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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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Fan moarns ier oant jûns let 

is er oan 't wurk, mei wat te set. 

Altyd dwaande, nea ris rêst; 

altiten docht er syn uterste bêst. 

Wat is de namme fan dy man? 

WROTTER is syn fan.                                    J.T. 
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Derbûten 

‘2019’ 

Goeie allegearre, 

 

Freed 4 jannewaris lêstlyn ha ik in soad minsken in lokkich nijjier, segen yn ’t nijjier of 

folle lok en seine, allegear yn sûnens, tawinske foar 2019. Alle oaren wol ik ek noch it 

alderbêste tawinskje foar 2019. It mei fêst net mear, mar eartiids wie der in man by ús yn 

’t doarp, dy’t altyd by de streek wie en it hiele jier troch goeie winsken rôp. Oant july 

noch de winsken foar it jier dat al begûn wie en dêrnei alfêst foar it takommende jier.  

Of wie dit gewoan in moai ferhaal………?? 

 

 

De stamppotten 

en it neigesetsje 

wienen ek wer 

lekker!  

It wie gewoan 

noflik om sa 

wer efkes 

byelkoar te 

wêzen. 

 

 

Wat ha wy op priemmen set?  

Yn alle gefallen Griet Wiersma takommende freed 15 maart yn ’t Haolerhoes. 

Griet Wiersma is fansels bekend by ús allegear en sil ús fêst in gesellige jûn besoargje.  

Snein 28 april oansteande ha wy jûns in Fryske tsjerketsjinst yn de Menistetsjerke. 

Elkenien is wolkom op dy beide jûnen, dus fertel it fierder (ynformaasje oer beide jûnen 

fierder yn dit Kritenijs). 

 

Lêstendeis stie ik by de doar fan skoalle en frege oan in jonkje, dy’t it wolris oer syn 

pake en beppe hie, wêr’t pake en beppe wenje. ”In Friesland” sei er. Dan wist ik it wol, 

dochs?  

Letter frege ik oan syn mem wêr yn Fryslân. No, beppe wie berne yn Drachtster Kom-

penije, myn berteplak. Pake en beppe wenje no yn Drachten. Ik wit noch net wa’t beppe 

is, mar dat komt noch wol. Wat is de wrâld lyts. 
 

 

Moarn is de 44
e
 side fan in leech boek mei 365 siden. 

Lit ús in goed boek skriuwe. 
 

(skreaun op 12 febrewaris 2019) 

 

       Groetnis,  

                    Teatske  



 4 

    Bernebrochjes 

   
 

 

 

Hoi jonges en famkes, 

 

Dêr bin ik wer. It is no 2019, ja ik wit it, al twa moannen. En der binne noch 10 te gean 

en dan is it jier al wer om. Ha, ha.  

De foarjiersfakânsje is al foarby as jim dit lêze. De earste snieklokjes steane al by ús yn 

de tún.  

 

Al in pear jier efter elkoar 

komme der nylguozzen 

by ús op it dak om út te 

rêsten fan harren reis, om 

dêrnei in nêst yn te pik-

ken fan in oare fûgel foar 

harren eigen aaien.  

Ja, sokke leave fûgels 

binne it net. Se meitsje in 

protte lawaai. 

 

 

Moai binne se wol en dy twa rûnen ek al by ús efter hûs. Ik wie eins mar in bytsje be-

naud. 

 

Groeie der by jimme ek maitiidsblommen yn de tún? 

Meitsje oars mar in kuierke troch de wyk dêr’t jim wenje, der is fêst al genôch te sjen.  

 

Pak dan de kleurpotleaden  

út ’e kast en meitsje fan 

dizze tekening in prachtich 

moaie tún. 

 

Súkses dermei. 

 

 

 

 

 

 

Oant de oare kear, 

 

Teatske 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8tOW0z7TgAhXOfFAKHRynCyIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/bloemen-in-de-tuin&psig=AOvVaw08MjDOfFBM3dAvEwFgBjWE&ust=1550006591602814
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Fan de ponghâlder  

It sil fêst net mei sin barre, mar oant no ta ha 22 persoanen de kontribúsje noch net 

betelle. Ik freegje jo om efkes foar yn dit KriteNijs te sjen oft der ek in briefke yn sit mei 

it fersyk om de kontribúsje oer te meitsjen.  

Ik hoopje meikoarten it jild op ’e rekken fan de Krite te sjen.      

                Piet Boelens, ponghâlder 

De Ferwerters yn it Haolerhoes 
 

Wy skriuwe sneon 24 novimber 2018. Fryske Krite ”Us Memmetaal” hat wer in geselli-

ge jûn. Kabaretselskip Noordenbos & Ko út Ferwerderadiel is útnûge mei it program 

”Ferbining”. Dy titel is al wat dúdliker makke yn it Kritenijsnûmer fan septimber 2018. 

