
K R I T E N I J S

Winterskoft 2018 – 2019
Nr. 1; Septimber 2018

Ôfstj.: Einsteinlaan 20, 9406 BK Assen

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



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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Kritenijs ’Us Memmetaal’ Assen                                               Nûmer 1 – septimber 2018  

 

                                                          Kolofon 
 

Gearstalling bestjoer: 
Foarsitter: Teatske Haanstra –  Peter van Anrooystraat 7 – 9402 TR Assen, teabosma@hetnet.nl  

Till. 0592-344920 

Skriuwer: Hans Groenhof – Broeklaan 56 – 9405 AN Assen, hansenmetje@home.nl  

Till. 0592-352932 

Ponghâlder: Piet Boelens – Planetenlaan 132 – 9405 PD Assen, pboelens@ziggo.nl  

Till. 0592-462297                Bankrekken fan de Krite:      NL 78 RABO 0310 1082 33  

Leden:  Sjoege Wiersma  – Metje Groenhof  –  Renny Monsma  

 

Redaksje Kritenijs: 
Jan Toering, korreksje- en oersetwurk; Anje Hoogland, typwurk en lay-out                                             

Redaksjeadres: Anje Hoogland – Rolderdingspillaan 36 – 9451 GB Rolde 

Till. 0592-373555 – e-mail: anjehoogland50@hotmail.com 

 

Kontaktpersoanen en/of adressen: 
Meiwurkers oan it Kritenijs: Jaap Bakker – Jeltje Geertsma – Teatske Haanstra – Jan Toering – 

Anne Veenstra – Sjoukje Jansma – Piet Boelens 

Lede-administraasje: Poppe Jansma – Einsteinlaan 20 – 9406 BK Assen – 0592-354238 

Toanielklup: Teatske Haanstra – 0592-344920 

Keatsen: Gerrit Elzenga – 06-26688684                                                                                                                                    

Ferfier nei Hooghalen: Hans Groenhof – 0592-352932 

of b.g.g. Teatske  Haanstra – 0592-344920   

 

Oare adressen: 
It Frysk Boun om Utens; www.fryskbutenfryslan.frl 

skriuwerbou@fryskbutenfryslan.frl  

www.heitelan.nl (stêden en doarpen)  

 

 

 

 

Ynhâld   
1  Nammen en adressen                                  9  Finansjeel oersjoch en begrutting 

2  Advertinsjes                                               10  Kritejûn 24 novimber 2018 
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4  Bernebrochjes     12  Ruurd Wiersma, de naïve skilder 

5  Utnûging en wurklist miene gearkomste  13  Ruurd Wiersma. Ha jo it al heard 

6  Ferslach ledegearkomste 6-10-2017  14  Ha jo it al heard 

7  Ferslach en oersjoch aktiviteiten   15  Advertinsjes 

8  Fan de ponghâlder en    16  Om yn jo bûsboekje te setten 

    Algemiene Oardering Gegevensbeskerming 

mailto:teabosma@hetnet.nl
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http://www.fryskbutenfryslan.frl/
mailto:skriuwerbou@fryskbutenfryslan.frl
http://www.heitelan.nl/
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Grafisch bedrijf 
  

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 

”Iepen mienskip” 

 
It tema fan Ljouwert-Fryslân 2018. 

Se lit mei al har projekten in iepen mienskip sjen. In wetich en belutsen mienskip mei 

each foar elkoars ideeën, mooglikheden en útdagingen. 

It Iepen Mienskipsprogramma jout al 200 resultaten op de kompjûter. Hast tefolle om 

wat yn út te sykjen. Fansels steane de kranten der ek fol mei, foaral de spesjale edysjes. 

 

Fan ’e moarn lies ik yn ’e krante oer ”De Stormruiter”.  

Justerjûn (6 sept.) ha ik dêr hinne west mei Sjoege.  Prachtich!! 

It Frysk hynder wurdt ek goed foar it ljocht brocht. Ik soe sizze 

”net stinne der hinne”, mar as jo noch gjin kaartsje hawwe  

wurdt it neat mear, want it is hielendal útferkocht. 

     

En wat te tinken fan de Reuzen fan Royal de Luxe! Ik wie mei fakânsje op it stuit dat se 

yn Ljouwert wienen, mar oars hie ik der by west. 

