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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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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 
”It jier 2018” 

 
It jier 2018 is al hast wer om. It is yn in sucht foarby flein. Se sizze altyd dat hoe âlder je 
binne hoe hurder de tiid giet. Mar dat is ek sa, dat binne jim fêst mei my iens. 
 
Wat ha wy yn 2018 by de ein hân yn ús krite? 
 

Wy ha yn jannewaris genoaten fan it stamppotbuffet. De lêste 
hap leit my suver noch yn de mage as wy oer in wike as wat 
alwer de stamppotten fan 2019 foar ús stean ha. 
 
 

Pro Rege kaam yn maart mei it prachtige toanielstik ”Komkommer-
tiid” dat him ôfspile yn in hotel mei in hiele protte betizingen. 
 

 
De hear Gjalt de Groot kaam yn maaie op in middei om moaie ferhalen te 
fertellen oer syn jeugd yn de romme fjilden fan Fryslân. Guon minsken binne 
mei in lekker, troch De Groot rikke makrieltsje nei hûs gongen. 
 

 
Yn oktober setten wy wer útein mei de miene ledegearkomste. Op dy jûn waarden ek de 
nammen neamd fan dejingen dy’t ferstoarn wiene. 
Yn it sintsje set waarden Jaap en Gooits Bakker fanwege al dy kilometers dy’t  sy riden 
hawwe foar it heljen fan û.o. de oranjekoeke foar de kritejûnen (sy binne dermei ophol-
den). Sjoch foto op side 14. 
 
Nei ôfrin ha wy sjoen nei de film ”De fûke. Dat makke yndruk. 
Fan ien fan ús leden krige ik in briefke, skreaun oer de oarloch, te lêzen. Hiel tapaslik.  
Sjoch side 13. 
 
Saterdeitejûn 24 novimber ha wy noch sjoen en harke nei Noordenbos & Ko. 
 
In protte moaie dingen ha wy dien yn 2018 en wy hoopje wer op in fleurich programma 
yn 2019. 
 
Ta beslút hoopje wy as bestjoer jim allegearre yn sûnens te sjen op freed 4 jannewaris 
om 17.30 oere yn it Haolerhoes. 
 

Allegearre hiele noflike krystdagen        
      en in goeie jierwiksel tawinske! 

                      
Groetnis, 

                        Teatske 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.deplattelander.nl/catering&ei=QD6HVMDgCIyVavKbgrgB&bvm=bv.81449611,d.d2s&psig=AFQjCNFdoojcnaRrSBJt-vzHt9vkSpAttg&ust=1418235801955415
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Ferslach redaksje Kritenijs 2017/2018 
 
1. It Kritenijs kaam fjouwer kear út (septimber en novimber 2017, febrewaris en maaie 

2018); it hie 16 siden, útsein it febrewarisnûmer, dat hie 20 siden. 
2. Der wiene 11 advertinsjes. Der waarden alle kearen 200 eksimplaren printe; dat kin 

mooglik werom nei 150 (mei troch ynternet). 
3. De redaksje: Harmen Hospes makke it septimbernûmer. Hy is der doe mei opholden. 

It bestjoer en Anje Hoogland makken de oare trije. Jan Toering wie wer ús grutte stipe 
by alle oerset- en korreksjewurk, mei fjoer en faasje! 

4. Us Kritenijs stiet ek by it FBOU op Ynternet. 
5. Sjoege Wiersma sil alle kearen in gedicht oanleverje; har namme komt te stean by de 

meiwurkers oan it Kritenijs, side 1.       
                 Anje 

                                  
 

Winterpronk 
 

De winter lûkt syn feestkleed oan, 
snieflokken dwarrelje rûn 
en lizze wûnderstil en sêft 
in pak oer dak en grien. 
It falt op hagen, hikk’ en peal 
gjin gruzel wurdt ferjitten. 
De beammen stean fol franje en kant 
alhiel mei snie besnjitten. 

 
Stiet in ljochtblauwe winterloft 
oer al dat keunstwurk hinne 
en strielet mids it wyt en blau 
de goudgloed fan de sinne, 
dan is ’t sa ûnútspreklik moai 
dat wy der stil fan binne …. 
 

