
 

K R I T E N I J S 

Winterskoft 2020 – 2021 

Nr. 1; septimber 2020 

Ôfstj.: Einsteinlaan 20, 9406 BK Assen 

 



  

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 2020  

 

                                                          Kolofon 
 

Gearstalling bestjoer 
Foarsitter: Teatske Haanstra - Nic. Beetslaan 1 B2, 9405 BB Assen, till. 0592-344920; 

teabosma@hetnet.nl   

Skriuwer: Hans Groenhof - Broeklaan 56, 9405 AN Assen, till. 0592-352932; 

hansenmetje@home.nl  

Ponghâlder: Douwe de Beer, Jan Palachweg 101, 9403 JT  Assen, till. 06-10166002; 

ddb@planet.nl   

Bankrekken fan de Krite:   NL 78 RABO 0310 1082 33 

Leden: Sjoege Wiersma   -   Metje Groenhof  -  Renny Monsma 

 

Redaksje Kritenijs 
Redaksje-adres: Anje Hoogland (typwurk en layout) - Rolderdingspillaan 36, 9451 GB 

Rolde, till. 0592-373555; anjehoogland50@hotmail.com 

Jan Toering (korreksje- en oersetwurk) till. 0592-370102; j.toering29@gmail.com 

 

Kontaktpersoanen en/of adressen 
Meiwurkers oan it Kritenijs (oer it algemien): Jaap Bakker – Piet Boelens – Jan Toering 

– Hans Groenhof – Teatske Haanstra –  Sjoukje Jansma – Jeltje Geertsma – Anne Veen-

stra – Sjoege Wiersma 

Lede-administraasje: Poppe Jansma - Einsteinlaan 20, 9406 BK Assen, till. 0592-354238 

Toanielklup: Teatske Haanstra, till. 0592-344920 

Keatsen: Gerrit Elzenga, till. 06-26688684 

Ferfier nei Hooghalen: Hans Groenhof, till. 0592-352932 

of b.g.g. Teatske Haanstra, till. 0592-344920   

 

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

skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl  

www.heitelan.nl (stêden en doarpen) 
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5  Artikel Friesch Dagblad 4-8-’20   13  Meartalich 

6  Miene gearkomste 9-10-’20 op papier  14  Puzel 

7  ferfolch gearkomste + ferslach 4-10-‘19  15  Advertinsjes 

8  ferfolch ferslach 4-10-’19 + aktiviteiten  16  Bûsboekje.    17 Adv. + gedicht 
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Oere en dei ferrinne 

lyk in skaad dat skoot oer ’t lân.  

Nea gjin hâld kin ’t herte winne,  

neat op ierd’ hat fêst bestân.  

Op it paad, dêr’t w’ús befine  

bliuwt gjin ink’le fuotprint stean.  

Al it hjoed wurdt straks ferline,  

mar wat dien is, hâldt syn lean.   Fedde Schurer 
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Derbûten 

“Ûnwis”  
 

 “Ik hoopje dat jim genietsje yn it oankommende simmerskoft. Wy sille sjen hoe’t de 

 wrâld derhinne leit oan it begjin fan ús winterskoft 2020-2021. Yn it septimber-

 nûmer fan it Kritenijs kinne jim lêze hoe't it programma der dan útsjocht. Hooplik 

 kinne wy elkoar dan yn sûnens wer sjen yn Hooghalen. 

 Pas goed op jimsels en op elkoar”. 

 

Sa hie ik ‘Derbûten’ yn it maaienûmer 2020 ôfsletten. 

Ik wie noch wol in bytsje hoopfol, mar spitigernôch kin ik der noch neat oars fan meitsje; 

it is wol wat better wurden en wy binne wol hast klear mei it firus, mar it firus is noch net 

klear mei ús. Wenne oan it nije normaal is in poepetoer. 

 

Mar dizze sitewaasje bringt de minsken bytiden ek oan moaie, nije, úttochte dingen. 

Bygelyks it fieren fan ’e jierdei kin net mear mei in hiele kloft minsken tagelyk yn ’e hûs. 

Hoe moai kin it wêze mei in stik of seis minsken dy’t dan noflik mei elkoar prate kinne. 

De deiminsken dy ’t útnûge binne by in brulloft en der net by wêze kinne fanwege it 

oantal, meitsje foar it breidspear in earehage yn de auto mei in hiel soad leven, om nea te 

ferjitten. Mar by in tryst barren, wêryn’t je in stevich krûpke sa nedich hawwe, is it in 

hurd gelach. Mar ek dan kin bygelyks in earehage fan in protte minsken jo hiel goed 

dwaan. 

 

Fanwegen it ûnsichtbere firus ha wy as kritebestjoer besletten om de Miene Gearkomste 

op freed 9 oktober net trochgean te litten (mear dêroer fierderop yn dit Kritenijs), krekt as 

de jûn fan Bauke Kooiker op freed 27 novimber o.s.  

Fierder fuort as ein 2020 sjogge wy noch net wat it programma foar ús Krite oangiet. Ús 

ledebestân bestiet foar it grutste part út minsken dy’t fanwege harren âldens, swakkere 

sûnens of beide risiko rinne. Wy wolle jim behoedzje foar wat der barre kin en wolle dat 

net op ús gewisse ha. 

