
Om’t der hieltyd wer 
oanfragen binne foar in 
optreden fan ferienings of 
partikulieren is er eins al 
jierren dwaande mei in 
soarte fan ôfskiedstournee. 
Wat dat oanbelanget liket 
er wol wat op in lanlike 
kollega, Heintje Davids, dy 
wie ek net fan it poadium 
ôf te krijen. Ek seit er dat 
er noch ien kear by alle 
fêste klanten lâns wol, mar 
dan mei er wol op syn 
minst hûndert wurde. 
Twa en tweintich jier lyn, 
op tolve jannewaris 1996, 
de krite bestie noch mar 
krekt, hat Van der Meer 
foar de earste kear by ús 
op ’e krite west. Ien en oar 
is doe noch regele troch ús 
âld-foarsitter Janny van 

der Veen. Dy koe him, want sy komme beide út de Wâlden; hy út 
De Westereen (en net Westerein, hear) en sy út de omkriten dêr 
fan. Neffens my stiet de namme ek mei dûbel e op it 
plaknammeboerd. 
Wy ha mei elkoar en mei Teake van der Meer in prachtige middei 
hân en hiel wat ôflake.  
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Syn stikjes, typkes en wurdkar, hoe komt hy der by! Hy, as net de 
jongste mear, praat bytiden flugger as wy, as minsken fan 
likernôch deselde âldens, him folgje kinne. Mar wy ha geweldich 
genoaten! Wat dat oanbelanget mei er noch wol ris wer komme. 
Wa wit ….. . 

Anneke Wieringa. 
 

De Fryske ferskesjongers 
 
Sneintemoarn 18 maart 2018 net te let der ôf, want wy moatte 
noch wol trije kertier ride. De reis giet nammentlik fan Coevorden 
nei Paterswolde, want dêr komme twa kear yn ’t jier, yn de maityd 
en de hjerst sa’n dikke hûndert Friezen by inoar om mei elkoar in 
oere Fryske ferskes te sjongen. En dat bart dizze snein foar de 
40e kear. 
Wy sjonge ferskes út it sjongboekje “Fryslân sjongt” (dat is yn de 
seal te keap) en der binne elke kear ek in pear út oare boarne, sa 
as ‘sneintemoarns’ of ‘heit op’t fytske’. Ien en oar wurdt op flotte 

foto 10 maart 2013 uit het archief van Huis aan Huis blad 'Dorpsklanken' 
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wize begelied troch pianist Eduard Brons en oan elkoar praat 
troch Frans Krips, mar fóár Krips hat ús kritelid en mei-oprjochter 
fan de krite (Súdeast-Drinte), Sytske Rispens, jierrenlang foar de 
groep stien. En dy koe dat út ‘e pinne mei har faak selsskreaune 
mopkes, gedichtsjes en humoristyske ferhaaltsjes. 
Mar hoe is dit eins ûntstien? Sytske: it begjint yn 1992 by Jantien 
Holman yn’e hûs. Dy frege my: “Kinsto sjonge; ik kin it net, mar ik 
kin wol pianospylje en ik ha in boek mei sokke moaie Fryske 
ferskes”. Doe ha sy noch wat froulju frege en sa is it begûn. 
Holman en de jonges mochten der net by wêze, dat dy waarden, 
as der troch de froulju oefene waard, nei boppe stjoerd. 
Yn ’e rin fan de tiid komme der al mear froulju by, dat de keamer 
wurdt nei fiif jier te lyts. Mar der komt in oplossing want de man 
fan ien fan de sjongsters is by it korps en dat hat in oefenrûmte en 
dêr kinne de froulju gebrûk fan meitsje. 
Mar troch hearren/ sizzen groeit it tal meidoggers (der komme no 
ek manlju by) oant wol 200 “leden”, sa yn de âldens fan 40 oant 
90 en sy komme rûnom wei, út Scheveningen, Lelystêd, 
Saandam en sels fan Flielân, dat ek dizze romte sa njonkelytsen 
sa fol wurdt dat as de brânwacht dit fernimme soe dit net goed 
komt.  De gruttere seal dêr’t wy no sjonge is 'Ons Dorpshuis', 
B.Boermalaan 4, 9765 AP yn Paterswolde. En dêr wurde dus twa 
kear yn’t jier, altyd op sneintemoarn, troch Friezen en inkelde 
‘oanhingjende’ net-Friezen mei fjoer en faasje Fryske ferskes 
songen.  De earstkommende sjongmoarn is op snein 23 
septimber 2018; om healwei alven de kofje brún, om alf oere 
sjonge. Wolle jo mear wite, skilje 0524 - 513783, dan kinne wy jo 
alle fierdere ynformaasje jaan en der kinne altyd twa minsken 
meiride.                                                                                                           

a.t. 
Limerick 
 
In fleurich jong memke út Blije 
dy kaam yn 'e kream fan wol trije. 
Se sei doe benaud:  
dêr bin 'k net op boud…… 
dan moat ien de flesse mar krije ! 

     Grytsje Kingma 
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Ferslach fan de Algemiene Ledefergadering fan de Fryske 
krite Súdeast-Drinte op freed 20 april 2018  

by Wielens yn Noord-Sleen. 
 
