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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.
Refrein:

Earebyld Grou;
Dr. Eeltsje Halbertsma

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)
2)
3)
4)

tsjoch op = bliuw net stilstean
betrutsen = yn gefaar brocht
sljocht = ienfâldich
trochloftich: ndl. doorluchtig

‘De âlde Friezen’,
ferzje Halbertsma/
Van Loon
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It waar



It is echt wier, mar ferhipte raar:
der wurdt nearne mear praat as oer it waar.
Jo soene sizze “hoe krije minsken it yn ’e kop,
wêrom hâlde se der net ris mei op?”
Mar … sels besûndigje ik my der ek wol oan;
dat wit myn omjouwing mar al te skoan.
Alle waar is my ek net like folle,
ik ha in hekel oan in wite holle …
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J. de Groot

Derbûten
“Genietsje”
Goeie allegearre,
Dit binne de tsjustere dagen foar de krystdagen. As ik hjoed (3-12) nei bûten sjoch, is dat
ien fan dy dagen. De lampe moat de hiele dei oan.
Hoe fleurich wurd ik as ik moarns nei bûten sjoch en de sinne skynt! Ek al is it bûten omende-by 2 of 3 graden, dan kin myn dei net mear stikken. Hearlik! De azem komt je
bûten dan as reek út ’e mûle. En je kinne je gelokkich goed klaaie tsjin ’e kjeld.
Lêstdeis fytste ik nei myn wurk ta doe ’t in jonkje foar my op it fytspaad kaam te fallen.
Ik holp him oerein en sette wat dingen oan de fyts teplak. It jonkje wie tankber dat ik him
holp. “Mevrouw”, sei er “ik mag u geen hand geven, maar dank u wel”. Ek wienen der
twa auto’s dy’t hoholden; de bestjoerders fregen oft se ek helpe koenen. Geweldich,
moarns om acht oere. Kin ik fan genietsje.
Doe’t ik op in kear by it Noord-Willemskanaal lâns
fytste, seach ik wat brúns oan ’e kant yn de berm
sitten. Doe’t ik tichteby kaam, seach ik dat it in
iikhoarnstje wie. Wat in moai bistje, brúnread mei
de sturt prústich omheech. Ik koe gjin foto meitsje
want doe wied er al wer fuort fansels. Wat is de
natoer moai.
Gelokkich binne der sa’n protte dingen dy’t barre,
sein wurde of dy’t te sjen binne, dêr’t je fan
genietsje kinne as je it mar hearre en sjen wolle.
Asserbos
No is der op ’t heden ek noch dat firus dat ús yn de
besnijing hat, dat it libben fan jo/jim wat oantaast. Oardel meter fan inoar, in mûlkapke
foar en net yn de drokte wêze. It is wat en dat al hast in jier. Mar wy moatte moed hâlde.
Op Radio Fryslân is in útstjoering dêr’t de reporter minsken yn oanhâldt en in petear mei
hat. Oan de ein fan it petear seit er dan altyd sa moai: “Ik soe sizze: moedig voorwaarts”.
Sa geane/moatte wy ek mar fierder.
Oer ús Kriteprogram yn ’t nije jier oan’t april/maaie ta kin ik koart wêze: der is noch neat
op priemmen set. Wy sille wachtsje moatte oant wy it firus yn ’e macht hawwe.
Sadree’t it wer mooglik is en wy gjin risiko rinne wat sûnens oangiet, wurde jo/jim op ’e
hichte brocht oer hoe’t it fierder giet.
Miskien kinne wy op freed 8 jannewaris 2021 om 20.00 oere thús
tagelyk toaste op in sûn jier. Tinke wy dochs oan elkoar!
Ek út namme fan Metje, Renny, Sjoege, Douwe en Hans: noflike
krystdagen en de allerbêste winsken foar 2021.
Groetnis,
Teatske
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Fraachpetear mei de hear Douwe de Beer
Diskear mei ik jim ús nije ponghâlder foarstelle:

Douwe de Beer út Assen.
Douwe is berne yn 1948 yn Opende (Gr.), tichteby It Surhústerfean, mar dêrfan skieden
troch de Lauwers. Opende leit dus yn Grinslân, mar oer it algemien wurdt der Frysk
praat. Nei de legere skoalle gied er nei de mulo en dêrnei folge er in oplieding yn de
finansjele sektor; hy hat oan syn pensjoen ta yn ûnderskate bedriuwen wurke. Hy die de
hiele finansjele administraasje; allround dus (‘yn folle silen mak’)!
Yn 1973 is er troud mei Aafke de Beer (deselde efternamme) en sy hawwe har nei
wenjen set yn Drachten. Nei fyftjin jier binne se om it wurk fan Douwe nei Súdlaren
ferhuze. Syn wurk wie doe yn Drinte, dat sadwaande.
Nei tritich jier siet syn wurksum libben derop en gie Douwe mei pensjoen. Sa krige er in
hiel oar libben mei in soad frije tiid, mar lykwols noch hieltyd twa oant trije dagen wyks
by in bedriuw, dat er al wer tweintich jier ken. Hy kin sels de tiid yndiele: wol hy om
njoggen oere begjinne of leaver om tsien, dat makket neat út. It wurk komt altyd klear.
En dat is in noflik gefoel.
Foar partikulieren, dy’t er al jierren ken, docht er de belestingoanjefte. Mei dy minsken
hat er ek al jierrenlang in bân en dat fynt er prachtich.
Hoewol’t se yn Súdlaren wennen, giene se eins altyd nei Assen te winkeljen. Op it mêd
fan saken yn Súdlaren wie der neat mis mei, mar sy giene altyd graach nei Assen.
Dat doe’t Douwe pensjonearre wie, woene se feitlik ek wol nei Assen te wenjen. Wylst
sy graach yn it sintrum wenje woene, keazen se úteinlik dochs foar in nijere wenwyk. It
hûs dêr’t se no yn wenje is fan 1992 en frege net om in drastyske ferbouwing. Allinne de
tún wie in spultsje fan neat, mar dêr hat de hovenier in hiel moai gehiel fan makke mei in
wetterpartij. Se wenje dêr no mei nocht en plezier.
Dat Douwe ús nije kriteponghâlder wurden is, tankje wy oan Renny, dy’t skean foar
Douwe en Aafke oer wennet.
As wy yn it nije jier, as Fryske Krite, wer byinoar komme meie, dan hoopje wy Douwe
ek oan te treffen yn Hooghalen!
Jeltje Geertsma
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Fan it bestjoer

- Dit berjochtsje wie krekt te let foar it Kritenijs fan septimber l.l.,
foar de ledegearkomste; dêrom wurdt it no sa trochjûn:
“Us oprjochte tank oan it bestjoer en in tal leden fan ús Krite foar it
meilibjen t.m.f. kaarten, mailtsjes en telefoantsjes by it ferstjerren fan
ús soan, yn juny 2020.”
Jan en Tiny Toering
- N.o.f. de ledegearkomste: Renny Monsma en Metje Groenhof wiene as bestjoersleden
periodyk ôfgeand en stelden har op ’en nij kiesber. Om’t him gjin (oare) leden meld ha
foar dy twa funksjes, binne Renny en Metje opnij beneamd foar de neikommende
perioade (2020 – 2021).
- Foar de kaskommisje hat Anje Hoogland har ree ferklearre om de kommende twa jier in
sit te hawwen yn dy kommisje.
Tank oan Metje, Renny en Anje!
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Inkelde útdrukkings foar op bêd gean
Wy sille efkes tsjin de eachlidden oansjen
Ik gean nei Betsje Fearinga
Wy geane nei Betsje Koaistra
Wy sille efter de bedsdoarren krûpe
Ik krûp efter de seedyk
Wy sille mar oan ’e knopen lûke
Ik gean wetterpas
Wy sille de kat der útlitte
Wy sille ruterearje nei Feinsum
Wy geane nei de preek fan dûmny Tekken yn ’t bedsje fan de Lekken- en Fearestrjitte