           

       
 

Nei sânen rint de seal stadichoan, mar net hielendal, fol. Efteryn ’e seal, oan wjerskanten, 

in lange rige tafels mei moaie ferlottingspryskes en op ’e oare side fraaie eigenmakke 

jierdei-, kryst- en nijjierskaarten fan Rinskje van der Velde. 

Efkes foar achten iepenet Metje, by ôfwêzigens fan Teatske, wer ris as plakferfangend 

foarsitter de jûn mei in tapaslik wurd fan wolkom. Nei de wenstige twa bakjes tee/kofje 

en oranjekoeke en it meiinoar sjongen fan it Frysk folksliet û.l.f. Jaap mei lûkoargel, 

kinne de lju út ’e Klaaihoeke úteinsette. 
 

Selskip Noordenbos & Ko is in ploechje fan fiif entûsjaste minsken, dy’t oe sa graach 

sjonge èn in toaniel-tic hawwe. Har wurklist bestiet út in tweintichtal sketskes, praat-

stikjes, dy’t meastal folge wurde troch in dêrby passend lietsje. It giet fansels yn al dy 

sketskes om ferbining. En dat kin op alderhande mêd, bgl. troch taal, muzyk, sang, leaf-

de, bisten, sport of ek digitaal. De list mei sketskes seach der ûngefear sa út: iepening 

mei De drummers, ferklaaid as majorettes – Sound checke (it lûd teste) – it liet ”Minsken 

meitsje jim gjin soargen” – Online ferbûn; Wifi, selfie – it liet ”De tiid is de baas” – It 

goede doel; leeljes en tulpebollen; foksia en de reade pioen, t.w. ”de reade ljochtsjes!” – 

Fereale op buorman, Ford kabrio – Húskepraat; húskepapier – Orkest ”Ut need”: fjouwer 

âlde minsken, rollator, blokfluit, ensfh. – Sineesk restaurant ”Yang” – It toetje –  
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De laadsjekast – it sankje ”Elts kriget wat te dragen” – De stewardess, (grûnstewardess) 

– twa froulje sjonge tige moai it liet ”Hoe soe it komme op ’e wrâld” – Sporte; rekke, 

strekke, dêrnei lekker ite – Igele de streuper – Fertroud en eigen – Hûnepraat – en as lêste 

it Ferbiningsliet ”Bliuw yn ferbining”. 

 

Dit groepke fan fleurige, oprjochte amateurs, dy’t bytiden benei profesjoneel oerkomme, 

hawwe yn in flot tempo, tige suver fan toan yn de ien- en mearstimmige sangen, bysûn-

der rolfêst yn de praat- en sjongstikjes, aloan ferbining socht mei it publyk. En dat it har-

ren slagge is, docht wol bliken út in steande ovaasje fan de minsken yn de seal. 

Sûnder de oaren net yn it minst ek mar te koart te dwaan, fertsjinje twa meispilers, t.w. 

de tekstskriuwster en de pianist/muzykskriuwer in ekstra komplimint foar al it ‘ferbi-

nings’foarwurk dat se dien hawwe. 

 

Oan ’e ein fan ’e jûn komt Renny noch mei in aardich presintsje foar alle meiwurkers en 

slút Metje mei in hertlik tankwurd oan de spilers en in wol thús foar elkenien de lêste 

Kritejûn fan 2018. 

                       Jan 

 

Skelnammen fan plakken (fan de puzel út it foarige Kritenijs) 

 

kattekneppelders: Boazum en Jirnsum     

oanbreide hoazzen:  Oerterp  

broekophâlders: Eastermar 

skieppebingels: Hijum  

skieppeloarten : Warns  

skieppesturten: Skraard en Tsjerkwert 

beanefretters:  Idzegea en Skuzum   (ek wol beanne- of beantsjefretters)   

lyntsjesnijers:  Tsjom         

      

ribbeklauwers: Starum      

roekefretters:   Holwert     

skieppekoppen: Burdaard en Tytsjerk    

bregebidlers:  Aldtsjerk, Heech, Sleat, Wergea  

keallepoaten:   De Hommerts en De Jouwer   

sleeptoffels:  Dronryp en Seisbierrum   

 

tobbeskiters:   Aldeberkeap   murden: Húns 

galgelapers:  Ljouwert   motten: Hollum en Kimswert 

oaljekoeken:  Boalsert en Hurdegaryp niten:  De Tike 

skierroeken:  Balk en Bitgummole  rotten:  Mullum en Stiens 

brúntsjes:  Haulerwyk   bargen: Peazens  

flinters:  Feinsum       (ek wol: âlde bargen) 

brimzen:  Bûtenpost   katten:  Arum, Baard, Bears, 

poasken:   Terherne     Kollum, Marrum, Wier 

potsjes:  Boarnburgum.     en Winaam. 
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Ha jo it al heard …….…..        