Fansels spyt it ús och sa, mar it moetsjen yn Hooghalen sit der net yn dit jier. It bestjoer 

hopet dat jim har beslút respektearje kinne. 

 

Gelokkich kom ik sa no en dan wolris minsken fan ’e Krite tsjin en kin dan efkes noflik 

yn ús memmetaal prate. Miskien kinne/wolle jim wol in ôfspraak meitsje mei krite-leden 

om in bakje kofje te drinken, op passende ôfstân fansels. Sa kinne jo dochs it kontakt mei 

minsken wat behâlde. 

Ik slút wer ôf mei: pas goed op jimsels en op elkoar. 

Groetnis,  

                                 Teatske 
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     Bernebrochjes 

 
 

       Goeie allegearre, 

 

Is it jim slagge mei de kuierbingokaart fan Annie (sjoch yn it foarige Kritenijs) in 

bistespoar, in bysûndere blom mei pearse of reade kleur, in ûnbekend paadsje yn te gean 

en in hoale fan in bist te finen? It wie wol in moaie ferdivedaasje yn de simmerfakânsje. 

No binne jim wer drok oan ’t wurk op skoalle. Hearlik om wer mei freonen en 

freondintsjes op skoalle te wêzen. Dochs is it noch net sa’t it wie yn ’t begjin fan ’t jier. 

De heiten, memmen of oaren dy’t jim nei skoalle bringe moatte ôfskie nimme en 

wachtsje by it stek, sy meie net mei nei binnen ta. De hannen moatte withoefaak wosken 

wurde en miskien ha jim noch mear regels yn ’e klasse. 

 

Wy binne al wer op wei nei de hjerst. Prachtige tiid fan moaie kleurde bledden, 

poddestuollen en spinreagen. 

Kuierje troch it Asser bosk en do sjochst it aanst allegearre om dy hinne. 

Meitsje jim yn de klasse wolris in spinreach? Ik neam it ek wol in wurdreach; betink in 

protte wurden dy’t te krijen ha mei de hjerst en meitsje der in tekeninkje by. It sil fêst 

slagje, goed neitinke wat der by de hjerst heart. Ik ha al trije dingen foarsein. 

 

 
 

 

 

 

 

 hjerst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In protte wille mei it kuierjen en mei it wurdreach meitsjen. 

 

   Oant de oare kear,  

                Teatske 

Hjerst 
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Artikel Friesch Dagblad; geplaatst: 4 augustus 2020 (Geert Veldstra)  

Al meer dan honderd jaar komen Drentse Friezen om utens samen bij de Fryske 

krite van Assen. “It is geweldich as jo in jûn fuort kinne en dan ek noch yn ’e memmetaal 

prate kinne”, aldus regisseur Tea Haanstra. 

Hans Groenhof is al van de 

tweede generatie Friezen om 

utens, die lid zijn van de Fryske 

Krite van Assen. Hij is geboren 

en getogen in Drenthe, zijn 

moeder was Drents en hij werd 

Nederlandstalig opgevoed. Maar 

toch heeft hij een grote voorliefde 

voor Fryslân. “Us heit kaam út 

Sleat en alle jierren giene wy yn 

Fryslân mei fakânsje. Ik ha dat 

altyd moai fûn”.  

Zijn ouders waren beide lid van de Fryske krite. “Us mem wie dêr wol in bytsje unyk yn, 

want de measte leden kamen fan oarsprong wol út Fryslân. Mar it wie doe ek in tiid 

wêryn’t jo as troud pear faak tegearre earne lid fan waarden”. Zodoende kreeg hij veel 

mee van de Friese taal en cultuur, hoewel de voertaal thuis Nederlands bleef. “Allinnich 

as er flokte prate ús heit thús Frysk, mar ik haw it altyd wol in moaie taal fûn en haw 

myn bêst dien om it al te praten.” Toen regisseur en voorzitter van de krite Tea Haanstra 

hem ruim tien jaar geleden vroeg om lid te worden van het toneelgezelschap van de krite, 

hoefde hij er niet lang over na te denken. Dat kwam Haanstra goed uit, want zij kampte al 

enige tijd met een gebrek aan acteurs. “Wy hawwe net folle manlju by it toaniel, mar yn 

de measte stikken sitte wol in protte rollen foar manlju, dus dat is lestich”. Haanstra komt 

oorspronkelijk uit Drachtstercompagnie. Vanwege het werk van haar man kwam ze in 

Assen terecht. Ze is al sinds 1987 lid van de krite. “In buorfrou fan ús wie lid en op in 

jierdei fertelde se deroer. Se sei tsjin my: do kinst der ek wol by, en sa is it kaam”. Ze 

begon als actrice en is sinds een paar jaar regisseur. “Wy brûkten faak stikken fan echte 

skriuwers, mar dat waard lestich doe’t der hieltyd minder manlju by it toaniel kamen. Ze 

besloot daarom zelf maar stukken te schrijven waarin de vrouw een prominentere rol 

kreeg. Haar inspiratie haalt ze overal vandaan. Van de krant tot de wachtkamer van het 

ziekenhuis. “As jo de eagen en earen goed iepensette, dan komme jo fansels de moaie 

ferhalen tsjin”. 