Jaap Bakker die my de Colorfield Performance yn it lân by Sleat oan ’e hân. Dêr wurde 

2018 skilderijen troch ynternasjonale keunstners makke, dy’t yn ien lange see fan 

kleuren yninoar floeie.             

Iepen Mienskip. 

 

As ik sa troch it IM-programma gean, dan tink ik ynienen dat jim (de measten) yn in 

befoarrjochte posysje binne. Ik hie dit jier wol mei pensjoen wêze wollen. Sa’n protte 

moaie dingen om te besjen of by te wenjen. 

 

Us iepen mienskip set ek wer útein mei it winterskoft 2018/2019. It programma is klear 

en op freed 5 oktober ha wy as earste de miene ledegearkomste. U.o. komt dan oan bar 

dat in part fan it bestjoer der al wer fjouwer jier opsitten hat en op ’e nij keazen wurde 

kin.  

Wêr bliuwt de tiid? 

 

Noordenbos en Ko sil ús in noflike jûn besoargje op  

saterdei 24 novimber.   
 

Tink derom: net op freed al nei it Haolerhoes ta ….. 

”Macht der gewoonte” (ik wit net hoe’t je dat yn ’t Frysk 

sizze). 

 

 

Ta beslút hopet it bestjoer jim allegearre yn sûnens te sjen op freed 5 oktober om 19.30 

oere yn it Haolerhoes. Oant dan. 

       Groetnis,  

                             Teatske 
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    Bernebrochjes 

   
 

 

 

Hoi jonges en famkes, 

 

Goeie allegearre, hoe is it mei jim, goed útrêst? Seis wike frij west, gjin juffer of master 

om ’e holle mei sifers en letters, hearlik! 

Mar no moat der wer wat barre op skoalle. De holle moat der wer by. De harsens moatte 

wer oan ’t wurk. 

Ik ha it foar de earste kear nei de fakânsje foar jim yn it kritenijs net sa dreech makke. 

In ferhaaltsje oer Tomke. Kin heit, mem, pake of beppe moai oan jim foarlêze. Miskien 

kinne jim it sels wol lêze, dat soe moai wêze. 

 

Fingers mei nammen      (troch Auck Peanstra) 

  

Tomke en Yana Yu sitte op de bank. Yana Yu sjocht nei har hân. ”Witsto wol hoe’t de 

fingers hjitte?” ”Jawol”, seit Tomke. Yana Yu wibelet mei de tomme. ”Dit is de ……….....” 

”.... tomme”, seit Tomke gau. ”En hoe hjit dizze finger?” Se stekt de wiisfinger omheech. 

”Eh ………..”, seit Tomke. ”De wiisfinger. Dizze hjit fan middelfinger. Dit is de ringfinger. 

En dit is de …....?” ”... pink!”, ropt Tomke bliid. 

Kornelia stiet by it oanrjocht. Se snijt woartels yn stikjes. En se heart wat Yana Yu fertelt. 

”Dat witsto goed”, seit se, ”ik ken ek in ferske mei de fingers.” ”Hoe giet dat dan?”, freget 

Tomke. Wylst Kornelia de woartels snijt, seit se: 

 

Dit is pake, koart en dik. 

Dit is beppe, dy breidet fan rikketik. 

Dit is heit, dy is lang fan lea. 

Dit is mem, dy smart ús deistich brea. 

Dit is Jantsje, ús lytse mantsje. 

En de hiele famylje is ..… Tomke syn hantsje. 

 

”Au!”, ropt se dan.  

”Heart dat ek by it ferske?” seit Tomke. 

Kornelia skodhollet. ”Ik doch my sear.”  

Tomke en Yana Yu drave nei har ta.  

”Wat is der, Kornelia?” ”Ik ha my yn ’e finger snijd.” 

”Jakkes, allegear bloed”, griist Tomke. Yana Yu besjocht Kornelia har hân. 

”Dat is dyn finger net”, seit se eigenwiis, ”dat is dyn tomme!” 

Kornelia pakt in pleister út it laad. ”Do hast gelyk”, laket se dan. En gau plakt se in pleister 

op de tomme.  

 

Genietsje fan it foarlêzen of it sels lêzen en oant de oare kear.  