 

-dat op 27 jannewaris 1917 de ferneamde filmmakker Willy Mullens de toer fan Hylpen 

beklom. In kâlde noard-eastewyn snie troch alles hinne. Yn ’e djipte meneuvele hjir en 

dêr in reedrider oer de glimmende fearten. Oan ’e kimen in wite wimpel fan stoom: de 

trein ûnderweis nei Warkum. De trochkomst fan de tredde alvestêdetocht wie ien fan de 

hichtepunten. Coen de Koning kaam deroan, de man op hege redens, mei de snor fan in 

keizer, kolbertjaske oer de trui hinne. 

  

-dat op it stedswapen fan Ljouwert in liuw te sjen is. Dat bist hat neat mei de namme 

”Leeuwarden” te krijen. Nei alle gedachten is it bist ûntliend oan in âlde tsjerke dy’t oan 

Sint Vitus wijd wie. Dy tsjerke stie op de terp dêr’t ek de Aldehou op stiet en wie yn de 

17
e
 iuw al net mear as sadanich yn gebrûk. Wa wie Sint Vitus? In hillige út de 3

e
 iuw nei 

Kristus. 

 

-dat de histoarysk bekende Fryske klok hielendal út de moade rekke is. Sels ynbrekkers 

litte de klok hingje, se binne neat mear wurdich. Ja, pake syn klok is gjin stoer mear wur-

dich en giet nei de âldizerman of soms nei it bûtenlân. It Hearrenfean, De Jouwer en 

Grou wiene sûnt ein 17
e
 oant yn de 19

e
 iuw de belangrike klokkemakkersdoarpen. 

 

-dat in gouden earizer, soe dat net gigantysk knypt hawwe? Dat is fansels gjin fraach foar 

in moadeartikel. Yn de 16
e
 iuw is it earizer yn hiel Nederlân superhip. En it is funksjo-

neel. De ûndermûtse bliuwt troch dat izeren gefaltsje moai op syn plak en der kin in 

floddermûtse oan fêstmakke wurde.  

Yn de iere 17
e
 iuw groeit it ienfâldige earizer út ta in deftich sieraad. In izeren earizer is 

neat mear wurdich. Jo dogge pas mei as jo in sjyk koperen, sulveren of sels gouden 

eksimplaar hawwe! 

 

-dat humor blykber feroaret. It taalgrapke ”it kin net” dat troch  Hollanners opfette wurdt 

as ”het kan net”, is eins sa flau as luzen. Dochs wurde krekt dat soarte fan 19
e
-iuwske 

sechjes rekkene ta it type ferhaal dat oarspronklik út Fryslân komt. It grapke is ommers 

daliks ferbûn mei de taal dy’t hjir praat wurdt. 

 

-dat it swurd fan Grutte Pier dat yn it Frysk Museum hinget in 15
e
-iuwske Bieden-

händler is. Dat is in swurd dat jo mei beide hannen fêsthâlde moatte. Nei alle gedachten 

komt dat swurd mei merktekens en in geitelearen heft út Dútslân. It soe samar kinne dat 

Pier Gerlofs Donia (likernôch 1480-1520) it swurd oan in gefjocht mei in Saksyske sol-

daat oerholden hat. Syn tsjinstanner moat dan knap sterk west hawwe. It swurd, dêr’t hiel 

wat bloed oan sit, is 2,13 meter lang en 6,6 kilo swier. 

 

-dat de fûgelers gewach meitsje oer tal fan wite reagers, dy’t op dit stuit yn ús provinsje 

tahâlde: de fûgels binne ôfkomstich út East-Europa en Skandinaavje en besykje om hjir 

te oerwinterjen. Neist wite reagers binne der op it momint in soad oerwinterjende ljippen 

yn it lân. It is te hoopjen dat se in bytsje meielkoar opsjitte kinne! 
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-dat Sint-Piter, dy’t alle jierren op 21 febrewaris yn Grou betocht wurdt, deselde is as Pe-

trus. De tsjerke fan it fiskersdoarp is oan dy apostel wijd. Petrus is ek beskermhillige fan 

de fiskers. De twa kalinderhilligen Sint-Piter en Sint-Marten hawwe wat meielkoar. Sint-

Marten stiet ntl. oan it begjin fan de winter, Sint-Piter oan ’e ein. Alve novimber wie des-

tiids de dei dat it wurkfolk dien krige. Ein febrewaris kaam alles wer ta libben en waar-

den minsken wer yn tsjinst nommen. 