            Marie Koldijk-de Vries 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX-vXVn_feAhVRZFAKHXROBO8QjRx6BAgBEAU&url=https://zoom.nl/foto/architectuur/sneeuw-zon-en-landschap.1327844.html&psig=AOvVaw1ysj3PAWBLIQPmY1_gDWq0&ust=1543499420335485
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Keunstskilder Sierd Geertsma, de ’Fryske Van Gogh’ 
 
Sierd Geertsma waard berne as twadde bern fan ferver Tjeerd Geertsma en Wietske de 
Vries op 16 july 1896. 
De skrik wie grut, doe’t sy seagen dat it jonkje gjin gewoane hantsjes en fuotsjes hie, mar 
inkeld in stompke, allinne de tomme wie groeid. It wie yn de famylje net bekend, dat 
soks earder bard wie. Mar mem fertelde letter oan har âldste dochter Anna, dat it nei alle 
gedachten troch medisinen foar pineholle kommen wie. 
 
Sierd wie in ûndernimmend bern en liet himsels troch syn hendikep net hinderje. Mem 
liet him dan ek altyd mar gewurde as it gjin kwea koe. Se hat er ris de kop fan it 
hobbelhynder fan de lytse bern ôfseage. Doe’t heit dat seach er der wat fan sizze woe, 
stie mem der by him op oan, om de jonge syn gong gean te litten. Alles wat er die moast 
er mei beide hannen dwaan en dat frege fansels nochal wat handigens. Mar hy sette troch 
en koe him al gau fermeitsje mei it tekenjen op ’e flier fan heit syn wurkpleats mei de 
stikjes kryt dy’t er dêr fûn. Mar ek mei de bern op ’e dyk die er mei. Neat liet him dêrfan 
wjerhâlde. 
 
Doe’t hy seis jier waard en nei skoalle koe, kaam it skoalhaad om dêr mei syn âlden oer 
te praten. Hoe moast dat no mei Sierd om it skriuwen te learen? ”Meitsje jo je dêr mar 
net drok oer”, sei heit, ”dêr rêdt Sierd him wol mei, as jo him mar krektlyk behannelje as 
de oare bern”. En sa wie it ek; syn skriuwen waard bûtengewoan moai. It skoalhaad, 
master Okkinga, hie each foar it tekentalint fan Sierd. Thús hiene se it te drok mei wurk 
en de húshâlding om der omtinken oan te jaan. Mar master joech Sierd les en stimulearre 
him om mei syn talint te woekerjen. 
Nei de legere skoalle gie master troch mei de tekenlessen en besocht dêrneist om him op 
in keunstnersoplieding te krijen, wat slagge op ’e Keunstakademy Minerva yn Grins. 
Sa kaam it dat Sierd as 17-jierrige nei Grins gie by heit efterop ’e fyts, want de ferbining 
mei Grins wie doe oe sa min. Sadwaande koe er ek net faak thúskomme. It earste jier fan 
syn stúdzje wie mei keninklike subsydzje en jild fan inkele goeddoggers, dy’t syn talint 
ek opmurken. 
Mar it twadde jier moast Sierd it sels fertsjinje en wurke hy oerdeis as ûntwerper foar 
reklamebedriuwen en jûns gie er nei de akademy. Letter hat er sels noch in reklame-
bedriuwke hân. 
 
Nei tsien jier hie Sierd genôch fan Grins en it reklamefak en gie werom nei syn berte-
doarp Appelskea. Hy wie wolkom yn it âlderlik hûs. En sa fêstige er him dêr as keunst-
ner. Oant 1930 har er dêr wurke. Heit wie stoarn en twa bruorren hiene de saak oer-
nommen. Mem, Anna, Sierd en de twa jongste bern ferhuzen nei de Brêgeleane. Dêr 
krige Sierd ek syn atelier mei útsjoch op ’e tún, greiden en  beamwâlen. Nei it ferstjerren 
fan mem, it trouwen fan Anna en de jongste jonges, bleau Sierd oant op hêge âlderdom ta 
yn dat hûs wenjen. 
 