 
1.Iepenjen en mooglike meidielings. 
Greta Vos iepenet de fergadering mei in wurd fan wolkom. 
Oanwêzich binne 27 leden, ynklusyf it bestjoer.  
En dat mei dit prachtige waar. Ofberjocht is der fan de froulju 
Hoen, Hofstra en Wolters en de hear Henk Kloosterman.        
Greta, mei-oprjochter fan de krite op 12 april 1994, dielt mei dat 
de krite yn 2019 dus 25 jier bestiet. Wy binne dêrmei de jongste 
krite fan Nederlân bûten Fryslân, mar lang net mei it lytst oantal 
leden! De skriuwer: takom jier moatte wy besjen wat wy wolle:  
trochgean, mar dan moat der wol wat nij bloed yn it bestjoer 
komme. 
 
2.Ferslach fan de fergadering fan 20 april 2017. 
Dêroer binne gjin fragen of opmerkings. 
 
3.Jierferslach 2017-2018. 
Sa as ferwachte giet it tal leden stadich tebek. De jonge minsken 
ha oare ynteresses. Mar sa lang ’t wy noch sa’n 120 leden ha 
gean wy, wat dat oanbelanget, troch. Op kritemiddeis/-jûnen 
ferskine sa rûn de 40 leden. Wy tinke dat in protte thúsbliuwers 
muoite ha mei nei Noord-Sleen te kommen, mar in soad nocht ha 
oan ús kritebledsje. 
Tige wiis binne wy mei ús frijwilligers dy’t belangeleas aktyf binne 
foar de krite. It binne yn alfabetyske folchoarder Metsje en Hans 
Groenhof, Henk Kloosterman, Roelie Tuiten, Sjouke van der Veen 
en Johan Vos. Sy krije in blomke en applaus fan de oanwêzigen 
 
4. Ferslach fan de rekkenopnimmers. 
Om’t mefr. van der Bent net yn’t lân is hat mefr. Fopma nochris en 
no mei mefr. Biesma de finânsjes besjoen en gjin flater(ke) fine 
kinnen.  
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Sy stelle dan ek út de ponghâlder Harm Klijnsma te ûntlêstigjen. 
Hantsjeklappen! De nije rekkenopnimmer wurdt mefr. Mölder fan 
Sleen. 
 
5.Jierferslach fan de ponghâlder. 
Harm Klijnsma fertelt wat oer de finansjele gong fan saken. Der 
binne gjin fragen. De krite is der sels noch in bytsje op foarút 
gong. 
 
6.Bestjoerssaken. 
Twadde skriuwer Onne Biesma is ôfgeand, mar wer yn te hieren 
en dat bart en dêr binne wy bliid mei. 
 
7.Winterskoft 2018-2019. 
12 april 2019 bestiet de krite 25 jier. It earste bestjoer bestie 
(alfabetysk) út: Sjoerd Andringa, Jouke Hooghiemstra, Goasling 
de Jong (skriuwer), Sytske Rispens !, Klaas Ronduite, Janny van 
der Veen-Visser (foarsitter) en Greta Vos-Hamstra !! Fierder ha yn 
de tariedingskommisje noch in sit hân Klaas Dijkstra, Auke van 
der Veen en Eddie de Vries. As spesjale aktiviteit y.f.m. it 
sulveren jubileum komt Hans Groenhof mei it idee fan in boattocht 
fan De Jouwer út. Dit liket de oanwêzigen ek wol wat. Oare 
ideeën foar in kriteaktiviteit binne in ferhaal fan de boargemaster 
fan Emmen yn it Nederlânsk (mefr. Dijkstra); ‘Woordzoekers in 
het Fries'. 
 
8.Wat fierder op it aljemint komt. 
Mefr. Middelveen besiket de spesjale skuonmakker foar har man 
yn Klijndijk advertearder foar it kritebledsje te meitsjen. En is 
businesspost net goedkeaper as TNT-post ? 
 
9.Sluten. 
Om 15.00 oere hinne slút Greta de fergadering. Nei’t wy fan de 
kofje/tee en sûkerbôle mei boerebûter genoaten ha, hoopje wy te 
genietsjen fan de ferhalen fan skriuwer en ferhaleferteller Mindert 
Wijnstra fan Warns. 
          Anne Tuiten, skriuwer. 
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Ferhaleferteller Mindert Wijnstra by ús op’e krite. 
 
Freed 20 april hienen wy wer ús algemiene ledefergadering; 
diskear op freed om de leden dy’t net op de al jierren fêste 
tongersdei temjitte te kommen, mar sy wienen der net. Nei de 
fergadering kaam ferhaleferteller Mindert Wijnstra fan Warns oan 
it wurd. Der is in siswize: Lokkich it bern dat yn syn jeugd in 
ûnderwizer hân hat dy’t moai fertelle kin. No, dan moatte der yn 
Warns en omkriten in protte bern wêze dy’t lokkich binne, want 
Wijnstra hat dêr (haad)ûnderwizer west en dy man kin geweldich 
fertelle; wat jo neame in masterferteller. Faak kriget it ferhaal in 
ûnferwachtste kear, sa as dat fan de kievit (ljip). Dy wie lyk as alle 
fûgels yn it begjin hielendal wyt. Mar guon fûgels wolle kleur ha en 
God giet se beskilderjen, de iene moaier as de oare en sa hat de 
kievit syn namme krigen, dy ropt nammentlik: ‘k wie wyt, ‘k wie 
wyt. 
Wijnstra hat ek in tal boeken skreaun. Ien dêrfan is 'It kweade wiif 
fan Hylpen'. Dêr stean ferhalen yn oer saken dy’t no noch te sjen 