 

-dat yn maaie ’50, doe noch VV Heerenveen, de noardlike lânstitel behelle hat tsjin Ajax 

mei 6-5. Ik wit dat noch as de dei fan juster! Sa spannend! Ik wie doe 22 jier. Heerenveen 

stie nei in oere al mei 1-5 efter. Doe kaam ús Abe. Hy makke 2-5. Sân minuten letter: 

Marten Brandsma 3-5. Doe waard Abe dellein yn it strafskopgebiet: 4-5. Germ Hofma 

makke 5-5. Fiif minuten foar it einsinjaal skoarde Marten Brandsma 6-5! 

 

-dat de Ofslútdyk foar toeristen dy’t Nederlân oandogge ”the place to be” is. Se sjogge 

net allinne mei bewûndering nei dat stik fernimstichheid, mar ek nei de bewenners fan 

dat stikje lân. Want hoe kinne jo sa soargeleas wenje ûnder de seespegel? Yn 1918 wurdt 

besletten om de dyk oan te lizzen neffens it ûntwerp fan yngenieur Cornelis Lely. Yn 

1927 begjint de bou, yn 1932 is de ôfsluting fan de Sudersee in feit en leit der in dyk. Al 

is it net in echte dyk mar in daam: oan wjerskanten leit ommers wetter. Ir. Lely stiet as 

stanbyld yn Lelystêd en oan ’e kop fan de Ofslútdyk yn Noard-Hollân. 

 

-dat de Dokkumer Iisfontein, de lêste fan it LF 2018 projekt 11 Fountains, op reis giet nei 

syn einbestimming. Ut de wurkpleats fan Mannen fan Stiel yn Ljouwert giet it nei Dok-

kum ta. It is de iennichste fontein yn ’e wrâld dy’t iis produsearret. De fontein wurdt 22 

febrewaris iepene. It sil my benije. Ha jim de oare tsien al besjoen? 

 

-dat elkenien de alvestêdekrúskes kent. Mar ..… der besteane ek alvestêdemedaljes. Dy 

ûnderskieding is bedoeld om dielnimmers, dy’t troch de minne en gefaarlike iiskondysje 

twongen wurde om mei de sawat 200 km. lange reedriderstocht te betiid op te hâlden, 

dochs ien of oare skeafergoeding te jaan.Fan dy alvestêdemedaljes, bekend as ’it rûntsje’, 

binne mar inkele hûnderten makke en útrikt by 2 alvestêdetochten, t.w. yn ’40 en yn ’47. 

 

-dat de bylden fan hûnderten supporters op it brechje fan Bartlehiem mei de alvestêde-

tochten de hiele wrâld oergeane. Bartlehiem is in ferbastering fan Bethlehim, it berteplak 

fan Jezus. Bethlehim wie de namme fan in frouljuskleaster dat yn 1175 oprjochte waard 

troch abt Freark fan it Hallumer kleaster Mariëngaarde. 

 

-dat in nij boek ferskynd is: ”De duvelin fan de helling”, in neislachwurk mei sa’n 250 

bynammen fan Eastermarders. Harren bynamme is broekophâlders. In byldsje fan de 

broekophâlder stiet midden yn it doarp. Inkele fan dy bynammen: bgl. Fokke Heare-God, 

Harm Byfoarbyld, Ruerd Poerbêst, Oebele Skeetskiter en Sikke Moai-hier. De bynamme 

waard faak ôflaat fan it uterlik, it hâlden en dragen of de manier fan praten. De Lemmer 

koe der ek wat fan bgl. Klaas Bek-en-Eagen, it Biertontsje, Auke Bot, Fine Bauke, Geert 

Post, ensfh. Ek in boekfol. Faak wisten se net iens hoe’t de echte namme wie! 

It is allegear wer opsocht en byinoarfandele troch Jaap fan Bantegea 

        en wer kreas yn it Frysk oerbrocht troch Jan fan Beets. 
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Freed 15 maart 2019 

yn ’t Haolerhoes te Hooghalen: 

GRIET WIERSMA 

Wa ken har net. Sy draait as sjongeres al wer in 

skoft mei, mar har populariteit krige in stevige 

triuw omheech nei’t se frege waard troch Teake  

van der Meer om mei te wurkjen oan syn teater- 

programma. 