Teatske. 
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Utnûging foar de miene gearkomste fan Us Memmetaal 

op freed 5 oktober 2018 om 19.30 oere yn ’t Haolerhoes, Hooghalen. 

 
Wurklist 

 

1. Iepening troch de foarsitter. 

2. Ferslach fan de ledegearkomste fan freed 6 oktober 2017. 

3. Meidielings en ynkommen stikken. 

4. Jierferslach fan de skriuwer. 

5. Jierferslach fan de ponghâlder. 

6. Ferslach fan de rekkenopnimmers. 

7. Beneaming fan in nije rekkenopnimmer. 

8. Begrutting 2018 - 2019. 

9. Ferslach fan de toanielploech en fan de redaksje fan it Kritenijs. 

10. Bestjoersferkiezing: Sjoege Wiersma, Teatske Haanstra, Hans Groenhof en Piet 

Boelens binne periodyk ôfgeand, mar binne opnei beskikber. Tsjinkandidaten 

kinne skriftklik troch op syn minst fiif leden steld wurde. De nammen kinne op  

it lêst op 2 oktober o.s. ynlevere wurde by de skriuwer. 

11. Omfreegjen. 

12. Slute. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Nei it skoft litte wy jim de film ”DE FÛKE” sjen. 

 

Dat is it ferhaal oer in oarlochsheld, basearre  

op it boek fan Rink van der Velde mei deselde  

namme. 

Jelle (Rense Westra) is in ienfâldige fisker. 

Hy wurdt oppakt troch de Dútsers om’t syn soan  

Germ, dy’t yn it ferset sit, betrape is by in dropping  

fan wapens.  

Jelle ûntdekt wilens hy ferheard wurdt, wat er mei 

  syn soan bard is.  

Oeral dêr’t Jelle brocht wurdt, wykt syn hûn net  

fan syn side. Sels oan it plak ta dêr’t er delsketten  

wurdt. 
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Ferslach fan de ledegearkomste fan 6 oktober 2017 yn Hooghalen 

Op dy gearkomste wiene 28 leden oanwêzich, ynkl. it foltallige bestjoer. Us foarsitter 

Teatske Haanstra iepene om 19.30 oere de gearkomste en rôp elkenien it wolkom ta. Nei 

it sjongen fan it earste kûplet fan it Frysk folksliet ûnder begelieding fan Jaap Bakker mei 

de lûkpûde, koe de gearkomste begjinne. 

As punt 9A waard op de aginda taheakke: Kritenijs.  

It ferslach fan de miene gearkomste fan 7 oktober 2016 waard goedkard. Hans Groenhof 

joech in opsomming fan de ynkommen stikken en lies de namme fan de leden op, dy’t it 

ôfrûne jier ferstoarn wiene. Dêrnei waard steande in momint stilte yn acht nommen. 

 

It troch de ponghâlder, Piet Boelens, útdielde finansjeel ferslach plus de begrutting foar it 

kommende jier waarden goedkard. Sjoukje Jansma wiisde der noch efkes op dat saldo 

2015 saldo 2016 wêze moast. Us ponghâlder krige noch in plúmke foar syn akkuraat 

finansjeel ferslach fan it kaskommisjelid, de heer Jaap Krikke. De kaskommisje makke 

goed dúdlik dat der finansjeel  ”gjin spiker tusken te krijen wie”. De ponghâlder waard 

desjarzje ferliend. Applaus foar Piet, dy’t noch meidielde, inkele advertearders hiene 

ôfheakke.  

De kaskommisjeleden, de hearen Krikke en Jansma waarden tank sein foar harren wurk. 

De hear Krikke is ôfgeand kommisjelid; de hear Jansma mei noch in jier troch. De hear 

Geertsma út Appelskea waard beneamd as nij kaskommisjelid. 

It ferslach fan de toanielploech fan Teatske stiet op side 5 fan it Kritenijs nr. 1 fan sep-

timber 2017. Teatske joech noch oan dat yn ferbân mei in operaasje fan ien fan de toa-

nielspylsters der foarearst net spile wurdt. Yn it winterskoft 2018 - 2019 soe der wol spile 

wurde kinne.  

Der is gjin ferslach fan de literatuerklup; dy klup is, troch te min dielnimmers, opheft.  

Jan Toering leveret in prachtich ferslach yn oer it Kritenijs.               

