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Frysk Folksliet   
 
Frysk bloed tsjoch op! 1) Wol no ris brûze en siede, 
En bûnzje troch ús ieren om! 
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’íerde, 
It Fryske lân fol eare en rom. 
                                                                    
Refrein:     
                                         
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.                                                                                                                              
                                                                                                 Earebyld Grou; 
                                                                                                 Dr. Eeltsje Halbertsma 
Refrein:                                                             
 
Fan bûgjen frjemd, bleau by ’t âld folk yn eare, 
Syn namme en taal, syn frije sin; 
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht 3 )  en trou syn leare, 
En twang, fan wa ek, stie it tsjin. 
 
Refrein: 
 
Trochloftich 4 )  folk fan dizze âlde namme,                      
Wês jimmer op dy âlders great!                                     
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme                         
In grien, in krêftich bloeiend leat!                                
 
Refrein: 
                                                                                 
1)  tsjoch op = bliuw net stilstean                                                                                     
2)  betrutsen = yn gefaar brocht                                              ‘De âlde Friezen’,  
3)  sljocht = ienfâldich                                                            ferzje Halbertsma/ 
4)  trochloftich: ndl. doorluchtig                                                             Van Loon 
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Geboorte, Huwelijks en Jubileumkaarten 
  

Huisstijlen,  briefpapier, enveloppen, visitekaarten 
  

uw mailing kunnen wij ook compleet  
verzorgen van druk tot aflevering TNT 

Winkler Prinsstraat 6 
9403 AZ Assen 
(0592) 39 41 82 

drukkerij@multa.nl 
www.multa.nl 
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Derbûten 
 
Goeie allegearre, 
 
It is net te leauwen, mar wy sitte al wer yn de tredde moanne fan 2018. De tiid hâldt gjin 
skoft. Noch mar krekt ha wy it hearlike gesellige stamppotbuffet efter de kiezzen. 
 
Ik wit net hoe’t it jim giet, mar ik bin sa bliid mei dit winterwaar.  
Wylst ik dit stikje skriuw is it krekt 3˚C boppe nul en it sintsje skynt. Hearlik! 
Lêstendeis wie ik ûnderweis yn ’e auto en seach dat de fûgels der wer nocht oan krije om 
aansten te nesteljen. Se komme allegearre wer op ’e lappen en dogge har bêst in wyfke of 
mantsje oan ’e heak te slaan. 
 
Ek de minsken yn Fryslân en foaral dy út it Westen wurde wer sljocht. Wêroer????.......  
De Alvestêdetocht! 
 
Yn in krante lies ik: 

”Vaarverbod op Friese sloten en vaarten vanwege Elfstedentocht. 
  Het 'E-woord' is nog niet gevallen, er komt nog lang geen Elfstedentocht, maar de 
  provincie Friesland heeft woensdag besloten om varen op sloten en vaarten te 

verbieden. Door dat verbod kan het ijs groeien. Het ijs is echter nog niet sterk 
genoeg om op te kunnen schaatsen, benadrukt de provincie.” 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Sleat                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
Wy Friezen binne wat nochterder, miskien helje wy de redens wol út it fet en geane te 
riden op sleatten en fearten, mar tinke oan in Alvestêdetocht …...…? Dan moat der noch 
hiel wat barre. Mar miskien leit it iis der wol oars hinne as it Kritenijs by jimme op ’e 
matte leit. Ofwachtsje mar. 
 
It is wis dat wy op freed 16 maart noch in moaie jûn ha sille yn it Haolerhoes. Toaniel-
feriening Pro Rege út Holwert spilet dan it toanielstik ”Komkommertiid”. It bestjoer hat 
it al sjoen en hat genoaten. 
Ik hoopje jimme allegearre yn sûnens te sjen op freed 16 maart ’18. 
 
(troch tekoart oan romte is der diskear gjin Bernebrochje) 

       Groetnis,  
            Teatske 

https://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4572739/b794359b-3df9-4f77-aff2-e81aeed310b7
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It Frysk Boun om Utens               AG en Friezedei 
 

               Utnûging 
wannear: sneon 14 april 2018 
wêr: De Kommisjeseal yn it Provinsjehûs te Ljouwert 

     wat is dêr dan: Algemiene ledegearkomste èn Friezedei 
 
It is no sa stadichoan tiid om alle Friezen om utens, dy’t lid fan in Fryske Krite binne, 
mar  ek de e-mailstipers fan it Boun  op ’e  hichte te bringen fan it programma fan dy dei. 
Moarns fan 10.00 oere ôf geane de doarren fan it Provinsjehûs iepen en binne fertsjint-
wurdigers fan Kriten wolkom foar de ynrin. 
Kofje en oranjekoeke steane klear en om 10.30 oere iepenet de foarsitter de AG. It wurdt 
in saaklik, koarte AG dy’t om 12.00 oere ôfrint. 
Dan krije de oanwêzigen in lunsj yn it restaurant fan it Provinsjehûs en wurdt de seal ree 
makke foar de Friezedei. De leden dy’t allinnich op de middei nei de Friezedei komme 
wolle, kinne ek mei dwaan oan de lunsj. In koarte rûnlieding nei de Steateseal is dan ek 
mooglik. 
 
Om 13.00 oere wurdt de Friezedei iepene troch ús foarsitter. Nei it sjongen fan it Frysk 
folksliet en inkelde oare Fryske ferskes krijt de Kommissaris fan de Kening yn Fryslân, 
de hear A. Brok, it wurd en hjit ús Friezen om Utens wolkom yn it Provinsjehûs. 
 
Friezedei – dei om inoar te moetsjen en te fermeitsjen. 
Yn ’e middei kin in soad sein en dien wurde, mar der is ek tiid foar ferdivedaasje. 
Op it programma steane: 
 In rûnlieding yn de âld-finzenis Blokhúspoarte en/of …. 
 In rûnrit troch de stêd Ljouwert mei in toeristetreintsje, mar ek  ….. 
 In trochrinnende diapresintaasje oer de skiednis fan Friezedagen fan it Boun.  
 As kers op ’e taart hawwe wy in ferrassing foar jimme – yn Fryslân wrâldfer-

neamd, mar dêr bûten sa stadichoan ek mear as: Jelmar Hoekstra en Fokke Plan-
tinga, better bekend as HYMPHAMP komme mei twa muzikanten!  
Dat belooft noch wat! 

