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Goeie, minsken, 
 
Sa as ik no dit stikje foar jimme skriuw,  is it jûn om healwei tsienen 
noch seisentweintich graden by my yn 'e hûs. Wat hawwe wy 
dochs in bysûndere simmer. Foar sommigen miskien te waarm, 
mar der binne ek altyd noch guon, dy fine dit waar as side. Sa as 
ús mem it eartiids sei: Ik sil fan 't winter noait wer seure oer de 
kjeld. Mar wat treffe de eveneminten it dit jier yn Fryslân. Hast altyd 
moai waar. Jo hoege nearne oer nei te tinken, alles kin sa mar 
trochgean. Miskien hawwe der faaks wol minsken al nei 
ferskillende eveneminten ta west. Hawwe der bygelyks al guon fan 
ús leden by de fonteinen lâns west? 
En dan no fan 'e middei! Wat in finale by de PC. Ik haw troch 
omstannichheden pas om healwei fiven de televyzje oan dien, mar 
man, wat wie it spannend! Earst de heale finale en dêrnei de finale. 
Wat is keatsen dochs in moaie sport. Ik ha de ôfwask earst mar 
stean litten. Ik koe net by  de televyzje weikomme. Ik bin bliid, dat 
in tal regionale stjoerders noch by ús op de televyzje te sjen binne. 
Want der binne fansels ek minsken, dy 't net nei Fryslân ôfreizgje 
kinne.  
Yn septimber hawwe wy wer ús earste gearkomste. It waar sil dan 
wol wat nofliker wêze, hoopje ik. 
Dan soe it moai wêze, dat der in protte minsken op ôfkomme, want 
dan komt Griet Wiersma en sil it wol hiel gesellich wurde. Wy as 
bestjoer winskje jimme allegearre noch in waarme simmer ta en 
hooplik oan t sjen yn septimber. 
 
1 augustus 2018                  Mei de groetnis fan Anneke Wieringa. 
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It bestjoer noeget har leden út foar in gesellige en 

noflike iepenings middei fan de krite op 
freedtemiddei  21 septimber 2018. 

 
De bekende Fryske folkssjongeres en kabaretiêre 
Griet Wiersma út 'e Wâlden sil foar ús optrede. 
  
Griet hat har bekendheid krige troch de teatershows mei Teake 
van der Meer.  Mar ek fan it 'Frysk Sjongers Gala' dêr’t sy ien fan 
de optredende artysten en organisatoaren is . En doe Teake oan- 
joech te stopjen i.f.m. syn leeftyd, is Griet yn 2016 mei har 
suksesfolle nije teatershow 'FLJIMSK' op in paad troch Fryslân , 
mei de gearwurking fan nimmen minder as gûchelder Minze 
Dijksma en trûbadoer Piter Wilkens. 

 
Griet skriuwt har eigen 
ferskes ûnder oare 'De 
Sirkel fan it libben' en 
'Frijheid'. Nûmers dy 't 
yn Fryslân neist it nûmer  
'Frysk Hynder', ek faak 
útstjoerd wurde troch 
Omrop Fryslân.. Mei al 
dizze ferskes…..stelt se 
de herten fan it Fryske 
publyk…( en de Friezen 
om utens) ! 
Ek sjongt Griet by elk 
optreden de âlde 
fertroude en bekende 
Fryske mei-sjongers  
Mar de wrâld fan 
aktearjen is Griet ek net 
frjemd…..  
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Neist it sjongen fan al dy 
prachtige lieten, beskikt 
Griet ek oer akteartalint.  
Sy spilet komyske typkes 
, sa út it libben grepen 
dy’t tafallich efkes lâns 
komme.  
Griet wurdt dan ek net 
foar neat yn ’e folksmûle 
wol de Fryske Tineke 
Schouten as de froulike 
André van Duin neamd. 
Wrâldferneamd yn ús 
Fryslân...en se fynt it 
hearlyk gewoan om sa'n 
middei foar de Friezen om 
utens op te treden.  
Griet treedt mei grut 
sukses  op troch hiel 

Fryslân...mar ek fier dêr bûten.  
 
Plak:     Zaal Wielens Dorpsstraat 19, Noord-Sleen 0591 36 13 18 
Tiid:       15.00 oere . 
Kosten:  € 12,50  (yntree € 8,-, twa kopkes kofje/tee mei in lekker               
                stik oranje koeke derby € 4,50) Net leden betelje €17,50 
 

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 freedtemiddei 21 september.  
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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. 
 

Kritekontribúsje 2018 - 2019 
 

Yn  dit krantsje fine jo de akseptgirokaart om 
de kontribúsje/donaasje te beteljen én it 
lidmaatskips-kaartsje foar it kommende 
kritejier.  
Wy ha heard dat der leden binne dy 't de krite 
wol wat ekstra's jaan wolle.  It ôfrûne kritejier 
ha in soad leden dit ek dien.  
 

It bestjoer tanket jimme tige hjirfoar ! ! 
 
