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fan de foarsitter

HA JO JO AL OPJÛN FOAR DE FRIEZEDEI?
De tiid hâld gjin skoft, as ik dit skriuw is it al hast heal febrewaris, Noch mar twa 
maand te gean, dan is it Friezedei. Ha jo jo al opjûn? It kin mooglik noch krekt 
as     jo dit lêze. It belooft in geweldige happening te wurden, wol dwaan hear!
Op sneontemiddei 24 febrewaris wie de grûp “Blikstiender” by ús op besite. Wy   
hiene se al sjoen yn Hurderwyk en dêr wie’t in sukses! Ik nim no al oan dat jo ek 
genoaten ha fan harren optreden.
Op 24 maart komt krite  “De Sweach” by ús op besite mei harren komeedzje 
“Plestik Leagens”. In toanielstik mei hilaryske ferwikkelingen.
Op 6 april hâlde wy ús jiergearkomst. Nei ôfrin hjirfan wat nijs: Bauke Kooistra 
út Bolsward komt mei syn keyboard om tegearre mei ús te sjongen. Sjoch foar 
mear ynformaasje fierder yn dizze “Ut ‘e Pinne”.
No sjoch ik krekt dat Sven Kramer syn tredde gouden medalje wûn hat op 
de 5 kilometer, op it keunstiis fan Pyoungchang. Natueriis wie der eefkes yn 
Nederlân, mar reedride koe allinne mar op plassen en ûnderrûne greiden. t Sil 
ek wol net oars wurde. De waarberjochten wieze op dit moment hielendal net 
op in froastperioade fan belang.
Dan mar wer op it foarjier oan en nei ús kritereis. Hopelijk gean der wer genôch 
leden mei om de reis toch gean te litten. Wol even opjaan foar 1 april hear!
Moetsje ik jim op al ús gearkomsten? Ik hoopje’t wol en oant sjen!

Henk de Boer
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By de plaat op de foarpagina:

Gesicht op Easterlittens. 
Dizze foto is naam yn ‘e buert fan camping “It Kruswetter”. Aardich te 
fermelden is dat de eigners fan dizze camping, de famylje Van Oorspronk, út 
Apeldoorn komme. Inkele jierren lyn ha sy dizze camping oernommen. Ien fan 
de broers wurke earder by de brânwacht yn Apeldoorn. Sy kinne noch in protte 
minsken út Apeldoorn en omjouwing die ús bliken doe’t we der kampearden.

Friezedei
Sneon 14 april 2018

De Kommisjeseal yn it Provinsjehûs te Ljouwert
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Froukje van Laar

FAN DE BESTJOERSTAFEL
Elke kear tink ik, wer sil ik it no ris oer ha. Justerjûn wist ik it noch net mar
fan ‘e moarn waard ik er mei wekker: “De Matthäus Passion” tocht ik en dat kaam sa: 
Fan ‘e wike wie ik by oare Froukje om it ien en oar te bepraten en doe kaam it gesprek, 
hoe wit ik net mear, op dy Matthäus Passion. 
Hiel lang lyn, ik winne noch thús yn Wierum en fietste eltse dei hinne en werom nei 
Dokkum, nei de Kweekskoalle, bin we mei in stel freondinnen yn Ljouwert nei de 
Matthäus-Passion west. Ien fan de freondinnen, dy’t it mei har mem en dy al faker 
sjoen hie, wist der in protte fan en hie ús meifrege.
Ik fûn it tige moai wit ik noch wol!

We komme mei syn seizen altyd noch in kear yn’t jier byelkoar by ien fan ús en dan ha 
we’t er noch wolris oer. Fan’t simmer bin ik wer oan ‘e beurt. Oan’t ein fan sa’n dei ite 
we altyd even gesellich ergens, ik moat noch betinke wêr’t dat dizze kear wêze sil.
Fan’e wike siet ik even om in bakje kofje en sa by “oare” Froukje thús en doe kaam 
it gesprek tafallich wer op dy “Matthäus Passion”. Mei koarten, fertelde se, is der in 
útfiering yn Franeker en dan yn’t Frysk. No, en der soene se hinne en ik mei ek mei!