binne, sa as 'De sipeltoer fan 
Deinum', 'De spoekmole by 
Akkrum', 'De spoekeberch yn 
‘e Rysterbosk', 'It soldaatsje 
fan Barrahûs”,esf. Dizze lêste 
aktiviteit fan winterskoft 2017-
2018 wie in prachtige útsetter, 
in boppeslach ! 
De krite giet no yn de 
simmerslomme, mar 'Ljouwert, 
kulturele haadstêd fan Europa' 
giet noch in hiel skoft troch, dat 
miskien sjogge wy elkoar noch 
earne by in aktiviteit hjirfan yn 
Fryslân. Sa net, dan allegearre 
in goeie simmer tawinske en 

oant sjen by de earste aktiviteit fan winterskoft 2018-2019, as wy 
û.o. it 25-jierrich bestean fan de krite fiere sille. 

a.t. 
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De Fries en syn taal 
 
Pak je in Fries syn sinten ôf    Nee, nimmen pakt dy taal him ôf 
syn euro's, syn fermogen    dy sil er ivich sprekke 
dan hâldt er dochs syn goede sin   dy hat er leard fan heit en mem 
en fluitet ûnfertogen.      en hat him hiel djip rekke. 
 
Pak je in Fries syn auto ôf    Dy taal, dy nimt er mei yn't grêf 
syn scooter en syn brommer    - want ienris moat er stjerre 
dan spant er 't hynder foar de wein   syn lêste siken binn'yn 't Frysk 
en túgt troch bosk en lommer.    en lit dat dúdlik hearre. 
 
Pak je in Fries syn Fryslân ôf 
syn haadstêd en synrjochten  Hans Dijk (foarsitter It Frysk Boun 
dan hat er noch syn Fryske taal om Utens 2000 – 2017) 
dêr is er mei ferflochten. 
 

De knipselmappen fan de hear Auke van der Veen. 
 
Auke van der Veen, de man fan ús mei-oprjochter en earste 
foarsitter fan de krite, Janny van der Veen, wie in tige 
Frysksinnich man. Hy hie grutte ynteresse yn Fryslân en in protte 
Fryske ûnderwerpen. Om algeduerich op ’e hichte te bliuwen lies 
hy tal fan Fryske kranten, spesjaal it Fries Dagblad, mar ek de 
Friese Koerier, de Heerenveense Koerier, de Drachtster, de 
Woudklank en blêden as de Tsjerne, Frysk en Frij, Friesland Post, 
e.s.f.. Ut al dit soart blêden helle hy de artikels en foto’s dy’t him 
nijsgjirrich taliken en sammele dy yn in tal rubriken en plakte dy 
dan op in hiel moaie en kreaze wize, ek mei ienfâldige 
fersierinkjes, yn mappen. Dizze 15 knipselmappen ha it ôfrûne 
winterskoft tidens kritemiddeis/-jûnen yn ‘e seal lein en koenen de 
oanwêzigen se ynsjen en mooglik meinimme om se thús fierder te 
besjen. Dêr is geregeld aardich gebrûk fan makke. 
Tresoar yn Ljouwert fûn se tige de muoite wurdich, mar fanwegen 
rûmtetekoart dêr en om’t alles yn de mappen digitaal op te roppen 
is koene se dêr net terjochte. 
Om’t hy it skande fynt dat dit 'libbenswurk' fan syn omke Auke út 
elkoar rekket of ferneatige wurde soe, komme se by omkesizzer 



9 
 
Sjouke van der Veen yn hûs te stean. Minsken dy’t se ynsjen 
wolle kinne kontakt opnimme mei de famylje Van der Veen.  
De gegevens:  Fam. Sj. v.d. Veen, De Mars 8, 7751 SN Dalen, 
0524-552862, sjouke.vanderveen@kpnplanet.nl 
Wy as bestjoer fan de krite Súdeast-Drinte wurdearje it tige dat de 
famylje Van der Veen de muoite nimt om dit mooglik te meitsjen. 
De nammen fan de mappen binne: 1 o/m 3 Skiednis, 4 en 5 
Doarpen en Stêden, 6 Doarpen, Stêden en Waadeilannen, 7 
Ljouwert, 8 o/m 10 Persoanen, 11 Tsjerke, 12 Tsjerke en 
Underwiis, 13 Taal en Kultuer, 14 Natuer, 15 Sporten en 
Eveneminten. Behalve dizze 15 mappen oer Fryslân hat Van der 
Veen ek noch trije makke oer dizze ieu (1900-2000), ferdield yn 
1900 o/m 1935, 1936 o/m 1971 en 1972 o/m 1999.   
         
         a.t.  

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 in supermerk yn Snits, fanwege it 95-jierrich jubileum, de 

aldergrutste oranjekoeke meitsje litten hat fan 9½ by 9½ 
meter? De 25.000 stikjes waarden útdield oan soarch-
ynstellingen yn it noarden fan it lân. Wat apart net?  

♥ dat de Ljouwerter Krante wykliks mei de lêzers siket om in 
oersetting fan in lienwurd? Dat wie diskear it wurd ’amuse’. 
Der kamen in soad antwurden op. Jan fan Beets docht dêr ek 
oan mei, soms mei sukses; diskear ek mei: ‘prikelpriuwke’. 
Moai net?  