Naast toneel worden er door de krite ook andere activiteiten georganiseerd om de 

samenkomst van Friezen om utens te bevorderen, zoals een stamppotbuffet in de winter. 

“Der wie jierliks ek in boattocht op de Fryske marren, mar troch de delgong fan it ledetal 

is dat net mear te beteljen en binne wy der mei opholden”, zo vertelt Groenhof.Vanwege 

corona zijn de activiteiten dit seizoen afgelast, maar anders was er een jubileum-

voorstelling geweest. De krite bestaat in december negentig jaar. Groenhof: “Der hat 

eartiids in oare krite west. Yn 1930 waard dêr nij libben yn blaasd en dy bestiet noch 

altyd”. Het ledental nam snel toe. Haanstra: “Doe’t ik derby kaam yn de jierren 80, wiene 
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der noch goed 400 leden. No binne it noch sa’n 150”. Er is al zo’n twintig jaar amper 

nieuwe aanwas. “De jongerein hat der gjin ferlet fan. Eartiids wie der ek net folle en der 

wiene gjin festivals of sokssawat en dan wie sa’n feriening in moai útstapke. Mar ik fyn 

it noch altyd geweldich om wer efkes meiinoar yn ’e memmetaal te praten en sa de 

bining mei it heitelân te behâlden”, aldus Haanstra.  

             

  

De miene gearkomste op freed 9 oktober 2020 yn dit Kritenijs 

 
1. By dizzen hjit ik jim wolkom by de miene gearkomste op papier. Ek op sa bliuwe jim 

op ’e hichte.     

 

2. Meidielings en ynkommen stikken: 
a. Berjochten fan it ferstjerren fan de ûndersteande minsken (yn it skoft 2019-2020): 

-  frou E. Brouwer-De Vries, Assen;  

-  frou J. Bakker-Dijkstra, Eelde; 

-  Robert Toering, Assen (soan fan Jan Toering en de frou). 

   Wy betinke harren yn stilte.  

   Gean litte. Loslitte. Loslitte yn ús libben,fêsthâlde yn ús hert. 

b. Ynkommen stikken: gjin. 

3. Jubileum: yn desimber dit jier bestiet ús Krite 90 jier. Dat moat fansels fierd wurde, 

mar troch it Covid-19 is it no spitigernôch noch net mooglik. Wy ha dat al in pear jier 

as agindapunt by de bestjoersgearkomsten, dat wy ferjitte it net. En wat yn it fet sit, 

bedjert net.   

 

4. Ferslach fan de miene gearkomste fan freed 4 oktober 2019 (side 8 en 9). 

 

5. Oersjoch krite-aktiviteiten 2019-2020, fan de skriuwer (side 9). 

 
6. Finansjeel oersjoch en begrutting (side 10)  

+ koarte taljochting en meidieling fan de ponghâlder (side 11). 

 
7. Ferslach fan de rekkenopnimmers:  

De kaskommissje: Jan Toering hie ôfsein fanwege de Corona-maatregels. Poppe 

Jansma en Sjoukje Jansma-Mozes ha de boekhâlding 2019/2020 fan ponghâlder Piet 

Boelens neisjoen op 31 augustus 2020. It wie mear as yn oarder. It bestjoer  ferlient 

Piet desjarzje. Jan Toering is ôfgeand en wurdt betanke. 
Beneaming fan in nije rekkenopnimmer: is der ien dy ’t him of har opjaan wol by 

Hans Groenhof? Graach! en dan foar 1 oktober (till. 0592- 352932). 

  

8. Ferslach fan de toanielploech: 
Nei de sûnensperikels by ús toanielploech soenen wy op 13 maart 2020 op ’e planken  

komme mei ús stik, mar ek dat koe net trochgean om de wol bekende reden. Ien fan  
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ús spilers hat ek betanke, sadat it ûnwis is hoe’t it fierder komt mei toaniel. Miskien  

moat ik wer oan it skriuwen en wa wit wat der útkomt as de geast feardich oer my 

wurdt.        
 

9. Ferslach fan de redaksje Kritenijs: 

Multa fersoarge it printsjen wer (150 eksimplaren de kear); de gearwurking ferrint 

altyd noflik. Fjouwer kear kaam it Kritenijs út (septimber en desimber 2019, maart en 

maaie 2020). Meiwurkers oan it boekje wiene (oer it algemien): Jaap Bakker, Piet 

Boelens, Jeltje Geertsma, Hans Groenhof, Teatske Haanstra, Sjoukje Jansma, Jan 

Toering, Anne Veenstra, Sjoege Wiersma. Der wiene njoggen advertinsjes. Poppe 

Jansma ferstjoerde de boekjes. Jan Toering en Anje Hoogland foarmen de redaksje. 

 

10. Bestjoersferkiezing: 

Renny Monsma en Metje Groenhof binne periodyk ôfgeand, mar opnij beskikber. 