Yn Appelskea moast Sierd wer op ’e nij begjinne om in bestean op te bouwen en no as 
keunstskilder. Dêrby krige er wol stipe fan minsken dy’t syn keunst wurdearren.  
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Sy soargen sa no en dan foar útstallings of kochten in skilderij. Sa gie der ek noch wolris 
sa’n skilderstik nei Kanada, meinommen troch lju, dy’t dêr famylje hiene. 
Troude in broer of suster dan mochten sy in tafriel útsykje. Hy liet se út trije kieze, dy’t 
er sels útsocht hie. Hy woe net samar wat misse, it wiene ’syn bern’, sei er dan. 
Broer Geert wenne mei frou en trije jonges by de dunen en sneins koe Sierd dêr dan mei-
ite. Nei ’t iten wie it de gewoante dat de jonges of ien fan harren meirûnen nei de heide 
om jeneverbeien te plôkjen. Hy brûkte dy foar de mage. Underweis fertelde hy dan span-
nende ferhalen oer slangen, bearen en trollen yn it bosk. 
 
Doe’t yn Easterwâlde in mulo kaam en letter de hbs, wie der gauris in learling, dy’t in 
skripsje oer him skriuwe woe. Dêr wied er altyd tige mei ynnommen. Dy waarden letter 
ek faak noch keapers. Nettsjinsteande syn hendikep koe er suver alles dwaan; in sjekje 
draaie, in appel skile en de neefkes en nichtsjes fermeitsje mei gûcheltrúkjes; mar iten-
siede en waskje wie wol lestich. En dat waard in probleem doe’t Anna troude en ferhuze. 
Dat waard lykwols troch de buorlju op har nommen. Der wie in grutte lape tún efter 
Sierd’s hûs dat troch de buorlju beboud waard en buorfrou sea dan it iten foar him derby. 
De wask naam se ek op har. En doe’t de winkelman net mear mei de boadskippen by de 
doar kaam, naam buorman Grutter dat op him. Sadwaande koe Sierd lang op himsels 
bliuwe en dat hied er it leafst. 
 
Mar nei syn tachtichste waard it-allinne-wêzen stadichoan wat hypliker; it iten bekaam 
him net sa goed mear en hy miende dat de mage net doogde. Dat dêrom iet hy op ’t lêst 
noch yn molke weakke bakken; fierste min streksum iten. Dokter liet him opnimme yn it 
sikehûs op It Fean. Dêr die bliken hy wie sa geef as kryt, mar slim ûnderfuorre. Om wer 
op krêften te kommen waard er opnommen yn ferpleechhûs Stellinghaven yn Appelskea, 
him bekend as sanatoarium Beatrixoord. Hy krige in eigen keamer en lei middeis in 
skoftke op bêd. Doe sei er op in middei tsjin de suster dat der allegear liuwen en tigers op 
’e flier rûnen. ”Oe hea”, tocht suster Marjan, ”begjint it him no yn ’e plasse te mealen?” 
Mar nee, hy frege om in stikje kryt en folge de linen yn it linoaleum en sa kamen de 
bisten foar it ljocht. Hy krige soartgelikens finylbehang fan syn omkesizzer en hat noch 
mannich tekenwurk makke mei filtstift. Dy filtstift wie foar him in hiele revelaasje. 
 
Nei’t er wer safier wie dat er nei hûs koe, hat er sels in wiis beslút naam om yn in fer-
soargingshûs opnommen te wurden; dat waard ”Sinnehiem” yn Haulerwyk. En …. dêr 
fûn hy ek wer wat nijs út. Op it karton dat yn de ferpakking fan de ferpleechklean siet, 
tekene hy in karikatuer fan it personiel. Sa hie bgl. de kok yn ’e iene hân in bosk woartels 
en yn ’e oare in itensboard mei tamakke woarteltsjes! Sa hat er mannich personielslid út-
tekene. Neef ferver Sierd, syn genamt, tekene hy skilderjend op ien knibbel foar it wurk, 
sa foarme hy de letter S. Doe’t dat úteinlik ek net mear koe, joech er it oer, wegere alle 
iten en drinken en ferstoar sa yn ’e âldens fan 89 jier. Syn meast leafdefolle wurk dat er 
altyd by him holden hie, fermakke hy oan it Drachtster Museum, dêr’t it no in plak hat. 
 