Foar dy gelegenheid komme fjouwer sjongkoaren fan de kriten Boadegraven, Lelystêd, 
Swol en Twente nei Ljouwert om foar jim te sjongen. 
 
Foar neat giet de sinne op ……. 
Fansels hoopje wy dat dy sinne de 14e april folop skine sil yn Ljouwert, mar dat hawwe 
wy net yn ’e hân! Wat wy wol yn ’e hân hâlde wolle, binne de kosten foar dy dei… 
It Provinsjehûs jout ús dy dei ûnderdak en dat kostet ús neat! Geweldich! 
Mar it iten, de konsumpsjes en de ferdivedaasje kostje wol wat: wa’t nei de AG komt, 
mei-ite wol en dêrnei de Friezedei-middei meimeitsje wol, freegje wy  € 30,--; wa’t allin-
nich de middei meimakket en tusken de middei ek mei-ite wol: ek € 30,--. 
Wa’t net mei-yt, betellet € 17,50. De kosten foar de AG yn it moarnsskoft binne foar it 
Boun en allyksa it wolkomstbakje kofje/tee mei oranjekoeke. 



 5 

Opjaan graach foar 12 maart 2018 
 
It jild moat oermakke wurde nei: de ponghâlder Jan Vogel fan it Frysk Boun om Utens 
te Hoarn op IBAN NL94 INGB 00003 200 77 
 
mei fermelding fan: 

• AG/Friezedei 2018 
• Namme(n) 
• Wêr’t men oan meidwaan wol: 

- AG 
- lunsj 
- allinnich middeis Friezedei 
- Blokhúspoarte 
- treintsje 

 
Wy hawwe der no al sin oan! Jim ek? Sjoch foar de details fan de Friezedei ek op de 
webside fan it FBoU: www.fryskbutenfryslan.frl 
 
N.B.  
As it jild op ús rekken stoart is, dan lizze 14 april by de yngong de tagongskaart en  
konsumpsjebonnen yn in slûf foar jimme klear mei it Programmaboekje-op-namme. 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.fryskbutenfryslan.frl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwbTs1JjZAhUEEVAKHQ_oBOAQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=knE1uC18Feo&psig=AOvVaw0yp7JCfLomGU4BmLnloRw-&ust=1518259835650440
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Selskip ”Blikstiender” mei fleur en faasje ”Fryslân heite” 24-11-2017 
 
Foar sânen de jûns 24 novimber 2017 stiene de earste minsken al foar de Haolerhoes-
doarren, al hiene se yn ’e gaten, it koe wolris in moaie Fryske Kritejûn wurde.  
En se krigen gelyk; yn in omsjoch rûn de seal aardich fol. 
 
It selskip ”Blikstiender” út De Lemmer kaam mei 12 persoanen -7 froulju en 5 manlju - 
mei sketskes en lietsjes op ’e planken en fjouwer foarmen it muzikale kombo. 
Nei de gebrûklike kopkes kofje/tee mei de smaaksume Snitser oranjekoeke, it wolkomst-
wurd fan foarsitter Teatske en it sjongen fan it Frysk folksliet û.b.f. Jaap en lûkpûde, koe 
om acht oere hinne it programma fan ’e ein sette. 
Dat hold yn: in tiidreis troch Fryslâns ferline, mar ek mei in each op it heden en in foarút-
sjoch op ’e takomst. Oer opmerklike foarfallen en persoanen, sawol mei earnstige as ko-
myske sketskes en sankjes. 
 
Sa efterinoar kamen oan ’e oarder: 
Op ’e terp. 500 foar Kristus. Twa froulju op ’e kwelder. “Sjoch in mol wrot in bult; wy 
smite in grutte, hege bult op, in terp, en sette ús dêrop nei wenjen. En foar de kjeld: 
bearenburch!” 
Bonifatius, 754 nei Kr. fermoarde by Dokkum. Fjouwer as muontsen ferklaaide spilers 
sjonge it prachtich sonoar klinkende flouwerstimmige liet: “Dona nobis pacem” (Jou ús 
frede). 
De ramp fan Peazens-Moddergat, 1883. 83 fiskers mei 17 fan de 22 skippen ferdron-
ken. Gerben Basteleur brocht tanksij in luchtbûl ûnder it skip it libben der ôf. Fjouwer 
froulju oan it slykwjirmdollen. 
Yn it fean, 19de iuw. Turfstekke. Koar sjongt der in liet oer. 
Margaretha Geertruida Zelle 1889. 1876 - 1917. Letter dûnseres ûnder de namme 
Mata Hari = each fan de dei, de sinne. As dûbelspionne troch de Frânsen fusilearre. 
Foarop yn ’e striid. 1910. Domela Nieuwenhuis (”ús ferlosser”). Pieter Jelles Troelstra. 
It achttallige koar, toaid mei reade mûtse en sjaal, sjongt de ”Ynternasjonale”, it striidliet 
fan de sosjalistyske beweging. 
 
Dan is it skoft. Tusken de beide optredens yn tiid foar in sûpke, swiet sûpke of fris-
drinken. En …de ferlotting mei moaie en lekkere prizen. 
 