‘Ik krijg er zuiver zin aan om er in te stappen …’  (Anje)
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Ha jo it al heard …….…..
- dat Littenseradiel trije jier efterinoar útroppen is ta de feilichste gemeente fan Nederlân.
En ek yn dy gemeente wennet it leechste persintaazje 65-plussers fan de hiele provinsje.
- dat yn de tsjerke fan Iens (Litt.) noch grêfsarken te finen binne út de sechstjinde iuw.
- dat doe’t de Ingelsman Frank Hornby (1863-1936) yn 1899 ta in beslút kaam om
boartersguod te meitsjen foar syn beide soantjes, hy op it idee kaam fan in bousysteem.
En dêr kaam Mekano út fuort. It boartersguod is ntl. in metalen montaazjesysteem, dat út
mear as fjouwerhûndert ferskate ûnderdielen bestiet en mei moerkes en boutsjes
fêstmakke wurde kin. Yn septimber 1907 registrearre Hornby de merknamme Mekano.
In 1907 waarden ek de metalen strips makke fan fernikkele en tsjokker stiel mei ôfrûne
úteinen en de tsjillen fan messing (gielkoper).
- dat Hylpen in hiel bysûnder stedsje is. Net allinne om de moaie hûskes, mar ek dat men
dêr noch de tradisjonele Hylper Klaaiing, skilderkeunst èn it Aldfrysk oantreft.
- dat it oant yn de sechstiger jierren gebrûklik wie om oranjekoeke fan de bakker yn in
houten kistke mei te krijen. As it gebak op wie, gie it kistje wer werom nei de bakkerij.
Tige duorsum en dat sprekt it bakkerspear Nico en Aaltsje de Groot út Stiens wol oan. Sy
kamen yn kontakt mei Evelyn van Essen út Amersfoort en dy makke fan restjes hout in
partij kistjes foar harren.
- dat ta de grutte Fryske dichters sûnder mis Fedde Schurer (1898-1968) heart. De
pasifist, sjoernalist, dichter en haadredakteur fan de Heerenveense (letter Friese) Koerier
wenne sa’n tweintich jier yn It Hearrenfean. Dêr skreau er û.o. it bibelsk drama Simson
en sette de psalmen oer yn it Frysk. Lanlik rekke de dichter-sjoernalist algemien bekend
as “de man fan Kneppelfreed” (16 novimber 1951).
- dat op sneontemiddei 28 maaie 1932, om twa minuten oer ienen De Vlieter tichte
wurdt, it lêste slútgat yn ’e seedyk tusken Noard-Hollân en Fryslân. It is lykas in
sjoernalist fan ’e Leeuwarder Courant opmerkt: “een diep aangrijpend ogenblik”. De
oanlis fan yn totaal 32,5 km lange Ofslútdyk hat dan eksakt 11 jier, 334 dagen en 57
minuten duorre. De ôfsletten Sudersee sil tenei Iselmar hjitte.
- dat de Aldehou it symboal is fan Ljouwert. In bysûndere status foar dy skeve toer, dy’t
nea ôfmakke is. Op it skeefst is er sels noch skever as de toer fan Pisa.
- dat wêr op ’e wrâld binne de stêden lytser as de doarpen? Yn Fryslân! De provinsje telt
alve kultuerhistoaryske stêden, mar net elke stêd is like bekend by elke besiker. It binne
echte peareltjes en it is tige de muoite wurdich en sykje de stedsjes yn ’e fakânsje ris op.
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- dat de tsjerke fan Hegebeintum op de heechste terp fan Europa stiet en tusken de sânen tsientûzen besikers jiers lûkt.
- dat op de Canterlânske brêge “de tegeltsjesbrêge” oer de Murk in keunstwurk oanbrocht
is dat bekend stiet ûnder de namme “It Sil Heve”, fan de byldzjend keunstners Maree
Blok en Bas Lugthart. It is de lêste brêge yn de alvestêdetocht tusken Aldtsjerk en de
finish yn Ljouwert. It alvestêde monumint leit tichtoan it doarp Gytsjerk. De brêge is
tusken 2001 en 2008 foarsjoen fan 9000 blauglazuere tegeltsjes fan Makkumer
ierdewurk, mei dêrop de portretten, nammen en jiertallen fan de alvestêdedielnimmers
dy’t de tocht tusken 1909 en 1997 útriden hawwe. De brêge foarmet sa in earebôge
koartby de finish fan de alvestêdetocht.
Twa rymkes

Ien lytske koe it noch wol lije,
hy waard net oars fan twa of trije.
Mar op it hoekje by de feart
kaam it op ’e kop ferkeard!
Hy koe dêr de bocht net krije.
De tiid giet ûnferbidlik troch,
wat ik ek lit of wat ik doch,
ik kin syn gong net keare
en hoe’t it komt, de tiid sil ’t leare
salang’t ik meigean, hear en sjoch.

Us winsk foar 2021
Folle lok yn ’t nije jier.
Al hast it net altyd foar de wyn,
gean it dochs fleurich en blier,
mei wille en tier,
hoopjend en koronafrij yn!
Jaap fan Bantegea en Jan fan Beets
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Reedriden op skilderijen

Op it skilderij “IJsvermaak” (1610) fan Hindrik Avercamp is in hiel soad te sjen. Net
allinne reedriders, mar ek oar iisfermaak, lykas keunstride, slydzje, it kolfspul (in soarte
fan iishockey), keuveljend folk, tútsjende pearkes en minsken dy’t guod ferfiere. Links is
in groepke troch it iis sakke, mar help is ûnderweis. Tichteby de brêge is in frou foaroer
fallen; dêrtroch kinne jo har bleate billen sjen.
Jo sjogge it reedriden yn al syn fasetten: it ûnderbinen fan de izers, it glydzjen oer it iis, it
fallen en it opstean, ensafh.
De dôfstomme Hindrik Avercamp (1595 - 1634) wie nei alle gedachten de meast
ferneamde skilder fan iistafrielen yn Nederlân.
“De vrouwenschaatswedstrijd op de Westersingel in Leeuwarden” (1810) fan Nicolaas
Baur (1767-1820) is ek prachtich; nei alle gedachten it âldste skilderij fan in hurdriderij.
Doetiids waarden sokke wedstriden foaral organisearre yn Fryslân en Grinslân.
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Yn de tweintichste iuw wiene hurdriderijen foar manlju, froulju en pearen wiere folksfeesten, kompleet mei libbene muzyk op ’e iisbaan en net te ferjitten de priisútrikking yn
it doarpskafee. Gjin doarpke, hoe lyts ek, of der wie in iisklup en wannear’t kening
Thialf in goedgeunstich sin hie, dan skreaune alle iisklups minstens twa of trije
hurdriderijen út. De hurdriderijen wiene hichtepunten yn doarp en stêd yn ’e tiid dat der
net safolle te belibjen wie.
Op de legere skoalle wiene wy frij as “Hâld Moed” wedstriden organisearre, mar as der
in lange winter wie, dan krigen wy ek wol faker iisfrij. By de wedstriden ferkrong it
publyk him lâns de touwen om mar neat misse te hoegen fan de spannende ritten op de
140 (froulju) en 160 (manlju) meter. Dan trille der emoasje troch de massa!