Sy die y.g.m. Teake en Minze Dijksma prach- 

tige typkes. Mar ek solo wit Gryt prachtige,  

hilaryske typkes del te setten. Sy wurdt yn de 

folksmûle wol de ’Fryske Corry fan Gorp’ 

neamd. Ek hat sy op nûmer 1 stien yn de  

Fryske hitlist mei har cd, dêr’t û.o. it moaie 

liet ”Frysk Hynder” op stiet, dêr’t se sels de  

    tekst fan skreaun hat. 

 

Griet sil ús fêst in hiel noflike jûn besoargje mei muzyk en sketskes! 
 

Oanfang: 
De jûn begjint om 19.45 oere. 

De doar giet iepen om 19.00 oere, sadat jimme in moai plakje útsykje kinne. 

 

Tagongspriis: 
Foar leden € 12,50 de man/frou (foar net-leden € 15,00 de man/frou).  

 

Der binne twa bakjes kofje/tee en in hearlik stikje oranjekoeke by de priis ynbegrepen. 

 

Yn it skoft is der wer in ferlotting pland troch Renny Monsma mei 

moaie en lekkere prizen. 

 

Foar de minsken dy’t min op ’e gong binne en net op eigen 

gelegenheid nei Hooghalen komme kinne, steane hjir tillefoan-

nûmers fan Hans Groenhof 0592 - 352932  en/of Teatske Haanstra  

0592 - 344920, dy’t jo skilje kinne foar ferfier. 

 

Ik soe sizze: nim kunde en famylje mei nei dizze moaie jûn. 
 

Net stinne, der hinne! 
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DE TERSKMASINE 

 

1.     2.  

 

Pake Auke en pake Anne (op foto 1 efteroan 4
e
 en 7

e
 fan rjochts) sieten yn ’e âlderkom-

misje doe’t op Appelskea-Tredde Wyk in skoalle kaam. Foar de skoalle oer, efter it hûs 

fan Tsjeard en Gryt Eizinga, hie pake Auke in pear bunder lân, dêr’t er earappels, biten 

en nôt ferboude. 

Op myn strúntochten yn ’e beukertiid kaam ik faak by dat lân om te sjen oft pake der ek 

oan ’t wurk wie; sa no en dan wie beppe der ek; as bygelyks pake gatten boarre en beppe 

yn alle gatten in earappel die, dy’t se út de sek om har mul helle. Ik rûn dan faak efkes 

mei harren op en del it lân oer. 

As pake oan it ploegjen of eidzjen wie, dan rûn ik ek faak in rûntsje mei. Wat genoat ik 

doe fan it boerelibben! Yn myn dreamen die ik dan wat pake die. 

Om’t it boulân dus hiel tichteby de skoalle lei, boarte ik yn it skoft mei de bern op it 

plein. Ik wie dan populêr as hynder. Ik waard yn in tou spand, dat oer it skouder en ûnder 

de earms trochgie. It hiele skoft draafde ik my dan út ’e liken en oan ’e ein fan it skoft hie 

ik altyd in kop as in bolle! Ik dronk dan wat út ’e houten pomp op it skoalplein en gie 

wer myn eigen gong. 

De  aldermoaiste tiid op it lân wie de risptiid, oft it no om earappel- of bitedollen gie of 

de nôtrisping, dat makke my neat út. Wat wiene dy dûbele plakken bôle mei kofje fan 

beppe yn it skoft lekker. Feestmielen fûn ik it!! As wy kofjedronken, friet it hynder wat 

fan it gers oan ’e kant fan it lân. By de nôtrisping mende pake fan syn fearjend sitting op 

’e meanmasine ôf it hynder by it nôt lâns. Efter him oan rûnen syn helptroepen, dy’t er 

deis foarôf nei de ”Mededelingen voor land- en tuinbouw”, dy’t alle dagen om healwei 

ienen op de radio wiene, sjartere hie. Us mem waard dan ek geregeld optromme. 

As ik by pake en beppe iet en it wie healwei ienen, dan rôp pake ”Stil!!” by it hearren fan 

”Mededelingen….”. Dan wie it ek sa stil as in mûs. 

De weller makke fan ’t delsleine nôt skeaven, dy’t de froulju kreas oaninoar bûnen mei 

de nôtraaien. Nei it meanen, wellen en binen waarden de skeaven hokke, tolf skeaven 

waarden dan tsjininoar oereinset. Wy bern fûnen dy natuerlike hokken mar wat moai om 

yn wei te krûpen! 