Taheakke punt 9A op de aginda: Kritenijs: it bestjoer wie net tefreden oar de lay-out fan 

it Kritenijs en hat dêr mei de hear Hospes oer sprutsen. De hear Hospes is doe opholden 

as redakteur. Anje Hoogland wurdt de nije redakteur. Applaus foar Anje. By it omfreeg-

jen sei Jan Toering dat troch ús leden stikjes yn it Kritenijs skreaun wurde kinne, û.o. oer 

Fryske skiednis, bgl. Kneppelfreed, Mata Hari, Rients Gratama, de Kuieralvestêdetocht, 

de Slachtemaraton, ensfh. Jaap Bakker murk op dat it Kritenijs fan septimber 2017 te let 

ferskynd is foar de útnûging op 17 septimber 2017 oer de Fryske Ferskes Sjongerij yn 

Paterswolde. It die bliken, dy fertraging is ûntstien  troch in technyske steuring by Multa.  

Anje Hoogland frege oft it mooglik is om lytsere pryskes foar de ferlotting, sadat mear 

minsken in pryske winne kinne. Nei diskusje bliuwt de ferlotting sa’t dy no is.             

In komplimint foar Renny Monsma, dy’t de ferlotting altyd prima foarinoar hat. De DE-

punten kinne ynlevere wurde by Metje Groenhof. 
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Gooitske Bakker liet witte dat de Friezedei op sneon 14 april yn Ljouwert is.  

Renny en Teatske jouwe te kennen dat in boattocht foar ús leden mei de flústerboat troch 

Assen ek in opsje is. Spitigernôch wie it in fergees besykjen troch problemen mei dy  

flústerboat. 

De hear Rein Kingma kaam mei  it nijs, hy waard skille troch de hear Teun Swart, by 

wa’t de spullen fan ús toaniel opslein lizze. Swart hat de opslachromte no sels nedich. 

Piet en Rein sille derhinne te sjen en as it nedich is de spullen opromje. 

Oan ’e ein fan de ledefearkomste lêst Teatske noch in moai gedicht foar, mei as titel: 

Mem.  Dêrnei slút Teatske de gearkomste.          

By eintsjebeslút wurdt troch de leden noch it saneamde Fryslân-spul dien.   

                                Hans Groenhof 

Oersjoch aktiviteiten winterskoft 2017 - 2018 
06-10-2017  Miene gearkomste  

24-11-2017   It selskip Blikstiender út De Lemmer, mei ”Fryslan heite” 

05-01-2018   Stamppotbuffet  

16-03-2018   Toaniel mei Pro Rege út Holwert, mei it stik ”Komkommertiid”  

25-05-2018   (de middeis) Natuer-ferhaleferteller Gjalt de Groot út Holwert 

              (sjoch foto hjirûnder) 
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Fan de ponghâlder 
Sa’t jo yn it finansjeel oersjoch sjen kinne, hawwe wy it ofrûne jier goed buorke. 

Yn de begrutting rekkenen wy op in tekoart fan goed  Є 250,--. Dat is in oerskot wurden 

fan Є 187,37. 

De jûnen hawwe in posityf resultaat oplevere fan Є 139,64. 

Foar it kommende boekjier 2018/2019 is in begrutting opmakke, basearre op in ûnferoare 

belied. 

Wy begjinne it nije seizoen mei 171 leden (181). 

 

Meidielings 
Op de ledekaarten, dy ’t yn dit boekje meistjoerd binne, steane de kontribúsjebedraggen 

2018 - 2019: de man/frou Є 8,-- en it pear Є 15,--. 

De kontribúsje foar 2018/2019 kin oermakke wurde op ’e rekken fan ’e Fryke Krite by 

de Rabobank. It IBAN-nûmer is NL 78 RABO 0310 1082 33. 

Graach ek efkes jo lidnûmer (dat op de ledekaart stiet) op it oerskriuwingsformulier sette. 

Op de kritejûn yn novimber kinne jo de kontribúsje ek kontant betelje. 

               Piet Boelens 

    
 

Algemiene Oardering Gegevensbeskerming (AOG) 
Op 25 maaie 2018 is de AOG yn wurking gien. De AOG hat as doel persoansgegevens te 

beskermjen. 