Mooglike nije bestjoersleden kinne skriftlik troch op syn minst fiif leden (mei nam- 

men en hantekeningen) kandidaat steld wurde. De nammen kinne op it lêst 1 oktober 

o.s. skriftlik ynlevere wurde by de skriuwer (Hans Groenhof). As der gjin nije 

kandidaten oanmeld wurde, wurde Metje en Renny opnij beneamd. 

 

11. Omfreegjen 
As jo fragen of opmerkingen ha, dan kinne dy trochjûn wurde oan Teatske of Hans. 

 

12. Sluting. 

Fansels hoopje ik dat it dúdlik wie foar jimme en oars hear ik it. Noflik lêzen fierder fan 

it Kritenijs en hooplik oant in oare kear yn Hooghalen.     

           Teatske 

              

 
Ferslach fan de ledegearkomste fan Us Memmetaal op 4 oktober 2019  

yn it Haolerhoes te Hooghalen  

 

Oanwêzich: 28 minsken.  

Ôfwêzich mei kundskip: P. Boelens út Assen, A. Veenstra en frou út Rolde, frou S. 

Wiersma út Assen en J. Toering út Assen. 

 

1. Teatske Haanstra iepenet dizze gearkomste en hjit ús allegear wolkom. 

2. Ynkommen stikken: gjin. 

3. Meidielingen: berjocht krigen fan it ferstjerren fan de neikommende persoanen: 

    de hear J. Zijlstra út Assen 

    de hear S. Klaver út Assen 

    frou A.T. Fledderus- de Boer út Assen 

    frou G. Hoogland-Henstra, mem fan ús redakteur Anje. 

    Ien minút stilte wurdt yn acht nommen. 
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4. Ferslach ledegearkomste fan 5 oktober 2018: 

Der binne gjin op- of oanmerkings op it ferslach fan Hans Groenhof. Dat ferslach 

wurdt troch de gearkomste goedkard. 

5. Oersjoch fan de aktiviteiten 2019-2020: stiet yn it Kritenijs; gjin opmerkings. 

6. Finansjeel oersjoch 2018-2019 en begrutting 2019-2020: gjin kommentaar fan de  

 gearkomste dêroer en dy wurde beide goedkard. 

7.  Ferslach fan de kaskommisje (de hearen Geertsma út Appelskea en Toering út Assen: 

    Geertsma jout yn dichfoarm oan: ponghâlder Boelens hat alles goed werjûn en 

     ferwurke. “Der is gjin spjelde tusken te krijen, hy is sa sekuer als de bank”.  Der wurdt  

    desjarzje ferliend troch de gearkomste. Geertsma giet ôf ûnder tanksizzing en P.  

    Jansma wurdt beneamd as nij kaskommisjelid. 

8. Ferslach fan de redaksje fan it Kritenijs troch Anje Hoogland: 

     it Kritenijs stiet ek op de webside fan it FBoU. It is fjouwer kear útkommen. By de 

     printer Multa yn Assen wurde 150 eksimplaren printe, dêrby ek de eksimplaren foar 

    de advertearders. Poppe en Sjoukje Jansma fersoargen it fersprieden fia Post NL.   

 9. Ferslach fan de toanielgroep troch Teatske Haanstra: 

  yn april 2019 binne wy begûn mei it nije toanielstik “Wat mankearret de dokter”.  

    Omdat in spiler in operaasje ûndergean moast en in spylster it oan ’e rêch hie, kinne  

     wy op 29 novimber 2019 spitigernôch net spylje. Op 29 novimber komt it toanielsel- 

    skip Pro Rege út Holwert mei it stik “Troch omstannichheden iepen”. 

10.Omfreegjen: 

a. Anje Hoogland freget wêrom’t der op de kritejûnen gjin lotsjes ferkocht wurde 

troch manlju. By de earstkommende ferlotting sille wy freegje oft der ek manlju 

binne, dy’t dat wolle.  

b. Jeltje Geertsma jout te kennen dat it al tige lestich is om leden te freegjen foar in 

fraachpetear. Wa’t suggestjes hat, kin dy oan har trochjaan. 

c. Teatske lit witte dat de opbringst fan de kaarten, makke troch frou Van der Velde út 

Beilen, foar 50% te’n goede komt fan ús Krite. Dêrfoar hulde! 

11.Sluting: 

 Om ende by 20.15 oere slút Teatske dizze ledegearkomste en tanket de oanwêzigen 

  foar harren komst. 

 

Nei it skoft fertelle de hearen A. de Hoek en H. Mulder oer it Frysk hynder. De Hoek hat 

in stâl mei Fryske hynders, Mulder is ald-ynspekteur fan de Keninklike Feriening “Het 

Friesch Paarden-Stamboek”. 

              Hans Groenhof 

 

Oersjoch aktiviteiten winterskoft 2019 - 2020  
04-10-2019   ledegearkomste. 

29-11-2019   toanielselskip Pro Rege mei it stik “Troch omstannichheden iepen”.  

10-01-2020  stamppotbuffet. 