♥ dat Ljouwert oan de widze stien hat fan de frijmitselerij yn 
Nederlân? Der is in ekspo-sysje yn ’Het Andere Museum’ oan 
de Oostersingel oer 300 jier sekuliere bruorskip. Leden kinne 
harren fia de stadia learling-feint(=gezel)-master opwurkje. 
Symboalen fan de frijmitselerij binne winkelheak, passer, 

mailto:sjouke.vanderveen@kpnplanet.nl
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mjitstôk en twa pylders. By ferstjerren lizze dy symboalen op ’e 
kiste. Ik ha dat al ris meimakke.  

♥ dat der yn it Frysk wol njoggen en miskien sels wol tweintich 
manieren binne om it wurd foar ’aardappel’ út te sprekken? By 
de iene klinkt it as ’jirpel’, in oare ’ierappel’, in tredde seit 
’jerappel’, in fjirde ’earpel’, in fiifde ’earappel’, ensfh. Op basis 
fan klank-ûndersyk kin boppedat oan it Frysk fan in sprekker 
fêststeld wurde wêr’t er weikomt!  

♥ dat hiele generaasjes minsken it lêzen leard hawwe mei it 
aap-noot-mieslêsplankje fan master Hoogeveen en tekener 
Cornelis Jetses? It bestiet ûndertusken al in ieu. Der is ek al in 
Frysk lêsplankje mei wurden as û.o. sinne, hoanne, moanne, 
pake en beppe, Suze Nane Poppe, Fryslân boppe, hûn, grûn, 
omkoal, mûs en sinten by de rûs.  

♥ dat wylst it Frysk Museum him opmakket foar in grutte 
eksposysje foar de yn Ljouwert berne keunstner Maurits 
Escher, syn namme ek opdûkt is yn Lissabon? Dêr is no in 
grutte útstalling wijd oan Escher. Eksposysjeposters fan dat 
’Nederlânske sjeny’ binne dêr rûnom te sjen.  

♥ dat foar De Grutste Haakte Tekken fan de Wrâld ûndertusken 
mear as sântûzen tekkens haakt binne? Op 14 en 15 july 
wurde alle tekkens útlein yn Park Vijversburg yn Tytsjerk om 
meiinoar ien grutte tekken út te meitsjen. Nei july wurde de 
tekkens yn Nederlân en Europa foar goede doelen ferspraat.  

♥ dat mei de bekearing fan de Friezen de earste tsjerken 
kamen? In kleaster wie noch in stap te fier. Yn de tolfde iuw 
kaam dêr lykwols feroaring yn en groeide Fryslân út ta in 
kleasterlân by útstek. Yn 1500 wiene der sa’n fyftich kleasters 
yn it hjoeddeiske Fryslân!  

♥ dat de Wetterpoarte fan Snits, dy’t om 1492 hinne boud is om 
de tagong nei Snits fia it wetter ôfslute te kinnen, ek yn it 
bûtenlân te bewûnderjen is? Der steane mar leafst trije 
replika’s yn Sina. Yn Japan is er ek te finen: yn 
ferdivedaasjepark Huis ten Bosch by Nagasaki. En wat te 
tinken fan de Wetterpoarte yn Legolân yn it Deenske Billund…  

♥ dat asto Frysk, Biltsk of Stellingwerfsk praatst, wylst dyn 
freonen Nederlânsk prate, dat hast net wol? Dat is net sa 
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frjemd. Oeral op ’e wrâld is it itselde lietsje, ast by in groep 
hearre wolst, dan pasto dy oan oan dy groep. Besikest net om 
allinne figuerlik, mar ek letterlik deselde taal te praten. Dat 
freget net ien fan dy, mar sa wurket it gewoan.  

 

It Frysk Boun om Utens 95 jier en de Friezedei. 

Efkes in ympresje fan hoe’t ik de kombinearre jierfergadering fan 
it Boun en de Friezedei saterdei 14 april 2018 belibbe ha. 
Fanwegen in jubileum fan it Boun (95 jier) en de golle meiwurking 
fan de tige Frysksinnige kommissaris fan de Kening, Arno Brok en 
Ljouwert kulturele haadstêd fan Europa, diskear yn it  
provinsjehûs yn Ljouwert. 
Moarns om tsien oere ûntfangst mei kofje/tee en fansels in stik 
hearlike oranjekoeke. Hjirnei iepenet Jan Bijkerk, de nije foarsitter 
fan it Boun, de jierfergadering fan it Boun en wy sjonge dan mei 
fjoer en faasje it Frysk folksliet. De wurklist wurdt koart en saaklik 
ôfwurke, sadat wy om tolve oere in brochje ite kinne mei in kopke 
sop, in kroket en in stikje fruit. Prima fersoarge ! 
Nei it brochje-iten bestiet de mooglikheid om de fergaderseal fan 
Provinsjale Steaten te besjen en dêr wurdt in soad gebrûk fan 
makke. Wat in prachtige, ymposante romte. Der wurde troch in 
protte minsken foto’s makke, want wannear krije jo wer sa’n kâns. 
Om ien oere is it tiid om wer nei de seal te gean, dêr’t de 
Friezedei (in fiifjierliks barren fan it Boun) begjint. It 
gelegenheidskoar, besteande út sjongers fan de kriten fan 
Boadegraven, Lelystêd, Twente en Swol sjongt tige fertsjinstlik in 
pear lieten. De kommissaris fan de Kening (berne yn Leerdam) 
hâldt dan in taspraak yn moai, geef Frysk. Hy freget de 
oanwêzigen (grapke) wêrom’t sy net werom komme nei Fryslân, 
krekt as hy dien hat (hy wie in tal jierren boargemaster fan 
Dordrecht). En jim sizze dat jimme sa fan Fryslân hâlde en binne 
fuortgien! Hjirnei, en dat is in ferrassing, is der in optreden fan de 
groep 'Hymphamp'. Sy bringe in programma dat sy oanpast ha 
oan dizze dei. Tige knap en hylarysk. Ek is der in boeketafel en in 
grutte ferlotting mei altyd priis, krekt sa as wy dat op ús krite wend 
binne. 
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Om trije oere splitst de groep him op. In part giet mei in treintsje 
troch Ljouwert mei útlis fan de nijsgjirrige dingen, oaren krije in 
rûnlieding yn de Blokhúspoarte. En der wurdt in film fertoand mei 
foto’s fan 2005 ôf oangeande eveneminten fan it Boun. 
Om fiif oere is it formele ein fan de dei. It koar sjongt noch in kear 
en de dei wurdt gesellich ôfsluten mei in hapke en in drankje.  
Ik fûn it in hiel bysûndere dei en in hiele ear om der by te wêzen. 
En wat is der troch de minsken wat bypraat!! 