Der komme elk jier minder leden en jimme stipe is dêrom tige 
wolkom.  As jo dit dwaan wolle,  kinne jo it bedrach dat op de 
girokaart stiet dúdlik trochkrasse en it nije bedrach ynfolje. Leafst 
mei in swarte pinne. 
 
As jo net wat ekstra's jaan wolle, dan meitsje  jo gewoan de           
€ 10,= foar ien of de € 15,= foar in pear oer. 
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Fansels kinne jo, as jo in kompjûter ha en ferbining mei it ynternet, 
ek saneamd ‘ynternetbankiere’ en betelje fia de kompjûter. Op  
rekken nûmer fan ús krite NL 26 INGB 000 235 2 578 Fryske Krite 
Súdeast-Drinte yn Aalden . 
 
Tige tank foar jo flotte meiwurking en oant sjen op ús kritegear - 
komsten.  
     de ponghâlder Harm Klijnsma 
 
Gerbrich van der Meer fan 1968 is journalist en kultuermakker en 
wennet yn Snits. Sy studearre Fryske taal en letterkunde oan de 

RUG en is earstegraads dosint. Fierder hat sy 
de diploma’s skoallemuzyk en basisûnderwiis 
en folge in pear jier koardireksje. Sy wurket as 
kultuer- en einredakteur by it Fries Dagblad. 
Yn ‘e trein fan Snits nei har wurk yn Ljouwert 
betocht sy it konsept fan in skuorkalinder mei 
dageliks alle aktiviteiten fan Ljouwert-Fryslân 
2018, kulturele haadstêd fan Europa. Op de 
efterkant fan de kalinderbledsjes hat sy, yn 
gearwurking mei Tresoar, nijsgjirrige weetsjes 
oer Fryslân en de Friezen skreaun. Fan dy 

ferhaaltsjes ferskine der sa no en dan ien of in pear yn ús 
kritebledsje. In protte fernoegen by it lêzen der fan! 
 

De Skierstins  ferneamd 
 
Yn Feanwâlden stiet in midsieusk hûs: De Skierstins*. 
By it stiennen hûs bloeie spesjale blomkes: longkrûd, giele 
anemoanen, blêdlok*, it maarteblomke*, it Ayttablomke, de giele 
gersster*: kweekte túnplanten dy't yndertiid allinnich troch minsken 
mei sinten te besetten wiene. Yn de tritiger jierren fan de foarige 
ieu bloeiden se dêr folop. "Master, de stinzeblomkes bloeie ek wer, 
hear !", sa kamen de skoalbern it skoallokaal yn fan Jacob Botke 
(1877-1939).  
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In prachtige namme, 
fûn de ûnderwizer en 
biolooch. Yn 1932 
yntrodusearre er de 
namme 'stinzeplant'.  
Op de states en 
boargen yn hiel 
Nederlân kamen dizze 
planten fansels wol 
foar, mar botanikus 
D.T.E. van der Ploeg 
hat der foar soarge 
dat dy planten net 

allinne yn Fryslân, mar yn hiel Nederlân ûnder de botanyske 
namme 'stinzeplanten' bekend wurden binne.   
 
*Stins  = stienen hûs, *blêdlok = daslook, *gersstjer = vogelmelk 
maarteblomke = sneeuwklokje              Gerbrich van der Meer 
 
oernommen út Skuorkalinder 'Fryslân en de wrâld KH 2018' , idee, gearstalling en 
redaksje Gerbrich van der Meer www.gerbrichvandermeer.nl  (útjefte Bornmeer )  
                                                                

Gedichtsje 
 

De wikel (valk) bidt wol 
foar syn brea 
mar 't wurdt moai wis 
de mûs syn dea        

 
Folkert Verbeek 

 
Amalia 

 
As jo tinke dat skries Amalia neamd is nei prinsesse Amalia, dan 
hawwe jo it mis. Dizze steltrinner hat syn namme te tankjen oan de 
stêd Santa Amalia yn Súd-Spanje, ien fan de plakken op de 
trekrûte fan de skries. De skriezen út Noardwest-Europa hawwe 
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foar njoggentich prosint har briedplak yn Nederlân.Amalia briedt 
alle jierren yn Fryslân: yn in stik greide flakby Britswert. As de 
globetrotter dêr oankomt, hat dit mantsje al in tocht fan sa'n 
tsientûzen kilometer efter de rêch. Syn rûte? Spanje, Súd-Senegal, 
Noard-Senegal, Spanje, Britswert. En wat sa bysûnder is: syn 
fleanskema is al fiif jier hast op de dei ôf itselde, sa ûntduts de 
Ryksuniversiteit fan Grins dy't ûndersyk docht nei de skries. Itselde 
jildt nammers foar syn wyfke. Dat giet har eigen gong yn Europa, 
mar alle jierren yn de twadde wike fan maart treft it pear elkoar trou 
wer yn it Fryske greidefjild. 