13-03-2020  dizze Kritejûn mei ferhaleferteller Jaap Klimstra koe net trochgean (y.f.m.

  it Corona-firus)  

24-04-2020  dizze Kritejûn met Bauke Kooiker út Boalsert (sjonger/toetsenist/pianist) 

  koe net trochgean (y.f.m. it Corona-firus).   
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Fan de ponghâlder 

 
Sa’t jo yn it finansjeel oersjoch sjen kinne, ha wy it ofrûne jier mei in negatyf resultaat 

ôfsluten. 

Yn de begrutting rekkenen wy op in tekoart fan  Є 85,--. Dat waard Є 350,--. It hegere 

tekoart hat te krijen mei it net beteljen fan de advertinsjekosten troch ien advertearder en 

it net trochgean fan de lêste jûnen, wylst der wol ûnkosten wienen. 

De anonime jefte yn 2019 is foar in diel brûkt foar koarting op it stamppotbuffet yn 

jannewaris 2020; wat der oer is fan de skinking wurdt fansels ek noch brûkt.  

Foar it boekjier 2020-2021 is in begrutting makke, basearre op in ûnferoare belied. Wy 

begjinne it nije seizoen mei 138 leden (dat wie 157). 

 

 

Finansjeel oersjoch 2019  - 2020 en begrutting 2020 – 2021 
 

    Begrutting  Eksploitaasje  Begrutting 

    2019-2020  2019-2020  2020-2021 

BATEN 

Kontribúsje   €  1.200,--  €  1.176,08  €  1.050,-- 

Kaartferkeap            15,-- 

Advertinsjes          530,--         437,60         400,-- 

Rinte bank                 0,18 

Totaal baten:   €  1.745,--  €  1.613,86  €  1.450,-- 

 

LÊSTEN 

bestjoers-/adm.kosten  €       75,--  €       29,64  €       50,-- 

ferskaat            75,--           54,63           75,-- 

bankkosten          130,--         119,37         130,-- 

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

algemiene ledegearkomste        250,--         179,04         250,-- 

kritejûnen: tekoart            258,88 

Fryske tsjerketsjinst 

kritenijs       1.200,--      1.221,73      1.200,-- 

Totaal lêsten:   €  1.830,--  €  1.963,29  €  1.805,-- 

 

SALDO: tekoart  €       85,--  €     349,43  €     355,-- 

Ferantwurding: 

Saldo 31 augustus 2019 €  3.606,52 

Eksploitaasje 2019-2020 €     349,43  tekoart 

Saldo 31 augustus 2020 €  3.257,09 

 

Kassaldo   €     255,88 

Bankrekken   €     844,80 

Sparrekken   €  2.116,41 

Totaal    €  3.257,09 



 10 

             

 

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

2020-2021: de man/frou Є 8,00 en it pear Є 15,00. 

De kontribúsje foar 2020/2021 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. 

 

Tank yn ’t foar! 

             

 

Ponghâlder  
 

Healwei maart ll. liet Piet Boelens oan it bestjoer witte op te hâlden as ponghâlder en syn 

lidmaatskip fan ús Krite op te sizzen. Dat hold foar ús yn dat wy gjin ponghâlder mear 

hiene. 

Piet is der yn 2014 ynstapt as ponghâlder doe’t der in nij bestjoer kaam; hy hat de 

finânsjes doe oernaam fan Wiebe Hoekstra. Sûnder de eftergrûn dy’t Wiebe hie, hat Piet 

de boekhâlding omtrint seis jier op in goeie wize dien. De rekkenopnimmers ha der nea in 

spjelde tusken krije kinnen! Piet rûnet it jier 2019 - 2020 noch wol ôf mei de 

rekkenopnimmers. Piet, tige tank foar it goede wurk datsto dien hast foar de Krite! 

Lokkich hoege wy net fierder sûnder ponghâlder, want Renny Monsma hat ien fûn dy ’t 

ree is om it stokje oer te nimmen fan Piet Boelens. It giet om de hear Douwe de Beer út 

Assen (sjoch it Kolofon). Wy hjitte him wolkom by ús Krite!  

               Teatske 

Ha jo it al heard …….…..        

- dat de Uniastate yn Bears yn 1616 boud is fan giele bakstien. De elegante geveltoppen 

krigen in rolwurksylhûet. Oan de fjildkant sit boppe de poartetrochgong de gevelstien 

mei de wapens fan it pear dat state en poarte fernijde: Tjaerd Tyara en IJdt Buygers. In 

pear jear lyn is it terrein opmakke en binne de kontoeren fan de yn 1756 sloopte stins wer 

te sjen troch in stielen replika, nei in ûntwerp fan keunstner Bep Mulder, as in loft-

spegeling fan it ferline. Yn de tsjerke kinne jo in útstalling sjen oer stinzen en staten. 