          Jeltje Geertsma 
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         Arbeidersgong 
 

 
  

 
   

 
 

(Sierd Geertsma) 



 8 

stamppotbuffet 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

Oh, wat sjocht it der wer lekker út!! 
 

Freed 4 jannewaris 2019 
 

kinne jim der fan genietsje yn it Haolerhoes yn Hooghalen. 
 

Dizze hearlike iterij kostet € 26,50 de man/frou en dêr ha jo foar: 
in slokje, trije soarten stamppot mei fleis en soer, in neigesetsje en oan ’e ein in lekker 

bakje kofje of tee en in protte geselligens. 
 

Moai om eltsenien dan ek in noflik en foaral in sûn 2019 ta te winskjen. 
Fansels sjonge wy ek noch wat Fryske ferskes. 

 
Opjaan kin foar tiisdei 01 jannewaris 2019 

by Metje Groenhof (0592-352932) en Piet Boelens (0592-462297).  
(ek kinne jo it trochjaan as jo in dieet ha of as jo  

mei immen meiride wolle). 
Betelje kin op rekkennûmer: NL 78 RABO 0310 1082 33 
Jim (ek net-leden) binne fan herte wolkom om 17.30 oere. 

 
Wy, as bestjoer, sizze: 

as jo kinne, kom dêr dan hinne 
foar in hapke en in drankje en in moai Frysk sankje! 
 
 
       Metje, Sjoege, Teatske, Renny, Hans en Piet. 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.deplattelander.nl/catering&ei=QD6HVMDgCIyVavKbgrgB&bvm=bv.81449611,d.d2s&psig=AFQjCNFdoojcnaRrSBJt-vzHt9vkSpAttg&ust=1418235801955415
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.koopkeus.be/a/lijst_product/idx/3060812/mot/Raamstickers/lijst_product.htm&ei=NbSKVPnfNYOvU8GBhOgD&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNELPo5oOrjzXabNbbD7yH_wJEfK_Q&ust=1418462631216158
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Ha jo it al heard …….…..        
 
-dat tusken 1880 en 1910 mear as 20.000 Friezen de oerstap nei Amearika weagje. As it 
even kin, geane se nei gebieten dêr’t al famylje sit. De measte arbeiders komme wer yn 
’e lânbou terjochte, mar guon bedarje ek efter de rinnende bân by Ford, yn izer-
smelterijen of op smoarge fabriken. De measten slagget it om nei ferrin fan tiid in 
bestean op te bouwen, mar der binne ek dy’t út ûnwennigens weromkomme. 
  
-dat oan de Harnzersingel yn Ljouwert in grut brûnzen byld fan in Frysk-Hollânske ko 
stiet, koartsein FH-ko. It is makke yn 1954 en stelt de ideale Fryske stamboekko foar. 
“Us Mem” hjit it byld yn de folksmûle. It byld is makke troch Gerhardus Jan Adema. 
 
-dat om in mummy te besjen jo net nei Egypte ta hoege. Yn de tsjerke fan Wiuwert lizze 
mar leafst fjouwer. Dat se sa goed bliuwe, hat mei de luchtstream te krijen, seit de ien. 
Nee, seit in oar, it binne de ierdstrielen. It komt troch bysûndere gassen út de boaiem, 
stelt nûmer trije! 
 
-dat Fryslân de skjinste lucht hat en no en yn de takomst hjir de minste fynstof en stik-
stofdiokside is. Grinslân en Drinte steane op plak twa en trije. Súd-Hollân, Utert en Lim-
boarch skoare it beroerdst. 
 