Fedde Schurer. Kneppelfreed, 16 nov. 1951. Sjoch Kritenijs nû. 2, nov. 2017. 
Selskip Tetman de Vries. Jierren ’40/’50/’60. Mei Tetman, Jarich, Mine, letter Rients 
Gratama. ”De tiid hâldt gjin skoft”: De maitiid; ”Wêr sjogg’ jo sa’n romte”. It Lemster-
koar, ek it publyk kin de lietsjes meisjonge. 
De Alvestêdetocht. In man en in frou mjitte de tsjokte fan it iis, sy mei in elektryske 
boar: 16 sm.; hy mei in âlderwetske omslachboar: 16,5 sm! 
SC Heerenveen-Cambuur. Fjouwer stuollen, man en frou Cambuur-supporters en man 
en frou Heerenveen-fans. De manlju wakker oan it bekfjochtsjen, de froulju kinne it 
stadichoan goed meimekoar fine. 
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De taal yn it heitelân. De Fryske lêsplanke mei û.o. sinne-moanne-hoanne, ensfh. 
Hoelang is it echte geve Frysk noch te ferstean? Us taal giet nei de barebysjes. Sang mei 
gitaarbegelieding. 
Soargen oer de Fryske taal. Twa froulju yn petear: slopankelich Frysk; it brûken fan de 
Nederlânske sinsbou: soe it sa kinne wêze? Mem sei dat ik dat ha dien. In soad hollanis-
men: hy hat sich fergist; sy bliuwt mar seuren; wy geane begjinnen; ús lytsbern komme 
moarn. Sawat daagliks steane ynstjoerde stikken yn ’e Ljouwerter. Fjouwer leden sjonge: 
”Wês grutsk op ús taal”. 
Koskitengrien. In lânbouynspektrise: ”Jim boeren brûke tefolle stront en jarre, sa komt 
der in dongoerskot. Dat moat oars!” Sy sjonge: koskitengrien. 
Grutte Pier en Sterke Tryn. Lykas Pier om 1500 hinne de Hollanners yn ’e Sudersee 
kopke-ûnder gean liet as se it tongbrekkerssechje ”Bûter, brea en griene tsiis” net sizze 
koene, sa moat der hjoed-de-dei ek in frommes komme ’mei pit en ballen’ en  ’fjoer yn ’t 
gat’. Sy sjonge: ”Mei Grutte Pier en Sterke Tryn, sa geane wy de takomst yn”. 
 
It Lemster selskip wie blikstienders goed opinoar ynspile, it omklaaien tusken de sênes 
gie flot yn syn wurken en yn ’e seal wiene se ek dúdlik te ferstean. 
 
Gearfetsjend: betûfte spilers mei in sprankeljend optreden. Us foarsitter ferwurde dat oan 
’e ein fan de jûn ek koart en bûnich: ”Prachtich, geweldig moai, grandioas!” It publyk 
wie it dêr hielendal mei iens, sa ’t bliken die út in steande ovaasje. 
Renny bea alle meidoggers noch in typysk streekprodukt oan: ”Drentse turfjes”. 
In boppeslach fan it bestjoer en helje sa’n fleurige, entûsjaste groep mei ”Fryslân heite” 
nei ús Krite! 
                      Jan 
 
 
 
 
Foto’s stamppotbuffet         
                             

             
 
 
 



 8 

Yn it reedspoar fan Reinier Paping en Jeen van den Berg    
                                                                                                                     

              1.  2.                   3.  
 
 
De winter fan 1962 - 1963 wie lang en kâld. Oer de moannen desimber oant en mei fe-
brewaris wie it yn De Bilt yn trochsneed –3,1°C. It noardeasten fan Nederlân lei al dy tiid 
ek nochris ûnder de snie. Earst op 8 maart begûn it te teien. 
  
Leafhawwers fan it reedriden wiene in protte te finen op de iisbanen en fearten en wiken. 
Op de Koartsweachster iisbaan Hâld Moed makken Klaas Akkermans, Wiebe Kort en ik 
(3) de ôfspraak dat wy oan de kommende Alvestêdetocht meidwaan soene. In pear dagen 
foar de start op 18 jannewaris sei Wiebe dat wy by syn suster yn Ljouwert sliepe koene 
en dat syn buorman Piet Legendal ek graach mei woe. Dat hie eins net wêze moatten ... 
Wiebe soe op 18 jannewaris foarútgean nei Ljouwert om ús allegear yn te skriuwen, mar 
hy gie earst by syn suster lâns en wachte eins te lang mei ynskriuwen. Dêrom stie op ús 
startkaart dat wy pas om healwei achten starte koenen. Nettsjinsteande it feit dat der 
foarôf sein waard dat allinne de aldersterksten de tocht útride soene, wie der in wiere 
stoarmrin op de kaarten foar de toertocht. De dei foar de tocht rekke Ljouwert hielendal 
yn de besnijing fan it barren. Dêr hie Wiebe wat te min mei rekkene. Moarns ier hearden 
wy op de radio dat de wedstriidriders om healwei seizen úteinset wiene én dat de toer-
riders mar wat earder nei de start komme moasten. Sadwaande wiene wy in bytsje earder 
as healwei achten op it iis, maar efternei besjoen dochs noch te let. 
 
It wie noch tsjuster doe’t wy de redens ûnder hiene en oer de Swette op Snits oangiene 
op de smelle baan. De moanneskyl skynde oer in fallend en tûmeljend peloton en ast der 
foarbyride woest, dan giest op ’e snút de snie yn en Piet hie hielendal lêst fan alle skuor-
ren en tûkelteammen. Foar Snits hiene wy al in pear kear op him wachtsje moatten. 
De Snitser Aldfeart wie min, mar nei Snits waard it better, ek al om’t it ljochter waard en 
it iis wat better te beriden wie. Op de Fluessen wiene skuorren en barsten en de stosnie 
soarge foar sniedunen op it iis. Oan ien stik wei falpartijen fansels. Yn Starum stapten in 
hiel soad dielnimmers op ’e trein, Piet Legendal wie der ien fan. Foar ús trijen wie dat in 
soarch minder. 
Oangripend fûn ik de oankomst yn stedsjes as Sleat, Starum en Hylpen.  
Nei Hylpen moasten wy oer de seedyk klune om’t der in feroaring yn de tradisjonele rûte 
wie.  
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De tocht gie oer de Iselmar nei Warkum. Yn Boalsert wie de ûntfangst wer hiel hertlik en 
wy krigen fergees poeiermolke en mandarinen. It iis wie dêr min, mar dochs joegen 
doarpkes as Parregea en Tsjerkwert ús in opkikkerke. 
De moed siet der wer goed yn en wy rekkenen al út hoe let wy op dizze wize yn 
Ljouwert wêze koene.Wy wisten op dat stuit net dat de banen op ’e klaai hielendal ticht-
waaid wiene mei stosnie en net lang nei’t wy ús stimpel yn Frjentsjer (1) krige hiene, 
naam it Alvestêdebestjoer it beslút om de tocht net mear trochgean te litten. It wie krekt 
as krigen wy in klap foar de kop, doe’t se ús dat yn Harns fertelden. 
 