- dat Heringastate of Poptaslot te Marsum om 1512 hinne boud is troch de famylje 

Heringa. De stins waard yn 1631 modernisearre. Benammen de gevel oan de fjildkant is 

bûtengewoan sekuer dekorearre. Yn de fraaie siertún stiet in mânske 19 meter hege wite 

kastanjebeam, plante yn 1840! De tún is yn septimber en oktober allinne op ôfspraak frij  

tagonklik. 
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- dat der inkelde nammen fan delsettings en buorskippen binne, wêrfan’t de measte 

Friezen net iens witte wat se betsjutte. Dat is ek net sa frjemd, omdat guon nammen al 

hunderten jierren âld binne. Bgl. De Hel, Abbegeaster Ketting, Grauwe Kat, Egypte, 

Opper Hâns, Ymswâlde en noch folle mear. 

- dat yn in gevel oan de Ljouwerter Nijstêd iuwenlang de stien ’t Turks Hooft’ ynmitsele 

wie. It portret fan in man mei in tulbân op is yn de foarige iuw oerdroegen oan 

Keramiekmuseum Princessehof en is letter ynmitsele yn nijbou oan de Minnemastrjitte. 

Hoewol’t de krekte oarsprong net fêststiet, is de gevelstien in typysk foarbyld fan 

turkomany. Yn de santjinde iuw wie yn de hegere rûnten fan Nederlân (de hegerein) 

nammentlik in fassinaasje foar Turkije en Turkse produkten, lykas kofje, speserijen en 

oriïntaalske klean. En blykber ek foar de minsken sels. 

- dat Fryslân it Paleis fan Justysje mei te tankjen hat oan de Russyske Kozakken dy’t in 

skoftke yn Ljouwert taholden. Napoleon hie krekt in grutte nederlaach by Leipzig 

ynkassearre. Nei dy slach like it dien mei de Frânske legers. Se flechten ek út Fryslân wei 

en sadwaande waarden de kozakken ein 1813 mei feestlike muzyk te Ljouwert ynhelle. 

De soldaten waarden foar it grutste part by de Ljouwerter boargers ynkertiere. In 

Ljouwerter boekprinter seach hannel yn ’e komst fan de kozakken en publisearre in 

wurdboekje Nederlânsk – Russysk. Nei in pear wiken setten de kozakken lykwols al wer 

ôf, omdat it no wer rêstich wie yn Ljouwert. 

- dat wy de âldste nammen yn Fryslân fine yn ’e Klaaihoeke. Inkeld mar in âldere 

namme ferwiist net nei terpdelsettings, mar nei in plak yn Gaasterlân. De midden en it 

suden fan de provinsje wiene yn de iere midsiuwen ûnbewenne en ek ûnbewenber: fean 

en moeras, gjin minsken, gjin delsettings en sadwaande ek gjin plaknammen, wit 

ûndersiker dr. Karel Gildemacher, dy’t yn Fryslân dè autoriteit is op it mêd fan 

nammekunde. 

- dat yn de njoggentjinde en tweintichste iuw in protte Friezen karriêre makke hawwe yn 

Nederlânsk-Indië. De measten diene dêr gewoan har wurk, oaren rekken bot yn ’e 

besnijing fan de easterske kultuer. Anne Tjibbes van der Meulen út Burgum wie in grut 

aventurier. Miskien dat er dat fan syn heit hie, de emigraasje-agint en skriuwer Tsjibbe 

Gearts. Yn 1886 wie Anne Tjibbes nei de East gien. Dêr joech er les oan de bern fan 

Nederlanners. 

- dat foar 1811 de measte minsken yn Fryslân gjin fêste famyljenamme hiene. Sa ek Obe 

Sybrens (Obe, soan fan Sybren) fan Wytmarsum. Yn dat jier beslút Napoleon lykwols 

dat alle Nederlanners in efternamme oannimme moatte. Elke gemeente iepenet in register 

om de sels keazen famyljenamme registrearje te litten. Faak wurdt De Boer keazen, lykas 

De Jong of De Vries. Oaren beslaan dat nijmoadrich gedoch mei de gek en neame harsels 

Poepjes of Naaktgeboren. Faaks wol de frjemdste efternamme is: Profeet van Sion! 

- dat yn 2007 Sonnema dizze spraakbetizing der ynsette foar syn reklame: “Fries is een 

mooie taal, maar Sonnema begrijpen we allemaal”. De orizjinele útwurking fan dat 

folksferhaal waard yn Nederlân in grut sukses. No, toe dan mar, noch ien sa’n taalgrapke: 
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buorman A hat spul mei buorman B oer it rjocht fan reed (= recht fan overpad). Fan 

argewaasje slacht buorman A in peal yn ’e reed: “Dy ferdomde buorman sil der net mear 

lâns”. Buorman B ropt de help fan de rjochter yn.   

Tsja, mar dan moatte jo wol Hollânsk prate. Jo fiele him al oankommen: “Mijn buurman 

heeft een paal in mijn reet geslagen”. En dochs hawwe de njoggentjinde iuwers dêrby 

harren de bûsen útskuord fan it laitsjen! 

- dat it Bintje net allinne ien fan de âldste Nederlânske ierappelrassen is, mar ek ien fan 

de bekendste. Dy ierappel waard yn 1905 kweekt troch Kornelis Lieuwes de Vries (1854 

- 1929), skoalhaad út Sumar, dy’t in ferskuorrende nocht hie oan it kweken fan ierappels. 