 

Greta Vos-Hamstra. 

Ta oantinken 

Op 10 maart 2018 is ferstoarn ús lid Frou Mieke Ludema. Sy wie 
85 jier en wenne yn Emmen . Yn 2005 is se  lid wurden fan de 
krite. De kremaasje wie op tongersdei 15 maart yn besletten  
kring. It bestjoer winsket de famylje  dy't oerbliuwt sterkte ta. 

Wat makket my ta in Fries… 
 

As ik bygelyks yn Sjina berne 
wie, troch adopsje yn Fryslân 
telâne kommen by Frysktalige 
âlden en Frysktalich opgroeid – 
bin ik dan wol as net in Fries ? 
As ik yn it Hearrenfean berne 
bin en myn âlden prate 
Nederlânsk – bin ik dan noch 
wol in Fries….? 
Ik bin yn Jislum berne en wenje 
no op de Feluwe yn Ermelo en 
praat dêr meastentiids 

Nederlansk– bin ik dan noch wol in Fries…?   As jo yn ’t ûnderwiis 
mear as 35 jier foar de klasse stien hawwe en alle dagen de 
Nederlânske taal brûkten, hoe frjemd is it dan dat jo de goeie 
folchoarder by it brûken fan tiidwurden yn ’t Frysk kwytrekke 

Kees van der Beek  



13 
 
binne….. As skriuwer foar 'It Nijs.frl' merk ik alle dagen no wer 
hoe lestich dat wêze kin…. 
Ik ha yn myn jonge jierren oan keatsen dien, ik bin mei myn 
maten it fjild ynlutsen om ljipaaien te sykjen… Ik koe dy smoarge 
dingen net fine – ik wâlde der suver hast op ear’t ik se fine koe. Ik 
wie kleure-dôf…. As it winter wurdt en it begjint te friezen, dan 
wurdt it bloed fansels in bytsje tinner en begjint it te jûkjen, want 
der is dochs neat moaier as op redens oer fearten en kanalen út 
te swieren. Fierljeppe, skûtsjesile, it is sa typysk frysk-eigen, mar 
dy beide sitte my net yn ’t bloed…. 
 