Mar 57 fan de 575 wedstriidriders kamen yn Ljouwert oan en fan de 9650 toerriders ha 
mar 72 al baanbrekkend, stroffeljend en stridend it sa begearde krúske helje kind. 
 
Klaas, Wiebe, Piet en ik kinne ús bernsbern fertelle dat wy in grut part fan de meast barre 
en meast besprutsen Alvestêdetocht yn it reedspoar riden ha fan winner Reinier Paping 
en nûmer twa Jeen van der Berg fan Nij Beets, dy’t yn 1954 de winner wie.  
Trije wike letter ried ik Lemmer-Urk v.v.! (2).       
            
                       Anne Veenstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 
 
De wrâld leit ree om út te dijen 
ta ierdes moaiste skilderij;  
  
no sprút it grien nei froast en lijen 
en bloeie blommen fris en nij. 
 
De himel is sa klear en blau en 
de winen bringe swietrook mei; 
yn ’t hôf koere fereale dowen 
ta eare fan ’e maitiidsdei. 
 
                            Tjeats Peanstra 
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Freed 16 maart 2018  
 

yn ’t Haolerhoes te Hooghalen: 
 

toanielferiening Pro Rege út Holwert komt mei it stik 
 

”Komkommertiid” 
 
Jo nimme in âld, wat ferrinnewearre hotel op it plattelân, mei in nochal stive, uterst 
korrekte eigenaresse en personiel dat leaver loai is as wurch. Twa hotelkeamers mei in 
sletten tuskendoar, mar wol mei in kaaisgat. Ferskate gasten, de ien op siik nei rêst, oaren 
o sa fereale en wer oaren dy’t nei 25 jier houlik krekt witte wat sy oan elkoar ha ….... of  
dochs net? In sjoernalist dy’t op de gekste mominten keamers ynrint op siik nei de 
perfekte foto. 
Dat alles soarget foar keamerferwikse-
lingen, gnuvery troch kaaisgatten en de be-
muoisucht fan de eigenaresse. 
 
In jûn mei in grut oantal betizingen en 
brike situaasjes, dus it belooft in jûn te 
wurden mei in protte wille! 
 
Begjin 
De jûn begint om 19.45 oere. 
De doar giet iepen om 19.00 oere, sadat jim in moai plakje útsykje kinne. 
 
Tagongspriis 
Foar leden € 12,50 de man/frou (foar net-leden € 15,-- de man/frou). 
 
By dy priis binne twa bakjes kofje/tee en in hearlik stikje oranje-
koeke ynbegrepen.  
 
Yn it skoft is wer ús ferlotting mei moaie en lekkere prizen. 
 
Foar de minsken dy’t min op ’e gong binne en/of net op eigen gelegenheid nei Hoog-
halen komme kinne steane hjir tillefoannûmers fan Hans Groenhof 0592-352932 en/of  
Teatske Haanstra  0592-344920, dy’t jo skilje kinne foar ferfier. 
 
 

Net stinne, der hinne. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp1r2NxITXAhWNEVAKHXH2AagQjRwIBw&url=https://speedingblackrain.wordpress.com/2011/10/23/bazaar/&psig=AOvVaw0XVQHedRT2h2TFL2DwPb2b&ust=1508772002579283
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Ha jo it al heard …….…..        
 
-dat it in dream is fan elke brûker fan in metaaldetektor om in echte skat te finen! Dat 
bart yn 1991 yn in stik boulân eastlik fan Tsjummearum: 2789 Fryske munten út de 
Karolingyske tiid wurde dan fûn. It is yn Europa de grutste muntfynst út de njoggende 
iuw. 
 
-dat it doarp dêr’t ik berne bin foar de Twadde Wrâldoarloch as namme Ychtenpolder 
hie. Dat stie de ynwenners fan dat turfmakkersdoarp hielendal net oan. Yn 1948 waard in 
nije namme keazen: Bantegea, nei in eartiids besteand doarp fan om ende by 1700. It is 
sa goed as seker dat it âlde doarp Bant ferdronken is yn de Sudersee. Bant betsjut 
wengebiet en gea is in streek. Wat binne se bliid mei harren Bantegea. Yn de Noard-
eastpolder leit ek in doarp Bant. 
 
-dat de Fryske Mole troch it Ministearje fan Underwiis, Kultuer en Wittenskippen oan-
wiisd is as Profesjonele Organisaasje foar Monumintesoarch, de saneamde POM-status. 
De stichting hat mear as fjirtich molens yn behear. De stichting Oude Groninger Kerken 
en de Alde Fryske Tsjerken hawwe ek de POM-status. 
 
-dat de Grote of Sint-Gertrudistsjerke fan Warkum wol in hiel bysûnder ynterieur hat, 
besteande út âlde grêfsarken, de âldste út 1523, roukassen of roubuorden en in rige fan 
seis beskildere gildebieren út Warkum en ien út Hylpen. Op dy lykbieren steane útbylde 
aktiviteiten fan de skippers,aptekers, lânbouwers en sjirurgyns. Hiel apart, mar hiel moai! 
De tagong is fergees. 
 
-dat it Nij Frysk Wurdboek (nFW), mei help fan lêzers, nei in bettere oersetting fan in 
lienwurd siket. Bgl. ‘what the fuck’. Der kamen in soad suggestjes: blikstienkaters, de 
deale, donderkaters, snotfergeemje, blinders, o blikjes, myn leave santjin, och heden 
hitske, tsjong noch ta, here me tiet, wat yn ’e goede (Jan fan Beets); Pot Jan Hinnekont, 
Baas boppe baas, Hearemyntydwatsilditwatwat, de dealewatno (fan Rients Gratema). 
Moai net? 
 
-dat om de trije jier op it Dútske eilân Helgolân in Kultureel festival is: Friesen-droapen. 
Trije dagen lang stappe dêr dan besikers út alle Fryske gebieten om, fan de Iselmar oant 
de Dútsk-Deenske grins ta. De kulturele bydragen komme ek út al dy Fryske gebieten. It 
is simmers in aventoer om op dat eilân te kommen. Op folle see moat oerstapt wurde fan 
de fearboat op lytse, motorisearre roeiboaten, de sn. Börteboaten. Op it eilân wurdt noch 
altyd in Noard-Frysk dialekt sprutsen: it Helgolânsk oftewol it Halunder Freesk. 
 