Amalia en noch njoggentjin oare 
skriezen binne yn 2013 fongen op 
in rysfjlld yn 'e Spaanske 
Extrermadura. Yn febrewaris binne 
yn dat Spaanske lânbougebiet 
grutte kloften skriezen te finen, wol 
seistûzen eksimplaren. De 
fangkâns mei in net is dan in stik 
grutter as hjir yn Fryslân. 
Alle tweintich skriezen krigen in 
stjoerderke mei. Allegear yn it ramt 
fan it ûndersyk fan de 

Ryksuniversiteit fan Grins. Dy sammelet materiaal oer dizze fûgel 
omdat dy amper mear oerlibje kin yn Europa. Reden: lân dêr't it 
wetterpeil keunstmjittich 
fan leechhâlden wurdt, in tekoart oan blommen en dus ynsekten yn 
'e greide en foksen dy't dizze fûgels graach meie.  
Op de·site fân 'Kening fan 'e greide' kin eltsenien it hâlden en 
dragen fan Amalia en noch folle mear skriezen folgje. In nijsgjirrige 
fraach wie wêr't dizze tweintlch skriezen no úteinlik briede soene. 
Op in fêst plak dus. Amalia hat al fiif jier syn greide by Britswert ! 

 
Gerbrich van der Meer 

 
oernommen út Skuorkalinder 'Fryslân en de wrâld KH 2018' , idee, gearstalling en 
redaksje Gerbrich van der Meer www.gerbrichvandermeer.nl  (útjefte Bornmeer )  
 

http://www.gerbrichvandermeer.nl/


8 
 

 Limerick 
 

In jong boerefeintsje út Rie 
wist wol wat hy it leafste die 
Hy wie oerdeis by de lamkes 
en jûns by de famkes 
Mar wêrhinne moast no it strie ?  

 
       Sytske Rispens 
 

Frysk folksliet 
 

It Frysk folksliet is it liet 'De Alde 
Friezen'.'De Alde Friezen' is 
skreaun troch Dr. Eeltsje 
Halbertsma ( 1797-1858), en foar it 
earst publisearre yn de twadde 
printinge fan 'De Lapekoer fen Gabe 
Skroor', yn 1829. De melodij is fan 
'Vom hoh'n Olymp'', dat Halbertsma 
faaks leard hat yn de tiid dat er 
studint wie yn Heidelberg. It wie 
opnaam yn de earste printinge fan 
'Rimen en Teltsjes' yn 1871. Doe 't 

yn 1875 yn Grou in monumint foar Eeltsje Halbertsma oprjochte 
waard, waard dit liet songen ta syn neitins, en dat wie doe as wie 
dat in folksliet. Op foarspraak fan Jelle Troelstra is it yndie dat jier 
noch troch it Selskip foar Fryske Taal - en Skriftekenisse oannaam 
as 'Frysk Folksliet'. 
It liet wie yn 1876 opnaam yn de earste printinge fan 'It Lieteboek', 
letter 'Frysk Lieteboek'. Jacobus fan Loon wie in redakteur fan 'lt 
Lieteboek', en hy brocht it tal fan fersen werom fan sân nei fjouwer. 
It earste en it lêste fers binne oernaam hast sa't Halbertsma se 
skreaun hie, mar dêrtuskenyn binne mar twa oare fersen opnaam; 
oanpaste ferzjes fan it sechsde en fyfte fers. It is dizze ferzje dy't al 
gau populêr wurden is, en no as it Frysk Folksliet beskôge wurdt. 
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Frysk Folksliet  (2 kûpletten, verzje Halbertsma/van Loon) 
 
Frysk bloed tsjoch 1) op ! Wol no ris brûze en siede, 
En bûnzje troch ús ieren om ! 
Flean op ! Wy sjonge it beste lân fan d'ierde, 
It  Fryske lân fol eare en rom.  
Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare,o Fryske grûn ! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn   
Dyn âlde eare,o Fryske grûn ! 
 
Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen 2), 
Oer âlde, leave Fryske grûn, 
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen, 
Dy 't Friezen oan har lân ferbûn.  
Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare,o Fryske grûn ! 
Klink dan en daverje fier yn it rûn 
Dyn âlde eare,o Fryske grûn ! 
 
1) tsjoch op = bliuw net stilstean,  2) betrutsen = yn gefaar brocht 
 

Tinzen 
 

De moarnssinne skynt 
yn ‘t bûthúsrút 
en sweltsjes fleane hastich 
de skuorre yn en út  
en ik lústerje nei it petear 
fan twa eksters yn ‘e flear 
en wol hûndert protters 
tsjotterje yn ‘e hege beam 
en ik bliuw stean 
en tink: 
wat in drokte, al sa ier, 
mar, wat makket it my blier 

    Harmke Lolkema . Ut 'Tinzen' 
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11 Fonteinen 
 