Bin ik noch wol in echte Fries? 
Ik bin berne op in lytse pleats yn Jislum. Myn heit en mem hienen 
doe al 6 bern – 3 jonges en 3 famkes en dêr kaam ik dus as 
sânde oer de flier. Letter kaam der noch in lyts famke by. Mei syn 
tsienen op in lyts spul – dat koenen myn heit en mem net oprêde 
om al dat opgroeiend berneguod te fuorjen mei de opbringst fan 
de buorkerij. Myn heit kaam op it molkfabryk yn Marrum en al 
rillegau ferhuzen wy dan ek nei de klaai. Dêr waard ik foar ’t earst 
troch de grutte taalrykdom en it taal-ferskaat rekke. Wêr’t ik yn 
Jislum ‘heet, sees en geet’ wend wie, hearde ik no ‘hoit, sois  en 
goit’.  
Folle letter hearde ik dat der noch folle frjemder ferskillen 
besteane yn it Frysk: wetter-siede en wetter-koitsje, skoalle en 
skulle, sneon en saterdei, mar ek it betiden ‘wrede taal’-gebrûk as 
jo wat koart foar de kop binne en in oar sizze, dat hy de harses 
hâlde moat en oars in wân op ‘e bealich krije kin en wat te tinken 
fan wat ea hielendal net frjemd wie, mar no net sa freonlik 
oerkomt as myn buorman it hat oer syn wiif, dy’t op ‘e flitter is om 
saneamd boadskippen te dwaan…. 
Mei ’t Frysk foech yn ‘e bûse gie ik it ûnderwiis yn, mar dêr ha ik 
suver hast neat mei dien…. 14 Jier op de grins fan Fryslân en 
Grinslân wie it Frysk yn Gerkeskleaster letterlik in ‘grinsgefal’ en 
lei it net sa goed yn de merk; men hie leaver dat ik út de Ingelske 
bibel foarlies... Dan de oerstap nei Ermelo en de opmerking dat ik 
as in soart fan ûntwikkelingswurker nei de Feluwe ôfsakke wie 
foel by guon kollega’s yn ferkearde (sân)grûn…. 
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Myn bern krije mear en mear muoite mei it ferstean – it Frysk-
praten rekket mear en mear op de eftergrûn, mar it is krek as mei 
fytsen – as jo it ien kear kinne, reitsje jo it nea kwyt, jo moatte it 
allinnich wol ûnderhâlde…. As ien fan de bernsbern mei fjouwer 
jier foar ’t earst nei skoalle yn Rozendaal (by Arnhim) giet en dêr 
yn ’t fermidden fan de klas op ‘e stoel klimt en it ‘Suzenanepoppe’ 
begjint te sjongen, om’t pake en beppe dat alle freeds foar har 
songen doe’t sy noch in ‘lytse poppe’ wie, dan bekrûpt my in 
grutsk gefoel, dat sy dêr yn Rozendaal fan ús twadde lânstaal 
heare meie! En dat lyts famke skamme har der net foar !!! 
Sa fiel ik my grutsk, as Friezen op it grutte wrâldtoaniel aktearje 
en grutte prestaasjes delsette en dan sa puer en suver gewoan 
bliuwe, wêr’t oaren har oer fernuverje, dat soks noch bestiet! 
Ja dus, dêrom binne der Friezen en dy moatte der bliuwe ek – sy 
bliuwe harrensels en rinne net bûten de skuon en as sy dat wol 
dogge, dan binne it eins gjin echte Friezen… Spitich dat in Halbe 
Zijlstra sa syn ôfkomst fersmoarge hat…. 
 
Mar bin ik noch wol in Fries? 
Der wurdt wolris sein, dat Friezen om utens frysker binne as de 
Friezen yn Fryslân: djip-Friezen binne dat! Ik soe dus sa’n djip-
Fries wêze kinne. Mar sa fiel ik my net! 
In djip-Fries hat in wat negative klank en betsjutting; dy binne mei 
gjin stôk foarút te baarnen – dy sette de hakken yn it sân en sizze 
krek as Calimero: “Zij zijn groot en ikke is klein en oh, da’s niet 
eerlijk!” Dy Friezen binne net grutsk op wat sy binne, mar eamelje 
oer wat sy skynber misse en kwytrekke binne.Inoar de tent 
útfege? As Fryslân en it Frysk it dêrmei oprêde moat, dan sjoch ik 
it tsjuster yn en helpe sy it Frysk en Fryslân dêrmei om sjippe.  
Lit my, mei myn lek en brek, grutsk wêze om wat wy Friezen 
binne en hawwe – wy betsjutte wrachtsjes noch in hiel soad, 
ek al binne wy mei mar sa’n bytsje as’t it besjochst op it 
grutte wrâldtoaniel! Sa besjoen fiel ik my noch alle dagen in 
Fries en sa wol ik dat noch in hiel skoft bliuwe !!!!! 
                               
              Kees van der Beek, skriuwer fan it Frysk Boun om Utens.  
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Berte-lykwicht 
 
In fûl feministe yn Wijhe 
koe swierwêzen lykwols net mije. 
By ien bern is 't bleaun, 
want sei se, myn freon 
mei sels no de twadde wol krije. 

 
Atze Bosch (út 'Neilêzing') 
 

Frysk Museum kriget M.C. Eschers ‘Dag en Nacht’ 

 
M.C. Escher’s “Dag en Nacht” (1938) © the M.C. Escher Company B.V. All rights 

reserved. www.mcescher.com 

It Frysk Museum hat de ferneamde houtsneed 'Dag en 
Nacht' (1938) fan grafikus M.C. Escher oankocht. It wurk is ien 
fan de topstikken fan de útstalling 'Escher op reis', dy 't op 28 
april begjint. De print toant in Nederlânsk lânskip fan boulân, 
doarpen en wetter. Nei boppen ta ferfoarmje de perselen ta 
swarte en wite fûgels dy’t yn tsjinoerstelde rjochtingen oer it 

http://www.mcescher.com/
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lânskip fleane. De print nimt in wichtich plak yn it wurk fan 
Escher yn as ien fan syn earste lânskipsprinten ynspirearre 
troch in regelmjittige flakferdieling. 
 
Mei Dag en Nacht lit Escher syn unike artistike fyzje op it 
Nederlânske polderlânskip sjen. It is ien fan syn earste op 
flakfolling basearre houtsneden; in komposysje dêr’t figueren har 
yn werhelje en transformearje ta nije foarmen. Stikken lân wurde 
fûgels, dei wurdt nacht. Mei de tanimmende oandacht foar it wurk 
fan de yn Ljouwert berne keunstner, achtet it museum it wichtich 
sa’n kaaiwurk te hawwen. Boppedat binne lânskip en identiteit 
wichtige pylders yn it oankeapbelied fan it Frysk Museum. 
 