Wy, as bestjoer fan de Fryske Krite ’Us Memmetaal’, ha dêr ek mei te krijen en hawwe  

dêrfoar de folgjende, al besteande, maatregels:  

 ús ledeadministrateur (de hear P. Jansma) en ponghâlder (de hear P. Boelens) 

beskikke oer in goed befeilige kompjûter; 

 de persoansgegevens wurde net beskikber jûn oan tredden. 

 

Op de miene gearkomste fan freed 05 oktober 2018 leit ús Privacybelied klear om yn te 

sjen. Tegearre mei de AOG-ferklearring dy’t de leden foar akkoart ûndertekenje kinne. 

Wy geane der fanút dat leden dy’t net oanwêzich binne op dy jûn en de AOG-ferklear-

ring net ûndertekenje kinne, akkoart geane mei ús Privacybelied. 

 

Wy sille nei ús bêste kinnen de persoansgegevens fan ús leden beskermje. 

 

It bestjoer fan de Fryske krite Us Memmetaal 
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Finansjeel oersjoch 2017/2018 en begrutting 2018/2019 

 
      Begrutting Eksploitaasje Begrutting 
      2017 – 2018 2017 – 2018 2018 – 2019 

 

 

Baten 

Kontribúsje     € 1.400,-- € 1.391,-- € 1.300,-- 

Kaartferkeap             20,--         26,--         20,-- 

Rinte bank 

Totaal baten:     € 1.420,-- € 1.417,-- € 1.320,-- 

 

 

Lêsten 

Bestjoers-/administraasjekosten         100,--         46,74         75,-- 

Ferskate             90,--         53,30         75,-- 

Bankkosten           180,--       155,12       180,-- 

Boun om Utens           100,--       100,--       100,-- 

Algemiene ledegearkomste         200,--       191,93       200,-- 

Jûnen nov./jan./maart/april           139,64 + 

Fryske tsjerketsjinst              250,-- 

Kritenijs          1.000,--       822,18*       900,-- 

  (* 1.223,30 min advertinsjes 401,12 = 822,18) 

Totaal lêsten:     € 1.670,-- € 1.229,63 € 1.780,-- 

 

Saldo: oerskot/tekoart    €  - 250,-- €    187,37 €  - 460,-- 

 

 

 

Ferantwurding 

Saldo 1 septimber 2017    € 3.537,15 

Eksploitaasje 2017 – 2018          187,37 

Saldo 31 augustus 2018   € 3.724,52 

 

Kassaldo     €    339,80 

Bankrekken        1.768,98 

Sparrekken        1.615,74 

Totaal    € 3.724,52 
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SATERDEI  24 NOVIMBER 2018 
 

yn ’t Haolerhoes te Hooghalen, 

 

it selskip Noordenbos & Ko út Ferwerderadiel komt mei it programma 

 

”FERBINING!” 
 

Ferbining kin der wêze op allerhande mêd.  Brêgen ferbine wâlen; fleantugen, bussen en 

boaten ferbine ús mei doarpen, stêden en lannen. En hoe is dat mei ús as minsken? Mei 

de iene ha jo earder en yntinser ferbining as mei de oare. 

Leafde, muzyk, keunst, taal, sport en bisten kinne ferbine en ferjit ek de digitale ferbi-

ning net. 

Wy ferbine lietsjes en praatsjes oan elkoar en hoopje op in goede ferbining mei jimme!  

It wichtichste? Mei in protte nocht de minsken in noflike fleurige jûn besoargje. 

 

Noordenbos & Ko bestiet no út: Klaske Kingma-Noordenbos, Janneke Themmen-Westra, 

Renie Zuiderveld, Aline van der Weij-Struiksma en pianist en muzykskriuwer Pieter Jelle 

van der Laan. Klaske skriuwt de teksten mei help en ideeën fan de hiele ploech. 

It lûd wurdt fersoarge troch it echtpear Henk en Richtsje van den Berg. 

 

Oanfang 
De jûn begjint om 19.45 oere. De doar giet iepen om 19.00 oere, sadat jim in moai plakje 

útsykje kinne om it goed te hearren en te sjen. 

 

Tagongspriis 
De priis foar dizze jûn is € 12,50 de man/fou (foar net-leden € 15,-- de man/frou). Foar 

dy priis krije jimme twa bakjes kofje/tee en in hearlik stikje oranjekoeke. 
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Yn it skoft is der wer in ferlotting mei moaie en lekkere 

prizen. Renny hat al wer drok dwaande west om fan alles 

byelkoar te skarreljen. 