Anne
Wêrom is alles sa’t it is (liet fan in lp fan Roel Slofstra)
Wêrom is alles sa’t it is
en is neat oars as oars?
Wêrom bisto sa uterst wis
en ik sa twifelriedich?
Wêrom hasto in festing boud
en ik gjin barrikaden?
Wêrom? Dêrom!
Dêrom is gjin reden; wêrom is gjin fraach!
Freegje net en sjoch net om
gean gewoan oan ’e gong
Sjong in liet op alle fragen.
Freegje net, sjoch net om
gean gewoan oan ’e gong
Sjong in liet! Sjong in liet!
Joop Veenstra/Berber van der Geest
9

KRYSTPUZEL
W
A
H
W
V
U
W
H
O
Q
S

I
Y
W
N
G
O
E
U
W
K
F

M D

H
L
K
Q
T
J
A
L
D
R
G

X
O
L
J
K
R
Y
S
T
F
B

(sykje de wurden)

F
Q
P
U
R
P
D
T
B
I
A

J
Z
K
G
Y
W
I
Z
E
N
F

V B X A

O W B I

Z
P
R
E
S
I
N
T
S
J
E

K
R
Y
S
T
I
N
G
E
L
E

R
I
S
E
B
C
E
J
J
O
S

D V I

Y
N
T
L
A
T
B
N
C
C
T

S
D
K
L
L
S
E
D
A
H
D

T
I
R
I
K
E
A
R
S
T
E

M
E
Â
G
F
B
M
P
Z
J
I

A
R
N
E
W
W
J
O
Z
E
F

N
A
S
N
E
W
Y
G
D
S
T

N T O M O J

C

A K R Ê B E
D Q Q B K W R

H

H M A R I

K K F F P Y

K J

Q A

O K V L

E A F D E P Y A

K T
F P

R J P J
D H O E

E Z U S N F Y Q E
D E R S N V U Y N

advint
dinnebeam
famylje
feestdei
geselligens
hoeders
hulst
Jezus
Jozef
kears
Kryst
krystbal
krystferljochting

R

krystingel
krystkrâns
krystman
krêbe
leafde
lochtjes *
Maria
presintsje
pyk
rindier
stjerren
wizen
(* lochtjes: geef Frysk = ljochtsjes)
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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

Spitigernôch kinne der noch gjin ôfspraken makke
wurde oer kritejûnen yn 2021. De oare kear better!
Kopij foar it maartnûmer kin oant en mei 12 febrewaris 2021
ynlevere wurde by de redaksje.
Lok en leafde: men siket faak om fierrens it lok dat foar jins fuotten leit.
Leafde is as sinneskyn yn hûs. De leafde ta de neiste begjint by jinsels.
Kinne jo genietsje fan in waarme dûs, de kachel, in bakje kofje, de krante
of in boek ensfh., dan binne jo in lokkich minske, no?

âlde leafde rustket net
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SPESJAALSAAK

H. Witting & Zn
- sûnt 1876 Huodden - Petten - Moade-aksessoires
Oosterstraat 51 Grins
050 3121180

It nijjier
Wat bin ik bliid dat ’k net wit wat it nije jier my opsmyt,
in algemiene gedachte fansels, mar ik moast it efkes kwyt.
It âlde jier kin sa wol ta, dat woe ’k net wer oerdwaan
en automatysk tink ik ... wat soe ’t nije jier wer jaan?
Lokkich witte wy dat net, dat is ek wol sa goed,
want as men swiertillend is, sjocht men allinne noed.
Mar der is ek in protte moais, wit in elk mei sûn ferstân,
elkoar wat bystean yn ’e wrâld, dêr hat men ècht wat oan.
Dêrom wol ik dan ek graach fol moed ’t nije jier wer yn,
Al wit ik al yn ’t foar ..... ’t giet net altyd foar de wyn.
Jelly J. Keekstra

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