Dei en nacht 
Yn Dag en Nacht sjogge wy in lânskip dat stadichoan de foarm 
oannimt fan swarte en wite fûgels. Links is de foarstelling by 
deiljocht te sjen, rjochts is deselde sène yn it tsjuster ôfbylde. Dêr 
sei Escher sels oer: “It is logysk berne út de assosjaasjes ljocht = 
dei en tsjuster = nacht.” De suggestje fan in oergong tusken dei 
en nacht wurdt fersterke troch lytse gradaasjes yn griistinten, in 
effekt dat Escher makke troch twa blokken te brûken by it 

printsjen. 
De flakferdieling fassinearre Escher om’t it 
ûnmooglik is om dy yn syn gehiel waar te 
nimmen. Syn omjouwing fûn de print earst mar 
‘nuveraardich’. Dochs waard it ien fan Eschers 
bêst ferkochte printen: yn totaal printe er der 
goed 650 fan ôf. 
 
Technyk 
Om syn foarstellingen op stien of hout oer te 
setten, makke Escher gebrûk fan 
karbonpapier. As effisjint drukker brûkte er it 
papier betiden mear as ien kear foar 
ferskillende printen. Yn de útstalling is ek in 
karbonpapier te sjen dêr’t noch details yn te 
werom te kennen binne fan 'Dag en Nacht'.  
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De houtsneed printe er sels. De inket fan it houtblok printe er op 
Japansk papier mei in bienen leppeltsje. Troch it wriuwen mei de 
bolle kant fan de leppel binne de ferskillende ôfdrukken dy’t er fan 
de print makke, nea alhiel gelyk. 
 
Escher op reis 
De útstalling 'Escher op reis' ( 28 april 2018 o/m 28 oktober 2018) 
makket de ûntwikkeling fan M.C. Escher as byldend keunstner 
fielber. In wichtige rol is weilein foar de ynfloed fan de lokaasjes 
dêr’t er by syn libben tahold.  
Oan de hân fan mear as tachtich orizjinele wurken, sa’n tweintich 
tekeningen, brieven, fotomateriaal en persoanlike dingen, folgje 
besikers it spoar fan Escher.  
 
By de útstalling ferskynt in audiotour dy 't de besiker by de 
topstikken fan grafikus M.C.Escher lâns liedt.It Frysk Museum wijt 
oan de yn Ljouwert berne keunstner, mear as 80 orizjinele 
printen, sa'n 20 tekeningen en ferskate foto's en objekten. Yn de 
audiotour komt de keunstner sels oan it wurd, fertolke troch 
topakteur Pierre Bokma. Hy lêst foar út de grutte hoemannichte 
brieven en deiboeken dêr’t Escher ferslach yn die fan syn reizen 
en syn libben.  
 

Sutelje 
 
As jins heit in bakker is 
moat je helpe, dat is wis 
altiten wurde se wer belle: 
"Kinne jo in bôle neibestelle ? 
Wy krije ynienen samar besite, 
en dy wolle graach by ús ite. " 
En wa moat dan op it fytske ? 
Ja, fansels, ús lytse Sytske. 
Kin noch net iens op it sadel sitte. 
En dit meie jim ek wol witte:  
op 'e trapers stean te fytsen 
Ja, sa giet dat mei sokke lytsen. 
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Mar heit helpe die ik graach. 
Dus hwat barde nei sa 'n fraach ? 
It kuorke kaam wer op 'e fyts.  
In bôle der yn, in skûteldoek der oer, 
en dêr gie ús lytse Syts, 
mei twa hannen oan it stjoer.  

 
                         Sytske Rispens ( 7 jier âld )  

 
 

Nei Israël 
 
Yn maart ha myn frou en ik nei Israël west. Eins woe ik der al lang 
ris hinne, mar it wie der nea fan kaam. Mar no wie der in oan -

bieding fan in rûnreis troch it reisburo, dêr ’t wy ek twa 
kear mei west ha nei Turkije. Fertrout en net djoer. 

Moarns acht  oere setten wy of nei Skiphol. Yn 
Turkije moasten wy oerstappe en dat fyn ik eins 

neat. Mar it gie allegear goed, allinne hienen wy fikse 
fertraging. Om 10 oere jûns wienen wy pas yn Tel Aviv, 

wylst as men rjochtstreeks fleane soe it mar fiif oeren is. Wy 
kamen nei tolven pas yn ús hotel yn Tiberias oan, mar der stie 
noch wol hiel lekker iten foar ús klear op de keamer. De nacht wie 
koart, want om healwei achten moasten wy al wer yn de bus. De 
earste dei gienen wy nei Ceasarea, Akko, Nazareth en 
Kafarnaum. Ceasarea leit oan de Middelânske see en wie eartiids 
in Romeinske havenstêd. Yn Nazareth ha wy de tsjerke besjoen 
dy’t bout wêze soe op it plak dêr’t Jozef en Maria wenne ha nei’t 
sy werom kaam wienen út Egypte. Kafarnaum wie it wenplak fan 
Petrus, in fiskersdoarpke oan de mar fan Tiberias (of Galilea, dat 
mei ek) mei in hiele grutte synagoge. De resten dêrfan makken  
yndruk. Dy synagoge wie boud of yn elts gefal betelle troch de 
Romeinske centurio, de haadman oer hûndert soldaten. Dy hie it 
goed mei de Joaden foar, al wie er dan eins de fijân. 
Dei twa ha wy earst nei in kibboets west. In doarp gelyk, sa grut. 
Ik hie der gjin idee fan; tocht dat it in soarte buorkerij wêze soe. 
Mar it is dus folle grutter. Wy hienen de lunch oan de mar en ha 
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Petrusfisk iten. Sa hjit er echt, lekkere fisk út de mar fan Tiberias. 
Dy mar is sa’n 45 kilometer lang en 12 breed. Doe nei de 'Berg 
der Zaligsprekingen'. Op it heechste punt stiet in tsjerke fansels 
mei in hiele moaie akoestyk. Men moast der stil wêze, mar der 
song in koar. De oppasser fûn it blykber ek moai want hy liet it 
mar gewurde. Middeis ha wy fearn op de mar yn  in omboude 
fiskersboat. It wie prachtig moai waar, lyk as by ús yn 'e simmer. 
De tredde dei mei de koffer yn de bus by de Jordaan lâns en troch 
de 'West Bank' en de woestyn fan Judea, rjochting eindoel 