Froukje van Laar

ALGEMIENE LEDEGEARKOMST 2018                                                                   
De ledegearkomst is dit jier op 6 april en wy ferwachtsje dan sa folle mooglik leden om 
mei te tinken en te praten oer û.o. de takomst fan ús krite.
We begjinne om 19.00 oere yn de seal fan “de Duiker”, Hoenderloseweg 10 te Ugchelen.

WURKLIST
1.  Iepenjen
2.  Meidielings
3.  Fêststellen fan de wurklist
4.  Ynkommen stikken
5.  Ynfentarisaasje punten omfreegjen
6.  Ferslach fan de ledegearkomst fan 
      15 april 2016 It ferslach stie, yn it 
      koart yn de Pinne fan oktober 2016
     Op de gearkomst leit it hiele ferslach 
     om yn te sjen.
7.  Evaluaasje kritejûnen
8.  Jierferslach fan de skriuwster
9.  Jierferslach fan de penningmeester
    - Ferslach fan de nije boekeferkeap
     -Ferslach fan de âlde boekeferkeap
     -Ferslach fan it kritemeilibjen

Foar nei’t skoft om 20.30 oere:
Sjonger,entertainer, dhr. Bauke Kooiker ut Boalsward sil dan foar ús optrede. Bauke 
Kooiker is in toetsenist, pianist en sjonger en komt út Bolsward. Hy koe Jan Balt silger 
goed en wist ek dat dy yn it ferline faak by ús te spyljen kaam. Bauke spilet alle soarten 
musyk, âlde en nije melodijen mar  wat foar ús  wichtich is, ek ferskate Fryske sankjes. 
Meisjonge kin op 6 april want hy dielt boekjes mei de teksten út. 
En mochten jo der sin oan ha, dûnsje mei ek!

  

10. Kontribuusje:
       -it bistjoer stelt voor om de     
        kontribuusje te verheegjen nei 
        € 15,-  per persoon.
11. Ferslach fan de kaskommisje
       Beneaming fan in nij lid en in reservelid         
       foar de kaskommisje
12.  Bestjoersferkiezing, 
       - oftredend en werkiesber binne Sikke   
         Klaver en Lammert van der Meulen
       - oftredend en net werkiesber Saakje  
         Kingma.     
 13. “Earje en wurdearje”
14.  Wurklist  2018-2019
15.  De “Ut ‘e Pinne”
16.  Omfreegjen
17.  De foarsitter slut de gearkomst                               
        likernôch om 20.00 oere.

Klokkehûske Hinnaard
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Tillefoan 
055 - 576 07 15 

Ek in advertinsje 
pleatse yn de Pinne?  

Skilje Bero 
 

 

Tillefoan 
055 - 576 07 15 

Ek in advertinsje 
pleatse yn de Pinne?  

Skilje Bero 
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KRITEJÛN

Op sneon 24 maart, yn Ugchelens Belang
      Boogaardslaan 82, te Ugchelen

till. 055-5216377

De seal is iepen om 19.00 oere en de kofje mei
oranjekoeke stjit dan wer klear!

FRYSKE KRITE “DE SWEACH” 
spilet foar ús de komeedzje

 
 “PLASTIK LEAGENS”

Tagong:  leden €12,50, net-leden €17,50

koarte ynhâld
Marleen is al 15 jier troud mei Peter. Mar sûnt in stikmannich moannen hat se in 
minner, Richard. Se hat besletten dat se fierder mei him wol, mar wol Peter net  
allinnich efter litte. Dêrom makket se in profyl oan op Relaasjeplanet fan Peter.  
Twa froulju hawwe hjirop reagearre, Anoeska en Bernadien. Marleen noeget beide 
froulju út. As dan de minner Richard en de oan alkohol ferslave mem fam Peter  
ûnferwachts delkomme, rinne de saken pas echt út ‘e klauwen.....