As der allinne noch mar stoppels op it lân stiene, dan waard fan de hokken in moaie hege 

berch makke en dan kamen der weinfollen nôt fan oare boeren nei it lân fan pake en sa 

kamen ferskate nôtbulten foar de skoalle oer te stean. En dan ferskynde der in wûnder op 

de Tredde Wyk: de terskmasine (2) kaam! 
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Wêr seagen wy no as bern in motorisearre ridend reau! Grut feest dus! En as der dan wer 

in steapel dien wie, dan giene wy op mûzejacht, want it tilde derûnder op fan dy lytse 

bistkes. 

 

Foar myn tiid meande pake it nôt noch mei in seine, dy’t er regelmjittich harje moast. Ik 

ha it harjen noch wol meimakke as er it gers om hûs hinne meande mei de seine. It tersk-

jen mei fleiels ha’k wol sjoen op ’e telle by buorman, ús omke Lieuwe. In pear manlju 

sloegen dan mei ritmyske bewegings mei harren fleiels (3) op it nôt, dat op in swilk út-

lein wie. Nei it terskjen giene de kerrels yn ’e sied-wynmole(4) om te wanjen en waard it 

bûten yn ’e wyn nochris wanne om it sied skjin ôf te leverjen.  

               Anne 

 

   3.                           4.                
 
 
 
 
 
 
 
Blommen 

Ik kom mei blommen,                                         
om’t de maitiid wer begûn is, 
om’t de froast wer út ’e grûn is  
en de earste giele krookjes 
wer de keale tún fersiere. 

Ik kom mei blommen, 
as by’t simmer swietrook wyndert 
út ’e ticht begroeide hagen 
en de beien kleurj’ en tine 
yn de waarme, soele dagen. 

Ik kom mei blommen 
fan de hjerst, yn kleur fan koper 
en de rook fan farske ierde, 
winterblommen, licht beferzen,  
reachfyn fan de finsters plôke. 
Ik kom mei blommen. 

Tsjits Peanstra 
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Fraachpetear mei Evelien Dijkstra-de Jong     

           

Diskear in petear mei ús ”jongste” kritelid.      

Yn it earstoan moast ik Evelien útlizze wat it doel wie fan myn komst. 

Dat hie sy oan ’e tillefoan net goed begrepen. En it fernuvere har dat 

sy dêrfoar frege waard, mar it wie wol goed. 

 

Evelien is op 13 maart 1932 berne yn Oranjewâld, mar opgroeid op It Hearrenfean yn in 

húshâlding mei fiif bern: trije jonges en twa famkes. Heit wie kachelsmid en hie in fa-

bryk yn spesjale Schmidt’s kachels. 

Doe’t Evelien fan ’e MULO kaam, moast sy fuortdaliks de húshâlding dwaan, om’t mem 

operearre wurde moast oan de skyldklier. Omdat mem net sa sterk wie, duorre it lang 

foar’t se wer better wie (ek al troch de longemboly dy’t se der noch by krige). 

Evelien koe goed leare, mar woe gjin juf wurde. Sy folge yn dy tiid de jûnsskoalle om 

klear te wêzen foar in kantoarbaan. Sa waard sy kantoarstenograaf. Sy hie wol nocht oan 

it húshâlden en as mem har misse koe, stjoerde sy har gauris nei in húshâlding, der’t de 

mem fan siik wie. Sa kaam se ek yn in húshâlding mei seis bern. Dêr wiene twa lytse 

famkes, dy’t moarns de flechtsjes yn it hier ha moasten, leaf wurk. Mar ek twa beukers, 

dy’t nachts noch wiet wiene en dêr rêde Evelien dan mei. Mem waard better en Evelien 

kaam op kantoar. Mar o heden …, wat fûn se dat ferskriklik. Dat nei ferrin fan tiid kaam 

se thús en sei tsjin mem: ”Ik gean der net wer hinne”. ”Mar wat wolsto dan?” frege har 

mem. Der moast dochs wol wat dien wurde! Mar Evelien wist rie. Der wie yn in hús-

hâlding in twaling berne en sy derhinne en freechje oft sy der moarns komme koe om te 

helpen. Dat koe! Moarns mei dy mem de poppen fersoargje, elk ien en dat fûn se gewel-

dich. ”Mar do silst middeis ek oan it wurk”, sei mem. En ta har gelok koe sy middeis ek 

by deselde minsken op kantoar oan ’t wurk, want de man wie boekhâlder en koe wol wat 

help brûke. It wie dan wol wer kantoarwurk, mar de moarntiden makken dat wer goed. 

 

By it útgean mei freondinnen kaam sy Jaap Dijkstra tsjin en se krigen ferkearing. Jaap 

syn âlden hiene in kafee en dêr wie altyd wat te rêden. In fleurige boel mei optredens fan 

muzikanten en konferensiers út de omkriten, dat der wie faak in soad te laitsjen.  