It doel wie om mei de auto in tochtsje te meitsjen by de 11 
fonteinen lâns dy’t no yn de alve Fryske stêden stean fanwegen 
Ljouwert kulturele haadstêd fan Europa 2018. De fonteinen binne 
makke troch wrâldferneamde keunstners. Doe hearden wy dat it ek 
wol mei de bus kin. Dat like ús wol sa handich:,gjin sykjen om 
parkearplakken en sa’n bus komt der faaks moai tichte by. Dus ha 
wy by Arriva boekt. Op sneon 16 juny soe it oangean. De  start wie 
yn Snits en wy moasten om  8 ûre 20 oanwêzich wêze, dat wie wol 
betiid fan’t bêd fansels. Wy wienen fierstente betiid en wienen de 
earsten en koenen dêrtroch it bêste plak yn de bus opsykje. Al 

pratende mei de sjauffeur die bliken 
dat hy in folle neef is fan Sytske 
Rispens. De  bus wie net fol, mar 18 
minsken yn in bus fan 55. 
De fontein fan Snits, 'Fortuna', kaam 
gjin wetter út, dat wie in ’goed’ begjin. 
No, dan mar op nei Drylts. Dizze is 
makke troch in Japanner, allegearre 
blommen en leit yn in nij - oanlein 
parkje, prachtich. In Ingelsk pear hat 

yn Sleat 'de Kievit' makke, allegearre potten en pannen boppe 
elkoar en dêrop in famke mei in ljip yn ‘e hân. Ek hjir noch gjin 
wetter, gelokkich smiet in frou mei in houten leppel wat wetter op it 
byld. Yn Starum stiet in mânske fisk as symboal fan de fisken dy't 
hjir net mear fongen wurde. Oeral stean boarden mei de útlis fan 
de keunstner.  
Yn Hylpen stiet in fontein fan in Sineeske keunsteneres: in 
'Libbensbeam'.Hjir ha wy ek brea iten mei in kroket.. It smakke 
prima, foaral de sûkerbôle foel der goed yn. Yn Warkum stean de 
'Woeste Leeuwen', Cornelia Parker is de frou dy’t se makke hat. 
Op it wapen fan dizze stêd stean ek twa liuwen. As protest tsjin de 
bûtenlânske keunstners hat Henk de Boer ek in fontein makke: 'de 
Piemel' fontein en dêrmei wol hy lâns de alve stêden reizgje. 

ûntwerp fan Drylts 
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'de Vleermuis' stiet yn Boalsert by de  Broeretsjerke, mar ek hjir kin 
men der net by komme: der stiet in hek omhinne en de strjitte leit 
der ek út.   
Yn Harns leit in fikse potfisk yn ‘e haven. It mânske bist spuitet 
eltse 10 minuten; de namme fan dit byld is 'de Walvis”. 'de 
Oordwolk' stiet yn Frentsjer en is in earbetoan oan Jan Hendrik 
Oord, wrâldferneamd astronoom, berne yn Frjentsjer yn 1900 en 
stoarn yn 1992. In Spaanske keunstner makke de twa bylden yn 
Ljouwert, Twa wite bernekopkes fan 7 meter heech, mei de 
gesichten nei mekoar ta yn ‘e mist. 
Werom nei Snits, want de fontein fan Dokkum is noch net klear; 
dêr moatte wy apart noch mar ris hinne. Yn Snits draaide de 
fontein no wol en hy  spuite ek, dus dat wie in prima útsetter. It wie 
ek al 6 ûre, wy hienen in lange dei  hân, mar wol tige nei ‘t sin. Myn 
foarkar hat de fontein fan Drylts, mar smaken ferskille. Omrop 
Fryslân hat in video makke fan it ûntwerp fan de alve  fonteinen. 
Foar leden mei ynternet; sjoch op:  
 
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/719020-video-alle-elf-
fonteinen-voor-ch2018-op-een-rij 

Roelie Tuiten 
 

Ferhaaltsje 
 

Omke Auke hie fiif kninen 
mar dy bisten pykten út. 
Nearne wiene se te finen 
omke altyd foar it rút 
Elke dei mar wer opnij 
mar der kaam gjin knyn foarby 
Hy hie fan alles al besocht 
en hope op in goed berjocht 
Hy liet it hok op 't lêst mar iepen. 
En wat barde op in kear ? 
Moarns leine se der wer yn te sliepen.  

 
Sytske Rispens 2017 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/719020-video-alle-elf-fonteinen-voor-ch2018-op-een-rij
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/719020-video-alle-elf-fonteinen-voor-ch2018-op-een-rij


12 
 

Doutzen Kroes 
 
Nei de Havo wol se earst in tuskenjier dwaan. Gewoan wat 
modellewurk, dat liket har moai ta,en dan hup! nei de Pabo.  
It rint oars. De foto's dy't Doutzen yn 2003  op 'e post docht nei it 
modelleburo Papaparazzi Model   Management yn Amsterdam, 
sette har hiele libben op 'e kop. As direkteur Sarah Keller de foto's 
sjocht, wit se daliks dat dit famke in hiele grutten-ien wurde kin yn 
de moadewrâld. Keller stjoert Doutzen nei New York ta. Dat wurdt 
de springplanke nei de catwalks yn Parys, Milaan en Londen; de 
opstap nei de covers fan· de ynternasjonale moadeblêden. It rint 
sa't de scout foarsjoen hie Wêr't Doutzen komt, geane de doarren 
iepen. It topmôdel rint oer de hiele wrâld shows en wurdt Angel fan 
Victoria's Secret en boechbyld fan L'Orêal. 
Tagelyk ferjit de Eastermarder har woartels net. Graach wurket se       
mei oan de permaninte kampanje 'Praat mar Frysk' mei de reade 
opblaasmûle of iepenet de buertsuper fan Eastermar. 
Eigenwearde, dêr giet it it model om. Wêr't jo ek binne. En dat 
strielt se ek út. Sy lit sjen: as jo josels wurdearje yn it lytse en 
grutte, kinne jo in wrâld oan.  