Yn ’e finsterbanken fan syn lokaal koene de learlingen folgje hoe’t master ferskillende 

rassen meielkoar krúste. Hy mocht de ierappels graach de namme fan ien fan syn bern of 

(âld)learlingen jaan. Yn 25 jier hat De Vries sa’n 150 rassen kweekt en dêrûnder de 

Trijntje, de Sipke en de Cato. Doe’t er syn kweek út 1905 neamde nei de santjinjierrige 

Bintje Jansma, hiene beide nea fan tinken hawwe kind dat dy ierappel sa’n sukses wurde 

soe yn binnen- en bûtenlân. Bintje Jansma ferstoar yn 1976 yn Frjentsjer, 88 jier âld. De 

ierappel draacht noch altyd har namme, mar is amper mear te besetten. 

 

Noch in pear gedichtsjes: 

 

Fries om utens  
 

Us folksliet kinst mei ynmoed sjonge  Sis noait: “Dy tried kin wol ferbrutsen, 

en dan beliidst mei stim en tonge   der wurdt oer Fryslân net mear sprutsen”, 

dyn leafde noch foar ’t heitelân.   want djip yn dy bliuwt dochs it witten,  

Mar do tinkst, dy taaie fêste bân   dat ûnder it deistich dwaan en litten 

wurdt as in siden triedsje, jonge.   dy bân leit, lykas it fjoer, berutsen. 

                        Joop Visser 

Aldershûs  
 

Beltsjeblomkes foar it finster.   Aanst binn’ dizze lytse berntsjes 

’t Jonge fûgelt sjongt sa blier.   wiid fersille it libben oer. 

Yn in waarme sinneglinster    Dan binn’ heit en mem te hôf brocht  

boartsje berntsjes oer de flier.   yn it skaad fan d’âlde toer.  

 

Sêftkes prottelet heit syn iten    Mar de bern yn ’t folle libben 

yn it herntsje op ’t komfoar.     tinke faak mei nocht werom 

Mem sjocht nei de klok yn ’t hoekje    oan har bernetiid yn ’t hûske 

en de berntsjes nei de doar.    ’t hûske mei de beltsjeblom. 

 

                               Wibren Altena 

Opsocht en byinoargarre troch Jaap fan Bantegea en wer yn it Frysk oerbrocht troch Jan 

fan Beets. 
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Meartalich 
 

   1.          2.     

 

As ik myn jongste bernsbern Rixt en Stan (1) praten en sjongen hear, dan komme der hiel 

wat Ingelske wurden út harren mûltsjes. Rixt sjongt de Ingelske ferskes fan radio en tele-

fyzje sa mei! En de sintsjes en wurden, dy’t se brûke, binne meastal foar harren gjin 

ferbalismen, mar se begripe se echt. Rixt seit by in knuffel hast altyd: “I love you, pake”. 

Fan pake en beppe pikke se sa no en dan  Fryske wurdsjes as ‘tútsje’ en ‘skat’ op en se 

meie graach ris sjen op it Fryske lêsplankje fan plestik by ús yn ’e keuken. Op skoalle 

krije se hjir yn Rolde fansels les yn it Nederlânsk, mar op it skoalplein hearre se ek wol 

Drintsk en foaral Stan mei him graach ris as in Drint uterje en seit dan hiele sinnen yn dat 

Nedersaksysk dialekt. Komysk klinkt dat. Ik learde myn earste Ingelske wurdsjes pas yn 

1950 fan ús Auke en syn freon, Roel Schoppen. Dy twa songen altyd  “Goodnight Irene”, 

de tophit yn dat jier fan The Weavers (2), de folkmusic quartet út Amearika. Ik song dan 

in pear rigels fonetysk nei, mar ik snapte hielendal neat fan de betsjutting! Suver 

ferbalisme dus, krekt as by in pear oare songs. Ik ha de earste seis bernejierren op ’e 

Wiken yn Appelskea trochbrocht en hoewol’t dat yn Eaststellingwerf lei, praten de 

measte minsken dêr net it Nedersaksysk dialekt, mar Frysk. No is dat Frysk wol oars as 

dat ik it letter  fan master Jan Toering leard ha op de kursussen Leargong A en B fan de 

Afûk. Op ’e Wiken seine wy “mé, hé en dé, en kipen”  ynstee fan “my, hy en dy, en 

hinnen” en  wy brûkten de Ingelske g fan good of de Fryske g fan goeie. Sa no en dan 

prate ien ‘kromme’, lykas buorfrou/tante Jitske en de froulju fan myn omkes fan 

memmekant; dat begriep ik meastal wol; sels it Drintsk fan tante Dini út Roswinkel. 