 

 

 

 

 

 

Foar de minsken dy’t min op de gong binne en/of net op eigen gelegenheid nei Hoog- 

halen komme kinne, steane hjir tillefoannûmers fan:  

Hans Groenhof 0592 - 352932 of Teatske Haanstra 0592 - 344920, dy’t jo skilje kinne  

foar ferfier. 

 

Net stinne, der hinne 

 

 

 

Wetterlân 

Ik soe wol wer werom gean wolle yn de dagen 

doe’t alles iepen lei. 

De dei begûn as ’t earste moarnsljocht lâns de kime rûn; 

ik wie noch ûnbedoarn, hie noch gjin fragen. 

 

Myn wrâld wie ’t romme fjild. 

Reidkragen beakenen eilantsjes, sompige grûn, 

bûtlân simmerdeis op it wetter wûn, 

winters it iis dat it miswier ferjage. 

 

Sinneljocht sparke oer fearten en mar, 

fier klonk it roppen fan skriezen en ljippen, 

tûzenen lûden fan hoantsen en snippen, 

lobben en einen en merkels om bar. 

 

Sicht op it wetter, de romte, it wiid, 

Hjoed wie’k werom yn ferline en tiid.  (fan Tjits Peanstra) 

http://www.noordenbosenko.nl/ferbining-is-de-namme-fan-us-nij-programma/
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Ruurd Wiersma, de naïve skilder fan Burdaard 
 

                            
 

Sytske en ik kamen twa kear op ’e fyts troch it pittoreske plakje Burdaard. 

Dat wie mei de Fyts-alvestêdetochten, organisearre troch de trije Fryske jeugdherbergen 

yn Grou, Heech en Snits. Foaral de rûte by de Dokkumer Ie lâns makke djippe yndruk. 

Nei it ferneamde brechje fan Bartlehiem seagen wy al gau yn ’e fierte de prachtich res-

taurearre nôt-, pel- en houtseachmole ”De Zwaluw” fan Burdaard. 

Doe’t wy noch in seizoenkaart by SC Hearrenfean hiene, ha wy hast tweintich jier neist 

etaleur Ulke Wiersma út Ljouwert sitten. Hy is hikke en tein yn Burdaard en sa no en dan 

kaam dat doarp foar yn ús petearen, krekt as ek syn omke Ruurd. 

Hjoeddedei lûkt net allinne ”De Zwaluw” de oandacht, mar ek de buordsjes mei it op-

skrift ”Ruurd Wiersma Hûs”. Sy wize de wei nei in ienfâldige arbeiderswente út it begjin 

fan de tweintichste iuw. Yn dat hûs oan de Mounewei 6/7 fine jo in knap staaltsje fan 

naïve skilderkeunst. Oant en mei syn dea op 15 desimber 1980 wenne de âld-molkfarder 

Ruurd Wiersma yn dat hûs. Hy makke fan syn wenkeamer in grut, kleurich panorama. 

Muorren, plafond, meubilêr ..…., neat yn it hûs ûntsnapte oan it pinsiel fan dy besiele 

sneinsskilder. 

As molkfarder wie Wiersma in soad yn de natuer en sadwaande binne in soad fan syn 

keunstwurken ynspirearre troch de natuer. 

Hy skildere ek in protte bibelske tafrielen, want de ferhalen út de bibel fassinearren him 

enoarm. 

 

1965, Wiersma wie doe 61 jier, siet de wenkeamer fan him ûnder in tsjokke, fette roet-

laach neidat syn oaljekachel ûntploft wie. Op advys fan in pleatslike ferver beplakte hy 

de swartberuotte muorren mei wyt behangpapier, dy’t in skriemend ferlet hiene fan in 

kleurke. Wiersma kocht pinsielen en potsjes fytslak en skildere yn fiif jier tiid syn mear-

kleurich libbenswurk ”de fjouwer jiertiden”. Troch dat unike keunstwurk waard er fer-

neamd by leafhawwers fan naïve keunst. Op oanstean fan kunden makke Wiersma ek 

lytse skilderijen en brûkte dêrfoar hurdboard en fytslak. 
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Al gau wie er net mear te hâlden en beskildere oant djip yn ’e nacht hast alles yn syn hûs: 

de koalekit, it bêd, fazen, flessen, skuon, alles waard in proai fan syn ambachtskeunst. 