Gerbrich van der Meer 
 
oernommen út Skuorkalinder 'Fryslân en de wrâld KH 2018' , idee, gearstalling en 
redaksje Gerbrich van der Meer www.gerbrichvandermeer.nl  (útjefte Bornmeer )  
 

Gedicht 
 

Doe wie ik yn myn skik 
ik wie sa ryk, 
ik tocht yn 'e wide wrâld 
is nimmen my allyk. 

 
Gysbert Japicx (1603 – 1666)  

 
Gysbert Japicx  wie in Fryske dichter út Boalsert dy 't fûnemint lein 
hat ûnder de Fryske literatuer. Syn wurk wurdt noch hieltyd lêzen. 
Hy wie de earste dy 't serieuze Fryske literatuer skreau.  

http://www.gerbrichvandermeer.nl/
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Yn de midsieuwen wie it Frysk wol brûkt 
om de Fryske wetten yn op te skriuwen, 
mar dat wie yn de 17e ieu allang net mear 
sa. It Nederlânsk wie de offisjele taal fan it 
bestjoer. Mar Gysbert die dit dus oars en 
sa lei er mei de basis foar de Fryske 
skriuwtaal. Troch him ûntdutsen de 
minsken letter dat it de muoite wurdich wie 
om yn de eigen taal te skriuwen. Sûnt dy 
tiid waarden der mear en mear gedichten 
en boeken yn it Frysk skreaun.  
 

 
De sykte 

 
Fansels sei 'k dat ik him gjin fjouwerensantich jûn hie en dat it him 
net oan te sjen wie. Dy man hie fan my net oars ferwachte. Ik 
spriek nei syn hert. 
En sa âld as ik bin noch noait in drankje, poeier of wat dan ek mar 

fan dokter hân. Foar my hat er by ús noait 
oer de drompel west. Ienkear bin 'k nei in 
dokter gien. Dat wie doe't wy te Dokkum 
wennen. Wy hienen der noch gjin 
fearnsjier west, doe koe 'k nachts net 
sliepe. Gjin wink yn 'e eagen, man. Dokter 
koe neat fine. Troch en de troch sûn. Foar 
alle wissichheid mar nei in spesjalist. Dy 
hat fan alles mei my úthelle. Hy waard der 

koart om en sei: "Wat dogge jo hjir. Jo binne sûner as ik en kinne 
wol hûndert wurde". Ik lei him de kaart út.  
"Wol man", sei er, "dan binne jo ûnwennich. Jo kinne net sliepe fan 
kleare ûnwennigens. Wat dogge jo ek yn Dokkum?" Wy binne der 
hurd weigien. Klear wie 't. Ik sliepte wer as in roas. Dat hat de 
iennichste kear west dat ik by dokter wie. Jo koenen it noch net 
iens in sykte neame. 

Ut: 'Wat wie 't wat'  Paulus Akkerman 
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Limerick 
 

In âld wyfke út 'e finne 
koe net sa goed mear rinne. 
Boadskipjen wie altiten lijen 
Se wie de doar net út te krijen. 
Mar doe kaam de elektryske fyts 
Dè oplossing foar muoike Wyts 
Net mear oer de ôfstân stinne, 
Hja fljocht no oeral hinne.  

         
Sytske Rispens 2017 

 
De sirkel is rûn 

 
Trochdat ik yn 1984 yn de gemeente Súdhorn (Grinslân)  kaam te 
wurkjen en wy út Gelderlân wei dêr dus hinne ferhuzen, moast 
myn frou har wurk yn Schaarsbergen (by Arnhim) opsizze en wat 
nijs sykje.  
Dat fûn sy al rillegau, hoe wie it mooglik, ek yn Súdhorn, as 
maatskiplik wurkster. Sy kaam te wurkjen yn it gebou tsjinoer myn 
keamer yn it gemeentehûs. Wy koenen nei elkoar swaaie, sa 
tichteby. Der siet allinne in sleat tusken.  
Sy hie it der wol nei’t sin, mar ik woe nei 5 jier wer hegerop en gie 
nei Coevorden. Doe moast sy wer har wurk opjaan. Mar alwer hie 
sy samar wer nij wurk yn it nije wenplak.  Earst wat jierren as 
maatskiplik wurkster yn gemeentetsjinst fan Schoonebeek, mar nei 
de weryndieling yn Drinte (1998) waard it maatskiplik wurk 
ûnderbrocht yn in pleatslike stichting. Dy waard nei ferrin fan tiid 
wer te lyts en fusearre mei it maatskiplik wurk fan Emmen en 
hjoeddeis is it in grutte holding (Tinten) mei in soad festigingen. Jo 
kinne fêst ek wol de 'welzijnsgroep Sedna'. Dêr wurket se no al wer 
jierren, yn Nieuw - Amsterdam. 
 