DE ÂLDE BOEKEKREAM, 
YN DE ETALAAZJE.

Frij as de wyn.   Stil jild   It wrede foarjier 
Rommert Tjeerdsma   Hette Uilkema  Durk van der Ploeg  

Stellingwarver stiekelstokkies De  kjeld fan it noarden It krante fanke
Johan Veenstra    Durk van der Ploeg Wilco Berga
 
In beferzen mar   Potstro fongers   It guozeroer
Durk van der Ploeg   Sietse de Vries  Rink van der Velde 

Fammen fan Gaasterlân   De swannen fan Lorertz  De Sniewinter 
Riek Landman   Wilco Berga   Durk van der Ploeg                                           

It liet fan de ibis   Styfmem ierde  De waarme weelde
Koos Tiemeresma  Theun de Vries  Riek Landman

Keajepoaten en koarste koeke    It wrede paradys It wurk fan è duvel
Benny Holtrop   Hylke Speerstra  Durk van der Ploeg

De kâlde erfenis   Alde maaie   De  flam   
Hylke Speerstra   Rink van der Velde  Lieuwe Pietiersen

In meenske is gien eerpel Koartwei  Kûgels foar kant
Johan Veenstra   21 fryske ferhalen  Sietse de Vries

It lekken oer de spegel      In vlinder van zulver  It eagleton segel 
Durk van der Ploeg  Johan Feenstra   Arjen Terpstra

Hawwe jo kreaze âlde boeken oer, skilje ûs en wy rêde ûs dermei.

Boeken  te bestellen by: Jaap Wiersma  tel: 055 533 67 14 
of  Sjoerd de Glee tel: 055 542 21 36

Jaap de Glee
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LÊZE EN SA.
Myn passy foar lêzen en taal haw ik fan ús Mem en Heit.  Mem wie de foarlêzer. Dat wie 
noch net sa simpel, want boekjes wiene der net folle, te djoer, dat koe net lije.
Op ‘e foto ús assortiment: Lyts teltsjeboek foar Fryske bern en In twirre yn it hôf 1 
en 2.Dan wie der noch in Nederlânsk boek. De titel wit ik net, it wie âld en stikken, it 
omslach miste en der wiene ek noch wat siden wei, dat der foelen noch al wat ferhalen 
út! As ik se no besjuch, tink ik: Mar dy ferhalen snapte ik doch neat fan, fierste dreech. 
Ik tink dat Mem al lêzende it ferhaal wat ferienfâldige hat! Se liet my net allinne harkje 
nei har foarlêzen, se sette my ek op tiisdeitemiddei foar de radio om te harkjen nei it 
berneprogramma fan de AVRO. Earst Het AvroKinderkoor, dan it ferhaal fan Antoinette 
van Dijk. Ik wie in oere yn in oare wrâld! Ik besocht de lietsjes mei te sjongen. Mei 
ien ferske song ik net mei, dêr koe ik allinne mar deastil nei harkje. It waard, mien ik, 
songen foar heiten en memmen, pakes en beppes, as dy jierdei wiene, “Het Angelus 
klept in de verte”. Ik betocht ynienen dat men tsjinwurdich alles werom fine kin op You-
tube en ja, dat slagge! Ik koe sels útsykje! Foar my dus it koar. Soks moast net dwaan, 
falt altyd ôf!! Yn myn holle hearde ik it, mien ik, songen troch in pear bern, net it hiele 
koar. Twa ingelachtige stimmen! Foaral de lêste rigels! Sa heech en suver, ik krige dêr 
altyd de triennen fan yn ‘e eagen. “Een zonnestraal valt door het loover, een glimlach, 
een glimlach van ‘s Heeren gena!” Lokkich dat it noch sa moai yn myn holle sit.
Ik bin no ek wat ferbjustere oer de tekst, it is eins mear wat foar de NCRV?
Noch efkes werom nei it foarlêzen: myn grutte fijân wie Ome Kees, broer fan ús buo-
rman, wenne yn Snits. It jonkje fan ús buorlju wie like âld as ik, dus myn maat. Fandêr 
dat ik it ek hie oer Ome Kees. Ome Kees hie gjin wurk, tink ik, en as er net wist wat er 
út ‘e wei sette moast, kaam er op besite by de buorlju. Ik wit net hoe wiis as se der mei 
wiene, hy kaam op sokke dagen yn ‘e rin fan de middei gauris nei ús om in bakje kofje. 
(Wy wennen yn de herberch, dan ha jo soks!!) Tiden siet er dan swijend foar it finster 
en omdat ús Heit oerdei meast oare beuzichheden hie, moast Mem dan wol yn de taap 
wêze! En wy wiene krekt midden yn in ferhaal!! Wat hie ik in hekel oan dy man!!! Us 
mem trouwens ek. In bernelibben giet net altyd oer roazen!!!