Al syn skilderingen yn har ûntwapenjende skientme binne te bewûnderjen yn it ”Ruurd 

Wiersma Hûs”. Alles stiet der noch lykas doetiids, ek de grutte flesse brandewyn mei 

rezinen, dêr’t er syn gasten op traktearre. It geheime resept fan syn boerejonges krije jo 

mei as oantinken en wurdearring foar jo besite.  

Yn it simmerskoft binne jo wolkom fan tiisdei oant en mei snein fan 13.00 - 17.00 oere; 

fan 1 oktober oant 1 april kin it allinne op ôfspraak.   

Simmers kinne jo ek de eardere molkrûte meifarre fan Aldtsjerk nei Burdaard en dan 

wurdt der fansels ferteld oer Ruurd Wiersma. 

  Anne Veenstra, Rolde 

 

 

 

 

Ha jo it al heard …….…..        
 

- wat Fryske wurden as avesearje, risselwaasje, absolút, perfoarst, ferdivedaasje, nonsja-

lant, sekuer, sjirurch, wizânsje, ensfh. mien hawwe? Dat it Frânske lienwurden binne. 

Dy Frânske ynfloed op it Nederlânsk en it Frysk begjint al yn de 14e iuw as Frânsktalige 

hearskers de baas binne oer Nederlân. 

- dat de Bremer wyldernis neat te krijen hat mei de Dútske stêd Bremen. It Gaasterlânske 

natuergebiet tanket de namme oan de brem. Dy strúk mei syn prachtich giele blommen 

groeide hjir foarhinne yn ’e folop en waard yn de 19e iuw oanlein as eksploitaasjebosk 

troch de Grinzer grutgrûnbesitter, grytman en letter boargemaster fan Gaasterlân Gerard 

van Swinderen (1804 – 1879). 

- dat Rederij Noordgat op Skylge in nije rêdingsboat hat mei de namme: Skua. It 15 

meter lange skip waard boud troch Dijkstra Staalbou yn Harns. De boat moast mids au-

gustus al tsjinst dwaan doe’t de rêdingshelikopter troch de hurde wyn de loft net yn koe 

en de Skua doe in pasjint mei hertproblemen yn 26 minuten fan Skylge nei Harns brocht. 

Moai, net? 

- dat om goud te finen de Friezen oan ’e ein fan de 18e iuw net nei Amerika hoege. Yn de 

nacht fan 9 op 10 oktober 1799 fergiet it Britske oarlochsskip Lutine yn it Izergat tusken 

Flylân en Skylge. It skip sit fol mei goud en sulver. Mei it skip en de bemanning ferdwi-

ne lykwols ek de houtene fetten dêr’t it djoere goud yn sit. Fan 1800 ôf is sa’n tweintich 

kear besocht om de lading wer boppe wetter te krijen. Sille se noch oait fûn wurde? Mar 

der wurdt trochsocht; men kin it nea witte! 

- dat men noch mar krekt bekommen is fan de prachtige Friezedei, of it bestjoer fan it 

Frysk Boun om Utens krige it berjocht dat de âldste Fryske Krite, Gysbert Japicx (fan 

Haarlim) nei 121 jier net mear bestiet. Dat is fansels ôfgryslik spitich; wer ien minder.  
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Fan de 200 Fryske Kriten, dy’t der ea wiene, binne der op ’t heden noch mar 16 oer! 

Dochs hopet it Boun oer fiif jier it hûndertjierrich bestean noch fiere te kinnen. ”Ik 

hoopje”, seit foarsitter Jan Bijkerk, ”dat wy it oprêde!” 

- dat de nije bynamme fan Damwâld sûnt sân july Cichorei City is. It doarp wol himsels 

dêrmei op ’e kaart sette om mear toeristen te lûken. De teelt fan sûkerei, in surrogaat foar 

kofje, wie eartiids grut yn Dantumadiel. Der wiene doe 26 drûgerijen. Iepenloftmuseum 

”De Sûkerei” lit dy hiele skiednis sjen. De muoite wurdich om dat ris te besjen. 