Mar werom nei de tiid yn Schoonebeek. Tiden feroarje en jo 
moatte mei. It kantoar boppe it griene krúsgebou waard te lyts en 
der waard ferhuze nei it nije 'gezondheidscentrum', it âlde gebou 
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fan wenningstichting  'Inter Pares'. Dat wie leech kaam omdat de 
wenningstichtings ek fusearre wiene. It moat altyd allegearre 
grutter.  
En no komt it: myn frou en har kollega’s sochten it nije meubilêr út 
foar it nije kantoar: kasten, buro's, tafels en stuollen. Alles 
bypassend. 
Mar it hâldt hjir net op. De fúzjes giene troch en der moast ek in 
kear besunige wurde. It gebou waard te djoer en der wurdt dus wer 
ferhuze, no nei in hierd diel fan it buerthûs yn Nieuw -Amsterdam. 
It meubilêr fan Schoonebeek gie mei want it wie noch knap spul. 
En jild foar nij spul wie der doe efkes net. 
Dan wurdt it 2018. Der is wer jild genôch en der moat wer ferhúze 
wurde. No nei in eigen gebou, ek yn Nieuw-Amsterdam. De âlde 
meubels dy’t myn frou noch mei útsocht hie, wiene noch altyd wol 
knap, mar koene net mei. Alle kantoarmeubilêr waard nij kocht. It 
âlde spul waard ferkocht.  
Wy ha sels in moaie burostoel kocht fan de ynboel, folle knapper 
as ús eigen. Noch as nij en foar in pear sinten. Der sit ik no op dit 
stikje te typen. 
By de stuollen út Schoonebeek hie gjin inkele meiwurker belang, 

dat dy kamen op 
Marktplaats. Jo witte wol, de 
rommelmerke fan it ynternet, 
sis mar. Nei in pear dagen 
kamen der twa mannen mei 
in auto en in grutte karre 
foar de doar fan it âlde 
kantoar en seinen tsjin myn 
frou: "wy komme út Súdhorn 
foar de stuollen. Dy ha wy 
kocht en dy komme wy no 
opheljen". "Wêr komme dy 
dan telâne", frege myn frou 
oan de mannen.  
"By it maatskiplik wurk", 
seinen de mannen.  
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Myn frou koe it hast net leauwe. Alle troch harsels útsochte 
stuollen gienen nei har âlde wurkplak fan destiids. Se binne der yn 
Súdhorn tige wiis mei; moai spul, seinen se. Noch as nij en foar in 
skaplik pryske. Myn frou krige letter noch in foto tastjoerd fan de 
stuollen yn it kantoar yn Súdhorn.  
 
No noch efkes hiel wat oars. Ik ha jim wol ris ferteld oer myn wurk. 
Dat ik wurkje foar twa gemeenten, Ommen en Hardenberg, omdat 
dy amtlik fusearre binne yn 2012. Dy fúzje wurdt no wer 
'ontvlochten'. Unike situaasje yn Nederlân. Mei yngong fan  2019 
binne der wer echt twa selsstannige gemeentelike organisaasjes.  
Ik wit al dat ik wer yn tsjinst kom fan de gemeente Hardenberg. Op 
dit momint wurdt de organisaasje fan de gemeente Ommen op tou 
set. Dat moat in saneamde regy- gemeente wurde. In lyts bytsje 
eigen personiel en it wurk sa folle mooglik troch oaren dwaan litte. 
Soks sawat. Mar yn myn eagen is it gemeentebestjoer fan Ommen 
net geskikt foar regy. Dat is net allinne myn miening; dat sjoch ik 
yn de praktyk. Yn it deistich wurk.  
Doe’t wy fusearren wie ik kritysk, mar ik bin it no noch folle mear. 
Weryndieling hie foar alles en elkenien folle better west, mar 
Ommen wol dat perfoarst net. Ik begryp net werom net.  
 
Yn de praktyk sil it yn koarten dus ynhâlde, dat Hardenberg - myn 
kollega’s en ik dus -, dochs noch in soad wurk foar de gemeente 
Ommen dwaan moatte. In gemeente hat no ienris in hiel soad 
taken. Mar dan moat de gemeente Ommen de gemeente 
Hardenberg dêr yn de takomst foar betelje. En betellet de 
gemeente Hardenberg wer gewoan ús salaris. It is allegearre wat 
en it wurdt noch wat. It hie nea moatten, dy amtlike fúzje.   
En nei sa’n seis jier nei datum sjocht ek it gemeentebestjoer fan 
Hardenberg dat no yn.  
Ik winskje de gemeente Ommen it alderbêste foar de takomst, mar 
ik wol der yn elk gefal sels net wurkje. Dus ik kom wer op ’e nij yn 
tsjinst fan de gemeente Hardenberg. De sirkel is wer rûn. 
 