Ary Meintema
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BÛSBOEKJE WINTERSKOFT 2017 – 2018
24 mrt.    -Grutte jûn Fryske krite De Sweach   -20.00 oere yn U. Belang
    mei de komeedzje Plestik Leagens  

6 apr.  -Ledegearkomst  -19.00 oere yn de Duiker  -19.00 oere yn de Duiker
 -dernei om 20.30 oere muziek mei Bauke Kooiker 
        
14 apr.    -Jiergearkomst FBoU en Friezendei  - yn Ljouwert

2  maaie -Kritereiske

Ystjoere kopij foar Ut é Pinnen fan september / oktober uterlik 15 augustus

REKTIFIKAASJE KRITEMEILIBJEN
Yn de “Ut ‘e Pinne” fan jannewaris is der wat mis gien yn de tekst fan “it kritemeilibjen”
De namme fan mefr. Aafke Kielstra-de Ham, stoarn op 23 oktober, stie der net goed yn.
Us ferûntskuldiging hjirfoar

REGELS BY PAKE EN BEPPE.
De doar stiet altyd iepen foar bern en bernsbern
Gesellichheid is it wichtichst
Bern bepale wat der iten wurdt
Unbeheind bedjerre mei
Ûneinich folle Leafde
Der wurdt nea genûch oankrûpt
Wy koesterje de weardefolle môminten en genietsje fan elts momin
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GRUTTE PIER

By de ledegearkomste fan 15 april 2017 wie dr Oebele Vries by ús te gast. Hy spruts oer 
de ferneamde Fryske held Grutte Pier, dy’t libbe fan ûngefear 1480 oant 1520.

Om 1500 hinne hearskje der yn West-Europa oeral adelike foarsten. Allinne oan de 
rânne fan de Noardsee binne in pear gebieten dêr’t net in foarst de baas is, mar it folk 
sels. Fryslân is sa’n gebiet. Formiel heart it ûnder de Dútske keizer, mar yn de praktyk 
hat dy neat te fertellen. De Friezen besykje harren saken sels te regeljen en beroppe 
harren op de Fryske frijheid.
De greven fan Hollân ha in pear kear besocht om Fryslân te feroverjen, mar nei de slach 
by Warns op 26 septimber 1345 ha se dat mear as 150 jier net mear oandoarst.
Dit wol net sizze dat it yn it Fryslân fan doe allinne mar pais en free is. As men gjin 
fijannen fan bûten hat, kin men altiten noch ûnderling tsiere! Yn de fyftjinde ieu komme 
der famyljes en stêden dy’t de baas spylje wolle en sa komt it ta de striid tusken de 
Skieringers en de Fetkeapers. Yn 1498 komt ien fan dy partijen op it idee om Albrecht 
fan Saksen om help te freegjen. Dit wurdt it begjin fan it ein fan de Fryske frijheid.
Der komt ferset tsjin de Saksers, mar ek de Skieringers en Fetkeapers fjochtsje mei 
inoar fleurich fierder, se ha der no allinne in fijân by. Ek de Hollanners minge harren 
der yn. Guon Friezen sykje de help fan hartoch Karel van Gelre om de Hollanners te 
befjochtsjen. It wurdt ien grutte chaos fan stridende partijen (in bytsje sa as Syrië no). 
De soldaten moardzje, rôvje en plunderje wat se mar kinne, de befolking hat in soad te 
lijen.
Yn Kimsert hat Pier Gerlofs Donia in boerepleats. Dizze pleats en de tsjerke fan Kimsert 
wurde yn 1515 troch Saksyske troepen ôfbaarnd. Dit rekket Pier djip en hy wol wraak 
nimme. As lieder fan de ‘Arumer Swarte Heap’ fjochtet er foar de saak fan Karel van 
Gelre, earst op it lân, dêrnei meast op see.
De hartoch fan Saksen sjocht der gjin heil mear yn en ferkeapet yn 1515 syn rjochten op 
Fryslân foar 100.000 gûne oan Karel V, dy’t de macht yn Hollân krige hat. Pier rjochtet 
no al syn haat op de Hollanners.