- dat Loadewyk Damsma út De Jouwer hast tweintich jier âlde Friezen sammelet. Dat 

binne Kleastermoppen, âlde bakstiennen, yn ’e midsiuwen brûkt foar de Kleasterbou. 

Damsma reizge dêrfoar fan Dúnkerken oant Denemarken ta. 2700 stiennen naam er mei 

fan 493 tsjerken, abdijen, kleasters en kapellen. Dy binne allegear oerbrocht nei Rome en 

te bewûnderjen yn de Friezetsjerke. Fiifhûndert eksimplaren binne ynmitsele yn in spe-

sjale âlde Friezemuorre. 

- dat yn 1841 de twa bruorren August en Clemens Brenninkmeijer út Westfalen delstrut-

sen yn Snits. De lapkekeaplju iepenen dêr in stoffemagazyn, sadat se minder faak nei 

harren heitelân werom hoegden foar tekstyl. Tweintich jier letter waard yn Snits de kon-

feksjewinkel C & A Brenninkmeijer iepene. 

- dat it Ayttablomke, Frysk foar winterakoniet syn namme te tankjen hat oan de Aytta 

State yn Swichum. Yn de 18e iuw wurdt dy state ôfbrutsen, mar it eigenwize stinze-

plantsje oerlibbet lykwols al it geheister. Noch altyd kin men dy giele bloeier fine op it 

hiem fan de pleats dy’t op it plak fan de state kaam. Ien fan de bewenners fan de state 

wie Bucho Aytta fan Swichum. 

- dat Skiermûntseach op ’e nij mei Grinslân prate wol oer de grinskorreksje foar it eilân. 

It eilân ferskoot stadichoan nei it easten. Dat docht bliken û.o. út satellytbylden dy’t alle 

jierren makke wurde. 

- dat yn de Ljouwerter Alvestêdehal in wand makke is mei de winners en winneressen 

dy’t yn ’e rin fan ’e jierren oer de fyftjin tochten ferriden binne: de Wall of Fame. De 

wand is ûntwurpen troch de âld-Hallumer Gerrit van der Meij. By alle tochten steane de 

dielnimmers en ek de útfallers en de waar- en iiskondysjes. It is echt de muoite wurdich 

om dat ris te besjen! Hiel apart. 

- dat jo ien binne dy’t de moade folget? Dan hiene jo yn de 19e iuw sûnder mis it Frysk 

Kostúm droegen. Dy moade feroare meidertiid. Sa wie it fan 1750 ôf hip om sits, in mei 

de hân ferve blomryk katoen út Indië, yn te setten foar rokken en skelken. Sels strie-

huodden beklaaiden se dermei. Stelle jo jo foar: dy koene wol sa grut as in weintsjil 

wêze. Mei toutjes oan wjerskanten koest him dan fêsthâlde. 

                 Wer opsocht en byinoar swile troch Jaap fan Bantegea 

          en wer kreas yn it Frysk oerbrocht troch Jan fan Beets. 
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     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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Om yn jo bûsboekje te setten 
   

Sneon 3 novimber 2018  

Meppel: selskip Blikstiender yn De Schalle mei: ”Fryslân Heite” 

 

Freed 9 novimber 2018         

Roan: Noordenbos & Ko. 

Sneon 17 novimber 2018                  

Hurderwyk: Moetings - en ynspiraasjemiddei fan it Frysk Boun.          

Programma: sjoch www.fryskbutenfryslan.frl  (opjaan foar 1 novimber) 

neon 24 novimber 2018                     
’t Haolerhoes Hooghalen: kabaretselskip Noordenbos & Ko mei ”Ferbining”.  

 

Freed 4 januaris 2019                     

’t Haolerhoes Hooghalen: stamppotbuffet 

Freed 15 maart 2019                     
’t Haolerhoes Hooghalen: Griet Wiersma 

Snein 28 april 2019    

Menistetsjerke, Oranjestraat Assen: Fryske tsjerketsjinst. 

     Folgje dyn hert, want it kloppet. 

Sa is’t en net oars, 

want as it oars wie  

wie ’t net sa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij foar it desimbernûmer 

kin oant en mei moandei 

19 novimber 2018 

ynlevere wurde by de redaksje 

http://www.fryskbutenfryslan.frl/


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