Sy trouden en ha mar efkes yn Aldehaske wenne, want foar wurk en wenning teagen se 

nei Rotterdam. Yn it begjin wurke Jaap as sjauffeur by de RET-busûndernimming, letter 

hied er syn eigen transportbedriuw. Evelien woe nêst har húshâlding ek wat oars om han-

nen ha. En om’t se har boekhâlddiploma hie, koe se in winkeltsje yn krudenierswaren be-

gjinne, in buertsuper soe men no sizze.  

Mar mei fjouwer lytse bern om har hinne foel dat har net ta! Sy krige lykwols help. Har 

jongste broer kaam út tsjinst wei by harren yn ’e hûs en dy winkel like him wol wat ta. 

Sadwaande naam hy de saak fan har oer. En mei sukses, want letter hied er dêr in grutte 

supermerk stean. 

Jaap hie de papieren foar it transportbedriuw net yn oarder. Dat Evelien sloech oan it lea-

ren en helle alle nedige papieren. Jaap waard siik en moast it bedriuw fan ’e hân dwaan. 

It waard dochs wer wat better mei him en doe koed er as sjauffeur op in touringcar oan ’t 

wurk. Sa reizge hy troch hiel Europa, oant hy op in winterreis nei Parys ûnferwachts fer-

stoar, 45 jier âld. In swiere slach fansels. 
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En sa bleau Evelien sitten mei fiif bern, twa jonges en trije fammen. Har âldste dochter 

lykwols stie yn ûndertrou en hie alles al regele foar de trouwerij. Evelien woe net ha dat 

se alles ôfsizze soe, want der feroare ommers neat oan, mar der lei wol in tsjuster skaad 

oer dy dei. Doe ’t de bern, op ’e jongste soan nei, it hûs út wiene, wie Evelien Rotterdam 

sa sêd as sûpe; se woe werom nei It Hearrenfean, mar dêr wie wenningkrapte. Har freon-

dinne fertelde der waard yn Assen in nije wyk boud: Peelo. Dat wie yn ’e tachtiger jier-

ren en dat slagge rillegau. Lang ha se dêr net wenne, sy ferhuzen doe nei de Speenkruid-

straat yn Assen-East en ha dêr 23 jier wenne. No wennet sy al wer seisdeheal jier oan it 

Kroonwerk. 

 

Op 6 septimber 2015 is har jongste soan in slim ûngelok oerkommen. Hy wenne yn 

Apeldoarn en waard op in sebrapaad troch in auto oanriden (skept), dy ’t fierstente hurd 

ried. Oan ’e linkerkant fan it lichem wiene alle bonken brutsen, in skuorde milt en lever, 

it seach der ôfgryslik slim út. It hat lang duorre, mar wûnderbaarlik genôch brocht hy it 

libben derôf. Wol koed er net nei syn etaazje werom, hy koe ntl. net mear traprinne; doe 

hat er in oar wenplak krigen, mei in lift. Noch ien operaasje om it middelruft ticht te 

meitsjen en hy soe klear wêze. Dochs: by dy operaasje moat er in baktearje oprûn haw-

we, dy ’t him fanbinnen opfriet! Twa jier lyn is er dochs noch ferstoarn … 

En ferline jier ferlear sy in dochter dy ’t yn Dútslân wenne; se waard siik en rekke nei 

fjouwer dagen wei. Dat binne wol hiel slimme dingen dy ’t jo dan oerkomme. Sy hat 

noch in dochter, dy ’t mei har man in keukensaak yn it sintrum fan Assen hat. In dochter 

yn Breda en noch in soan yn Assen. 

 

Evelien hat in soad reizge. Allinne nei Amearika, Israel, Afrika en Spanje. Sy hat in 

suster yn Sweden en yn dat lân en yn Noarwegen hat se ek west. Sy wol noch wolris wer 

nei Ingelân, want dêr hat se mar hiel koart west. Har famylje op It Hearrenfean hat se ek 

faak besocht, mar der binne net folle mear fan yn libben. Wol hat se noch in freondinne 

yn Veendam. En sa wurdt it rûntsje om har hinne mei de jierren stadichoan lytser.  

Evelien kaam ek faak yn Appelskea by hotel Gatsonides; de eigener wie in neef fan har 

man. Sy die dêr dan de wask en sneintejûns, as it personiel nei hûs gie, de ôfwask. It 

wurk wie har net frjemd en sy hâldt wol fan wat drokte. Frijwilligerswurk hat sy 18 jier 

yn Anholt dien. Sy wie dan faak, tegearre mei in manspersoan, mei de pasjinten oan it 

klaverjassen. Woansdeitemiddeis giet se te bridgen by de bridgeklup yn Assen. Noch al-

tyd in warbere dame. Sy trof Jan Toering by de kofje yn in winkel en hy hat har lid fan ús 

Krite makke. No mar hoopje dat it har dêr befalt. 