 

Ik ha mar in goed moanne op ’e Wiken op skoalle sitten en dêr besocht juffer om ús 

Hollânsk te learen: lêzen en skriuwen. It heucht my allinne noch dat ik hiel faak ‘aap’ 

mei de griffel op it laai (3) skreaun ha en dat ik it útfeie mocht nei’t ik fan juffer in 

komplimintsje krige hie. Nei de ferhuzing nei Koartsweagen wie it dien met de griffel en 

it laai en waard driftich mei potlead en kroantsjepinne allinne mar Hollânsk skreaun op 

losse papieren en yn skriften. Ien kear ha’k in Frysk Sinteklaasferske leard (“Sinteklaas 

rydt op syn hynder troch de hege wite snie”). Yn de heechste klassen krigen wy fan 

(haad)master Wapstra (4) ien oere yn ’e wike Frysk lêzen en sa no en dan learde hy ús in 

Frysk gedicht en in Frysk ferske. Kreas, want de man wie sels hikke en tein yn Barne-

veld (Gld).                                                                                                                                                                               

Op de ulo waard de talekennis útwreide. Yn de earste klasse krigen wy Dútsk en Frânsk 

(Jacques est dans le pré) en yn de twadde klasse krigen wy der noch Ingelsk by. Doe 

ûntduts ik ek dat ‘I’ mar ien letter wie yn stee fan trije! 
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  3.           4.   

Anne Veenstra 

 

Trochstreekpuzel   (út it tydskrift ‘Boek’) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksjeboek, alinea, bern, bertegrûn, bibliografy, boek, dichtbondel, ferdivedaasje, 

foarm, Frysk, haadstik, horror, kollum, kultuer, lêsseal, lêze, literatuer, oersetter, 

parafernalia, petear, popliet, portret, promovenda, rezjy, roman, skatkeamer, 

skiednis, skiedskriuwer, skriuwersbeurs, strofe, sutelaksje, taal, takomst, 

tematydskriften, titel, toaniel, ynhâld. 

O K U L T U E R E U T A R E T I L 

L E D F E J S K A L E T U S A  S N 

T A R I E K I T S D A A H K K Y T 

R E E S C R D L Â H N Y S R N E R 

R O R S E H D E Z Ê L J I A M K E 

Y A R T S T T I E F E U I A S L W 

F A E R R Ê T B V B W L T K E N U 

A S M T O O L E O E A Y I I A Û I 

R K N R E H P E R N D E N D K R R 

G A A N A P K S R S D A N T E G K 

O T M H I O B E K N O E A A O E S 

I K O C L E F R I T V K L S B T D 

L E R L U A I S R O O I H T J R E 

B A U R R F T E M M N R E B U E I 

I M S A T A Z O S E K S Y R F B K 

B E P E A J R T A T E I L P O P S 

M R N L Y P L E T I T E F O R T S 
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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        

       
 

De measte kritejûnen/-aktiviteiten ferfalle om’t de Corona-maatregels 

foarskriuwe dat wy net (ticht) byinoar komme meie. Yn it Kritenijs fan 

desimber o.s. is der mooglik mear bekend. 
 

 

27 septimber 2020, Paterswolde: Fryske ferskes sjonge giet net troch. Hooplik ha se it 

Coronafirus yn maart 2021 ûnder kontrôle … 

 

4 oktober 2020, Hooghalen: de miene gearkomste fan Us Memmetaal wurdt skriftlik 

holden (sjoch side 6 en fierder yn dit boekje). 

 

14 novimber 2020: FBoU-Algemiene Gearkomste wurdt skriftlik holden. 

 

27 novimber 2020, Hooghalen: de muzikale jûn mei Bauke Kooiker ferfalt. 

 

 

 

 

 

 

 

Boadskipje jo ek wolris by ús advertearders?    
 

                                                  
 

Ferstuivere 

Mem lêst in stikje foar. “Wat is ferstuivere, mem?”. “Dat is as jo feralterearre binne. 

Ferstuivere komt fan stoer (stuiver). Dy wie eartiids fjouwerkant. Dy koe net rôlje, jo 

binne dan yn ’e war”. 

        En noch in gedicht op side 17! 

Kopij foar it desimbernûmer kin oant en 

mei 10 desimber 2020 ynlevere wurde by 

de redaksje 



SPESJAALSAAK 

H. Witting & Zn 
 

-    sûnt  1876    - 
Huodden  -  Petten  -  Moade-aksessoires 

Oosterstraat 51 Grins 
050 3121180 

Skake 
 
Ale-Jan is net sa’n sporter   En op woansdei fytst ús Ale 
Hy sit leaver op ’e stoel.   nei syn klup yn Ljouwert ta. 
Hat in hekel oan bewegen,   It is fyftjin kilometer, 
inkeld skaken fynt er cool.   mar dat is no ien kear sa. 
 
Wurch dat wol er eins net wurde.  Sneons sit Ale oan de rimen, 
“Sporte, dat is neat foar my.   roeit nei buorman oer de feart; 
Ik bin leaver in pear oerkes   dy kin ek geweldich skake, 
dwaande mei in skaakpartij”.  der wurdt sa in protte leard. 
 
Middeis draaft er fluch út skoalle,  Drave, fleane, fytse, roeie, 
As in spear nei pake Sjoerd.   elke dei dan is it raak, 
Beppe dy hat tee en koekjes,  om mar op ’e tiid te kommen 
Pake sit al by it boerd.   Foar in rêstich potsje skaak! 
 
        Jurjen van der Meer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
  
 