-dat de foarming fan de Fryske taal west hawwe moat tusken 500 en 700 nei Kristus.  
It Frysk is in Noardwest-Germaanske taal, lykas it Ingelsk. Net frjemd dat der oerien-
komsten binne. Sa hat by beide talen in selde klankferskowing west: fan de ’k’ nei de 
’tsj’. Tink oan Ingelske ’cheese’ en it Fryske ’tsiis’.  
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Yn de paknamme Tsjerkwert hearre jo dat werom. Grappich genôch is dy klank ek oerein 
bleaun yn it Nederlânsk: Tjerkwerd. Wylst de Nederlânske fariant fan bgl. Aldtsjerk 
Oudkerk wurden is. 
 
-dat de ferneamde fibula (midsiuwske sierspjelde) fan Winaam nei alle gedachten in 
mantelspjelde west hat fan in Keninginne of prysteresse, dat kinne wy noch wol 
neikomme. Mar hoe’t dat fan goud en sulver opmakke sieraad ynlein wêze kin mei 
stikjes almandyn út Yndia, bliuwt oant hjoed-de-dei in grut riedsel. 
 
-dat it Russysk-Ortodoks kleaster yn Himmelum sûnt 2007 op tolve juny in Odulphus-
beafeart oer it wetter organisearret. Op dy dei wurdt de Hillige Odulphus (775-855) be-
tocht, de earste Nederlândske hillige fan eigen Nederl. grûn. Dy misjonaris út Brabân hie 
as taak om de Friezen te bekearen. 
 
-dat by it lieden fan de twadde nije Deinumer tsjerkeklok de toer hinne en wer giet.  
De tsjerkegongers krigen it idee dat se seesiik waarden as se yn ’e tsjerke sieten op it 
stuit dat de klokken letten. Sels yn de konsistoarje giene de lampen ek hinne en wer. “De 
toer skommelet, de trillingen moatte derút”, sa seit Anne Osinga, foarsitter fan de Monu-
mintestichting Menameradiel. De sipel op ’e toer sil der ek wol lêst fan ha! 
 
-dat it Ruurd Wiersmahûs yn Burdaard op in list stiet fan ynterieurs dy’t as foarbyld 
tsjinje. Syn wenning, it Ruurd Wiersma Hûs is troch de Rykstsjinst op de ‘Toonbeel-
denlijst Interieurensembles’ set, krekt as it Ir. Woudagemaal op Teakesyl, it boarger-
weeshûs yn Snits, de tsjerke fan Hegebeintum en 69 oaren. 
 

       Wer opsocht en byinoar swile troch Jaap fan Bantegea 
       en wer kreas yn it Frysk oerbrocht troch Jan fan Beets. 
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 FRAACHPETEAR mei JAAP KRIKKE EN ANJA AMELS  
 

 
Yn har smûke appartemint oan 'e Koekoekstrjitte yn Assen hie ik in nijsgjirrich petear 
mei Jaap Krikke en syn frou Anja. 
 
My foelen daliks de prachtige ynliste lispuzels op, dy´t noch in plakje oan ´e wand krije 
moasten. En Anja fertelde entûsjast oer har hobby puzelje. Sy wie no dwaande mei de 
tredde megagrutte puzel. Ek hie sy in hiel moai borduerwurk hingjen, dat sy ris by de 
“Margriet” krigen hie. Mar mear borduerwurken hie sy net makke. It puzeljen hie har no 
yn 'e besnijing ... 
 
Jaap is yn 1942 berne yn Grins, in stêd nei syn hert. Doe´t er trije moanne âld wie moast 
heit ûnderdûke en kaam de lytse jonge by pake en beppe yn Assen. Beppe kaam út in 
húshâlding mei tolve bern en har famylje wenne yn Drachten en dêr wie Jaap letter wol 
gauris útfanhûs. Sadwaande waard de Fryske taal him wol fertroud, mar prate kin hy it 
net; wol kin er it goed ferstean en lêze. Thús waard gjin Frysk sprutsen. Mem kaam út 'e 
stêd Grins en wie aktyf by de Grunniger Spraok. 
 
Doe't de befrijing kaam koe heit wer thúskomme en gie Jaap wer nei syn âlden ek yn 
Assen. Heit en pake wiene timmerman en Jaap gie al gau mei nei it wurk.  Fan pake hear-
de hy in bulte ferhalen fan eartiids en sa krige Jaap ynteresse foar stambeamûndersyk. En 
dêr is er no alle dagen mei dwaande. Earst mei syn eigen famylje en no binne hy en syn 
frou drok mei har skiednis. Hy hat al 200.000 nammen yn syn kompjûter stean ! 
 
Nei de legere skoalle gie Jaap nei de ambachtsskoalle, ôfdieling timmerjen, dat lei 
gewoan foar de hân. Mar ... wie dat wol syn eigen foarkar ? Nei ferrin fan tiid waard Jaap 
meubelmakker, mar nei oardel jier, lokke it aventoer en gie er nei de marine. Hy woe wat 
fan 'e wrâld sjen! Nei in oplieding fan njoggen moanne waard er oerpleatst nei Den 
Helder, krige in sportoplieding en waard spesjalist yn mortieren. 
 