-dat de bekende Ljouwerter arsjitekt Chris Vegter syn argyf oerdraacht oan Tresoar. Hy 
skinkt ek de arsjitektoanyske neilittenskip fan syn heit Jo Vegter oan Tresoar. De ryks-
boumaster ûntwurp û.o. it Ljouwerter Wetterliedinggebou. 
 
-dat de fjoertoer fan de fjoertoerwachter Reid de Jong by Warkum, nei in needsaaklike 
restauraasje, no wer yn folle gloarje oan de Iselmarkust stiet te pronkjen. It hat sa’n 
250.000 euro koste, mar it mei der dan ek wêze, sa moai.  
 
-dat Warkum sûnt dizze winter der wer in twadde JFK-skûtsje by hat. Nei de Redbad fan 
skipper Wietse Brandsma heart de ”Nooit Volmaakt” fan Hylper Cees Riezebos no by 
Warkum. De Warkumer brijbekken kinne no mei- en neitinke oer in nije namme foar dat 
skûtsje. 
 
-dat Fryslân ek syn Mozart hie. Richard Hageman (1881-1966) út Ljouwert is noch mar 
seis jier âld as er optreedt as konsertpianist. Op syn achttjinde is it muzikale wûnder sels 
al dirigint by de Nederlandse Opera. Fryslân hat dy keunstner eare mei in fiadukt. As jo 
oer de Heak fan Ljouwert ride, komme jo troch it Richard Hageman Akwadukt. 
 
-dat yn Fryslân sûnt ein njoggentjinde iuw mear as 160 suvelfabriken wiene. Ryklik in 
tredde fan de doarpen en stêden hie sa’n fabryk. Der binne no neffens my noch mar 
fjouwer tige grutte. Koartlyn is oer dy hûndersechtich in boek útjûn mei as titel: 
”Zuivelfabrieken in Friesland”, mei hûnderten unike foto’s. 
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-dat de tentoanstelling: ”Escher op reis” de grutste en meast suksesfolle eksposysje west 
hat yn it Frysk Museum. Der binne 256.450 besikers op ôfkaam. It museum mikte op 
120.000 besikers, mar it waard mear as dûbel safolle. Moai, net? 
 
-dat salang as der by de ynwenners fan It Bilt in gebietsprofyl bestiet en sy in gebiets-
gefoel hawwe en dêr ek nochris enerzjy ynstekke, is der foar in taal as it Biltsk wol 
takomst. Se moasten wol efkes slokke om te wenjen yn in nije gemeente mei de namme 
”Waadhoeke”, mar  de ”alleraigentse gefoelens kinne je oproepe in de taal der’t je met 
opgroeid binne, je aigen mimmetaal”. En sa is’t mar krekt!  
 
-dat it Observeum, in unike kombinaasje fan it streekmuseum en de folksstjerrewacht yn 
Burgum, siket om byldmateriaal fan Hendrik Bulthuis. De Burgumer kapper ûntwurp 
sels in sylboat t.w. de bekende BM-er. Om’t dat no njoggentich jier lyn is, wol it museum 
in dokumintêre meitsje. Der wurdt no socht nei âld film- en fotomateriaal oer de BM-er 
of syn útfiner en nei foto’s fan sylwedstriden. 
 
-dat in kilometer bûten Wytmarsum yn de sechtjinde iuw in hûske stie. Dêr moat Menno 
Simons syn folgelingen tasprutsen hawwe doe’t er him kearde tsjin de bernedoop. Yn 
1537, 41 jier âld, brekt dy pastoar fan Wytmarsum mei it roomsk-katolisisme en wurdt 
ien fan de wichtichste lieders fan de doperske Reformaasje. It húske stiet der allang net 
mear. Op dat plak stiet no it Menno-Simonsmonumint, in belangryk beafeartsplak foar 
mennonityske geloofsmienskippen út bgl. Amearika en Ruslân. 
 