            svdv 
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Snobkont 
 
Niiskrekt, om goed alve oere, stie ús dochter mei it lytse famke foar 
de doar. 'Kinne jimme hjoed ek oppasse? Ik moat aansen oan it 
wurk en ús oppas is siik.' Dat kin min oars al komt it wat 
ûngelokkich út, de frou is de hiele dei mei in freondinne op stap. 
Oppasse is eins har ôfdieling. Mar wêrom soe ik my der net mei 
rêde kinne? 
As wy har mem útswaaid hawwe, moatte de lytse streupert en ik 
dalik mar ite. Ik set drinken en bôleguod op 'e tafel. 
'Mar no moatte wy earst bidde,' sis ik. It famke sil hjir net as heiden 
opgroeie. 
'Sjonge,' kommandearret it ychel en sûnder kommentaar ôf te 
wachtsjen set se mei 'Ik ga slapen ik ben moe,' út ein. Net hie-
lendal tapaslik, mar men kin net op alle slakken sâlt lizze, dat ik 
sjong fleurich mei. 
'En no ite,' seit se as wy útsongen binne. It klinkt as is se in hiele 
bôle treast. Dat falt ôf. It is sels noch in hiel spul om it famke ien 
stikje bôle ta te krijen. Earst wol se der sjem op hawwe, op it lêste 
stuit moat it dochs tsiis wurde. 'En mei ik wol in stikje tsiis ôf fan 'e 
bôle, pake?' 
As ik har net begripend oansjoch, docht se de mûle op it wiidst 
iepen en betsjut dat dêr in stik tsiis yn moat. Toe dan mar. 
Dan oan 'e bôle. As se lang om let it stik bôle op hat en ik har 
freegje oft se noch in stikje hawwe wol, skodhollet se beret. 'Ik bin 
hielendal fol, pake.' It himd komt omheech, dan kin pake mar sjen 
hoe'n dikke búk oft se hat. 

As de búk wer fuortstoppe is, ferkundiget se: 
'Fan mem krij ik altyd in suertsje as ik de bôle 
op haw.' Mei trouhertige eagen sjocht se my 
freegjend oan. Miskien in kromke twingend. 
'Soa,' sis ik neutraal, 'dêr sil ik jimme mem 
strak ris nei freegje.' 

'Dat hoecht net hear, pake.' Se skodhollet sa bot dat it slaggerige 
hier har om 'e holle wynderet. Dan wit ik it oare wol, se krijt no gjin 
suertsje. 'Do moatst earst mar ris eefkes boartsje,' sis ik. 
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Wrachtsjes, dat slagget. Har mem hat in tas mei boartersguod 
meinommen, dêr klaut se in pear poppen en wat kleanguod út en 
jout har dêrmei op 'e flier del. 
Knap tefreden oer myn taktysk ynsjoch, pak ik de krante. Krekt 
letter blykt dat ik mysels te gau in plomke jûn haw: Se linet tsjin 
myn knibbel en fertelt: 'Pake, ik haw sa'n honger.' 'Wolst noch in 
stikje bôle?' bied ik oan. 
Mis fansels. 'Nee pake, ik haw gjin bôlehonger, mar ik haw 
suertsjehonger.' En yn ien siken der achteroan: 'Yn beppe har 
blauwe tromp binne de suertsjes.' 
'Bist in snobkont, do krigest no gjin fretterij,' sis ik strang. De leafde 
tusken ús bekuollet hurd. De lytse streupert stampfuottet en sjocht 
my as in tuorre oan. 'Pake is in stoute pake.' 'Hast it mar min 
troffen,' gnyskje ik. 
Oalje op it fjoer. Se skopt tsjin 'e stoel, set dan swier geskut yn: 
triennen. 
As ik, hiel ûntaktysk fansels, inkeld nei har glimkje, begjint se te 
razen, en ek net sunich. 
Dêr haw ik gau myn nocht fan, sûnder omwegen pak ik har by de 
earm en bring har nei de gong. 'Kinst dy mar tjirgje.' 
Dat helpt, fiif minuten letter is se stil en helje ik har wer yn 'e 
keamer. 
De folgjende oere haw ik gjin bern oan it bern. Tuskentroch krijt se 
it sa fûl begearde suertsje. 'Asjebleaft lytse snobkont.' Stilswijend 
pakt se de hearlikheid oan en stekt it yn 'e mûle. Us relaasje hat no 
mear fan in wapene frede. 
As ik it famke nei hûs ta bringe sil, lit se har sûnder in soad drokte 
de jas en de skuon oanlûke. Mar sadree't ik har yn it sitsje achter 

yn 'e auto set, snúft se, skuort grutte 
eagen nei my op en ropt: 'Pake, ik rûk 
muntsjes.'Ik reagerje dêr net op, mar set 
my achter it stjoer. Sy hat wyls de de 

heale rôle King dy 't yn it middenbakje leit, yn it fizier krige. 
"Pake is sels in snobkont,"seit se ferwitend. Ik haw mar gau in 
muntsje jûn. 
 