By Hoarn wurdt in float fan 11 Hollanske skippen troch Pier en syn mannen ferovere. 
In skoft letter falt Pier mei 18 skippen 36 Hollanske skippen oan en hy wit der 28 fan te 
feroverjen. Hy makket in soad lading bút en nimt hûnderten manljue finzen. Op it lân 
giet it de Geldersken minder goed as op see. As dêr freonen fan Pier fermoarde wurde, 
wurdt syn haat al mar grutter. Finzenen nimt er net mear, hy lit syn fijannen allegear 
fersûpe. De Hollanners binne skytbenaud as se him sjogge.
Langsum lykwols krijt Pier foar it ferstân dat de Geldersken einliks lak ha oan de Fryske 
frijheid en it lân oerhearskje wolle, lyk as al dy oare fremdlingen. Nei 1517 wurdt net 
mear in soad fan him heard. Yn 1520 stjert er as boarger fan Snits.
Yn 1523 komt hiel Fryslân oan Karel V en dan hearre wy by de Nederlannen, net by 
Gelderlân, Dútslân of hokker oar  lân dan ek. 

Dr. Vries begint syn lêzing mei te sizzen dat Grutte Pier yn Fryslân dan wol sjoen wurdt 
as in frijheidsstrider, mar yn Hollân hat er mear de namme fan in woesteling der’t gjin 
goeds fan te sizzen is. Dit komt binammen troch de 19e ieuwske skiedskriuwing troch 
C. Busken Huet, dy’t folle ynfloed hân hat, sa as sels noch blykte yn de TV-searje ‘Floris’ 
(1969) mei in net al te bêste rol foar ‘Lange Pier’. Men kin him ôffreegje: Wa wie de echte 
Grutte Pier?
Busken Huet hat yn syn boek ‘Het land van Rembrandt’ (1884) skreaun, dat Karel van 
Gelre, dy syn fjildhear Maarten van Rossum en Grutte Pier mooglik “de drie grootste 
historische schelmen van Oud-Nederland” west ha en yn elts gefal fertsjintwurdigers 
fan dejingen dy’t “de beschaving van ons land het langst tegengehouden hebben”.
Foar ús begripen wienen se fansels net de meast beskaafd operearjende minsken, dat 
wienen harren tsjinstanners likemin. Wêrom komt sa’n Busken Huet op sokke ideeën?
Dan moatte wy besjen wêr’t it yndertiid om gong. Oan de iene kant wie der Hollân 
dat mear lân en macht ha woe, oan de oare kant Gelre dat krekt itselde woe. Yn 
prinsipe hie de striid oars útpakke kind, bygelyks mei Gelre as in apart lân yn it easten 
njonken Hollân yn it westen. Sa is it net gien, Hollân wûn de striid en de Nederlannen 
waarden ien. Busken Huet skreau syn boek ek om it nasjonale fielen fan it noch frij 
jonge Nederlân te fersterkjen. Hy woe Nederlân, sa as it wurden wie, sjen as de iennige 
mooglikheid, in histoaryske needsaak. 