-dat yn Fryslân mear as tweintich Martiny- of Martinustsjerken te finen binne. Martinus 
wie yn dy tiid beskermhear fan it Frankyske leger. Dat leger joech dekking oan de 
muontsen as se yn Fryslân op bekearingspaad wiene. Doe’t it ienkear sa fier wie om 
tsjerken te bouwen, fûnen de muontsen it in goed idee om harren beskermhear te earjen. 
Dêrom drage al dy tsjerken yn Boalsert, Snits (twa), Frjentsjer en Dokkum, yn Dronryp, 
Easterein, Koudum, Wurdum, Itens, Boyl en Himpens dus syn namme. 
 
-dat doe’t de Fryske taal en literatuer yn it begjin fan de njoggentjinde iuw op ’e nij 
ûntdutsen waarden, der al gau Fryske teksten oerset waarden nei oare talen ta. De 
ferneamde Lapekoer fan Gabe Skroar fan de bruorren Halbertsma waard sa yn 1847 al yn 
it Dútsk oerset. Yn de ôfrûne desennia binne ek ferskate Fryske romans oerset yn frjemde 
talen. Tink oan De smearlappen fan Anne Wadman en De fûke fan Rink van der Velde. 
 
-dat André Lageveen fan De Lemmer op ’e sneup is nei de ferklearring fan it wurd 
pytrowikje. Dat wurd brûkte syn mem sa’n fyftich jier lyn wolris. Sy brûkte it as hy as 
bern in swarte ryskerl yn ’e rizenbrij sitten seach. 
 
-dat ”Us Heit”, Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620), steedhâlder fan 
Fryslân, op it Ljouwerter Hofplein stiet. It stânbyld is makke troch de byldhouwers Bart 
van Hove en Willem Molkenboer. 
 
-dat oranjekoeke no echt Frysk gebak is, dat is noch mar de fraach. Yn 1756 komt it 
resept foar dat baksel mei sinesappelkonfijt al foar yn De Geldersche Keukenmeid. 



 11 

Miskien is it oars: dat de oranjekoeke yn Nederlân sa goed as ferdwûn is, mar dat it ge-
bak yn Fryslân populêr bleaun is. Undertusken hat Fryslân wol it patint op oranjekoeke. 
Minsken fan oer de grins komme spesjaal nei Fryslân ta. Want hjir wurdt dy koeke no 
ienkear it lekkerste bakt.   
             Wer opsocht en byinoar swile troch Jaap fan Bantegea en 

   wer kreas yn it Frysk oerbrocht troch Jan fan Beets. 
͠͠    ͠   ͠   ͠͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠͠    ͠   ͠   ͠͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠͠    ͠   ͠   ͠͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠͠    ͠   ͠   ͠͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠   ͠͠   ͠ 
Puzel 
Sykje de skelnammen op fan ynwenners fan plakken yn Fryslân en streekje se troch. 
 
n e z z a o h e d i e r b n a o m 
b r ú n t s j e s n e k s a o p o 
b p o t s j e s r s s f s s s s t 
r g n n r t s s e k k l k s r r t 
o a e e e o r r d i i i i l e e e 
e l t d t b e e l e e n e e ij w n 
k g a r t b l t e p p t p f n u e 
o e o u e e d t p p p e p f s a k 
p l p m r s i e p e e r e o e l e 
h a e b f k b r e s l s k t j k o 
â p l a e i e f n t o n o p s e k 
l e l r n t g e k u a e p e t b e 
d r a  g a e  ê k e r r t p e n b j 
e s e e e r r e t t t i e l y i l 
r l k n b s b o t e e n n s l r a 
s n e t t a k r a n n e t t o r o 
s k i e r r o e k e n e z m i r b 
 
kattekneppelders  skieppekoppen  brimzen 
oanbreide hoazzen brêgebidlers  poasken 
broekophâlders  keallepoaten  potsjes 
skieppebingels  sleeptoffels   bargen 
skieppeloarten  tobbeskiters  katten 
skieppesturten  galgelapers   motten 
beanefretters  oaljekoeken  murden 
lyntsjesnijers  skierroeken   rotten 
ribbeklauwers  brúntsjes   niten 
roekefretters  flinters 
 
Yn it kommende Kritenijs komme de plaknammen fan dizze skelnammen te stean. 