                     Jeltje Geertsma 

 

 

Utnûging Algemiene Gearkomste Frysk Boun om Utens 2019: 
op sneon 30 maart o.s. is de gearkomste by de krite Swol. Dy krite hat dan 120 jier 

bestien en is ien fan de âldste kriten fan ús lân! 

Plak: Grand Café Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH  Zwolle. 

Wurklist: 13.00 oere ynrin; 13.45 oere alg. gearkomste; 15.30 oere skoft; 16.00 oere 

lêzing Jan Bosgraaf (babs); 20.00 oere program fersoarge troch Selskip Swol. 

Tusken middeis- en jûnsprogram kinne jo dielnimme oan it stamppotbuffet (€ 21,50). 
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Utnûging 
tsjerketsjinst yn de Menistetsjerke, Oranjestraat 13, Assen. 

Snein 28 april 2019, oanfang 19.00 oere. 

Foargonger: ds. Minze Postma út Drachten. 

Oargel: Tiny van Nimwegen-Rorijs út Assen. 

 

De opbringst fan de kollekte is foar ’Us Memmetaal’ om de 

ûnkosten in bytsje te drukken. 

 

 

Bryk Hollânsk 
 

 Jan had kou geschapen en was door het traplopen helendal achter de poest. Het begro-

te mij zuiver om Hylkje, want zij werd door het wachten op Jan zo klomsk en ongedaan 

als wat. Maar gauw op huis aan voor een suipke! 

 

 Teake zou zelf de stikkene koffie-machine wel even maken. Joukje had er niet zo-   

veel fidusie in, maar toe maar…… Een klein schoft later kwam Hindrik met een min      

sin bij Jouk: de machine was naar de barbiesjes. Tja ...., een boer moet boer blijven, nou? 

 

 Piter was in zijn nieuwe trimpak gestroffeld en in de sloot telande gekomen. Janke      

werd verscheurend kwaad toen ze de smerige en stikkene broek zag! Voortaan moet      

Piter zijn halfsleten broek weer aan bij het hardrennen. Het trimpak had grouw geld ge-

kost en aan geldwegsmijterij kunnen ze uit noch in niet doen! 

 

 Buurvrouw zet het jiskefet alleen bij de weg als hij vrijwat vol zit. Dit om milieu-

versmering te verminderen. Want zo hoeft de jiske-auto niet zo vaak op te trekken.  

Wel een snode zet van buurvrouw. 

                 Anje 

Langstme 
 

O, grize grauwe winterdei   nei hynsteblom en wetterkrûd 

dyn azem stiet my tsjin,   en nei in simmerjurk. 

do nimst my alle wille wei; 

ik ha myn nocht sa skjin.   Ik mis it waarme simmerljocht 

      dat wolken fier ferdriuwt 

Ik sjoch sa nei it foarjier út   en dat myn hert wer sjongen docht, 

mei loften klear en blau,   omdat it der yn leaut. 

nei minsken mei in bliere snút,  Hjoed byn ik my noch wol wat yn, 

drok skreppend op ’e bou.   al wurdt it hast tefolle,  

Ik ha sa’n langst nei ’t fûgellûd  mar sjoch ik moarn de skinneskyn, 

fan skries en ljip en ljurk,   dan ha ’k de maaitiid yn ’e holle. 

 

                   Gjalt Huizinga 
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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 15 maart 2019 

’t Haolerhoes Hooghalen: Griet Wiersma 

 

Snein 17 maart 2019 

’t Doarpshûs yn Paterswolde: Fryske ferskes sjonge om 11.00 oere (ynfo by Anje) 

 

Sneon 30 maart 2019 

Urbana Swol: Algemiene gearkomste fan it Frysk Boun Om Utens 

13.30 en 20.00 oere 

 

Snein 14 april 2019 

Protestantske tsjerke te Windesheim: Fryske tsjerketsjinst om 15.00 oere 

 

Snein 28 april 2019 

Menistetsjerke, Oranjestraat Assen: Fryske tsjerketsjinst om 17.00 oere 

 

Freed 4 oktober 2019 

’t Haolerhoes Hooghalen: ledegearkomste Us Memmetaal en ……. 

 

Freed 29 novimber 2019 

’t Haolerhoes Hooghalen: toanieljûn troch eigen toanielploech. 

            
 

 

 

 

 

 

 

Kopij foar it maaienûmer kin oant en 

mei freed 3 maaie 2019 

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/