Tsjalling Beetstra
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Minsken út de sechtjinde ieu, dy’t it oars woenen en har net frijwillich by Hollân 
oansleaten, pasten net yn syn plaatsje. Hollân wie in sintrum fan beskaving, doe en ek 
yn syn eigen tiid. Oaren koenen dat it bêste tajaan en harren oanpasse. (Der binne ek 
hjoed noch minsken dy’t sa tinke!)
Ut de lêzing fan dr. Vries blykte wol, dat Grutte Pier wraak nimme woe en der rûch 
yn omslaan koe, mar hy focht net allinne om it fjochtsjen: Doe’t er ynseach dat er 
misbrûkt waard troch de Geldersken en dat de striid neat úthelle, luts er him werom yn 
de stêd Snits.
Pier wie gjin grut ljocht, fan de polityk hie er net folle benul en syn rol is letter faak 
oerdreaun, mar hy wie tige moedich en yn de striid levere er grutte prestaasjes. Dêrby 
wie it him wól te dwaan om wat hy seach as de Fryske frijheid. Neffens my meie wy him 
dêrom rêstich as in Fryske frijheidsstrider beskôgje!
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KRITEMEILIBJEN
It kritemeilibjen wol graach op ’e hichte hâlden wurde fan
sykte, ûngemak en jubileums. Dan kinne wy meilibje
troch in tillefoantsje, in kaartsje of in besite.

Sietske Stegenga  Texandrilaan 49 
 7312 HP Apeldoorn 
 055-355 67 00

José Bonder  Arbeidstraat 12 
 7311 CT Apeldoorn 
 055-522 36 56

Hennie Wiersma  Waagmeesterhoeve 509 
 7326 RZ Apeldoorn 
 055-5337614

LIDMAATSKIP
frYsK seLsKiP “fier fan HÛs” aPeLdoorn

Ynlage foar in jier € 12,50
Betankje allinne skriftlik en foar 1 novimber by de skriuwster. 
Op 1 novimber wurdt it lidmaatskip automatysk mei in jier ferlinge.

Bankrekken, ING bank:
NL98INGB0006 2367 14

(It ledejild kin allinne mar oermakke wurde op de ingrekken!)

BESTJOER
Foarsitter  De Wezeboom 4
Henk de Boer  6971 HP Brummen 

	0575 -563 927
  henkank.deboer48@kpnmail.nl

Skriuwster  Rentmeesterstedeweg 10
Froukje van Laar  6961 DA Eerbeek 

	0313 - 65 27 94
  froukjedv@kpnmail.nl

Skathâlder  Breenberghstraat 18
Sikke Klaver  7212 JT Deventer 

	0570 - 64 90 21
  sifo@kpnmail.nl

2e Foarsitter en akwisiteur  J. de Grootstraat 20
Bero Postma  7311 GN Apeldoorn 

	055 - 576 07 15
  beropostma@kpnmail.nl

Lid / ferlotting FAKATEURE

Lid  De Parkelaar 11
Lammert van der Meulen  7339 JC Ugchelen 

	055 - 534 15 00
  lammervandermeulen@kpnmail.nl

Lid FAKATEURE
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KOLOFON
Utjefte
Frysk Selskip “Fier van hûs” Apeldoorn
52e jiergong nr 2 maart 2018

Redaksje 
Froukje van Laar  Rentmeesterstedeweg 10 
  6961 DA Eerbeek 
 	0313 - 65 27 94 
  froukjedv@kpnmail.nl

Advertinsjes
Bero Postma 	J. De Grootstraat 20 

 7311 GN Apeldoorn 
	055-576 07 15

  beropostma@kpnmail.nl

Formjouwing
Bijbeeld, Apeldoorn 	studio@bijbeeld.nl

Drukker
Bijbeeld, Apeldoorn 	print@bijbeeld.nl

EARELEDEN
Aafje Miedema – Loonstra.

Lammert Toering
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