Yn 1962 waard er útstjoerd nei Nij-Guinea -trije kear acht oeren fleane- om de soldaten 
fan Soekarno dêr te bestriden. Nei trettjin moanne moast Nederlân him weromlûke. 
Ruslân holp Soekarno en de FS (Feriene Steaten) hie it te drok mei Cuba om Nederlân by 
te stean. Dat sadwaande ferlear ús lân ek Nij-Guinea. Jaap hat sawat alle plakken op Nij 
Guinea sjoen, mar rûn dêr malaria tropicana op. Hy hat der noch hieltiid lêst fan, al giet it 
de lêste jierren better. 
Yn 1963 kaam Jaap werom nei Nederlân, mar lei trije dagen bûten kennis yn it hospitaal 
yn Doorn. Hy wit noch goed dat doe't er wer bykaam foar de telefyzje wie, dat Reinier 
Paping de Alvestêdetocht wûn hie. Doe't Jaap wer better wie en jûns op wacht stean 
moast, is er útnaaid. Hy hie in faam yn Assen en woe nei har ta .... Mar doe't er letter 
thúskaam, die bliken dat er net in goed momint útsocht hie.  Mem lei yn 'e kream en wol 
op syn bêd, dat hy moast op it grutte bêd. De oare moarns hie hy der in suske by, it 
njoggende en lêste bern yn 'e famylje. 
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Nei seis jier liet er de tsjinst benefter him en gie wer as meubelmakker oan 'e slach, mar 
hy seit: ”Dat wie my trije kear neat”. 
Doe frege V&D yn Grins him foar de meubelôfdieling en kaam hy dêr oan 't wurk. Hy 
hie no ek de tiid om kursussen te folgjen en hy hie in brede ynteresse. Fan wat er op syn 
paad kaam woed er alles witte. Hy die û.o. in kursus arsjitektuer wat him in baan besoar-
ge by Vos Interieur Kunst, in lanlik ferneamd bedriuw yn  'e binnenstêd fan Grins.  
Hy brocht it ta bedriuwslieder en hie tritich minsken ûnder him. Boppedat mocht hy in 
nij bedriuwsgebou ûntwikkelje. Doe't dat nij ferrin fan jierren allegearre goed rûn, sloech 
de sleur wer ta. 
 
It skipfeartmuseum yn Grins socht in bibliotekaris en dat waard Jaap! Hy sammele alder-
hande tekeningen fan skippen, boud troch Grinzer skipbouwers en fersoarge ek in krante-
rubryk. Yn 'e wykeinen joech er de jongerein rûnliedingen en liet minsken fan âlde am-
bachten út Fryslân komme foar demonstraasjes, û.o. netten boetsje, splisse en knoopje en 
seilen meitsje. 
Op woensdeitemiddei mochten skoalbern komme om boatsjes te bouwen. 
 
Hy waard foar in gesprek útnûge troch de direkteur fan 'e streekskoalle Grins, dy't in ma-
gazynsjef socht. Syn CV wie gjin probleem: hy krige wol in frjemde fraach: ”Oft Jaap 
wol ris heard hie fan 'e lâning fan 'e jonges fan Djokja, de earste nei Arnhim”. En dat hie 
Jaap. De direkteur hie ien fan harren west en wie wat frustrearre dat eins net in mins der-
fan wist. Dat joech fuortendaliks praat! Jaap waard oannommen en koe daliks begjinne.  
Sjef personielssaken frege him oft er, te sjen oan syn ûnderfining yn 'e arsjitektuer, de 
dosint wenning- en meubelstoffearring ek foar seis wike ferfange koe. Jaap hie gjin op-
sizzingstermyn en de oare wike stie er foar de klasse. Dat waarden tolve wiken en ta ein-
tsjebeslút it skoaljier út. Wurk yn it magazyn is it net mear wurden.  Acht klassen krige er 
taskikt foar oerdei en jûns.Sels gie er noch nei de jûnsskoalle om boukunde te studearjen. 
Dat hat er sân jier dien en helle b.c. mei twa kear in 10! 
 
Jaap joech ek les oan bedriuwsklassen: detail- en gruthannel en logistyk. Dat frege in hiel 
eigen oanpak. As Jaap dan de earste kear sa'n klasse ynkaam, fielde hy fuort al: ”Dy lju 
wolle mei der ûnder krije”, mar ja, in militêr hat wol foar hjitter fjoeren stien! 
It wie in klas mei jongeren dy't op gjin oare skoalle mear terjochte koene. De skoal-
direkteur sei: ”Jaap jonge, rêd dy der mar mei” en dat die Jaap. 
Earst brocht hy harren sosjale feardichheden by: ”Hoe hâldt en draacht min jin foar oare 
minsken oer”. Ut in boek leare wie foar dy jongeren net de goede wei. Jaap naam se mei 
nei de wurkplakken. Wie it detailhannel, dan gie er mei har de stêd yn om etalaazjes en 
winkels te besjen. Gie it om gruthannel, dan stapte hy mei har op 'e trein en besocht de 
magazinen van de Edah yn Hoogeveen, V&D yn Aduard, Wehkamp yn Dedemsfeart of 
nei Jan de Boer yn Grins. Foar logistyk wie Scania yn Swol in moai fersetsje. 
Beropsoriïntaasje wie der ek in ûnderdiel fan. Dan sei Jaap: ”As jimme der sa by rinne 
kin ik jim gjin staazjeplak besoargje”. Dat njonkelytsen gongen de rinkjes der út en de 
kettings fan 'e heupen. Op in âlderjûn frege in mem Jaap: ”Wat ha jo mei myn dochter 
dien?” De skrik sloech Jaap om it hert! ”Wat bedoele jo, mefrou?” ”No”, sei se, ”myn 
dochter makket tsjinwurdich har bêd op. Dat hie ik noch nea earder meimakke”. Dat de 
oanpak wurke ! 
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Nei 24 jier yn it ûnderwiis, gie Jaap op 64-jierrige leeftiid mei pensjoen. Ien kear hat er 
noch werom west om foar seis wike yn te fallen. 
 
Mar hy hat no hiel oare dingen by de ein. Jaap mei graach rinne. As militêr hat er de 
Fjouwerdagetocht fan Nijmegen rûn, mar letter ek in pear kear privee. Jierliks rint er sa'n 
1000 kilometer. En dat komt moai út foar syn stambeamûndersyk as er geregeldwei 
tsjerkhôven besiket, ek yn Drinte, dêr't in protte Friezen hinnegiene doe't de ferfeaning 
yn Fryslân ophold. 
Hy hie dus al jong ynteresse yn 'e famyljeskiednis. Syn pake hie oantinkens opskreaun út 
syn jonge jierren om 1900 hinne yn Nij Beets, de jierren fan û.o. Domela Nieuwenhuis. 
Yn 1974 stie der in artikel yn 'e Ljouwerter Krante oer de ferfeaning fan Nij Beets. Yn it 
argyf fan Beetstersweach fûn Jaap ynformaasje oer de Adelstsjerke yn Ald Beets. Syn 
oerpake en -beppe lizze begroeven by de yngong fan dy tsjerke. Sa hat er al in protte oer 
syn foarâlden fan heite- en memmekant sammele. No is er begûn mei de famylje fan 
Anja. Sy komt út Noard-Hollân, is dus in West-Friezinne. Dat no binne sy dêr faak op 
ûndersyk út. 
 