Jerusalem. Wy ha underweis Qumran, Jericho en Bethlehem 
besjoen. Yn Qumran binne de boekrollen fûn dy’t wy besjoen ha 
yn it Drints museum. Ik snap no werom as dy dingen nea earder 
fûn binne, want hoe komt in minske dêr boppe yn de berch. Mar in 
jonkje dy’t in geit kwyt wie, hat se dêr dus yn in grot ûntdutsen.   
Bethlehem is Palestyns gebiet. Mar it paspoart wie net nedich. Wy 
ha dêr de 'geboortekerk' besjoen. Minsken, wat wie it der drok. It 
wie al let wurden en wy gienen nei it hotel. Dat stie boppe op de 
Olijfberg mei in prachtig útsjoch oer de âlde stêd fan Jerusalem.  
De dei dernei ha wy nei Massada west, in rotsfesting fan kening 
Herodes. Mei in kabelbaan gienen wy nei boppe. Dizze festing hat 
in yndrukwekkende skiednis.  
As jo der mear oer witte wollle moatte jo 'massada' mar ris op it 
ynternet opsykje. Oars wurdt myn ferhaal fierstente lang (is it 
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miskien al ...). Middeis ha wy swommen yn de Deade See. No ja, 
swimme kin jo it eins net, it is mear driuwe. In hiel bysûndere 
ûnderfining.De deis dernei wie eins in frije dei, mar dêrfoar 

komme jo net nei Jeruzalim, dochs? Dus wy mei op ekstra 
ekskurzjes. Utrêste koe thús wol wer.  
Wy ha earst de Knesset besjoen en de Menora. De Knesset is it 
parlemintsgebou en de Menora is in hiele grutte kandler mei 7 
earmen en allegear bibelske taferelen der op byldhoud. It is it 
nasjonale symboal fan Israël.Dêrnei nei it Holocaust - museum. 
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Dat is oangripend. Jo witte wol wat der bard is mei de Joaden yn 
de twadde wrâldkriich, mar hjir komt it wol binnen.  
Middeis nei de merk. Ferskriklik drok wie it der en dêr hâld ik net 
fan, dus wy nei in plein. Dêr drumde in muzikant by muzyk fan in 
CD op amers en deksels. Mar hiel goed. Ik fyn it spitich dat ik der 
gjin filmke fan makke ha. Ik ha der mei omtinken nei stien te sjen 
en te harkjen. Mar doe kaam der in polysje en de man moast 
ophâlde. Hy krige lokkich gjin bon, mar it wie ôfrûn. Dizze dei 
hienen wy net graach misse wollen. 
De oare deis, it wie sneon, sabbat, de hiele dei geandefoet troch 
âld Jeruzalim. Fan Bethesda fia de Via Dolorosa (Krúswei) nei de 
“heilig grafkerk”, it Golgotha fan eartiids. Wer in hiele grutte 
tsjerke fansels dêr’t it ek wer slim drok wie.  
Doe noch nei it grêf fan kening David en de seal fan it 'Lêste 
Nachtmiel' en as lêste nei de Kleimuorre.  
Op snein koenen wy útsliepe. Om 11 oere yn de bus nei Tel Aviv. 
Mar it fleantúch hie wer fertraging fansels, sadat wy it tastel yn 
Turkije net hellen. Dat wie krekt fuort. Dêr steane jo dan op it 
grutte fleanfjild Ataturk. Wy kamen telâne yn it Hilton hotel en 
'Turkish Airlines' regele ek noch in diner. En wer in koarte nacht; 
om 5 oere stie de bus foar de doar om ús wer nei it fleanfjild te 
bringen.  
It wie eins gjin fakânsje. Sa waard it ek net neamd, it wie in 
stúdzjereis. En dat wie it. Wy ha in soad leard. En sjoen. En mei-
makke. Mar straks mar wer mei de caravan fuort. Foar fakânsje. 
Jimme ek in  moaie fakânsje, wêr en hoe dan ek. 

 
SvdV 

Limerick 

 In leaf tûk famke út Berltsum 
koe skilderje, en tige seldsum ! 
Makke moaie portretten 
fan mannen mei petten, 
mar de froulju waarden fergetten 
                 S.H.R. 
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Eveneminten yn Fryslân 2018 
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N.B. Miskien is noch net alle ynformaasje beskiber omtrint alle 
iepenloftspullen yn Fryslân. Sjoch op www.iepenloftspullen.nl 

http://www.iepenloftspullen.nl/
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'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 
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    e-mail: biesma.onne@ziggo.nl  
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    e-mail: awieringa2@home.nl  
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