 In protte wille! 
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Útfanhûs by pake en beppe  (2) 
 

                             
 
De foarkeamer 
As ik by pake en beppe útfanhûs wie, slepte ik altyd yn it bedstee links foaroan, pake en 
beppe yn it bedstee rjochts foaroan. Der wiene fjouwer bedsteden yn ’e foarkeamer, twa 
links en twa rjochts en ûnder de bedsteden wiene kelders. Yn de twa lege bedsteden hie 
beppe bygelyks lege wekflessen, beddeguod en klean. Ûnder de bedsteden wiene kelders, 
dêr’t fan alles yn bewarre waard. Sa wiene der foar in hiel jier earappels opslein en yn de 
wekflessen wie genôch griente oant it stuit ta dat der wer farske griente út de tún helle 
wurde koe. Yn in pear grutte brune Keulske potten sieten sâlte griene beantjes en soer-
koal, dy sieten grôtfol. Op dy potten leine teedoeken en dêr boppe-op in grouwe balstien.                                                                                                                                                                             
 
Doe’t wy op ’e Earste en Tredde Wyk yn Appelskea wennen, wie ik wend om yn in 
bedstee te sliepen, mar ik moast dy romte diele mei ús Auke. By pake en beppe hie ik it 
ryk allinne. Yn de rjochterhoeke, net sa fier boppe it kessen, wie in trijehoekich plankje. 
Dêr hiene pake en beppe de wekker op stean, mar dy die it net. Ik lei it stikje kaugom der 
faak op, sadat ik de oare deis fierder kôgje koe. Pake prûmke en ik kôge. 
Boppe it fuottenein wie ûngefear op in heale meter hichte in planke tsjin de muorre en 
dêr stie de nachtfyts op. By hege need hoegde ik dus net nei de groppe yn ’e kowestâl of 
nei de ribeshage! 
 
Foar de keukendoar oer stie de hurd, dy’t allinne mar brânde as der in soad besite kaam. 
De buorlju bygelyks waarden ûntfongen yn de efterkeamer. Ik siet der altyd by oant it 
momint dat beppe sei dat it no wolris bêdgongerstiid wie. De doarkes fan it bedstee 
stiene op in kierke as ik deryn lei. O, wat in smûk plakje! Winters kaam der in oerklaaide 
tekken boppe-op de gewoane lekkens en tekkens. 
 
Neist de kachel hongen heech yn de balken de siden spek en drûge woarsten. Yn novim-
ber hie der in slachter oan ’e doar west, dy’t ien fan de bargen slachte en jûns werom-
kaam om fan de deade baarch koptsiis, skinken, woarsten en wat al net mear te meitsjen. 
Beppe, tantes en ús mem draaiden de woarsten yn de skjinne terms fan de baarch en it 
fleis waard yn wekflessen dien, dy’t ek in plakje krigen yn in kelder. Sa wie der  ek foar 
in hiel jier fleis yn hûs, sûnder dat der in djipfrieskiste wie!  
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It spek en de drûge woarsten kamen oan de balken by de kachel te hingjen en ik koe se 
rûke as ik yn it bedstee lei, lekker! As beppe (12 augustus) en pake (3 septimber) harren 
jierdei  hiene, dan kamen alle bern en bernsbern de sneins nei de jierdeis en dan waarden 
beide keamers en by moai waar ek it hiem folop brûkt. 
Mei de krystdagen en âldjiersjûn kaam ek de hiele kloft nei de pleats oan it dearinnend 
wykje.                                                                                                                                                                                        
De foto boppe links is makke doe’t pake en beppe 30 jier troud wiene. Om’t dy troudei 
eins yn de oarloch foel (12 septimber 1943) en net alle bern der dêrom by wêze koene, is 
it feest fuort nei de befrijing, 5 maaie 1945, fierd. 
Ús Auke en ik binne de âldste bernsbern en yn 1945 wiene fierders de neefkes Henkie en 
Jan der noch mar. 
                Anne 