Jaap hat twa jongere bruorren, dy't beide troud binne mei in Taise frou. Ut syn earste 
houlik hat Jaap  in soan en in dochter, mar nei tolve jier kaam de skieding. De ferhâlding 
mei syn eks is lykwols goed, sy sjogge inoar noch op de jierdeis fan bern en bernsbern. 
Harren soan hat twa jonges en de dochter hat twa famkes. En dêr binne Jaap en ek Anja 
tige wiis mei. 
 
Jaap is as ien fan de jonge garde fan âld-militêren ek drok mei de organisaasje fan 
kontaktdagen, alle moannen oeral troch it hiele lân. As frij man wie Jaap sa'n 40 jier lyn 
ek yn Almelo foar de âld-militêren. Earst in gearkomste mei in diner der efteroan en dan 
de feestjûn mei dûnsjen. 
Jaap mei ek graach dûnsje en seach in heit mei syn dochter op 'e dûnsflier en dy  luts syn 
oandacht. Hy stapte op de heit ta en frege oft hy mei de dochter dûnsje mocht. Dat wie 
goed, mar fan in praatsje kaam neat troch de lûde muzyk. Alles wat Jaap fan har wist 
doe't er jûns nei hûs gie wie har namme: Anja. De hiele wike hat er besocht om út te 
finen wêr't sy wei kaam, om 'e nocht! Doe it wykein mar wer op Almelo oan. In bekend 
âld-feteraan holp him en sa fûnen sy in troud pear mei in dochter yn de buert. Harren 
dochter hjitte lykwols gjin Anja, mar sy hiene oan 'e tafel sitten mei in oar pear mei in 
dochter en dy hjitte wol fan Anja. Jaap fuort der op ôf en doe't de doar foar him iepen gie, 
wie der direkt it weromkennen fan beide kanten. Jaap wie fan herte wolkom, want Anja 
hie de hiele wike gjin oar praat hân as oer Jaap! Heit hie as boarger yn Den Helder as 
foarman by de marine oan it wurk west, mar wie letter nei Almelo ferhuze, dat de manlju 
hiene wol praat. Jaap mocht Anja letter ophelje foar in reüny yn Vlissingen en sa ûntstie -
nettsjinsteande in ferskil yn âldens fan 17 jier- in goede bân. En doe't Anja wis fan 
harsels wie, triek sy yn Grins by Jaap yn. Dat besparre him in lange rit fan alle wykeinen 
nei Almelo. 
 
Nei fyftjin jier binne Jaap en Anja yn it geheim yn Middelburg troud. As tsjûge hie Jaap 
in maat út syn earste oplieding fan tsjinst yn 1960 frege, dy't yn Middelburg wenne.  
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Anja koe net út 'e rie komme, dat doe hat in amtner foar har tsjûge west en ek mei him ha 
sy noch in goed kontakt. Nei ôfrin fan it trouwen hiene sy noch in iterijke mei har tsjûgen 
yn 'e toer fan Veere. 
 
Anja is yn 1959 yn Den Helder berne. Har mem kaam út Haarlim, har heit wie lykwols 
fan West-Fryslân, út 'e omkriten fan Winkel en Alde- en Nije Niedorp. Sadwaande binne 
sy hjir no op syk nei har famyljeskiednis. Har heit wie by de marine. Sy hie in âldere 
suster en in broer, doe't har âlden yn 1959 nei in houlik fan sân jier útinoar giene. 
Fjouwer jier is Anja by har heit yn Alkmaar wenjen bleaun, mar gie, doe't sy trettjin wie,  
mei har mem nei Amsterdam. Har mem troude wer en sy ferhuzen nei Almelo. Ut dat 
houlik waard har healsuske berne. 
 
Troch al dy feroarings wie it learen fan Anja mar muoisum ferrûn. Sy gie nei de leau, 
helle har typdiploma en wurke yn in grafysk bedriuw. Yn 1980 gie sy nei Jaap yn Grins 
en kaam oan  't wurk by in fotosetterij. Har âlden (en ek har jongste suster) wenje noch 
yn Almelo en binne yntusken beide 88 jier. 
 
Yn Assen wennen Anja en Jaap yn in grut hûs mei in grutte souder. Troch alle ynteresses 
fan Jaap, sammele hy fan alles byinoar, dat dy souder stie grôtfol! Hy hie in rim fan 
trettjin meter mei allinnich mar boekwurken oer de skiednis fan Grins en wit oer alle âlde 
gebouwen yn 'e binnenstêd wol wat te fertellen. Dat hat er dan ek faak dien as hy rûn-
liedings joech.  
Mar sy woene lytser wenje en sa kamen dy boekwurken yn it argyf fan Grins. Fierder 
binne de measte saken mei weinfollen ôffierd. Wat sy perfoarst net misse woene, hat 
Anja yn doazen pakt om hiel handich oeral yn it nije hûs in plak te jaan. En doe koe 
ferhuze wurde; yn 1985 kamen se yn har appartemint oan 'e Koekoekstrjitte. 
Yn oktober hat Anja der al nocht oan om mei krystdekoraasjes om te pielen. Sy hie no 
keamerbreed in ymposante útstalling op 'e boekeplanken. Alle jierren is sy der wiken 
efterinoar drok mei. Mar it kin besjen lije! 
 
Anja mei graach wat op tou sette. Doe't Jaap 70 jier waard, stjoerde sy him mei syn 
kuierfreon op 'en paad. Sy hie de famylje útnûge om nei Runen te kommen en dêr brocht 
dy freon Jaap hinne. 
Jaap dy't tocht dat syn jierdei samar foarby gean soe, trof doe in saal fol minsken! 
 