út 'Hupsakee en oare ferhalen' (útjefte KFFB)  Anders M.Rozendal 



20 
 

Fryske ferskesjongers 
 
Yn ús kritekrantsje fan Juny 2018 hie ik in stikje skreaun oer 
'Friezen om Utens' dy't twa kear yn 't jier hiel gesellich bekende 
Fryske ferskes mei elkoar sjonge. No ha ik de útnoeging krige en 
dy sjogge jimme hjirûnder stean. Wolle jo mear wite of  miskien 
meiride (plak foar twa minsken) skille dan 0524 513 783 (Anne 
Tuiten)  
Bêste Fryske -Ferskes-Sjongers, it giet foar de 41e kear wer oan  

 
Datum:      Snein 23 septimber 2018 
Plak:       'Ons Dorpshuis' B.Boermalaan 4, Paterswolde 
Tiid:      10.30 oere     kofje brún 

               11.00 – 12.00 oere sjonge 
Pianobegelieding:     Eduard Brons  
 
Sjongprogramma 

 
Titel      nr. yn 'Fryslân Sjongt' 

 
1.  Simmermoarn   49  Wat bist do leaflik rizenden… 
2.  Sneitemoarns nei pake en beppe    sjoch kopij 
3.  It âldershûs     9   Troch see en skaat en lânen 
4.  De bakkiesman   19  Veurjaar,haast of bi'j'zommertied 
5   Djip yn 'e Wâlden   64  Yn ' e Wâlden stiet in klintsje 
6.  Flaggeliet    4   Sjoch, sjoch dy skeane banen 
7.  Moarn sille wy de hjouwer              132  Moarn sille wy de hjouwer slaan 
8.  Roeiersliet    33  Driuw no, myn boatsje 
9.  Wolkom oan 'e silerstiid  30 As de maitiid komt,oer de fjilden.. 
10. Wâldsang    10  Moai, sûnder wjergea binne de.. 
11. By 't opgean fan 'e sinne  24  Wolkom freugde fan 'e wrâld…. 
12. Frysk folksliet   3   Frysk bloed tsjoch op (1e kûplet) 
13. De tiid hâldt gjin skoft  3 x  
  De tiid hâldt gjin skoft, de tiid hâldt gjin skoft 
  De ljocht' en tsjust're dagen dy 't libben jout te dragen 
  Hja geane, ferfleane, de tiid hâldt gjin skoft 
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• 'Fryslân sjongt' is ek wer te keap ! ( € 5,=) 
• Wizigingen yn it sjongprogramma foarbehâlden ! 
• De minsken dy 't de útnoeging oer de e-mail krije wolle, kinne 

harren e-mail adres stjoere nei Hylkje Leicht: h.leicht@zonnet.nl 
 
As it jim barre mei graach in lytse bydrage yn 'e kosten foar de 
sealhier ensfh. bygelyks  € 3,= Famyljeleden en freonen binne tige 
wolkom !! 

Oant 't sjen op 23 septimber ! 
 
2e en 3e kûplet fan 'Sneintemoarns nei pake en beppe ' 
(foar melody sjoch blêdside 22) 

 
2.  Wy krigen molke mei anys 

            en Jouster keallepoat 
En pake stie dochs mei syn pypke oan 
De Fryske klok tikke mar troch 
Wa wit wol 100 jier 
Dei yn, dei út ja elke sneintemoarn 
It brechje is fersakke, it húske dat stiet leech 
Want pake en beppe binnen no ferstoarn 

 
3.As pake op 'e praatstoel siet, 
Hied er een smout ferhaal 
Fan aaisykjen en sleatsje springerij 
En beppe mei har lieteboek 
In liet oer fjild en gea 
En wy as bern songen dan fleurig mei 
It wie o sa gesellig by pak'en beppe thús 
Wat fleagen dy oerkes dan fluch foarby 
Sneintemoarns….. 

mailto:h.leicht@zonnet.nl
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Keningljepper 
 

Noch foar de oanrin syn eigen ritueel, 
hannen gripe yn de loft, 
fuotten roffelje ritmysk op it gers, 
yn syn holle wurde stappen teld. 
 
Dêr leit de barte... 
de pols riist as in mêst op 
út it blakstille wetter. 
 
As op ûnsichtber teken komt alles yn beweech. 
 

Linich as in kat klimt er yn de pols, 
op iensume hichte wachtet opnij it deade punt...... 
Is de jint *) te grut nommen, of net ?  
Op dy wiffe krusing fan libben en dea 
stûket it sykheljen fan de taskôgers: 
wietsprong of útsprong ? 
 
Hjoed kriget er wjukken, 
as in kening riist er op út it sânbêd ! 

 
*) ôfstân tusken de wâl wêr de fierljepper stiet en it plak wêr de polsstok 
yn de sleat setten wurdt 

Baukje Wytsma 
Fryske siswizen 
 

♥ Trouwen is gjin ienmanswurk 
♥ Lit dyn goede dagen dy net ûntkomme 
♥ It libbet allegearre, mar it libbet ûngelyk 
♥ De  loft is blau fan dagen 
♥ Lyts yn 't grut en grut yn 't lyts 
♥ Minnebrieven binne mei bûter segele 
♥ Gjin mâlder guod as minsken 
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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:     Henk Kloosterman                     
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