 
Fiks, Fryslân! 
Fryslân, dou hast namme makke,  Fryslân, dou has namme makke,  
ljeaf lyts lân fen ljip en ljurk.   hwêr’t dyn folk is great en gol…. 
Nearne dy de ûndergrounse   ... Hou!! … net mear .. ’twier minskeplichten 
sok fornaem en treflik wurk.   Hollân fielt it ommers wol. 
Nearne founen safoll’ joden   Kwit, dyn aerd is: lit mar sitte, 
safoll’ ûnderdûkers plak   tank? Ne, liz det dêr mar del, 
en hoefolle hongerlijers   Mar ien ding meistou forwachtsje: 
krigen by dy hjar gerak?   Straks in bytsje mear yn tel!  
          Evert Jans 
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De waarmte fan desimber 
 

It feroaret yn ’e strjitten, stadich falt de snie. 
Ik ha alhast ferjitten hoe griis en grau it wie. 
Yn ’e fierte smite bern snieballen nei elkoar, 
gean op yn it boartsjen, ’t is moai bûtendoar.   

          
Kearskes op ’e tafel, desimber is healwei.   
Oaljebol en wafel, it heart der sa by.    
De beam wurdt wer helle, de pyk komt boppe-yn.   
Krystferhaal fertelle, ’k jit poeiermolke yn.   

          
Yn desimber yn desimber is ’t grize libben fier. 
Desimber, desimber, de ein fan wer in jier. 
It moaie út ’t ferline sil as in sinnedei 
oer ús takomst skine as in gouden wei. 

 
De iepen hurd knetteret waarmte, ik smyt wat hout op ’t fjoer. 
Kaartsjes op ’e skoarstienmantel bringe lok en seine oer. 
Binnen sjitte fonkjes, bûten falt de snie. 
Ik ha alhiel ferjitten hoe grau en griis it wie. 

 
Hâld fan jannewaris oant novimber 
noch wat fan de waarmte fêst fan desimber. 
Jou gjin belies oan grau en griis.  

 
            Adri de Boer/Giny Bastiaans   
 

         Jaap en Gooits Bakker 
 

      (grapke) Wat binne dy dokters dochs wat mânsk! 
               ”Doe’t ik in jongfaam wie en ik moast wolris nei  
     dokter ta, dan moast ik my hielendal útklaaie. Doe’t  
     ik 45 jier wie en ik moast wolris nei dokter ta, dan  
     hoegde ik allinne mar it blûske út te dwaan. En no’t  
     ik 80 bin en ik moat wolris nei dokter ta, dan hoech  
     ik allinne mar de tonge út te stekken. Wat binne dy  
     dokters tsjintwurdich knap, net?”, sei in âld wyfke. 
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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 

         
Freed 4 jannewaris 2019        
’t Haolerhoes Hooghalen: stamppotbuffet, 17.30 oere 
 
Freed 8 febrewaris 2019 
Urbana Swol: jubileumjûn 120 jierrich bestean mei ”Dûbelportret” fan Hymphamp 
 
Freed 15 maart 2019 
’t Haolerhoes Hooghalen: Griet Wiersma 
 
Snein 17 maart 2019 
Fryske ferskes sjonge yn Paterswolde 
 
Sneon 30 maart 2019 
Urbana Swol: Algemiene gearkomste fan it Frysk Boun Om Utens 
13.30 en 20.00 oere 
 
Snein 28 april 2019 
Minnistetsjerke, Oranjestraat Assen: Fryske tsjerketsjinst 
 
 
 
 
  
 
 

   
   SÛNENS, LOK EN SEINE FOAR 2019! 

 
Kopij foar it maartnûmer kin oant en 

          mei tiisdei 12 febrewaris 2019  
ynlevere wurde by de redaksje 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFxdCpveXeAhXFjqQKHbPfDSsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.karaatmantelzorg.nl/blog/kerstlunch-valk-ridderkerk/mooie-kerstballen-achtergronden-leuke-hd-kerstballen-wallpapers-afbeelding-foto-5/&psig=AOvVaw1BSIOcYOlC2ibZ7I_NCr67&ust=1542889307225535


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/