De âlde Ynje-feteranen, allegearre 90’ers, hâlde graach de tradysjes yn eare. Dat hâldt 
foar Jaap yn, dat hy foar de famyljes yn gefal fan in ferstjerren, it ôfskie regelje moat.  
Mei meiwurking fan 'e útfeartorganisaasje, moat hy dan alle bysûnderheden, sa as in 
marinierhoarnblazer, regelje.  
Koartlyn is in jonge feteraan stoarn, dy't út de kazerne wei yn Assen begroeven wurde 
woe. Jaap hie alles foarút mei him trochnaam, mar dan moat der hiel wat regele wurde. It 
ministearje moat earst tastimming jaan en dan moat alles mei de kazerne bepraat wurde. 
Ein augustus hat Jaap noch yn Rotterdam wacht hâlden by de kommandanten fan de 
mariniers. 
Sûnt koart is Jaap foar Noord-Nederlân kontaktpersoan foar feteranen, dy't fan 1952 oant 
1954 as FN-militêr tsjinne ha yn Korea. 
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Doe't dit jier in reüny fan Ynjegongers yn Emmen wie, trof Jaap in Fries út syn rezjimint, 
Bonne Dijkstra út Nij Beets. De ferfeaning kaam fansels te praat en Bonne fertelde dat 
der in lêzing wêze soe yn Sleen oer de opstân yn 'e ferfeaning yn Nij Beets. Dat spruts 
Jaap daliks oan. Op dy gearkomste trof hy ek bestjoersleden fan ús Krite. Teatske fûn dat 
er mar daliks lid wurde moast. As earbetoan oan syn heit en pake wie Jaap fuort beret. 
 
Jaap en Anja binne no 38 jier byinoar, 23 jier troud en sitte noch fol plannen. Sy wenje no 
32 jier yn Assen en Jaap hat neat mear mei Grins. 
 
Jaap hie noch folle mear fertelle kind, mar hat sa no en dan mar wat oerslein om in ’Lang 
ferhaal’ koart te hâlden. Mar oft dat slagge is? 
 

Jeltje Geertsma 
 

 
 

 
 
 

 
      
     Dorpshuis ’t Haolerhoes is bij uitstek geschikt voor:  
              -         feesten en partijen, 
              -         vergaderen (beamer en laptop aanwezig), 
              -         bijeenkomsten. 

      
     Zaalruimten groot en klein naar keuze.                      
     Ruime parkeergelegenheid. 
      

     Praktisch alles is mogelijk. 
     Vraag vrijblijvend inlichtingen bij de beheerder. 
      

     Tel. 0593 – 592340    -     b.g.g.  06 – 10144987 
     Stengelinstraat 18,  9414 AV  Hooghalen 
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Lekker ite 
 
Spesjaal foar ”Ljouwert Kulturele Haadstêd” hat de branderij fan Brandsma in Fryske 
kofje brând: ”Us Kofje”. It is in oade oan Fryslân en de Friezen en der binne twa farian-
ten. Swietbekken nimme der fansels lekker guod as oranjekoeke,dúmkes en sûkerbôle by, 
mar men kin tsjintwurdich ek in “Mata Hari-bonbon”, in bearenburchbonbon fan de 
widdo Joustra en ”Scheve Oldehovetjes” krije. 
 

                                                                                                                                                                             
 
En wat te sizzen fan de útwreiding fan it assortimint fan brouwerij ”Us Heit” yn Boalsert  
mei de whisky ”Frysk Hynder”, likeur en sels moster.  
Net sa’n swietbek? No, der binne tsiisboeren genôch yn Fryslân, dy’t typyske Fryske tsiis 
meitsje. Bysûnder binne de geitetsizen fan Doetie Trinks út Jobbegea, mei nammen as 
”Swarte Toer” en ”Lytse Wite”. 
                                                                                                                                                                
Drûge woarst wurdt ek genôch makke by de Fryske ambachtlike slachters.  
Henk Spijkerman yn Akkrum makket alle wiken 1200 kilo woarst yn mear as 30 
farianten! Hâlde jo net sa fan dat nijmoadrige spul, dan binne der altyd noch de wâld-
beantsjes. Der binne yn Nederlân 50 beanesoarten en dêrfan  binne 26 Frysk. De fer-
neamdste binne fansels de wâldbeantsjes. Tjalke Stoelwinder lit der sels kant en kleare 
mielen fan meitsje ûnder de namme ”Held van de Fryske smaak”. 

Lekker ite, 
               Anne                                           
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Om yn jo bûsboekje te setten 
   
 
 
 
 
Freed 16 maart 2018 – ’t Haolerhoes Hooghalen 
Toaniel mei Pro Rege út Holwert 
 
 
Freed 16 maart 2018 – De Pompstee Roden 
It Akkrumer Dream Theater mei it toanielstik ”MUTSEN” 
 
 
Sneon 17 maart 2018  De Hoofdhof, Swol 
Jubileum Frysk Sjongkoar Swol m.m.f. Frysk Sjongkoar Lelystêd en 
ferhaleferteller Meindert Wijnstra. 
 
 
Snein 18 maart 2018  it doarsphûs yn Paterswolde 
Fryske ferskes sjonge fan 11.00 - 12.00 oere. 
 
 
Sneon 14 april 2018 Friezedei Ljouwert 
Frysk Boun om Utens – Algemiene gearkomste en Friezedei yn Ljouwert – Provinsjehûs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Kopij foar it maaienûmer 

kin oant en mei freed 
4 maaie 2018 

ynlevere wurde by de redaksje 



SPESJAALSAAK 

H. Witting & Zn 
 

-    sûnt  1876    - 

Huodden  -  Petten  -  Moade-aksessoires 

Oosterstraat 51 Grins 

050 3121180 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jo binne no dochs wol sa wiis, 

foar alle soarten broadsjes, slaadsjes, 

frisdrinken, wyn en tsiis: 

’De  Kaaswaag’ hat de fine fleur. 

Dêr kinne jo te kust en ek te keur!  
  
  
 
       Singelpassage 20, Assen  
       Tel. 0592 – 311154 
       www.dekaaswaag.nl 
  
 

http://www.dekaaswaag.nl/

